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تاریخ دریافت 1400/09/15 :تاریخ پذیرش1400/12/03 :

چکیده
درک مفاهیــم ضمنــی و کشــف ظرایــف تدویــن فیلــم کــه کمتــر بــه آن پرداختــه شــده اســت ،هــدف اصلــی ایــن
پژوهــش اســت .از ایــن رو بــا انتقــال یکــی از پرکاربردتریــن عناصــر بالغــی (تشــبیه) بــه مطالعــات ســینمایی بــه
روشنســازی چگونگــی عملکــرد تدویــن تشــبیهی در فیلمهــای ســینمای ایــران پرداختهایــم .ایــن پژوهــش
کارب��ردی ب��ا روش توصیف��ی  -تحلیل��ی و بــا بهرهگیــری از منابــع کتابخانــهای و منابــع صوتــی -بصری(فیلمهــا)
انج��ام گرفت��ه اس��ت .نمونهگی�رـی ب��ه ش��یوۀ هدفمندــ انج��ام شـ�ده و چارچــوب نظــری بــر نظر ّیــۀ فرمالیســتی
آیزنشــتاین اســتوار اســت .در ایــن پژوهــش نخســت بــا بیــان تشــبیه و تفاوتهــای آن بــا اســتعاره و جنــاس،
ـی در ســینما ارائــه و ســپس بــه صــورت عینــی و عملــی نمونههایــی از تدویــن
الگــوی دقیقــی از آن بــرای بررسـ 
تش��بیهی در ســینمای ایـ�ران بـ�ا در نظ��ر داشـ�تن س��یر تاریخــی و موضوع�یـ بی��ان شـ�ده اســت .نتایــج پژوهــش
نشــان داد نحــوۀ ترکیــب نماهــا بــه شــیوۀ تشــبیهی تــا حــدّ زیــادی بــر کیف ّیــت زیباییشناســی فیلمهــا افــزوده
اسـ�ت .مضامینــ مختلفــی چ��ون تـلاش ب��رای بق��ا ،بازیچ��ه ب��ودن قش��ر ضعی��ف جامعـ�ه ،حــرص و طمــع حیوانــی
انس��ان ،دی��د اس��تثمارگرانه ب��ه زن ،رواب��ط پوش��الی و دروغی��ن می��ان انس��انها و ...از طری��ق ایـ�ن تمهی��د فرمــال
در فیلمهــا خلــق شــده اســت .کاربــرد بیشــتر قطــع ســاده در مقایســه بــا ترفندهایــی چــون دیزالــو و فیــد و
انتخــاب مشــبهبههایی کــه جــزوی از بافــت و زمینــۀ داســتان بــوده ،بیــان واقعگرایانــه و ســادهتری از فــرم
تدوینــ تشــبیهی را ش��کل داده اســت .در نظــر داشــتن رونــد تاریخــی بــا نمونههایــی از دهــۀ  40تــا  80نیــز بــه
خوب�یـ آش��کار ک��رد بــا گذشــت زمــان پیچیدگــی و ظرافــت بیشتــری در عرصــۀ کاربــرد تدویــن تشــبیهی رخ داده
اســت.
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مقدمه
بیــش از صــد و بیســت ســال پیــش و در تاریخــی تقریبـ ً
ـا برابــر بــا ظهــور ســینما ،تدوین
بــه عنــوان عاملــی اساســی بــرای روایــت و داســتانگویی در هنــر ســینما جایــگاه ویــژهای
پیــدا کــرد .ادویــن اس پورتــر )1870-1941(1و دیویــد وارک گریفیــث،)1875-1948( 2
ّ
مؤثــر از ایــن فــن آمیختــه
بنیانگــذاران تدویــن فیلــم ،نخســتین نمونههــای اســتفادۀ

بــه هنــر را بــه دنیــا نشــان دادنــد .پــس از آن لــف کولشــوف ،)1899-1970(3ســرگئی
میخایلوویــچ آیزنشــتاین ،)1898-1949(4وســولود پودوفکیــن )1893-1953(5و دیگــر

چهرههــای شــاخص ســینمای شــوروی هــر کــدام بــه نحــوی بــا تأکیــد بــر نقــش ّ
خلقانــه و
اهم ّیــت نحــوۀ ســاماندهی فرمــال وقایــع در ایجــاد تأثیــری ذهنــی
هویّتســاز تدویــن از
ّ
ســخن گفتنــد و بــر اســاس نظریّاتشــان فیلــم ســاختند .از آن زمــان تــا کنــون تغییــرات
تکنولوژیــک و ا ّتفاقــات مختلــف زیــادی در ایــن عرصــه رخ داده اســت و چیــزی کــه در
اهم ّیــت آن نیــز افــزوده شــده
گــذر ایــن ســالها نــه تنهــا ثابــت و پابرجــا مانــده ،بلکــه بــر
ّ

ّ
مؤثــر و ّ
خلقانــۀ فرآینــد تدویــن فیلــم اســت.
اســت ،نقــش

اهم ّیــت تدویــن و درک نقــش گســتردۀ آن اگرچــه جایــگاه تدویــن را
افــزوده شــدن بــر
ّ
نســبت بــه گذشــته تــا حـ ّ
ـدی ارتقــا داده اســت ،هنــوز هــم در قیــاس بــا ســایر جنبههــای
سبکشــناختی و فرمــال ســینما ،کمتــر بــه آن توجّ ــه میشــود .بخــش اعظمــی از ایــن
کمتوجّ هــی ناشــی از ماه ّیــت تدویــن و پنهــان بودنــش در ســاختار آثــار ســینمایی اســت
کــه غالبـ ً
ـا آن را از نظــر دور نگــه داشــته اســت .در ایــران نیــز تحقیقــات معطــوف بــه تدویــن

ً
خصوصــا بررســی آن در فیلمهــای ســینمایی ایــران از جهــات فنّــی و زیباییشــناختی تــا
و
حــد بســیار زیــادی مغفــول مانــده اســت.
در ایــن مقالــۀ کاربــردی کــه اوّ لیــن پژوهــش دربــارۀ تدویــن تشــبیهی و واکاوی
نمونههایــی از آن در ســینمای ایــران اســت ،نشــان دادهایــم کــه هنرنمایــی ســینماگران بــا
تدویــن و توجّ ــه بــه انــواع شــیوههای آن در تجزیــه و تحلیــل اثــر ســینمایی بــه انــدازۀ
1 . Edwin S. Porter
2 . D. W. Griffith
3 . Lev Vladimirovich Kuleshov
4 . Sergei Mikhailovich Eisenstein
5 . Vsevolod Illarionovich Pudovkin
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ســایر عوامــل و ح ّتــی بیشــتر از آنهــا ،ظرایــف اثــر و جهانبینــی ســینماگر را آشــکار
میکنــد .بــرای رســیدن بــه ایــن نتایــج ،نخســت تدویــن تشــبیهی بــه عنــوان یکــی از
پرکاربردتریــن عناصــر زیباییشناســی تدویــن فیلــم ،تعریــف و مطالبــی بــه مــدد زمینــۀ
ادبــی دربــارۀ تفاوتهــای آن بــا اســتعاره و جنــاس بــه دســت داده شــده اســت .پــس از
ّ
مؤثــری از آن در میــان فیلمهــای ایرانــی بیــان شــده تــا نقــش ارزشــمند
آن نمونههــای
تکنیکهــای تدوینــی و لــزوم توجّ ــه بــه آنهــا در درک و تفســیر آثــار ســینمای ایــران بیــش
از پیــش آشــکار شــود.
پیشینۀ پژوهش
ّ
مقدمــه بیــان شــد ،تحقیقــات مربــوط بــه حــوزۀ تدویــن فیلــم،
همانطــور کــه در
در خــارج و داخــل کشــور کمتــر از ســایر عناصــر بیــان ســینمایی موضــوع بحــث و تجزیــه
و تحلیــل بــوده اســت .بــرای بیــان پیشــینۀ ایــن تحقیــق نخســت بایــد از آثــار نظــری
فرمالیســتهای روس در بخــش تدویــن ســینمایی یــاد کــرد .بارزتریــن نمونــه در میــان
پیشــگامان ســینمای شــوروی ،تحقیقــات ارزشــمند ســرگئی آیزنشــتاین اســت کــه در
فیلمهایــش در ابعــاد عملــی بــه راســتیآزمایی گذاشــته شــدند و از کیف ّیــت اجرایــی نیــز
برخــوردار گشــتند .دو کتــاب شــکل فیلــم 1و مفهــوم فیلــم 2آیزنشــتاین مهمتریــن آبشــخور
و منبــع اصلــی ایــن تحقیــق بــه شــمار میرونــد.
عــاوه بــر ایــن برخــی از کتابهایــی کــه در آن بــه وجــوه زیباییشــناختی تدویــن و
نقــش آن در معناســازی و خلــق عواطــف توجّ ــه شــده اســت ،در ردۀ بعــدی قــرار میگیرنــد؛
ماننــد کتــاب تکنیــک تدویــن فیلــم 3از کارل رایــز 4و گویــن میــار 5و کتــاب تدویــن فیلــم
و ویدیــو 6از راجــر کریتنــدن.7
در ایــران تحقیقــات احمــد ضابطــی جهرمــی در بــاب زیباییشناســی تدویــن فیلــم در
1 . Film Form: Essays in Film Theory
2 . The Film Sense
3 . The Technique of Film Editing
4 . Karel Reisz
5 . Gavin Millar
6 . Film and Video Editing
7 . Roger Crittenden
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دوران صامــت و همچنیــن کتابهــای زیباییشناســی ،تاریــخ و نظریّههــای تدویــن فیلــم،
تکنیکهــای تدویــن :تدویــن تداومــی و تدویــن غیــر تداومــی و ســایر آثــار ایشــان ،ســنگ
بنــای پژوهشهــای تدویــن فیلــم در ایــران اســت و بیشــتر آثــار تدوینــی کــه در ایــران
ـره بردهانــد.
نوشــته شــده ،از آثــار ایشــان بهـ 
کتــاب مشــت در نمــای درشــت (معانــی و بیــان در ادب ّیــات و ســینما) اثــر حســن
حســینی ،کــه در آن عــاوه بــر مثالهــای ســینمای جهــان ،نمونههایــی از هنرنمایــی
ســینماگران ایرانــی نیــز بیــان شــده اســت ،نمونــهای قابــل ذکــر و بدیــع در ایــن زمینــه بــه
شــمار مــیرود.
بــه ایــن ترتیــب اگرچــه در برخــی از بحثهایــی کــه در جرایــد و بــه صــورت پراکنــده
منتشــر شــده ،اشــاراتی بــه زیباییشناســی تدویــن و یــا نمونههایــی از آن در ســینمای
ایــران میشــود ،اثــری کــه بــه شــیوۀ متمرکــزبــه ایــن مباحــث بپــردازد ،در میــان منابــع
یافــت نشــد.
مبانی نظری پژوهش
ایــن پژوهــش بــا رویکــردی منطبــق بــا مکتــب فرمالیســتهای روســی و نظر ّیــات افــراد
شــاخص وابس��ته بــه ای��ن مکتــب ،بــه بررســی و تحلیــل تدویــن تشــبیهی در آثار ســینمایی
پرداختــه اس��ت .فرمالیســتها کــه بوریــس آیخنبــام ،)1886-1959( 1ویکتــور شکلوفســکی

2

()1893-1984و یــوری تینیانــوف )1894-1943( 3معروفتریــن چهرههــای آن بــه شــمار
میرونــد ،در تحلیــل آثــار هنــری ،ضمــن تأکیــد بــر ویژگیهــای درون متنــی اثــر در صــدد
فهــم «هنجارهــای زیباییشــناختی حاکــم بــر اثــر و نــه ویژگیهــای اجتماعــی و انگیزههــای
روانــی صاحــب اثــر» ()Erlich,1980: 191بودنـ�د .آنهــا بــا ایجــاد ســه اصطــاح کارآمــد
برجستهسـ�ازی ،آشـ�ناییزدایی و دشوارسـ�ازی بـ�ه تبییـ�ن ادب ّیـ�ت آثـ�ار ادبـ�ی پرداختنـ�د.
ّ
محققــان فرمالیســت بــرای انتقــال دســتآوردهای خــود از عرصــۀ شــناخته شــده
تــاش
و جــا افتــادۀ ادب ّیــات بــه حیطــۀ نوپدیــد ســینما حفــظ و گســترش مفاهیــم کلیــدی ایــن
تخصصــی
نــوع نقــد را در پــی داشــت و ایــن رویکــرد را بــه رویکــردی بیبدیــل ،علمــی و
ّ
1 . Boris Eikhenbaum
2 . Viktor Shklovsky
3 . Yuri Tynianov
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بــرای تحلیــل جنبههــای مختلــف آثــار ســینمایی تبدیــل کــرد .در ایــن پژوهــش نیــز بــا
اسـ�تفاده از نظریّــات فرمالیســتی کــه مهمتریــن آنهــا در حــوزۀ زیباییشناســی تدویــن
فیلــم ،دیــدگاه نظریّهپــرداز مطــرح جنبــش مونتــاژ شــوروی ،ســرگئی آیزنشــتاین اســت ،بــه
اهم ّیــت تدویــن تشــبیهی در بــاب معنیســازی و انتقــال عواطــف پرداختــه شــده اســت.
ّ
تدوین فیلم
در تعریــف تدویــن بــا اصطالحــات و واژگان زیــادی روبــهرو هســتیم .ضمــن در نظــر
داشــتن تفــاوت معانــی مونتــاژ 1و تدویــن در معنــای عــام ،درســتترین تعریــف از تدویــن،
تعریفــی اســت کــه هــر ســه جنبــۀ فــن ،مهــارت و هنــر تدویــن در آن گنجانــده شــده باشــد.
بــا ایــن اوصــاف میتــوان گفــت« :تدویــن هنــر پیونــد قطعــات تصویــر و صــدای فیلــم
بــرای خلــق یــک کلّ معنــادار ،بــر اســاس طرحــی داســتانی و یــا اندیشــهای مع ّیــن بــا دادن
وحــدت و انســجام بــه آنهــا ،یکــی از بدیهیتریــن و در عیــن حــال از مهمتریــن روشهــای
بیانــی سینماســت» (ضابطــی جهرمــی.)1 :1389،
دو نــوع رایــج تدویــن بــر اســاس میــزان رعایــت تــداوم یــا عــدم رعایــت آن بــه
ترتیــب تدویــن تداومــی 2و تدویــن غیــر تداومــی 3خوانــده میشــود .در تدویــن تداومــی
همانطــور کــه از نــام آن پیداســت نمــای دوم بــه نحــو غیرقابــل انــکاری از نظــر موضــوع
تابــع نم��ای قب��ل از خ��ود اســت .در ای��ن تدویــن داسـ�تانگویی و روایـ�ت از طریـ�ق
برشهاــی ن��رم و یکدســت انجــام میگیــرد و «روایتــی یکپارچــه و منســجم از نظــر مکانــی

و زمانــی ارائــه میشــود» )Hayward,2001:74(.
در نــوع دیگــری از تدویــن کــه غیرتداومــی خوانــده میشــود ،خــود تدویــن ماه ّیتــی
مســتقل و معنابخــش پیــدا میکنــد و نتیجــۀ نماهــای تدوینشــده چیــزی بیــش از
اهم ّیــت خلــق معنــا در
مجمــوع دو نماســت .وقتــی از دو نمــا و برخــورد میــان آنهــا و
ّ
روش تدویــن غیــر

شــاخۀ تدویــن غیــر تداومــی صحبــت میشــود ،نــام پرآوازهتریــن
 . 1وقتــی از مونتــاژ صحبــت میشــود ،دو نــوع مونتــاژ در نظــر میآیــد :نــوع اول مونتــاژ هالیــوودی اســت .ایــن
نــوع از مونتــاژ شــامل فصلــی اســت بــا رونــد فشــردۀ روایــت .نــوع دوم ،مونتــاژ روســی اســت کــه بــه مکتــب
مونتــاژ شــوروی و تالشهــای نظریّهپــردازان ایــن مکتــب اشــاره دارد کــه در ایــن پژوهــش نیــز از آن اســتفاده
شــده اســت)97-See:Hayward,2001:94( .
2 . Continuity Editing
3 . Discontinuity Editing
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تداومــی و یکــی از مهمتریــن نظریّــات ســینمایی بــه ذهــن متبــادر میشــود و چــون
اســاس ایــن پژوهــش بــر تدویــن تشــبیهی 1بــه عنــوان یکــی از روشهــای تدوینــی حاصــل
از نوآوریهــای مکتــب مونتــاژ اســتوار اســت ،در ادامــۀ بحــث بــه توضیــح مکتــب مونتــاژ
و چهــرۀ شــاخص ایــن نظریّــه ،ســرگئی آیزنشــتاین ،میپردازیــم.
مکتب مونتاژ شوروی
پیدایــش مکتــب مونتــاژ شــوروی در دهههــای اوّ ل و دوم قــرن بیســتم ،ایــن دوره را
بــه یکــی از مهمتریــن دورههــا در تاریــخ ســینما تبدیــل کــرد .در ایــن دوره و بــا تــاش
نظریّهپــردازان و ســینماگران ایــن مکتــب ،مونتــاژ بــه مثابــۀ رکــن بنیادیــن ســینما و عاملــی
مه��م در فرآین��د خلـ�ق آثــار س��ینمایی در نظـ�ر گرفتــهش��د .تغییــرات فضایــی ،مکانــی و زمانی
کــه بــه واســطۀ مونتــاژ در عالــم ســینما ممکــن شــده بــود ،عــاوه بــر ایــن کــه ســینما را
از هنرهایــی چــون تئاتــر و ّ
نقاشــی مســتقلســاخت و اســتقالل ســینما را تثبیــتکــرد،
مســیری جدیــد بــرای برانگیختــن عواطــف و احساســات مخاطــب در اختیــار ســینماگران
قــرار داد.
اســتفاده از تدویــن و فرآینــد پیدایــش و ظهــور آن بــه خــودی خــود یــک انقــاب
امــا فیلمســازان اوّ ل ّیــۀ شــوروی ،بــا ایجــاد
بــزرگ در عرصــۀ ســینما بــه شــمار مــیرودّ ،

و بــه کارگیــری روشهــای غیرتداومــی ،تدویــن را بــه ســطحی ّ
قانــه و روانشــناختی

خل

ارتقـ�ا دادندــ .ایــن امــر در ابت�دـا ب��ا هن��ر و ّ
خلق ّیــت والدیمیروویــچ کولشــوف 2و جلــوۀ
معــروف او 3شــکل گرفــت کــه بــر قــدرت بــدون چــون و چــرای تدویــن در خلــق معنــا و
رابطهسـ�ازی اس��توار بـ�ود .پســ از آن از طری��ق نظر ّیــات ش�اـگرد او ،پودوفکیــن ،مبنــی بــر
خلــق انســجام و داســتانگویی یکپارچــه و عبــارت معــروف «اســاس هنــر فیلــم تدویــن
اســت )xiii:1954,pudovkin(»4مســیر رو بــه رشــدی را در پیــش گرفــت و ســپس در
نظریّههاــی مونتـ�اژ آیزنشتــاین بــه نهایــت کمــال خــود رســید.
1 . Similarity Montage
2 . Lev Vladimirovich Kuleshov
 . 3جلــوۀ کولشــوف( :)Kuleshov Effectکولشــوف نمــای ثابتــی از چهــرۀ یــک بازیگــر روســی را پــس از
نمایــش ســه تصویــر (یــک بشــقاب ســوپ ،زنــی مــرده در تابــوت و یــک کــودک) قــرار داد .مخاطبــان معتقــد
بودنــد کــه حالــت صــورت بازیگــر در هــر بــار تغییــر کــرده و احساســات متفاوتــی را انتقــال داده اســتsee:(.
)Pudovkin,1954:140
4 . The Foundation of Film Art Is Editing
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سرگئی آیزنشتاین
ســرگئی آیزنشــتاین یــک شــخص ّیت منحصــر به فــرد و چند وجهــی در تاریخ سینماســت.
در آثــار او فیلمســازی و نظریّهپــردازی هــمگام بــا هــم بــه پیــش میرونــد .دربــارۀ وجــوه
مختلــف نظر ّیــات آیزنشــتاین ،کتــاب و مقــاالت متعـ ّ
ـددی در کشــورهای مختلــف نوشــته
امــا بــه نظــر میرســد آنچــه بیــش از هــر چیــز در توصیــف احــوال او بایــد
شــده اســتّ ،
در نظــر گرفتــه شــود ،اســتعداد و نبــوغ چشــمگیر او در زمینــۀ فراگیــری علــوم مختلــف و
ـای جدیــد اســت.
ترکیــب ایــن علــوم بــرای خلــق نظرگاههـ 
در نظــر آیزنشــتاین مونتــاژ یــک اصــل ّ
خلقــۀ عمومی اســت که در ســایر هنرهــا همچون

نقاشــی سـنّتی و خصوصـ ً
نمایــشّ ،
ـا ادب ّیــات نیــز وجــود دارد و میتــوان در سراســر آثــارش
بــه صــورت ویــژه نشــانههایی از تأثیرپذیــری و یــا بــه تعبیــر بهتــر اســتفادۀ آگاهانــه از آثــار
نظــم و نثــر یافــت .در ســال  1923اوّ لیــن مقالــۀ آیزنشــتاین بــه نام «مونتــاژ جاذبه»1منتشــر
شــد .او معتقــد اســت ظرف ّیــت بیانــی ســینما محــدود بــه خـ ّ
ـط داســتانی فیلــم نیســت،
بلکــه توانایــی ســینماگر در دســتکاری احساســات بیننــده بایــد در مرکــز توجّ ــه اثــر هنــری
قــرار بگیــرد .در ایــن نــوع از تدویــن ،ترکیــب تصاویــر و «زنجیرههــای کامــل ارتباطــی
پدیــدهای خــاص را در ذهــن مخاطبــان بــه وجــود مــیآورد»(.)Eisenstein,1988: 41
ایــدۀ اصلــی آیزنشــتاین دربــارۀ کارکــرد مونتــاژ در اصــل از شــیوۀ خطنویســی ژاپنــی یــا
ایدئوگرــام گرفت��ه ش��ده اســت .او در فصلــی 2از کتــاب شــکل فیلــم 3ضمــن پرداختــن بــه
اهم ّیــت ایــن نــوع خــط بــا بیــان نمونههایــی از خـ ّ
ـط ایدئوگــرام ،آن را بــا کارکــرد تدویــن
ّ
ســینمایی مقایســه میکنــد« :بــرای مثــال تصویــر آب و تصویــر چشــم مفهــوم گریــه را

ً
دقیقــا در ســینما انجــام میدهیــم.
ایجــاد میکنــد( )...ایــن همــان کاری اســت کــه مــا
تصاویــر نمایشــی مجـ ّرد و مســتقل از معنــی بــا تنظیمــی هوشــمندانه در کنــار یکدیگــر قــرار
میگیرنــد» ()Eisenstein, 1977: 30

نمونــۀ تکمیــل شــدۀ ایدئوگــرام ،شــعر هایکو(شــعر کوتــاه ژاپنــی) اســت کــه میتــوان
آن را مجموعــهای از ایدئوگرامهایــی دانســت کــه از کنــار هــم قــرار دادن ادراکات کوچکــی
1 . Montage of Attractions
2 . The Cinematographic Principle and the Ideogram
3 . Film Form
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تشــکیل شــده اســت کــه حاصــل جمــع نهایــی آنهــا در ضمیــر مخاطــب صــورت میبنــدد.
هایکــو کــه در ســه بنــد مختصــر نوشــته میشــود ،بــه دلیــل اســتفاده از ایجــاز و تصاویــر
درپــی آن ،بــرای آیزنشــتاین در خلــق روشهــای مونتــاژیاش کاربــرد بســیاری داشــته

پی
اســت .دادلــی انــدرو ،1نظریّهپــرداز فیلــم ،معتقــد اســت« :مطالعــات آیزنشــتاین در شــعر
هایکــو ،آشــکارا او را بــه شــناخت تدویــن در ســینما هدایــت کــرد»(.)Andrew,1976: 51
آیزنشــتاین در مــوارد دیگــری چــون نقــد ،تفســیر ،توضیــح و تدریــس 2نیز از داســتان و
شــعر اســتفاده میکنــد .در مقــام نقــد و تفســیر میتــوان بــه مقایســۀ ابداعــات تدوینــی
گریفیــث بــا روشهــای داستاننویســی چارلــز دیکنــز اشــاره کــرد .جایــی کــه آیزنشــتاین
رد پــای مونتــاژ مــوازی 3را ک��ه ابــداع آن در س��ینما بــه گریفیــث نســبت داده میشــود ،در
داســتان الیــور تویســت چارلــز دیکنــز 4مییابــد و از قــول گریفیــث ســینما را «داســتانی
تصویــری میدانــد کــه در عمــل و بــه کارگیــری روشهــای بیانــی تفــاوت چندانــی بــا
ادب ّیــات نــدارد» (.)Eisenstein,1977: 200
عـلاوه بــر توجّ ــه بــه آثــار نویســندگان بایــد از عالقهمنــدی ویــژۀ آیزنشــتاین بــه
پوشــکین 5و مایاکوفســکی 6دو تــن از شــاخصترین شــاعران روســیه نیــز یــاد کــرد.
ّ
حــدی اســت کــه بــه زعــم برخــی «دریافــت و فهــم
تأثیرپذیــری او از ایــن شــاعران تــا
نظریّــات مونتــاژ آیزنشــتاین بــدون توجّ ــه بــه آثــار مایاکوفســکی غیــر ممکــن اســت»

)Bordwell,1972:15(.
ایــن مــوارد در کنــار اســتفادۀ مکــ ّرر آیزنشــتاین از شــگردهای مختلــف ادبــی ماننــد
حــذف ،تکــرار ،ترجیــع ،تضــاد و تشــابه کــه در تمامــی آثــار او دیــده میشــوند ،برخــی از
1 . Dudley Andrew
 . 2بهــره جســتن آیزنشــتاین از ادب ّیــات در مقــام توضیــح ،طیــف وســیع و متنوّ عــی از نویســندگان و شــاعران
را در بــر میگیــرد کــه شــاید یکــی از بهتریــن نمونههــای آن توضیحــات دقیقــی اســت کــه در آن خاص ّیــت
القایــی و برانگیزاننــدۀ هنــر پیونــد در ســینما بــا اســتفاده از یکــی از داســتانهای گــی دوموپاســان بیــان شــده
مهمــی چــون میزانســن ،میزانشــات،
اســت .)21-See: Eisenstein, 1957:20( .همچنیــن بــه طــور ویــژه او مــوارد
ّ
نمابنــدی و  ..را بــا اســتفاده از متــن آثــار ادبــی ماننــد جنایــت و مکافــات داستایوســکی بــرای دانشــجویانش
شــرح میدهــد)160-See:Nishny,1979:21(.
3 . Parallel Editing
)4 . Charles Dickens (18121870-
5 . Alexander Pushkin
6 . Vladimir Mayakovsky
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نمونههایــی اســت کــه بــه صــورت مســتقیم از ادب ّیــات وارد تئــوری مونتــاژ آیزنشــتاین
شــده و پایــه و اســاس برخــی از روشهــای تدوینــی او را شــکل داده اســت .یکــی از
پردامنهتریــن و کاربردیتریــن نظریّاتــی کــه بــر اســاس دانــش ادبــی آیزنشــتاین بــه
ســینما و تفاسیــر تدوینــی او راه یافتــه ،نظریّــۀ تدویــن تشــبیهی اســت.
تدوین تشبیهی
ّ
مقدماتیتریــن
تشــبیه یکــی از ارکان شــاخۀ بیــان در بالغــت ادبــی و در واقــع اوّ لیــن و
ســطح بیانــی اســت کــه زیربنــای اســتعاره ،کنایــه و برخــی دیگــر از عناصــر بالغــی را تشــکیل
ّ
مشــخص ایجــاد هماننــدی میــان دو چیــز مختلــف بــر
میدهــد .اگــر تعریــف ســاده و
مبنــای وجــوه یکســان (صفــت ،خلــق و خــو ،کنــش ،رنــگ ،حالــت ،موقع ّیــت و )...را بــرای
تشــبیه بپذیریــم ،بــرای برگردانــدن آن بــه ســینما و الب ّتــه بــه عرصــۀ تدویــن ســینمایی بــا
پدیــدۀ پیچیــدهای ســروکار نداریــم .زمانــی کــه نمــای  Aدر کن��ار (یــا بــه نــوع مشـ ّ
ـخصی در
ارتبـ�اط بــا) نمــای  Bقــرار میگیــرد و دو نمــا در وجهــی از وجــوه گفتــه شــده دارای شــباهت
باشــند و مفهومــی ضمنــی و ایدئولوژیــک از طریــق ایــن گزینــش منتقــل شــود ،حاصــل آن
تدویــن تشــبیهی خواهــد بــود.
در ایــن مصــراع «دوش چــون طــاووس مینازیــدم انــدر بــاغ وصــل» شــاعر خــود

()A

(مشــبه) را در نازیــدن و خرامیــدن ،شــبیه طــاووس(( )Bمش��بهبه) دانسـ�ته اسـ�ت .اگــر ( )
را کــه در ریاضــی عالمتــی بــرای مفهــوم شــباهت اســت ،در نظــر داشــته باشــیم ،چنیــن
رابطــهای در یــک تشــبیه همــواره برقــرار اســت:

یک��ی از نمونهه��ای س�یـنمایی ای��ن تش��بیه در فیلــم «اکتبــر» 1آیزنشــتاین دیــده
میشــود ،جایــی کــه کرنســکی ،2نخســت وزیــر روســیه ،در راهرفتــن ،جلوهگــری و تک ّبــر
1 . October: Ten Days That Shook the World
2 . Alexander Kerensky
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هماننــد طاووســی مکانیکــی بــه نمایــش درآمــده اســت .برشهــای مســتقیم و مکــ ّرر
آیزنشــتاین از چهــره ،نــوع ایســتادن و حــرکات کرنســکی بــه نماهایــی از طــاووس و بــاز
کــردن پرهایــش یــک نمونــۀ کالســیک از تدویــن تشــبیهی اســت*( .جهــت تمامــی تصاویــر
در ایــن پژوهــش از چــپ بــه راســت اســت).

تصویر  .1تدوین تشبیهی در فیلم اکتبر

از نظــر تاریخــی و بررســی پیشــینه ،کاربــرد نخســتین نمونــه از تدویــن تشــبیهی بــه
آثــار گریفیــث بازمیگــردد .در یکــی از فیلمهــای گریفیــث بــا نــام «وجــدان انتقامجــو»

1

یــک نمونــۀ اوّ ل ّیــه از تدویــن تشــبیهی دیــده میشــود .در صحنــهای از ایــن فیلــم کــه آن را
نخســتین فیلــم بلنــد ترســناک امریکایــی میخواننــد ،انگیــزۀ کشــتن بــا الهــام از طبیعــت و
مقایســۀ قاتــل بــا عنکبوتــی کــه طعمــۀ خــود را بــه دام میانــدازد ،تقو ّیــت شــده اســت.
ایــن مقایســه بــرای تفهیــم بهتــر ابتــدا از طریــق میاننویــس 2بــه مخاطــب ّ
اطــاع داده
میشــود ،ســپس تصاویــر مــرد جوانــی کــه در پــی انجــام قتلــی اســت بــا عنکبــوت و
مورچههــا بــه تنــاوب نمایــش داده میشــود.

تصویر  .2تدوین تشبیهی در فیلم وجدان انتقامجو

ّ
تقــدم در ابــداع و کاربــرد تکنیکهــای تدوینــی بــا
بــه ایــن ترتیــب اگرچــه فضــل
دیویــد وارک گریفیــث ،پــدر ســینمای امریکاســت ،بایــد تقـ ّ
ـدم فضــل را از آن آیزنشــتاین و
نظر ّیــات دقیــق او بدانیــم .تدویــن تشــبیهی نیــز بــه صــورت ویــژه و بــه لحــاظ نظــری ،ذیــل
)1 . The Avenging Conscience (1914
 . 2میاننویــس /میاننوشــته ( :)Intertitlesدر ســینمای صامــت نوشــتههایی بیــن پالنهــا (نماهــا) قــرار
میگرفــت کــه توضیحــات تکمیلــی یــا برخــی از گفــت و گوهــای مهــم را از ایــن طریــق در اختیــار مخاطــب
میگذاشــت .در میاننویــس فیلــم «وجــدان انتقامجــو» ایــن عبــارت بــه عنــوان توضیــح تدویــن تشــبیهی
نوشــته شــده اســت.Nature One Long System Of Murder :
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توضیحــات نظریّ��ۀ مونتــاژ جاذبــۀ آیزنشــتاین قــرار میگیــرد.
تدوین تشبیهی از منظر فرمالیستی
اگــر از نظــرگاه فرمالیســتی کــه ایــن تحقیــق نیــز بــه لحــاظ ماه ّیــت و روش در ذیــل
آن قــرار میگیــرد ،بــه موضــوع تدویــن تشــبیهی نــگاه کنیــم ،میتوانیــم از اصطــاح
ـن شــدن
فرمالیســتی و دقیــق «جــادوی مجــاورت» (شــفیعی کدکنــی )16 :1377،بــرای روشـ 
بحــث اســتفاده کنیــم .ایــن عبــارت پرکاربــرد در عرصــۀ مطالعــات فرمالیســتی کــه بســیاری
از مفاهیــم پــر دامنــۀ ایــن مکتــب را در دو کلمــه بیــان کــرده ،بــه ایــن معنــی اســت کــه
میــان دو کلمــهای کــه در کنــار هــم قــرار گرفتهانــد ،نوعــی نیــروی پنهــان برقــرار میشــود
کــه بــه رغــم اختالفــات ممکــن ،آن دو را بــه یکدیگــر نزدیــک میکنــد.
ّ
متأثر اســت .این نیــرو و قدرت
فرمالیســم در ســینما بــه همیــن صــورت از این اندیشــه
پنهــان مجــاورت در آثــار و نوشــتههای آیزنشــتاین بــه همیــن صــورت دیــده میشــود و او
نی��ز ب�رـای بررســی و توضی��ح ق��درت تدوی��ن معتق�دـ استــ« :هــر دو قطعــه فیلــم کــه بــه
هــم چســبانده شــود ،بــه ناچــار بــرای آفریــدن یــک مفهــوم جدیــد بــا هــم ترکیــب خواهــد

شــد و کیف ّیــت جدیــدی از آن مجــاورت 1بــه وجــود خواهــد آمــد» Eisenstein, 1957:(.

 )4کیف ّیــت جدیــد ناشــی از مجــاورت یــا جــادوی حاصــل از مجــاورت ،همــان اندیشــه،
ایــده و احساســی اســت کــه در نتیجــۀ نــوع کنارهمگــذاری ،تنظیــم ترتیــب و توالــی و فــرم
مهمــی در درک
بیــان در ذهــن و ضمیــر مخاطــب منعکــس میشــود و ایــن نکتــۀ اساســی و
ّ
خاصــه در تدویــن آیزنشــتاینی اســت.
نظر ّیــات فرمالیســتی ادب ّیــات و ســینما،
ّ
تفاوت تشبیه با استعاره و جناس در تدوین
نکتــۀ مهــم در خصــوص تدویــن تشــبیهی توجّ ــه بــه ایــن مســأله اســت کــه در ســینما
امکانــی بــرای نمایــش وجهشــبه و اداتتشــبیه فراهــم نیســت ،از ایــن منظــر چیــزی شــبیه
بــه تشــبیه بلیــغ در تدویــن ســینمایی شــکل میگیــرد و الب ّتــه چنیــن فرمــی وحــدت و
عین ّیــت میــان طرفیــن را بــه صــورت مضاعفــی نمایــش میدهــد .در واقــع درک ایــن
وجهشــبه غایــب و کشــف دلیــل شــباهت ،همــان چیــزی اســت کــه ســینماگر قصــد ارائــۀ
آن را داشــته اســت .مســألۀ عــدم وجــود ادات تشــبیه ،تمیــز میــان ایــن دو شــگرد را در
ســینما بــا دشــواری بیشتــری نســبت بــه همتــای ادبــی خویــش همــراه میکنــد و همیــن
1 . Juxtaposition
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مســأله باعــث شــده در متــون مختلــف ،نمونههــای تدویــن تشــبیهی بــه صــورت ّ
کلــی زیــر
چتــر تدویــن اســتعاری 1قــرار بگیــرد و از تفاوتهــای میــان آنهــا غفلــت شــود.
فــرق آشــکار میــان تشــبیه و اســتعاره در ذکــر نشــدن مشــبه در اســتعاره اســت .2ایــن
تفــاوت در ســینما نیــز بــه همیــن صــورت یافتنــی اســت .در تمامــی مثالهــای تدویــن
تشــبیهی ،طرفیــن تشــبیه حضــور دارنــد ،ولــی در اســتعاره بــه دلیــل ّ
ادعــای یکســانی و
نــه فقــط هماننــدی ،حضــور مشــبهبه و شــباهتی کــه در بافــت متــن از پیــش بــرای درک
اســتعاره ارائــه شــده ،کافــی اســت.
بررســی نمونههــای زیــادی از فیلمهــای ســینمایی بــا قصــد کاوش تفاوتهــای میــان
ـد زیادی مشـ ّ
تشــبیه و اســتعاره در عرصــۀ تدویــن (نــه ســایر عناصــر ســینمایی )3تــا حـ ّ
ـخص
کــرد کــه تنهــا دو نــوع اســتعارۀ ســینمایی میتوانــد در فیلمهــا امــکان بــروز داشــته
باشــد :در نــوع اوّ ل درقســمتی از فیلــم مشــبه و مشــبهبه در کنــار هــم قــرار میگیرنــد
و بــه ایــن صــورت ابتــدا نســبت تشــبیهی میــان طرفیــن برقــرار میشــود ،ســپس در
قســمتهای بعــدی تنهــا مشــبهبه مشــاهده میشــود و دنبالــۀ ماجــرا بــه ایــن صــورت
پیگرفتــه میشــود .نمونــۀ جالــب ایــن نــوع از اســتعاره در بازیهــای درخشــان تدوینــی
فیلـ�م «اکتبــر» و در ادامــۀ توصیــف وضع ّیــت کرنســکی دیــده میشــود .در ابتــدا نماهــای
کرنســکی و مجســمۀ ناپلئــون کــه در ژســت ،نحــوۀ قاببنــدی و زاویــۀ دوربیــن دارای
اش��تراکات بص��ری فراوانـ�ی هس��تند ،در کنــار همــ ق��رار میگیرنــد و پــس از کســب اطمینــان
ســینماگر از تفهیــم شــباهت میــان ناپلئــون و کرنســکی ،او بــرای بیــان ســقوط کرنســکی
دیگــر احتیاجــی بــه نمایــش خــود کرنســکی نــدارد و بســنده کــردن بــه نمایــش مجســمۀ
شکســته و تکــه شــدۀ ناپلئــون بــه عنــوان جایگزیــن او ،بــرای بیــان مفهــوم مغلــوب شــدن
کرنســکی ،کافــی اســت .ضمــن آنکــه انتقــال مطلــب بــا پیچیدگــی و لـ ّ
ـذت بیشتــری نیــز
همــراه شــده اســت.

1 . Metaphorical Montage
 . 2برای ّ
اطالع بیشتر از تفاوت تشبیه با استعاره و جناس (ر.ک :جرجانی 7 :1412،و .)320

 . 3در ایــن پژوهــش تمرکــز بــر روی تدویــن اســت ،در حالــی کــه هــر یــک از مــواردی کــه در ایــن پژوهــش از آنهــا
نــام بــرده میشــود از جملــه تشــبیه و اســتعاره از طریقــی غیــر از تدویــن و پیونــد نماهــا نیــز قابــل شــکلگیری
هســتند .بــرای مثــال تشــبیه میتوانــد از طریــق میزانســن و در یــک نمــای واحــد نیــز نقــش بیانگرانــۀ خــود را
ایفــا کنــد کــه در آن صــورت مشــبه و مشــبهبه در یــک نمــا حضــور مییابنــد.
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تصویر  .3تدوین تشبیهی در فیلم اکتبر

همانطــور کــه در تصاویــر مشــاهده میشــود ،ابتــدا الگــوی تشــبیهی برقــرار شــده
اســت و ســپس  Aاز ایــن الگــو کنــار گذاشــته شــده و  Bبــرای بیــان یکســان بودنــش بــا A
وضع ّیــت جدیــدی بــه خــود گرفتــه و بــه تنهایــی بــه کار رفتــه اســت.)A=B(:

تصویر .4استعاره در فیلم اکتبر

نــوع دوم اســتعاره در تدویــن ســینمایی پیچیدگــی بیشتــری دارد و در آن بــدون
اینکــه نخســت مشــبهو مشــبهبه در نماهایــی کنارهــم قــرار بگیرنــد ،شــباهت میــان
مشــبه و مشــبهبه از خـ ّ
ـط داســتانی ،بافــت و ســیاق متــن و تداعیهــای بصــری دریافــت
میشــود .بهتریــن مثــال از ایــن نــوع اســتعاره یکــی از نخســتین نمونههــای آن اســت
ک��ه در سیــنمای گریفی�ثـ رخ داده اسـ�ت .بـلا بـ�االش 1،نظریّهپ��رداز فیلـ�م ،در فصــل دهــم
از کتــاب پــرآوازهاش ،تئوریهــای فیلــم ،2ضمــن توضیــح یکــی از فیلمهــای گریفیــث کــه
نامــی از آن نمیبــرد ،نحــوۀ نمایــش ماشــینهای بــزرگ چــاپ و خــروج روزنامههــا در کنــار
تصاویــری از چهــرۀ هراســان زن را در آن فیلــم ،نمونــهای از تدوینــی اســتعاری برمیشــمرد و
معتقــد اســت :گریفیــث بــه ایــن طریــق «نشــان داد کــه چگونــه مطبوعــات زرد میتواننــد

حســن شــهرت زن را از بیــن ببرنــد» )Balazs, 1952: 125(.
مهــم دیگــری کــه در تعریــف و پیگیــری تدویــن تشــبیهی ممکــن اســت
مســألۀ
ّ
مشــکالتی را ایجــاد کنــد ،تمیــز تشــبیه از جنــاس اســت .در ادب ّیــات امــکان خلــط میــان
امــا در ســینما مــرز باریکــی میــان
ایــن دو مبحــث بــه هیــچ عنــوان موضوع ّیتــی نــداردّ ،
)1 . Bela Balazs (18841949-
2 . Theory Of The Film
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شــگردهای ســینمایی وجــود دارد کــه رجــوع بــه تعاریــف ادبــی درایــن بــاره کمککننــده
خواهــد بــود .جنــاس یــا امــری کــه در ســینما از آن بــا عنــوان مــچ گرافیکــی /مــچ کات 1یــاد
میشــود ،ممکــن اســت در مــواردی بــا تشــبیه اشــتباه گرفتــه شــود .در تفــاوت میــان ایــن
دو بایــد بــه شــرطی کــه در ابتــدای تعریــف تدویــن تشــبیهی مبنــی بــر انتقــال مفاهیــم
ضمنــی و نقــش معناســازی ایــن نــوع از تدویــن بیــان شــد ،توجّ ــه کــرد .در تدوین تشــبیهی
امــا ظاهــر
دو نمــا میتواننــد عــاوه بــر صفــات باطنــی از ظاهــری یکســان برخــوردار باشــندّ ،
ّ
تحقــق آن نیســت .در حالــی کــه «وقتــی بــه مقولــۀ همشــکلی ،همســانی
یکســان شــرط

و تجانــس رنگــی و حرکتــی؛ یعنــی تشــابه بصــری در ترکیببنــدی دو نمــا میپردازیــم ،در
حیطــۀ تدویــن گرافیکــی قــرار داریم»(ضابطــی جهرمــی.)115-116 :1395 ،
در یــک مــچ گرافیکــی یــا تدویــن مبتنــی بــر جنــاس و ایــن قســم بازیهــای بصــری،

هماننــد مبحــث جنــاس در ادب ّیــات دو نمــا فقــط و حتمـ ً
ـا از منظــر ظاهــر شــبیه یکدیگــر
هســتند .در مصــراع «در کف بحر کفــت غرقــه شــود هفــت بحــر» شــاعر از شــباهت
ظاهــری و لفظــی میــان دو کــف یکــی در معنــای کــف روی ســطح دریــا و دیگــری در معنــای
دســت اســتفاده کــرده اســت تــا بخشــندگی ممــدوح را بــا زیبایــی و اغــراقبیشتــری
منتقـ�ل کنــد .در جنــاس ســینمایی نیــز ســینماگر بــا بهرهگیــری از شــباهت ظاهــری میــان
دو نمــا ضمــن خلــق زیبایــی بصــری ،اغلــب از آن بــرای انتقــال و تغییــر زمــان و مــکان فیلــم
ـره شــدۀ»
بهــره میگیــرد .نــگاه کنیــد بــه قطــع نمــای کــف گاز نوشــیدنی در فیلــم «محاصـ 

2

برتولوچــی 3بــه کــف مــواد شــوینده در روی زمیــن .در اینجــا ســینماگر نمیخواســته
شــباهت میــان کــف نوشــیدنی و کــف مــواد شــوینده را بــه مخاطــب گوشــزد کنــد ،بلکــه
تنهــا بــرای افزایــش بُعــد زیبایــیبصــری از شــباهت ظاهــری میــان ایــن دو بــه شــیوهای
میســر کــرده
هنرمندانــه اســتفاده کــرده و انتقــال مکانــی را از مراســم جشــن بــه خانــه
ّ
اســت.

1 . Graphic Match / Match Cut
)2 . Besieged (1998
3 . Bernardo Bertolucci(19412018-)
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تصویر .5جناس بصری در فیلم محاصره شده

از گریفیــث و نمونههــای اوّ ل ّیــه و ســادۀ تدویــن تشــبیهی بــا توضیــح آن در
میاننویــس تــا نــوع تکاملیافتهتــر آن در آثــار آیزنشــتاین بــا بیــان مفاهیــم ضمنــی
سیاســی و اجتماعــی و پــس از آن در آثــار ســایر ســینماگران روس بــه شــکلی پنهانتــر و
برگرفتــه از اجــزای داخــل فیلــم مثــل آثــار پودوفکیــن تــا در میــان ســینماگران اروپایــی و
آســیایی ،تدویــن تشــبیهی در فیلمهایــی بــا جغرافیــا و بــا ســاختار و ســبکهای متفــاوت،
ّ
مؤثــر و اعجابانگیــز در انتقــال مفاهیــم ضمنــی مــورد نظــر ســینماگران و
کاربردهایــی

افزایــش ُبعــد زیباییشناســی فیلــم داشــته و خواهــد داشــت .در ســینمای کشــورمان نیــز
ـی کــم نیســت کــه توجّ ــه بــه آن بخــش کوچکــی از ارزش
از ایــن قســم ،تکنیکهــای تدوینـ 
کار ســینماگران را نشــان میدهــد.
روش پژوهش
ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی و تحلیلــی انجــام شــده اســت .بــرای ایــن منظــور
پــس از بیــان تعاریــف و توضیحــات کافــی در خصــوص تدویــن تشــبیهی بــا تأکیــد بــر آرای
آیزنشــتاین و طــرح نمونههــای ابتدایــی از ایــن تمهیــد ،بــه تحلیــل آن در ســینمای ایــران

ّ
مؤثــری از تدویــن
پرداختــه شــده اســت .در قســمت اصلــی ایــن پژوهــش نمونههــای
تشــبیهی در ســینمای ایــران مطــرح و تــاش شــده اســت تــا بــا توضیــح نحــوۀ کارکــرد

ّ
مؤثــر آن در افزایــش کیف ّیــت زیباییشناســانۀ فیلمهــا،
تدویــن تشــبیهی و بیــان نقــش
اهم ّیــت تدویــن بالغــی در ســاختار اثــر آشــکار شــود .جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش 12
ّ
فیل��م از سیــنمای ای��ران اس��ت ک��ه ب��ه شـ�یوۀ هدفمنـ�د بــه گونــهای برگزیــده شــدهاند کــه

ّ
مؤثــری از تدویــن تشــبیهی ،امــکان بررســی و مقایســۀ دهههــای
ضمــن دربرداشــتن وجــوه
متف��اوت س��ینمای ای��ران از  1340تــا  1385را فراه��م کننـ�د .همچنیــن راهبردهــای تجزیــه
دوره 4
پیاپی 14
زمستان 1400

181

ّ
مؤثر آن در سینمای ایران
تدوین تشبیهی و برخی از نمونههای

و تحلیــل بــر اســاس ماه ّیــت دادههــا در ایــن پژوهــش از نــوع کیفــی اســت .روش

جمــعآوری ّ
اطالعــات از نــوع اســنادی -کتابخانــهای اســت و منابــع مــورد نیــاز منابــع صوتــی-
تصویری(فیلمهــا) و کتابهــا و مقالههایــی اســت کــه در حــوزۀ تدویــن فیلــم نوشــته
شــدهاند.
یافتههای پژوهش
تدوین تشبیهی در سینمای ایران
تدویــن در ســینمای ایــران بــه تبع ّیــت از جایــگاه خــود در ســینمای جهــان ،کمتــر از
ســایر عناصــر سبکشــناختی ســینما شــناخته و تجزیــه و تحلیــل شــده اســت ،همچنیــن
تدویــن بالغــی و نقــش

کمتــر کتــاب و مقالــهای را میتــوان یافــت کــه در آن موضــوع
معناســاز و زیباییآفریــن آن در فیلمهــای ســینمایی ایرانــی بــه بحــث و بررســی گذاشــته
ّ
متعــدد تدوینــی کــه هــر یــک بــه
شــده باشــد ،در نتیجــه انتخــاب از میــان یافتههــای
صــورت ویــژهای تجربــۀ یــک اثــر ســینمایی را بــرای مخاطــب ّ
بخــش ســاخته ،کار

لذت

بســیار دشــواری اســت.
بــرای رعایــت ســیر تاریخــی و برشــمردن نمونههایــی کــه از تــوان بیانــی قابــل
مالحظــهای در رونــد فیلــم برخــوردار باشــند ،فیلــم «خانــه ســیاه اســت» ( )1341اگرچــه
یــک فیلــم بلنــد داســتانی نیســت ،نمونــۀ مناســب و قابــل توجّ هــی اســت .در ایــن فیلــم
کــه بــه زندگــی تلــخ افــراد مبتــا بــه جــذام میپــردازد ،نماهایــی از مــادری در حــال شــیر
دادن بــه کــودک خــود بــه نمایــی از یــک ســگ کــه مراقــب تولههــای خــود اســت و آنهــا
را جابهجــا میکنــد ،پیونــد میخــورد و ایــن چنیــن یکــی از قدیمیتریــن و در عیــن
حــال کاریتریــن نمونههــای تدویــن مبتنــی بــر تشــبیه در ســینمای ایــران ،بــا رعایــت بنــد
انتقــال مفاهیــم ضمنــی شــکل میگیــرد .مقایســهای تلــخ و گزنــده میــان زندگــی ســخت
جذامیــان بــا شــرایط زندگــی دشــوار و نامالیــم ســگها در جریــان ایــن تدویــن تشــبیهی
بــه مخاطــب القــا میشــود.

تصویر  .6تدوین تشبیهی در فیلم خانه سیاه است
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چنیــن مقایســۀ تأثیرگــذاری بــرای بیــان شــباهت انســان بــا ســگ در دو فیلــم دیگــر
ســینمای ایــران نیــز لحظــات قابــل توجّ هــی را تصویــر کــرده اســت .امیرنــادری در فیلــم «آب،
بــاد ،خــاک»( )1364در تشــبیهی مشــابه فیلــم فــروغ ف ّرخــزاد بــا برقــراری مونتــاژی مــوازی
میــان امیــروی درمانــده و تالشهــای او بــرای کنــدن چــاه آب بــا ســگهایهــاری کــه بــه
جــان گاوی افتادهانــد و مشــغول خوردنــش هســتند ،بــار دیگــر بــر شــباهت انســان و
حیــوان در جــدال بــا طبیعــت و تــاش بــرای بقــا تأکیــد میکنــد و نشــان میدهــد غریــزۀ
انساــن در ایـ�ن مــورد تاــ جایـ�ی هس��ت ک�هـ «و گــر صیــدی افتــد چــو ســگ در جهــد».

تصویر  .7تدوین تشبیهی در فیلم آب ،باد ،خاک

در ایــن تدویــن ســیر نمایــش رویدادهــا (کنــش امیــرو و کنــش ســگها) بــر حســب
ـی آنهــا تنظیــم شــده اســت و میتــوان گفــت ســینما نیــز ماننــد شــعر تمــام
محتــوای عاطفـ 
قــدرت خــود را از قیــاس تصاویــر و روابــط ســریع اندیشــهها بــه دســت آورده اســت.
همچنیــن در ایــن قســمت ،ســگها بــه صــورت اسلوموشــن 1نمایــش داده میشــوند
و قطــع از نمــای امیــرو بــه نمــای آهستهشــدۀ ســگها ،از ســاختار اثــر آشــناییزدایی
میکنــد و در پــی آن توجّ ــه و اندیشــۀ مخاطــب را بــا تأثیــر و قــدرت بیشــتری درگیــر رونــد
پیونــد میــان ایــن دو و معناهــای برآمــده از آن میکنــد.
ده ســال پــس از فیلــم نــادری ،مقایســۀ انســان بــا ســگ در جریــان تدویــن تشــبیهی
دیگــری در فیلــم «گ ّبــه»( )1374اثــر تحسینشــدۀ محســن مخملبــاف ،حضــور پیــدا کــرد.
در ایــن فیلــم نیــز هماننــد دو اثــر قبلــی ،نمایــی از مــردی کــه آزادی و خوشــبختی دختــر
وابســته بــه تصمیمــات اوســت بــه نمایــی از ســگ نگهبــان بــرش میخــورد تــا ایــن
مقایســه بــه طریقــی دیگــر معناهــای ضمنــی خــود را منتقــل کنــد.
نخســتین فیلــم بلنــد ناصــر تقوایــی و یکــی از ســه فیلــم 2آغازگــر جریــان موســوم بــه
مــوج نــو ســینمای ایــران در ســال  1349ســاخته شــد« .آرامــش در حضــور دیگــران» فیلمــی
1 . Slow Motion
 . 2قیصر و گاو دو فیلم شاخص دیگری است که آغازگر جریان موج نو سینمای ایران بودند.
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اســت کــه در ســاخت و اجــرا از شــعر و ویژگیهــای ادبــی برخــوردار اســت .صــرف نظــر
از اقتباســش از داســتان واهمههــای بینــام و نشــان غالمحســین ســاعدی و حضــور 3
شــاعر 1در نقشآفرینــی ایــن فیلــم ،مــواردی از عناصــر بیــان شــاعرانه در فــرم و اجــرا ،ایــن
اثــر را متمایــز ســاخته اســت .یــک نمونــهاز تدویــن تشــبیهی بــا فاصلــهای طبیعــی در
متضمــن معانــی ضمنــی و مفاهیــم فراوانــی اســت.
اواســط و انتهــای ایــن فیلــم،
ّ
در ایــن فیلــم معضــات اجتماعــی و پیچیدگیهــای زندگــی خانوادگــی
ســرهنگ بــه طــرزی ویــژه و بــا یــک قیــاس پوشــیده و الب ّتــه برگرفتــه از
محیــط طبیعــی حــوادث داســتانی منتقــل شــده اســت .در اواســط فیلــم
خدمــتکار خانــه قبــل از ذبــح مــرغ بــه او آب میدهــد و بــر ایــن امــر از طریــق برشهــای
مســتقیم و نماهــای بســته تأکیــد میشــود .در پایــان فیلــم و پــس از بســتری شــدن
ســرهنگ در بیمارســتان روانــی ،نظیــر همــان نماهــای آب دادن بــا دســت ،ایــن بــار بــه
ســرهنگ بــا همــان تأکیدهــا صــورت میگیــرد .ایــن امــر کــه بیــش از هــر چیــز بایــد آن را

محصــول ّ
خلق ّیــت ع ّبــاس گنجــوی ،تدوینگــر ارزشــمند ســینمای کشــورمان دانســت ،ضمــن
تداعــی نماهــای مــرغ و مقایســهای کــه میــان وضع ّیــت ســرهنگ و مــرغ در حــال ذبــح
صــورت میگیــرد ،پایانــی تأثیرگــذار بــرای ایــن فیلــم رقــم زده اســت.

تصویر .8تدوین تشبیهی در فیلم آرامش در حضور دیگران

خاصــی را در آثــار ناصــر تقوایــی خلــق میکنــد کــه قبــل از
تدویــن تشــبیهی لحظــات
ّ

ّ
مؤثــر از آن در شــاهکاری بــه نــام «ناخــدا
پیگیــری و ادامــۀ ســیر تاریخــی بــه نمونــهای
خورشــید»( )1365اشــارهای میشــود.
در فیل��م «ناخــدا خورشــید» و فصلــی کــه ناخــدا در پــی فــراری دادن قاتــان خواجــه
اســت ،تدویــن تشــبیهی اثرگــذاری بــا برجســته ســاختن پیونــد نماهــا ،انســان را «چــو
محمد تقی سپانلو و پرتو نوری عال.
 . 1منوچهر آتشی،
ّ
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مرغــان حریــص بینــوا» نمایــش داده اســت.
در ابتــدا نمایــی از فرهــان دیــده میشــود کــه روی عرشــه ،نظارهگــر درگیــری میــان
مرغــان دریایــی اســت ،دیالــوگ تأکیــدی او« :بیــا ببیــن چــه الــم شــنگهای راه انداختنــد
ســر یــه تیکــه نــون!» جریــان تشــبیه را بــه راه میانــدازد ،ســپس ســرهنگ وارد صحنــه
میشــود و فرهــان را میکشــد تــا مالــک نهایــی امــوال خواجــه باشــد .پــس از نماهــای
شــلیک گلولــه و قتــل فرهــان ،نماهایــی از کشــمکش مرغــان دریایــی بــرای غــذا قــرار
میگیــرد «تــا تشــابهی میــان رفتــار انســان و حیــوان در طمــع و بیرحمــی آنهــا نمایــان
شــود» (بهفــر.)128 :1396 :
قــرار گرفتــن نماهــای پرنــدگان در رونــد طبیعــی داســتان و پیگیــری قتــل فرهــان وقفــه
ایجــاد میکنــد و چنیــن تص ّرفــی در محــور همنشــینی ،شــرایط ادارک را کــه شکلوفســکی آن

را «غایــت هنــر میدانــد کــه بایــد طوالنــی شــود» ()Shklovsky,2017: 80بــا پیچیدگــی
بیشتــری همــراه میکنــد و در نتیجــه ّ
لذتــی هنــری شــکل میگیــرد.

تصویر .9تدوین تشبیهی در فیلم ناخدا خورشید

در ســال  1354یکــی دیگــر از نمونههــای تدویــن تشــبیهی بــه دلیــل قــرار گرفتــن در
زمینــهای ســرد ،بــیروح و خشــک روزم ّرگیهــای یــک ســوزنبان پیــر و همســرش لحظــات
برجســتهای را در فیلــم خلــق کــرده اســت« .طبیعــت بیجــان» ســاختۀ ســهراب شــهید
ثالــث بــا تمــام بیتح ّرکــی و ســکوتی کــه در فضــای فیلــم حاکــم اســت ،حــاوی یکــی از
درخشــانترین نمونههــای تدویــن تشــبیهی اســت .تنهــا عامــل برهــم زننــدۀ یکنواختــی
زندگــی ســوزنبان پیــر و همســرش در ایــن فیلــم ،گرفتــن حکــم بازنشســتگی پیرمــرد اســت
و ســینماگر بــا پیونــد ایــن نمــا بــه قابلمــهای در حــال جــوش ،تشــبیهی دقیــق بــرای بیــان
آشــفتگی درونــی پیرمــرد میآفرینــد کــه یــاد آور ایــن مصــراع حافــظ نیــز هســت« :بســان
دیــگ دایــم میزنــم جــوش».
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تصویر .10تدوین تشبیهی در فیلم طبیعت بیجان

برجستهســازی و اصــل شکســتن حالــت یکنواختــی فرمالیســتی در ایــن فیلــم و از
طریــق ایــن تدویــن تشــبیهی بهتــر درک خواهــد شــد .دریافــت حکــم بازنشســتگی بــرای
پیرمــرد یکنواختــی و خــودکاری زندگــی او را از میــان میبــرد ،همانطــور کــه اســتفاده از
مونتــاژ آیزنشــتاینی و بــرش بــه نمــای نزدیــک در ایــن فیلــم کــه از جابهجایــی ،تحــ ّرک
ّ
تعــدد نماهــا در آن خبــری نیســت ،فــرم فیلــم را پیچیــده کــرده و شــکلی تــازه بــه آن
و

ّ
مؤثــر و گیــرا واقــع شــده و در انتقــال
بخشــیده اســت .چنیــن تدوینــی در ایــن نقطــه
ّ
موفقتــر عمــل کــرده اســت.
غــرض خــود نیــز

یکــی دیگــر از فیلمهــای تأثیرگــذار« ،مادیــان» ( )1364اثــر علــی ژکان اســت .محــور
اصلــی ایــن فیلــم بــر ســتم و رنــج زنــان و دیــد اســتثماری نســبت بــه آنها اســتوار اســت .در
ّ
متأهــل بــه قصــد
فیلــم کــه ماجــرای آن ازدواج اجبــاری دختــری کــم ســن و ســال بــا مــردی
فرزنــدآوری اســت ،زن و دختــر در حـ ّ
ـد کاال و شــیء تنـ ّز ل مییابنــد و ارزش دختــر برابــر بــا

مادیانــی میشــود کــه در ازای ایــن ازدواج و تولّــد فرزنــد بــه خانــوادۀ او داده میشــود.
تشــبیه دختر(گلبوتــه) بــه اســب بــه طــرق مختلفــی در ایــن فیلــم انجــام میشــود .گاهــی
در تصویــر و از طریــق کنارهــم قــرار دادن نماهایــی از مادیــان و گلبوتــه در کنــار هــم و گاهــی
از طریــق صــدا بــا اســتفاده از صــدای خــارج از قــاب شــیهۀ اســب روی تصویــر گلبوتــه.
ایــن بــازی تشــبیهی بــا اســب ،فیلــم دیگــری از ابتــدای دهــۀ  80را بــه یــاد مــیآورد.
فیلــم «رقــص در غبــار» نخســتین فیلــم بلنــد اصغــر فرهــادی کــه در ایــن فیلــم نیــز قــرار
گرفتــن نماهــای شــخص ّیت اصلــی (نظــر) در کنــار اســب و بــا وضع ّیتــی یکســان هماننــد
او ،مقایســهای میــان آنهــا برقــرار میکنــد .یکــی از ســکانسهای ایــن فیلــم بــا نمایــی از
ســر اســب آغــاز میشــود و کمــی بعــد نمایــی بــا همــان قاببنــدی از نظــر ،جــای او را
برپــرده میگیــرد و ایــن امــر در ادامــه گســترش مییابــد .بــرای مثــال نماهــای فریــاد نظــر
پــس از نیــش مــار ،یــادآور نماهــای ابتــدای فیلــم و شــیههای اســت کــه اســب پــس از
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تزریــق ســم مــار بــه بدنــش میکشــد .بــرای تســلی اســب مســموم بــر روی او آب ســرد
میپاشــند و همیــن ا ّتفــاق بــرای نظــر پــس از جدایــی از همســرش میافتــد و دوســتانش
بــرای رهانــدن او از غــم بــه روی او آب میپاشــند .هــم اســب و هــم نظــر بــه نوعــی دچــار
شــوک شــدهاند .شــوک اســب ناشــی از ورود ســم و بــرای نظــر شــوک عاطفــی بــه ســبب
جدایــی اجبــاری او از همســرش اســت کــه خــود بــه مســائل مختلــف اجتماعــی اشــاره دارد.

تصویر .11تدوین تشبیهی در فیلم رقص در غبار

بــه فیلــم «مادیــان» برمیگردیــم کــه در آن بیــان شــباهت دیگــری عــاوه بــر بیــان
شــباهت میــان اســب و گلبوتــه بــرای درک فیلــم قابــل توجّ ــه اســت .در قســمتهایی
از ایــن فیلــم و زمانــی کــه گلبوتــه از ازدواج بــا مــرد مســن خــودداری میکنــد ،تنبیــه
ّ
ّ
شــاق میخــورد ،در
شــاق میخــورد ،همانطــور کــه یــک اســب ســرکش
میشــود و

ـدت بــا شـ ّ
چنــد ســکانس بعــد مــادر او ،رضوانــه ،نیــز بــه شـ ّ
ـاق کتــک میخــورد و ایــن دو
قســمت بــه طــرق دیگــری از شــباهت میــان مــادر و دختــر در بیاختیــاری و اســتثمار شــدن
حکایــت میکنــد.
مفهمــوم توجّ ــه بــه ســود تولیــدی و اســتثمار زنــان بــه فیلــم «دســتفروش»()1365
کــه یــک ســال پــس از «مادیــان» ســاخته شــد ،راه یافتــه و در آن جــا نیــز دســتمایۀ
ایجـ�اد تدوی��ن تشبــیهی دقیق��ی مطابقــ ب��ا تئوــری آیزنش��تاین قــرار گرفت��ه اســت .در ایــن
فیلــم ،نماهایــی از وضــع حمــل زن در مجــاورت نماهایــی از زایمــان گاوی قــرار گرفتــه اســت
تــا یــکبــار دیگــر مضامیــن ضمنــی مختلفــی از ایــن طریــق در ذهــن مخاطــب ،افــکار و
ّ
مجلــۀ
احساس��ات متفاوت��ی را بپروراندــ .مخملبــاف در مقــام کارگــردان در مصاحبــهای بــا

ســروش «موقع ّيــت اســتثماري و توجّ ــه صــرف بــه ســود توليــدي میــان ایــن دو» (نبــوی،
را دلیــل برقــراری ایــن تشــبیه دانســته اســت کــه بــا توضیحاتــی کــه دربــارۀ
 )206 :1368

ایــن فیلــم و فیلــم «مادیــان» ارائــه شــد ،کامــاً مطابــق اســت.
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تصویر .12تدوین تشبیهی در فیلم دستفروش

بدیهــی اســت کــه توجّ ــه بــه مقولــۀ ظلــم و ســتم بــر زنــان و اســتثمار آنهــا مســألهای
نیســت کــه علــی ژکان یــا ســینماگران دیگــر بــرای نخســتین بــار بــه آن رســیده باشــند و
اکنــون نمایــش آن مخاطبــان را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .تمامــی زیبایــی نمونههــای مذکــور
بیــش از هــر چیــز بــه آشــناییزدایی و فــرم بازنمایــی آن برمیگــردد کــه از ایــن طریــق
صــورت گرفتــه اســت .پرداخــت تأثیرگــذار ایــن ســینماگران و شــکل تــازهای کــه برآمــده از
تمهیــدات تدوینــی اســت ،عامــل اصلــی تقو ّیــت درام درونــی داســتان اســت.
مخملبــاف در میــان ســینماگران ایرانــی در فیلمهــای مختلفــی از تدویــن تشــبیهی و یــا
تدویــن ایدئولوژیــک بهــره بــرده اســت و در قســمت ســوم ایــن فیلــم بــا مونتــاژی مــوازی
میــان جــوان دســتفروش و نماهایــی از گوســفندی در حــال ذبــح بــه خوبــی سرنوشــت
جــوان را بــه مخاطــب میرســاند و بــا چنیــن تشــبیه و مقایســهای بــه نوعــی از پیــش بیــان
میکنــد« :بریــدی ســرش چــون ســر گوســفند».

\
تصویر  .13تدوین تشبیهی در فیلم دستفروش

در اینجــا تدویــن از نقــش ظاهــری و مألــوف خــود خــارج شــده و خــود تبدیــل بــه
موضــوع شــده اســت؛ بــه عبارتــی مخاطــب در آغــاز شــروع ایــن اپیــزود از فیلــم ،طبــق
امــا ســینماگر ،خــود
معمــول بــه دنبــال شناســایی شــخص ّیت اصلــی و ویژگیهــای اوســتّ ،
تدویــن را هــدف قــرار داده نــه بیــان روایــت صــرف را؛ ســپس از توجّ هــی کــه از بیاعتنایــی
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بــه رونــد معمــول بــه دســت آورده اســت بــرای انتقــال مضامیــن دیگــری اســتفاده میکنــد
و آن را همــراه بــا مع ّرفــی شــخص ّیت در اختیــار مخاطــب میگــذارد .نمایــش گوســفند کــه
مؤکـ ً
ّ
ـدا بــه تصویــر درمیآیــد ،تفســیری تصویــری از
بــه همــراه نمــای جــوان دســتفروش
عاقبــت جــوان بــه دســت میدهــد و کارکــرد فرمالیســتی آن نیــز بــا ایــن انگیــزه توجیــه
میشــود.
یــک نمونــۀ دیگــر از تدوین تشــبیهی در آثــار مخملبــاف در فیلم «بایســیکلران»()1367
دیــده میشــود .در ایــن فیلــم کــه چهــار ســیمرغ بلوریــن جشــنوارۀ فجــر را در
کارنامــه دارد ،ماجــرای نســیم ،مهاجــر افغانســتانی ،روایــت میشــود کــه بــرای تأمیــن
هزینههــای درمــان همســرش بــه اجبــار ،بــه ماراتــن هفــتروزۀ دوچرخهســواری
تنمیدهد.
داســتانهای فرعــی ایــن فیلــم نیــز بــه انــدازۀ داســتان اصلــی کام مخاطــب را تلــخ
میکنــد ،بــه خصــوص فصلــی کــه نســیم در میدانــی قــرار گرفتــه کــه در یــک ســمت
مســابقۀ سـنّتی موســوم بــه بز َ
کشــی 1در حــال اجراســت و در ســمت دیگــر پیرمــردی دیــده
میشــود کــه بــه قصــد خودکشــی ،ســر خــود را زیــر یکــی از چرخهــای مینیبــوس در حــال
حرکــت قــرار میدهــد .مونتــاژ مــوازی و متنــاوب میــان صحنههــای دو ســوی میــدان عــاوه
بــر ایجــاد هیجــان و اضطــراب ،وضع ّیــت نابهســامان معیشــتی و اجتماعــی انســان را بــا
الشــۀ بــزی هماننــد میکنــد کــه بازیچــۀ دســت مســابقهدهندگان شــده اســت.

تصویر .14تدوین تشبیهی در فیلم بایسیکل ران

در ادامــۀ رونــد ســینمای ایــران و کمــی جلوتــر در دهــۀ  80نیــز نمونههــای مختلفــی از
کاربــرد تدویــن تشــبیهی بــه چشــم میخــورد کــه از میــان آنهــا تنهــا بــه ذکــر دو نمونــه کــه
( . 1کشــیدن بــز) نوعــی بــازی سـنّتی مردمــان برخــی از نواحــی افغانســتان و تاجیکســتان ،قزاقســتان ،ازبکســتان
و قرقیزســتان اســت کــه در آن «ســوارکاران نعــش بــز یــا گوســاله را از روی زمیــن بلنــد میکننــد و هرقــدر بتواننــد
آن را دورتــر ببرنــد و پرتــاب کننــد ،جایــزۀ بیشــتری را برنــده میشــوند» (عابــدوف.)216 :1393 ،
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در آنهــا اغــراض بالغــی بــه گونــهای پوشــیدهتر و ظریفتــر نســبت بــه نمونههــای قبلــی
منتقلشــده اســت ،بســنده میشــود.
یکــی از ایــن مــوارد در فیلــم ســینماگر مطــرح ،داریــوش مهرجویــی ،دیــده میشــود.
فیلــم «مهمــان مامــان» محصــول ســال  1382فیل��م پرتح ّرکـ�ی اس��ت ک��ه در ورای فضــاي
شــاد و پــر جنــبو جوشــش در پــی طــرح مســائل اجتماعــي و عمومــي فراوانــی اســت .در
چنــد دقیقــۀ پایانــی ایــن فیلــم یــک مــورد از تدویــن تشــبیهی در جــای خــود بــه شــکل
مناســبی دیــده میشــود .در ایــن قســمت ،تدوینگــر بــا ایجــاد بــرش از نماهــای داخــل
خانــه و جایــی کــه شــخص ّیت اصلــی فیلــمّ ،
عفــت خانــم ،کــه «ماهــی آســا میــان دام
بــا» افتــاده اســت و مریــض احــوال بــرای اســتراحت آمــاده میشــود بــه نماهــای ماهــی
آســیب دیــده کــه بــه آن بخیــه زدهانــد ،شــباهتی ظریــف میــان آنهــا برقــرار میکنــد .هــر
دو آســیبپذیر ،شــکننده و زخــم خــورده هســتند و هــر دو پــس از دشــواری بــه بهبــودی
نســبی دســت پیــدا کردهانــد .چنیــن قیــاس مالیــم و ظریفــی در فصــل اختتامیــۀ فیلــم
و پــس از تمــام فــراز و فرودهایــی کــه مخاطــب بــه همــراه ّ
عفــت خانــم و همســایگانش
تجربــه کــرده اســت ،پایانــی دلانگیــز و بــه یادماندنــی بــرای فیلــم بــه ارمغــان آورده اســت.

تصویر .15تدوین تشبیهی در فیلم مهمان مامان

فیل��م «خونبــازی» ( )1385از نظــر قــرار گرفتــن موقع ّیــت تدویــن تشــبیهی درســت در
مقابــل فیلــم مهرجویــی قــرار میگیــرد .در ایــن فیلــم بــه کارگیــری هوشــمندانۀ تدویــن
تشــبیهی در فصــل افتتاح ّیــه و همزمــان بــا پخــش تیتــراژ ابتدایــی ،نمونــهای ضمنــی،
پوشــیده و پنهــان از ایــن نــوع تدویــن را شــکل داده اســت کــه در میــان ســایر نمونههــا
تأمــل بیشتــری نیــاز دارد.
از ســطح باالتــری برخــوردار اســت و درک آن بــه ّ
داســتان ایــن فیلــم دربــارۀ مصائــب دختــر جــوان معتــادی بــه نــام ساراســت کــه تنهــا
یــک مــاه و تــا قبــل از بازگشــت نامــزدش(آرش) از تورنتــو کــه از اعتیــاد او نیــز بیخبــر
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اســت ،فرصــت دارد از ش ـ ّر بیمــاریاش خــاص شــود.
در دقایــق آغازیــن ایــن فیلــم ،نماهایــی از آرش دیــده میشــود کــه بــا عروســکی در
پوشــش لبــاس عروســی کــه بعــد آن را بــرای ســارا میفرســتد ،در حــال رقــص اســت.
عکسهــای ســارا در دیوارهــای اتــاق آرش بــه وضــوح بــه چشــم میخورنــد .نماهــای
ّ
مشــخص میکنــد آنچــه تــا کنــون مشــاهدهکردیم صحنههــای فیلمــی بــوده کــه
بعــدی
آرش از کانــادا فرســتاده اســت و ســارا و مــادرش مشــغول تماشــای آن هســتند؛ ســپس
آنهــا هماننــد آرش و عروســک بــا یکدیگــر میرقصنــد .در پسزمینــه ،لبــاس عــروس تــن
عروســک ،روی میــز دیــده میشــود و تــور بــر ســر عروســک روی دوش ســارا قــرار گرفتــه
ّ
عبدالوهــاب ،تدوینگــر ایــن فیلــم ،بــه خوبــی و بــا تنظیــم نماهــا توانســته
اســت .ســپیده
حســی از همســانی وضع ّیــت ســارا و عروســک و همچنیــن ارتبــاط پوشــالی و دروغیــن
ّ
میــان او و آرش را بــه ایــن شــیوه برســاندِ .
آرش بیخبــر از اعتیــاد ســارا بــا شــمایل غیــر
واقعــی او(عروســک) روبهروســت و نــه بــا خــود واقعــی ســارا و گرفتاریهایــش کــه بــه
خاطــر حفــظ رابطــه یــا دالیــل دیگــری از او مخفــی شــده اســت.

تصویر  .16تدوین تشبیهی در فیلم خونبازی

بحث و نتیجهگیری
بــا پیدایــش و ظهــور تدویــن ایــن امــکان بــه ســینماگران داده شــد تــا بــا کنارهــم
امــا
گذاشــتن ســکانسهای دلخــواه ،فرآینــدی گزینششــده و منســجم را ایجــاد کننــدّ ،
آیزنشــتاین و تعــدادی دیگــر از ســینماگران پرشــور روســی نــوع دیگــری از تدویــن فیلــم
را ابــداع کردنــد کــه بــه جــای تمرکــز بــر توالــی زمانــی و پیوســتگی داســتانی بــر ایجــاد
واکنشــی عاطفــی و روانــی در مخاطــب اســتوار بــود .در ایــن تدویــن انــواع و اقســام
روشهــای تدوینــی بــرای برانگیختــن افــکار مخاطــب طراحــی و اجــرا میشــود کــه یکــی
از پرکاربردتریــن ایــن شــیوهها «تدویــن تشــبیهی» اســت .در ایــن تدویــن دو نمــا بــر
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مبنــای شــباهت در یکــی از وجــوه ممکــن در صورتــی کنارهــم قــرار میگیرنــد کــه مفهومــی
ضمنــی را نیــز منتقــل کننــد .درک ایــن مفاهیــم ضمنــی و کشــف ظرایــف تدویــن کــه از کــم
شناختهشــدهترین عرصههــای ســینمایی بــه شــمار مــیرود ،هــدف اصلــی ایــن مقالــه
بــود کــه بــا برشــمردن نمونههــای مختلفــی از ســینمای ایــران و تــاش بــرای توضیــح و
تفســیر ایــن شــیوۀ تدوینــی پیگرفتــه شــد.
در نمونههایــی کــه از دورههــا و فیلمســازان مختلــف ســینمای ایــران مطــرح شــد،
شــاهد کارکردهــای مختلــف تدویــن تشــبیهی بودیــم کــه بنــا بــه انگیزههــای مختلفــی نیــز
ایجــاد شــده بودنــد .زندگــی ســخت جذامیــان ،تــاش بــرای بقــا ،حــرص و طمــع حیوانــی
انســان ،بازیچــه بــودن قشــر ضعیــف جامعــه ،دیــد اســتثمارگونه بــه زن ،روابــط پوشــالی و
دروغیــن میــان آدمهــا برخــی از مضامینــی اســت کــه از بطــن فــرم تدویــن تشــبیهی منتقــل
شدــه بوــد .عـلاوه ب��ر اینــ ک�هـ ش��گرد تدوی��ن تشـ�بیهی در نمونهه��ای مختل��ف کارکــرد
متفاوتــی داشــته اســت در نمونههایــی بــا مشــبهبه یکســان (ســگ ،اســب) نیــز کارکردهــای
متفــاوت و انگیــزۀ هنــری هریــک از ایــن تمهیــدات فرمــال بــه خوبــی قابــل دریافــت اســت.
در ایــن نمونههــا خــروج تدویــن از شــیوۀ مألــوف و آشــناییزدایی هنرمندانــهای کــه از
ایــن طریــق صــورت گرفتــه ،نقــش مســتقل و زیباییشناســانۀ تدویــن را برجســته ســاخته
اســت و نشــان میدهــد کــه تکنیــک تــا چــه حــد میتوانــد بــه عواطــف و افــکار شــکل
دهــد.
یکــی دیگــر از نتایــج ایــن پژوهــش توجّ ــه بــه ایــن امــر اســت کــه برخــاف نخســتین
نمونههــای تدویــن تشــبیهی آیزنشــتاین کــه مشــبهبهها بــدون داشــتن ربــط منطقــی
ب��ا داس�تـان و از بی��رون از جهاــن داس�تـان ،وارد فیل��م میشــدند ،تشــبیهات تدوینــی و
ً
خصوص��ا مش��بهبهها در تمامــی نمونهه��ای منتخ��ب سیــنمای ایــران در ســیر روایــی و در

مــکان داســتانی نقــش داشــتهاند و بــا جهــان داســتانی فیلــم کامــاً در ارتبــاط بــوده و از
محیــط بیــرون از داســتان بــر آثــار تحمیــل نشــدهاند .ایــن امــر ضمــن افــزودن بــر بعــد
واقعگرایــی تشــبیهات در ایــن فیلمهــا ،همدلــی مخاطبــان را نیــز بــه همــراه دارد.
ّ
متأخــر نیــز امــکان
بررســی تاریخــی برخــی از نمونههــا نشــان داد اگرچــه در دورههــای
بــروز تشــبیه تدوینــی بــه شــکل ســاده و عــاری از هــر نــوع پیچیدگــی وجــود دارد ،گــذر
ّ
از دورههــای متقـ ّ
متأخــر ســینمای ایــران بــا نوعــی پیچیدگــی و ظرافــت
ـدم بــه ســالهای
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بیشتــر در بــه کارگیــری راهبردهــای فرمــال تدویــن ســینماگران همــراه شــده اســت .بــرای
مثــال نمونــهای از تشــبیه در دهــۀ  ( 60بایســیکل ران) بــه صــورت قــرار دادن چنــد بــارۀ دو
نمــای مشــابه در کنــار هــم در دهــۀ ( 80خــون بــازی) بــه فرمــی پیچیدهتــر تبدیــل شــده
تأمــل بیشــتری را اقتضــا
اســت کــه بــرای بررســی عناصــر مشــترک و کشــف دالیــل شــباهت ّ
میکنــد .بــه جــز ایــن امــر ،نــوع ارتبــاط میــان نماهــا نیــز از جملــه مــواردی اســت کــه توجّ ــه
متضمــن معانــی مختلفــی خواهــد بــود .در تمامــی نمونههــای منتخب ایــن پژوهش
بــه آن
ّ
و در دهههــای مختلــف ،قطــع ســاده دو نمــا را بــه یکدیگــر م ّتصــل ســاخته و از فرمهــای
برجســتهتری چــون دیزالــو و یــا انــواع و اقســام فیدهــا اســتفاده نشــده اســت .تنهــا در
یــک مــورد (فیلــم آب ،بــاد ،خــاک) بــرای برقــراری تدویــن تشــبیهی میــان امیــرو و ســگها،
نمایــش ســگها بــه صــورت اسلوموشــن بــا افــزودن بــر بعــد ناآشناســازی و برخــورداری از
جلــب توجّ ــه مضاعــف بــه عنــوان پیامــد اصلــی آن ،نســبت بــه ســایر مــوارد از وجــه تمایــز
بیشتــری برخــوردار بــود.
ــص هـ�ر ی�کـ از س��ینماگران منجــر بــه گزینــش و ترکیب
مطابــق اصــل فرمالیســتی ،نگــرش خا ّ
نماهایــی شدــه ک�هـ حاص��ل و معن��ای نهای��ی آنه��ا در ذه��ن مخاط�بـ ایجاــد ش�دـه اس��ت .درک
و تجزیــه و تحلیــل دقیقتــر ایــن گزینشهــا ،صــرف نظــر از کشــف معناهــای بیشــتر و درک
بهتــر ســینما ،توجّ ــه بــه ظرافتهــای آثــار ســینمایی و شــناخت بیشــتر امکانــات رســانۀ ســینما
را بــه دنبــال خواهــد داش��ت .ع�لاوه برــ آن آگاهــی از روش و چگونگــی کار ،بــرای مخاطبــان

تحســین و لـ ّ
فعــال
ـذت بیشتــری را بــه بــار خواهــد آورد و آنهــا را بــه مخاطبانــی اندیشــمند و ّ
در برابــر تصاویــری کــه در مــوارد مختلفــی بــا آن برخــورد میکننــد ،تبدیــل خواهــد کــرد.
بــه منظــور انجــام تحقیقــات و پژوهشهــای بعــدی ،توجّ ــه بــه موضوعــات مختلــف تدویــن
فیلــم در زمینــۀ زیباییشناســی و بررســی فرمــال تدویــن در کنــار بررســیهایی کــه در آن بــه
ســیر تطــور و تکامــل روشهــای بــه کارگیــری تدویــن فیلــم میپــردازد ،پیشــنهاد میشــود.
بــرای مثــال موضوعاتــی چــون بررســی ّ
تطــور و تکامــل تدویــن تشــبیهی در آثــار یــک یــا چنــد
ســینماگر یــا بررســی تدویــن تشــبیهی در آثــار ســینماگران مختلــف و مقایســۀ آنهــا بــا یکدیگر
از منظــر نــوع و نحــوۀ اســتفاده ،بســامد و ...میتوانــد نتایــج مفیــدی را عرضــه کنــد .همچنیــن
موضوعــات دیگــری نیــز از قبیــل بررســی ســایر عناصــر بالغــی در تدویــن آثــار ســینمایی هماننــد
تدویــن اســتعاری و تدویــن مبتنــی بــر جنــاس نمونههــای دیگــری از موضوعاتــی هســتند کــه
نیازمنــد بررســی و تحلیــل بیشــتر هســتند.
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