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 چکیده

ی ضافهبه ا شدتوان آن را تقریبا تلفیقی از تمامی هنرهای قبل از خواست. چراکه میسینما، هنری پیچیده 

ر کنار ادبیات، ، سینما به عنوان هنری بدیع د1920 یبسیار دانست. از اواسط دهه هارتیموارد تکنیکی و م

می نوان اقداعه به کوتانقاشی، تئاتر و موسیقی مورد توجه چشمگیر منتقدان هنری قرار گرفت. در این میان فیلم 

تر یچیدهپتدریج  ها، طی تاریخ تحولشان بهگیری سینما از جایگاه واالیی برخوردار است. فیلماساسی در شکل

 عنای واحدمت، ایراد در ادبیا« علم بیان»وسعت بیشتری یافتند. « علم بیان» شدند. به صورتی که از نظر تنوع در

ه لحاظ رات به اختالف آن طرق مبتنی بر تخییل باشد، یعنی لغات و عبابه طرق مختلف است، مشروط بر اینک

 تبط باهای مرهدر تحقیقات و آموزکند با سیری انگیزی متفاوت از یکدیگر باشند. این مقاله تالش میخیال

ما و ینسبیات، ی ادهای بیان مشترک بین سینما و ادبیات که توسط اساتید و پژوهشگران ایرانی در رشتهشیوه

های یلمفبعضی از  های بیان میانشیوهاین ، وجوه اشتراکی در بکارگیری انجام گرفته )انیمیشن( تصویر متحرک

ین بد و بر ا( بیاران معروف کشور چک )یان شوانکمایهای کوتاه تصویر متحرک یکی از فیلمساززنده و فیلم بلند

 .را به اثبات برساند کوتاهو  بلندهای بی و خویشاوندی میان فیلمسَای نَاساس وجود رابطه
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 مقدمه

کنیم. های کوتاه را فراموش میامروز فیلم داستانی بلند آنچنان در جهان فراگیر گشته که گاهی حضور و وجود فیلم

به نمایش عمومی در  1895های خود را در سال نخستین فیلم 1شد. برادران لومیرسینما اساسًا با فیلم کوتاه آغاز 

اولین « 5باغبان آبپاشی شده و 4غذا دادن به بچه ،3خروج کارگران از کارخانه لومیر ،2ورود قطار به ایستگاه»آوردند. 

. فیلم کوتاه، همانطور که (48 .ص، 1388)گیتی،  و اساس سینما و فیلم را بنا کردند های کوتاهی هستند که پایهفیلم

های ای است از فیلمباشد. فیلم کوتاه، مجموعهاز نامش پیداست دارای مدت زمانی کوتاه در مقایسه با فیلم بلند می

ی ای و همچنین در برگیرندهآور، طنز، کمدی، حادثهمستند، تجربی، داستانی، تصویر متحرک، درام، ملودرام، دلهره

باشد. فیلم )چه بلند و چه کوتاه( هنری است پیچیده که در بیان وزشی، فرهنگی، هنری و تجاری نیز میهای آمفیلم

هایی است که پیوند تنگاتنگی با فیلم و گیرد. ادبیات یکی از رشتههای مختلف دیگر را به کار میخود، هنرها و رشته

ای در سینما ورود کرده و ه عناصر آن به شکل گستردهدر ادبیات، علمی است مستقل ک« علم بیان»سینما پیدا کرده. 

 فیلمساز به بیانی خالق دست یابد. گیرند تا به این واسطهمورد استفاده قرار می

 بر اینکه د، مشروطدانرا ایراد معنای واحد به طرق مختلف می« علم بیان»بیان و معانی شمیسا در کتاب خود به نام 

ه یزی نسبت بانگالختلف گفتار( مبتنی بر تخییل باشد، یعنی لغات و عبارات به لحاظ خیهای ماختالف آن طرق )شیوه

او مثل  یچهره: »توانیم بگوییممی« صورت او زیباست»هم متفاوت باشند )وضوح و خفا داشته باشند(. مثال به جای 

ص هنرمند در ، تشخی«در سینماهای بیان شیوه»ی (. ضابطی جهرمی در مقاله13 .ص، 1383« )ماه است یا گل است

ی لهرود به مقووی زمهی نیروی تخیل را الهای انتقال معنا و احساس، به واسطهبه کار گرفتن یک یا چند مورد از شیوه

-183ص.ص ،1383)گوید کردن میبه معنی آشکار « بیان»داند و به انجام چنین فعالیتی در هنر، بیان در سینما می

شبیه، تترک است، های سنتی بیان که بین سینما و ادبیات مشترین شیوهعمده»کند که: شاره می(. او همچنین ا182

 (183 .ص )همان،« کنایه، مجاز و تشخیص است.استعاره، 

های تصویر های تصویر متحرک کوتاه هستند. ساخت فیلمهای کوتاه، فیلمهمانطور که قبال اشاره شد، یکی از انواع فیلم

این روش هر فریم است که در  6ها استاپ موشنگیرد. یکی از این تکنیکهای متفاوتی انجام میتکنیکمتحرک با 

های درون صحنه را فریم به فریم به صورت ناچیزی حرکت اجسام و یا شخصیت . انیماتورعکسی از اجسام واقعی است

یش داده شوند توهم حرکت اجسام ایجاد های فیلم به صورت متوالی نماگیرد. هنگامی که فریمدهد و عکس میمی

و  7توان به انیمیشن خمیریشود. به عنوان مثال میهایی تقسیم میتکنیک استاپ موشن، خود به شاخه .شودمی

ای نرم ساخته ها و اجسام متحرک از مادهشخصیت یپیکرهاشاره کرد. در تکنیک استاپ موشن خمیری،  8پیکسیلیشن

هم مانند آن ه دارد. روش فیلمبرداری اکلت هم داشته باشند تا فیگور آنها را ثابت نگشود که ممکن است اسمی

چند کادر در انتخاب شده و او و مقاطعی از حرکت  را داردنقش اصلی  زنده بازیگر ،پیکسیلیشندر  .موشن استاستاپ

اسب موضوع فیلم، حالتی تازه و های متفاوت و مناست که با سرعت ازیگرب شود. حاصل، حرکت منقطعفیلمبرداری می

ازان با ترین فیلمسشدهگرای کشور چک، یکی از شناخته، فیلمساز فراواقع9یان شوانکمایر .کندبدیع را القا می

را همواره به آثار خود پیوند « علم بیان»های ترین شیوهباشد که به زعم نگارنده عمدههای انیمیشنی مذکور میتکنیک

پور، ش بیان کند. بیژن غنچههای کوتاهترین صورت در فیلمعقاید، افکار و پیام خود را به خالقانهزند تا می

ی خود به نامهی تصویر متحرک از دانشگاه هنر در مقطع کارشناسی ارشد، در بخش تئوری پایانالتحصیل رشتهفارغ

                                                           
1 -Lumière brothers 
2 -L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat 
3 -La Sortie de l'Usine Lumière à Lyon 
4 -Le Repas de Bébé 
5 -L'Arroseur arrosé 
6 -Stop-motion 
7 -Claymation 
8 -Pixilation 
9 -Jan Švankmajer 



ی اخیر اروپا که آثارش به طور سازان سه دههفیلمبررسی آثار شوانکمایر پرداخته و او را به عنوان یکی از مهمترین 

اند معرفی رگزیده شدههای فیلم نظیر انسی، برلین، کن، منهایم، تورنتو و ابرهاسن بمنظم در بزرگترین جشنواره

های عروسکی کند. طبق تحقیقات او آثار شوانکمایر متاثر از دادایسم، سورئالیسم، گوتیک، ژانر وحشت، نمایشمی

ص.  ،1390باشند )پو، آیزنشتاین، بونوئل و فلینی میچکسلواکی و هنرمندانی چون لوییس کارول، ادگار آلن سنتی

 (.چکیده

ی هنر از کنندهبه عنوان عناصر خلق روایتی را-4مایشی و ن-3وتی ص-2صویری ت-1ی ضابطی جهرمی، چهار دسته

ی تصویری تهدس (185 .ص، 1383)کند. فیلم بیان می های معانی بیان در ساختار و معماری یکجهت کاربرد حوزه

م دارد و ر فیلم خاویر بمربوط به عملکرد بیانی دوربین و انواع تاثیراتی است که دوربین در روال دیدن، ثبت و ضبط تصا

ین و دوربابت ثهای متحرک و های متفاوت در فیلمبرداری، حالتبرداری، سرعتبندی گرفته تا زاویه فیلماز قاب

ام و منظور ادغ هایی است که بهی صوتی شامل انواع روششود. دستهها را شامل میهای اپتیکی و بصری عدسیجلوه

نورپردازی،  ازیگران،بی نمایشی، بازی گیرد. دستههای صوتی و موسیقی( انجام میترکیب اصوات )کالم بازیگران، جلوه

شود که یا شامل مری روایتی در کل فنون مربوط به روایت گیرد. و دستهمیلباس، گریم، دکور و میزانسن را در بر 

بیان  عاریف علمتده از (. گردآورنده در صدد است با استفاهمانی فیلمنامه و مونتاژ )تدوین( است )عمدتا در برگیرنده

می در ضابطی جهر توسط احمد های نتایج بدست آمده، مثالبیان و معانیتوسط دکتر سیروس شمیسا در کتاب 

های لموایتی در فیی تصویری، صوتی، نمایشی و رکه مرتبط با عوامل بیانی دسته« های بیان در سینماشیوه»ی مقاله

ارشد  تئوری مقطع ینامههای کوتاه تصویر متحرک شوانکمایر که در پایانشود را به عوامل بیانی مشابه در فیلمبلند می

عنوان  یان را بهی علم بهاترین شیوهسی قرار گرفته پیوند زده و با تحلیل و بررسی آنها عمدهپور، مورد برربیژن غنچه

ی میان ویشاوندخای نَسَبی و ی آن، وجود رابطههای کوتاه و بلند نشان دهد تا به واسطهعناصری مشترک در فیلم

 های کوتاه و بلند را به اثبات برساند.فیلم

 

 روش تحقیق

ا هات، نمونهند تا با گردآوری تحقیقکتحلیلی و با رویکرد پژوهش کیفی تالش می -تطبیقیاین مقاله به روش توصیفی، 

 وای مختلف هشیوه ی سینما، ادبیات و تصویرمتحرکو تعاریف انجام شده توسط اساتید و پژوهشگران ایرانی در زمینه

ان این راکاتی میود اشتی آن، وجفیلم کوتاه و بلند بیابد تا به واسطهمتعارف علم بیان را به عنوان عناصری مشترک در 

 د.ای خویشاوندی میان این دو مطرح کندو نوع فیلم را به اثبات رسانده و به صورتی نمادین رابطه

 

 ی تحقیقپیشینه

های توان شیوهابراین میهنرها خاستگاه مشترک انسانی دارند. یعنی ماهیتی یکسان دارند و تنها در صورت مغایرند. بن

بیستم  یای دیگر مورد استفاده قرار داد. از اواسط دههی هنری را با تغییراتی ظاهری برای رسانهبیانی در یک رسانه

تواند در کنار دیگر هنرها قرار بگیرد میالدی هنرمندان و منتقدان هنر، سینما و فیلم را به عنوان هنری بدیع که می

هایی راجع به ارتباط سینما یا فیلم با دیگر هنرها نوشته و دادند و از آن پس تحقیقات، مقاالت و کتابمورد توجه قرار 

الساندرا  و 2رابرت استمی ( نوشته2004) 1راهنمایی بر ادبیات و فیلمتوان به کتاب منتشر شد. به عنوان مثال می

اشاره کرد. اما باید اذعان داشت که تحقیقات و  5( تیموتی کوریگان1999) 4فیلم و ادبیاتو همچنین کتاب  3ورائنگ

                                                           
1- A Companion to Literature and Film 
2- Robert Stam 
3-Alessandra Raengo 
4 -Film and Literature: An Introduction and Reader 

5 -Timothy Corrigan 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Alessandra+Raengo&search-alias=books&field-author=Alessandra+Raengo&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Timothy+Corrigan&search-alias=books&field-author=Timothy+Corrigan&sort=relevancerank


ی حضور های چشمگیری راجع به ارتباط فیلم کوتاه و بلند به عنوان دو ساختار کلی و درونی سینما به واسطهبررسی

بررسی تحقیقات، و  شود که در این مقاله با گردآوری، مقایسههنری دیگر در آن صورت نگرفته. از این رو سعی می

 ( ودبیات، سینما )فیلم کوتاه و بلندی اهای مورد بررسی اساتید و پژوهشگران ایرانی در حوزهها و نمونهتعاریف، یافته

تا بر آن اساس بتوان نوعی ارتباط و پیوستگی  شناسایی شوندمشترک  (، عناصر ادبیتصویرمتحرک )در قالب فیلم کوتاه

 بلند قائل شد. های کوتاه وفیلم میان

  

 استعاره

ها و جمالت را در معنای اولیه و اصلی آنها )حقیقی( به کار نبرند بلکه در معنای ثانوی در ادبیات مرسوم است که واژه

 "زبان رمز"در بیان مجازی، هنرمند از یک نوع زبان که »کند که: آنها )مجازی( به کار گیرند. ضابطی جهرمی اشاره می

(. 187 .ص، 1383« )کند. در سینما نیز مثل ادبیات معنای مجازی اساس خلق استعاره استاستفاده میشود گفته می

استعاره در لغت مصدر باب استفعال است یعنی عاریه خواستن لغتی را به جای »گوید: شمیسا در تعریف استعاره می

 .ص، 1383« )بردی دیگری به کار میجای واژه ی مشابهت بهای را به عالقهلغت دیگری. زیرا شاعر در استعاره، واژه

، سرو استعاره از قد بلند است. منظور قدی است که از "خرامید.سروی را دیدم که می"ی (. به عنوان مثال در جمله57

ر رود. حال باید دید دباشد. از این رو استعاره نوعی مجاز یا بیان مجاز به شمار مینظر بلندی همانند درخت سرو می

یابد که فیلم، تصویر را چگونه با زبان مجازی بیان کنیم تا استعاری گردد. تصویر در فیلم، زمانی معنای مجازی می

های متداول آن تصویر را ثبت کند. ضابطی جهرمی برای اشاره به نوعی تصویر استعاری در فیلمساز با انحراف از روش

مونی کند که میاشاره می 2به کارگردانی استنلی کوبریک( 1968) 20011ی فضایی اودیسهسینما به نمایی از فیلم بلند 

کند و سپس آن را به هوا پرتاب می (1 )تصویر شماره ی یک تکه استخوان رانبه وسیله هاپس از خورد کردن استخوان

در این تصویر خورد. کوبریک ی فضایی با برش پیوند میتصویر چرخیدن استخوان در هوا به تصویر پرواز سفینه

ی سازی به واسطههایش را با هر یک از مراحل تمدن بشر و تکامل هوش او هماهنگ کرده و با این قرینهاستعاره

ی رشد منطقی ی فضایی، نتیجههای علمی سفینهکه شگفتی آوردوجود میتدوین، تصویری استعاری با این پیام را به 

 (.190 .ص ،1383استخوان ران است )ی آدمی یعنی یک تکه نخستین ماشین ساخته

 

 (1968، 2001 ی فضاییاودیسه) -1تصویر شماره 

 ،با استفاده از برش در تدوین( 1967) 3تاریخ طبیعیهای تصویر متحرک کوتاهش به نام شوانکمایر در یکی از فیلم

آبزیان، پستانداران، پرندگان و بندی شده مثل کند. او تصاویری از حیوانات مختلف دستهمعنایی استعاری را خلق می

( 2)تصویر شماره خورد گوشتی را میزند به یک کلوزآپ بزرگ از دهانی که تکهدهد و ناگهان کات میغیره را نشان می

ی موجودات زنده را به چشم خوراک رحم است که همهتا این معنای استعاری را به تصویر بکشد که انسان موجودی بی

 .فکر بلعیدن آنهاست بیند و درمی خود

                                                           
1-2001:A Space Odyssey 
2 -Stanley Kubrick 
3 -Historia Naturae 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixlYWk7M_OAhXEDSwKHel5BmEQtwIIHDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJQSHGo0wxt0&usg=AFQjCNEaEfaIUUpQ8l1EEO5Gpq-dloVcnQ&bvm=bv.129759880,d.bGg


 

 (1967، تاریخ طبیعی) -2تصویر شماره 

در دو . ضابطی جهرمی، تواند در بیان استعاری به کار رودمیتصویر اشیا خود  ،همچنین باید اشاره کرد که در یک فیلم

به عنوان عناصری مهم در را شیا ا "های بیان در سینماشیوه"و  "ی فیلم صامتهای سینمایی در دورهسبک" یمقاله

 اکتبردر فیلم بلند ( 3شماره  ویر)تصو تزئینات کاخ تزار  مجسمه و به عنوان نمونه به شمردبر میبیان استعاری فیلم 

که معنای استعاری  شودچنین برداشت می (.190.ص ،1383و 198 .ص ،1381) کنداشاره می 1اثر آیزنشتاین( 1928)

 .اشاره داردو حکومت استبدادی )نظام دیکتاتوری( زاده ی اشرافبه طبقه این فیلمدر عناصر مذکور 

 

 (1928، اکتبر) -3تصویر شماره 

ی اشیا در یکی از به وسیله ای از بیان استعاریبه نمونهخود  ی کارشناسی ارشدنامهپور در بخشی از پایانغنچه

 2ابعاد گفتگوکند. شوانکمایر در اپیزود سوم فیلم خود به نام اشاره می شوانکمایرهای کوتاه تصویر متحرک فیلم

آورد که از دهانشان وسایلی به سمت هم بیرون دو سر انسان را در مقابل هم و بر روی میز به نمایش در می( 1982)

دیالوگ اگر این وسایل با یکدیگر همخوانی داشته باشند مثل مسواک و خمیردندان، (. 4)تصویر شماره آورند می

شود. این وسایل که از دهان این دو سر خارج شود و در غیر این صورت درگیری و تنش ایجاد میمناسب برقرار می

ها هستند که در صورت تناقض با یکدیگر و یا حتی برخوردی مشابه همچون شوند استعاره از جمالت ما انسانمی

شوند باشند سبب ایجاد درگیری در روابط ما میهمخوان میبرخورد مداد با مداد که به معنای جواب نامناسب و نا

 (. 62.ص، 1390)

 

 (1982، ابعاد گفتگو) -4تصویر شماره 

                                                           
1 -Sergei Eisenstein 
2 -Dimensions of Dialogue 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dimensions_of_Dialogue
https://en.wikipedia.org/wiki/Dimensions_of_Dialogue


ار بصاویر با تن آثار شود که کارگردانان ایهای بلند و کوتاه مذکور در این بخش، این نتیجه حاصل میبا بررسی فیلم

انی در داخت داستبا پر کنند و یاتصاویری که معنای ثانویه )مجازی( پیدا میمعنایی اولیه را، یا بر مبنای مشابهت با 

 نند.زنند تا بر این اساس پیام خود را با بیانی استعاری به مخاطب اثر منتقل کطول فیلم پیوند می

 

 تشبیه

شروط بر یزی، مچ اصطالح تشبیه در علم بیان به معنی مانند کردن چیزی است به»گوید: شمیسا در تعریف تشبیه می

توان می(. پس 33 .ص، 1383« )نما باشد، یعنی با اغراق همراه باشداینکه آن مانندگی مبتنی بر کذب یا حداقل دروغ

د. شور نمیآید و باوای است که در شکل ظاهری، درست به نظر نمیی تشبیهی، جملهکه جملهچنین برداشت کرد 

ای که مشبه )کلمه -1: باشنددر آن به این ترتیب میارکان تشبیه  که ".علی مانند شیر شجاع است"ی: مثل جمله

تی وجه شبه )صف -3(: شیر. ایمکه مشبه را به آن مانند کردهه )چیزی است بمشبه -2قصد تشبیه آن را داریم(: علی. 

ی آن تشبیه صورت ه وسیلهای است که بدات تشبیه )کلمها -4(: شجاع. به مشترک استکه بین مشبه و مشبهاست 

ده ست که فشرشبیهی اکند که استعاره و تشبیه ماهیتی یکسان دارند اما استعاره ت(: مانند. شمیسا اشاره میگیردمی

، ادعایی بیهشتدر واقع در  به باقی بماند.کنیم تا فقط از ارکان آن مشبهشده. به این معنا که تشبیه را آنقدر فشرده می

 (.57 .ص همان،همانی )ا در استعاره ادعایی از یکسانی و ایناز شباهت وجود دارد ام

یلم فراکه در چ. تشخیص دادتشبیه از استعاره را به دقت ادبیات، توان ضابطی جهرمی معتقد است که در فیلم نمی

تصویر  را در ارهو استع توان تفاوت تشبیههایی به منظور تاکید میادات تشبیه وجود ندارند. اما با دقت نظر بر تکنیک

ان ای که میدصحنهبه و  گویدمی سخن جمعیتفیلم مستند بلند فرانسوی به نام  از. او به عنوان مثال مشخص کرد

وند ان چاق پیفروشندگ که تصاویر گاوهای فربه با برش به تصاویرکند. جایی اشاره می گذاردفروش دام را به نمایش می

ای مزمان صدهکنند، به صورت دام، دهان خود را برای خمیازه کشیدن باز میخورد و سپس هنگامی که دالالن می

ه گاو الالن بدرای تشبیه کردن شود. در این صحنه شاهد نوعی تاکید بی گاو بر روی تصویر آنها شنیده مینعره

 (.191 .ص ،1383باشیم )می

، شود( میسه اپیزود )صبحانه، ناهار و شام ( که شامل1992) 1اغذشوانکمایر در فیلم کوتاه تصویر متحرک خود به نام 

پردازد. در این اپیزود با ترکیب تصویر و صدا به خلق تشبیه می جمعیت( به مانند فیلم فرانسوی در اپیزود اول )صبحانه

ندلی شود، جایی که شخص دیگری بدون حرکت به مانند یک شی بر روی صشخصی برای صرف صبحانه وارد اتاق می

ی ی نحوه. شخص پس از مطالعه(5)تصویر شماره  را بر گردن دارد ی عملکرد خودحاوی نحوهمقابل او نشسته و کارتی 

ی خود گذارد و صبحانهکند. به عنوان مثال چند سکه را در دهان او میبرخورد می دستگاهعملکرد، با او به مانند یک 

، ناگهان خود او تبدیل به یک کند. در نهایت پس از خوردن صبحانهدریافت مینما ی این ماشین انسانرا از درون سینه

کند تا نفر بعدی برای خوردن صبحانه شود و فرد مقابل او به حالت انسانی خود بازگشته و اتاق را ترک میماشین می

ماشینی بر روی کاراکترهای  یابد. شوانکمایر با قرار دادن صداهایوارد شود و همین روال باطل و تکراری ادامه می

کند تا پیام خود را از این طریق به مخاطب منتقل کند. در واقع ها را به ماشین تشبیه میانسانی به بهترین نحو انسان

های این اثر، نقدی است بدبینانه به سیستم زندگی تکراری و رفتار تحت کنترل از جانب حکومت کمونیستی در سال

ای کنندهبا قوانین محدودتا آن زمان که کمونیسم در تالش بود  پوری غنچهاکی و به گفتهخفقان و سرکوب چکسلو

چون ساعات کار منظم، کنترل رفت و آمدها، ممنوعیت خروج از کشور و حتی طرح لباس متحدالشکل، انسانها را به 

ی بر این اساس هویت، فردیت و استعدادهای ویژه وکند پیکر کمونیسم تبدیلهایی برای حرکت ماشین غولپیچ و مهره

 (.24 .ص، 1390سازی شده، همه در اختیار سیستم قرار گیرند )در مکانیزمی شبیه تاافراد را از آنها گرفته 

                                                           
1- Food 



                

 (1992، غذا) -5تصویر شماره                 

وبی دوین به خز طریق تاپیوند صدا و تصویر  یاشاره شد، به واسطهه آنها کاربرد تشبیه در دو اثر بلند و کوتاهی که ب

 .ی را به چیزی دیگر شبیه کرده است اما در قالب تصویربیانی ادبی چیز چراکه همچون صورت گرفته.

 

 تشخیص

توان می ی آنسیلهو به و رودبه کار میبه عنوان نوعی استعاره در ادبیات و فیلم ی ضابطی جهرمی، تشخیص به گفته

ه تشخیص، ب فاده ازجان در نظر گرفت. در واقع با استروح و بیشکلی انسانی، حیوانی و در کل زنده برای عناصر بی

ه عنوان ب(. شمیسا از تشخیص 192 .ص ،1383بخشیم )جان در طبیعت خصیصه یا خصایص انسانی میای بیپدیده

ی ه عنوان مثال در جملهب(. 64 .ص ،1383کند )یا جاندارنگاری یاد میمدار، جاندارپنداری ی انسانانسانوارگی، استعاره

 کاغذی عمل رقصیدن که مربوط به موجود زنده است به یک موشک "کنان به سوی من آمدآن موشک کاغذی رقص"

 بت داده شده و این همان تشخیص است.نس

جیسون و دالوران یونانی با شاهد جنگ  2( به کارگردانی دان چفی1963)1هاجیسون و آرگوناتدر فیلم بلند 

. تشخیص پر فیلم استو این خود نوعی استفاده از تشخیص در  (6)تصویر شماره  اندهایی هستیم که جان یافتهاسکلت

باشد چراکه هدف اصلی تصویر متحرک با تکنیک استاپ موشن ایجاد ی بیانی در آثار شوانکمایر میترین شیوهاستفاده

( 1988) 3عشق گوشتِجان است. به عنوان مثال در فیلم کوتاه های بیبخشی به اشیا و پدیدهجان توهم حرکت و

ی بیانی هستیم. دو تکه گوشت جان پیدا موشن ساخته شده، شاهد استفاده از این شیوهشوانکمایر که با تکنیک استاپ

ای تابهدر نهایت دستی آنها را برداشته و در ماهی پردازند امابازی میو باهم به رقص و عشق( 7)تصویر شماره کنند می

  .کندپر از روغن سرخ می

 

 (1963، هاجیسون و آرگونات) -6تصویر شماره 

                                                           
1 -Jason and the Argonauts 
2 -Don Chaffey 
3 -Meat Love 

https://en.wikipedia.org/wiki/Don_Chaffey
https://en.wikipedia.org/wiki/Don_Chaffey
https://en.wikipedia.org/wiki/Meat_Love
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بسیار  ی بیانیهیص، شیویابیم که تشخفیلم بلند و کوتاهی که در این بخش به آنها اشاره شد، در می ینمونهبا توجه به 

 ر این اساسبگیرد. مورد استفاده قرار میدر سطحی وسیع در دنیای فیلم هم است که از دنیای ادبیات متداولی 

شخیص تهمان ه ککند تصویری خلق میجان نوعی پیام استعاری های بیکارگردان اثر با دمیدن روح و جان در پدیده

 شود.نامیده میدر تصویر 

 

 (1988، عشق گوشت) -7تصویر شماره 

 تمثیل

داند که عالوه بر معنای ظاهری، معنای کلی دیگری را نیز منتقل کند و بیان حکایت یا روایتی می شمیسا تمثیل را

و  1تمثیل حیوانی )فابل ( -1ی تمثیل را به دو دسته او (.79-18.صص ،1383) همان معنای کلی باشد. مراد گوینده

 از نظر اوکند. است، تقسیم می 3اگزمپلوم -و ب 2پارابل -ی الفدو دسته ود مشتمل برتمثیل غیرحیوانی که خ -2

. مثال در کلیله و دمنه، شیر تمثیلی از شاهان و حاکمان است. در توضیح ، تمثیل حیوانی استمعروفترین قسم تمثیل

ان از زبان پیامبران، عرفا و مرد کند که این نوع تمثیل معموالًپارابل به عنوان نوع اول تمثیل غیر حیوانی اشاره می

زیادی با یک اصل اخالقی یا  ءبه جز ءهای جزماند که شباهتبزرگ شنیده شده است چرا که به مانند روایتی کوتاه می

 فرد گمراههر شده مظدر باب پانزدهم انجیل لوقا که در آن گوسفند گم شدهگوسفند گممذهبی دارد. مانند داستان 

. همچنین در توضیح او، بیانی است از کوشش در جهت ارشاد هاست و تالش برای یافتن و باز گرداندن آن به گل

کند و آن را داستان تمثیلی کوتاهی ی حکایات تمثیلی استفاده میاگزمپلوم به عنوان نوع دوم تمثیل غیرحیوانی از واژه

اصل بیفتیم به یاد این  شود فوراًداند که شهرت بسیار داشته باشد. مثل داستان دوستی خاله خرسه که سبب میمی

 (.همانکه: دشمن دانا بهتر از دوست نادان است. )

نایی ی معیهال بهتوجه گیرد که مخاطب با مثیل در نظر میی معنایی و گاه بیشتر برای تضابطی جهرمی، دو الیه

قادی، ماعی، انتای اخالقی یا طنزی اجتکه حاوی نکتهرا ی معنایی دوم )معنای تمثیلی( )معنای ظاهری( الیهاول

ا و ادبیات ین سینمکند که بمیاشاره به دو نوع تمثیل او  (.196.ص ،1383). یابددر میسیاسی و فلسفی است 

حوادث تاریخی دوران  و هاتمثیل تاریخی و سیاسی که داستان و اعمال آن مظهری از شخصیت -1مشترک است. 

او  ه همچون مفهومی مجرد در پی انتقال فکر مورد نظر هنرمند به مخاطب است.کتمثیل فکری  -2گذشته و معاصرند. 

بیعی طهای و پدیده ءترین شکل بیان در تمثیل، به خصوص تمثیل فکری را شخصیت دادن به حیوانات، اشیامعمول

 (.همانشخیص شناختیم )آنها را با نام ت داند که قبالً می

های ارائه شده راجع به تمثیل از جانب شمیسا و ضابطی جهرمی به وجود اشتراکی بین این بندیگردآورنده در تقسیم

تا حد قابل تواند می( ی اول شمیسا )تمثیل حیوانیدسته کند که تمثیل مربوط بهبندی پی برده و بیان میدو دسته

                                                           
1 -Fable 
2 -Parable 
3 -Exemplum 



ی دوم هو همچنین تمثیل مربوط به دست باشد( ی دوم جهرمی )تمثیل فکریبه دسته تمثیل مربوطبا معادل توجهی 

 اول جهرمی )تمثیل تاریخی و سیاسی(.ی ( معادل با تمثیل مربوط به دستهحیوانیشمیسا )تمثیل غیر

اشاره  2کوستاگاوراسی ساخته (1969)1زدضابطی جهرمی در بیان مثالی از تمثیل در فیلم بلند سینمایی به فیلم 

شود سفر آن در فیلم گفته نمی طلب برای سخنرانی به کشوری اروپایی که نامکند. در این فیلم رهبری صلحمی

دهد که این اقدام توسط رهبران نظامی شود و تحقیقات نشان میکند. اما در طول اقامتش در آن کشور ترور میمی

شود اما با توجه به شرایط سال تولید م از هیچ کشور و شخصی نام برده نمیکشور میزبان صورت گرفته. اگرچه در فیل

 .ص ،1383توان رویداد فیلم را با وقایع سیاسی یونان، اسپانیا، چکسلواکی، ویتنام و آمریکا مرتبط دانست )فیلم می

196.) 

ی توتالیتر چکسلواکی ساخته ( به تمثیلی که او از جامعه1968) 3باغی کوتاه شوانکمایر به نام پور در فیلم زندهغنچه

اش )مظهر کشوری تحت سلطه( به کند. در این فیلم شخصی )مظهر یک دیکتاتور( برای محافظت از خانهاشاره می

از اش استفاده کرده که بدون حرکت ی انسانی که دست در دست هم دارند در اطراف خانهجای دیوار، از یک زنجیره

. این در حالی است که صاحبخانه ناچار است کارهای سخت مربوط به خانه را (8)تصویر شماره  کنندآن محافظت می

کشد. ی توتالیتر چکسلواکی را به تصویر میبه تنهایی انجام دهد. در واقع در این اثر شوانکمایر تمثیلی از جامعه

ده گرفته شود و بسیاری از مسائل مهمتر نادیل امنیتی میای که در آن بخش اعظم انرژی دولت صرف مسائجامعه

 (. 70-71 ص.ص ،1390شوند )می

 

 (1968، باغ) -8تصویر شماره 

ر ددبی بیان، اهای یوهبه عنوان یکی از شدر هر دو اثر یابیم که تمثیل در می با بررسی دو فیلم بلند و کوتاه مذکور

ی کلی هشمندانتصویری که در کنار معنای ظاهری، معنای هو آمده است. سیاسی به زبان تصویر درو  تاریخی قالبی

 کند.دیگری را به مخاطب منتقل می

مروز وده اما انایه بکی مجاز، تشبیه، استعاره و شمیسا معتقد است که موضوع علم بیان در قدیم محدود به چهار مقوله

آورد ییان ممثال از سمبل )نماد( و اسطوره سخن به تصویرهای دیگری هم از علم بیان مطرح است که به عنوان م

 (.12.ص ،1383)

 

 

                                                           
1 -Z 
2 -Costa-Gavras 
3 -The Garden 



 نماد

ی چیز دیگر ی، مظهرنفسه وجود دارد و از راه شباهت یا تداعکند که فیضابطی جهرمی نماد را عمومًا چیزی بیان می

ثل پرچم ود. مشگرفته میاست که در این مورد معموال چیزی عینی برای نمایش چیزی غیرعینی یا غیر مادی به کار 

باشد عاره هم میکند که یک نماد در عمل یک استاو اشاره می(.194 .ص، 1383)تواند نماد یک مملکت باشد. که می

یز و یا چتعاره دو که اس گذارد و نماد با همانندی. چرااما به طور کلی یک استعاره با عدم همانندی بر مخاطب تاثیر می

و دو چیز یا ط میان دکند ولی نماد به ایجاد ارتبامتعارف غیرمرتبط هستند را به هم مرتبط می که به طور دو پدیده

ه کرد. ری استفادماد دیگتوان از نپردازد. مثال ترازو نماد عدالت است و به جای ترازو نمیی مرتبط و متعارف میپدیده

رعمل مت چهاصورتی قوی مثل چراغ راهنما، عال تواند عالمتی بصری یاکند که نماد میجهرمی همچنین اضافه می

 .همان(های موسیقی و غیره باشند )اصلی در ریاضیات، نت

ماد نند که در کاره میداند و اشگونه میخواند و به مانند جهرمی آن را استعارهشمیسا نماد را سمبل، رمز و مظهر می

 نزدیک به هیممفا وای از معانی مشبه و به اصطالح هاله به داللتی صریح به یک مشبه خاص ندارد بلکه بر چندمشبه

 (.75 .ص، 1383سمبلی از تن، تعلقات دنیا و امیال نفسانی است )در شعر عرفانی زندان  هم داللت دارد. مثالً

ی های نمادگرای( را یکی از مثال1941) 1همشهری کین، فیلم بلند «ی بیان در سینماشیوه»ی ضابطی جهرمی در مقاله

( است. پوشالین شخصیت اصلی داستان )کین کند که در آن قصر زانادو، نماد موفقیت عظیم امادر سینما مطرح می

داشتنی کین است که هیچ وقت از آن بهره نبرده. تمام اشیا و ی قدیمی، نماد کودکی دوستهمچنین برف و سورتمه

معنوی و عاطفی کین همواره از آنها خالی بوده. و اما هایی است که زندگی آثار هنری در اطراف کین نماد زیبایی

شود و معنای سوزی به خاکستر تبدیل میی آشغالی کین است که در کورهترین نماد این فیلم سورتمهبرجسته

 (.195 .ص ،1383شود نه در آغاز )نمادین آن در پایان فیلم دریافت می

اقعی ر معنای وو وسایل د آن اشیا از انیمیشن او که در بخشیرا به عنوان شوانکمایر  یابعاد گفتگواپیزود اول  ،پورغنچه

هر یک از  بینیم کهیرخ می نیمدر این فیلم سه چهره»گوید: کند و میگیرند معرفی میکلمه رنگ نماد را به خود می

کشی، شهسایل نقصنعتی و سومی از واند. یکی از ترکیب میوه و سبزیجات، دومی از وسایل وسایل مختلفی درست شده

ر و وپیشه -2قان کشاورز و ده -1ی اجتماعی: که هر یک به عنوان نمادی از سه طبقه (9)تصویر شماره  هنری و کتاب

رخ در چند ی نیم(. در این فیلم، سه چهره58 .ص،1390« )باشنده میمند مثل نویسنده و معمار و غیرهنر -3صنعتگر 

ه بو همگی  ز بین رفتهای هویت اصلی آنها دهندهآورند تا جایی که قطعات تشکیلبلعند و باال میرا میمرحله یکدیگر 

ود، دست ی خیچیدهپشوانکمایر در این اثر با نمادسازی  کند کهاشاره می پورغنچهآیند. صورت خمیری یکسان در می

اتی و ورد طبقمرتبط با بحث برخ اجتماعی اساساً  زند. اول اینکه معضالت و مشکالتی شرایط میبه نقد دوگانه

 نگاتنگ باباطی تبه عنوان عاملی که ارت فرد ی که در هراجتماعی مردم یک جامعه با یکدیگر است. دوم اینکه هویت

طی  راد جامعهمامی افتی کمونیسم مورد تهدید و نابودی قرار گرفت تا به خواست دولت در دوره ،دارد اوپیشه و عالیق 

 (. 58-59 ص.ص ،همانسازی، همگی در اختیار سیستم قرار گیرند )یک مکانیزم شبیه

 
 (1982، ابعاد گفتگو) -9تصویر شماره 

                                                           
1 -Citizen Kane 



نی برای اصری عیشود و به خوبی از عنبینیم که نماد در فیلم بلند و کوتاه مذکور چگونه مظهر چیزی دیگر میمی

 برد.پیام کارگردان است بهره می نمایش عناصری غیر عینی و غیر مادی که محتوی

 

 اسطوره

 عنای لفظیموز در داند که در گذشته برای بشر باستانی معنایی حقیقی داشته ولی امرشمیسا اسطوره را داستانی می

ولی  اریخ بودهته زمانی کند. به بیان دیگر، اسطورآید و بشر امروزی آن را باور نمیحقیقت به حساب نمی ،ی خوداولیه

 (.83 .ص ،1383شود )امروز به صورت داستان فهم می

( به 1959) 1ی سیاهاورفهتوان به فیلم فرانسوی های بلند میبرای بیان مثالی از به تصویر کشیدن اسطوره در فیلم

ی وینیسییوس نوشته ی عروج مریماورفهی نمایشنامه اساساشاره کرد. این فیلم بر  2کارگردانی مارسل کاموس

گرفته. اورفه  شکلشناسی یونان باستان بوده، ی اورفه در افسانهبرزیلی که خود آن نمایشنامه اقتباس از افسانه 3مورائس

 ای اساطیر یونان است که در نواختن چنگ استاد بوده.خوان افسانهشاعر و آوازه

 ین هنرمند نقشی بسیار پررنگ دارد.کند که حضور اسطوره در آثار اپور در بررسی آثار شوانکمایر اشاره میغنچه

ی )الهه رومیای ی اسطورهالهه( 1989) 4فلورااو در کوتاهترین فیلم تصویر متحرک خود به نام  (55-54ص.ص ،1390)

 اندکه دست و پایش به تخت بسته شده نما از جنس گیاهان و میوهای انساندهد. الههرا در بند نشان می ها(بهار و گل

کند که خوردگی هستند و او هرچه تالش میها و گیاهان وجودش در حال پوسیدن و کرم. میوه(10)تصویر شماره 

با قرار دادن لیوان،  شوانکمایررسد. شود و فیلم به پایان میدست خود را به لیوان آب کنار تخت برساند، موفق نمی

دنیای امروز ما همچون آژیر آمبوالنس یا پلیس برای چند تخت و اتاقی امروزی و همچنین با استفاده از صداهای 

کند که این اتاق جایی در همین شهر است و این واقعه همین امروز در حال رخ دادن لحظه، این احساس را تداعی می

 (.هماناست )

 

 (1989، فلورا) -10تصویر شماره 

شود تا گرفته می به کار چگونه در دو فیلم کوتاه و بلند مذکوربینیم که اسطوره به عنوان تصویر دیگری از علم بیان می

 را برای مخاطب خود به تصویر بکشاند. پیامی قابل تأملای دیگر خالق اثر باز هم به شیوه

 

 گیرینتیجه

در ی توسط اساتید و پژوهشگران ایران پژوهش که مربوط به یک کتاب و چهارتحقیقات و  هایافته بررسیاین مقاله با 

ه در تحلیل، تطبیق، بررسی، و همچنین با تکیه بر هدف نگارنداند انجام شدهادبیات  ی سینما، تصویر متحرک وزمینه

های بیان ادبیات، به نحوی ترین شیوهدارد که عمدهمی ابرازو تکمیل هدفمند نتایج حاصل،  بندی، دستهیابینمونه

 در سطحی وسیع زمان محدود خود،علیرغم های کوتاه اربرد دارند و فیلمهای بلند و کوتاه کگسترده و مشترک در فیلم

                                                           
1 -Orfeu Negro 
2 -Marcel Camus 
3 -Vinicius de Moraes 
4 -Flora 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vinicius_de_Moraes
https://en.wikipedia.org/wiki/Vinicius_de_Moraes


کنند تا اثری خلق شود حاوی پیامی خالق و هوشمندانه برای مخاطب. نگارنده با های بیانی استفاده میاز این شیوه

کوتاه و بلند مربوط به که بارزترین تفاوت فیلم این موضوع توجه به نتایج حاصل از تحقیقات این مقاله و با یادآوری 

های بلند همواره فیلمنظر بگیریم، در  آنهامعادل با سن  ها رافیلماگر زمان کند که مدت زمان آنها است، بیان می

در نظر  کوتاهفیلم  برای پدر در جایگاه را بلندفیلم توان می. از این رو آیندبه حساب میهای کوتاه تر از فیلممسن

از  ترپیچیدهدر بیان و محتوی، مهارتی همسان و چه بسا  و بر خالف سن کم،. فیلم کوتاهی که در مقام فرزند گرفت

. فرزند خلفی که شاعر پارسی زبان ایرانی، آیدبه حساب میپدر داراست. این است که در حکم فرزندی خلف برای پدر 

 کند:ان میوسی، اهمیت خویشاوندی او با پدر را اینگونه بیتفردوسی 

 پسر کو ندارد نشان از پدر        تو بیگانه خوانش، مخوانش پسر
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