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تا جايي که اين قلم آگاهي دارد متون نظري جدّي در زمينه سينما در پيکرة ادبيات سينمايي ما اندک
است ،و از آن اندکتر ،متون تأليفي است .منکر نميتوان شد که در سالهاي اخير تالشهاي بسيار بـويژه
در زمينه ترجمه آثار نظري )و عملي( سينما صورت گرفته ولي در بسياري از اين آثار انگيزة شور و عشـق
به سينما و شتاب در چاپ اثر بيش از تعهد و دقت و وسواس و نظم و روشمندي به چشم ميخـورد حـال
آنکه در شرايط فرهنگي موجود که سينماي ما جهشهاي چشمگيري از خـود نشـان داده و بـه اعتبـار و
آبروي جهاني دست يافته است ضرورت وجود منابع غني و درخور اتکا بويژه در حوزة نظري سينما بـيش
از هميشه احساس ميشود .البته منصفانه بگويم که در شرايط اقتصادي ـ اجتماعي حاضر و بحرانـي کـه
در کار نشر وجود دارد )و کمبود تيراژ يکي از عوامل آن است( نميتوان از کنـار گـود شـعار داد و منتظـر
پيدايي آثار سينمايي در کتابخانهها بود.
باري ،در چنين شرايطي تجديد چاپ کتاب نامدار و مهم واقعيتگرايي فيلم نوشته زنـدهيـاد فريـدون
رهنما رويداد درخور اعتنايي شمرده ميشود.
فريدون رهنما از تبار روشنفکران برآمده در دهههاي  30و  40بود که بـه سـنت آن دوران فرخنـدة
فکري و فرهنگي ،فرماسيون فرانسوي داشت .در سنت جامعة بعـد از جنـگ دوم فرانسـه ،سـينماگران و
سينماخواندگان ،عَلَمِ جريان روشنفکري را بيشتر از بقيه به دوش ميکشـيدند .البتـه اهـل ادب و فلسـفه
پيشينة درازتري در اين جريان دارند ،اما شايد فزوني شمار سينماشناسـان فرانسـوي ،بعـد از جنـگ دوم،
يعني از دهه ] 50ميالدي[ به بعد ،مسئوليت آنها را در جريان روشنفکري بيشـتر کـرده باشـد .بـاري ،در
ايران دهههاي  30و  40نيز چنين روندي ديده شد و فريدون رهنما از پيشگامان آن بود .رهنما بـا توشـه
سنگيني از علم و انديشه به ايران بازگشت و بيتوقع و سر و صدا شروع به کار کرد .رهنما اعتقـاد داشـت
که براستي يک هنرمند مسئوليت بسيار مهمي دارد .در اين باره کمابيش کاري به عهدة اوست کـه بـا در
نظر گرفتن شکلهاي اجتماعي گذشته مردان خدا داشتهاند ،يعني کساني که کمتر زنداني رياضيات جاه و
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مقام و توانگري بودهاند ...مهم آن است که هنرمند حرمـت کـار خـود را نگـاه دارد ،نگـران ايـن حرمـت
باشد «...و خود او براستي اين حرمت را نگاه داشت.
رهنما خيلي زود روي در نقاب خاک کشيد .فقط  45سال زندگي کرد .اما در همين عمـر بـه نسـبت
کوتاه ،کارنامه سنگيني از خود به جا گذاشت که بيگمـان او را در جايگـاه تأثيرگـذارترين انديشـهمنـدان
سينمايي قرار داده است .رهنما داشت مکتبي در نظر و عمل ايجاد مـيکـرد .حتـي مـيتـوان گفـت کـه
با انتشار کتاب واقعيتگرايي فيلم )که تز دکتراي او بود( ،مقدماتي چنـد در نقـد و تحليـل شـعر شـاعران
بزرگ زمان مثل نيما و اخوان و شاملو و سپهري )که هر يک شـاهد قـدرت تحليـل ذهنـي و ظرافـت و
نازکانديشي شاعرانه اوست( ،نوشتارهايي در طرح مسائل نظـري سـينما کـه بيشـتر بـر محـور رئاليسـم
شاعرانه او قرار داشت ،و نيز مقالههايي به زبان فرانسوي ،و چند فيلم کوتاه و بلند ،که يکايک آنهـا مـورد
تقدير فستيوالها و مجامع سينمايي روشنفکرانه جهان واقع شد )فيلم کوتـاه تخـت جمشـيد ،فـيلم بلنـد
سياوش در تخت جمشيد و پسر ايران از مادرش بياطالع است ،و چاپ  4دفتر شعر در فرانسه( ،مسئوليت
روشنفکرانه هنرمند را که آن قدر بدان پايبند و معتقد بود ،به جا آورد .جنس انديشة رهنما ،چنانکه آشکارا
در واقعيتگرايي فيلم ديده ميشود ،روشنفکرانه بود و طبعاً مخاطبانش نيز روشنفکران بودند؛ علت اينکـه
با گذشت زمان انديشه و مکتب رهنما و آموزههاي او از حوزهاي محدود فراتر نرفت نيز همين نخبهگرايي
و سطح روشنفکرانه و واالي آثار او بود .نگاه کنيم به اينکه داوران محصول ذهن و انديشه رهنمـا ،يعنـي
تز دکتراي او ،فرانکاستل و لئون موسيناک ،دو نظريهپرداز بزرگ سينماي فرانسه بودند .رهنما در مکتـب
چنين مرداني شکل گرفته بود و در نتيجه ،در سخنگويي با هرم جامعه ،گفتارش را از رأس هرم آغاز کـرد
به اميد آنکه روشنفکران در جادهاي که بر زيرسازي رئاليسم قرار داشت پاي بگذارند و تـوده را رهبـري و
راهنمايي کنند .اين نظر و اعتقاد را که خاستگاه ويژهاي دارد نه ميتوان يکجا رد کـرد ،و نـه رويـدادهاي
اجتماعي دنيا حکايت از پيروزي و کامران شدن آن دارد .پـس شـايد بتـوان چنـين پنداشـت کـه متفکـر
روشنفکر بهتر است بسيار فراتر از هنجارهاي زمانه خود بينديشد و بنويسد و بسازد.
باري ،فريدون رهنما ،انديشهمند شعر و سينما ،با اعتقادي پايـدار و اسـتوار بـه رئاليسـم ،در ايـن اثـر
کوشيده است با زباني بسيار روان )و البته با واژگاني غالباً فارسـي شـده در مـورد برابرهـاي اصـطالحات
خارجي( راه واقعيتگرايي در سينما را بر اساس روشي منظم و علمي بنماياند و آن را در برابر سـينماگران
يا منتقدان قرار دهد .دانش او در زمينه فلسفه و روانشناسي در تنظيم و ترتيب اين اثر معتبر بسـيار پـا در
ميان بوده است )بويژه نگاه کنيم به سرآغاز کتاب که به طرح دشواري اين بررسي و تنوع فراوان مکتبها
و دريافتهاي واقعيتگرايي )رئاليسم( ميپردازد و بيان ميکند که درجة رخنه »نامن« در »مـن« ،معيـار
هر مفهوم واقعيتگرايي است(.
رهنما در اين اثر ،بر آن است که سينما هنر راستين و تواناي زمـان اسـت و ،در اثبـات ايـن مفهـوم،
سينما را با هنرهاي نقاشي و پيکرتراشي و معمـاري و موسـيقي و رقـص و تئـاتر و ادبيـات )بــه معنـي
داستاننويسي( مقايسه ميکند و در اين مقايسه دقتي تحسينانگيز به خرج ميدهد تا آنجا که بـه کتـاب
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واقعيتگرايي فيلم ارزشي آکادميک ميبخشد .سپس ،رهنما به حيطه اصلي گفتار خود ،يعنـي ارزش و راه
رئاليسم وارد ميشود و با بررسي آثار کالسيک سينما ،صـور سـينما ،بـويژه مکتـبهـاي واقعيـتگرايـي
سينماي دانمارک ،ايتاليا ،امريکا ،آلمان ،فرانسه ،شوروي ،و سپس نئورئاليسم )نو واقعيـتگرايـي( ايتاليـا و
سينماي نوين ژاپن و ظرفيتها و ضرورتهاي رئاليسم را مينماياند.
رهنما ،آنگاه ،با مهارت و سلطهاي کمنظير ،امکانات عملي و توانـايي فنـي ويـژه فـيلم را در سـاختار
واقعيتگرايي بيان ميکند و به ارزش و اثر نور ،ترکيب نوار تصوير و صدا ،و قدرت و ظرفيتهاي دوربين
فيلمبرداري ميپردازد.
البته رهنما ،در پايان ،خردمندانه بيان ميکند که واقعيت مطلق در کار نيست؛ واقعيت تغييرپذير است
و گوناگون ،واقعيت متکثر است نه واحد؛ و سرانجام :واقعيت در خود فيلم است ،به دليل خود فيلم .کتـاب
واقعيتگرايي فيلم يکي از روشمندترين کتابهاي تاريخ نشـر ايـران اسـت .تصـويرهاي متعـدد و بسـيار
مرتبط با موضوع ،چه تصويرهاي فيلمي و چه مربوط به هنرهاي ديگر ،با دقتي کمنظير انتخاب و در متن
نشانده شدهاند و فهرست آنها نيز در پايان کتاب آمده است .نمايهاي جامع ،بـه اضـافه واژهنامـه التـين ـ
فارسي )که کاش نوشته شده بود خارجي ـ فارسي؛ کمتر کسي توجه دارد که التين يا التينـي نـام يـک
زبان است( ،فهرست منابع و مآخذ مفصل فرانسوي ،به اضافه مقدمه يا مؤخرهاي به فرانسوي بـا امضـاي
بانو فريده رهنما ،خواهر زندهياد فريدون ،از ملحقات مفيد کتاب است .اي کاش بانو رهنما ترجمه فارسـي
اين مؤخره را هم در آغاز کتاب ميآوردند چون داراي اطالعاتي است که جالب و سودمند است ،از جملـه
سال چاپ و انتشار نخست اين کتاب ) (1972 = 1351که در بخش فارسي بـه چشـم نمـيخـورد .چنـد
سطري که در آغاز کتاب به معرفي رهنما و آثار او پرداخته شده نابسنده است.
انتشار چاپ دوم کتاب واقعيتگرايي فيلم ،براي سينمادوستان و پژوهشگراني که سـينما را جـديتـر
مينگرند ،فرصتي و مژدهاي است .بايد از بانو رهنما که اين فرصت را عالقـهمندانـه ايجـاد کـرده اسـت
سپاسگزار بود.

