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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 

ــش  ــن پژوه ــم. ای ــران پرداخته  ای ــینمای ای ــای س ــبیهی در فیلم  ه ــن تش ــرد تدوی ــی عمل  ک ــازی چگونگ روشن  س

ــا(  ــی- بصری)فیلم  ه ــع صوت ــه  ای و مناب ــع کتابخان ــری از مناب ــا بهره  گی ــی و ب ــی - تحلیل ــا روش توصیف ــردی ب کارب

ــۀ فرمالیســتی  ــر نظرّی ــد انجــام شــده و چارچــوب نظــری ب ــه شــیوۀ هدف من انجــام گرفتــه اســت. نمونه گیــری ب

آیزنشــتاین اســتوار اســت. در ایــن پژوهــش نخســت بــا بیــان تشــبیه و تفاوت  هــای آن بــا اســتعاره و جنــاس، 

ــه و ســپس بــه صــورت عینــی و عملــی نمونه  هایــی از تدویــن  ــرای بررســی   در ســینما ارائ الگــوی دقیقــی از آن ب

تشــبیهی در ســینمای ایــران بــا در نظــر داشــتن ســیر تاریخــی و موضوعــی بیــان شــده اســت. نتایــج پژوهــش 

نشــان داد نحــوۀ ترکیــب نماهــا بــه شــیوۀ تشــبیهی تــا حــّد زیــادی بــر کیفّیــت زیبایی  شناســی فیلم  هــا افــزوده 

اســت. مضامیــن مختلفــی چــون تــالش بــرای بقــا، بازیچــه بــودن قشــر ضعیــف جامعــه، حــرص و طمــع حیوانــی 

انســان، دیــد اســتثمارگرانه بــه زن، روابــط پوشــالی و دروغیــن میــان انســان  ها و... از طریــق ایــن تمهیــد فرمــال 

ــد و  ــو و فی ــی چــون دیزال ــا ترفندهای ــرد بیشــتر قطــع ســاده در مقایســه ب ــق شــده اســت. کارب ــا خل در فیلم  ه

ــرم  ــاده  تری از ف ــه   و س ــان واقع  گرایان ــوده، بی ــتان ب ــۀ داس ــت و زمین ــزوی از باف ــه ج ــبه  به  هایی ک ــاب مش انتخ

تدویــن تشــبیهی را شــکل داده اســت. در نظــر داشــتن رونــد تاریخــی بــا نمونه  هایــی از دهــۀ 40 تــا 80 نیــز بــه 

خوبــی آشــکار کــرد بــا گذشــت زمــان پیچیدگــی و ظرافــت بیش  تــری در عرصــۀ کاربــرد تدویــن تشــبیهی رخ داده 

اســت.
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مقدمه

بیــش از صــد و بیســت ســال پیــش و در تاریخــی تقریبــًا برابــر بــا ظهــور ســینما، تدوین 

بــه عنــوان عاملــی اساســی بــرای روایــت و داســتان  گویی در هنــر ســینما جایــگاه ویــژه  ای 

پیــدا کــرد. ادویــن اس پورتــر1)1941-1870( و دیویــد وارک گریفیــث2 )1875-1948(، 

ــه  ــن آمیخت ــن ف ــر از ای ــتفادۀ مؤّث ــای اس ــتین نمونه  ه ــم، نخس ــن فیل ــذاران تدوی بنیان  گ

ــرگئی  ــوف3)1970-1899(، س ــف کولش ــس از آن ل ــد. پ ــان دادن ــا نش ــه دنی ــر را ب ــه هن ب

میخایلوویــچ آیزنشــتاین4)1949-1898(، وســولود پودوفکیــن5)1953-1893( و دیگــر 

چهره  هــای شــاخص ســینمای شــوروی هــر کــدام بــه نحــوی بــا تأکیــد بــر نقــش خاّلقانــه و 

هوّیت  ســاز تدویــن از اهّمّیــت نحــوۀ ســامان  دهی فرمــال وقایــع در ایجــاد تأثیــری ذهنــی 

ــرات  ــون تغیی ــا کن ــان ت ــم ســاختند. از آن زم ــر اســاس نظرّیاتشــان فیل ــد و ب ســخن گفتن

ــه در  ــزی ک ــت و چی ــه رخ داده اس ــن عرص ــادی در ای ــف زی ــات مختل ــک و اّتفاق تکنولوژی

گــذر ایــن ســال  ها نــه تنهــا ثابــت و پابرجــا مانــده، بلکــه بــر اهّمّیــت آن نیــز افــزوده شــده 

ــر و خاّلقانــۀ فرآینــد تدویــن فیلــم اســت. اســت، نقــش مؤّث

افــزوده شــدن بــر اهّمّیــت تدویــن و درک نقــش گســتردۀ آن اگرچــه جایــگاه تدویــن را 

نســبت بــه گذشــته تــا حــّدی ارتقــا داده اســت، هنــوز هــم در قیــاس بــا ســایر جنبه  هــای 

ــن  ــی از ای ــش اعظم ــود. بخ ــه می  ش ــه آن توّج ــر ب ــینما، کم  ت ــال س ــناختی و فرم سبک  ش

کم  توّجهــی ناشــی از ماهّیــت تدویــن و پنهــان بودنــش در ســاختار آثــار ســینمایی اســت 

کــه غالبــًا آن را از نظــر دور نگــه داشــته اســت. در ایــران نیــز تحقیقــات معطــوف بــه تدویــن 

ــا  ــی و زیبایی  شــناختی ت ــران از جهــات فّن و خصوصــًا بررســی آن در فیلم  هــای ســینمایی ای

حــد بســیار زیــادی مغفــول مانــده اســت. 

در ایــن مقالــۀ کاربــردی کــه اّولیــن پژوهــش دربــارۀ تدویــن تشــبیهی و واکاوی 

نمونه  هایــی از آن در ســینمای ایــران اســت، نشــان داده  ایــم کــه هنرنمایــی ســینماگران بــا 

ــدازۀ  ــه ان ــر ســینمایی ب ــل اث ــه و تحلی ــواع شــیوه  های آن در تجزی ــه ان ــه ب ــن و توّج تدوی
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ســایر عوامــل و حّتــی بیشــتر از آن  هــا، ظرایــف اثــر و جهان  بینــی ســینماگر را آشــکار 

ــی از  ــوان یک ــه عن ــبیهی ب ــن تش ــت تدوی ــج، نخس ــن نتای ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــد. ب می  کن

ــۀ  ــدد زمین ــه م ــی ب ــف و مطالب ــم، تعری ــن فیل ــی تدوی ــر زیبایی  شناس ــن عناص پرکاربردتری

ادبــی دربــارۀ تفاوت  هــای آن بــا اســتعاره و جنــاس بــه دســت داده شــده اســت. پــس از 

ــمند  ــش ارزش ــا نق ــده ت ــان ش ــی بی ــای ایران ــان فیلم  ه ــری از آن در می ــای مؤّث آن نمونه  ه

تکنیک  هــای تدوینــی و لــزوم توّجــه بــه آن  هــا در درک و تفســیر آثــار ســینمای ایــران بیــش 

از پیــش آشــکار شــود. 

پیشینۀ پژوهش

ــم،  ــن فیل ــوزۀ تدوی ــه ح ــوط ب ــات مرب ــد، تحقیق ــان ش ــه بی ــه در مقّدم ــور ک همان  ط

در خــارج و داخــل کشــور کمتــر از ســایر عناصــر بیــان ســینمایی موضــوع بحــث و تجزیــه 

ــری  ــار نظ ــد از آث ــت بای ــق نخس ــن تحقی ــینۀ ای ــان پیش ــرای بی ــت. ب ــوده اس ــل ب و تحلی

ــان  ــه در می ــن نمون ــرد. بارزتری ــاد ک ــینمایی ی ــن س ــش تدوی ــت  های روس در بخ فرمالیس

ــه در  ــت ک ــتاین اس ــرگئی آیزنش ــمند س ــات ارزش ــوروی، تحقیق ــینمای ش ــگامان س پیش

فیلم  هایــش در ابعــاد عملــی بــه راســتی  آزمایی گذاشــته شــدند و از کیفّیــت اجرایــی نیــز 

برخــوردار گشــتند. دو کتــاب شــکل فیلــم1 و مفهــوم فیلــم2 آیزنشــتاین مهم  تریــن آبشــخور 

ــد. ــه شــمار می  رون ــق ب ــن تحقی ــی ای ــع اصل و منب

ــن و  ــناختی تدوی ــوه زیبایی  ش ــه وج ــه در آن ب ــی ک ــی از کتاب  های ــن برخ ــر ای ــالوه ب ع

نقــش آن در معناســازی و خلــق عواطــف توّجــه شــده اســت، در ردۀ بعــدی قــرار می  گیرنــد؛ 

ماننــد کتــاب تکنیــک تدویــن فیلــم3 از کارل رایــز4 و گویــن میــالر5 و کتــاب تدویــن فیلــم 

و ویدیــو6 از راجــر کریتنــدن7.

ــم در  ــاب زیبایی  شناســی تدویــن فیل در ایــران تحقیقــات احمــد ضابطــی جهرمــی در ب

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 کتاب  هــای زیبایی  شناســی، تاریــخ و نظرّیه  هــای تدویــن فیلــم، 

تکنیک  هــای تدویــن: تدویــن تداومــی و تدویــن غیــر تداومــی و ســایر آثــار ایشــان، ســنگ 

ــران  ــه در ای ــی ک ــار تدوین ــتر آث ــت و بیش ــران اس ــم در ای ــن فیل ــای تدوی ــای پژوهش  ه بن

نوشــته شــده  ، از آثــار ایشــان بهــره   برده  انــد.

ــن  ــر حس ــینما( اث ــات و س ــان در ادبّی ــی و بی ــت )معان ــای درش ــت در نم ــاب مش کت

حســینی، کــه در آن عــالوه بــر مثال  هــای ســینمای جهــان، نمونه  هایــی از هنرنمایــی 

ســینماگران ایرانــی نیــز بیــان شــده اســت، نمونــه  ای قابــل ذکــر و بدیــع در ایــن زمینــه بــه 

ــی  رود.  ــمار م ش

ــده  ــه صــورت پراکن ــه ایــن ترتیــب اگرچــه در برخــی از بحث  هایــی کــه در جرایــد و ب ب

ــینمای  ــی از آن در س ــا نمونه  های ــن و ی ــی تدوی ــه زیبایی  شناس ــاراتی ب ــده، اش ــر ش منتش

ــه ایــن مباحــث بپــردازد، در میــان منابــع  ــه شــیوۀ متمرکــز   ب ایــران می  شــود، اثــری کــه ب

یافــت نشــد.

مبانی نظری پژوهش

ایــن پژوهــش بــا رویکــردی منطبــق بــا مکتــب فرمالیســت  های روســی و نظرّیــات افــراد 

شــاخص وابســته بــه ایــن مکتــب، بــه بررســی و تحلیــل تدویــن تشــبیهی در آثار ســینمایی 

پرداختــه اســت.   فرمالیســت  ها کــه بوریــس آیخنبــام1 )1959-1886(، ویکتــور شکلوفســکی2 

ــمار  ــه ش ــای آن ب ــن چهره  ه ــوف3 )1943-1894( معروف  تری ــوری تینیان )1984-1893(و ی

می  رونــد، در تحلیــل آثــار هنــری، ضمــن تأکیــد بــر ویژگی  هــای درون متنــی اثــر در صــدد 

فهــم »هنجارهــای زیبایی  شــناختی حاکــم بــر اثــر و نــه ویژگی  هــای اجتماعــی و انگیزه  هــای 

ــا ایجــاد ســه اصطــالح کارآمــد  ــا ب ــد. آنه ــر« )Erlich,1980: 191(بودن ــی صاحــب اث روان

ــد.  ــی پرداختن ــار ادب ــت آث ــن ادبّی ــه تبیی ــازی ب ــنایی  زدایی و دشوارس ــازی، آش برجسته  س

ــرای انتقــال دســت  آوردهای خــود از عرصــۀ شــناخته شــده  تــالش محّققــان فرمالیســت ب

و جــا افتــادۀ ادبّیــات بــه حیطــۀ نوپدیــد ســینما حفــظ و گســترش مفاهیــم کلیــدی ایــن 

ــه رویکــردی بی  بدیــل، علمــی و تخّصصــی  ــوع نقــد را در پــی داشــت و ایــن رویکــرد را ب ن

1 . Boris Eikhenbaum  

2 . Viktor Shklovsky 

3 . Yuri Tynianov  
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ــا  ــز ب ــن پژوهــش نی ــرد. در ای ــل ک ــار ســینمایی تبدی ــف آث ــل جنبه  هــای مختل ــرای تحلی ب

ــن  ــی تدوی ــوزۀ زیبایی  شناس ــا در ح ــن آن  ه ــه مهم  تری ــتی ک ــات فرمالیس ــتفاده از نظرّی اس

فیلــم، دیــدگاه نظرّیه  پــرداز مطــرح جنبــش مونتــاژ شــوروی، ســرگئی آیزنشــتاین اســت، بــه 

اهّمّیــت تدویــن تشــبیهی در بــاب معنی  ســازی و انتقــال عواطــف پرداختــه شــده اســت.

تدوین فیلم

ــر  ــن در نظ ــتیم. ضم ــه  رو هس ــادی روب ــات و واژگان زی ــا اصطالح ــن ب ــف تدوی در تعری

داشــتن تفــاوت معانــی مونتــاژ1 و تدویــن در معنــای عــام، درســت  ترین تعریــف از تدویــن، 

تعریفــی اســت کــه هــر ســه جنبــۀ فــن، مهــارت و هنــر تدویــن در آن گنجانــده شــده باشــد. 

ــم  ــر و صــدای فیل ــد قطعــات تصوی ــر پیون ــن هن ــوان گفــت: »تدوی ــن اوصــاف می  ت ــا ای ب

بــرای خلــق یــک کّل معنــادار، بــر اســاس طرحــی داســتانی و یــا اندیشــه  ای معّیــن بــا دادن 

وحــدت و انســجام بــه آن  هــا، یکــی از بدیهی  تریــن و در عیــن حــال از مهم  تریــن روش  هــای 

بیانــی سینماســت« )ضابطــی جهرمــی،1389: 1(.

ــه  ــت آن ب ــدم رعای ــا ع ــداوم ی ــت ت ــزان رعای ــاس می ــر اس ــن ب ــج تدوی ــوع رای دو ن

ترتیــب تدویــن تداومــی2 و تدویــن غیــر تداومــی3 خوانــده می  شــود. در تدویــن تداومــی 

همان  طــور کــه از نــام آن پیداســت نمــای دوم بــه نحــو غیرقابــل انــکاری از نظــر موضــوع 

تابــع نمــای قبــل از خــود اســت. در ایــن تدویــن داســتان  گویی و روایــت از طریــق 

برش  هــای نــرم و یک  دســت انجــام می  گیــرد و »روایتــی یکپارچــه و منســجم از نظــر مکانــی 

  )Hayward,2001:74(. »و زمانــی ارائــه می  شــود

 در نــوع دیگــری از تدویــن کــه غیرتداومــی خوانــده می  شــود، خــود تدویــن ماهّیتــی 

مســتقل و معنابخــش پیــدا می  کنــد و نتیجــۀ نماهــای تدوین   شــده چیــزی بیــش از 

ــا در  ــق معن ــت خل ــا و اهّمّی ــان آنه ــورد می ــا و برخ ــی از دو نم ــت. وقت ــوع دو نماس مجم

ــر  ــن غی ــن روش   تدوی ــام پرآوازه  تری ــود، ن ــت می  ش ــی صحب ــر تداوم ــن غی ــاخۀ تدوی ش

1 . وقتــی از مونتــاژ صحبــت می  شــود، دو نــوع مونتــاژ در نظــر می  آیــد: نــوع اول مونتــاژ هالیــوودی اســت. ایــن 
نــوع از مونتــاژ شــامل فصلــی اســت بــا رونــد فشــردۀ روایــت. نــوع دوم، مونتــاژ روســی اســت کــه بــه مکتــب 
ــز از آن اســتفاده  ــردازان ایــن مکتــب اشــاره دارد کــه در ایــن پژوهــش نی ــاژ شــوروی و تالش  هــای نظرّیه  پ مونت

)97-See:Hayward,2001:94(   .شــده اســت

2 . Continuity Editing

3 . Discontinuity Editing
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تداومــی و یکــی از مهم  تریــن نظرّیــات ســینمایی بــه ذهــن متبــادر می  شــود و چــون 

اســاس ایــن پژوهــش بــر تدویــن تشــبیهی1 بــه عنــوان یکــی از روش  هــای تدوینــی حاصــل 

از نوآوری  هــای مکتــب مونتــاژ اســتوار اســت، در ادامــۀ بحــث بــه توضیــح مکتــب مونتــاژ 

ــم. ــتاین، می  پردازی ــرگئی آیزنش ــه، س ــن نظرّی ــاخص ای ــرۀ ش و چه

مکتب مونتاژ شوروی

پیدایــش مکتــب مونتــاژ شــوروی در دهه  هــای اّول و دوم قــرن بیســتم، ایــن دوره را 

ــالش    ــا ت ــن دوره و ب ــرد. در ای ــل ک ــینما تبدی ــخ س ــا در تاری ــن دوره  ه ــی از مهم  تری ــه یک ب

نظرّیه  پــردازان و ســینماگران ایــن مکتــب، مونتــاژ بــه مثابــۀ رکــن بنیادیــن ســینما و عاملــی 

مهــم در فرآینــد خلــق آثــار ســینمایی در نظــر گرفتــه   شــد. تغییــرات فضایــی، مکانــی و زمانی 

کــه بــه واســطۀ مونتــاژ در عالــم ســینما ممکــن شــده بــود، عــالوه بــر ایــن   کــه ســینما را 

ــرد،  ــت   ک ــینما را تثبی ــتقالل س ــاخت و اس ــتقل   س ــی مس ــر و نّقاش ــون تئات ــی چ از هنرهای

ــار ســینماگران  ــن عواطــف و احساســات مخاطــب در اختی ــرای برانگیخت ــد ب مســیری جدی

قــرار داد. 

ــالب  ــک انق ــود ی ــودی خ ــه خ ــور آن ب ــش و ظه ــد پیدای ــن و فرآین ــتفاده از تدوی  اس

ــاد  ــا ایج ــوروی، ب ــۀ ش ــازان اّولّی ــا فیلم  س ــی  رود، اّم ــمار م ــه ش ــینما ب ــۀ س ــزرگ در عرص ب

ــناختی  ــه   و روان  ش ــطحی خاّلقان ــه س ــن را ب ــی، تدوی ــای غیرتداوم ــری روش  ه ــه کارگی و ب

ــوۀ  ــچ کولشــوف2 و جل ــت والدیمیرووی ــر و خاّلقّی ــا هن ــدا ب ــر در ابت ــن ام ــد. ای ــا دادن ارتق

ــا و  ــق معن ــدون چــون و چــرای تدویــن در خل ــر قــدرت ب معــروف او3 شــکل گرفــت کــه ب

ــات شــاگرد او، پودوفکیــن، مبنــی بــر  رابطه  ســازی اســتوار بــود. پــس از آن از طریــق نظرّی

ــن  ــم تدوی ــر فیل ــاس هن ــروف »اس ــارت مع ــه و عب ــتان  گویی یکپارچ ــجام و داس ــق انس خل

اســتxiii:1954,pudovkin(»4(  مســیر رو بــه رشــدی را در پیــش گرفــت و ســپس در 

ــید. ــود رس ــال خ ــت کم ــه نهای ــتاین ب ــاژ آیزنش ــای مونت نظرّیه  ه

1 . Similarity Montage

2 . Lev Vladimirovich Kuleshov
3   . جلــوۀ کولشــوف)Kuleshov Effect(: کولشــوف نمــای ثابتــی از چهــرۀ یــک بازیگــر روســی را پــس از 
ــان معتقــد  ــی مــرده در تابــوت و یــک کــودک( قــرار داد. مخاطب ــر )یــک بشــقاب ســوپ، زن نمایــش ســه تصوی
 see:(.ــی را انتقــال داده اســت ــر کــرده و احساســات متفاوت ــار تغیی ــت صــورت بازیگــر در هــر ب ــد کــه حال بودن

)Pudovkin,1954:140

4 . The Foundation of Film Art Is Editing
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سرگئی آیزنشتاین 

ســرگئی آیزنشــتاین یــک شــخصّیت منحصــر به فــرد و چند وجهــی در تاریخ سینماســت. 

ــارۀ وجــوه  ــد. درب ــه پیــش می  رون ــا هــم ب ــار او فیلم  ســازی و نظرّیه  پــردازی هــم  گام ب در آث

مختلــف نظرّیــات آیزنشــتاین، کتــاب و مقــاالت متعــّددی در کشــورهای مختلــف نوشــته 

ــا بــه نظــر می  رســد آنچــه بیــش از هــر چیــز در توصیــف احــوال او بایــد  شــده اســت، اّم

در نظــر گرفتــه شــود، اســتعداد و نبــوغ چشــم  گیر او در زمینــۀ فراگیــری علــوم مختلــف و 

ترکیــب ایــن علــوم بــرای خلــق نظرگاه  هــای   جدیــد اســت.

در نظــر آیزنشــتاین مونتــاژ یــک اصــل خاّلقــۀ عمومی اســت که در ســایر هنرهــا همچون 

نمایــش، نّقاشــی ســّنتی و خصوصــًا ادبّیــات نیــز وجــود دارد و می  تــوان در سراســر آثــارش 

بــه صــورت ویــژه نشــانه  هایی از تأثیرپذیــری و یــا بــه تعبیــر بهتــر اســتفادۀ آگاهانــه از آثــار 

نظــم و نثــر یافــت. در ســال 1923 اّولیــن مقالــۀ آیزنشــتاین بــه نام »مونتــاژ جاذبه«1منتشــر 

شــد. او معتقــد اســت ظرفّیــت بیانــی ســینما محــدود بــه خــّط داســتانی فیلــم نیســت، 

بلکــه توانایــی ســینماگر در دســت  کاری احساســات بیننــده بایــد در مرکــز توّجــه اثــر هنــری 

ــی  ــل ارتباط ــای کام ــر و »زنجیره  ه ــب تصاوی ــن، ترکی ــوع از تدوی ــن ن ــرد. در ای ــرار بگی ق

.)Eisenstein,1988: 41(»ــی  آورد ــود م ــه وج ــان ب ــن مخاطب ــاص را در ذه ــده  ای خ پدی

ایــدۀ اصلــی آیزنشــتاین دربــارۀ کارکــرد مونتــاژ در اصــل از شــیوۀ خط  نویســی ژاپنــی یــا 

ایدئوگــرام گرفتــه شــده اســت. او در فصلــی2 از  کتــاب شــکل فیلــم3 ضمــن پرداختــن بــه 

ــا بیــان نمونه    هایــی از خــّط ایدئوگــرام، آن را بــا کارکــرد تدویــن  اهّمّیــت ایــن نــوع خــط ب

ــه را  ــوم گری ــم مفه ــر چش ــر آب و تصوی ــال تصوی ــرای مث ــد: »ب ــه می  کن ــینمایی مقایس س

ــم.  ــًا در ســینما انجــام می  دهی ــا دقیق ــه م ــان کاری اســت ک ــن هم ــد)...( ای ایجــاد می  کن

تصاویــر نمایشــی مجــرّد و مســتقل از معنــی بــا تنظیمــی هوشــمندانه در کنــار یکدیگــر قــرار 

         )Eisenstein, 1977: 30( »می  گیرنــد

نمونــۀ تکمیــل شــدۀ ایدئوگــرام، شــعر هایکو)شــعر کوتــاه ژاپنــی( اســت کــه می  تــوان 

آن را مجموعــه  ای از ایدئوگرام  هایــی 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 آن  هــا در ضمیــر مخاطــب صــورت می  بنــدد. 

هایکــو کــه در ســه بنــد مختصــر نوشــته می  شــود، بــه دلیــل اســتفاده از ایجــاز و تصاویــر 

ــرد بســیاری داشــته  ــاژی  اش کارب ــق روش  هــای مونت ــرای آیزنشــتاین در خل ــی   آن، ب پی  درپ

اســت. دادلــی انــدرو1، نظرّیه  پــرداز فیلــم، معتقــد اســت: »مطالعــات آیزنشــتاین در شــعر 

.)Andrew,1976: 51(»هایکــو، آشــکارا او را بــه شــناخت تدویــن در ســینما هدایــت کــرد

 آیزنشــتاین در مــوارد دیگــری چــون نقــد، تفســیر، توضیــح و تدریــس2  نیز از داســتان و 

شــعر اســتفاده می  کنــد. در مقــام نقــد و تفســیر می  تــوان بــه مقایســۀ ابداعــات تدوینــی 

ــی کــه آیزنشــتاین  ــرد. جای ــز اشــاره ک ــز دیکن ــا روش  هــای داستان  نویســی چارل گریفیــث ب

رد پــای مونتــاژ مــوازی3 را کــه ابــداع آن در ســینما بــه گریفیــث نســبت داده می  شــود، در 

ــول گریفیــث ســینما را »داســتانی  ــد و از ق ــز4 می  یاب ــز دیکن ــور تویســت چارل داســتان الی

ــا  ــی ب ــاوت چندان ــی تف ــای بیان ــری روش  ه ــه کارگی ــل و ب ــه در عم ــد ک ــری می  دان تصوی

.)Eisenstein,1977: 200( نــدارد«  ادبّیــات 

ــه  ــتاین ب ــژۀ آیزنش ــدی وی ــد از عالقه  من ــندگان بای ــار نویس ــه آث ــه ب ــر توّج ــالوه ب ع

پوشــکین5 و مایاکوفســکی6 دو تــن از شــاخص  ترین شــاعران روســیه نیــز یــاد کــرد. 

ــم  ــت و فه ــی »دریاف ــم برخ ــه زع ــه ب ــت ک ــّدی اس ــا ح ــاعران ت ــن ش ــری او از ای تأثیرپذی

ــت«  ــن اس ــر ممک ــکی غی ــار مایاکوفس ــه آث ــه ب ــدون توّج ــتاین ب ــاژ آیزنش ــات مونت نظرّی

 )Bordwell,1972:15(.

ــد  ــی مانن ــف ادب ــگردهای مختل ــتاین از ش ــّرر آیزنش ــتفادۀ مک ــار اس ــوارد در کن ــن م ای

حــذف، تکــرار، ترجیــع  ، تضــاد و تشــابه کــه در تمامــی آثــار او دیــده می  شــوند، برخــی از 

1 . Dudley Andrew
ــات در مقــام توضیــح، طیــف وســیع و متنّوعــی از نویســندگان و شــاعران  2  . بهــره جســتن آیزنشــتاین از ادبّی
ــت  ــه در آن خاصّی ــت ک ــی اس ــات دقیق ــای آن توضیح ــن نمونه  ه ــی از بهتری ــاید یک ــه ش ــرد ک ــر می  گی را در ب
ــا اســتفاده از یکــی از داســتان  های گــی دوموپاســان بیــان شــده  ــر پیونــد در ســینما ب القایــی و برانگیزاننــدۀ هن
اســت. )See: Eisenstein, 1957:20-21(. همچنیــن بــه طــور ویــژه او مــوارد مهّمــی چــون میزانســن، میزان  شــات، 
ــرای دانشــجویانش  ــد جنایــت و مکافــات داستایوســکی ب ــی مانن ــار ادب ــن آث ــا اســتفاده از مت ــدی و .. را ب نمابن

)160-See:Nishny,1979:21(.می  دهــد شــرح 

3 . Parallel Editing

4 . Charles Dickens (18121870-)

5 . Alexander Pushkin

6 . Vladimir Mayakovsky
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ــتاین  ــاژ آیزنش ــوری مونت ــات وارد تئ ــتقیم از ادبّی ــورت مس ــه ص ــه ب ــت ک ــی اس نمونه  های

ــی از  ــت. یک ــکل داده اس ــی او را ش ــای تدوین ــی از روش  ه ــاس برخ ــه و اس ــده و پای ش

پردامنه  تریــن و کاربردی  تریــن نظرّیاتــی کــه بــر اســاس دانــش ادبــی آیزنشــتاین بــه 

ــت. ــبیهی اس ــن تش ــۀ تدوی ــه، نظرّی ــی او راه یافت ــیر تدوین ــینما و تفاس س

تدوین تشبیهی

تشــبیه یکــی از ارکان شــاخۀ بیــان در بالغــت ادبــی و در واقــع اّولیــن و مقّدماتی  تریــن 

ســطح بیانــی اســت کــه زیربنــای اســتعاره، کنایــه و برخــی دیگــر از عناصــر بالغــی را تشــکیل 

ــر  ــف ب ــز مختل ــان دو چی ــدی می ــاد همانن ــّخص ایج ــاده و مش ــف س ــر تعری ــد. اگ می  ده

مبنــای وجــوه یکســان )صفــت، خلــق و خــو، کنــش، رنــگ، حالــت، موقعّیــت و...( را بــرای 

تشــبیه بپذیریــم، بــرای برگردانــدن آن بــه ســینما و البّتــه بــه عرصــۀ تدویــن ســینمایی بــا 

پدیــدۀ پیچیــده  ای ســروکار نداریــم. زمانــی کــه نمــای A در کنــار )یــا بــه نــوع مشــّخصی در 

ارتبــاط بــا( نمــای B قــرار می  گیــرد 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. 

)A(در ایــن مصــراع »دوش چــون طــاووس می نازیــدم انــدر بــاغ وصــل« شــاعر خــود

)مشــبه( را در نازیــدن و خرامیــدن، شــبیه طــاووس)B( )مشــبه  به( دانســته اســت. اگــر )  ( 

را کــه در ریاضــی عالمتــی بــرای مفهــوم شــباهت اســت، در نظــر داشــته باشــیم، چنیــن 

رابطــه  ای در یــک تشــبیه همــواره برقــرار اســت:

  

یکــی از نمونه  هــای ســینمایی ایــن تشــبیه در فیلــم »اکتبــر«1 آیزنشــتاین دیــده 

ــر  ــری و تکّب ــن، جلوه  گ ــیه، در راه  رفت ــر روس ــت وزی ــکی2، نخس ــه کرنس ــی ک ــود، جای می  ش

1 . October: Ten Days That Shook the World

2 . Alexander Kerensky
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ــّرر  ــتقیم و مک ــای مس ــت. برش  ه ــده اس ــش درآم ــه نمای ــی ب ــی مکانیک ــد طاووس همانن

ــاز  ــی از طــاووس و ب ــه نماهای ــوع ایســتادن و حــرکات کرنســکی ب ــره، ن آیزنشــتاین از چه

کــردن پرهایــش یــک نمونــۀ کالســیک از تدویــن تشــبیهی اســت. )*جهــت تمامــی تصاویــر 

ــه راســت اســت(.    ــن پژوهــش از چــپ ب در ای

تصویر 1. تدوین تشبیهی در فیلم اکتبر

ــه  ــن تشــبیهی ب ــه از تدوی ــرد نخســتین نمون از نظــر تاریخــی و بررســی پیشــینه، کارب

ــو«1  ــدان انتقام  ج ــام »وج ــا ن ــث ب ــای گریفی ــی از فیلم  ه ــردد. در یک ــث بازمی  گ ــار گریفی آث

یــک نمونــۀ اّولّیــه از تدویــن تشــبیهی دیــده می  شــود. در صحنــه    ای از ایــن فیلــم کــه آن را 

نخســتین فیلــم بلنــد ترســناک امریکایــی می  خواننــد، انگیــزۀ کشــتن بــا الهــام از طبیعــت و 

مقایســۀ قاتــل بــا عنکبوتــی کــه طعمــۀ خــود را بــه دام می  انــدازد، تقوّیــت شــده اســت. 

ــالع داده  ــه مخاطــب اّط ــس2 ب ــق میان  نوی ــدا از طری ــر ابت ــم بهت ــرای تفهی ــن مقایســه ب ای

ــوت و  ــا عنکب ــت ب ــی اس ــام قتل ــی انج ــه در پ ــی ک ــرد جوان ــر م ــپس تصاوی ــود، س می  ش

ــود. ــش داده می  ش ــاوب نمای ــه تن ــا ب مورچه  ه

تصویر 2. تدوین تشبیهی در فیلم وجدان انتقام  جو

ــا  ــی ب ــای تدوین ــرد تکنیک  ه ــداع و کارب ــّدم در اب ــل تق ــه فض ــب اگرچ ــن ترتی ــه ای ب

دیویــد وارک گریفیــث، پــدر ســینمای امریکاســت، بایــد تقــّدم فضــل را از آن آیزنشــتاین و 

نظرّیــات دقیــق او بدانیــم. تدویــن تشــبیهی نیــز بــه صــورت ویــژه و بــه لحــاظ نظــری، ذیــل 

1 . The Avenging Conscience (1914)
2  . میان  نویــس/ میان  نوشــته )Intertitles(: در ســینمای صامــت نوشــته  هایی بیــن پالن  هــا )نماهــا( قــرار 
ــب  ــار مخاط ــق در اختی ــن طری ــم را از ای ــای مه ــت و گوه ــی از گف ــا برخ ــی ی ــات تکمیل ــه توضیح ــت ک می  گرف
ــبیهی  ــن تش ــح تدوی ــوان توضی ــه عن ــارت ب ــن عب ــو« ای ــدان انتقام  ج ــم »وج ــس فیل ــت. در میان  نوی می  گذاش

.Nature One Long System Of Murder :نوشــته شــده اســت
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ــۀ آیزنشــتاین قــرار می  گیــرد. ــاژ جاذب ــۀ مونت توضیحــات نظرّی

تدوین تشبیهی از منظر فرمالیستی

ــت و روش در ذیــل  ــه لحــاظ ماهّی ــز ب اگــر از نظــرگاه فرمالیســتی کــه ایــن تحقیــق نی

آن قــرار می  گیــرد، بــه موضــوع تدویــن تشــبیهی نــگاه کنیــم، می  توانیــم از اصطــالح 

فرمالیســتی و دقیــق »جــادوی مجــاورت« )شــفیعی کدکنــی،1377: 16( بــرای روشــن   شــدن 

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 کلمــه  ای کــه در کنــار هــم قــرار گرفته  انــد، نوعــی نیــروی پنهــان برقــرار می  شــود 

ــد. ــه یکدیگــر نزدیــک می  کن ــه رغــم اختالفــات ممکــن، آن دو را ب کــه ب

 فرمالیســم در ســینما بــه همیــن صــورت از این اندیشــه متأّثر اســت. این نیــرو و قدرت 

پنهــان مجــاورت در آثــار و نوشــته  های آیزنشــتاین بــه همیــن صــورت دیــده می  شــود و او 

نیــز بــرای بررســی و توضیــح قــدرت تدویــن معتقــد اســت: »هــر دو قطعــه فیلــم کــه بــه 

هــم چســبانده شــود، بــه ناچــار بــرای آفریــدن یــک مفهــوم جدیــد بــا هــم ترکیــب خواهــد 

 Eisenstein, 1957:(. »شــد و کیفّیــت جدیــدی از آن مجــاورت1 بــه وجــود خواهــد آمــد

ــه  ،  ــان اندیش ــاورت، هم ــل از مج ــادوی حاص ــا ج ــاورت ی ــی از مج ــد ناش ــت جدی 4( کیفّی
ایــده و احساســی اســت کــه در نتیجــۀ نــوع کنارهم  گــذاری، تنظیــم ترتیــب و توالــی و فــرم 

بیــان در ذهــن و ضمیــر مخاطــب منعکــس می  شــود و ایــن نکتــۀ اساســی و مهّمــی در درک 

نظرّیــات فرمالیســتی ادبّیــات و ســینما، خاّصــه در تدویــن آیزنشــتاینی اســت.

تفاوت تشبیه با استعاره و جناس در تدوین

نکتــۀ مهــم در خصــوص تدویــن تشــبیهی توّجــه بــه ایــن مســأله اســت کــه در ســینما 

امکانــی بــرای نمایــش وجه  شــبه و ادات  تشــبیه فراهــم نیســت، از ایــن منظــر چیــزی شــبیه 

ــدت و  ــی وح ــن فرم ــه چنی ــرد و البّت ــکل می  گی ــینمایی ش ــن س ــغ در تدوی ــبیه بلی ــه تش ب

ــن  ــع درک ای ــد. در واق ــش می  ده ــی نمای ــورت مضاعف ــه ص ــن را ب ــان طرفی ــت می عینّی

وجه  شــبه 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 بیش  تــری نســبت بــه همتــای ادبــی خویــش همــراه می  کنــد و همیــن 

1 . Juxtaposition
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مســأله باعــث شــده در متــون مختلــف، نمونه  هــای تدویــن تشــبیهی بــه صــورت کّلــی زیــر 

چتــر تدویــن اســتعاری1 قــرار بگیــرد و از تفاوت  هــای میــان آنهــا غفلــت شــود.

 فــرق آشــکار میــان تشــبیه و اســتعاره در ذکــر نشــدن مشــبه   در اســتعاره اســت2.  ایــن 

ــن  ــی اســت. در تمامــی مثال  هــای تدوی ــن صــورت یافتن ــه همی ــز ب ــاوت در ســینما نی تف

ــای یکســانی و  ــل اّدع ــه دلی ــی در اســتعاره ب ــد، ول ــن تشــبیه حضــور دارن تشــبیهی، طرفی

نــه فقــط هماننــدی، حضــور مشــبه  به و شــباهتی کــه در بافــت متــن از پیــش بــرای درک 

اســتعاره ارائــه شــده، کافــی اســت.

ــان  ــا قصــد کاوش تفاوت  هــای می ــادی از فیلم  هــای ســینمایی ب بررســی نمونه  هــای زی

تشــبیه و اســتعاره در عرصــۀ تدویــن )نــه ســایر عناصــر ســینمایی3( تــا حــّد زیادی مشــّخص 

ــته  ــروز داش ــکان ب ــا ام ــد در فیلم  ه ــینمایی می  توان ــتعارۀ س ــوع اس ــا دو ن ــه تنه ــرد ک ک

ــد  ــرار می  گیرن ــم ق ــار ه ــبه  به در کن ــبه و مش ــم مش ــمتی از فیل ــوع اّول در   قس ــد: در ن باش

ــپس در  ــود، س ــرار می  ش ــن برق ــان طرفی ــبیهی می ــبت تش ــدا نس ــورت ابت ــن ص ــه ای و ب

ــورت  ــن ص ــه ای ــرا ب ــۀ ماج ــود و دنبال ــاهده می  ش ــبه  به مش ــا مش ــدی تنه ــمت  های بع قس

ــی  ــوع از اســتعاره در بازی  هــای درخشــان تدوین ــن ن ــب ای ــۀ جال ــه می  شــود. نمون پی  گرفت

فیلــم »اکتبــر« و در ادامــۀ توصیــف وضعّیــت کرنســکی دیــده می  شــود. در ابتــدا نماهــای 

ــن دارای  ــۀ دوربی ــدی و زاوی ــوۀ قاب  بن ــت، نح ــه در ژس ــون ک ــمۀ ناپلئ ــکی و مجس کرنس

اشــتراکات بصــری فراوانــی هســتند، در کنــار هــم قــرار می  گیرنــد و پــس از کســب اطمینــان 

ــان ســقوط کرنســکی  ــرای بی ــون و کرنســکی، او ب ــان ناپلئ ــم شــباهت می ســینماگر از تفهی

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 آن  کــه انتقــال مطلــب بــا پیچیدگــی و لــّذت بیش  تــری نیــز 

همــراه شــده اســت.              

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

3  . در ایــن پژوهــش تمرکــز بــر روی تدویــن اســت، در حالــی کــه هــر یــک از مــواردی کــه در ایــن پژوهــش از آنهــا 
نــام بــرده می  شــود از جملــه تشــبیه و اســتعاره از طریقــی غیــر از تدویــن و پیونــد نماهــا نیــز قابــل شــکل  گیری 
هســتند. بــرای مثــال تشــبیه می  توانــد از طریــق میزانســن و در یــک نمــای واحــد نیــز نقــش بیان  گرانــۀ خــود را 

ایفــا کنــد کــه در آن صــورت مشــبه و مشــبه  به در یــک نمــا حضــور می  یابنــد.
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تصویر 3. تدوین تشبیهی در فیلم اکتبر

ــده  ــرار ش ــبیهی برق ــوی تش ــدا الگ ــود، ابت ــاهده می  ش ــر مش ــه در تصاوی ــور ک همان  ط

  A بــرای بیــان یکســان بودنــش بــا  B از ایــن الگــو کنــار گذاشــته شــده و A اســت و ســپس

.)A=B(:وضعّیــت جدیــدی بــه خــود گرفتــه و بــه تنهایــی بــه کار رفتــه اســت

تصویر4. استعاره در فیلم اکتبر

نــوع دوم اســتعاره در تدویــن ســینمایی پیچیدگــی بیش  تــری دارد و در آن بــدون 

ــان  ــباهت می ــد، ش ــرار بگیرن ــم ق ــی کناره ــبه  به در نماهای ــبه   و مش ــت مش ــه نخس این  ک

مشــبه و مشــبه  به از خــّط داســتانی، بافــت و ســیاق متــن و تداعی  هــای بصــری دریافــت 

ــت  ــای آن اس ــتین نمونه  ه ــی از نخس ــتعاره یک ــوع اس ــن ن ــال از ای ــن مث ــود. بهتری می  ش

کــه در ســینمای گریفیــث رخ داده اســت. بــال بــاالش،1 نظرّیه  پــرداز فیلــم، در فصــل دهــم 

از کتــاب پــرآوازه  اش، تئوری  هــای فیلــم2، ضمــن توضیــح یکــی از فیلم  هــای گریفیــث کــه 

نامــی از آن نمی  بــرد، نحــوۀ نمایــش ماشــین  های بــزرگ چــاپ و خــروج روزنامه  هــا در کنــار 

تصاویــری از چهــرۀ هراســان زن را در آن فیلــم، نمونــه  ای از تدوینــی اســتعاری برمی  شــمرد و 

معتقــد اســت: گریفیــث بــه ایــن طریــق »نشــان داد کــه چگونــه مطبوعــات زرد می  تواننــد 

  )Balazs, 1952: 125(. »حســن شــهرت زن را از بیــن ببرنــد

مســألۀ مهــّم دیگــری کــه در تعریــف و پی  گیــری تدویــن تشــبیهی ممکــن اســت 

ــات امــکان خلــط میــان  ــد، تمیــز تشــبیه از جنــاس اســت. در ادبّی مشــکالتی را ایجــاد کن

ــان  ــرز باریکــی می ــا در ســینما م ــدارد، اّم ــی ن ــوان موضوعّیت ــچ عن ــه هی ــن دو مبحــث ب ای

1 . Bela Balazs (18841949-)

2 . Theory Of The Film
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ــده  ــاره کمک  کنن ــن ب ــی درای ــه تعاریــف ادب شــگردهای ســینمایی وجــود دارد کــه رجــوع ب

خواهــد بــود. جنــاس یــا امــری کــه در ســینما از آن بــا عنــوان مــچ گرافیکــی/ مــچ کات1 یــاد 

می  شــود، ممکــن اســت در مــواردی بــا تشــبیه اشــتباه گرفتــه شــود. در تفــاوت میــان ایــن 

ــر انتقــال مفاهیــم  دو بایــد بــه شــرطی کــه در ابتــدای تعریــف تدویــن تشــبیهی مبنــی ب

ضمنــی و نقــش معناســازی ایــن نــوع از تدویــن بیــان شــد، توّجــه کــرد. در تدوین تشــبیهی 

دو نمــا می  تواننــد عــالوه بــر صفــات باطنــی از ظاهــری یکســان برخــوردار باشــند، اّمــا ظاهــر 

ــۀ هم  شــکلی، هم  ســانی  ــه مقول ــی ب ــی کــه »وقت ــق آن نیســت. در حال یکســان شــرط تحّق

ــم، در  ــدی دو نمــا می  پردازی ــی تشــابه بصــری در ترکیب  بن و تجانــس رنگــی و حرکتــی؛ یعن

حیطــۀ تدویــن گرافیکــی قــرار داریم«)ضابطــی جهرمــی، 1395: 115-116(.

ــر جنــاس و ایــن قســم بازی  هــای بصــری،  ــا تدویــن مبتنــی ب  در یــک مــچ گرافیکــی ی

ــات دو نمــا فقــط و حتمــًا از منظــر ظاهــر شــبیه یکدیگــر  هماننــد مبحــث جنــاس در ادبّی

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 

ــری  ــراق   بیش  ت ــی و اغ ــا زیبای ــدوح را ب ــندگی مم ــا بخش ــت ت ــرده اس ــتفاده ک ــت اس دس

منتقــل کنــد. در جنــاس ســینمایی نیــز ســینماگر بــا بهره  گیــری از شــباهت ظاهــری میــان 

دو نمــا ضمــن خلــق زیبایــی بصــری، اغلــب از آن بــرای انتقــال و تغییــر زمــان و مــکان فیلــم 

بهــره می  گیــرد. نــگاه کنیــد بــه قطــع نمــای کــف گاز نوشــیدنی در فیلــم »محاصــره   شــدۀ«2 

ــته  ــینماگر نمی  خواس ــا س ــن. در این  ج ــوینده در روی زمی ــواد ش ــف م ــه ک ــی3 ب برتولوچ

شــباهت میــان کــف نوشــیدنی و کــف مــواد شــوینده را بــه مخاطــب گوشــزد کنــد، بلکــه 

ــه شــیوه    ای  ــرای افزایــش بُعــد زیبایــی   بصــری از شــباهت ظاهــری میــان ایــن دو ب تنهــا ب

ــرده  ــر ک ــه میّس ــه خان ــن ب ــم جش ــی را از مراس ــال مکان ــرده و انتق ــتفاده ک ــه اس هنرمندان

اســت.

1 . Graphic Match / Match Cut

2 . Besieged (1998)

3 . Bernardo Bertolucci(19412018-)   
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تدوین تشبیهی و برخی از نمونه  های مؤّثر آن در سینمای ایران

تصویر5. جناس بصری در فیلم محاصره شده

در  آن  توضیــح  بــا  تشــبیهی  تدویــن  ســادۀ  و  اّولّیــه  نمونه  هــای  و  گریفیــث  از 

ــی  ــم ضمن ــان مفاهی ــا بی ــتاین ب ــار آیزنش ــر آن در آث ــوع تکامل  یافته  ت ــا ن ــس ت میان  نوی

ــر و  ــه شــکلی پنهان  ت ــار ســایر ســینماگران روس ب سیاســی و اجتماعــی و پــس از آن در آث

برگرفتــه از اجــزای داخــل فیلــم مثــل آثــار پودوفکیــن تــا در میــان ســینماگران اروپایــی و 

آســیایی، تدویــن تشــبیهی در فیلم  هایــی بــا جغرافیــا و بــا ســاختار و ســبک  های متفــاوت، 

ــینماگران و  ــر س ــورد نظ ــی م ــم ضمن ــال مفاهی ــز در انتق ــر و اعجاب  انگی ــی مؤّث کاربردهای

افزایــش بُعــد زیبایی  شناســی فیلــم داشــته و خواهــد داشــت. در ســینمای کشــورمان نیــز 

از ایــن قســم، تکنیک  هــای تدوینــی   کــم نیســت کــه توّجــه بــه آن بخــش کوچکــی از ارزش 

ــد. ــان می  ده ــینماگران را نش کار س

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 نمونه  هــای ابتدایــی از ایــن تمهیــد، بــه تحلیــل آن در ســینمای ایــران 

ــن  ــری از تدوی ــای مؤّث ــش نمونه  ه ــن پژوه ــی ای ــمت اصل ــت. در قس ــده اس ــه   ش پرداخت

ــرد  ــح نحــوۀ کارک ــا توضی ــا ب ــالش شــده اســت ت ــران مطــرح و ت تشــبیهی در ســینمای ای

ــت زیبایی  شناســانۀ فیلم  هــا،  ــر آن در افزایــش کیفّی ــان نقــش مؤّث ــن تشــبیهی و بی تدوی

ــش 12  ــن پژوه ــاری ای ــۀ آم ــود. جامع ــکار ش ــر آش ــاختار اث ــی در س ــن بالغ ــت تدوی اهّمّی

فیلــم از ســینمای ایــران اســت کــه بــه شــیوۀ هدفمنــد بــه گونــه  ای برگزیــده شــده  اند کــه 

ضمــن دربرداشــتن وجــوه مؤّثــری از تدویــن تشــبیهی، امــکان بررســی و مقایســۀ دهه  هــای 

متفــاوت ســینمای ایــران از 1340 تــا 1385 را فراهــم کننــد. همچنیــن راهبردهــای تجزیــه 
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ــت. روش  ــی اس ــوع کیف ــش از ن ــن پژوه ــا در ای ــت داده  ه ــاس ماهّی ــر اس ــل ب و تحلی

جمــع  آوری اّطالعــات از نــوع اســنادی- کتابخانــه  ای اســت و منابــع مــورد نیــاز منابــع صوتــی-

ــته  ــم نوش ــن فیل ــوزۀ تدوی ــه در ح ــت ک ــی اس ــا و مقاله  های ــا( و کتاب  ه تصویری)فیلم  ه

شــده    اند.

یافته  های پژوهش

تدوین تشبیهی در سینمای ایران

ــر از  ــان، کم  ت ــینمای جه ــود در س ــگاه خ ــت از جای ــه تبعّی ــران ب ــینمای ای ــن در س تدوی

ســایر عناصــر سبک  شــناختی ســینما شــناخته و تجزیــه و تحلیــل شــده اســت، همچنیــن 

ــش  ــی و نق ــن   بالغ ــوع تدوی ــه در آن موض ــت ک ــوان یاف ــه  ای را می  ت ــاب و مقال ــر کت کم  ت

ــه بحــث و بررســی گذاشــته  ــی ب معناســاز و زیبایی  آفریــن آن در فیلم  هــای ســینمایی ایران

ــه  ــک ب ــر ی ــه ه ــی ک ــّدد تدوین ــان یافته  هــای متع شــده باشــد، در نتیجــه انتخــاب از می

ــاخته، کار  ــش   س ــب لّذت  بخ ــرای مخاط ــینمایی را ب ــر س ــک اث ــۀ ی ــژه  ای تجرب ــورت وی ص

بســیار دشــواری اســت.

بــرای رعایــت ســیر تاریخــی و برشــمردن نمونه  هایــی کــه از تــوان بیانــی قابــل 

ــه ســیاه اســت« )1341( اگرچــه  ــم »خان ــم برخــوردار باشــند، فیل ــد فیل مالحظــه  ای در رون

یــک فیلــم بلنــد داســتانی نیســت، نمونــۀ مناســب و قابــل توّجهــی اســت. در ایــن فیلــم 

کــه بــه زندگــی تلــخ افــراد مبتــال بــه جــذام می  پــردازد، نماهایــی از مــادری در حــال شــیر 

دادن بــه کــودک خــود بــه نمایــی از یــک ســگ کــه مراقــب توله  هــای خــود اســت و آن  هــا 

را جا  به  جــا می  کنــد، پیونــد می  خــورد و ایــن چنیــن یکــی از قدیمی  تریــن و در عیــن 

حــال کاری  تریــن نمونه  هــای تدویــن مبتنــی بــر تشــبیه در ســینمای ایــران، بــا رعایــت بنــد 

انتقــال مفاهیــم ضمنــی شــکل می  گیــرد. مقایســه  ای تلــخ و گزنــده میــان زندگــی ســخت 

ــا شــرایط زندگــی دشــوار و نامالیــم ســگ  ها در جریــان ایــن تدویــن تشــبیهی  جذامیــان ب

ــود.  ــا می  ش ــب الق ــه مخاط ب

 

تصویر 6. تدوین تشبیهی در فیلم خانه سیاه است
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ــم دیگــر  ــا ســگ در دو فیل ــرای بیــان شــباهت انســان ب چنیــن مقایســۀ تأثیرگــذاری ب

ســینمای ایــران نیــز لحظــات قابــل توّجهــی را تصویــر کــرده اســت. امیرنــادری در فیلــم »آب، 

بــاد، خــاک«)1364( در تشــبیهی مشــابه فیلــم فــروغ فرّخــزاد بــا برقــراری مونتــاژی مــوازی 

میــان امیــروی درمانــده و تالش  هــای او بــرای کنــدن چــاه آب بــا ســگ  های   هــاری کــه بــه 

ــان و  ــباهت انس ــر ش ــر ب ــار دیگ ــتند، ب ــش هس ــغول خوردن ــد و مش ــان گاوی افتاده  ان ج

حیــوان در جــدال بــا طبیعــت و تــالش بــرای بقــا تأکیــد می  کنــد و نشــان می  دهــد غریــزۀ 

انســان در ایــن مــورد تــا جایــی هســت کــه »و گــر صیــدی افتــد چــو ســگ در جهــد«.

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

در ایــن تدویــن ســیر نمایــش رویدادهــا )کنــش امیــرو و کنــش ســگ  ها( بــر حســب 

محتــوای عاطفــی   آنهــا تنظیــم شــده اســت و می  تــوان گفــت ســینما نیــز ماننــد شــعر تمــام 

ــت.  ــت آورده اس ــه دس ــه  ها ب ــریع اندیش ــط س ــر و رواب ــاس تصاوی ــود را از قی ــدرت خ ق

ــوند  ــش داده می  ش ــن1 نمای ــورت اسلوموش ــه ص ــگ  ها ب ــمت، س ــن قس ــن در ای همچنی

ــنایی  زدایی  ــر آش ــاختار اث ــگ  ها، از س ــدۀ س ــای آهسته  ش ــه نم ــرو ب ــای امی ــع از نم و قط

می  کنــد و در پــی آن توّجــه و اندیشــۀ مخاطــب را بــا تأثیــر و قــدرت بیشــتری درگیــر رونــد 

ــد. ــده از آن می  کن ــن دو و معناهــای برآم ــان ای ــد می پیون

ده ســال پــس از فیلــم نــادری، مقایســۀ انســان بــا ســگ در جریــان تدویــن تشــبیهی   

دیگــری در فیلــم »گّبــه«)1374( اثــر تحسین  شــدۀ محســن مخملبــاف، حضــور پیــدا کــرد. 

در ایــن فیلــم نیــز هماننــد دو اثــر قبلــی، نمایــی از مــردی کــه آزادی و خوشــبختی دختــر 

ــن  ــا ای ــورد ت ــرش می  خ ــان ب ــگ نگهب ــی از س ــه نمای ــت ب ــات اوس ــه تصمیم ــته ب وابس

مقایســه بــه طریقــی دیگــر معناهــای ضمنــی خــود را منتقــل کنــد.

نخســتین فیلــم بلنــد ناصــر تقوایــی و یکــی از ســه فیلــم2 آغازگــر جریــان موســوم بــه 

مــوج نــو ســینمای ایــران در ســال 1349 ســاخته شــد. »آرامــش در حضــور دیگــران« فیلمــی 

1 . Slow Motion
2  . قیصر و گاو دو فیلم شاخص دیگری است که آغازگر جریان موج نو سینمای ایران بودند.
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ــر  ــرف نظ ــت. ص ــوردار اس ــی برخ ــای ادب ــعر و ویژگی  ه ــرا از ش ــاخت و اج ــه در س ــت ک اس

ــور 3  ــاعدی و حض ــین س ــان غالم  حس ــام و نش ــای بی  ن ــتان واهمه  ه ــش از داس از اقتباس

شــاعر1 در نقش  آفرینــی ایــن فیلــم، مــواردی از عناصــر بیــان شــاعرانه در فــرم و اجــرا، ایــن 

ــی در  ــه  ای طبیع ــا فاصل ــبیهی ب ــن تش ــه   از تدوی ــک نمون ــت. ی ــاخته اس ــز س ــر را متمای اث

اواســط و انتهــای ایــن فیلــم، متضّمــن معانــی ضمنــی و مفاهیــم فراوانــی اســت.

خانوادگــی  زندگــی  پیچیدگی  هــای  و  اجتماعــی  معضــالت  فیلــم  ایــن  در 

از  برگرفتــه  البّتــه  و  پوشــیده  قیــاس  یــک  بــا  و  ویــژه  طــرزی  بــه  ســرهنگ 

فیلــم  اواســط  در  اســت.  شــده  منتقــل  داســتانی  حــوادث  طبیعــی   محیــط 

خدمــت  کار خانــه قبــل از ذبــح مــرغ بــه او آب می  دهــد و بــر ایــن امــر از طریــق برش  هــای 

ــدن  ــتری ش ــس از بس ــم و پ ــان فیل ــود. در پای ــد می  ش ــته تأکی ــای بس ــتقیم و نماه مس

ــه  ــار ب ــن ب ــا دســت، ای ــان نماهــای آب دادن ب ــر هم ــی، نظی ســرهنگ در بیمارســتان روان

ســرهنگ بــا همــان تأکیدهــا صــورت می  گیــرد. ایــن امــر کــه بیــش از هــر چیــز بایــد آن را 

محصــول خاّلقّیــت عّبــاس گنجــوی، تدوینگــر ارزشــمند ســینمای کشــورمان دانســت، ضمــن 

ــح  ــال ذب ــرغ در ح ــرهنگ و م ــت س ــان وضعّی ــه می ــه  ای ک ــرغ و مقایس ــای م ــی نماه تداع

ــم زده اســت. ــم رق ــن فیل ــرای ای ــذار ب ــی تأثیرگ ــرد، پایان صــورت می  گی

  

تصویر8. تدوین تشبیهی در فیلم آرامش در حضور دیگران

تدویــن تشــبیهی لحظــات خاّصــی را در آثــار ناصــر تقوایــی خلــق می  کنــد کــه قبــل از 

ــدا  ــام »ناخ ــه ن ــاه  کاری ب ــر از آن در ش ــه  ای مؤّث ــه نمون ــی ب ــیر تاریخ ــۀ س ــری و ادام پی  گی

ــود. ــاره  ای می  ش ــید«)1365( اش خورش

ــم »ناخــدا خورشــید« و فصلــی کــه ناخــدا در پــی فــراری دادن قاتــالن خواجــه  در فیل

ــو  ــان را »چ ــا، انس ــد نماه ــاختن پیون ــته س ــا برجس ــذاری ب ــبیهی اثرگ ــن تش ــت، تدوی اس

1  . منوچهر آتشی، محّمد تقی سپانلو و پرتو نوری عال.
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ــت. ــش داده اس ــوا« نمای ــص بی  ن ــان حری مرغ

ــان  ــری می ــر درگی ــه، نظاره  گ ــه روی عرش ــود ک ــده می  ش ــان دی ــی از فره ــدا نمای در ابت

ــد  ــم شــنگه  ای راه انداختن ــا ببیــن چــه ال ــوگ تأکیــدی او: »بی مرغــان دریایــی اســت، دیال

ــه  ــرهنگ وارد صحن ــپس س ــدازد، س ــه راه می  ان ــبیه را ب ــان تش ــون!« جری ــه ن ــه تیک ــر ی س

ــس از نماهــای  ــوال خواجــه باشــد. پ ــی ام ــک نهای ــا مال می  شــود و فرهــان را می  کشــد ت

ــرار  ــذا ق ــرای غ ــی ب ــان دریای ــمکش مرغ ــی از کش ــان، نماهای ــل فره ــه و قت ــلیک گلول ش

ــان  ــوان در طمــع و بی  رحمــی آن  هــا نمای ــار انســان و حی ــان رفت ــا تشــابهی می ــرد »ت می  گی

ــر: 1396: 128(. ــود« )بهف ش

 قــرار گرفتــن نماهــای پرنــدگان در رونــد طبیعــی داســتان و پی  گیــری قتــل فرهــان وقفــه 

ایجــاد می  کنــد و چنیــن تصرّفــی در محــور هم  نشــینی، شــرایط ادارک را کــه شکلوفســکی آن 

را »غایــت هنــر می  دانــد کــه بایــد طوالنــی شــود«  )Shklovsky,2017: 80(بــا پیچیدگــی 

بیش  تــری همــراه می  کنــد و در نتیجــه لّذتــی هنــری شــکل می  گیــرد.

تصویر9. تدوین تشبیهی در فیلم ناخدا خورشید

در ســال 1354 یکــی دیگــر از نمونه  هــای تدویــن تشــبیهی بــه دلیــل قــرار گرفتــن در 

ــر و همســرش لحظــات  ــی  روح و خشــک روزمرّگی  هــای یــک ســوزنبان پی ــه  ای ســرد، ب زمین

ــهید  ــهراب ش ــاختۀ س ــان« س ــت بی  ج ــت. »طبیع ــرده اس ــق ک ــم خل ــته  ای را در فیل برجس

ــی از  ــاوی یک ــت، ح ــم اس ــم حاک ــای فیل ــه در فض ــکوتی ک ــی   و س ــام بی  تحرّک ــا تم ــث ب ثال

ــی  ــدۀ یکنواخت ــل برهــم زنن ــا عام ــن تشــبیهی اســت. تنه درخشــان  ترین نمونه  هــای تدوی

زندگــی ســوزنبان پیــر و همســرش در ایــن فیلــم، گرفتــن حکــم بازنشســتگی پیرمــرد اســت 

و ســینماگر بــا پیونــد ایــن نمــا بــه قابلمــه  ای در حــال جــوش، تشــبیهی دقیــق بــرای بیــان 

آشــفتگی درونــی پیرمــرد می  آفرینــد کــه یــاد آور ایــن مصــراع حافــظ نیــز هســت: »بســان 

ــوش«. ــم ج ــم می  زن ــگ دای دی
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تصویر10. تدوین تشبیهی در فیلم طبیعت بی  جان

برجسته  ســازی و اصــل شکســتن حالــت یکنواختــی فرمالیســتی در ایــن فیلــم و از 

طریــق ایــن تدویــن تشــبیهی بهتــر درک خواهــد شــد. دریافــت حکــم بازنشســتگی بــرای 

ــتفاده از  ــه اس ــور ک ــرد، همان  ط ــان می  ب ــی او را از می ــودکاری زندگ ــی و خ ــرد یکنواخت پیرم

ــرّک  ــی  ، تح ــه از جابه  جای ــم ک ــن فیل ــک در ای ــای نزدی ــه نم ــرش ب ــتاینی و ب ــاژ آیزنش مونت

ــه آن  ــازه ب ــکلی ت ــرده و ش ــده ک ــم را پیچی ــرم فیل ــت، ف ــری نیس ــا در آن خب ــّدد نماه و تع

ــال  ــده و در انتق ــع ش ــرا واق ــر و گی ــه مؤّث ــن نقط ــی در ای ــن تدوین ــت. چنی ــیده اس بخش

ــت. ــرده اس ــل ک ــر عم ــز موّفق  ت ــود نی ــرض خ غ

ــی ژکان اســت. محــور  ــر عل ــان« )1364( اث ــذار، »مادی ــر از فیلم  هــای تأثیرگ ــی دیگ یک

اصلــی ایــن فیلــم بــر ســتم و رنــج زنــان و دیــد اســتثماری نســبت بــه آنها اســتوار اســت. در 

فیلــم کــه ماجــرای آن ازدواج اجبــاری دختــری کــم ســن و ســال بــا مــردی متأّهــل بــه قصــد 

فرزنــدآوری اســت، زن و دختــر در حــّد کاال و شــیء تنــّزل می  یابنــد و ارزش دختــر برابــر بــا 

ــوادۀ او داده می  شــود.  ــه خان ــد ب ــد فرزن ــن ازدواج و تولّ ــی می  شــود کــه در ازای ای مادیان

تشــبیه دختر)گلبوتــه( بــه اســب بــه طــرق مختلفــی در ایــن فیلــم انجــام می  شــود. 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 80 را بــه یــاد مــی  آورد. 

فیلــم »رقــص در غبــار« نخســتین فیلــم بلنــد اصغــر فرهــادی کــه در ایــن فیلــم نیــز قــرار 

ــد  ــی یکســان همانن ــا وضعّیت ــار اســب و ب ــی )نظــر( در کن ــن نماهــای شــخصّیت اصل گرفت

ــا نمایــی از  ــم ب ــد. یکــی از ســکانس  های ایــن فیل ــرار می  کن ــان آنهــا برق او، مقایســه  ای می

ــای او را  ــر، ج ــدی از نظ ــان قاب  بن ــا هم ــی ب ــد نمای ــی بع ــود و کم ــاز می  ش ــب آغ ــر اس س

برپــرده می  گیــرد و ایــن امــر در ادامــه گســترش می  یابــد. بــرای مثــال نماهــای فریــاد نظــر 

ــم و شــیهه  ای اســت کــه اســب پــس از  ــادآور نماهــای ابتــدای فیل پــس از نیــش مــار، ی
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ــر روی او آب ســرد  ــرای تســلی اســب مســموم ب ــه بدنــش می  کشــد. ب ــار ب ــق ســم م تزری

می  پاشــند و همیــن اّتفــاق بــرای نظــر پــس از جدایــی از همســرش می  افتــد و دوســتانش 

بــرای رهانــدن او از غــم بــه روی او آب می  پاشــند. هــم اســب و هــم نظــر بــه نوعــی دچــار 

شــوک شــده  اند. 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.

 

تصویر11. تدوین تشبیهی در فیلم رقص در غبار

ــان  ــر بی ــالوه ب ــری ع ــباهت دیگ ــان ش ــه در آن بی ــم ک ــان« برمی  گردی ــم »مادی ــه فیل ب

ــمت  هایی  ــت. در قس ــه اس ــل توّج ــم قاب ــرای درک فیل ــه ب ــب و گلبوت ــان اس ــباهت می ش

ــه  ــد، تنبی ــودداری می  کن ــن خ ــرد مس ــا م ــه از ازدواج ب ــه گلبوت ــی ک ــم و زمان ــن فیل از ای

ــورد، در  ــاّلق می  خ ــرکش ش ــب س ــک اس ــه ی ــور ک ــورد، همان  ط ــاّلق می  خ ــود و ش می  ش

چنــد ســکانس بعــد مــادر او، رضوانــه، نیــز بــه شــّدت بــا شــاّلق کتــک می  خــورد و ایــن دو 

قســمت بــه طــرق دیگــری از شــباهت میــان مــادر و دختــر در بی  اختیــاری و اســتثمار شــدن 

حکایــت می  کنــد.

مفهمــوم توّجــه بــه ســود تولیــدی و اســتثمار زنــان بــه فیلــم »دســت  فروش«)1365( 

ــت  مایۀ  ــز دس ــا نی ــه و در آن   ج ــد، راه یافت ــاخته ش ــان« س ــس از »مادی ــال پ ــک س ــه ی ک

ایجــاد تدویــن تشــبیهی دقیقــی مطابــق بــا تئــوری آیزنشــتاین قــرار گرفتــه اســت. در ایــن 

فیلــم، نماهایــی از وضــع حمــل زن در مجــاورت نماهایــی از زایمــان گاوی قــرار گرفتــه اســت 

ــق در ذهــن مخاطــب، افــکار و  ــی مختلفــی از ایــن طری ــار دیگــر مضامیــن ضمن ــا یــک   ب ت

ــۀ  ــا مجّل ــه  ای ب ــاف در مقــام کارگــردان در مصاحب ــد. مخملب احساســات متفاوتــی را بپروران

ســروش »موقعّيــت اســتثماري و توّجــه صــرف بــه ســود توليــدي میــان ایــن دو« )نبــوی، 

1368: 206( را   دلیــل برقــراری ایــن تشــبیه دانســته اســت کــه بــا توضیحاتــی کــه دربــارۀ 

ایــن فیلــم و فیلــم »مادیــان« ارائــه شــد، کامــالً مطابــق اســت.
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تصویر12. تدوین تشبیهی در فیلم دست  فروش

بدیهــی اســت کــه توّجــه بــه مقولــۀ ظلــم و ســتم بــر زنــان و اســتثمار آنهــا مســأله  ای 

ــه آن رســیده باشــند و  ــار ب ــرای نخســتین ب نیســت کــه علــی ژکان یــا ســینماگران دیگــر ب

اکنــون نمایــش آن مخاطبــان را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. تمامــی زیبایــی نمونه  هــای مذکــور 

ــق  ــن طری ــه از ای ــردد ک ــی آن برمی  گ ــرم بازنمای ــنایی  زدایی و ف ــه آش ــز ب ــر چی ــش از ه بی

صــورت گرفتــه اســت. پرداخــت تأثیرگــذار ایــن ســینماگران و شــکل تــازه  ای کــه برآمــده از 

تمهیــدات تدوینــی اســت، عامــل اصلــی تقوّیــت درام درونــی داســتان اســت. 

مخملبــاف در میــان ســینماگران ایرانــی در فیلم  هــای مختلفــی از تدویــن تشــبیهی و یــا 

تدویــن ایدئولوژیــک بهــره بــرده اســت و در قســمت ســوم ایــن فیلــم بــا مونتــاژی مــوازی 

میــان جــوان دســت  فروش و نماهایــی از گوســفندی در حــال ذبــح بــه خوبــی سرنوشــت 

جــوان را بــه مخاطــب می  رســاند و بــا چنیــن تشــبیه و مقایســه  ای بــه نوعــی از پیــش بیــان 

می  کنــد: »بریــدی ســرش چــون ســر گوســفند«. 

\

تصویر 13. تدوین تشبیهی در فیلم دست  فروش

ــه  ــل ب ــود تبدی ــده و خ ــارج ش ــود خ ــوف خ ــری و مأل ــش ظاه ــن از نق ــا تدوی در اینج

ــق  ــم، طب ــزود از فیل ــن اپی ــاز شــروع ای ــی مخاطــب در آغ ــه عبارت موضــوع شــده اســت؛ ب

معمــول بــه دنبــال شناســایی شــخصّیت اصلــی و ویژگی  هــای اوســت، اّمــا ســینماگر، خــود 

تدویــن را هــدف قــرار داده نــه بیــان روایــت صــرف را؛ ســپس از توّجهــی کــه از بی  اعتنایــی 
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بــه رونــد معمــول بــه دســت آورده اســت بــرای انتقــال مضامیــن دیگــری اســتفاده می  کنــد 

و آن را همــراه بــا معرّفــی شــخصّیت در اختیــار مخاطــب می  گــذارد. نمایــش گوســفند کــه 

بــه همــراه نمــای جــوان دســت  فروش مؤّکــدًا بــه تصویــر درمی  آیــد، تفســیری تصویــری از 

ــا ایــن انگیــزه توجیــه  ــز ب ــه دســت می  دهــد و کارکــرد فرمالیســتی آن نی عاقبــت جــوان ب

می  شــود. 

یــک نمونــۀ دیگــر از تدوین تشــبیهی در آثــار مخملبــاف در فیلم »بایســیکل  ران«)1367( 

در  را  فجــر  جشــنوارۀ  بلوریــن  ســیمرغ  چهــار  کــه  فیلــم  ایــن  در  می  شــود.  دیــده 

ــن  ــرای تأمی ــه ب ــود ک ــت می  ش ــتانی، روای ــر افغانس ــیم، مهاج ــرای نس ــه دارد، ماج کارنام

دوچرخه  ســواری  هفــت  روزۀ  ماراتــن  بــه  اجبــار،  بــه  همســرش  درمــان   هزینه  هــای 

تن  می  دهد.

ــخ  ــی کام مخاطــب را تل ــدازۀ داســتان اصل ــه ان ــز ب ــم نی ــن فیل  داســتان  های فرعــی ای

ــمت  ــک س ــه در ی ــه ک ــرار گرفت ــی ق ــیم در میدان ــه نس ــی ک ــوص فصل ــه خص ــد، ب می  کن

مســابقۀ ســّنتی موســوم بــه بز  َکشــی1 در حــال اجراســت و در ســمت دیگــر پیرمــردی دیــده 

می  شــود کــه بــه قصــد خودکشــی، ســر خــود را زیــر یکــی از چرخ  هــای مینی  بــوس در حــال 

حرکــت قــرار می  دهــد. مونتــاژ مــوازی و متنــاوب میــان صحنه  هــای دو ســوی میــدان عــالوه 

ــا  ــت نابه  ســامان معیشــتی و اجتماعــی انســان را ب ــر ایجــاد هیجــان و اضطــراب، وضعّی ب

الشــۀ بــزی هماننــد می  کنــد کــه بازیچــۀ دســت مســابقه  دهندگان شــده اســت.

 

تصویر14. تدوین تشبیهی در فیلم بایسیکل ران

 در ادامــۀ رونــد ســینمای ایــران و کمــی جلوتــر در دهــۀ 80 نیــز نمونه  هــای مختلفــی از 

کاربــرد تدویــن تشــبیهی بــه چشــم می  خــورد کــه از میــان آنهــا تنهــا بــه ذکــر دو نمونــه کــه 

1  . )کشــیدن بــز( نوعــی بــازی ســّنتی 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 می  کننــد و هرقــدر بتواننــد 

آن را دورتــر ببرنــد و پرتــاب کننــد، جایــزۀ بیشــتری را برنــده  می  شــوند« )عابــدوف، 1393: 216(.
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ــی  ــه نمونه  هــای قبل ــر نســبت ب ــه  ای پوشــیده  تر و ظریف  ت ــه گون ــا اغــراض بالغــی ب در آنه

ــود. ــنده می  ش ــت، بس ــده اس منتقل  ش

ــم ســینماگر مطــرح، داریــوش مهرجویــی، دیــده می  شــود.  یکــی از ایــن مــوارد در فیل

ــی اســت کــه در ورای فضــاي  فیلــم »مهمــان مامــان« محصــول ســال 1382 فیلــم پرتحرّک

شــاد و پــر جنــب   و 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 

ــرش از نماهــای داخــل  ــا ایجــاد ب ــر ب ــن قســمت، تدوینگ ــده می  شــود. در ای مناســبی دی

ــان دام  ــا می ــی آس ــه »ماه ــم، ک ــت خان ــم، عّف ــی فیل ــخصّیت اصل ــه ش ــی ک ــه و جای خان

بــال« افتــاده اســت و مریــض احــوال بــرای اســتراحت آمــاده می  شــود بــه نماهــای ماهــی   

آســیب دیــده کــه بــه آن بخیــه زده  انــد، شــباهتی ظریــف میــان آنهــا برقــرار می  کنــد. هــر 

دو آســیب  پذیر، شــکننده و زخــم خــورده هســتند و هــر دو پــس از دشــواری بــه بهبــودی 

ــم  ــۀ فیل ــم و ظریفــی در فصــل اختتامی ــد. چنیــن قیــاس مالی نســبی دســت پیــدا کرده  ان

و پــس از تمــام فــراز و فرودهایــی کــه مخاطــب بــه همــراه عّفــت خانــم و همســایگانش 

تجربــه کــرده اســت، پایانــی دل  انگیــز و بــه یادماندنــی بــرای فیلــم بــه ارمغــان آورده اســت.

تصویر15. تدوین تشبیهی در فیلم مهمان مامان

فیلــم »خون  بــازی« )1385( از نظــر قــرار گرفتــن موقعّیــت تدویــن تشــبیهی درســت در 

ــن  ــری هوشــمندانۀ تدوی ــه کارگی ــم ب ــن فیل ــرد. در ای ــرار می  گی ــی ق ــم مهرجوی ــل فیل مقاب

ــی،  ــه  ای ضمن ــی، نمون ــراژ ابتدای ــش تیت ــا پخ ــان ب ــه و هم  زم ــل افتتاحّی ــبیهی در فص تش

پوشــیده و پنهــان از ایــن نــوع تدویــن را شــکل داده اســت کــه در میــان ســایر نمونه  هــا 

ــاز دارد. ــری نی ــل بیش  ت ــه تأّم ــری برخــوردار اســت و درک آن ب از ســطح باالت

داســتان ایــن فیلــم دربــارۀ مصائــب دختــر جــوان معتــادی بــه نــام ساراســت کــه تنهــا 

ــر  ــز بی  خب ــاد او نی ــه از اعتی ــو ک ــزدش)آرش( از تورنت ــت نام ــل از بازگش ــا قب ــاه و ت ــک م ی
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اســت، فرصــت دارد از شــّر بیمــاری  اش خــالص شــود.

ــا عروســکی در  ــه ب ــده می  شــود ک ــی از آرش دی ــم، نماهای ــن فیل ــن ای ــق آغازی در دقای

ــت.  ــص اس ــال رق ــتد، در ح ــارا می  فرس ــرای س ــد آن را ب ــه بع ــی ک ــاس عروس ــش لب پوش

ــای  ــد. نماه ــم می  خورن ــه چش ــوح ب ــه وض ــاق آرش ب ــای ات ــارا در دیواره ــای س عکس  ه

ــه  ــوده ک ــون مشــاهده  کردیم صحنه  هــای فیلمــی ب ــا کن ــد آنچــه ت بعــدی مشــّخص می  کن

ــادا فرســتاده اســت و ســارا و مــادرش مشــغول تماشــای آن هســتند؛ ســپس  آرش از کان

ــن  ــاس عــروس ت ــه، لب ــد. در پس  زمین ــا یکدیگــر می  رقصن ــد آرش و عروســک ب آنهــا همانن

ــر ســر عروســک روی دوش ســارا قــرار گرفتــه  عروســک، روی میــز دیــده می  شــود و تــور ب

اســت. ســپیده عبدالوّهــاب، تدوینگــر ایــن فیلــم، بــه خوبــی و بــا تنظیــم نماهــا توانســته 

ــن  ــالی و دروغی ــاط پوش ــن ارتب ــک و همچنی ــارا و عروس ــت س ــانی وضعّی ــی از هم  س حّس

ــا شــمایل غیــر  ــر از اعتیــاد ســارا ب ــه ایــن شــیوه برســاند. آرِش بی  خب میــان او و آرش را ب

ــه  ــه ب ــا خــود واقعــی ســارا و گرفتاری  هایــش ک ــه ب واقعــی او)عروســک( روبه  روســت و ن

خاطــر حفــظ رابطــه یــا دالیــل دیگــری از او مخفــی شــده اســت.

  

تصویر 16. تدوین تشبیهی در فیلم خون  بازی

بحث و نتیجه  گیری

ــم  ــا کناره ــا ب ــد ت ــینماگران داده ش ــه س ــکان ب ــن ام ــن ای ــور تدوی ــش و ظه ــا پیدای ب

ــا  ــد، اّم ــدی گزینش  شــده و منســجم را ایجــاد کنن گذاشــتن ســکانس  های دل  خــواه، فرآین

ــم  ــن فیل ــوع دیگــری از تدوی ــر از ســینماگران پرشــور روســی ن آیزنشــتاین و تعــدادی دیگ

ــر ایجــاد  ــی و پیوســتگی داســتانی ب ــی زمان ــر توال ــز ب ــه جــای تمرک ــه ب ــد ک ــداع کردن را اب

ــام  ــواع و اقس ــن ان ــن تدوی ــود. در ای ــتوار ب ــب اس ــی در مخاط ــی و روان ــی عاطف واکنش

ــه یکــی  ــکار مخاطــب طراحــی و اجــرا می  شــود ک ــن اف ــرای برانگیخت ــی ب روش  هــای تدوین

ــر  ــا ب ــن دو نم ــن تدوی ــت. در ای ــبیهی« اس ــن تش ــیوه  ها »تدوی ــن ش ــن ای از پرکاربردتری
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مبنــای شــباهت در یکــی از وجــوه ممکــن در صورتــی کنارهــم قــرار می  گیرنــد کــه مفهومــی 

ضمنــی را نیــز منتقــل کننــد. درک ایــن مفاهیــم ضمنــی و کشــف ظرایــف تدویــن کــه از کــم 

ــه  ــن مقال ــی ای ــدف اصل ــی  رود، ه ــمار م ــه ش ــینمایی ب ــای س ــده  ترین عرصه  ه   شناخته  ش

ــح و  ــرای توضی ــالش ب ــران و ت ــی از ســینمای ای ــا برشــمردن نمونه  هــای مختلف ــه ب ــود ک ب

ــد. ــه ش ــی پی  گرفت ــیوۀ تدوین ــن ش ــیر ای تفس

ــد،  ــرح ش ــران مط ــینمای ای ــف س ــازان مختل ــا و فیلم  س ــه از دوره  ه ــی ک در نمونه  های

شــاهد کارکردهــای مختلــف تدویــن تشــبیهی بودیــم کــه بنــا بــه انگیزه  هــای مختلفــی نیــز 

ایجــاد شــده بودنــد. زندگــی ســخت جذامیــان، تــالش بــرای بقــا، حــرص و طمــع حیوانــی 

انســان، بازیچــه بــودن قشــر ضعیــف جامعــه، دیــد اســتثمارگونه بــه زن، روابــط پوشــالی و 

دروغیــن میــان آدم  هــا برخــی از مضامینــی اســت کــه از بطــن فــرم تدویــن تشــبیهی منتقــل 

ــرد  ــف کارک ــن تشــبیهی در نمونه  هــای مختل ــه شــگرد تدوی ــن ک ــر ای ــود. عــالوه ب شــده ب

متفاوتــی داشــته اســت در نمونه  هایــی بــا مشــبه  به یکســان )ســگ، اســب( نیــز کارکردهــای 

متفــاوت و انگیــزۀ هنــری هریــک از ایــن تمهیــدات فرمــال بــه خوبــی قابــل دریافــت اســت. 

ــه از  ــه  ای ک ــنایی  زدایی   هنرمندان ــوف و آش ــیوۀ مأل ــن از ش ــروج تدوی ــا خ ــن نمونه  ه در ای

ایــن طریــق صــورت گرفتــه، نقــش مســتقل و زیبایی  شناســانۀ تدویــن را برجســته ســاخته 

ــه عواطــف و افــکار شــکل  ــد ب ــا چــه حــد می  توان اســت و نشــان می  دهــد کــه تکنیــک ت

دهــد. 

یکــی دیگــر از نتایــج ایــن پژوهــش توّجــه بــه ایــن امــر اســت کــه برخــالف نخســتین 

ــی  ــط منطق ــتن رب ــدون داش ــبه  به  ها ب ــه مش ــتاین ک ــبیهی آیزنش ــن تش ــای تدوی نمونه  ه

ــی و  ــبیهات تدوین ــدند، تش ــم می  ش ــتان، وارد فیل ــان داس ــرون از جه ــتان و از بی ــا داس ب

ــران در ســیر روایــی و در  خصوصــًا مشــبه  به  ها در تمامــی نمونه  هــای منتخــب ســینمای ای

مــکان داســتانی نقــش داشــته  اند و بــا جهــان داســتانی فیلــم کامــالً در ارتبــاط بــوده و از 

ــر بعــد  ــار تحمیــل نشــده    اند. ایــن امــر ضمــن افــزودن ب ــر آث محیــط بیــرون از داســتان ب

ــراه دارد. ــه هم ــز ب ــان را نی ــی مخاطب ــا، هم  دل ــن فیلم  ه ــبیهات در ای ــی تش واقع  گرای

 بررســی تاریخــی برخــی از نمونه  هــا نشــان داد اگرچــه در دوره  هــای متأّخــر نیــز امــکان 

ــوع پیچیدگــی وجــود دارد، گــذر  ــه شــکل ســاده و عــاری از هــر ن ــی ب ــروز تشــبیه تدوین ب

ــا نوعــی پیچیدگــی و ظرافــت  از دوره  هــای متقــّدم بــه ســال  های متأّخــر ســینمای ایــران ب
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بیش  تــر در بــه کارگیــری راه  بردهــای فرمــال تدویــن ســینماگران همــراه شــده اســت. بــرای 

مثــال نمونــه  ای از تشــبیه در دهــۀ 60 ) بایســیکل ران( بــه صــورت قــرار دادن چنــد بــارۀ دو 

نمــای مشــابه در کنــار هــم در دهــۀ 80 )خــون بــازی( بــه فرمــی پیچیده  تــر تبدیــل شــده 

اســت کــه بــرای بررســی عناصــر مشــترک و کشــف دالیــل شــباهت تأّمــل بیشــتری را اقتضــا 

می  کنــد. بــه جــز ایــن امــر، نــوع ارتبــاط میــان نماهــا نیــز از جملــه مــواردی اســت کــه توّجــه 

بــه آن متضّمــن معانــی مختلفــی خواهــد بــود. در تمامــی نمونه  هــای منتخب ایــن پژوهش 

 و در دهه  هــای مختلــف، قطــع ســاده دو نمــا را بــه   یکدیگــر مّتصــل ســاخته و از فرم  هــای 

ــواع و اقســام فیدهــا اســتفاده نشــده اســت. تنهــا در  ــا ان ــو و ی برجســته  تری چــون دیزال

یــک مــورد )فیلــم آب، بــاد، خــاک( بــرای برقــراری تدویــن تشــبیهی میــان امیــرو و ســگ  ها، 

نمایــش ســگ  ها بــه صــورت اسلوموشــن بــا افــزودن بــر بعــد ناآشناســازی و برخــورداری از 

جلــب توّجــه مضاعــف بــه عنــوان پیامــد اصلــی آن، نســبت بــه ســایر مــوارد از وجــه تمایــز 

ــود.  ــری برخــوردار ب بیش  ت

مطابــق اصــل فرمالیســتی، نگــرش خــاّص هــر یــک از ســینماگران منجــر بــه گزینــش و ترکیب 

نماهایــی شــده کــه حاصــل و معنــای نهایــی آن  هــا در ذهــن مخاطــب ایجــاد شــده اســت. درک 

ــتر و درک  ــای بیش ــف معناه ــر از کش ــرف نظ ــا، ص ــن گزینش  ه ــر ای ــل دقیق  ت ــه و تحلی و تجزی

بهتــر ســینما، توّجــه بــه ظرافت  هــای آثــار ســینمایی و شــناخت بیشــتر امکانــات رســانۀ ســینما 

ــان  ــرای مخاطب ــی کار، ب ــی از روش و چگونگ ــر آن آگاه ــالوه ب ــت. ع ــد داش ــال خواه ــه دنب را ب

تحســین و لــّذت بیش  تــری را بــه بــار خواهــد آورد و آن  هــا را بــه مخاطبانــی اندیشــمند و فّعــال 

در برابــر تصاویــری کــه در مــوارد مختلفــی بــا آن برخــورد می  کننــد، تبدیــل خواهــد کــرد.

بــه منظــور انجــام تحقیقــات و پژوهش  هــای بعــدی، توّجــه بــه موضوعــات مختلــف تدویــن 

ــه  ــه در آن ب ــی  هایی ک ــار بررس ــن در کن ــال تدوی ــی فرم ــی و بررس ــۀ زیبایی  شناس ــم در زمین فیل

ــود.  ــنهاد می  ش ــردازد، پیش ــم می  پ ــن فیل ــری تدوی ــه کارگی ــای ب ــل روش  ه ــور و تکام ــیر تط س

بــرای مثــال موضوعاتــی چــون بررســی تّطــور و تکامــل تدویــن تشــبیهی در آثــار یــک یــا چنــد 

ســینماگر یــا بررســی تدویــن تشــبیهی در آثــار ســینماگران مختلــف و مقایســۀ آن  هــا بــا یک  دیگر 

از منظــر نــوع و نحــوۀ اســتفاده، بســامد و... می  توانــد 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 نمونه  هــای دیگــری از موضوعاتــی هســتند کــه 

نیازمنــد بررســی و تحلیــل بیشــتر هســتند.
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