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 : آزمون زماندرآمدپیش
 

که تحلیلمشکل پیچیده  گر زیباشناسی سینمای هالیوود با آن مواجه است بهای 
                                                 ها؟ ترینپرفروش گردد.ای برمیبرای چنین مطالعه های مناسبفیلمانتخاب 

توان به چگونه می کهاینآخر ستاندارد؟ و دستهای اهای متعارف؟ فیلمفیلم
 های هالیوودی دست یافت؟بندی مناسبی از فیلمدسته

کتاب به طیف  که هر دو نوع ای از فیلمگستردهدر این  ها خواهیم پرداخت 
                                     گیرند. های متعارف و غیرمتعارف را در بر میدستاورد زیباشناختی یعنی فیلم

ی میهای متعارف از شیوهفیلم کالسیک هالیوود پیرو کنند. های استاندارد الگوی 
گرفت. فیلم« کنندهخسته»را با « متعارف»اما نباید  کمک یکی                        های متعارف به ما 

کار برخی روشمی که در سینمای های سنتی پرسابقهکنند تا سر از  یم  ای درآور
گرفته میجریان اصلی برای تولید لذت زیباشناختی به حال، شوند و، درعینکار 

که بر اساس آن میمعیاری فراهم می                          میزان انحراف از این الگوی شکلی و  توانآورند 
کرد. فیلمسازفیلمگرایانۀ تجربه که در این پژوهش ها را بررسی  های غیرمتعارفی 

کالسیک را محک میاند محدودیتمطالعه شده های زنند و ویژگیهای الگوی 
کهرا معرفی می اییا بسیار پیچیده بدیعزیباشناختی  های خزانۀ شیوه کنند 

کالسیک میل ی استاندارد هالیوودی را تقویت میسازفیلم گرچه اشکال هنر  کنند. 
های هالیوودی عناصر دهند. در فیلمبه یکدستی دارند ولی به اصالت هم بها می
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گسترش دیدن تنوع میو پیچیده به تجربۀ فیلم بدیع گاهی نیز موجب  بخشند و 
کالسیک می گفتۀ جنت استایگر، در سینمای هالیوود ند. بهشومعیارهای شیوۀ 

منظور ان بهسازفیلمگیرند زیرا را می« هنجارهای عالی پیشین»ها جای نوآوری
در واقع، برخی  1کنند.می ابداع« استانداردهای جایگزین»هایشان، متمایزکردن فیلم

کران اولفیلم کتاب هرچند در زمان تولید و ا کارهایی های مورد اشاره در این  یه 
کارهایی معمولی محسوب می العادهخارق شوند زیرا بودند، ولی حاال دیگر 

 حال تغییرند. هنجارها مدام در
گون را برگزیدهای از فیلمبرای این پژوهش مجموعه کهاینبا وجود  گونا ام، اما های 

، یلمکه در میان دوستداران ف نداهایم به آثاری اختصاص یافتهپرشورترین تحلیل
کلی سینماروهای طرفداران سینمای هالیوود، منتقدین و پژوهشگران فیلم و به طور 

توانستم بر کار میجای اینپرشور از محبوبیت و جایگاه واالیی برخوردارند. به
که البته به برخی از آنپرفروش کنم،  ام، ها نیز پرداختهترین تولیدات هالیوودی تمرکز 

توانست انتظارات و اهداف این پژوهش را ی بسیار پرفروش نمیهااما تمرکز بر فیلم
گیشه ثابت می برآورده که مردم دوست داشتند چه فیلمی ببینند، کند. فروش  کند 

که آیا از دیدن آنولی این لزومًا نشان نمی گر بردهلذت هم برده دهد  اند تا چه اند و ا
که مردم از لذت زیباشناختی تماش ای یک فیلم دارند معمواًل، بنا به میزان. توقعی 

های سینمای رسد برای فهم درست قابلیتنظر میدالیلی، بیش از توان آن است. به
کار تمرکز بر فیلمهالیوود به که در طول یک هاییعنوان شکلی هنری، بهترین  ست 

اند، و راز این دورۀ زمانی نسبتًا طوالنی موفق به جذب مخاطبان مختلف شده
کرد. بنابراین بیشتر ها جستهای درونی خود این فیلمت را باید در ویژگیموفقی وجو 

که بنا به تعبیر آنتونی  نداهایی اختصاص یافتههای مفصل و عمیق به فیلمتحلیل
 اند.گذاشته سرپشترا با موفقیت « آزمون زمان»سویِل فیلسوف و دیگران 

منزلۀ اثر هنری در ارایۀ لذت را به شناسان، چنانچه قابلیتاعتقاد برخی زیبابه
داشته باشد. بسیاری از  استمرارگاه این قابلیت باید نظر بگیریم، آن ارزش آن اثر در

نیستیم زیرا  قائلها ارزش چندانی اند، ولی برای آنبخشآثار هنری در ابتدا لذت
ممکن  این لذت دوام چندانی ندارد و دیدن، شنیدن یا خواندن مکرر چنین آثاری
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گاهی چه کسالت و  کند. ما برخی است آن را زایل و حتی تبدیل به  بسا بیزاری 
یم، در حالیها را دور میکنیم و خیلی زود آنکارهای هنری را مصرف می ز اکه انداز

 ییتوانا»از  لسوف،یف نسوِن یجرولد لو ۀگفتبه را،یز میبریآثار همواره حظ م یبرخ
 برخوردارند.  «یلذت و سرخوش یۀارا یبرا یماندگار

 
گواه ارزش هنر یلذت میبتوان دیما با که  که با آن کیاز  شیاثر است در ب کی یرا  بار 

کن میشویمواجه م های دیگر هم باید بتوانند آن را تجربه ، و دیگران در زمانمیتجربه 
کوتاهکنند: نمی گذرا باشد. تنها زمانی لذت هنری و ارزش تواند  هنری به مدت یا 

که هم پیوند می کار  در بخش بودن،محسوسی به لذت گرایش طبیعیخورند  ذات 
 2باشد. ]نهفته[ هنری

 
پس از هر بار مواجهه »خشنودی ما از برخی آثار هنری حظ و در واقع، از نگاه لوینسون، 

کارهای هنری برای بسیاری از مردم همواره  3«شود.تر میبیشتر و عمیق این قبیل 
اثری ارزش هنری واالتری داشته  هرچهاستدالل،  ساس ایناند. بر ابخشلذت

 باشد، دوام و ماندگاری بیشتری هم خواهد داشت. 
که صرف عامل ماندگاری  بلکه  کند،ینم نییرا تع یهنر یارزش اثرگفتنی است 

که دارد خاطربه»برعکس، اثر هنری  سربلند بیرون « آزمون زمان»از « کیفیت و ارزشی 
که به آن مبذول میشناسانهتوجه زیبا خاطربه _ شودآید و ماندگار میمی  4.شودای 

 بنابر استدالل سویل، 
 

گر پاسخ  سرپشتخوبی دانیم اثری هنری آزمون زمان را بهوقتی می نگذاشته، آنگاه ا
کاری نشده است  که چرا موفق به چنین   _مشخصی به این پرسش نداشته باشیم 

گروه بسیار محدودی که هیچجمله این از کسی از وجود آن اطالعی نداشته یا فقط 
                                گیری این تصور ایجاد زمینۀ بسیار خوبی برای شکل _اند به آن دسترسی داشته

که بعید است چنین اثری بهمی که آزمون زمان را با سربلندی شود  اندازۀ آثاری 
 5شایان توجه و بررسی باشد.اند گذاشته سرپشت

 
کالم، چنانچه ماندگاری اثر هنری حاصل عوامل مرتبط با ارزش زیباشناختی  در یک 
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 منزلۀ ارزش و اهمیت آن اثر تلقی شود.تواند بهباشد، آنگاه ماندگاری می
زنیم منظورمان چه مقدار زمان است؟ تعیین عددی وقتی از آزمون زمان حرف می

نیست، اما اثری هنری در مقایسه با مدت زمان ماندگاری  مشخص برای آن ممکن
از عمر  کهاینداشته باشد. با توجه به مراتب بیشتری ماندگاری بهآثار مشابه باید 

کمی بیش از یک سده می کمی حتی تولید فیلم در هالیوود تنها  گذرد و افراد بسیار 
کران عمومی اولیۀ فیلمی هالیوودی به یک                                       نشینند،تماشای آن می سال پس از ا
گفت فیلممی زیباشناختی  نظر ازکه پس از فرضًا دو دهه همچنان  یهالیوود یتوان 

 گذاشته است. سرپشتخوبی شود، آزمون زمان را بهتوجه محسوب میاثری قابل
کتاب برخی از فیلم گرچه در این  یخ مصرفا دار را هم تحلیل های هالیوودی تار

کرد، ولی به که مبتنی بر استدالل سویل است، این دست خواهیم                          گمان من، 
گذر زمان دوام آوردهاندازۀ فیلمها بهفیلم که در برابر  اند شایان توجه نیستند. هایی 
گذشت زمان همچنان محبوبیتهای متعارف، فیلمفیلم که با                         شان را حفظ هایی 
کالتاند، فیلمکرده که در آنماندگار و سایر فیلم *های  گرایشی ها  های هالیوودی 

که مینظر میبخش بودن برای مخاطب وجود دارد. بهبه لذت طبیعی توان رسد 
که نشان جذابیت فیلم های یادشده را امری بدیهی دانست و این وظیفۀ من است 

گران چنین فیلمدهم ت                                 شان تحسین های زیباشناختیارزش خاطربههایی را ماشا
کتاب از این قرار نهند. پس میکنند و ارج میمی که پرسش اصلی این  گفت  توان 

که موجب میهای هالیوودی چهاست: در فیلم ها شود مردم از آنچیزی هست 
 لذت ببرند؟

کتاب به من در طول کمک شیوۀ مهندسی معکوس، طراحی زیباشناختی این 
ی بیطیف متنوعی از فیلم کاو کرد. در این وا شک های هالیوودی را تحلیل خواهم 

کوشیدههای مهمی از نظر دور ماندهحوزه یابی جامعی از ظرفیت اند، ولی  ام ارز
 

*   cult filmکوچک یبرا یادیز تیکالت جذاب یهالمی. ف  هالمیقسم ف نیاز مخاطبان دارند. ا یبخش 
 ،بیعج ییهارنگیو پ هاتیبا شخص د،انسورئال ایهنجارشکن، نامتعارف  ب،یغربیعج معموالً 

                                                       یهواوحال شانیبردارلمیف یهاو صحنه هاشنیکه لوک زیآمخاص و اغراق ،یرعادیغ
                                                              کار  از زیبرانگو بحث یجنجال یاغلب آثار هالمیف نی. اگذارندیم شینمارا به یاالعادهخارق

 یهالمیف .کنندیعمل م جیرا یینمایاستاندارد و قواعد س ییخارج از چارچوب روا رایز ندیآیدرم
 .رسندینظر مبه یرعادیغ ایناقص و  یآوررتیطرز حگرا باشند و اغلب بهسبک توانندیکالت م


