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مقدمه
فیلم دیدن جزوی از زندگی معاصر شده است. بعضی 
آن را صرفاً وسیله ای برای سرگرمی تلقی می کنند 
ولی بسیاری آن را کاوشی در مسائل فکری زمان خود 
می بینند. دسته دوم نه تنها می توانند از آن لذت ببرند، 
بلکه قدرت تصویر و صدا را برای انتقال ایده ها به تحلیل 
گرفته و به دنیای ذهنی فیلمسازان نفوذ کنند. تحلیل 
فیلم قضاوتی تکنیکی مبتنی بر زبان سینما است که 
نیاز به شناخت روش های خود دارد. هدف این جزوه 
از کارگاه های تحلیل فیلم در  که محصول کار یکی 
انجمن سینمای جوانان ایران – دفتر بیرجند بوده است، 
هایی  روش  چنین  آموختن  برای  پیشنهادهایی  ارائه 
است. مهم تر آنکه روش ها به منظور خوانش فیلم کوتاه 
داستانی پیشنهاد شده است ولی می تواند با تغییراتی 
برای تحلیل فیلم بلند نیز به کار گرفته شود. دیدن فیلم 
های ذکر شده در این کتاب ضروری است ولی اصولی 
آن است که هر فیلم کوتاه داستانی شاخص دیگری را 

بتوان جایگزین کرد.
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 تفاوت بین نقد فیلم و تحلیل فیلم
به طور کلی برای نقد کردن یکبار دیدن فیلم کافی 
است اما برای تحلیل، معموالً تحلیلگران باید چند بار 
نقد فیلم برای کسانی که هنوز  فیلم را ببینند. غالباً 
فیلم را ندیده اند نوشته می شود، اما تحلیل فیلم پس 
از نمایش فیلم صورت می گیرد. در نقد فیلم با اینکه 
داستان گفته می شود اما قسمت هایی از آن رو نمی 
شود تا برای بیننده دیدن فیلم جذابیت داشته باشد، 
در حالیکه در تحلیل، نیازی به گفتن داستان نیست 
اما باید به تمام زوایای فیلم توجه کرد و کلیه اشکاالت 
کامال بررسی شوند به صورتی که استدالل شود که چرا 

چیزی درست یا غلط به نظر می رسد.
مردم  برای  جذابیت  ایجاد  نقد،  نوشتن  اصلی  هدف 
عادی می باشد تا آنها را برای دیدن فیلم ترغیب کند و 
می تواند توسط اشخاص غیر سینمایی و غیر متخصص 
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نوشته شود در حالی که تحلیل باید توسط اشخاصی 
باشند  سینمایی  معلومات  یا  تحصیالت  دارای  که 
نوشته شود زیرا آنها براساس دانش سینمایی خود باید 
استدالل کنند که چرا یک فیلم در یک زمان خوب و 
در زمان دیگر بد است؟ از سوی دیگر بیرون کشیدن 
جنبه های مثبت یک فیلم در نقد باید به گونه ای باشد 
که غیر سینمایی ها و مردم عادی هم بتوانند از آن 

استفاده کنند.
 در تحلیل گاهی به دلیل پیچیدگی موضوع، تحلیلگر 
مجبور به استفاده از لغات و اصطالحات فنی و تکنیکی 
است و گاه حتی به تعریف اصطالحات اولیه و مشخص 

در فنون فیلم نمی پردازد.
 از لحاظ حجم نوشتاری معموال نقد کوتاهتر از تحلیل 
نوشته می شود؛ البته می تواند کالمی یا تصویری نیز 

باشد؛ مثال برای رادیو یا تلویزیون.
یک منتقد باید سانسورها و محدودیت های اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی زمان خود را رعایت کند اما تحلیلگر 
یک انسان بی طرف است که با بی طرفی کامل فقط 
در مورد سینما به عنوان یک هنر و پدیده ای دائما در 

حال تحول تحلیل خود را انجام می دهد.
هدف از نقد ارتقاء سطح دانش مخاطبان نیست، اما 
را  ارزش مدیوم  واقع  تحلیل چنین هدفی دارد و در 

مشخص می کند.
نقد معموال مخاطبان بسیار زیادی دارد چون فیلم از 
نظر منتقد یک کاالی سرگرم کننده است. در حالی که 
تحلیل به عنوان یک وسیله بیانی، قدرت القای شدیدی 

دکتر احمد الستی
گذری بر تحلیل فیلم کوتاه
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دارد که به دنبال کشف زبان و گرامر و هنر سینماست و 
البته مخاطبان محدودی دارد که فقط در حیطه سینما 

فعالیت می کنند.
 

• تفاوت بین تحلیل فیلم بلند و تحلیل فیلم کوتاه
در تحلیل فیلم  به تکنیک و زیبایی شناسی سینما به 
عنوان یک هنر پرداخته می شود که باید همیشه از زبان 
فنی استفاده شود. در فیلم های بلند معموال یکی دو 
سکانس از فیلم را به عنوان سکانس های کلیدی فیلم 
تحلیل کرده و بقیه فیلم را با توجه به همین سکانس ها 
مورد توجه قرار می دهند. در واقع فرمول تحلیل فیلم 
و یافتن تم یا ایده اصلی فیلم بر اساس ))تمام فیلم در 
یکی دو سکانس(( صورت می گیرد. که از لحاظ دکوپاژ، 
ریتم، بازیگری، مونتاژ و غیره باید سرانجام به تم اصلی 

که از اول مشخص شده برسند.
در فیلم کوتاه باید ایده اصلی را در همان زمان کوتاه که 
معموال یک یا دو سکانس است بسط داد و تحلیل کرد.

کاراکترها  درونیات  تحلیل  به  معموال  کوتاه  فیلم  در 
از  یکی  این  و  شود  نمی  پرداخته  بعدشان  و  قبل  و 
ارجحیت های فیلم کوتاه  نسبت به فیلم بلند محسوب 
می شود. ایده فیلم کوتاه توسط کاراکترها و کنش آنها 

القا می شود.
در برخی فیلم های بلند زمان به عنوان فاکتور اصلی 
از قدرت بالقوه باالیی برخوردار است مانند فیلم های 
»تارکوفسکی« و »بالتار«، اما در فیلم کوتاه زمان یک 
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فاکتور متفاوت است که جایی برای اطناب ندارد. حس 
کش آوردن زمان، مخصوص فیلم بلند است که باید 
علت این کش آمدن زمان در تحلیل توضیح داده شود.

در فیلمهای بلند از ساختار نو، روایت هایی با زمان های 
استفاده می شود که دارای روایت های  تنیده  درهم 
بسیار پیچیده هستند و این روایت ها غالباً مناسب فیلم 
کوتاه نیستند، بنابراین نمی توان به عنوان نکته مثبت 

تحلیلی به آنها پرداخت.
کشف ایده در فیلم کوتاه مهمترین اصل است که تمام 
دنیای فیلم را بایستی در کاراکترها و کنش آنها مورد 
تحلیل قرار داد اما در فیلم بلند باید به کلیت فیلم و 

جهان بینی که در خود دارد توجه کرد.
بطور کلی برای تحلیل یک فیلم کوتاه ابتدا ایده فیلم، 
و  دهد  می  روی  کاراکترها  برای  که  اتفاقاتی  سپس 
سپس شروع و پایان فیلم کوتاه و اتفاقات مابین آن به 

صورت اسکلت بندی مطرح می شود.

 گزینه های ساختاری فیلم
ــروع  ــاختاری یعنی فیلم چگونه ش ــه های س گزین
می شود، چگونه به پایان می رسد و حوادثی که در بدنه 
ــامل می شوند. البته اول باید  فیلم روی می دهند را ش
بدانیم که ایده فیلم چیست؟ ابتدا فیلم کوتاه را به ایده 
ــیم کرده و سپس به قسمتی که باید تاکید  و بدنه تقس

بیشتری روی آن شود می پردازیم.
پس گزینه های ساختاری در فیلم عبارتنداز :

دکتر احمد الستی
گذری بر تحلیل فیلم کوتاه
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• شروع
• پایان

• پرورش واقعه یا رخداد
 بنابراین ابتدا باید به اینکه کارگردان چگونه به ایده 
خود پرداخته و از چه تکنیک ها و فنونی استفاده کرده 
بپردازیم. مثال با توجه به بازیگری که در پرداخت ایده 
کمک کرده به تحلیل بازی و میمیک صورت و غیره 

می پردازیم.
این که یک فیلم در چه شرایط سینمایی  همچنین 
ساخته شده نیز مهم است. روش ساخت فیلم، مثال 
روش فیلمبرداری)حرکت دوربین و قاب بندی و...( و 
نور پردازی که مسئول حس آفرینی در فیلم است نیز 
بسیار مهم است. گاه حتی در تحلیل بازیگری باید به 
بک گراند و فورگراند توجه کرد. عالوه برآن می توان به 
رنگ، تدوین، افکت های صوتی، دکور، لباس و موسیقی 
و... در تحلیل پرداخت. البته توجه به این سوال ها  که: 
))چرا این فیلم را دوست دارم یا ندارم؟(( و چرا این 
فیلم مرا وادار به فکر می کند در شروع تحلیل بسیار 

کمک می کند.

 هدف تحلیل فیلم
در تحلیل فیلم پیشنهادی داده نمی شود که چگونه 
این فیلم می توانست بهتر ساخته شود، بلکه باید فقط 
آنچه هست و ساخته شده را تحلیل کرد. هدف تحلیل 
فیلم مطرح کردن اصول و راهکاری برای درک بهتر 
فیلم با توجه به بکارگیری ذهن و حس مخاطب است.
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ــینما از راه  ــینمایی یک متخصص س تقویت دانش س
تحلیل فیلم صورت می گیرد. در واقع از طریق تحلیل 
ــت که فیلمساز بهتری شویم. فیلم های خوب  فیلم اس
ــیل های زمان خود هستند که  ــینما مانند فس س
می توانند اطالعات بسیار زیادی را که در زمان ساخت 
ــان مطرح بوده برای تحلیل در  آنها در جامعه و زمانش
ــار بیننده قرار دهند. زیرا تفکرهای زیادی مربوط  اختی
به همان زمان ساخت فیلم در قالب داستان ها و روایت 
های قدیمی قرار می گیرند.همه فیلمهای خوب دوالیه 
ــد: متن)Text( و زیر متن)subtext( ، مثال فیلم  دارن
»هفت دالور« )1960(، فیلمی وسترن درباره کمک به 
روستائیان مکزیکی برای مقابله با راهزنان است که متن 
ــود ولی در زیر متن فیلمی راجع به کمک  تلقی می ش
آمریکائی ها به ویتنام جنوبی برای مقابله با کمونیست 
های ویتنام شمالی است. بنابراین در این فیلم داستان 
وسترن آن متن)Text( و الیه زیرین آن، جنگ ویتنام 

زیر متن)subtext( است.
مورد جنگ  در  نیز   )1967( )) ادیسه 2001  فیلم)) 
که  است  این  آن    subtext درواقع   است.  ویتنام 
آمریکایی ها باالخره در ویتنام گم می شوند و به خانه 
 subtext به نمی رسند.البته تماشاگران عادی غالباً 
دست نمی یابند، ولی یکی از هدف های تحلیل رسیدن 

به همین subtext است.

  چطور می توان به subtext رسید؟
بستگی به اطالعات فردی دارد. هرچه بیشتر از  مسایل 

دکتر احمد الستی
گذری بر تحلیل فیلم کوتاه
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زمان خود و تاریخ اطالع داشته باشید موفق تر هستید. 
فیلسوفانی که در مورد زمان خود اطالعات  ژیژک و 
زیادی دارند، به راحتی به subtext دست می یابند. 

در خوانش فیلم ها )reading( دیدگاه هایی به نام 
رویکرد وجود دارند که بطور مثال می تواند روانکاوانه، 
نشانه شناسانه، فمینستی، مارکسیستی و حتی بیولوژی 
و تئولوژیکی یا خداشناسی، نژادشناسی و....شامل شود.

 subtext توجه داشته باشید که در نقد فیلم اصال به
پرداخته نمی شود.

 روش تحلیل فیلم:
ابتدا باید داستان فیلم را تقسیم بندی کنیم. مهمترین 
ــت که فیلم ها را صفت پردازی کنیم. باید  کار این اس
ببینیم در تقسیم بندی هایمان چه صفاتی را می توانیم 
به کار ببریم. سپس صفت های اول و آخر فیلم را با هم 
مقایسه می کنیم. در این حالت آنها را به عنوان تحول 
کاراکتر از نقطه »الف« به »ب« می نویسیم و ذکر 
ابتدای  در  پاراگراف  یک  نوشتن  با  مثال  کنیم.  می 
تحلیل، شخصیتمان را تحلیل می کنیم. در ادامه به 
تحلیل بدنه می پردازیم. به طور مثال در فیلم کوتاه 
به  راجع  ماند« هر کالمی که  بعدی خواهم  »منتظر 
خوشبختی، آینده، آرامش و... گفته  می شود به نمای 
بسته صورت زن کات می خورد. در ارتباط با همین 
فیلم،کاراکتر محوری زنی میان سال و نه چندان جذاب 
است که بعد از ساعات کار روزانه، سر شب تنها و بی 
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حوصله در پارکی مشغول قدم زدن است. از نحوه راه 
رفتن پیداست که عجله ای برای رسیدن به خانه ندارد. 
لحظاتی بعد او را در پله کان برقی مترو می بینیم که 
به زوج جوانی که خوشحال به نظر می رسند با حسرت 
می نگرد. وقتی وارد واگن مترو می شود مرد جوانی 
نیز هم زمان با او سوار مترو می شود و بالفاصله برای 
مسافران شرح می دهد که متخصص کامپیوتر است، 
حقوقی مکفی دریافت می کند و مدتها است به دنبال 
زنی می گردد تا زندگی شرافتمندانه و خوشبختی را 
به  او آغاز کند. درحال صحبت مرد جوان دوربین  با 
تدریج نماهای نزدیک و نزدیکتری از زن می گیرد که 
حاکی از توجه او به مرد جوان است. به همین صورت 
نماهای نزدیک و نزدیکتری نیز از مرد جوان می گیرد 
که دکوپاژ به طور تلویحی رابطه ای را بین این دو برقرار 
می کند. در حالی که غالباً دیگران به حرف های مرد 
می خندند، ولی موجب امیدواری زن شده است. مرد 
جوان اعالم می کند که هرکسی که مایل است زندگی 
ای توام با عشق را با او آغاز کند می تواند در ایستگاه 
بعدی پیاده شود و مرد نزد او خواهد رفت. وقتی زن 
با شوقی فراوان و لبخندی بزرگ پیاده می شود مرد 
جوان که از قطار پیاده نمی شود در حال بسته شدن 
در به او می گوید که این فقط تمرین بازیگری بوده 
است. زن که شاهد دور شدن مترو است نزدیک است 

به گریه بیفتد. 
فیلم با نماهای بسته ای از پاهای زن آغاز می شود و با 
نمایی بسته تر از صورت زن به پایان می رسد. ساختار 

دکتر احمد الستی
گذری بر تحلیل فیلم کوتاه
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منظم فیلم، تنهایی بیرون از مترو، لحظه ای خوشحال 
در داخل مترو و باالخره تنهاتر و بیرون از مترو در آخر 
که  کند  تبدیل می  تراژیک  کاراکتری  به  را  او  فیلم، 
سرنوشتی نزولی پیدا کرده است. به همین صورت نظم 
دکوپاژی نماهای داخل مترو رابطه خیال پردازانه ای را 
برای زن و خوشبختی او فراهم آورده است که لحظه 
ای او را خوشحال کرده است. در هنگام خروج زن از 
مترو، صدای باز و بسته شدن در به نشانه اخطار آمیزی 
تبدیل می شود که در ارتباط با این بازی ناجوانمردانه 
به او اخطار می دهد. این فیلم کوتاه حدود چهار دقیقه 
ای، با به کار بردن زبان و تکنیک سینما تأثیری قوی را 

بر تماشاگر می گذارد.
از توصیف رنگ و نور و... به نحوی برای توضیح اتفاقات 
استفاده می کنیم. فیلمساز از طریق رنگ نماهای آخر 
فیلم به حس افسردگی زن افزوده است و یا موسیقی 
یکنواخت در شروع و در پایان فیلم با تغییراتی که در 
آن شنیده می شود حالتهای حسی را به مخاطب می دهد.

 
 مسائل ساختاری فیلم

Twist .1  که در لغت به معنای پیچ و تاب است، در 
غافلگیری در آخر  و  ناگهانی  تغییر  به عنوان  تحلیل 
فیلم و تغییر داستان در جهت دیگر می باشد. مهم 
این است بدانیم که در تحلیل از خود این واژه استفاده 
نمی شود بلکه به جای آن کلمه غافلگیری بکار برده 
می شود. در یک تحلیل باید تاثیر لحظه ی غافلگیری 
و اینکه چرا تاثیرگذار بوده ذکر شود. مثال بازیگری، 
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- آیا ارتباطی بین پشت سر کاراکترها )بک گراند صحنه( و 
شخصیت آنها می بیند؟

- در اولین برخورد با پسر جوان او در حال انجام چه کاری است؟
- نمادها و سمبل های درون فیلم کدامند و به چه مفهومی 

به کار رفته اند؟
- کفشی که در آخر فیلم با حرکت دوربین پدیدار می شود 

به چه معنی است؟
- نام فیلم »آنها چگونه به آنجا می رسند« به چه معنی 

است و منظور از آنها چیست یا کیست؟
سینمایی  های  تکنیک  چه  طریق  از  فیلم  اصلی  ایده   -

حاصل می شود؟

پیش رفتن داستان، تشدید حوادث و رسیدن آنها به 
نقطه ی اوج مراحلی هستند که برای شرح در تحلیل 
باید مورد بررسی  قرار گیرند. همیشه باید صفت هایی 
را از درون فیلم پیدا کنیم و در مورد آنها صحبت کنیم. 
مثال در فیلم ذکر شده، این تفکر که سرنوشت همگی 
ما مرگی بد و خطرناک است که یک تفکر نیهلیستی 
است مد نظر قرار می گیرد. با به کار بردن صفت ها 

راهی برای توصیف مفاهیم فیلم پیدا می کنیم.
چند عنصر مهم که در زمان تحلیل باید به آنها توجه 

کنیم عبارت اند از:
1. غافلگیری

2. شوک
3. مکاشفه

4. تقاص یا جزا
 تحلیل محتوایی:

یک  که  کند  می  تاکید  پیامی  بر  محتوایی  تحلیل 
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فیلمساز می خواهد بدهد. فیلمسازها غالباً متفکرین 
اجتماعی هستند، در این باره می توان به دوره ای به 
نام سینمای مولف اشاره کرد که فیلمساز را به عنوان 
یک مولف یا مغز متفکر معرفی می کرد که به وی به 
عنوان صاحب نظر و به کارش به عنوان یک اثر هنری 

نگاه می شد.
در تحلیل محتوا از تکنیک سینما استفاده می شود تا 
ایده ها اثبات شوند. معموال از اندیشه های فیلم شروع 
می شود و با استفاده از تکنیک ها آن اندیشه یا هنر را 

به اثبات می رسد.
در فیلم »ماشین پرس« جوانی شاهد چگونگی ساختن 
محض  به  که  است  عظیم  کارخانه  یک  در  ماشین 

کوچکترین خطا سازندگان، آنرا پرس می کند.
هنگام تحلیل محتوایی چنین فیلم هایی، به این قبیل 

سوال ها بپردازید:
- از طریق چه تکنیک های سینمایی ایده فیلم انتقال یافته است؟
- از طریق چه میزانسن یا لحظه پردازی هایی اندیشه فیلم 

شکل گرفته است؟
- فکر اصلی فیلم از چه لحظه ای آغاز و در چه لحظه ای کاماًل 

شکل می گیرد؟
- چه مراحلی را شکل اندیشه اصلی فیلم طی می کند تا 

کاماًل شکل بگیرد؟
- چه جغرافیایی به فیلم منسوب است؟ آیا مکان رخداد جای 

ویژه ای است یا در هر جایی می تواند اتفاق بیافتد.
- چه زمان بخصوصی را برای این رخداد می توانید در نظر 

بگیرید )در چه مقطع تاریخی ای داستان رخ می دهد؟(
- آیا ایده و اندیشه اصلی فیلم بدیع است یا تکراری ؟ در

دکتر احمد الستی
گذری بر تحلیل فیلم کوتاه
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 هر صورت به تماشاگر چه می آموزد؟
- موسیقی این فیلم چه نقشی در فهم بهتر فیلم بازی می کند؟

وقتی که یک واحد کوچک نماینده یک کل می شود از 
واژه microcosm استفاده می شود مانند فیلم مذکور 
و فیلمهای فیل، پرواز بر فراز آشیانه فاخته و یا رمان 
قلعه حیوانات که فیلمساز عقیده خود را با قرار دادن در 
یک واحد کوچک مانند تیمارستان، مزرعه، کارخانه و... 
به کل جهان تعمیم می دهد. بسیاری از فیلم ها از این 
جهان کوچک درون فیلم به عنوان نمادی برای جهان 
وسیع تر استفاده می کنند. در فیلم "دستگاه پرس" 
کارخانه محل رخداد حوادث این فیلم یک مایکروکازم 

است که نمادی از یک کشور است.
در تحلیل محتوایی صداهای انسانی و محیطی، تفسیر مکان 
و فضا و تشخیص اینکه آیا فیلم در بی زمانی و بی مکانی به 
سر می برد و حتی تشریح رنگ فیلم، اهمیت دارند. مثالً در 
فیلم »دستگاه پرس« ، سیاه و سفید بودن فیلم نشانه ای از 
سیه اندیشی و آینده ی سیاه است. به همین صورت در فیلم 
تروریست کوچولو، یک روستا نمادی از یک کشور می شود 
و هر کشوری، اطالعات بومی خاص خود را دارد که برای 
تحلیل باید از آنها آگاه باشیم، که در تحلیل فیلم تروریست 

کوچولو بسیار اهمیت دارند.
در تحلیل، ایده فیلم کوتاه باید به صورت یک جمله ی 
خبری و بیانیه آورده شود. در واقع ایده در تحلیل یک فیلم 
با تاکید بر ریزه کاری ها به منظور متقاعد کردن تماشاگر یا 

شنونده به صحت و سقم برداشت ها شکل می گیرد.
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تحلیل در فیلم می تواند کامال شخصی باشد و هر کس 
می تواند نقطه نظر خاص خود را بیان کند. هر کسی می 
تواند بنابر خوانش و برداشت خود از فیلم و یافتن ایده و 

انطباق آن با نشانه های درون فیلم، تحلیل را انجام دهد.

 رویکردهای تحلیل فیلم
ــد و باید  ــاس یک رویکرد باش تحلیل حتما باید بر اس
مشخص شود که حیطه مطالعاتی مشخصی در تحلیل 
شما وجود دارد. مثال در فیلم های »آنتونیونی« رویکرد 
ــتی و در فیلم های  ــا فمینیس ــتی ی اگزیستانسیالیس
ــن« رویکرد بینامتنی را  »تارانتینو« و »وودی ال
می توان استفاده کرد. برای اطالعات بیشتر می توان به 
کتاب »مقدمه ای بر نظریه فیلم« نوشته ی رابرت استم 

ترجمه احسان نوروزی مراجعه کرد.

 تحلیل تکنیکی فیلم
در تحلیل تکنیکی فیلم کوتاه به چند مورد باید توجه کرد:

1-روایت فیلم چیست؟
2-روایتگر کیست؟

Pov-3 به چه کسی منصوب است؟
4-چه کسی فیلم را شروع میکند.؟

5-با چه کسی فیلم به پایان میرسد؟
6-ما با چه کسی همذات پنداری می کنیم؟

نوشتن تحلیل فیلم بایستی به دقت و باذکر شرح نماها و 
صحنه ها و باتوجه به کارکرد عناصر سینمایی مثل صدا، 
نورپردازی، رنگ، حرکت دوربین و غیره به هر کدام از سوال 
از کارکرد  بایستی  البته تحلیل گر  داد.  پاسخ  های فوق 

دکتر احمد الستی
گذری بر تحلیل فیلم کوتاه
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هرکدام از عناصر سینمایی فوق به خوبی مطلع باشد. در 
این مورد خواندن کتاب هایی که به کارکرد این عناصر 

می پردازند می تواند به تحلیلگر کمک شایانی بکند.

• چگونگی نگارش تحلیل فیلم
غالبا برای شروع از شرح مختصر و یک جمله ای راجع 
ایده ها شروع  اندیشه ها و  بیان  توانایی سینما در  به 
می کنیم. سپس آن ایده ها و اندیشه هایی را بیان می 
کنیم که در فیلم مورد نظرمان وجود دارند و سپس 
کاراکترهای محوری فیلم و حوادث پیرامون آنها بررسی 
می شوند.شرح صحنه ها، نماها و سکانس ها را به دلیل 
معنی آفرینی به صورت تکنیکی بیان می کنیم. استدالل 
های خود را از طریق نمونه های سینمایی به اثبات می 
رسانیم. یعنی اینکه با توجه به چه نما و چه فضایی در 
فیلم به این نتیجه رسیده ایم. در جمع بندی به اندیشه 
های کارگردان می پردازیم. سینما در تحلیل وسیله ای 

برای گفتن اندیشه ها و ایده ها.
منابع و ماخذ استفاده شده در تحلیل را باید ذکر کنیم. 
می توان از منابع دیگری هم استفاده و از آنها نقل قول 
کرد. همواره باید در جهت اثبات ایده خود حرکت کنیم 
چون تفسیر ماست که اهمیت دارد و در پایان نتیجه 

گیری می کنیم.

تمرین: تحلیل سکانس صبحانه در فیلم همشهری کین
در فیلم »همشهری کین« )1941، کارگردان اورسن ولز( 
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سکانسی وجود دارد که در آن فاستر فالتر کین )اورسن 
ولز( و همسرش امیلی نورتون کین )روت واریک ( فقط 
صبح ها در عرض چند سال اول زندگی خود برای صبحانه 
گرد هم می آیند. فیلمساز با انتخاب لحظاتی از هر یکی 
دو سال از 11 سال زندگی آن دو به پرورش سینمایی

 ایده ای مهم می پردازد. این ایده از طریق ترکیب حساب 
شده تکنیک های سینمایی شکل گرفته است. هنگام 
تحلیل این سکانس که می تواند الگویی برای تحلیل 
تصویر و صدا درسینما به کار گرفته شود، به تکنیک های 

زیر توجه کرده و نقش هر کدام را شرح دهید:
 چگونه اندازه نماها طراحی شده و به چه دلیل و چه 

نتیجه ای از آن ها گرفته می شود؟
 برای گذر زمان از چه تکنیک هایی استفاده شده است.

 هر یکی دو سال یکبار به سراغ آنها می رویم چه نظمی 
در معرفی آنها وجود دارد؟

 چگونه صدا )دیالوگ ها، موسیقی، افکت های صوتی ( 
در این سکانس به کار آمده اند؟

 طراحی لباس ها چه چیزهایی را در آنها آشکار یا 
پنهان می کند؟

 گریم و آرایش )صورت، موهای سر و دیگر عناصر 
مربوط به گریم( به غیر از تغییر سن چه چیزهایی دیگر 

را انتقال می دهد؟
 طراحی دکور و بگ گراند و فورگراند نماها چگونه به 

عناصر تماتیک )درونمایه ای( تبدیل می شوند؟
 ساختار این سکانس، متکی بر چه عناصر تشکیل 
دهنده سینمایی است )آغاز، پایان و بدنه این سکانس 

دکتر احمد الستی
گذری بر تحلیل فیلم کوتاه
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چگونه پرورش یافته است(؟
ساختار  و  سکانس  این  ساختار  بین  شباهتی  آیا   

موسیقی آن می بینید؟
 نقش حرکت دوربین را در آغاز و پایان این سکانس 

شرح دهید.
 از ترکیب کلیه تکنیک های فوق به چه درونمایه ای 

رهنمون می شوید؟
 سرانجام از ترکیب تکنیک های فوق چگونه جهانی 

ساخته شده است؟
 

•منابع اینترنتی مفید در زمینه تحلیل فیلم
http://sensesofcinema.com

http://www.davidbordwell.com
www.sensesofcinema.com

www.mrqe.com
www.cinemote.com

www.bfi.org.uk/sighyandsound
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www.cinemajavanan.ir
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