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 ينمايس فيلمسازان و منتقدان برگزيده فيلم ده درخصوص سينمايي مشهور نظرخواهي معتبرترين

 وجود با .شودمي تنظيم و گردآوري اندساوند سايت انگليسي مجله توسط تاكنون پيش سال پنجاه از. جهان

. ودشمي و شده انجام( پوزيتيف فرانسوي مجله همه، از ترمهم) ديگران سوي از كه مشابهي انتخابهاي همه

 هب توانمي. كندمي آوريجمع بار يك سال ده هر اندساوند سايت كه هاييانتخاب گرفتن نظر در با هنوز

 و ناقدان بين در شناختيزيبايي و ايسليقه هايجرگه و هاجريان مورد در ممكن هايتحليل ترينجامع

 انجام مسير در هاييگام خواهيممي مطلب، اين در كه است كاري اين و. يافت دست دنيا مهم هايكارگردان

 . برداريم آن

  نهايي فهرست تكرارهاي و تغييرات -1

 ايراني خواننده 11 مثالً جهاني، فيلمساز و منتقد 352 هايانتخاب مجموعه قبال در كه پيداست ناگفته

 براي ار متضادي كامالً رويكردهاي حتي و باشند داشته متفاوت تحليل هزاران و صدها توانندمي سينما اهل

 نهايي ستفهر در كه اتفاقي ترينمهم من براي شخصي، نگرش اين در اما. برگزينند شانتحليلي هايبرداشت

 ونيمهشت ام،تنهايي جزيره فيلم حضور داده، رخ فيلمسازان ديد از و منتقدان ديد از سينما تاريخ برتر فيلم ده

 ضورح البته. دهدمي روي فهرست دو هر در اتفاقي چنين كه است باري نخستين اين. است فهرست دو هر در

 1993 يعني قبل دوره همين از و ندارد زيادي قدمت اساساً اندساوند سايت دهندگانرأي جمع در فيلمسازان

 در و داشت وجود فيلمسازان نهايي فهرست در ونيمهشت پيش سال ده كه اينجاست جالب اما شده، آغاز

 آواز اگر .سينماست درباره مشخص طور به كه فيلمي تنها عنوان به حاال. بود غايب منتقدان، نهايي فهرست

 البته. دارد حضور فهرست دو هر در بدانيم، مربوط نمايش حرفه و سينما به ترغيرمستقيم كمي را باران در

 و ترشخصي(. ماستروياني مارچلو) آنسلمي و گوييد آرزوهاي و خاطرات رؤياها، پيچيده هم به مجموعه

 سر در را آن همگاني محبوبيت توقع سينما، ايحرفه هاي«خوره» بين در حتي كه است آن از ترخاص
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 شانگرن فهرست، دو هر در اروپا شصت دهه مدرن سينماي نماينده تنها جايگاه در فيلم حضور اما. بپرورانيم

 و شدن اختهشن و شدن ديده فرط از كه است غريبي و دشوار فيلم عنوان به تثبيتش و آن وارشمايل كيفيت

 . رسدمي نظر به آشناتر و ترملموس ديگر حاال شدن، كالبدشكافي

 فردآل سر حضور كرد، افزون امسال فهرست از را امشخصي سرمستي كه ديگر مهم بسيار اتفاق

 باري ناولي تنها نه اين. بود منتقدان عالقه مورد فيلمسازان نخست رده در كبير ولز اورسن كنار در هيچكاك

 لكهب شود،مي شريك نخست سكوي در او بالمنازع موقعيت در ولز، با مساوي آراء كسب با كسي كه است

 سال هد مثل. كندمي صعود چهارم رده از باالتر جايگاهي به هيچكاك كه است ايدفعه نخستين كلي طور به

 گردي آراي و است حاضر نهايي فهرست دو هر در استاد، محبوب هايفيلم سرآمد عنوان به سرگيجه پيش،

 همچنان. دهش تقسيم مارني و شودمي ناپديد بانو پله، نه و سي حتي و بدنام رواني،/  روح عقبي، پنجره بين او

 بردن لذت و كشف كه نمايدمي چنين هيچكاك، شهرت شدن گيرجهان از قرن نيم حدود گذشت از پس و

 براي اشكارگرداني هايمهارت آموختن تا است تراهميت با منتقدان، براي او آثار پنهان هايظرافت از

 كل فنص از نفر دو يكي اند،گنجانده خود فيلم ده در را هيچكاك از فيلمي كه منتقداني تعداد. فيلمسازان

 به انكنندگشركت سوم يك حدوداً فيلمسازان، بين در ولي. است كمتر نظرخواهي در كندهشركت منتقدان

 . اندداده رأي استاد

 سال ده فهرست از فيلم چهار جاييجابه به بايد منتقدان، نهايي فهرست در ديگر مهم تغييرات از

 اليپانچ پاتر و داير كارل ژاندارك مصائب ويگو، ژان آتاالنت فورد، جان جويندگان ،1993 در: كرد اشاره پيش

 در جايي لمفي چهار اين امسال ولي بودند، منتقدان نگاه از سينما تاريخ برگزيده فيلم ده جزو راي جيت ساتيا

 در وازآ و فليني نيم و هشت مورنا، طلوع كاپوال، پدرخوانده به را خود مقام و ندارند منتقدان نهايي فهرست

 انداركژ مصائب و آتاالنت دوباره هم فيلمسازان نهايي فهرست در ترتيب، همين به. اندداده وكلي دانن باران
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 از هاآن كنار در هم چاپلين جديد عصر و فليني جاده فيلم دو اما نيستند، حاال و بودند 1993 سال فيلم ده در

 لين، عربستان لورنس فيلم، چهار اين جاي به. اندشده حذف 3113 نظرخواهي در فيلمسازان برتر فيلم ده

 توانيم تعبيري، به. حاضرند فهرست در رنوار بازي قاعده و دسيكا دوچرخه دزد كوبريك، الو استرنچ دكتر

 تيجهن پيش، سال ده فهرست دو هر در آتاالنت حضور مثل منتقدان امسال فهرست به طلوع ورود كه گفت

 السيكك فيلم وگرنه،. است فيلم شده داده كيفيت ارتقاء و جديد نسخه عرضه و نمايش از ناشي زدگيذوق

 سوي از. ندارد پايانبي هايبازبيني براي نامكشوفي و غيرمنتظره چندان نكته ويگو، ژان دلنشين اثر مثل مورنا

 رستد( گرفته قرار هم چهارم رفيع پله در ناگهان كه) منتقدان فهرست به پدرخوانده ورود نخستين ديگر،

 دبودن نگران كه آنهايي چه: است خودشان با هاخيلي آمدن كنار نتيجه دهم، رده در باران در آواز حضور مثل

 چه ند،ك شانمتهم سازسرگرمي سينماي به مفرط عالقه به است ممكن كه بگنجانند شانفهرست در را آثاري

 الزم زمان آزمون از كاپوال آمدن بيرون سربلند براي را دهه دو يكي از بيش مقطعي گذشت كه كساني

 ونبير شانبزرگ معبد دروازه از را پا خواستندنمي كه مؤلف نگره پيروان و بازماندگان چه و دانستندمي

 ايشهكلي توهمات رفتن بين از با و كهنگي به رو هاينظريه شدن كمرنگ با زمان، گذشت با همه بگذارند،

 در و كردند رها را هاواهمه ترهات، اين امثال و سازسرگرمي سينماي از هنري سينماي تفكيك به مربوط

 . گفتند راست بيشتر شان،محبوب واقعاض هايفيلم نام نوشتن

 فيلم نهات همچنين و لين ديويد ساخته تنها عنوان به را عربستان لورنس نام كه بود راستگويي همين

 اين. ردك فيلمسازان هايبرترين ليست وارد بار نخستين براي ها،دوره كل فهرست در حاضر تاريخي عظيم

 و سامورايي هفت ،3 پدرخوانده پدرخوانده، خشمگين، گاو مجدد حضور دليل من زعم به كه است اينكته

 رد كوروساوا و كاپوال اسكورسيزي، لين،: جست آن در بايد هم را ها كارگردان نهايي فهرست در راشومون

 و هادشواري اوج لحاظ به را فيلمسازي هر غايي آرزوهاي از دركي قابل كامالً هايجلوه هايشان،فيلم اين
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 چشم هب طبيعي كلي به آنها، كار به فيلمسازان غبطه با توأم عالقه و اندكرده عرضه «كارگرداني» هايمهارت

 ستانعرب لورنس در لين كار در كه لشگرها سياهي انبوه هدايت يا بيابان وسيع اندازهايچشم ثبت. آيدمي

 ريز اجزاء و لين عجيب تمركز اما. دارد و داشت وجود هم ديگر اسپكتكل هاده در شد،مي ديده بارها

 رنس،لو چون نظيريكم و نامتعارف شخصيت پرداخت در ويژه به فيلمش، پردازيشخصيت و پردازيدرام

 سينما رد كارگرداني هايقابليت سقف منزله به و انگيزغبطه او كار در را جزءنگري و عظيم وجوه آن تلفيق

 شخصيت ود پرداخت و بوكس مسابقات هايصحنه در تلفيقي كيفيت همين از متفاوتي هايشكل. دادمي جلوه

 ختلفم نسل دو براي هم كوروساوا فيلم دو و كاپوال فيلم دو و بود هم خشمگين گاو در الموتا جويي و جيك

 حتي و رويدادها تعدد روايتي، طرح عظمت زدنيمثال الگوي دنيا، ايحرفه سينماروهاي و سينماگران از

 هايدرونمايه گستردگي و عمق و( راشومون منهاي) هاشخصيت تعدد داستان، اصلي بسترهاي و مسيرها

 ينا در. است كارگردان فعاليت اختصاصي حيطه جزو همه كه شودمي محسوب اجتماعي و اخالقي انساني،

 پدرخوانده با بعد دهه دو و بود آموخته كوروساوا امثال از كه دانستمي ايشيوه وامدار را خود كاپوال ميان،

 . آموختمي اشبعدي نسل به را آن 3 و 1

 چارلي: خوردمي چشم به تغيير سه ،93 سال نسبت به نيز منتقدان انتخابي كارگردان ده فهرست در

 فورد فرانسيس و كوروساوا آكيرا كوبريك، استنلي به را خود جاي دراير كارل و راي جيت سايتا چاپلين،

 به و دنيا هايش،فيلم بازنگري موج و بود درگذشته تازگي به موقع آن كه راي مثل درست. اندداده كاپوال

 حضور هم حاال. شد 93 سال نهايي فهرست وارد جهت همين به و بود گرفته فرا را زمين مغرب خصوص

 . بود خواهدن هميشگي و پايدار من نظر به منتقدان، برگزيده هايكارگردان فهرست در درگذشته تازه كوبريك

 تازه ارانهمك به منتقدان از پيش حتي سينما، تاريخ برجسته كارگردان ده انتخاب در فيلمسازان اما

 شان،درگذشت زمان از اندك ايفاصله با را وايلدر بيلي و كوبريك آنها. اندگذاشته احترام خود شده مرحوم
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 فهرست از را ديگر نفر سه لين، ديويد همچنين و دو اين جاي به و اندداده جاي خود نهايي فهرست در

 فيلمسازي تنها چاپلين ترتيب، اين به. فورد جان و چاپلين چارلي بونوئل، لوئيس: اندكرده حذف شانقبلي

 كل در حاضر سازكمدي تنها حاال و شده خارج هاكارگردان و منتقدان نهايي فهرست دو هر از كه است

 تفهرس دو هايفيلم مجموعه در و است كارگردانان عالقه مورد فيلمسازان بين در وايلدر بيلي ها،فهرست

 !شده؟ وعبوس جدي قدراين سينما، دنياي ويژه به و دنيا واقعاً يعني. شودنمي ديده ايكمدي هيچ نيز

 مجموع رد اند،كرده اخير سال سه دو رفته دنيا از فيلمسازان نثار همه كه ستايشي با و اوصاف اين با

 زنده كارگردان چهار تنها فيلمسازان، و منتقدان نگاه از سينما تاريخ برگزيده كارگردان ده شامل فهرست دو

 مارتين ،(منتقدان هايبرگزيده فهرست در) گدار لوك ژان ،(فهرست دو هر در) كاپوال: دارند حضور

 خريآ اين ميان، اين در تازه كه( فيلمسازان هايبرگزيده فهرست در دو هر) برگمان اينگمار و اسكورسيزي

 ورد ايجزيره در رسد،مي گوش به او از كه گاهيبي و گاه اخبار وجود با و سازدنمي فيلم ديگر عمالً ديگر

 . بردمي سر به دنيا سينماي زنده جريان از

 افت اعالم و روز سينماي تحقير دنبال به مدام كه هايمانبري و دور عادات برخالف خواهممي اما

 ينمايس تاريخ شاخص مردگان فهرست به هافهرست اين تبديل كه كنم اشاره هستند، سينما كلي نزول و

 كامالً ،(خشمگين گاو) گروه دو برتر هايفيلم در اخير سال 35 محصول فيلم يك تنها حضور و پيش هايدهه

 اين ديگر، ترقديمي هنر هر عرصه در كه كنيم توجه. است هفتم هنر تاريخي تثبيت دهندهنشان حتي و طبيعي

 كرارت اند،رفته دنيا از هاستسال كه كالسيك بزرگ هنرمندان از زيادي تعداد شدن برگزيده يعني اتفاق

 در اخير قرن نيم مشاهير از كسي مشابه، گيريرأي هر كه رسدمي نظر به بعيد نقاشي، عرصه در مثالً. شودمي

 آهنگساز كه ناي تصور حتي موسيقي، حيطه در. بگيرد قرار كاراواجيو يا سزان داوينچي، پيكاسو، ونگوگ، كنار

 ورودينب شوبرت، باخ، كنار در موجود، شماربي و پرشمار هايسبك تنوع وجود با اخير دهه سه دو از اثري يا
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 دهه دو زمارك گارسيا گابريل هم داستاني ادبيات محدوده در. نمايدمي غيرممكن گيرد، قرار ليست فرانتس و

 بسياري و كوندرا ميالن ساراماگو، ژوزه همچون بزرگاني هاسال اين در اما زد،مي حرف رمان مرگ از پيش

 زا كدام هيچ است بعيد كه حالي در. اندكرده عرضه ايجاودانه آثار هم التين آمريكاي در ماركز زبانانهم از

 ماننهايي هايانتخاب در و بدهيم ترجيح فاكنر و داستايفسكي مثالً بر زودي همين به را آنها از اثري ما

 . بياوريم

 شارز شود،مي بيشتر كالسيك آثار قدمت هرچه. است هنر و زمان ميان نسبت و هنر خاصيت اين

 و روديم پيش بيشتر قدمت سمت به سينما چون هنري هرچه. يابدمي افزايش تانتاريخي ابهت و عظمت و

 يشتريب زمان گذشت به نياز جديد هايفيلم انتخاب شود،مي ساله چند و صد تاريخ بعد و تاريخچه صاحب

/  كوتاه هايبرش مثالً كه معتقديم اندساوند سايت دهندگانرأي همچنين و شما و ما از خيلي حتماً. دارد

 برتون، تيم اي فينچر ديويد لينچ، ديويد آلن، وودي پوالنسكي، رومن هايفيلم و پسندعامه قصه بر،ميان هايراه

 هم هارستفه از بسياري كنار و گوشه در. دارند را سينما هايبرترين فهرست در گرفتن قرار بالقوه قابليت

 بيرون سربلند به هنوز اينكه خاطر به نهايي، فهرست به آنها نيافتن راه اما خورد،مي چشم به آثار اين از ردي

 . است گريزناپذير و طبيعي دارند، نياز زمان آزمون از آمدن

 فهرست دو هر قله و صدر در همچنان نابغه، ولز و كين همشهري كه است داليل همين به درست

 مثالً - ولز از ديگري هايفيلم توانيممي ما. دارند جاي فهرست دو هر در رنوار و بازي قاعده و اندايستاده

 هندگان،نظرد همه قلوب در و واقعاً كين كه اين در يا بدانيم كين از ترگرايانهكمال را - شر از نشاني يا محاكمه

 بايد و ندكمي را خود كار درستي به «تاريخي اهميت» ولي. كنيم شك باشد، برانگيزيخاطره و محبوب فيلم

 خواهد طي ترسريع را خود صعودي سير هم اهميت اين شود، افزون سينما تاريخ قدمت هرچه كه بدانيم

 . كرد
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  دهندهرأي هر فهرست تكرارهاي و تغييرات -3

 كه تاس نكته اين به توجه عمر، هايفيلم بهترين بازي اين عظيم تنه مهم هايبرگ و شاخ از يكي

 كرده، يراتيتغي چه پيش، سال ده در او قبلي فهرست با قياس در كننده،شركت فيلمساز يا منتقد هر فهرست

 اين. تاس كرده ذكر خود فهرست در ديگر بار را فيلمسازاني چه نام و گذاشته ثابت همچنان را هاييفيلم چه

 ما هب گيريرأي در حاضر بزرگ هاينام از بسياري ايسليقه و ديدگاهي هاينوسان از تصويري تواندمي هم

 . كند عوض هافهرست گونهاين تغييرناپذيري ضرورت به را ما نگاه اصوالً تواندمي هم و بدهد

 و گوشه از برخي به اشاره دقيقاً اي،مقايسه بررسي اين از من منظور. ايدزده حدس درست بله،

 در جودمو تغييرات نثار ايران، در چنينياين هاينظرخواهي هميشگي پيگيران از برخي كه است هاييكنايه

 تحقير با و دانندمي خانگي هايدستگاه در ديدن فيلم نتيجه را آن كنند،مي سايرين محبوب هايفيلم فهرست

 سوره، مجله 23 سال گيريرأي در هم و فيلم مجله 66 سال نظرخواهي در هم. زنندمي حرف موضوع اين از

 دنياي همين در ما اخير نظرخواهي فقط و است حاكم و جاري ديدگاه، نوع اين كليت يا هااشاره نوع اين

 زرگانب از بسياري فهرست تغييرات به نگاهينيم. بوده هاييزدنبرچسب چنين از دور ،27 سال در و تصوير

 و هافيلم انتخاب در «مطلق ثبات» بر متكي هايديدگاه بودن جعلي تواندمي ،3113 تا 1993 فاصله در

 در امسال هم و 93 سال در هم كه فيلمسازاني بين در. دهد نشان خوبي به را تاريخ برگزيده فيلمسازان

 پل و آركاند دنيس شريدر، پل: نيست زياد خيلي تغييرات اند،داشته حضور اندساوند سايت نظرخواهي

 و اندآورده اخيرشان فهرست و پيش سال ده فهرست در را مشترك فيلمساز هفت از هاييفيلم مازروسكي،

 چهار و كرارت را اشقبلي فهرست فيلم شش لستر، ريچارد. اندداده تغيير را فيلمساز و فيلم سه تنها يك هر

 و فيلم پنج و تكراري فيلمساز و فيلم پنج هركدام بيوركمان، استيگ و سن مرينال و كرده عوض را فيلم

 ييراتتغ بيشترين فيلمسازان، بين در هم كوريسماكي آكي. دارند خود 93 سال فهرست نسبت به تازه، فيلمساز
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 يلمسازف يك كرده، تكرار فهرست اين در قبلي فهرست از را فيلم سه فقط و كرده اعمال خود فهرست در را

 كلي به هم ار فيلمساز و فيلم شش و كرده عوض او آثار بين را محبوبش فيلم داشته، نگه ثابت را( بونوئل)

 . است داده تغيير

 از اشين خودمان، وطني اوضاع مثل هايشان،فهرست در فيلمسازان نسبي ثبات كه باشيد مطمئن اما

 هم و 93 سال در هم كه برويم منتقداني سراغ به اگر چون. است منتقدان با قياس در آنها ديدن فيلم كمتر

 در. شويممي مواجه هافهرست در شديدي بسيار تغييرات با اند،داده اندساوند سايت را خود آراي امسال

 كرده غييرت اش،انتخابي فيلم ده هر و نمانده ثابت فيلم يك حتي كن، جشنواره سردمدار ژاكوب، ژيل فهرست

 در هم يكميكنيمه فيلم هيچ حاال و بود برگزيده را كمدي فيلم ده او پيش، سال ده كه اينجاست جالب! است

 و فواسود آرونا ساتو، تادائو وولن، پيتر چون سرشناسي آقايان و هاخانم! خوردنمي چشم به هايشانتخاب

 به انشقبلي فهرست از را فيلم دو فقط هركدام خودمان، پسندايراني رزنبام جاناتان مستطاب جناب همين

 ميشل و ودو رابين همچون بزرگاني. اندداده تغيير را شانمحبوب فيلم هشت و اندكرده منتقل كنوني فهرست

 پالخف دري«آ كنار در است، منزل وحي مثل ما بر و دور دوستان از برخي براي هايشاننوشته كه سيمان

 شانفهرست در را فيلم هفت نام آنان، از هريك و اندداده شانفهرست در ديگري اساسي تغييرات روس،

 نخوردهدست را فيلم سه تنها و اندكرده عوض خود فهرست در را فيلم هفت نام آنان، از يك هر و اندداده

 از يكي كه ندروزا نايجل و رابينسون ديويد تا كاوي پيتر و فرنچ فيليپ از - هم منتقدان بقيه. اندگذاشته باقي

 نتغييرتريكم و اندداده تغيير را خود فهرست از نيمي كمدست همه - هستند و بوده اثرگذارتر ديگري

 فيلم هفت تكرار با) استريك فيليپ و( اشقبلي فهرست از فيلم شش تكرار با) دانلدريچي آن از هافهرست

 . است( پيش سال ده فهرست از
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 هشتاد هايدهه محصوالت از فيلمي ندرت به كه كنيم توجه هم نكته اين به بايد تغييرات اين كنار در

 نتقدانم همه كه تغييراتي همه اين ديگر، عبارت به. است شده جديد هايفهرست وارد تغييرات، اثر در نود و

 بخواهند كه جديدي هايفيلم ديدن از ناشي نه اند،آورده پديد خود هايفهرست در فيلمسازان از برخي و

 همان در قديمي هايفيلم ديدن چندباره و دوباره يا ديدن تازه خاطر به بلكه كنند، هايشانانتخاب وارد

 رايب جا بهترين اينجا شايد. ماست بر و دور ضدتكنولوژي دوستان تحقير مورد «خانگي هايدستگاه»

 هستند هااحمق فقط: »كندمي نقلش مدام كه باشد كيارستمي عالقه مورد قصار جمله آن يادآوري و كارگيريبه

 .«دهندنمي عقيده تغيير كه

  ايران سينماي سفيران -2

 يقبل نظرخواهي نتايج درج به خود ويژه هايشماره از يكي در فيلم مجله كه زماني پيش، سال ده

 ردهك اشاره طنز، و كنايه به اشطبعيشوخ با توأم مقدمه در مجموعه آن گردآورنده پرداخت، اندساوند سايت

 كنندهركتش فيلمسازان بين در كه سينايي خسرو) ايران سينماي جانب از «نفوذي» يك حضور وجود با كه بود

 هب هاكارگردان و ناقدان هايانتخاب كل در ايران سينماي تاريخ از فيلمي هيچ( داشت حضور گيريرأي در

 ضيلتيف منزله به غلط، به را جهاني هايجشنواره در ايراني هايفيلم موفقيت كه آنهايي به او. خوردنمي چشم

 و معتبرترين ترين،مهم از يكي عنوان به را ايران سينماي كوشيدندمي حتي و كردندمي تلقي عيارتمام

 را تمجيدها و تعريف فرنگي منتقدان ظاهراً» كه بود زده طعنه بزنند، جا سينما جهان هايترينشاخص

 .«اندكرده فراموش را ما سينماي بزنگاه، سر و هاجشنواره براي اندگذاشته

 يهافيلم تمام كه است( دباشي حميد) آمريكا مقيم ايراني منتقد يك ما «نفوذي» تنها هم امسال

 در يعروس و معروف يول/  راه تا دونده و باشو از) دهندمي تشكيل آفريقايي و آسيايي آثار را اشبرگزيده
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 كم ها،انتخاب ميان در اشايجشنواره اصطالح به رگه همان با ايران سينماي حضور اما(. خليفي ميشل جليله

 . نيست

 تدوس خانه و دارند حضور قبادي از فيلم يك و كيارستمي از فيلم دو فيلمسازان، هايانتخاب در

 هايلمفي به عالقمند فيلمساز چهار اين بين در. است فيلمسازان از ديگر يكي يازدهم انتخاب هم كجاست؟

 وئديس( است ناشناخته ما براي كمدست كه) موريسون لوكاس و مشهور بيوركمان استيگ: نفر دو ايراني،

 يعني رانسوي،ف هم( سرشناس برياي كاترين) نفر يك و است انگليسي( كينونمك گيليس) نفر يك هستند،

 . اندبرگزيده ايمنطقه مشترك عاليق و قومي هايدغدغه از فارغ را ما هايفيلم و تبارنداروپايي آنها همه

 منتقد پنج اروپايي، منتقد هفت: است چشمگيرتر ايران سينماي حضور منتقدان، هايانتخاب در اما

 در را ايراني هايفيلم برخي التين، آمريكاي اهل منتقد يك و استراليايي منتقد دو آمريكايي، منتقد دو آسيايي،

 كلي هايهسليق سوي و سمت تواندمي كه توجهي قابل بيش و كم نكته. اندگنجانده خود هايبرترين فهرست

 و برسون از - مدرن سينماي مختلف بزرگان نام كه است آن دهد، نشان حدودي تا را دهندگانرأي اين

 هايفيلم هب عالقمندان فهرست در - كوبريك و گدار و فليني از تا گرفته فاسبيندر و آنتونيوني و برگمان

 كيارستمي از هاييفيلم كلي، بنديتقسيم و سليقه نوع همان براساس آنها ظاهراً و خوردمي چشم به زياد ايراني،

 . انددهبرگزي «گراتجربه» - اينها از ترمهم - و انساني شاعرانه، سينماي از هاييجلوه عنوان به هم را مخملباف و

 موج نوعي حاصل را هافهرست ايراني هايفيلم از برخي حضور شخصاً كه من صورت، هر به

 از ديگر برخي به و( دارد جريان طرف اين مثل هم مرزها سوي آن در قطعاً كه) دانممي گذرا اسنوبيستي

 هايتموفقي گونهاين نفي كه باورم اين بر اساساً. دارم جدي ارادت و عالقه آراء، اين در حاضر ايراني هايفيلم

 پنالتي ضربات در مانفوتبال ملي تيم شدن برنده از ما كه است اين مثل المللي،بين هايعرصه در ما هايفيلم
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 جريان در هاييگل با و قانوني وقت در بايد تيم كه بگوييم مثالً و كنيم نارضايتي ابراز حساس، بازي يك

 . آوردمي ملي شادماني و است برد باشد، هرچه! بگيريم جدي را اشپيروزي ما تا ببرد بازي

 ما مهه براي بايد هاگيريرأي كل در حاضر ايراني هايفيلم نهايي فهرست بازبيني اعتبار، بدين

 : نشويم غره زياد و نتراشيم پرطمطراق كلي تعابير آن از اگر باشد، بخششادي

 . (كيارستمي) كلوزآپ و( كيارستمي) گيالس طعم ،(كيارستمي) برد خواهد را ما باد -1 رديف

 گلدون و نون و( كيارستمي) زيتون درختان زير ،(كيارستمي) هيچ ديگر و زندگي -3 رديف

 (. مخملباف)

 .[حضور بار دو هركدام]

 فروغ) است سياه خانه ،(كيارستمي) كجاست دوست خانه ،(بيضايي) كوچك غريبه باشو -2 رديف

 و( مخملباف سميرا) سيب ،(قبادي) هااسب مستي براي زماني ،(كيارستمي) 11 ،(نادري) دونده ،(فرخزاد

 (. ثالث شهيد) بيجان طبيعت

 .[حضور بار يك هركدام]

 31 جمع در رأي 13 با جهان، منتقدان محبوب فيلمسازان فهرست در كيارستمي عباس نهايت، در

 نجيك و پوالنسكي رومن آنتونيوني، آنجلو ميكل چون هاييغول حوالي در سينما، تاريخ برتر فيلمساز

 . گيردمي قرار ميزوگوچي

 كمدست و جهاني هايجشنواره عمومي فضاي از متأثر شدت به آرا، اين كه كنممي تكرار ديگر بار

 ار تكليفي هيچ و سينماست پهناور جهان شرق و غرب در ايراني هايفيلم شدن ديده ميزان به متكي

 . كندنمي روشن ايران، سينماي تاريخ كليت درخصوص

  نهايي شيطنت -4
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 مشابه هاينظرخواهي در «جدي بازي» اين به عالقمند دوستان هايشيطنت از اينجا تا كه حاال و... 

 پرسيمب نبايد چرا نكنيم؟ شيطنت كمي خودمان چرا كرديم، ياد جهان قبلي هايگيريرأي برگردان در يا داخلي

 توسط كه الملليبين مثالً و زبان انگليسي سينمايي مجله يك مدام انتشار و فعاليت دهه يك حدود از پس كه

 سردبيران و دبيران و منتقدان و نويسندگان از يك هيچ چگونه شود،مي منتشر ما سينمايي ماهنامه ترينقديمي

 ند،ه از منتقداني كه اين نه مگر اند؟نشده دعوت نظرخواهي اين در شركت براي اندساوند سايت سوي از آن

 همه آن راچ پس دارند؟ حضور گيريرأي در فيليپين و تايلند حتي و نيوزيلند كنگ،هنگ جنوبي، آفريقاي

 !ت؟اس نياورده پي در را تشخصي و اعتبار هيچ سينمايي، الملليبين مطبوعات عرصه در مدعيانه حضور

 

 

 جهان منتقدان برگزيده فيلم ده( 1)

 اندساوند سايت -( 3113)

 رأي تعداد توليد سال و كارگردان فيلم، نام رديف

 رأي 46 (1941 ولز، اورسن) كين همشهري 1

 رأي 41 (1957 هيچكاك، آلفرد) سرگيجه 3

 رأي 21 (1929 رنوار، ژان) بازي قاعده 2

 رأي 32 (1923 كاپوال، فورد فرانسيس) پدرخوانده 4

 رأي 33 (1952 جيروازو، ياسو) توكيو داستان 5

 رأي 31 (1967 كوبريك،) فضايي اوديسة يك: 3111 6

 رأي 19 (1935 آيزنشتاين، سرگئي) پوتمكين رزناو 2
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 رأي 19 (1932 مورنا، ويلهلم فريدريش) طلوع 7

 رأي 17 (1962 فليني، فدريكو) نيم و هشت 9

 رأي 12 (1953 دانن، استنلي و كلي جين) باران در آواز 11

 

 

 جهان فيلمسازان برگزيده فيلم ده( 3)

 اندساوند سايت -( 3113)

 رأي تعداد توليد سال و كارگردان فيلم، نام رديف

 رأي 43 (1941 ولز، اورسن) كين همشهري 1

 رأي 37 (1923 كاپوال،) 3 پدرخوانده و پدرخوانده 3

 رأي 19 (1962 فليني، فدريكو) نيم و هشت 2

 رأي 16 (1963 لين، ديويد) عربستان لورنس 4

 رأي 14 (1964 كوبريك،) الو استرنچ دكتر 5

 رأي 12 (1947 دسيكا، ويتوريو) دوچرخه دزد 6

 رأي 12 (1957 هيچكاك، آلفرد) سرگيجه 2

 رأي 12 (1971 اسكورسيزي، مارتين) خشمگين گاو 7

 رأي 13 (1951 كوروساوا، آكيرا) راشومون 9

 رأي 13 (1929 رنوار، ژان) بازي قاعده 11

 رأي 13 (1954 كوروساوا،) سامورايي هفت 11
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 تصوير دنياي -( 1227) ايراني هنرمندان و فيلمسازان منتقدان، برگزيده فيلم ده( 2)

 رأي تعداد توليد سال و كارگردان فيلم، نام رديف

 رأي 44 كين همشهري 1

 رأي 24 بازي قاعدة 3

 رأي 21 سرگيجه 2

 رأي 32 فضايي اوديسة يك: 3111 4

 رأي 33 سامورايي هفت 5

 رأي 31 (1929 فلمينگ، ويكتور) رفته باد بر 6

 رأي 19 (1977 تورناتوره، جوزپه) پاراديزو سينما 2

 رأي 12 (1926 چاپلين، چارلي) جديد عصر 7

 رأي 12 نيم و هشت 9

 رأي 15 (1956 فورد، جان) جويندگان 11

 رأي 15 دوچرخه دزد 11


