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چکیده

ــا  ــد در دراماتیک  ســازی پدیده  ه ــه می  توان ــودن آن ک ــری ب ــی و هن ــد علم ــان، مانن ظرفیت هــای خــاص عنصــر زم

ــۀ ســينما بخشــیده و موجــب ایجــاد خوانش هــاي  ــه آن در مقول موردنظــر قــرار گیــرد، ویژگــی منحصربه فــردي ب

ــوع می  شــود و قابلیت  هــای نمایشــی آن  ــه دریافت  هــای متن ــي کــه منجــر ب ــي شــده اســت، خوانش  هاي متفاوت

را هرچــه بیشــتر آشــکار می  کنــد. يــك خوانــش متفــاوت را از دریچــۀ نظریــۀ دریافــت و خصوصیاتــی کــه در زمینــۀ 

ــی  ــی- تحلیل ــه روش توصیف ــش ب ــن پژوه ــرد. ای ــته ک ــوان برجس ــد، می  ت ــاد می  کن ــف ایج ــای مختل پژوهش  ه

ــه زمــان را عرضــه و مخاطــب  ــن دو پرســش اســت: ســینما چگون ــه ای انجــام شــده و هــدف آن، پاســخ دادن ب

چگونــه زمــان را دریافــت می  کنــد؟ وجــه توصیفــي آن، بحــث زمــان از منظــر متفکریــن و تمرکــز برزمــان ســینمایی 

اســت و جنبــۀ تحليلــي آن بــه بازنمايــي زمــان ســینمایی از دریچــۀ نظریــۀ دریافــت  مــی پــردازد. بــرای گــردآوری 

اطالعــات از روش کتابخانــه ای اســتفاده شــده  اســت. نتایــج پژوهــش نشــان مــی دهــد کــه مــواردی همچــون 

ــد،  ــاد جدی ــت ابع ــرار و دریاف ــی(، تک ــه )نقد  گرای ــای منتقدان ــینمایی، نگاه ه ــزگان س ــانه  ها و رم ــاز، نش ــان ب پای

پرکــردن فضاهــای خالــی داســتانی، دریافــت متفــاوت و وابســته بــه شــرایط فــردی، فکــری و پيشــيني و در هــر 

بــار تماشــا، ویژگی  هایــی هســتندکه از طریــق آن، مخاطــب می  توانــد بــه دریافــت پدیــدۀ زمــان در ســینما نايــل 

شــود.
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مقدمه

ــی و  ــاد علم ــف بنی ــر در کش ــی پیگی ــخ، تالش ــول تاری ــه در ط ــمندانی ك ــان دانش از می

ــه  ــان ب ــی زم ــت حقیق ــت وجوی ماهی ــتر  در جس ــوفان بيش ــد، فیلس ــان کرده  ان ــري زم هن

تفکــر پرداخته  انــد و هنرمنــدان بيشــتر در جهــت کشــف جنبه  هــا و ابعــاد زیبایی شــناختی 

ــرای انســان  ــچ  گاه ب ــات وجــودی آدمــی، هی ــی از تجربی ــه   یک ــه مثاب ــان، ب ــد. زم آن بوده  ان

مفهومــی ثابــت نداشــته و همچــون ســوالی بــزرگ، همــواره اندیشــمندان را بــه تفکــر بــرای 

ــد،  ــدود می  کن ــتراند و مح ــان، می  گس ــت. زم ــته اس ــف آن واداش ــخی در تعری ــن پاس یافت

ــاء بشــر و ســایر موجــودات را تحــت فرمــان خویــش دارد و  ــد، ابن ــدا و پنهــان می  کن هوی

ــی و املشــی،  در هــر مــوردی دســتور ظاهــر و مخفــی شــدن پدیده  هــا را می  دهــد )روحان

)56:1394

ــات  ــوری دارد. انســان در همــۀ کیفی ــی ظه ــب و صورت ــه هــر قال ــان در همه  جــا و ب زم

نفســانی خــود: در خــواب، در فعاليــت در ســكوت و در همــۀ شــئون مختلــف زندگــي بــا آن 

مواجــه اســت. پرســش هنرمنــدان از حقيقــت زمــان، منجــر بــه کشــف ابعــاد زیبایی  شناســی 

ــری از آن شــده اســت. تازه  ت

قالب  هــای هنــری بی  شــماری مفهــوم خــود را از طریــق زمــان و گــذر آن خلــق می  کننــد. 

رقــص هنــری اســت کــه حرکــت را در زمــان بــه نمایــش می  گــذارد، موســیقی جریــان صــوت 

در زمــان اســت، نمایشــنامه و داســتان، رویــداد را در زمــان عرضــه می  کننــد. تصاویــر 

متحــرک فیلــم نیــز  امتــداد در جریــان زمــان دارد. تجربــه تماشــای یــک فیلــم بــرای بیننــده 

مســتلزم آگاهــی او از جریــان زمــان اســت )چیــزی کــه بــا تجربــه  ی تماشــای نقاشــی متفاوت 

اســت، امــا بــا معمــاری مشــترک( بــا وجــود ایــن، جریــان زمــان موضــوع ســاده  ای نیســت، 

زیــرا در ســینما انــواع مختلــف و چهره  هــای گوناگونــی از زمــان وجــود دارد )رحیمیــان،1389 

)94-93:
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ــِد  ــه بع ــازی دارای س ــمه س ــاری و مجس ــرض، معم ــول و ع ــِد ط ــی دارای دو بع  نقاش

طــول، عــرض و ارتفــاع) عمــق( و ســینما علیرغــم ارائــۀ تصویــر در دو بعــِد طــول و عــرض و 

القــاي عمــق )بعــد ســوم(، بــه دلیــل برخــورداری از عنصــر حرکــت، زمــان ) بعــد چهــارم( را در 

شــکلی متفــاوت ارائــه می  کنــد. یعنــی بــه نوعــی نمایــِش طــول و عــرض و عمــِق  متحــرک 

بــه مــدد بعــد چهــارم یــا همــان زمــان.

بحــث زمــان در ســینما از مناظــر گوناگــون و متفاوتــي، قابــل بررســی و تأمــل اســت. 

ــه  ــه طــول می  انجامــد؟ اگرچــه همــۀ اینهــا ب ــا، تخیــل، فکــر و خاطــره چه  قــدر ب یــک روی

ــی،  ــات ذهن ــن اتفاق ــا چنی ــد، ام ــاص می  دهن ــود اختص ــه خ ــان را ب ــی از زم ــی بخش خوب

حســی و دریافتــی را بــا زمــان اندازه  گیــری نمی  کنیــم. زمــان ذهنــی در یــک فیلــم از 

ــود.  ــی می  ش ــده ناش ــه بینن ــخصیت ب ــک ش ــر ی ــال ضمی ــرای انتق ــاز ب ــای فیلم  س تالش  ه

ــون  ــا فن ــی ب ــای درون ــی و فراینده ــطحیات ذهن ــا، ش ــی معانی  ه ــواع تداع ــات، ان در ادبی

مختلــف بــه خواننــده عرضــه می  شــوند. امــا در فیلــم، چنیــن فرایندهــای ذهنــی و حســی 

ــه می شــوند و بیننــده  ــه صــورت بصــری ارائ ــا، تخیــل و دریافت  هــای پیچیــده ب مثــل روی

ــز  ــم متمای ــی ســایر بخش  هــای فیل ــي را از روایــت عین ــد ایــن فرایند  هــای باطن ــد بتوان بای

کنــد )همــان، 96-95( ایــن نمونــه  ی کوچــک از مقایســه ادبیــات و فیلــم، نقــش فیلم  ســاز 

ــر و دریافــت  ــِي  تفک ــه چگونگ ــد ك ــن مي  كن ــده را تبيي ــه بینن ــۀ عرضــۀ داســتان ب در مرحل

بیننــده را شــکل می  دهــد تــا در گام پســين، ذهــن و روان و اندیشــۀ بیننــده در مواجهــه 

ــا اثــر ســينمايي تعییــن کننــدۀ   فرايندهــاي درونــي وبيرونــي آن باشــد. ب

پیشینۀ پژوهش

در تاریــخ فلســفه کمتــر فیلســوفی را می  تــوان ســراغ گرفــت کــه دربــارۀ ماهیــت زمــان 

اظهارنظــر نکــرده باشــد. لــّب دیــدگاه پیشــینیان دربــارۀ ماهیــت و مفهــوم زمــان را می  تــوان 

ترکیبــی از دیــدگاه افالطــون و ارســطو دانســت و آن ایــن اســت کــه زمــان، حقیقتــی اســت 

مســتقل از اشــیای خارجــی ، به  طــوری کــه اشــیا بــا قــرار گرفتــن در آن، متصــف بــه ســیالن 

و گذرایــی می  شــوند )دینانــی و پیرمــرادی، 1379: 96(.. 

بحــث زمــان در هنرهــای مختلــف ، به خصــوص ســینما در پژوهش  هــای زیــادی مــورد 

ــر  ــان و هن ــوم زم ــن مفه ــگ ، بی ــه  ای  تنگاتن ــواره رابط ــرا هم ــت. زی ــه اس ــی قرار  گرفت بررس

ســینما و بــه طــور کلــی زمــان ســینمایی ، برقــرار بــوده اســت. چنانچــه یــادآوری شــد، یکــی 
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از افــرادی کــه در زمینــۀ زمــان ســینمایی، پژوهــش و کتاب  هــای تاثیرگــذاری داشــته اســت 

و بــه عنــوان یکــی از مراجــع اصلــی در ایــن حــوزه محســوب می  شــود، ژیــل دلــوز )1995-

1925( اســت و پیشــینۀ بحــث در ایــن رابطــه بــه نظریــات او برمی  گــردد.

ــد  ــرات بع ــر تفک ــکاری ب ــل ان ــرات غیر  قاب ــای او، تأثی ــوز در کتاب  ه ــرات دل ــالودۀ تفک ش
ــته  ــای گذاش ــینما، برج ــوزۀ س ــوص در ح ــان، به خص ــت و زم ــث حرک ــورد مبح ــود در م خ
اســت.کتاب نخســت دلــوز، ســینما1: تصویر-حرکــت ، تالشــی اســت بــرای بررســی ســینمای 
کالســیک تــا پیــش از جنــگ جهانــی دوم کــه بــه نحــو مبســوط بــه مقولــه  ی فلســفی حرکــت 

ــردازد .  ــینمایی می  پ ــت س ــا حرک ــبت  های آن ب و نس

دلــوز در ســینما2: تصویر-زمــان کــه بــه ســینمای مــدرن اختصــاص دارد و اثــری عمیقــًا 

ــتقیمی  ــه درک مس ــردازد ک ــددی می  پ ــار متع ــی آث ــه بررس ــود، ب ــوب می  ش ــفی محس فلس

ــر می  کشــد.  ــه تصوی ــاب ب ــرورت ن ــه صی ــه مثاب ــان را ب ــد و زم ــه می  کن ــان ارائ از تصویر-زم

ایــده  ی تصویــر برگســون الهــام بخــش فــرض دلــوزی جهــان و ســوژه بــه مثابــه ی ســینما و 

تصویــر بــوده اســت. از ســوی دیگــر، برگســون بــا فــرض ادراک بــه مثابــه  ی فراینــد »کســر 

کــردن« ابــزار مفیــدی را بــرای دلــوز مهیــا می  کنــد تــا بتوانــد مهمتریــن مقــوالت ســینمایی 

ــینمایی را  ــن س ــا دوربی ــم ی ــش چش ــن و نق ــا، تدوی ــع نم ــدی، تقطی ــل قاب بن ــی عم یعن

تبییــن و آثــار کارگردانــان مختلــف از گریفیــث تــا هیچــکاک را تحلیــل کنــد و نشــان دهــد 

کــه هــر یــک براســاس برداشــتی خــاص از کل گشــوده ایــن تکنیک  هــا را بــه نحــو متفاوتــی 

اســتفاده کــرده انــد. همچنیــن، آنچــه در کتــاب دوم ســینما به یگانــه امر فلسفی-ســینمایی 

بــدل  می شــود، ایــده  ی زمــان اســت کــه مبتنــی بــر دیرنــد برگســونی اســت. همیــن دیرنــد 

برگســونی و انقباض  هــا و انبســاط  های آن بــه دلــوز امــکان می  دهــد تکنیک  هــای ســینمای 

متأخــر را توضیــح دهــد کــه عمدتــًا فراحرکتــی اســت )فتــح طاهــری و پارســا، 1395: 48(

در زمینــۀ ارتبــاط نظریــۀ دریافــت و زمــان ســینمایی، پژوهشــی صــورت نگرفتــه اســت، 

اگرچــه در بــاب نظریــه  ی دریافــت و مباحــث هنــری و ادبیــات در مقاالتــی چــون  » نظریــۀ 

دریافــت و جامعــه شناســی عکــس«) 1392(، مقالــۀ »دیالکتیــک دریافت هــای شــعر ری را « 

) 1395(، مقالــۀ »تحلیــل شــعر آی آدمهــا و تفســیرهای آن براســاس نظریــۀ زیبایی  شناســی 

ــیر  ــخ تفس ــل تاری ــت در تحلی ــه  ی دریاف ــت نظری ــر کاربس ــدی ب ــه » درآم ــت« و مقال دریاف

ــه  ی  ــدات پنجگان ــه در مجل ــه و دمن ــاب کلیل ــل بازت ــه »تحلی ــز مقال ــیعه« ) 1396( و نی ش

تاریــخ وّصــاف از منظــر نظریــه  ی دریافــت«  مطالعاتــی صورت  گرفتــه اســت. مقالــۀ اول کــه 



139

دوره 16
 پیاپی 42

 تابستان 1401

تحلیل و بررسی مفهوم زمان سینمایی از دیدگاه نظریۀ دریافت

توســط ســید عبــاس حســینی داورانــی نوشــته شــده و در مجلــۀ چیدمــان بــه چــاپ رســیده 

اســت، بــا معرفــی جامعه شناســی عکــس و نظریــه  ی دریافــت، بــه بررســی و دریافــت کلــی 

مخاطبــان از هشــت عکــس می  پــردازد. در مقالــه  ی دوم کــه توســط فیــروز فاضلــی و فاطمــه 

ــاپ  ــه چ ــی ب ــد ادب ــی نق ــی- پژوهش ــۀ علم ــت و در فصلنام ــده اس ــته ش ــژاد نوش ــی ن تق

رســیده، نشــان می  دهــد کــه نیمــا ابــژۀ خــود را از طریــق فراهــم آوردن منظرهــای متعــدد 

ــده را  ــه خوانن ــد ک ــم می  زن ــی را رق ــدم تعین ــن، ع ــی در مت ــاد خالهای ــا ایج ــد و ب می  آفرین

بــه رابطــۀ دیالکتیکــی بــا متــن فرامی  خوانــد. در مقالــۀ ســوم کــه توســط اســماعیل شــفق 

نوشــته شــده و در مجلــۀ نقــد ادبــی چــاپ شــده، شــعر آی آدمهــا  و تفســیرهای متعــدد آن 

ــۀ چهــارم  از منظــر فرایندهــای زیبایی  شناســی دریافــت، بررســی و تحلیــل شــده و  در مقال

ــگ اســالمی  ــی و فرهن ــۀ مطالعــات قرآن ــروغ پارســا نوشــته شــده و در مجل ــه توســط ف ک

بــه چــاپ رســیده اســت، دانش  هــای نویــن بشــری بــرای تفســیر قــرآن بــه کار می  رونــد و 

بــه گونــۀ بی ســابقه  ای آیــات و اشــارات قرآنــی بــرای پاســخ  گویی بــه مشــکالت و مســائل 

ــی و  ــی بررس ــط محمدامیرجالل ــه توس ــم ک ــۀ پنج ــوند. در مقال ــتفاده می  ش ــی اس اجتماع

ــره ) 663- ــاف الحض ــگاه وص ــوع ن ــل ن ــده، تحلی ــاپ ش ــی چ ــی ادب ــه متن پژوه در مجل

ــۀ  ــه، از منظــر نظری ــه و دمن ــاب کلیل ــه کت ــۀ تاریــخ وصــاف ب ــدات پنجگان 730ق( در مجل

ــن  ــه اشــاره شــد، پژوهــش حاضــر، اولی ــت« اســت و همان طــور ک »زیبایی شناســی دریاف

ــاط نظریــۀ زیبایی  شناســی دریافــت در حــوزۀ سینماســت. ــاب ارتب پژوهــش در ب

روش شناسی پژوهش 

در ایــن پژوهــش از روش کتابخانــه ای اســتفاده شــده اســت. ابتــدا آرای اندیشــمندان 

و متفکریــن مشــرق و مغــرب زمیــن در بــاب زمــان و رابطــۀ آن بــا حرکــت از کتــب فارســی و 

غیــر فارســی اســتخراج و مــورد تحلیــل و مقایســه قــرار گرفتــه شــده و در بخــش چهارچــوب 

ــن  ــن ای ــت از منظــر متقدمی ــۀ دریاف ــای نظری ــر مبن ــن ب ــر شــده اســت. همچنی نظــری ذک

ــان در ســینما،  ــواع زم ــف ان ــز ویژگی هــای اشــاره شــده اســت. پــس از توصی ــه و نی مقول

بــه تحلیــل دربــارۀ زمــان ســینمایی پرداختــه شــده اســت. همان طــور کــه در متــن آشــکار 

اســت، تعــداد زیــادی فیلــم ســینمایی - بــه 13 فیلــم اشــارۀ مســتقیم شــده اســت- مــورد 

ــد.  ــرار گرفته ان ــف زمــان در آنهــا مــورد مطالعــه ق ــه  و ویژگی هــای مختل ــرار گرفت بررســی ق

ارتبــاط بیــن زمــان ســینمایی و نظریــۀ دریافــت، بخــش اصلــی پژوهــش را دربــر می گیــرد 

کــه بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود تحلیــل بنیادیــن انــواع زمــان در فیلم هــا در کنــار هــدف 
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ــت. ــت، صورت گرفته اس ــب اس ــه ادراک مخاط ــت ک ــۀ دریاف ــی نظری اصل

چارچوب نظری

ــان  ــاب زم ــران در ب ــوفان و متفک ــات فیلس ــان آرا و نظري ــه بی ــدا ب ــش، ابت ــن پژوه ای

ــز  ــینمایی تمرك ــان س ــۀ زم ــش   در مقول ــاص پژوه ــواِن خ ــه عن ــه، ب ــردازد و در ادام می  پ

ــی خــاص در ســاحت زمــان ســینمایی از  ــۀ دریافــت،  تحلیل ــه و بعــد از بررســی نظری يافت

ــوفان  ــمندان و فیلس ــالت انديش ــر، تأم ــدو ام ــد. در ب ــه مي  كن ــه، ارائ ــن نظری ــدگاه ای دی

ایرانــی و غربــی در بــاب زمــان را بــه اجمــال و اختصــار مــرور مي  كنيــم تــا پيــش از ورود بــه 

افــق هنــري، دریافتــی کلــی از ماهیــت زمــان، از منظــر علمــي، به  خاطــر داشــته باشــيم. و 

ســپس  بــا نظريــۀ دريافــت، به  عنــواِن گزينــه ایــن پژوهــش، در مواجهــۀ مخاطــب بــا زمــان 

ســینمایی، ايــن نظریــه را مــورد تحليــل و ارزيابــي قــرار دهيــم.

الف. آرای فيلسوفان دربارۀ زمان

از دیــدگاه هراکلیتــوس )475-535 ق م( زمــان، دارای امتــدادی بی  نهایــت اســت. 

ــان لحــاظ  ــر جه ــۀ تغییرناپذی ــوان جنب ــه عن ــد ب ــرد و بای ــرار نمی  گی دســتخوش تحــوالت ق

شــود؛ هراکلیتــوس هــم ماننــد آناکســیماندر )546-610 ق م( معتقــد بــه زمــان فیزیکــی 

نیســت و آن را امــری ســرمدی و جاویــدان تلقــی می  کنــد و بنابرایــن آن را نتیجــۀ حرکــت 

نمی  دانــد. از طرفــی افالطــون) 347-427 ق م( زمــان را جوهــری امکانــی تلقــي مي  كنــد 

کــه از حرکــت و ســکون اســتقالل دارد. ارســطو) 322-384 ق م ( نیــز اعتقــاد دارد کــه 

ــان  ــی زم ــد، ول ــا مختلف  ان ــرا حرکت  ه ــم؛ زی ــی بدانی ــت یک ــا حرک ــان را ب ــم زم نمی  توانی

یکــی اســت. از طــرف دیگــر بــدون آگاهــی از تغییــر و حرکــت، از زمــان نیــز آگاهــی نداریــم. 

ــه تعریــف کرده  اســت:» زمــان مقــدار حرکــت  ــر همیــن اســاس، ارســطو زمــان را این  گون ب

اســت بــر حســب تقــدم و تأخــر« )زمانــی، 1386: 109(. ارســطو زمــان و حرکــت را دو چیــز 

ــرد.  ــد شــکل بگی ــان نمی  توان ــت نباشــد، زم ــا حرک ــه ت ــد اســت ک ــی معتق ــد ، ول می  خوان

یعنــی کامــالً مســتقل از آن نیســت و نســبتی بــا آن دارد. 

ــر  ــری و تقدی ــر را اندازه  گی از نظــر ابــن ســینا ) 428-370 قمــری( »کمیتــی کــه تغیی

می  کنــد، »زمــان« اســت و زمــان مقــدار حرکــت اســت، نــه بــه جهــت مســافت، بلکــه بــه 

ــر  ــه از نظ ــت ک ــوان گف ــد. می  ت ــدا نمی  کن ــاع پی ــه اجتم ــت ک ــری اس ــدم و تأخ ــت تق جه

ــز  ــه یــک چی ــه ب مــال صــدرا )1045-979 قمــری( وجــود و زمــان دو کلمــه  ای هســتند ک
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اشــاره دارنــد و زمــان، مســاوق وجــود اســت،چرا كــه در حقيقــت متناظــر بــا همــان حركــت 

جوهــري اســت كــه جــزء ذاتــي جوهر جســماني اســت. زمــان، نمــاد و ظهــور حرکــت فیزیکی 

نیســت بلکــه نمــود همــان حقیقــت وجــود و درک مــا از حقیقــت هســتی اســت و امــری 

ــه  ــت، در  نتیج ــهودي اس ــی و ش ــود بدیه ــه درک وج ــوری ک ــت.: همان  ط ــهادی اس استش

درک زمــان هــم بدیهــی و شــهودي اســت.بنابراين مــال صــدرا بــر خــالف همــه اســالف خــود 

اوليــن متفكــري اســت كــه حركــت را نــه بــه مثابــه َعــَرض بلكــه جــزء جوهــر جســم تلقــي 

مي  كنــد و از حركــت جوهــري كــه ابتــكار خــود اوســت بــه حقيقــت زمــان مي  رســد. زمــان 

مقــوم ذاتــي جوهــر جســم و بعــد چهــارم در كنــار ديگــر ابعــاد جوهــر جســماني اســت كــه 

ذات آن از جهــت تقــدم و تأخــر ذاتــي نــو مي شــود. 

گالیلــه ) 1642-1564 م(  نیــز دیدگاهــی شــبیه ارســطو دارد و زمــان و حرکــت را 

ــته  ــون ) 1727-1642 م( وابس ــر نیوت ــان از نظ ــد. زم ــم می  دان ــه ه ــته ب ــط و وابس مرتب

ــی  ــه عبارت ــت و ب ــت اس ــه حرک ــتقل از  هرگون ــود مس ــه خودی  خ ــت و ب ــت نیس ــه حرک ب

ــز  ــت) 1804-1724 م( ني ــذرد. کان ــان می  گ ــرک، یکس ــاکن و متح ــیای س ــرای اش ــان ب زم

ــيلة ادراك  ــان وس ــد: زم ــف مي  كن ــن تعري ــان را چني ــي، زم ــأله  ی دگرگون ــه مس ــه ب ــا توج ب

ــن فیلســوف غــرب  ــت را بزرگتری ــن آنهاســت. کان ــر در اشــياء و وســيلۀ تبيي ــر و تغي تغيي

ــی  ــود خارج ــه وج ــد ک ــی می  دان ــالً ذهن ــری کام ــان را ام ــد. او زم ــداد می  کنن ــد قلم جدي

ــد و  ــي مي كن ــد تلق ــان را زمانمن ــي  اش جه ــاختار ذهن ــل س ــه دلي ــان ب ــی انس ــدارد. یعن ن

زمــان اساســًا بنيــاد خارجــي نــدارد و امــر عينــي نيســت. درميــان فيلســوفان وانديشــمندان 

غربــي، نزديك  تريــن ديــدگاه بــه مالصــدرا، نظريــۀ زمانــي برگســون )18951941م( اســت. 

در نظــر او زمــان نــه امــري كمــي و عارضــي و تحصیلــي اســت، بلکــه كيفيتــي نــاب اســت 

كــه آن را ديرنــد نــام مي  نهــد و تنهــا از طريــق شــهود و تأمــل درونــي قابــل ادراك اســت. 

ــم،  ــي مي  كني ــه در آن زندگ ــي ك ــوان جهان ــه عن ــا آن   را ب ــاد هســتي ماســت و م ــد بني ديرن

ــن  ــه مهمتري ــت ك ــر اس ــل ذك ــه، قاب ــون،1371: 45(. در خاتم ــم )برگس ــاس مي  كني احس

نظريــۀ ســينمايي معاصــر در كتــاب ســينما-2   ژيــل دولــوز: »تصويــر –زمــان« بــر آرای هنــري 

برگســون بنيــاد نهــاده شــده اســت.

ب. نظريۀ دريافت و  ادراك زمان

ــه  ــش ك ــن پرس ــه اي ــخ ب ــرای پاس ــان، ب ــه زم ــوف ب ــرِي معط ــاي هن ــان نظريه ه  در مي
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ســینما چگونــه زمــان را عرضــه می  کنــد و مخاطــب، چگونــه زمــان را دریافــت می  کنــد؟ ايــن 

ــش  ــور در خوان ــن آرای مخاطب مح ــي از مهم  تري ــوان يك ــت را، به  عن ــۀ دریاف ــتار، نظری نوش

ــرار   داده  ــف ســینمایی مــورد پژوهــش ق مخاطــب از زمــان ســینمایی در نمونه  هــای مختل

اســت.

اخیــر  دهه  هــای  در  آلمــان  کنســتانس  مکتــب  دل  از  آلمانــی  تفسیرشــناس  دو 

آیــزر )2007-1926( و هانــس روبــرت یائــوس ) 1921-1997( ،  ســر  بر  می  آورند. ولفانــگ 

مهمتریــن نظریه  هــا دربــارۀ جایــگاه مخاطــب در متــن را بــر زبــان رانده  انــد. از نظــر آنهــا بــدون 

مشــارکت فعــال و مــداوم خواننــده، هیــچ گونــه متــن و اثــری در کار نخواهــد بود. اثــر هنری 

سرشــار از عناصــر نا  معینــی اســت کــه بــه لحــاظ تأثیــر بــه تفســیر خواننــده بســتگی دارد  و 

می  تــوان آنهــا را بــه روش  هــای مختلــف و شــاید متضــاد تفســیر کــرد )نظــرزاده، 1382: 181(

در مواجهــه بــا متــن و فراینــد درِک معنــای آن، ســه رویکــرد کلــی وجــود دارد: 1. رویکــرد 

ناظــر بــر مؤلــف ) کــه ســعی در فهــم معنایــی دارنــد کــه در ذهــن مؤلــف بــوده اســت(. 2. 

رویکردهــای ناظــر بــر خواننــده )کــه محــل اهمیــت آن، درک خواننــدگان از متــن اســت(. 3. 

رویکردهــای ناظــر بــر متــن )کــه ســعی دارنــد بــا توجــه بــه قرائــن زبانــی، نحــوی، تاریخــی، 

ــه  ــد   آمــده اســت، ب ــی کــه متــن در آن پدی ــه فضای ســنت هــای فکــری و نزدیــک شــدن ب

توصیــف معانــی ممکــن متــن بپردازنــد(. برخــالف رویکردهــای گذشــته بــه متــون کــه غالبــًا 

ناظــر بــه »مؤلــف متــن« بــود، از رویکردهــای تــازۀ نقــد ادبــی، پرداختــن بــه »خواننــدۀ متــن« 

و بررســی تاریخــی فهــم خواننــدگان یــک متــن در گــذر روزگار اســت )امیرجاللــی،144،1397(. 

ــدرن  ــر م ــوان هن ــه عن ــه قابلیت  هــای گســترده و ب ــا توجــه ب ــم ب ــن، رســانۀ فیل ــن بی در ای

ــر  ــل در هــر ســه رویکــرد ذک ــرن، تمامــی ظرفیت  هــای الزم در موضوعيــت بررســي و تحلی ق

شــده را دربــردارد: مخاطــب می  کوشــد تــا در مرحلــۀ اول، تمامــی آنچــه را در ذهــن فیلمســاز 

ــان  تــالش در  ــد و در نهایــت هــر دو دســتۀ فیلمســازان و مخاطب ــا نویســنده بــوده دریاب ی

ــام  ــا از تم ــد ت ــری دارن ــای دیگ ــود در ج ــرار دادن خ ــر و ق ــا یکدیگ ــداری ب ــت همذات پن جه

ــود. ــرداری ش ــش، بهره ب ــه و نمای ــای قص ظرفیت  ه

برخــالف تصــور گذشــته کــه معنــای متــن، امــری ثابــت و مافــی الضمیــر »مؤلــف« تلقــی 

ــن را  ــای مت ــوند، معن ــل می  ش ــده« قائ ــرای »خوانن ــه ب ــی ک ــه اهمیت ــا ب ــروز بن ــد، ام می  ش
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امــری عارضــی و وابســته بــه خواننــدگان آن می  داننــد. بنابرایــن معنــای متــن امــری نســبی 

ــس  ــان(. پ ــد) هم ــر کن ــدگان آن تغیی ــه خوانن ــد بســته ب ــان می  توان ــذر زم ــه در گ اســت ک

هــر دو عنصــر مخاطــب و زمــان در دریافــت معانــی موجــود، دخیــل و تأثیرگــذار هســتند. 

شــاید بــه نظــر برســد کــه بــه غیــر از مؤلــف، تنهــا عامــل تأثیرگــذار، صرفــًا مخاطــب اســت، 

ــا یکدیگــر کــه تنهــا در گــذر زمــان، آشــکار  ولــی دریافت  هــای متفــاوت و حتــی متعــارض ب

ــن مدعاســت. ــر ای می  شــوند، شــاهدی ب

زیبایی  شناســِی دریافــت به  عنــوان یکــی از نظریــات خواننده محــوری، بــر آن اســت کــه 

هــر چنــد ممكــن اســت معنايــي در متــن نهفتــه باشــد، امــا ایــن مخاطــب اســت کــه فراتــر 

ــی کامــل می  شــود  ــری زمان ــر هن ــن اســاس، اث ــر ای ــد. ب ــق می  کن ــا، آن را خل از کشــف معن

کــه خواننــدگان در برهه  هــای مختلــف آن را تفســیر کننــد. معنــا از قبــل درمتــن گنجانــده 

نشــده اســت، بلكــه در تعامــل ميــان خواننــده و متــن حاصــل مي  شــود )ايــزر،1985: 48( 

در ایــن نظریــه، ایــن ســؤال همیشــگی کــه »معنــای متــن ادبــی چیســت؟« جایگزیــن ایــن 

ــفق و  ــت؟« ) ش ــرده اس ــه ک ــود چ ــدگان خ ــا خوانن ــی ب ــن ادب ــه »مت ــود ک ــش می  ش پرس

آذرپیــرا، 1396: 137(

یائــوس در تشــریح زیبایی  شناســی دریافــت، عــالوه بــر مباحــث صــورت و معنــا، 

ــخ  ــات، تاری ــِخ ادبی ــد: تاری ــد. او می گوی ــز می  کن ــر تمرک ــِی« اث ــت تاریخ ــث »باف ــر بح ب

تفسیرهاســت، نــه تاریــخ زندگــی نویســنده )یائــوس، 1982: 127(. بــر ایــن اســاس، 

هرخوانــش و تفســیری از اثــر ادبــی بــا دخالــت و نفــوذ عناصــر حاکــم بــر یک موقعیــت ویژه 

ــا،   ــته  ها، پیش  فهم  ه ــت از: پیش  دانس ــارت اس ــژه عب ــت وی ــود. موقعی ــر می  ش امکان  پذی

انتظــارات و تجربه  هــای خواننــده کــه در همــۀ افــراد و دوران هــا یکســان نیســتند و بنابــر 

ــد. از ســوی  ــن ســهمی عمــده دارن ــای هــر مت ــن معن ــم هرمنوتیــک، در تعیی داده  هــای عل

ــا  دیگــر، هــر متنــی خــود دارای افــق معنایــی ویــژه  ای اســت کــه هنــگام خوانــدن متــن ب

ــدۀ »افــق دریافــت« در  می  آمیــزد و در هــر مــورد چشــم انداز خاصــی را در  عناصــر پدیدآورن

ــل  ــا عل ــد ت ــت می  کوش ــی دریاف ــن، زیبایی  شناس ــد. همچنی ــیم می  کن ــده ترس ــن خوانن ذه

گرایــش یــا عــدم گرایــش مخاطبــان بــه يــک اثــر یــا جریــان هنــری و ادبــی را شناســایی کنــد 

ــق،101:1387( ــور مطل )نام

منشأ نظريۀ دريافت
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بــدون شــك يكــي از مآخــذ نظريــۀ دريافــت، فلســفۀ پديدارشناســي ادمونــد هوســرل 

)1938-1859 ( بنيانگــذار پديدارشناســي نويــن اســت. براســاس نظريــۀ هوســرل، انســان در 

مســير شــناخت خــود از هســتي، مــدام بــه جانــب افــق معنايــي گام برمــي  دارد كــه به  جــاي 

عــوارض وآثــار، بــا در تعليــق گذاشــتن پديدارهــا، در مقــام التفــات بــه ســوي خــود شــيء 

و ذات پديدارهاســت. درك صحيــح از افــق انتظــار در نظريــۀ دريافــت، بــدون التفــات بــه 

پديدارشناســي هوســرل ميســر نيســت كــه نخســتين بــار بــا درانداختــن طــرح افــق معنايــي: 

ــا افــق دريافــت را كــه افقــي برآمــده از زيســت  زيســت جهــان متــن، امــكان آميــزش آن ب

جهــاِن خوانش  گراســت و بــا گادامــر )2002-1900( بــه اوج خــود رســيد، تمهيــد کــرد.  

نكتــۀ برجســته در افــق معنايــي هوســرل كــه بــه دخالــت عنصــر زمــان در خوانــش مخاطــب 

ــز همــواره خــود را پــس  ــي ني ــه افــق معناي ــري مي  انجامــد، آن   اســت ك ــر هن ــش اث وآفرين

مي  كشــد، بنابرايــن افــق معنايــي از ديــدگاه هوســرل، منظــري اســت كــه دائمــًا بــه ســوي 

ــر  ــه و هميشــگي اســت. ب ــه افــق جاودان آن متحــول مي  شــويم، از هميــن روي مســير رو ب

ــري  ــر هن ــرد. اث ــژه تلقــي ك ــري و ســينما را يــك اب ــدۀ هن ــوان پدي ــن مبناســت كــه نمي  ت اي

متعلــق بــه افــق انديشــۀ انســاني اســت و رابطــۀ نزديكــي بــا پيش  يــازي دارد كــه مخاطــب 

در التفــات بي  واســطه بــا خــود اثــر هنــري مي  يابــد. هــر چنــد اثــر هنــري خــود يــك واقعيــت 

ــكل  ــت، ش ــر اس ــارات او از اث ــد انتظ ــه فراين ــازي ك ــاد پيش  ي ــر بني ــا ب ــت ام ــد اس زمان  من

مي  گيــرد. ايــن مواجهــۀ بــدوي متعلــق بــه افــق زمانــي اســت كــه براســاس نظــرگاه هوســرل، 

يــك نــوع درون  آگاهــِي زمانــي يــا زمان  آگاهــي اســت، كــه نــه زمــان فيزيكــي اســت، چراكــه 

نــه هوســرل زمــان را مقــدار حركــت تلقــي مي  كنــد و نــه افــق او يــك زيســت جهــان فيزيكــي 

ــاي آگاهــي درونــي تقــوم يافتــه كــه تقريــب  ــر مبن اســت، ايــن افــق زمانــي و اســتعاليي ب

ــا زمــان حضــوري مالصــدرا و زمــان شــهودي برگســون پيــدا مي  كنــد. بســياري ب

وولفانــگ ايــزر بــا بهــره وري از اجــزای نظريــۀ پديدارشناســي هوســرل، بــه مفهــوم 

ــا  ــر ي ــر ســوژه خوانش  گ ــاد نهــادن آن ب ــا بني ــه ب ــل مي  شــود ك ــۀ دريافــت نائ افــق در نظري

ــۀ  ــا را در مواجه ــد و معن ــرا مي  نه ــوي ماج ــك س ــري را ي ــر هن ــا اث ــن ي ــوري، مت مخاطب مح

خوانش  گــر بــا متــن پديــد مــي  آورد كــه براســاس نظــر ايــزر مخاطبــان مي  تواننــد آزادانــه اثــر 

هنــري را بــا روش  هــاي مختلــف، بازآفرينــي نــه، بلكــه نوآفرينــي كننــد. رابــرت يــاوس نيــز بــا 

ــوع و ارزش  ــا   پيش  دســتي از ن ــه  اي كــه خواننــدگان ب ــه تجرب ــر افــق انتظــار به  مثاب تأكيــد ب

ادبيــت و شــاعرانگي اثــر در ذهــن خــود پرورانده  انــد )يــاوس،  53:1978 (، بــه اســتقبال از 
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پديدارشناســي هوســرل و افــق زمانــي او شــتافته اســت.

ــه  ــدادن ب ــن ن ــا و ت ــا عادت ه ــتیز ب ــت در س ــاگری اس ــان تماش ــد خواه ــینمای جدی س

از  اندیشــیده شــده، در جســت  و  جوی خوانشــی تــازه و متفــاوت  از پیــش  رســم های 

روانــکاوی بــه ارتباطــی آفرینشــی از ســوی مخاطــب ره می بــرد. در ســینمای ایــران، ســینمای 

عبــاس کیارســتمی از هــر گونــه تحمیــل خــود بــه تصاویــر دوری می  جویــد و رابطــۀ میــان 

ــرزاده، 1382: 190-189( ــد )نظ ــت می  کن ــب را رعای ــن و مخاط ــو ، مت ــن و ت م

    زمان سینمایی و نظریۀ دریافت

1. انواع زمان های سینمایی

زمان سینمایی به طور کلی به چند دسته طبقه بندی  می شود:

زمــان فیزیکــی: مــدت زمــان نمایــش یــک فیلــم اســت. طــول مــدت حضــور مــا در . 1

ســالن ســینما بــه هنــگام تماشــای فیلــم می  باشــد.

ــط . 2 ــه توس ــت ک ــی اس ــان روای ــدۀ زم ــی(: توصیف کنن ــان نمایش ــرده )زم ــان پ زم

رویدادهــا و حــوادث فیلــم ارائــه می  شــود. بــه طــور مثــال، زمــان نمایــش فیلــم 

ــا  ادیســۀ فضایــی 2001 ســاخته اســتنلی کوبریــک دو و نیــم ســاعت اســت، اّم

ــد )  ــان می  ده ــان را نش ــول انس ــل و تح ــال تکام ــا س ــردۀ آن، میلیون  ه ــان پ زم

رحیمیــان، 1389 :94(.

زمــان روانــی: اصطــالح زمــان روانــی را بــرای پدیــدۀ ذهنی دیگــری در نظــر گرفته ایم، . 3

ــاس  ــت احس ــدت دارد. اهمی ــول م ــان از ط ــر انس ــه ه ــی ک ــاس ذهن ــرای احس ب

ــون و  ــتگی دارد )استیونس ــم بس ــت فیل ــه ماهی ــتر ب ــده بیش ــده در بینن ایجادش

ــری، 1387 : 119(. دب

زمــان حقیقــی: اســلین دربــارۀ دســتیابی بــه ایــن زمــان در ســینما در کتــاب دنیــای . 4

درام نوشــته اســت اگــر زمــان رویدادهــای روی پــرده یــا صحنــه بــا زمــان واقعــی 

برابــر باشــد، آن را زمــان طبیعــی مــی نامیــم )اســلین،1393 :34(.

ــم . 5 ــم فیل ــگ و ریت ــرب آهن ــده از ض ــس بینن ــدۀ ح ــده: توصیف کنن ــان تجربه ش زم

ــم  ــه فیل ــی ک ــت از مدت ــارت اس ــده عب ــان تجربه ش ــر، زم ــارت دیگ ــه عب ــت. ب اس
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احســاس  می شــود )رحیمیــان،1389: 94(.

زمــان مبهــم: فیلم ســاز در ایــن شــیوه تــالش می کنــد تــا تصاویــرش کیفیتــی عــام . 6

ــام و  ــی، ع ــن جلوه هــا احساســی از بی زمان ــد. ای ــه خــود بگیرن ــان شــمول ب و جه

ازلــی بــودن زمــان بــه وجــود مــی آورد )همــان: 100(.

ــری و  ــی و فک ــی و روان ــوارد ذهن ــام م ــه تم ــت ب ــا، در نهای ــن زمان  ه ــر ای ــت اکث دریاف

ــت و  ــا موقعي ــت ي ــق دریاف ــای اف ــوان ویژگی ه ــه به  عن ــواردی ک ــام م ــی تم ــور کل ــه ط ب

زيســت جهــان مخاطــب بیــان شــد، بســتگی دارد. مثــالً فیلمــی کــه فقــط در پنــج دقیقــه 

بــه نمایــش در می آیــد، ممکــن اســت در امتــزاج بــا دريافــت مخاطــب، طوالنی تــر بــه نظــر 

برســد و یــا یــک فیلــم بلنــد، ممکــن اســت کوتاه تــر از زمــان فیزیکــی آن بــه نظــر برســد. 

ایــن زمــان بــه احســاس و تمایــل بیننــده بســتگی دارد و حاصــل درگیــری فــردی تماشــاگر 

بــا کنــدی و تنــدی انتقــال روایــت اســت.

2. ویژگی های کلی نظریۀ دریافت و زمان سینمایی

از منظــر نظریــۀ دریافــت، فراینــد خوانــدن، همــواره فراینــدی پویــا و جنبشــی بغرنــج و 

افشــاکننده در طــول »زمــان« اســت )نظــرزاده،1382:181(.

لــذا ایــن نظریــه، ارتباطــی تنگاتنــگ بــا بحــث زمــان دارد کــه مشــتمل بــر موضــوع اصلی 

ایــن پژوهــش اســت. هــر اثــری در طــول زمــان فهــم می  شــود. و بــه طــور کلــی دریافتــن 

جنبه  هــای مختلــف یــک متــن یــا آفریــده  ی هنــری، متکــی بــر غــور و تامــل در ویژگی  هــای 

ــوان ازآن  ــدن و تماشــا، مي  ت ــداوم خوان ــا ت ــه ب ــان اســت ك ــان زم ــر در جري ــف آن اث مختل

رمزگشــایی کــرد. از نظــر یــاوس، هــر اثــر دو نــوع افــق انتظــار ادبــی و اجتماعــی را ایجــاب 

می  کنــد: افــق انتظــار بــه رابطــۀ میــان متن  هــا بــا یکدیگــر و گونــه  ی هنــری مرتبــط بــا آنهــا 

مربــوط می  شــود کــه بــا توجــه بــه پیرامتن  هــای خــود انتظاراتــی را ایجــاد می  کننــد؛ افــق 

انتظــار اجتماعــی بــه مجموعــۀ داشــته  های معنــوی و رمــزگان زیبایی  شناســی برخاســته از 

ــار  ــر دراختی ــرای خوانــش اث ــده بازمی  گــردد کــه ب ســنت  های ناخــودآگاه و خــودآگاه خوانن

دارد )نامــور مطلــق، 1387: 101-102(. همچنیــن، افــق انتظــار خواننــدگان در هــم می  آمیــزد 

کــه ممکــن اســت بــا اثــر هم  زمــان یــا در زمــان باشــد. در هم  آمیختگــی ممکــن اســت بــر 

انتقــال هنجــار، آفرینــش هنجــار یــا گسســتگی هنجــار داللــت کنــد ) تادیــه، 1390: 212( 

ــد  ــکیل می  ده ــا را تش ــکل  گیری معن ــی ش ــل تدریج ــی از تقلی ــا بخش ــن افق  ه . در آمیخت
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)ســلدن و ویدســون،1384 : 213(؛ بنابرایــن، گفت  و  گــو بــا گذشــته لزومــًا فراینــدی 

ــژاد، 1395 : 101-100(. ــی و تقی ن ــت )فاضل ــویه اس دوس

دریافــت و ادراک بــه نوعــی بــا درهم آمیختــن گذشــته و حــال میســر می شــود. 

ــال،  ــان ح ــا در هم ــت. ام ــته اس ــا گذش ــه ای ب ــامل رابط ــواره ش ــی هم ــم انداز کنون چش

ــن  ــت . در آمیخت ــل درک اس ــال قاب ــان ح ــدود زم ــم انداز مح ــط از چش ــز فق ــته نی گذش

افق هــا درهم آمیــزی همــۀ دیدگاه هــای مطرح شــده نیســت، بلکــه بخشــی از تقلیــل 

تدریجــی شــکل گیری معانــی را تشــکیل می دهــد )نظــرزاده، 1382: 183(. ترکیــب گذشــته 

ــا  ــاع ب ــی در انقط ــت کنون ــت. دریاف ــل اس ــۀ قب ــه و لحظ ــن لحظ ــت در ای ــال، دریاف و ح

گذشــته حاصــل نمی  شــود و همیشــه درگیــر و مرتبــط بــا گذشــته اســت. از طرفــی، چــون 

ــن درک  ــرد  ، بنابرای ــرار ک ــاط برق ــق ارتب ــوم مطل ــه مفه ــته ب ــا گذش ــوان ب ــت نمی  ت هیچ  وق

گذشــته هــم به واســطۀ آوردن گذشــته بــه زمــان حــال حاصــل می  شــود. پــس همان طــور 

کــه بیــان شــد، دریافــت، بــا یکــی شــدن و تلفیــق گذشــته و حــال ممکــن می  شــود. ایــن 

ترکیــب، معانــی جدیــد و در عیــن حــال، درگیــر و مرتبــط بــا موضوع مدنظــر را آشــکار می کند 

و گویــی رونــد فهــم را ســرعت می  بخشــد. بــه نظــر اســتنلی کاول، »شــعر و نقاشــی و ســایر 

ــف  ــته تعری ــر گذش ــود را در براب ــد خ ــه می  خواهن ــوند ک ــو می  ش ــی ن ــری، وقت ــای هن ژانره

کننــد. نــو شــدن یعنــی آغــاز لحظــه  ای کــه هنرهــا موضــوع خــود می  شــوند و وظیفــۀ هنــری 

ــف  ــِي تعري ــن نوآفرين ــری، 1393:  6-7(. اي ــود« )اکب ــان می  ش ــادن هستی  ش ــا نه ــا بن آنه

وجــود، ماحصــل زمان  آگاهــي هوســرل اســت كــه التفــات بــه ذات و ماهيــت اشــيا دارد؛ 

زمــان درونــي كــه بــا زمــان فيزيكــي مغايــر اســت و در يــك افــق اســتعاليي بنــا مي  شــود.

ــدت  ــت. وح ــت اس ــۀ دریاف ــذار در نظری ــوارد تأثیرگ ــر از م ــی دیگ ــن یک ــدت مت وح

متــن، بــه وســیلۀ خواننــده بــه مثابــه بیــان درونمایــۀ هویــت خویــش کشــف می  شــود. 

ــخص درک  ــر ش ــای ه ــن انگیزه  ه ــه مبرم  تری ــت ک ــتوار اس ــرض اس ــن ف ــر ای ــی ب ــد ذهن نق

خویشــتن اســت )نظــرزاده، 1382: 184(. ایــن تأویــل بــدان معنــی اســت کــه هرکــدام از 

مــا، در خوانــدن و یــا تماشــای هــر اثــری، شــخصیت و نگــرش خــود را، بــدون قصــد، دخیــل 

ماجــرا می  ســازیم و دریافت  هــای مــا تــا حــد زیــادی بــا پیشــینۀ تفکــرات مــا گــره خــورده 

اســت.

ــان  ــه از می ــی دارد ک ــی قبل ــًا آمادگ ــن طبیعت ــک مت ــا ی ــورد ب ــده ای در برخ ــر خوانن ه
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راهبردهــای تحلیلــی موجــود تعــداد خاصــی از آنهــا را بــه کارگیــرد و ایــن بــه تحلیــل خاصــی 

ــان(. ــود ) هم ــر می  ش ــن منج از مت

راوی ممکــن اســت مخاطــب روایــت را بــر حســب جنــس/ طبقــه/ وضعیــت )خواننــده 

در مبلمــان و شــومینه نشســته یــا کارگــر ســاده( نــژاد، ســن و... را در نظــر بگیــرد. مخاطــب 

بالفعــل ممکــن اســت بــا شــخص مــورد مخاطــب راوی منطبــق باشــد یــا نباشــد )همــان: 

185(. یعنــی علیرغــم آن کــه راوی صرفــًا مخاطبیــن خاصــی را مــورد نظــر قــرار دهــد، از آن جــا 

کــه اثــر، مخاطــب خــود را بــدون اراده راوی انتخــاب می  کنــد، ممکــن اســت گــروه و افــراد 

دیگــری نیــز درپرتــو اثــر قــرار گیرنــد.

ــه خاطــر  ــم ب ــک فیل ــر ی ــه تصوی ــد اســت ک ــرداز ســینمایی معتق ــازن، نظریه پ ــدره ب آن

ــت و  ــوردار اس ــادی برخ ــت بنی ــی از عینی ــا عکاس ــببی  اش ب ــاوندی س ــتوانه  ها و خویش پش

بیننــدۀ فیلــم می  دانــد شــیئی کــه در یــک مقطــع زمانــی جلــوی دوربیــن بــوده اســت، از 

طریــق فراینــد امــواج نــوری بــرروی امولســیون )مــادۀ حســاس( فیلــم اثــر گذاشــته و ضمنــًا 

ــت  ــه اس ــورت پذیرفت ــانی ص ــروی انس ــه نی ــت هرگون ــدون دخال ــذاری ب ــد اثرگ ــن فراین ای

ــان،1389: 242( )رحیمی

بــازن از بیننــدۀ فیلــم انتظــار دارد به  صــورت یــک ناظــر نامرئــی باقــی بمانــد تــا آزادی  اش 

ــگاه، ضمــن دیــده شــدن  در دیــدن و تفســیر و تعبیــر تصویــر محــدود نشــود )همــان(. ن

می بینــد. نــگاه/ دوربیــن ضمــن رســمیت بخشــیدن بــه منظــر مــورد دیــد و تأییــد واقعیــت 

ملمــوس حضــور منحصربه فــرد ویــژۀ صاحــب نــگاه را هــم تأییــد می کنــد )نظــرزاده،1382: 

186(. شــاید یکــی از بهتریــن گواهــان ایــن ماجــرا، فیلــم نمایــش ترومــن بــه کارگردانــی 

ــام  ــه تم ــود ک ــه می  ش ــم متوج ــتان، کم  ک ــول داس ــم در ط ــان فیل ــد. قهرم ــر   باش ــر وی پیت

زندگیــش، تحــت کنتــرل و زیرنظــر افــرادی خــاص اســت و یــادآور همــان فلســفۀ  معــروف 

»کی یــر که  گــور« اســت کــه همــۀ آدم هــا در زندگــی، یــک بازیگرنــد و بــرای تماشــای 

ــت و  ــده اس ــه گردی ــران احاط ــکار دیگ ــط اف ــردی توس ــر ف ــد. ه ــش می دهن ــران نمای دیگ

متأثــر و تأثیرگــذار بــر آنهاســت.

ــی  ــدود جدای ــف ح ــرای توصی ــرده ب ــن و پ ــم دوربی ــردازان از مفاهی ــوالً نظریه پ معم

بیننــده از فیلــم روی پــرده اســتفاده می  کننــد. کریســتین متــز می گویــد: »وقتــی می  گویــم 

کــه یــک فیلــم را می  بینــم، منظــورم از ایــن حــرف، مخلوطــی از دو جریــان مخالــف اســت. 
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ــم و از طــرف دیگــر چیــزی اســت کــه مــن از  ــم چیــزی اســت کــه مــن دریافــت می  کن فیل

ــتگاه  ــای دس ــه ج ــن ب ــه م ــت ک ــی اس ــن معن ــم بدی ــش فیل ــم. نمای ــر می  کن ــود منتش خ

ــر دو  ــتم. در ه ــرده هس ــای پ ــه ج ــن ب ــی م ــردن آن یعن ــت ک ــینم و دریاف ــش می  نش نمای

ــت  ــر ثب ــرف دیگ ــد و از ط ــان می  ده ــرف نش ــک ط ــه از ی ــتم ک ــن هس ــن دوربی ــرایط م ش

می  کنــد« )رحیمیــان، 1389: 243(.

3. دریافت جدید در هرلحظه، در هر بار تماشا و آزادی دریافت 

ــش را  ــه خوان ــه گون ــدن، س ــه خوان ــۀ چگون ــودورف ) 2017-1939( در مقال ــزوان ت ت

ــدن  ــب: خوان ــوی مخاط ــه س ــت ب ــی اس ــارۀ ظریف ــود اش ــه خ ــد ک ــدا می  کن ــر ج از یکدیگ

طرح  ریــزی شــده، خوانــدن تفســیری، خوانــدن خوانــا. در شــیوۀ خوانــدن طرح  ریــزی 

شــده، متــن بــه یــاری گونــه  ای راهنمــا و اصولــی خــارج از خــود خوانــده می  شــود. در ایــن 

ــخ،  ــه آن پرداخــت: تاری ــز زد و ب ــن گری ــزی خــارج از مت ــه هرچی ــن ب ــوان از مت شــیوه می  ت

روانشناســی ، خاطــرات و...؛ خوانــدن تفســیری شــرح و شــکل دقیــق جــزء بــه جــزء متــن 

ــته  های  ــن و دانس ــت از مت ــزه  ای اس ــیوه، آمی ــن ش ــدن: در ای ــه، خوان ــر لحظ ــت. در ه اس

خــارج از متــن، هرچنــد آغــازگاه کار، متــن اســت، امــا گونــه  ای ســنجش مــدام بــا غیــر متــن 

در هرلحظــه یافتنــی اســت. گونــۀ ســوم خوانــدِن خوانــا کــه خواننــده در پایــان خوانــش، 

ــه از آن اصــول  ــه اینک ــا ن ــد، ام ــد، کشــف می  کن ــن حضــور دارن ــه در مت ــی را ک ــی کل اصول

آغــاز کنــد یــا در کاری خــاص آنهــا را جســت  و  جو کنــد، بلکــه از راه محــدود کــردن دامنــۀ 

خوانــدن بــه متــن و بررســی ســاختاری آن. شــیوه  ی خوانــدن طرح  ریــزی شــده از وابســتگی 

تــام متــن بــا دنیــای خــارج آغــاز می  کنــد. می  تــوان گفــت شــیوۀ تفســیری در میــان راه ایــن 

ــدن  ــح خوان ــه در توضی ــه ک ــن در هرلحظ ــرزاده، 1382: 176- 175(. یافت ــرار دارد )نظ دو ق

تفســیری آمــده اســت، در دنیــای ســینما و بحــث زمــان ســینمایی، بــه گونــه  ای بــا عنصــر 

تعلیــق در ارتبــاط اســت. اینکــه لحظــۀ دریافــت مخاطــب از ماجــرا، زودتــر از شــخصیت  های 

داســتانی اســت و کجــای داســتان ایــن دریافــت و آگاهــی قــرار  داده شــود، تعلیــق ماجــرا 

را کمتــر یــا بیشــتر می  ســازد. تعلیــق ، بــازی بــا عنصــر زمــان اســت. اینکــه تماشــاگر زودتــر 

ــخصیت  ها  ــی ، ش ــه زمان ــه چ ــود، اینک ــردار می  ش ــداد خب ــا و روی ــخصیت  ها از قضای از ش

ــه نظــر  ــه تشــخیص نویســنده دارد و شــاید ب بایــد متوجــه وقایــع شــوند و... بســتگی ب
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برســد کــه تماشــاگر، حــق انتخابــی در دریافــت ایــن مــورد نداشــته باشــد. در صورتــی کــه 

ــا  ــی به ج ــاد نگران ــراب و ایج ــش، اضط ــت، کش ــذار اس ــق، اثرگ ــر تعلی ــارۀ عنص ــه درب آنچ

ــه صرفــًا ایــن مــورد کــه چــه زمانــی، شــخصیت ها از  ــا انتهــای کار اســت، ن در تماشــاگر ت

ــار آلفــرد  ــوان آث ــر می  شــوند. از بهتریــن نمونه  هــای ســینمایی تعلیــق، مي  ت ــا خب ــا ب قضای

هیچــکاک ) 1980-1919( را خاطرنشــان ســاخت. او را پــدر آفرینــش تعلیــق نامیده انــد 

ــر  ــی نظی ــد. فیلم های ــراه بوده  ان ــراوان هم ــرۀ ف ــق و دله ــا تعلی ــواره ب ــای او هم و فیلمه

ــا  ــق، ب ــر تعلی ــت عنص ــا و درس ــری به  ج ــا به کارگی ــه ب ــدگان و... ک ــی، پرن ــرگیجه، روان س

یــک مرتبــه دیــدن، جذابیــت تماشــایی آنهــا از بیــن نمــی  رود. هيچــكاك در پاســخ تروفــو 

ــه  ــان زن قص ــت قهرم ــس  اش، هوي ــالف فيلمنامه  نوي ــرا برخ ــد چ ــش مي  كن ــه از وي پرس ك

ــد، تأکیــد  ــم را كمرنــگ مي  كن ــد و غافل  گيــري انتهــاي فيل ــر از موعــد روشــن مي  كن را زودت

ــم،  ــدۀ فيل ــي بينن ــري. وقت ــه غافلگي ــق اســت ن ــد كــه ســينماي مــن، ســينماي تعلي می کن

زودتــر از قهرمــان مــرد، زن را شناســايي مي  كنــد، تــا پايــان فيلــم دچــار ايــن دلهــره اســت 

كــه سرنوشــت ايــن رويارويــي چــه خواهــد بــود.

ــدن مــداوم  ــا خوان ــًا ب ــده از متــن دارد، دقیق ــی، انتظــار هایــی کــه خوانن ــه طــور کل ب

ــان نویســنده و  ــۀ می ــا تماشــا، فاصل ــدن ی ــداوم در خوان ــرآورده می  شــود) همــان( . ت آن ب

ــر  ــر نزدیکت ــورد نظ ــای م ــه هدف  ه ــد و او را ب ــگر را می  کاه ــب و آفرینش ــده، مخاط خوانن

ــدن،  ــار خوان ــان دو ب ــن در جری ــت، »مت ــۀ دریاف ــودورف در نظری ــۀ ت ــه گفت ــازد. ب می  س

ــه  ــای نهایــی متــن ، ن ــد. معن ــازه می  یاب ــدن ، معنایــی ت ــار خوان ــد. در هرب یکســان نمی  مان

تنهــا دســت  یافتنی نیســت؛ بلکــه اساســًا وجــود نــدارد« )احمــدی، 1370: 273( . زمانــی 

کــه بیننــده صحنــه  ای را بــرای اولیــن بــار می  بینــد، بــه ویــژه اگــر صحنــۀ فیلمــی باشــد کــه 

توانســته  از تمــام کلیشــه  ها رهــا شــود، همــه چیــز ممکــن اســت بــرای بیننــده غریــب و 

ــده ، همگــی کامــالً  ــه آین ــوط ب ــا آشــنا باشــد . شــخصیت  ها ، رویدادهــا و اتفاقــات مرب ن

جدیــد و ناآشناســت. امــا اگــر همــان صحنــه بــرای بــار دوم مشــاهده شــود یــا بیننــده بــه 

تماشــای فیلمــی نشســته باشــد کــه ســالها قبــل آن را دیــده بــود، تقریبــا بســیاری از عناصــر 

آن آشناســت و رویدادهــای آن بــه صــورت خــودکار بــه یــاد آورده می  شــود )همــان(. بــدون 

شــک، تماشــای یــک فیلــم بــرای مرتبــۀ اول، تفاوت  هــای زیــادی بــا دفعــات بعــدی دارد. 

عــالوه بــر بحــث آگاهــی داشــتن ذهنــی نســبت بــه هربــار تماشــا ، بحــث شــرایط مختلــف 

مکانــی، جســمی، روحــی و... تماشــاگر نیــز اثرگــذار اســت. حتــی تجــرۀ تماشــای فیلــم در 
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روز و شــب، بــر درک و دریافــت مــا نســبت بــه فیلــم بــدون تأثیــر نيســت، چــرا كــه برمبنــاي 

ــت هــر آن در  ــر موقعي ــا تغيي ــي و زيســت  جهان او، ب ــق مخاطــب يعن ــت، اف ــۀ درياف نظري

معــرض دگرگونــي اســت.  و قطعــًا همــۀ اشــخاص، ایــن تفاوتهــا را در یــک ظــروف زمانــی 

ــیده  اند. ــاص چش ــی خ و مکان

ــی  ــان پیام ــه از طریق ش ــا ک ــدا آنه ــته اند: ابت ــی دو دس ــرش کل ــک نگ ــا در ی ــن ه مت

خــاص از راه زبــان روشــن و ســاده تــا آنجــا کــه ممکــن اســت رهــا از هــر نــوع پیچیدگــی 

ــی  ــی و حت ــت. پیچیدگ ــان اس ــیوۀ بی ــه ش ــته ب ــام وابس ــتۀ دوم پی ــود .دس ــه می  ش ارائ

ــز  ــزی ج ــر هســت چی ــی اگ ــرا پیام ــد، زی ــه حســاب می  آی ــازی ب ــی اینجــا امتی رازهــای زبان

ایــن پیچیدگــی نیســت. در دســتۀ نخســت، آفرینندگــی خواننــده و مخاطــب در کمتریــن 

ــام را  ــا پی ــارف داشــت ت ــا هوشــی متع ــش تخصصــی ب ــد دان ــا بای حــد خــود اســت. تنه

ــت  ــل و دق ــا را از راه تأم ــد معن ــود بای ــده خ ــتۀ دوم، خوانن ــای دس ــد« . در متن ه »فهمی

ــدن در آزادی  ــت خوان ــر، جذابی ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــود بیافرین ــِی خ ــای زبان ــه پیچیدگی  ه ب

خواننــده، نهفتــه اســت )نظــرزاده، 1382: 174(. در دوران اوج ســینمای کالســیک، آثــاری 

ماننــد همشــهری کیــن و راشــومون کــه جرقه  هــای اولیــۀ ســینمای مــدرن تلقــی شــدند، بــه 

تجربه  گــری بدیعــی در فــرم و بــه ویــژه در زبــان ســینمایی دســت زدنــد. در فیلــم همشــهری 

کیــن بــه کارگردانــی اورســون ولــز ، بــه نوعــی کل فیلــم در چنــد فالش بــک از نــگاه چهارنفر 

می  گــذرد. البتــه، فیلمســاز بــرای انســجام فــالش بک  هــا و حفــظ ارتبــاط بــا تماشــاگر ، بعــد 

از مــرگ کیــن و قبــل از تحقیــق خبرنــگار، فیلمــی خبــری از زندگــی کیــن را در فیلــم گنجانــده 

کــه ضمــن مــرور زندگــی او در همــان ابتــدای فیلــم، شــخصیت  های مــورد رجــوع خبرنــگار 

در آن بــه شــکلی معرفــی می شــوند. کوروســاوا)1998-1910(  نیــز در راشــومون بــا نگاهــی 

ــد.  ــد، روایــت می  کن ــه از نزدیــک شــاهد آن بوده  ان ــر ک ــد چهارنف ــه  ای را از دی مــدرن حادث

ایــن چهــار نفــر هرکــدام بــه شــکلی متفــاوت، ماجــرا را نقــل می  کننــد و کوروســاوا بــا ایــن 

ــد  ــرار می ده ــش ق ــورد پرس ــت را م ــا] واقعی ــبت آن ب ــت و نس ــوم حقيق ــات، [مفه تناقض

)کاظمــی، 1382: 132(. پرســش از نســبِت واقعیــت و حقیقــت يعنــي  اینکــه آیــا حقیقــت، 

نســبی اســت یــا حقیقــت، مطلــق اســت. یعنــی حقیقــت، بســتگی بــه امــر واقــع دارد يــا 

نــدارد، بلکــه بســتگی بــه برداشــت و دریافــت هــر فــرد از امــر واقــع دارد. بــا ايــن وصــف 

راشــو مــون خــود مصــداق برجســته  اي ازنظريــۀ دريافــت، وتغييــر فهــم مخاطــب بــا تغييــر 

افــق و موقعيــت مواجهــه بــا متــن اســت.
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ــۀ دریافــت،  ــوان شــد، از منظــر نظری ــه در بخــش چهارچــوب نظــری عن همــان طــور ک

فراینــد خوانــدن همــواره فراینــدی پویــا و جنبشــی پیچیــده و افشــاکننده در طــول »زمــان« 

اســت. لــذا بــا تکــرار خوانــدن و یــا تماشــای یــک اثــر هنــری ، هــر بــار، جنبــه هــای متفــاوت 

ــر آشــکار می  شــود. ــدی از آن اث و جدی

تکــرار جنبــه  ای از فیلــم اســت کــه بــه رســانه، بُعــدی روایــی می  دهــد، زیــرا پیشــرفت 

روایــی کــه ممکــن اســت بــا پیشــرفت زمــان و رویــداد مرتبــط شــود، عناصــر شناخته شــده 

را بــا عناصــر جدیــد تلفیــق می  کنــد )عامــری، 1381: 20(. یعنــی همان  گونــه کــه زمــان بــه 

ــا زمــان  ــی، همــراه ب ــی پیشــرفت روای ــو مــی  رود، یعن ــه جل ــو مــی  رود، واقعیــت هــم ب جل

اســت.

 تکــرار در تمــام فیلم  هــای روایــی عنصــری ســازنده اســت. ســاختارهای تکــرار در 

ــن حــال  ــه نحــوی تماتیــک شــکل دهنده  اند. در عی ــات ب ــن در ســطح جزئی رزمناوپوتمکی

ایــن نکتــه را می  تــوان بــه کل فیلــم تعمیــم داد. در فیلــم هــم ماننــد نثــر داســتانی، اگــر 

عنصــری زیبایی شناســانه تکــرار شــود، تبدیــل بــه قاعــده  ای بســیار مهم  تــر می  شــود. اگرچــه 

شــاید تکــرار، نمایانگــر ثبــات باشــد و پرســش  های بنیادینــی دربــارۀ هویــت برانگیــزد. تکــرار 

در گفتمــان روایــی ارتباطــی نزدیــک بــا عواملــی دارد کــه ایــن گفتمــان را پویــا می  ســازد. 

ــوالً  ــرا معم ــت. زی ــم اس ــی و فیل ــتان کالم ــخصیت  ها« در داس ــدی »ش ــا واژۀ کلی در اینج

شــخصیت اســت کــه رخــداد داســتانی را موجــب می  شــود یــا قطــع مــی   کنــد و بــه پایــان 

ــان: 22(.  ــاند )هم می   رس

4. حافظه، آلزایمر، رؤیا 

ــا فالش  فــوروارد  ــوز شــرایط امــکان حضــور زمــان و جهش  هایــی ماننــد فالش  بــک ی دل

را در آثــار ســینمایی از طریــق تحلیــل مفاهیــم برگســونی همچــون زمــان ، حافظــه و 

ــرز  ــح طاهــری و پارســا، 1395(. دریافــت هــر شــخصی از م ــد )فت ــادآوری بررســی می  کن ی

میــان خیــال و واقعیــت بســتگی بــه پیشــینه، درک، تجــارب شــخصی و ... او دارد. زمــان 

، مرتبط  تریــن مــوردی اســت کــه می  تــوان مــرز ایــن درک و دریافــت را در ذهــن مخاطــب 

جابجــا و دســتکاری نمــود. فــالش بــک ، فــالش فــوروارد ، نمونــه هــای بــرش زندگــی و... 

از راه حل  هایــی اســت کــه بــا آن می  تــوان دروغ  هــای ســینمایی گفــت و ذهــن مخاطــب را 

ــای  ــی فیلم  ه ــدرن و حت ــای م ــا را در فیلم  ه ــی از آنه ــای فراوان ــه نمونه  ه ــرد ک ــر آن ک درگی
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تاریــخ ســینما مشــاهده شــده اســت. از فیلم  هایــی کــه ســروکار زیــادی بــا بحــث فالش  بــک 

و فالش  فــوروارد دارنــد، فیلم  هــای کازابالنــکا ، توت  فرنگی  هــای وحشــی و... هســتند 

کــه ایــن تمهیــد، عــالوه بــر کارکــرد داســتانی، کارکــرد ســاختاری و فرمــی نیــز دارنــد .

ــاه  ــی کوت ــواع فراموش ــا ان ــه و ی ــوع حافظ ــا موض ــگ ب ــی تنگاتن ــان، ارتباط ــث زم بح

و بلندمــدت در داســتان  های ســینمایی دارد. مثــال مناســبی کــه می  تــوان از موضــوع 

دریافــت متفــاوت مخاطــب نســبت بــه بحــث فراموشــی کوتــاه مــدت در فیلم  هــای 

ســینمایی، ذکــر کــرد، فیلــم ممنتــو بــه کارگردانــی کریســتوفر نــوالن می  باشــد کــه در آن 

ــرای  ــًا ب ــت و دائم ــت داده اس ــود را از دس ــدت خ ــاه م ــه  ی کوت ــتان ، حافظ ــان داس قهرم

ارتبــاط بــا افــراد مختلفــی کــه از آنهــا اطالعــات کســب می  کنــد، از کتابــت روی بــدن خــود 

ــد.  ــتفاده می  کن ــادآوری اس ــرای ی ب

ــرد،  ــر ک ــوان ذک ــد مــدت می  ت ــۀ بســیار مناســبی هــم کــه از بحــث فراموشــی بلن نمون

نقــد دكتــر رضــا داوري اردكانــي بــر فیلــم آلزایمــر بــه کارگردانــی احمدرضــا معتمــدی اســت: 

غریبــه  ای کــه بــر اثــر ضربــۀ مغــزی، حافظــه  ی خــود را از دســت داده اســت و گذشــته  اش را 

به  خاطــر نمــی  آورد، پــس از دورزمانــي بــاز مي  گــردد و در بیــن آدم  هایــی قــرار می  گیــرد کــه 

پیــش از ایــن بــا آنهــا زیســته اســت، اّمــا برخــی منکــر شناســایی او هســتند. گروهــی هــم 

ماننــد آســیه) همســر قهرمــان داســتان( بــر هویــت او تأکیــد می  کننــد، کــه افــرادی بســیار 

ــام  ــه در مق ــي ك ــه اســت... اكثريت ــج و دغدغ ــده از رن ــا آکن ــی آنه ــدک هســتند و زندگ ان

انــكار يــا ترديدنــد، اگرچــه شــدیدًا مبتــال بــه حقيقــت آلزایمــر ) ــزوال خــرد( هســتند، ولــی 

گمــان می  کننــد کــه کامــالً هوشــیار، بلکــه از همــه هوشــیارترند )معتمــدی، 1399 : 38(. 

ــر شناســایی  ــه متوجــه می  شــویم کــه منکــران او، بدلیــل نســبت جدیــدی کــه اث رفته  رفت

او برتهدیــد منافعشــان مــي نهــد، بــه انــکار او پرداخته  انــد و در  حقیقــت، آلزایمــر بیمــاری 

ــد  ــب می  توان ــر مخاط ــتان.درواقع ه ــان داس ــمی قهرم ــاری جس ــه بیم ــت، ن ــی آنهاس روان

برحســب نگــرش و تفکــرات خــود، برچســب فراموشــی را بــه هرکــدام از شــخصیت  ها بزنــد. 

رؤیاهــا نیــز نمونه  هــای دیگــری اســت کــه از طریــق آنهــا می  توانیــم از ماهیــت حقیقــی 

ــد،  ــواب می  بین ــرد خ ــه ف ــی ک ــت  آوریم. زمان ــوری به  دس ــوه تص ــته  ی بالق ــه و گذش حافظ

نظــام رانشــگر حســی در ســاکن  ترین وضعیــت خــود قــرار دارد و جهــان ذهنــی او از 

ــط اســت.از نظــر  ــون گذشــته  اش مرتب ــه لحظــات گوناگ ــه ب ــر شــده اســت ک ــری پ تصاوی
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ــور می  رســاند  ــه ظه ــوه را ب برگســون ، خاطــرات و رؤیاهــای بالفعــل نوعــی گذشــته  ی بالق

و از ایــن حیــث، حافظــۀ بالفعــل همــان پیوندهــای گذشــته در زمــان حــال، و رؤیــا همــان 

ــا، 1395 :46(.  ــری و پارس ــح طاه ــت )فت ــته اس ــای گذش وقفه  ه

دلــوز تــالش می  کنــد تــا طــی ســه مرحلــۀ بررســی خاطــرات و رؤیاهــا، ذرات زمــان و در 

ــور  ــرای ظه ــداری راه را ب ــه نشــانه  های دی ــی نشــان دهــد ک ــی زمان ــت، نشــانه  های کل نهای

تصویر-زمــان همــوار می  کنــد )همــان(. بحــث خــواب و رؤیــا کــه مــا را بــه زمانــی ، خــارج 

از زمــان واقعــی می  بــرد. هــر بیننــده  ای بــر حســب تجــارب شــخصی خــود ، دیــدن خــواب 

ــر  ــۀ خــواب، تعابی ــه مقول ــاد و نظــر شــخصی  اش ب ــوع  اعتق ــت ن ــم، و درنهای ــا ک ــاد  ی زی

متفاوتــی نســبت بــه آن دارد. بــه غیــر از نمایــش خــواب در فیلم  هــای ســینمایی، تماشــای 

هــر فیلــم را می  تــوان بــه تجربــه-ی دیــدن خوابــی بــا موضوعــات مختلــف تعبیــر کــرد کــه 

بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم و برحســب کیفیــت هــر فیلمــی می  توانــد روی خــودآگاه 

و ناخــودآگاه هــر فــردی اثــر بگــذارد. کــه بارزتریــن نمونــه  ی آن فیلــم ســرآغاز یــا تلقیــن 

ســاخته  ی کریســتوفر نــوالن  اســت کــه بیشــتر زمــان فیلــم در خــواب و رویــای افــراد ســیر 

ــان و خــواب  ــوم زم ــا مفه ــاط ب ــرد در ارتب ــم، فیلمــی خــاص و منحصربف ــن فیل ــد. ای می  کن

اســت.

5. پرکردن فضاهای خالی و فرضیه سازی

ایــزر، مهمتریــن  از نظــر  ایــزر »اســتراتژی خوانــدن« را مطــرح می  کنــد.  ولفانــگ 

ادبــی« ،  کار خواننــده در »پرکــردن فضاهــای خالــی و شــکاف  های موجــود در متــن 

»فرضیه  ســازی« و »اســتراتژی خوانــدن« اســت؛ بدیــن معنــا کــه خواننــده همــواره براســاس 

ــن را  ــده  ی مت ــه  ای آین ــه گون ــد و ب ــن می  زن ــی مت ــای معنای ــق دنی ــه خل ــت ب ــدس، دس ح

ــا  ــاس آنه ــوند، براس ــت ش ــا ثاب ــن فرضیه  ه ــر ای ــد. اگ ــازی می  کن ــگویی و فرضیه  س پیش

فرضیه  هایــی تــازه ســاخته می  شــود. ایــن فراینــد فرضیه  ســازی را می  تــوان اســتراتژی 

متــن نامیــد )امیرجاللــی، 1397:  149(

ــه فیلــم  ــاز هــم می  تــوان ب ــاال، ب ــرای خصوصیــات ذکــر شــده  ی نظریــۀ دریافــت، در ب ب

ــان  ــا دو جری ــم ب ــن فیل ــود. در ای ــاره نم ــتوفرنوالن اش ــري از کریس ــاخته  ي ديگ ــو س ممنت

زمانــی، برخــالف یکدیگــر روبــرو هســتیم. یکــی روایتــی خطــی از زمــان کــه رو بــه جلــو و بــه 

ــه  ــه عقــب و ب ــار رو ب ــی این  ب ــی خطــی ول ــد و دیگــری، روایت ــده حرکــت می  کن ســمت آین
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ســمت گذشــته. دو روایــت یکــی در جهــت جریــان آب و دیگــری مخالــف جریــان آب. یکــی 

ــم  ــه باه ــه 180 درج ــی ک ــاعتگرد. جریان  های ــری پادس ــاعتگرد و دیگ ــردش س ــت گ در جه

اختــالف زاویــه دارنــد. فیلــم مــا را بــا یک  ســری ســکانس  هایی کــه در جهــت عکــس یکدیگــر 

ــن آرایــش روایــت، کــه آرام آرام،  ــه رو می  ســازد. ای ــی روایــت می  شــوند، روب از لحــاظ زمان

ــرای ســاختن  ــر می  ســازد، فرصــت مناســبی را ب ــی تماشــاگر را پ شــکاف  ها و خألهــای ذهن

ــد.  ــم می  کن ــم، فراه ــای فیل ــول تماش ــا در ط ــن فرضیه  ه ــون ای ــری و آزم ــای فک فرضیه  ه

ــل  ــۀ قت ــه در حادث ــتان ك ــان داس ــان آن قهرم ــه در جري ــم ك ــت فيل ــوع رواي ــطه ن به  واس

همســرش، حافظــۀ خــود را از دســت داده ضمــن آن كــه مي کوشــد در رونــد رو بــه پيــش 

ــز در جســت وجوي  ــس ني ــه پ ــدي رو ب ــرد، در رون ــام بگي ــل همســرش انتق داســتان از قات

حافظــۀ از دســت  رفته و يــادآوري چهــرۀ قاتــل اســت و می  خواهــد حقیقتــی را در گذشــته 

کشــف کنــد. مــا از طریــق حــال بــه گذشــته ســفر می  کنیــم و به واســطۀ گذشــته بــه زمــان 

حــال. درواقــع ، حرکــت زمانــي در فيلــم  دو طرفــه صــورت مي  گیــرد.

 خواننــدگان بــا حل  کــردن تناقضــات میــان دیدگاه  هــای گوناگــون موجــود در متــن یــا 

بــا پرکــردن شــکاف  های میــان ایــن دیدگاه  هــا بــه شــیوه  های مختلــف، متــن را وارد آگاهــی 

خــود می  کننــد و آن را بــه تجربــۀ خویــش بــدل می کننــد ) ســلدن و ویدوســون، 80-77(. 

بنابرایــن برخــالف گفتــۀ فرمالیســت  ها و منتقــدان نــو، هــر متــن فقــط یــک معنــای درســت 

نــدارد؛ بلکــه چنــد معنایــی اســت. متــن ایــن قــدرت را دارد کــه تفســیر  های بعیــد را نفــی 

کنــد و در حــوزه  ای منطقــی، تفســیرهای متفــاوت را پذیــرا شــود )مقــدادی، 1393: 485(.

در تحلیــل محتوایــی، خوانش  هــا براســاس افــق انتظــار اجتماعــی و رمزگان  هــای 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــودآگاه ص ــودآگاه و خ ــا خ ــنت  های ن ــته از س ــناختی برخاس زیبایی  ش

در ایــن دریافت  هــا، خواننــدگان بــا گفت  و  گــو بــه واســطۀ امکانــات معنایــی متــن کــه در 

ســاختار اثــر گنجانــده شــده، بــه ســفیدخوانی پرداختــه و ابهام  هــا و شــکاف  های موجــود 

در متــن را پــر کرده  انــد و در نقــش خواننــده  ای ضمنــی، بــه درکــی از ســاختار اثــر رســیده و 

در همــان چهارچــوب ، بــه پرســش  های متــن در بندهــای مختلــف پاســخ گفته  انــد. در ایــن 

مســیر، شــگردهای متــن- همچــون نبــود رابطه  هــا- کــه ســبب تفکــر دربــارۀ معنــا و واپــس 

نگــری می  شــود، نیــز در کنــش خواننــده بی تأثیــر نبــوده اســت )فاضلــی و تقی نــژاد، 

)108 :1395
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6. نقد هنری و نظریۀ دریافت

دریافــت جنبه  هــای مختلــف از هــر اثــر هنــری، بســتگی بــه تمــام دانســته  ها و پیــش 

زمینه  هــای فکــری مخاطبــان آن اثــر دارد. گــروه خــاص و منحصربفــردی از ایــن مخاطبــان را 

منتقدیــن و کارشناســان هنــری تشــکیل می  دهنــد. ایــن گــروه کــه دارای ســطح مطالعــات 

تخصصــی باالتــری نســبت بــه دیگــر مخاطبــان هســتند، از مناظــر و دریچه  هــای دقیق  تــری 

ــۀ  ــم در زمین ــری و ه ــاوت هن ــای متف ــم در زمینه  ه ــا ، ه ــد. آنه ــر می  پردازن ــل اث ــه تحلی ب

ــد  ــل، می  توان ــن عوام ــته  اند. همی ــترده  ای داش ــات گس ــد، مطالع ــف نق ــای مختل جنبه  ه

ــۀ نظریــۀ دریافــت را آشــکار ســازد. دریچــۀ منحصربه فــردی در زمین

بــه طــور کلــی، نقــد می  توانــد جنبه  هــای مخــرب و ســازنده داشــته باشــد. بــه تعبیــری 

ــده داشــته اســت.  ــوده و نقشــی ســازنده و پیش  برن ــر ب ــر و فلســفۀ هن ــزاد هن ــد، هم نق

ــا  ــی موضــوع، روش، ی ــا نف ــواره ب ــری و فلســفی هم ــف هن ــا در حوزه  هــای مختل نوآوری  ه

نفــی رأیــی خــاص همــراه بــوده اســت. بــی تردیــد هرگونــه نفــی و کنــار گذاشــتنی، مســتلزم 

ــات  ــد نظری ــاص می  توان ــری، 1394: 6(. رأی خ ــت )اکب ــته( اس ــز )گذش ــی از آن چی آگاه

مؤلــف و صاحــب اثــر و حتــی نظــر مخاطبــان عــام آن اثــر هنــری باشــد.

کارکــرد نقــد، تعریــف، توصیــف ویژگی  هــای یــک اثــر و تفســیر آن بــرای دریافــت معنــا 

نیســت. در فراینــد نقــد، فراتــر از تعریــف و توصیــف و تفســیر می  رویــم و بــا ارزیابــی اثــر 

ــت  ــدان یاف ــار منتق ــه در آث ــف ک ــای مختل ــن، ارزیابی  ه ــان(. بنابرای ــتیم )هم ــه هس مواج

ــاوت اســت. ــۀ خوانش  هــای متف ــر مقول ــی ب می  شــود، خــود، اثبات

توصیــف یــک اثــر ســینمایی، شــاید بســیار نزدیک  تــر از تحلیــل آن، بــه آنچــه در ذهــن 

فیلمســاز می  گــذرد، باشــد. توصیــف، بیــان داســتان و خصوصیــات دراماتیــک فیلــم اســت، 

امــا در همیــن بخــش نیــز می  تــوان تفاوت  هایــی را در نقــل آن از زبــان مخاطبــان، دریافــت 

کــرد. هــر فــرد بــا توجــه بــه پیشــینه و تمرکــز خــود، آنچــه را بیشــتر و مؤثرتــر بــه نظــرش 

ــانی  ــم، یکس ــیر فیل ــل و تفس ــد و تحلی ــبت نق ــه نس ــال ب ــا این  ح ــد. ب ــل می  کن ــده، نق آم

بیشــتری در اصــل موضــوع یافــت می  شــود. بخشــی از ایــن تمرکــز البتــه در بیــان مؤلــف 

ــاوت  ــد متف ــم می  توان ــف ه ــدات مؤل ــان از تأکی ــت مخاطب ــا دریاف ــت، اّم ــه اس ــر نهفت اث

باشــد. همان  گونــه کــه کلوزآپ  هــا و نماهــای درشــت، زمانــی کــه بــر تأکیــد بیشــتر مؤلــف 

ــرش از  ــه ب ــم، هرگون ــی از فیل ــت واقع  گرای ــا در روای ــد، اّم ــت می  کردن ــوع حکای ــر موض ب
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واقعیــت و تأکیــد بــر جزئیــات، نوعــی دور شــدن از واقعیــت پیــِش روی مخاطــب تلقــي 

شــده اســت كــه مخاطــب حتــي می  توانــد نســبت بــه آن واکنــش منفــی نشــان دهــد. امــا 

نقــد فیلــم، سرشــار از بیــان عقایــد مختلــف اســت. نوئــل کارول فعالیت  هــای نقــد را ایــن 

گونــه برشــمرده اســت: توصیف، تقســیم بنــدی، نقــد از روی قرائــن و شــواهد موجود)مانند 

ــذاری  ــانه  های رمزگ ــل نش ــا(، تأوی ــا در جمله  ه ــب آنه ــل ترکی ــا و تحلی ــردن واژه  ه ــا ک معن

شــده درون متــن، تفســیر و تحلیــل آثــار هنــری بــر مبنــای محتــوای آنهــا )همــان(. در میــان 

ایــن مــوارد، عنصــر زمــان ســینمایی، در بخــش تفســیر و تحلیــل اثــر هنــری، بیشــتر دارای 

دریافت  هــای گوناگــون اســت. زیــرا در توصیــف داســتان و رویدادهــا، تفاوتــی در نقــل آن 

ــوع می  ســازد،   ــا را متن ــه چشــم نمی  خــورد و آنچــه دریافت  ه ــد ب ــزد مخاطــب و منتق در ن

تحلیــل زمــان ســینمایی در بیــن گروه  هــای مختلــف مخاطبیــن اســت. در بیــن فیلم  هــای 

ــی از  ــاز، یک ــان ب ــا پای ــی ب ــدرن، فیلم  های ــه خصــوص در ســینمای م ــف ســینمایی، ب مختل

ــرداری از اســاس نظریــۀ دریافــت هســتند.  بهتریــن نمونه  هــا در تصدیــق و بعبارتــی الگو  ب

تمــام هــدف فیلمســاز از پایــان بــاز، ســپردن هــدف و واگــذاري نتیجــه   بــه عهــدۀ مخاطــب 

ــم زدن  ــن و رق ــل از تعیی ــور کام ــه ط ــود را ب ــاب، خ ــن انتخ ــا ای ــاز ب ــا فیلمس ــت. گوی اس

انتهــای کار – کــه بــه گفتــۀ ارســطو، یکــی از ســه بخــش اساســی داســتان اســت- حــذف 

ــارت از  ــارت مــی  رود. روالن ب ــف روالن ب ــدۀ مــرگ مؤل ــال ای ــه دنب ــًا ب ــا دقیق ــد. گوی می  کن

ــوان  ــا عن ــه  ای کــه در ســال 1968 ب منتقــدان ادبــی فرانســوی دهــه 1960 بــود. او در مقال

مــرگ نویســنده ) The death of the author( منتشــرکرد، ایــن نظریــه را بیــان می  کنــد کــه 

»تولــد خواننــده بــه بهــای مــرگ نویســنده اســت«. ایــن مطلــب بــه مفهــوم تمرکززدایــی از 

متــن اســت. ایــن خواننــده اســت کــه ســازنده معناســت و بــه متــن معنــا می  دهــد، نــه 

شــخص نویســنده. بــارت حکــم مــرگ نویســنده را امضــا کــرد تــا متــن، مســتقل از فشــارها 

و خواســته  های نویســنده، بــه خدمــت خواننــده درآیــد و خواننــده نیــز هرچــه می  خواهــد، 

در غیــاب صاحــب متــن کــه دیگــر هیــچ ســندی بــر مالکیــت آن نــدارد، بــر ســر متــن بیــاورد 

و بلکــه آن را بــه تملــک خویــش درآورد )نــوروزی طلــب، 1385: 102(

یافته های تحقیق

بــه طــور کلــی دریافــِت جنبه  هــای مختلــف یــک متــن یــا آفریــدۀ هنــری، متکــی بــر غــور 

ــا حضورعناصــر  و تأمــل در ابعــاد و زوايــاي گوناكــون اثــر در طــول زمــان اســت و ســينما ب

مختلــف زمــاِن فیزیکــی، نمایشــی، روانــی، حقیقــی، تجربه شــده، مــرده، مبهــم و... در فيلــم 
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ازبيشــترين كاربــرد از زمــان در ميــان هنرهــا برخــوردار اســت، دریافــت اکثــر ایــن زمان  هــا، 

در نهایــت بــه  زيســت جهــان وموقعيــت مخاطــب كــه تمــام مــوارد ذهنــی و روانــی و فکــری 

او  كــه بــه طــور کلــی بــه افــق دريافــت مخاطــب اطــالق مي  شــود، بســتگی دارد، نزديكتريــن 

نســبت را در نقــد و تحليــل بــا نظريــۀ دريافــت برقــرار مي  كنــد.

 می  تــوان بــا تــداوِم خوانــدن و تماشــا، رمزگشــایی کــرد. دریافــت و ادراک نیــز  بــه نوعــی 

ــت در  ــب گذشــته و حــال، دریاف ــن گذشــته و حــال میســر می  شــود. ترکی ــا درهم  آمیخت ب

ــر و  ــد و در عیــن حــال، درگی ــی جدی ــن ترکیــب، معان ــل اســت. ای ــن لحظــه و لحظــۀ قب ای

مرتبــط بــا موضــوع مدنظــر را آشــکار می  ســازد و گویــی رونــد فهــم را ســرعت می  بخشــد. هــر 

چنــد زمــان شــهودي برگســون،  چتــري بــر مهمتريــن نظريــه ســينمايي معاصر گشــوده اســت، 

ــت  ــۀ درياف ــا نظري ــت، ام ــوده اس ــرداري نم ــز از آن بهره  ب ــت ني ــۀ درياف ــام نظري ــور ع وبه  ط

به  طــور خــاص وامــدار پديدارشناســي هوســرل، وافــق معنايــي واســتعاليي اوســت، آنجاكــه 

هوســرل بــا طــرح افــق معنايــِي متــن، امــكان امتــزاج آن بــا افــق دريافــت مخاطــب را فراهــم 

مــي  آورد، وزمــان آگاهــي هوســرل كــه آن نيــز خــود به  نحــوي بيانگــر زمــان شــهودي و حضوري 

برگســون و مالصدراســت، افــق زمانــي مخاطــب را در نظريــۀ دريافــت تمهيــد مي  كنــد. 

بــه طورکلــی هرکــدام از مــا، در خوانــدن و یــا تماشــای هــر اثــری، شــخصیت و نگــرش 

خــود را، بــدون قصــد، دخیــل ماجــرا می  ســازیم و دریافت  هــای مــا تــا حــد زیــادی بــا پیشــینۀ 

تفکــرات مــا گــره خــورده اســت. دریافــت هــر شــخصی از مرز میــان خیــال و واقعیت بســتگی 

ــه  ــوردی اســت ک ــن م ــان ، مرتبط  تری ــه پیشــینه ، درک ، تجــارب شــخصی و... او دارد. زم ب

می  تــوان مــرز ایــن درک و دریافــت را در ذهــن مخاطــب جابه جــا و دســتکاری کــرد. 

یافتــن در هرلحظــه، در دنیــای ســینما و بحــث زمــان ســینمایی، بــه گونــه  ای بــا عنصــر 

تعلیــق در ارتبــاط اســت. اینکــه لحظــۀ دریافــت مخاطــب از ماجــرا، زودتــر از شــخصیت  های 

ــق  ــود، تعلی ــرارداده ش ــی ، ق ــت و آگاه ــن دریاف ــتان ای ــای داس ــت و کج ــتانی اس داس

ــر  ــت عنص ــا و درس ــری به  ج ــا به کارگی ــازد. ب ــتر می  س ــا بیش ــر ی ــرا را کمت ــينمايي ماج س

تعلیــق در آثــار ســینمایی، آنهــا بارهــا و بارهــا ارزش دیــدن پیــدا می  کننــد و بــا یــک مرتبــه 

دیــدن، جذابیــت تماشــایی آنهــا از بیــن نمــی  رود. منتقــدان نیــز  بــا نقــد هنــري بــه عنــوان 

گــروه خــاص و اثرگــذار از مخاطبــان یــک فیلــم، هــم در زمینه  هــای متفــاوت هنــری و هــم 

در زمینــۀ جنبه  هــای مختلــف نقــد،. دریچــۀ منحصربه فــردی در بارگــذاري نظریــۀ دریافــت 



159

دوره 16
 پیاپی 42

 تابستان 1401

تحلیل و بررسی مفهوم زمان سینمایی از دیدگاه نظریۀ دریافت

در ادراك فيلــم را آشــکار ســاخته  اند. در بیــن فیلم  هــای مختلــف ســینمایی، بــه خصــوص 

ــق و  ــا در تصدی ــن نمونه  ه ــی از بهتری ــاز، یک ــان ب ــا پای ــی ب ــدرن، فیلم  های ــینمای م در س

ــرداری از اســاس نظریــۀ دریافــت هســتند. تمــام هــدف فیلمســاز از پایــان  بعبارتــی الگو ب

ــن  ــا ای ــاز ب ــا فیلمس ــت. گوی ــب اس ــر دوش مخاط ــری ب ــدف و نتیجه  گی ــپردن ه ــاز، س ب

انتخــاب، خــود را بــه طــور کامــل از تعییــن و رقــم  زدن انتهــای کار – کــه بــه گفتــۀ ارســطو، 

ــال  ــه دنب ــًا ب ــا دقیق ــد. گوی ــذف می  کن ــت- ح ــتان اس ــی داس ــش اساس ــه بخ ــی از س یک

ایدۀمــرگ مؤلــف روالن بــارت مــی  رود.

بحث و نتیجه گیری

ــای  ــه قابلیت  ه ــه ب ــا توج ــم ب ــانۀ فیل ــه رس ــت ك ــن آن اس ــدد تبيي ــتار درص ــن نوش اي

گســتردۀ زمان منــدي و مخاطب پذيــري، تمامــی ظرفیت  هــای الزم را بــرای اشــتمال برتحلیــل 

ــر  ــن هن ــه ســينما مردمي  تري ــه آن ك ــا توجــه ب ــار دارد: نخســت، ب ــۀ دريافــت دراختي نظري

ــب  ــده، مخاط ــي ش ــي و... تلق ــر و نقاش ــا تئات ــات ت ــون از ادبي ــاي گوناگ ــان هنره در مي

ــوژۀ  ــين س ــر، جانش ــوژۀ خوانش  گ ــه س ــته به  مثاب ــا توانس ــاير هنره ــش از س ــينمايي بي س

ــردازد. دوم  ــف بپ ــا مؤل ــه مشــاركت ب ــري ب ــر هن ــش مجــدد اث ــا در آفرين ــف شــده وي مؤل

ــم می  شــود، بحــث  ــان فه ــری در طــول زم ــت، هــر اث ــۀ درياف ــاي نظري ــه چــون برمبن آن ك

زمــان همــواره دغدغــه مهــم و بنياديــن عمــدۀ فیلســوفان و متفکــران درطــول تاریــخ بــرای 

ــناخت ذات(  ــي )ش ــودي( و چيستي شناس ــوۀ وج ــي )نح ــاي هستي  شناس ــایی معم رمزگش

ــۀ  ــت. نظري ــوده اس ــفي ب ــی و فلس ــون علم ــای گوناگ ــۀ تئوری  ه ــا و ارائ ــا تحلیل  ه آن ب

شــهودي دربــارۀ زمــان، به  ويــژه نظريــۀ زمانــي برگســون، كــه چنــد ســده پيــش مالصــدرا در 

ــر- ــر: »تصوي ــۀ ســينمايي دوران اخي ــن نظري ــرده، موثق  تري ــن ک حركــت جوهــري آن را تبيي

ــا زمــان  ــوز را شــاكله داده، امــكان مواجهــۀ مســتقيم و بي واســطۀ مخاطــب ب زمــان« دول

ــۀ زمــان، بــه ويــژه  را  در ســپهر ســينما تمهيــد کــرده اســت. نظريه  هــاي فلســفي در مقول

زمان  آگاهــِي هوســرل و زمــان شــهودي مالصــدرا وبرگســون، مقوم  تريــن تمهيــدات را بــراي 

نظريــۀ دريافــت فراهــم آورده  انــد.

 ولفانــگ آیــزر و هانــس روبــرت یائــوس، بــه   عنــوان تئوریســین  های نظریــۀ دریافــت، 

بیــان می  کننــد کــه بــدون حضــور و همــکاری مــداوم و  و زمان منــد خواننــده، هیــچ اثــری 

ــدگان و  ــای خوانن ــه تحلیل  ه ــر ب ــر تاثی ــه از نظ ــری ک ــار هن ــژه آث ــه وی ــود، ب ــه نمی ش ارائ
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مخاطبــان بســتگی  تــام دارد و گاه از مســیرهای مختلــف و یــا حتــی متضــاد قابــل تفســیر  

اســت. 

بــه طــور کلــی، مــواردی همچــون پایــان بــاز، نشــانه  ها و رمزهــای ســینمایی، نگاه  هــای 

منتقدانــه ) نقــد گرایــی، پرداختــن بــه بحــث نقــد(، تکــرار و دریافــت ابعــاد جدیــد، پرکــردن 

فضاهــای خالــی داســتانی، دریافــت متفــاوت در هــر بــار تماشــا و وابســته بــه شــرایط فــردی 

ــه ویژگی  هایــی اســت کــه از طریــق آن، مخاطــب می  توانــد  و فکــری و گذشــته و... ازجمل

بــه دریافــت پدیــدۀ زمــان در ســینما برســد.
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