
به نام خدا

سینماوهانظریه

نگرشونظرتبیی   درمروری



یک چند به کودیک به استاد شدیم
یک چند ز استادی خود شاد شدیم

رسیدپایان سخن شنو که ما را چه 
و بر باد شدیمبرآمدیماز خاک 

A …................. B …................. C



دیدزاویه

زاویه دید

زاویه نگاه

زاویه نظر

نظرگاه

نظر داشت   

اظهار نظر کردن



زاویه دید متفکر
اف کامل  (اندیشه)<=نگاه به کل، با اشر

زاویه دید مردم عادی
 روزمره)

ی
(غرق شده در زندیک

(زیستهتجربۀ)<=نگاه از درون مجموعه، محدود 

زاویه دید حکیم
(هر دو)<=نگاه هم از باال، هم از درون جامعه 

هپندهایمجموعه حکمت ها، ) ، ارزش ها و ارزش گذاری ها، و غی 
(اخالقی



جانشین  

❖ سخنورزی

❖ تمثیل

❖ شعر

❖ قصه

حکایت❖

❖ داستان

❖ رمان

❖ نمایشنامه

❖  
 
فیلم داستان

❖ و انواع جانشین  های دیگر

پیام به دیگران، از بطن واقعیت
برای بهبود اندیشۀ آیندگان



ازینظریه پرد( سپسنوشته های نویسندگان و شاعران( ابتدا

سپس

 نظریه ادن  )بوطیقا<=ارسطو 
(اولت  

ابتدا

واشیل

وسوفوکل

واوریپید 

آریستوفان

و دیگران



به خوش ساخت یا کالسیک بر اساس ساختار نمایشنامۀیک 
د .اصطالح سه پرده ای شکل یم گیر

شروع، میان، پایان مشخص

انسجام و هماهنگی در فرم و محتوا



نظریه< =داستان و درام< =اندیشه و تفکر متفکر

اندیک طرف نظریه ها هستند که از داستان ها برخاسته 

=نظریه 
Theory

Opinion
View
Notion

Viewpoint
Point of view
Outlook

Recommendation
Look out

اندیک طرف، داستان ها هستند که از حکمت ها برخاسته 

=حکمت 
Wisdom

Philosophy
Doctrine
Motto

Saying



Noun
wisdom

دانایی,معرفت,دانش,عقل,خرد,حکمت

philosophy

وارستگی,بردباری,تجرد,حکمت,فلسفه

doctrine
گفته,حکمت,طریقت,تعلیم,مکتب,اصول

motto
سخن زبده,اندرز,حکمت,پند,شعار

saying
هورمشگفتار,حکمت,پند,اظهار,گفته,ضرب المثل



Noun
theory

نظریعلم ,نظریتحقیقات,نظریاصول ,نگرش,نگره,نظریه

opinion
فکر,گمان,نظریه,اعتقاد,عقیده,نظر

view
عقیده,نظریه,نما,منظره,دید,نظر

notion
پندار,عقیده,اندیشه,نظریه,تصور,مفهوم

viewpoint
نظریه,دید,لحاظ,نقطه نظر,دیدگاه,نظر

point of view
نظریه,دید,دیدگاه,نقطه نظر

outlook
داشتچشم,دور نما,مرام,منظره,نظریه,اندازچشم

recommendation
نظریه,پیشنهادنامه ,توصیه

look-out
دور نما,نظریه,اندازچشم,پاییدنعمل ,دیدگاه,مراقبت

Adjective
notional

ادراک,نظریه,اندیشه,تصور



ازسنت-آمدبهوجودمیالدی۱۹و۱۸درقرنجامعهشناسیدانش

یونانفالسفه=عقلگرایی

فرانسویفیلسوفکنتآگوست۱۸۳۷درSociologieٔفرانسویواژهٔ 

شناختهدانشگاهیرشتٔهای۱۸۹۰و۱۸۸۰ٔسألهایدرٔجامعٔهشناسی

دورکیممکتبجامعٔهشناسیمکتبنخستین. شد

رشتهٔ یکبهٔعنوانٔجامعٔهشناسیتثبیتدرٔوبرماکسمورخؤاقتصاددان
بیستمنخستٔقرنٔدهٔههایدرٔآلماندرٔدانشگاهی

Holistic
Individualism

Comunity
Society



مربوط به درمانیتکنیک هایو نظریه هااز مجموعه ایروان کاوی

-روانیدرمان اختالالت برایروشیهم باکهاست ناخودآگاهذهن مطالعه 

می دهندتشکیلدرمانی

نورولوژیستتوسط ۱۸۹۰دهه اوایلرشته در این
neurologist شدتأسیسفرویدزیگمونداتریشی

تعارض هایکهاست استوارفرویداصلیعقیدهٔ اینپایهٔبر کالسیکروان کاوی

رفتاراصلیعلت -فراخودنهاد، خود، –روان مختلِف بخش هایمیانناخودآگاه

هستندنابهنجار





آشنایی با نظریه های ادبی

ادبی انسان گرانظریۀ

سرفیلیپ .................هوراس.................ارسطو.................افالطون

ادموند .................ُجزف اَدیسن.................سر فرانسیس بیکن.................سیدنی

ویلیام .................ِسر جاشوا رینولدز.................ساموئل جانسن.................برک

ادگار.................کیتسجان .................کولریچتیلرساموئل .................وردزورث

متیو آرنولد.................آلن پو

شناسیو نشانه " ساختگرایی"ادبی نظریۀ

هاو بررسی ساختاری اسطورهاستراوسِلویکلود...............سوسوردو فردینان



نقطه عطف نظریه های ادبی

ارسطو

تراژدیجزء شش

«آواز»و « نمایشمنظر »، «اندیشه»، «گفتار»، «سیرت»، «مضمونافسانه»

سوسور

.  هستندنشانه ها، سوسورزبان از نظر یکبنیادینعناصر 

می دهندپیوندرا به هم ( مدلول)مفهوم یکو ( دال)تصویریاصدا یکنشانه ها

منتشر شده  استسیستماز کهاست مفهومیو آواییتفاوت هایزبان تنها شامل 

استراوسلوی

واندتمی، یکاهااینترکیبچگونهکهدهدمیو نشان کاهدمیآن فرو دهندهتشکیلیکاهایرا به اسطوره ها

دهدرا ادامهروایتزندگیو مرگمیانمتضادیمرزهایراستایدر 



(ساختارشکنی)واسازیادبی نظریۀ

دریداژاک 

ادبی روانکاوینظریۀ

فرویدزیگموند

ژاک الکان

ادبی فمینیستینظریۀ

نظریه ادبی پیش پساساختارگرا

نظریه ادبی پساساختارگرا

ادبی مارکسیستینظریۀ

لویی آلتوسر و مفهوم ایدئولوژی

و منطق گفتگوییباختینمیخائیل

دانش-قدرت و فوکومیشل 



ساختارشکنیودریدا

لوگوس/ محوریکالم/ مداریعقلکردنخنثی

عقلحاکمیتیا logocentrismمحوری

روانکاویوالکان

زیرابشراستخیالیاوجامرنماینده دورانمدرن

آفریدههاییاجهانبهدستخودتسخیرمشغولخودو

خوداست



پسااستعمارینظریه های ادبی معطوف به نژاد و مطالعات 

مفهوم استعمار

شناسیو شرق پسااستعماریمطالعات 

مناطق مرزی

پسامدرنیسم

نظریات معطوف به مفهوم مدرنیته

بودریارژان 

لیوتارژان فرانسوا 



نظریات سینمایی•

(نخستین نظریه ها)فیلم نظریۀآغاز سینما و آغاز •

اولین نظریه های دوران سینمای صامت، توجه به ماهیت سینما•

نظریه های مونتاژ شوروی•

باختینفرمالیسم روسی و مکتب •

مکتب فرانکفورت•

پدیدارشناسی واقع گرا•

مؤلفنظریۀمؤلف؛ و امریکایی شدن نگرۀ•

فیلم جهان سومنظریۀفیلم و •

(یشناسدیدگاه مبتنی بر اصول زبان )زبان فیلم مسألۀ: آغاز ساختارگرایی•



ادامه نظریات سینمایی•
کالسیکواقعگرایانۀ، نگرش ژانر مؤلف و نگرۀآغاز تردید در •
، برتولت برشت1968تغیی  موضع چپ ها پس از جنبش یم •
تا روانکاویشنایساز زبان •
نظریات سینمان  عرصۀبه فمینیسمورود •
جهش پساساختارگرایانه•
هرمنوتییکتحلیل متن  و دیدگاه •
بینامتنیتاز مت   تا •
صداعاملیتدوران تقویت و تشدید صدا؛ •
 در فرهنگ سینما، زایش تماشاگر•

ی
ظهور مطالعات فرهنیک

شناخت گرایانه، و تحلیل تصویر و ذهننظریۀ•



ادامه نظریات سینمان  

شنایسبازنگری در نظریات مبتن  بر نشانه •
تاریفیلیکسو دلوز ژیل •

ُ
گ

همجنس خوایه در سینمانظریۀ•
نظریۀچند فرهنگ باوری و نژاد، • بازنمان 
قایبوطی، فرهنگ توده ای، پسااستعماریسیاست پست مدرن، و نظریات •

جدید
دیجیتالنگرۀرسانه های نوین و •



Soviet Montage
Rhythmic montage

شورویمونتاژهاینظریه
کنترپوآن مارکسوهگلدیالکتیک

بهشدندمتهمسوسیالیستیرئالیسمآغازبا -آرمانگرا -فرمالیسنی  گرانخبه

1920دهه

بریکوالژسبک

پودوفکینسادگی

آیزنشتاینایجاز ( مشتسینما ) تضاد

metric-montage-eisensteins-october

کولشوف سینماییمدرسۀاولینتأسیس

شدهتدوینسکانسیکدرانسجام همنشینی (پیوند)

Rhythmic montage



رویسفرمالیسم - 1915-1930

باختی   مکتبو

برشتبرتولت = زدان  آشنان  

باومآیخن = شناخن  سبکنظام :مونتاژ
نگازمستقل پی 

تصویرزبانخاصنظام

شکلفسیک = سینماوادبیات - فتوریسن  شعر

باختت    = گفتگون  منطق

تینیانف = موسیق  واژه،سینما،

پراپوالدیمی   = هایکاریخویشهایقالب
پریانهایقصه



روش برریس و نقد فیلم با رهیافت فرمالیسنی 

نگ: تحلیل روان   مطالعه ی تم  اصیل و وحدت بخش-برریس  روابط ساختاری-ساختار پی 
 : تحلیل روابط فضان  

 
ون و درون قاب تصویر؛ روابط نسن  فضان  و زمان روابط بی 

موتیف های شناور در اثر : تحلیل موتیف ها
انسن و ترکیب بندی و عنارص درون قاب تحلیل می  

 و تصویری
 
تحلیل روابط عنارص صون

انسن-اتصال  و انفصال  در مکان  و زمان-تحلیل تداوم ها و عدم تداوم ها اصل نسبیت فضا و زمان در می  
تحلیل طرایح اثر

ستاره /تحلیل شمایل بازیگر
فیلم به عنوان رسانه-فیلم به عنوان یک دستاورد تکنییک

 ساختار فرمال عنارص جداگانه
ی

چگونیک
 عنارص جداگانه

 
هارمون

هدف از همنشین  عنارص جداگانه
ریتم کیل اثر

تم اصیل و قوی ترین عنرص



فرانکفورتمکتب

بنیامت   والی   = مکانییکبازتولیدعرصدرهی  

آدورنوتئودور گرترسیم،مدرنهی   :
 هایناهمسازی

ی
مدرنزندگ

نیستهی  اصالسینما :دومه

-----سینما فرهنگ-صنعت

هی  گفتندیمکهاستقدییمعزاماتگرفتاردومه :بنیامت   

ارهاتودهرسگریمنهطلبدیمرامخاطبتمرکز

-فرانکفورت -نیویورک آلمانبهبازگشت



گرای  واقعپدیدارشنایس
 حقیق  هایبازنمان  تکثی  

ی
روزمرهزندگ

هی  مثابهبهفیلمبرخالف

تحریفگرسینمایفیلمنظریهبرخالف

برخالف کههان  نظریه بودواقعیتازفیلمتمایزهایبرمبتن  

گراواقعزیباشنایس

 هایداستاندرریشه
 
میمسیسبرایباستانیونانو،مقدسکتاباخالق

طبیعتبرابردرگونآینهدرامیا

زاواتین  چزاره  وهی  میانفاصلهبرداشت   میاناز
ی

واقعیتآوردن؛زندگ
داستاندلبه -  وضعازاطالع

ی
 چشمصورتبهنهدیگرهایزندگ

 
چران

 صورتبهبلکه
ی

همبستیک



مؤلفنگره مثلکههنرییخالقهفرآینددرشخصیایمؤلفانتخابقدرت

شودمیحفظحضورشبعدفیلمبهفیلمیازمعیاری

بازنآندرهمقاالت عکیستصویرشنایسهسن  

جامعسینماییاسطوره
دوکایه سینما --- ادبیاتوسینمارابطه 1951 – 1957 

ویسکونن  ،ولز اورسن،هیچکاک،روسلین  ،بونوئل،رنوآر بامصاحبه

قلمدوربت   فرمول

وکالکساندر آسی  بگویدمنازبتواندرمانیاشعرهمانندبایدفیلم کتاب

زبانوسینما

ضربهچهارصد تروفو نوشتنبهارجاع

درشاگرداننوشتنازابتدایینمای افتادهنفساز

منعشقهیروشیما



سومجهانفیلمونظریه 1960دهه

سومجهان شدهاستعمارهایاقلیتوملل

 بهیاشدهنواستعمار
ی

یافتهرهان  تازگ

التت   امریکایفیلمسازان

ایتالیانئورئالیسمازبرخاستهموج

رایجیتساتیاسینمای هند

شاهت   یوسفسینمای مرص

برزییلمنتقد دوراتهبندیتو

وزی هافرانسویبرهاویتنایمپی 

سومسینمای سومجهاناز

فیلمپدیدارشنایسومؤلفنگرۀباهمزمان



ساختارگرای  پیدایش
فیلمزبانمسأله
ایهدیدگاهیعن  ،فیلمکالسیکنظریهازچرخش
فیلمشنایسنشانهسویبه،بازنوکراکائر

ایرشتهمیانمطالعات بارتروالنشنایساسطوره

زبانمثابهبهفیلمجایگاهتعریف

ان  همگر بهراآنمنشأمی   کریستت   کهفیلمشنایسزبانازپرسش
دهدیمنسبتسینمابهعشقوشنایسزبان

زباننظامیکسینماآیا بنیادیسؤال؟النگاژ یااست (النگ)

ساصطالحبه،سینمان  نشانۀآیا مایهنیانمادینیااستشماییلتصویری،پی 
مهمسؤال؟سهاینازترکین  یاوای

مفهویمسؤال؟شودیمدرکچطوروکندیمپیدامعناچطورفیلم

  
شنایسنشانه :می  نهادی  مفهومبهسینمانهو،هامت   ،هاگفتمانمطالعۀ /

کلما

زبان  نظامیکسینما =می    استالنگاژیکبلکه؛نیست (النگ)

اسکرینمجلۀ --- بیستمقرننیمهاز

جنگازبعداروپایوارۀبتفروپایس   وییس  همکاری .
انقالب،هاسوزیآدم،یهودیانعامقتل،هانازیبا

استعماریضدمبارزات،سومجهانهای

اوسلویچرخش بهشناخن  زیستالگوهایازاسی 
شناخن  زبانالگوهای

  زیستشنایس  مردمازتنفر
بهآلودهشناخن 

  
سایمضدواستعمارینژادپرسن 

مرجعومعیارفرهنگدر،دریداپساساختارگران  حن  
استفانونزمت   دوزخیانکتابوامدار

سشنایسنشانهوسوسوریشنایسزباناصول پی 

تییکدیالکماتریالیسم،هگل،تاریخ  دیالکتیکامتداددر
داروینانواعتکاملو،مارکس



 دربازنگری
ی

سینماخاصگ
عمیلعلومعایلمطالعاتمرکز - گریما،ژنه،میی  ،بارت

یک•
 
پیی  )وولن سینمادرمعناوهانشانه مؤلفنگرۀ = ( صساختارگران   /

90

سینمای فوردجان ار /کشی   خیش،بیابان / ،شمشی  
/متوطن اروپان  ،صحرانشت    / ،رسخپوست

/متمدن کتاب،بدوی / متأهل،تفنگ / ،مجرد
ق /رس  ق]غرب گروههای [واشنگت   /بوستون=رس 

متضاد

می   کریستت     
ی

 مثل؛سینماخاصیک
ی

ادبیتوادبیاتخاصیک
هافرمالیستنظراز …..... )النگ زباننظام النگاژیا (  :(زبان)

استالنگاژیکسینما

• دو

کالسیکنظریه - بازنوکراکائر

شنایسنشانه - ازمتأثر  نهادهایدگرگون  
ی

فرهنیک
-فرانسه هایدهه ساختگرازبانشنایس 1960-1970

  کریستت   
می  ...............................

1970از

بافیلممقایسۀ تلویزیون

 
ی

فیلمخاصیک هایرسانهوفیلمتشابهوتمایز =
دیگر



درتردید نگره مؤلف

یک•

بارتروالن مؤلفمرگ 1968

فوکومیشل چیستمؤلف 1969

1968سال و هاچپموضعتغیی  

• سه

برشتبرتولت سینماضدو
سینماتغیی  برایتفکروتماشاگر

• دو

گدارلوکژان - یمجنبشازمتأثر 1968
نوموجونئورئالیسمظهور

 عرصۀسینما
 
دمستقلنسبتا واستآوردهبوجودراسیایسنی 

نیستمبارزاتگونهاینبازنمایانگرفقط

کلیدیاصطالح ایدئولوژی =

دردمندانۀخوانش ،اسمیتآدامازمارکس،بیمارانشازفروید
هایغیاب،هاسکوت،هالغزش،گسستنقاطجستجویدر

مت   ایپایههایفقدانوساختارمند

آلتورسنظریۀ ایدئولوژیکرسیمهایآپاراتوس ازمتأثر
گرامیس  هژمون  تعبی  



فمینیسمورود

• یک

 هایسیاستوایدئولوژی
 
اپوزیسیون

مارکسیسن  شنایسجامعه فرویدیروانکاوی #

تاریخ  ماتریالیسم تاریخ  غی  ساختارگران    #

• دو

ترارزشکمهایدغدغه
نژاد

جنسیت

جنیسمسائل

کریستت   باربارا : پوستسفید کاکامعنای؛پوستسیاه /
کارگر؛سیاهزن /سیاه کارگرغی   / وبودنزنوجهدوهر :

شدهحذفبودنسیاه

هاسوررئالیست ستی   زن = // مؤلفنظریه مذکرگران   =
(ادین  )قهرمانان // شنایسنشانه = ظاهربهعینیت

جنسین   غی 



پساساختارگرایانهجهش
فوکو

بارت

کریستواژولیا

دریدا
-واسازی شکن  ساخت déconstruction

افالطوناز،غرب گران  محورکالم :

Logocentrisme

ر
َ
ک
َ
-ذ گران  محورکالم

phallogocentrisme

دالبهمدلولازتوجهچرخش

ازو بیانبهگفته

باوریبنیانضدموجاز

نیچه

فروید

هیدگر

تردیدهرمنوتیکتا

ریکورپل



بینامتنیت

بینامتنیت نظریارزشمندمفهومیک

هاینظامدیگربارامنفردمت   یک
سازدیممرتبطبازنمای   بافتیکبانه

آشفته

پنهانمت    حاض  مت    +

• ۱۹۶۶

کریستواژولیا ( گفتگوی  منطقترجمۀدر
دههاز (باختتر   دههبه 1930 1960

ژنتژرار

ترامتنیت

روابط بینامتنی

ابرمتن

پیرامتن



A …................. B …................. C

پایان سخن

، در این دوران، نیاز داریم نگاه کنیم به وضعیت خودمان، برای شناخت بهی  خودما در حال حارص 
ین وسیله، دوربت   باشدخودکشق  و برای این و آگایه شاید بهی 

وریته-چشم و سینما-یعن  یک تلفیق  از سینما
برای نظر کردن و نگرش داشت   


