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 *احمدالستی 

 **پور  نبی السادات معصومه

 چکیده

 فیلم در یستیمدرن پست ای پدیده که سگمنت و بود ها فیلم روایت در مدرنیسیتی  ای پدیده که اپیزود بین تفاوت بررسیی  به مقاله این

 .پردازد می است معاصر های

 را مدرن دوران اپیزودیک های روایت شکل سوژه یک با ارتباط در ولی مجزا های روایت چگونه که شید  خواهد تشیری   مقاله این در

 جا این در بسازند، تنیده هم در شکلی سوژه یک با ارتباط در توانند می مدرن پسیت  دوران های روایت که حالی در دهند می تشیکیل 

 نیدانشمندا نظریات از استفاده با و است درآمده کوانتومی و خطی غیر شکل به خطی شکل از زمان مقوله چگونه که شید  خواهد بحث

 ها روایت شکل ولتح چگونگی بحث به است شده تبیین باکلند وارن چون سینمایی پردازانی نظریه بوسیله که هاوکینگ استیفن همانند

 یعنی مدرن پسییت و مدرن دوران شییاخ  فیلم دو منظور این به شیید، خواهد پرداخته ها فیلم شییکل در انقالبی ایجاد نتیجه در و

 مورد( 2009 تالوری،. کی مورالی) 2:  13 و( 1691 گریگورتی اوگو پازولینی، پیرپائو گدار، لوک ژان روسییلینی، روبرتو) 1روگوپاک

 زا ندارند بودن خطی به نیازی ها فیلم روایت سو یک از است، وجهی چند مطالعه این از حاصیل  نتایج که گرفت خواهند قرار وارسیی 

 .است کرده پیدا غیرمنتظره و تغییرپذیر شدت به کیفیتی سینما در زمان مقوله دیگر سویی
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masoumeh.s.nabipour@gmail.com  تهران دانشگاه زیبا هنرهای دانشکده سینما گروه ارشد کارشناسی **

 :مدرن سینمای با تقابل در مدرن پست سینمای

 اپیزود مقابل در سگمنت



 مقدمه

 به اپیزویک فیلم و بخش و قسییمت معنای به اپیزود

 لمفی چند یا داستان چند که آثاری از دسیته  آن معنای

 همان که مشییخ  زمانی یدربازه را مجزا و کوتاه

 نیز سگمنت کند،می ارائه است فیلم یک معمول زمان

 یقطعات به اما است قسمت و قطعه معنای به لغت در

 در پیچیده و ایشییبکه های روایت از آمیخته هم در

  2ساختار شودمی اطالق نو زمانی سیاختار  دارای آثار

 هاییشیییوه واقع در سییگمنتال سییاختار و اپیزوویک

 در  پ هستند فیلم داسیتان  روایت کردن بازگو برای

 شییود تعریف  روایت و سییاختار اسییت بهتر ابتدا

 اثر هر کلی نظم و مختلف اجزای آرایش به سییاختار

 توان می سییینمایی مطالعات در شییودمی گفته هنری

 سییاختار: داد قرار توجه مورد را سییاختار نوع چند

 سییینمایی، سییاختار و 4مضییمونی سییاختار ،1داسیتانی 

 کلی نظم و آرایش همان که داسیییتانی سیییاختار"

 ".اسییت داسییتان خط و ها-کنش هاشییخصیییت 

 همان مضییمونی سییاختار"( 598 ،1136 کینگزبرگ،)

 بین روابط خالل از هااندیشییه پرداخت روش و راه

 و است سیینمایی  تصیویر  و داسیتان  مختلف عناصیر 

 تاثیر و متقابل یرابطه همان واقع در سینمایی ساختار

 فیلم تدوین هایتکنیک و نماها مختلف انواع کلی

 ،علیت هایویژگی و فرمال اصول طریق از که اسیت 

 برگ، کنیگز) ".شودمی بازگو روایت در مکان و زمان

 چیست؟ روایت اما( 598 ،1136

 از عبارتسییت روایت": گفت توانمی آن تعریف در

  "فضییا و زمان در واقع علّی رویدادهای از ایزنجیره

 (  31 ،1152 بوردول)

 و زمان علّیت، روایت، از تعریف این اجزای یهمه

 مهم هارسییانه یا هامدیوم اکثر هایروایت در فضییا

 دارند تری اساسی اهمیت زمان و علیّت ولی هسیتند 

 بحث سینمایی ساختار از هرجا( 29 ،1160 حیدری،)

 زمانی روایی سیییاختار همان حقیقت در شیییود،می

 همان  8زمانی سییاختار" واقع در اسییت، موردنظر

 زمان اسییا  بر فیلم روایت یا داسییتانی خط آرایش

 اصوالً( 158 ،1158 بوردول،) ".اسیت  آن رویدادهای

 غیر یا خطی صییورت دو به تواندمی روایت در زمان

 با روایت نوع سییه اسییا  این بر و رود کاربه خطی

 خرده ،9پیرنگ شییاه ، گیردمی شییکل زمانی سییاختار

 و شود فرض خطی زمان اگر. 5پیرنگ ضد و 3پیرنگ

 زمانی سییاختار با روایت باشیید، برقرار علّی روابط

 فرمال اصول از هافیلم نوع این داشت، خواهیم خطی

 فرمال اصول این مجموع" کندمی پیروی کالسییک  و

 کل در یکپارچگی و خطی  زمان علّی، روابط روایت،

( 12 ،1152 کی،مک) ".نامندمی پیرنگ شاه را داستان

 ودش آغاز کالسیک زمانی سیاختار  با فیلم روایت اگر

 علّی روابط به را خود جای تصییاد » ادامه در ولی

 به روایت در غیرخطی یشییییوه به زمان و دهدمی

 شودمی گرفته کار به زمان هم غیر یا زمان هم شیکل 

 را غیرروایی فرمال اصییول با روایت شیییوه این که

 اگر و( 12 ،1152 کی،مک.« )نامندمی پیرنگ خرده

 اقعو در شود گرفته سخره به کالسییک  فرمان اصیول 

 فرمال عناصییر" و شییودمی سییاختار ضیید روایت

 پیچیدگی با روایت یشیوه در زمان شود،می معکو 

 ضیید هافیلم این حقیقت در شییود،می همراه ابهام و

فیلم واقع در( 12 ،1152 کی،مک) ".باشندمی پیرنگ
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 هک پیرنگ خرده یا پیرنگ ضد روایت یشیوه با هایی

 شییکل به یا شییودمی گرفته بازی به زمان هاآن در

 نو زمانی سییاختار گرددمی ارائه وغیرخطی چندگانه

 زمان شدن قطعه قطعه بحث اساساً و شیود می نامیده

 هگون این در سگمنت اصطالح و آن تنیدگی هم در و

 .است بررسی قابل هافیلم

 

 نظریه

 را ماییسین متحرک تصویر سیینما،  پیدایش ابتدای از

 .کردند می تلقی ثابت عک  و ت اتر میان چیزی

 واقعی زمان گذشییت بر منطبق عموما ت اتر در زمان"

 تکنیک طریق از سییینما در زمان که حالی در اسییت

 اگر( 125 ،1132 جانتی،)".شود می گسیسیته   تدوین

 مکانی و زمانی متداوم قطعات از ای رشته را فیلم هر

 ای تهرش فیلم سیاختار  گفت توان می بگیریم نظر در

 هنگام در که اسییت شییده جدا مکانی های تکه از

 مانیز تقریبی طول که زمانی های تکه با فیلمبرداری

 ها آن زمانی دقیق طول و فیلمبرداری هنگام در ها آن

 گردد،در می معلوم شییود، می معین مونتاژ فرایند در

 مانز تحلیلی، و تجزیه هنری مقام در سییینما حقیقت

 آن زمانی پرداخت و نماید می تکه تکه را فضییا و

 از اندکی شییمار اسییت، فضییایی پرداخت از تر ذهنی

 بر ار سینمایی زمان اند کرده سعی که هسیتند  ها فیلم

 غییرت با سییینما" که حالی در دهند تطبیق واقعی زمان

 پرده روی مونتاژ، ویژه به واقعی زمان تعدیل یا و

 اتذهنی زمان شبیه بیشتر که دهد می نشیان  را چیزی

 اسییت چیزی همان این واقعی، دنیای زمان تا ماسییت

 مانر سبک مهم نویسنده و فیلمساز گریه رب آلن که

 هک داند می آینده و حال گذشییته، از ترکیبی را آن نو

 .سییینماسییت در 6روانی زمان همانند ذهنی زمان این

 پردازان نظریه بدانیم باید( 120، 1133 اسییتیون ،)"

 ی،فیزیک شده، عکاسی زمان نوع چند سیینما  در فیلم

 زیبایی و تحلیلی ی حوزه در روانی و نمیایشیییی 

 ای شده عکاسی زمان اند، قائل هنر این برای شیناسی 

 زمان اسیییت، رویداد یک فیلمبرداری زمان فیزیکی

 فیلم حوادث واقعی زمان کردن فشییرده از نمایشییی

 زمان واقع در روانی زمان باالخره و آید می پدید

 می درک فیلم دیدن هنگام تماشییاگر که اسییت ذهنی

 است مهمی نقش اسیت  اهمیت حائز که چه آن کند،

 اریخت طول در سینمایی بیان تحول در زمان عنصر که

 های زمان نقش ابتدا در شییاید اسییت، داشییته سییینما

 نماسی در نمایشی سیپ   و فیزیکی و شیده  عکاسیی 

 و نره این بلوغ با ولی اسییت داشییته بیشیتری  اهمیت

 سینما ی پرده بر روانی زمان نقش زمان شیدن  ذهنی

 اییه نوآوری و گردد می گذشته از بیشتر روز به روز

 هب منجر که افتد می اتفاق سیییینمایی تجربیات در

 السیکک مرسوم شییوه  برابر در آلترناتیوهایی پیدایش

 واقع در که سییگمنتال های روایت همانند شییود، می

 عنو این قراول پیش نوعی به اپیزودیک های روایت

 هر در زمان عنصر و شوند می محسوب ها روایت از

 روایت در دارد، کننده تعیین نقشییی روایی شیییوه دو

 هارائ متوالی صورت به همزمان وقایع اپیزودیک های

 سیییگمنتال های روایت در که حالی در شیییود می

 ارائه همزمان صورت به متوالی یا همزمان هایروایت

 . گرددمی

 

 
 دوره سوم

 شماره هفتم

 65تابستان 
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 اپیزودیک های روایت

 خط چند کهزمانی شیید اشییاره ترپیش که طور همان

 گفتمان یک در مجزا طور به و هم موازات به داستانی

 هسییتیم، مواجه اپیزودیک فیلم با ما شییود ارائه واحد

 به را واقعیت نیسیییتند قادر آدمیان واقع عیالم  در

 راینبناب کنند درک قسمتی چند یا اپیزودیک صیورت 

 به را اثر بودن قراردادی احسیییا  اپیزودیک فیلم

 را متفاوت و واقعی دنیای چند و کندمی القا خوبی

 این در دهدمی نشییان تماشییاگر به زمانی بازه یک در

 یابی هویت نوع چند نیز و نمایی واقع نوع چند حال

 شییودمی عرضییه مخاطب به و گرفته قرار هم کنار در

 قهرمان چارچوب در را خود تواندنمی تماشییاگر پ 

 اپیزودیک های فیلم اما. دهد قرار واحد فیلم در واحد

 هاآن توانمی حیث این از و کنندمی دنبال را اصییولی

 :کرد تقسیم دسته چند به را

انند توهای مختلف یک فیلم اپیزودیک میقسمت -1

نزدیک به هم  هایی با حال و هوای واحد یابا داستان

توان فیلم عنوان مثال می( به1132محمدی،باشیییند. )

را نام ( 1654)پیائولو وویتوریو تاویانی،   01آشیییفتگی

های کوتاه لوئیچی پیراندللو برد که بر اسییا  داسییتان

سییاخته شییده اسییت، عامل وحدت اپیزودهای فیلم   

هاست که همگی نمایانگر دنیایی مضیمون آن داستان 

پیزودهیای این فیلم به لحا  زمانی و  انید، ا آشیییفتیه 

مکانی و نیز شیرایط اجتماعی سییاسی دارای وحدت   

( 1645 )آناکین،11ی دیگر فیلم کوارتتهسیتند، نمونه 

که بر مبنای چهار داسییتان کوتاه از سییامرسییت موام  

)کوبایاشییی  21سییاخته شییده اسییت یا فیلم کوایدان  

 های اشیییباح ژاپنیای از داسیییتان( که مجموعه1694

است که الفکادیوهون گرد آورده، این فیلم بر اسا  

هوئیچی »، «موی مشیییکی»، «زن برفی»چهار قصیییه 

سییاخته شییده  « در یک فنجان چای»و « بدون گوش

اسیت وجه مشیترک این چهار قصه آمیختگی رویا و   

واقعییت اسیییت. متنیاقی نمای زندگی و آگاهی در   

ای واقعی و خیالی و تضیییاد حیات اجتماعی و چهره

ای مضمون این فیلم اپیزودیک را شکل حیات افسیانه 

( 1649)روبروتور روسیلینی،  11دهند. یا فیلم پاییزامی

ی شش داستان مستقل در مورد شرایط ایتالیا مجموعه

ها و ورود متفقین به بالفاصیییله بعد از خرول آلمانی

و در پاییزا د"ی روسییلینی خاک این کشییور. به گفته

یافتند که هرکدام روانشییناسییی و یدنیا با هم تما  م

سییاخت ذهنی متفاوتی داشییتند، حاصییل این تما   

آشیییفتگی آن چنان عظیمی بود که در پایان نه فاتحی 

ای تنها همان ماند و نه شیییکسیییت خوردهبیاقی می 

ی انسیییانی که چهارچنگولی به های هرروزهقهرمانی

رغم همییه چیز، خواه از چسیییبیید و علیزنییدگی می

و خواه از شکست خوردگان به زندگی  فاتحان باشید 

 (164، 1185)درساها کیان ،  "دهد.ادامه می

( از 1681)ماک  افول ،  41ی دیگر فیلم لذتنمونیه 

 سه داستان گی دوموپاسان، داستان اول لذت و پیری،

دوم لذت و پاکی و سیییوم لذت و ازدوال را در کنار 

 18دهیید و فیییییلییم رویییاهییایییکییدیییگییر قییرار مییی

( در هشیت اپیزود و سرانجام فیلم  1660،)کوروسیاوا 

( که چهار اپیزود از دسییییکا، 1692) 91بوکاچیو هفتاد

 فلینی و مونیچلی است. ویسکونتی،

یک موضیوع واحد که دارای وجوه بسیاری باشد   -2

ی آثار اپیزوریک قرار گیرد، توانید دسیییتمیایه  نیز می

خواستید ی آنچه همیشیه می شیاهد مثال آن فیلم همه 

( که دارای 162)وودی آلن،  31اره سیییک  بدانیددرب
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اشد، بهفت اپیزود پیرامون سک  و مسائل جنسی می

( 1695)ویتوریا دسیکا،  51یا فیلم زن ضرب در هفت

های مختلف از زن را در قالب هفت داستان که چهره

 کند.بیان می

)تونی  61مثال دیگر در این دسیییته فیلم زنان و مردان

که در سییه اپیزود و در فضایی  (1660ریچاردسیون،  

ی مرد با زن را بیان کیامالً متفیاوت وجوهی از رابطه  

 کند.می

 هایی تاریخیی بخشهایی که بازگوکنندهداسییتان -1

و ادواری از یک ماجرا یا مضییمون کلی هسییتند نیز  

قابلیت سیاخته شدن در چارچوب فیلم اپیزودیک را  

ب چگونه ی مشیییهور از این نوع غردارنید،دو نمونه 

)جرل مارشییال، هنری هاتاوی، جان  02تسییخیر شیید

)کارل  12هیایی از دفتر شییییطیان  ( و برگ1691فورد 

 (1621ت ودور درایر، 

گیری جامعه فیلم اول با مضیییمون چگونگی شیییکل

امریکیایی و فیلم دوم نیز یک مضیییمون را در چهار  

 کند.ی تاریخی دنبال میدوره

گییدار، پییازولینی، )روسیییلینی،  امییا فیلم روگوپییاگ

گیرد ی اول جای می( که در دسییته1691 12گرگورتیز

ی اپیزودیک فوق العاده اسیییت که چهار ییک تجربه 

فیلمساز مطرح در سال هزار و نهصد و شصت و سه 

بیا همکاری هم رقم زدند هریک از آنها در یک فیلم  

د خودقیقه نظرگاه خاص کوتاه به طول کمتر از سیییی

 کنند.ان میرا از دورانشان بی

نتیجه یک فیلم چهار اپیزودی است که در آن دیدگاه 

ها به لحا  پرداخت واقعیت و متفیاوت هریک از آن 

نیز به لحا  زیبایی شیییناسیییی در یک گفتمان واحد 

ارائه شیده است، خوانشی که هریک از فیلمسازان از  

ی رونق سیرمایه داری و رشیید مصر  گرایی  مسیاله 

ص دارند در خور توجه ی خیا جیامعیه در آن برهیه   

ی زنی زیبا که اسییت، اپیزود اول از روسییلینی درباره

مهماندار هواپیماست و توجه یکی از مسافران مرد را 

 توانکند، عالوه بر مضمون کلی میبه خود جلب می

گفت تم اروتیک و احسیاسیی در این داستان مشهود   

است، اپیزود دوم از گدار ماجرای زن و مردی پ  از 

کیلومتری شیییهر پاری   120ار بمیب اتمی در  انفجی 

کند ای فکر میی هسییتهاسییت، مرد بعد از این فاجعه

که چگونه رفتار مردم به طور عام و دوسییت دخترش 

به طور خاص دستخوش تغییر شده، در واقع گدار با 

دگر اندیشی معمول خود چشم انداز نسبتاً ناخوشایند 

اپیزود سوم از  کند.آینده ی جهان معاصر راترسیم می

بقات مایه تفاوت بین طپازولینی اثری تمثیلی با درون

جامعه، طبقه کارگر صنعتی و در مقابل آن بورژوازی، 

 یدر این اپیزود گفتمان سیاسی پازولینی با نقد جامعه

شیییود و اپیزود چهارم از مارکسییییسیییتی همراه می

ی سیییط  متوسیییط گریگورتیز زنیدگی یک خانواده 

ترسییییم می کند، یک زن و شیییوهر و دو  ایتالیایی را

ی جداگانه و به فرزندشان که به امید خرید یک خانه

د شونقصد شرکت در یک پروژه امالک راهی سفر می

 شوند.اما در نهایت با تصاد  اتومبیل کشته می

هیای اپیزودییک حائز   ای کیه در رابطیه بیا فیلم   نکتیه 

باشیید این اسییت که اپیزودها در یک فیلم  میاهمیت 

کامالً از هم جدا هسییتند و ارتباط مشییهودی بین آنها 

وجود ندارد و هریک از اپیزودها طبق سییاختار خطی 

ر رسییید بو فرمال کالسییییک پیش رفته و به انتها می

های جدید تر که به خال  سیییگمنیت ها در روایت 

به آمیخته و زمان قطعه قطعه شیییده  شیییکیل در هم 
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شود و ساختار خطی در آن وجود مخاطب عرضه می

نیدارد. الزم بیه ذکر اسیییت کیه تفکییک اپیزودها از     

های متنوعی همچون گذاشتن عنوان، یکدیگر با شیوه

   گیرد.فصل بندی، فید اوت و غیره صورت می

 
 2شکل شماره 

 

 

 

 

 
 

 1شکل شماره 
 

 روایت سگمنتال

روایت  همانطور که اشیاره شید اصیالح سگمنت در   

هیایی با خطوط داسیییتانی در هم تنیده کاربرد دارد،  

ها با ساختار قطعه قطعه ولی در هایی که در آنروایت

ارتبیاط بیا هم مواجیه هسیییتیم کیه به هریک از این     

ی دیگر مرتبط است یک سگمنت ها که با قطعهقطعه

گوییم، این نوع روایت ها خود انواع مشیخصی را  می

شیییود که با ذکر مثال مورد بررسیییی قرار شیییامل می

است که به  12ایدهیم، یکی از انواع روایت شیبکه می

گروه سیییاده )نقطیه دیید عینی( و پیچیده )نقطه دید   

ذهنی( تقسییییم شییییده و هرگروه نیز بییه دو زیر  

 82یر کانونییا متمرکز و غ 42ی کانونی شیییدهمجموعه

شییود، آنچه که مورد بحث یا غیرمتمرکز تقسیییم می

ماسییت و در واقع نام سییگمنت بر اجزای آن اطالق  

 هایباشد روایتشیده و از این منظر قابل بررسی می 

اسییت.  92های پیچیدهای غیر کانونی و روایتشییبکه

ای هها و زندگیای به آفرینش داستانروایت شیبکه "

های در هم تنیده پردازد که رشتهای میدر هم آمیخته

 "رد.آوای تو در تو از روابط انسانی پدید مییا شبکه

ای غیر ها ی شیییبکه( در روایت31، 1160)حیدری، 

چند داسیییتان در زمان حال و در یک جهان "کانونی 

دهد که از طریق موتیف های خاص به زمانی رخ می

 (54، 1160)حیدری،  "شوند.هم متصل می

یا لوال یک سگمنت را به  32واقع این نقاط اتصیال در 

های کنند. در روایتسیییگمنیت بعیدی متصیییل می  

در  62یا تعدد زمانی 52نیامتمرکز نوعی تیداخیل زمانی   

سیییاختار زمانی "خورد ولی ها به چشیییم میروایت

ها گردد و در نهایت برخی روایتدچار گسست نمی

 "رسیییند.شیییوند یا دیرتر به پایان میزودتر آغاز می

( کرد در حقیقت 1161)عادل، حیدری، سنگتراشانی، 

ی تقییاطع زمییانمنییدی و طیرح مییا را در نیقطییه  "

( 39، 1650پل ریکور، ) "دهد.مندی قرار میرواییت 

های گوناگون از گذشته و حال و آینده بدون زمان"و

 شوند بهدر نظر گرفتن نظم گاهشییمارانه جابه جا می

ان کرانمند جای خود را این ترتیب مفهوم زمان و مک

دهیید دیگر بییه اسیییطوره زمییان و مکییان بیکران می

 "دانیم چه زمانی آغاز اسیییت و چه زمانی پایان.نمی

 (111، 1151 )صنعتی،

Illibatezza 

Il Nuovo mondo 

LaRicotta 

Il Pollo ruspante 
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ای بر این است که زمان از شکل اسا  روایت شبکه

خطی خود خارل شیییده و مفهوم نسیییبی بودن زمان 

چنیید  01ی دیییدیییابیید در نتیجییه از نقطییهاهمیییت می

ی زمانی مشییخصی شیخصییت یک واقعه که در بازه  

شییود و یا به طور تکه تکه اتفاق افتاده نشییان داده می

قسییمتی از روایت هر شیییخصییییت را در مورد یک  

نماید، در هر دوصییورت ی مشییخ  بازگو میواقعه

نوعی شکست یا گسیختگی در ساختار زمانی روایت 

قعی در چیه در دنیای وا آیید کیه بیا آن   بیه وجود می 

باشیید، در این وضییعیت در جریان اسییت متفاوت می

واقع یک خط داسیییتانی به طور مجازی به چند خط 

ها با ای از روایتشیییود و شیییبکهداسیییتانی بدل می

آورد اما هنگامی که دو یا سیییاختار زمانی نو پدید می

 ایچند داسییتان یا خط داسییتانی داریم روایت شییبکه

هرکدام از خطوط "د. کنشییکل واقعی خود را پیدا می

ی این داسییتانی، داسییتان اصییلی مجزایی دارد و همه 

خطوط داسیییتیانی وزن درامیاتیک مشیییابهی را بیان   

یییکییی دیییگییر از   (smith, 2009.88) "دارد.مییی

ها های روایت شییبکه ای این اسییت که در آنویژگی

یک شیخصیت محوری )قهرمان یا شرور( نداریم در  

یت اصیییلی یا چند شیییخصییی"واقع این رواییت ها  

پروتاگونیست را ارائه می کند، آدم های این جهانی با 

 (smith, 1999, 92) "های معمولیزنیدگی و هد  

گیرند هیای مهمی کیه در این دسیییته قرار می  ازفیلم

(، نُه زندگی 2008توان به تصیییاد  )پل هیگ  ، می

( 2009( و بابل )اینیاریتو، 2008)رودریگو گارسییییا، 

 اشاره کرد.

های پیچیده نیز نوعی از سیییاختار روایت فیلم یتروا

کاری یا بازی با زمان، باشیییند که در آن با دسیییتمی

روابط علّی، زمانی و مکانی داسییتان فیلم دچار نوعی 

آشییفتگی یا ابهام شییده، در نتیجه تماشییاگر در فهم و 

شییود. این اسییتنباط فیلم دچار نوعی سییردرگمی می 

نیز خوانده  11معمایی هایدسیییتیه از فیلم ها که فیلم 

 شوند.می

بیا تغییر در مللفیه زمانی روایت نوعی طرح معمایی   

یک ای در آثار کالسکشند که سابقهپیچیده را پیش می

آن ها را از لحا   "روایت داسیییتانی ندارد و بوردول

گویی، متفاوت و فراتر از درک ارسطویی ی قصهشیوه

 (Buckland, 2009, 1)  "داند.از مفهوم پیرنگ می

های معمایی با گسترش روایت غیرخطی در واقع فیلم

های زمانی، واقعیت زمانی یییی فضایی را تکه و حلقه

هییا روایییت را غرق در نمییاینیید، این فیلمتکییه می

، 21های زمانی، ترفندکاری، ساختارهای تو در تومکث

نمایند، این های رویدادی مفرط میزمانیابهیام و هم 

باشییند که دچار هایی میاز شییخصیییت ها آکنده فیلم

شییان را از دسییت روان گسیییختگی هسییتند، خاطره

باشیییند و یا انید، راوییان غیرقیابیل اطمینانی می    داده

اند بدون این که  ما یا خودشیییان این حقیقت را مرده

های پیچییدگی فیلم "( 101، 1160بیدانیم )حییدری،   

معمیایی معموالً در دو سیییط  روایت و راوی عمل  

ک ی ) پیرنگ، راوی( ینمایند، که بر گفتن پیچیدهمی

  "نمایندداسییتان )روایت( سییاده یا پیچیده تاکید می
(Buckland , 2006 ,6) 

های دارای روایت پیچیده که نام سگمنت اسیاساً فیلم 

شیییود انواعی را در بر قطعات روایی آن ها اطالق می

 گیرد:  بر می
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 33های چنگالیروایت

هیای دارای این رواییت پ  از   طرح یییا پیرنیگ فیلم 

ترسیم بر کاغذ مشابه چنگال دارای یک دسته و چند 

های معمایی با ی سییاخت فیلمباشیید.  سییابقهانتها می

)کیشیلوفسکی،   41پیرنگ چنگالی به فیلم شیان  کور 

گردد کییه این فیلم در واقع اولین فیلم ( بیاز می 1653

ها شود، این روایتدارای سیگمنت نیز محسیوب می  

پردازند که اگر انسان در در حقیقت به این مسیاله می 

اش راهی دیگر را در هیای خاص از زندگی موقعییت 

رد، خوگرفت چه سیرنوشتی برای او رقم می پیش می

ی های چند گانه که البته تجربهدنیایی از سییرنوشییت

های ت. از نمونهآن در عیالم واقع امکیان پذیر نیسییی  

تام تیکور، )  81توان به فیلم بدو لوالمشییهور دیگر می

ن ی آزمو( اشیاره کرد، داستان این فیلم به شیوه 1665

ی این فیلم بییا رود و تفییاوت عمیده و خطیا پیش می 

های قبلی اسیییت، در شیییان  کور عدم تکرار تجربه

حالی که قهرمان شیان  کور در سه دنیای مختلف به  

د کیه بیه علت قرابت مکانی حتما افراد و   برسیییر می

های مشابه دارد، زمان در این دو فیلم ساختار موتیف

گاهشییمارانه ندارد بلکه شییکلی تودر تو و یا نسییبی  

توان به عقب و جلو حرکت حرکت دارد که در آن می

 کرد.

های چنگالی دو خط داستانی ای دیگر از روایتدسته

ای برای شخصیت دوگانهدارند و در نتیجه سرنوشت 

های برای آن فیلم خورد شییاهد مثال اصییلی رقم می 

( و مرد 1665 )پیترهییاویییت، 91درهییای کشیییویی

بییاشییید. بوردول  ( می2000)برت راتنر،  31خییانواده

د از کننکاتی را در رابطه با روایات چنگالی مطرح می

اند، گذاری شییدهروایات چنگالی نشییانه"جمله اینکه 

  "های مشخ  کننده وجود دارد.نشانهدر هرروایت، 
(Bordwell, 2008 , 176)  

مثالً در شان  کور قاب منجمد یا در درهای کشویی 

فید به سیفیدی و بازگشییت تصویر وجود دارد و در  

 و (116،  1160افتد )حیدری، بدو لوال تلفن قرمز می

رواییات چنگییالی از لحییا  زمیانی زودتر ییا دیرتر    "

 (Bordwell, 2008, 177) "کنند .یکدیگر را قطع می

ی رواییات چنگیالی از لحا  زمان روایت   همیه "ییا  

 (Bordwell,2008,181) "باشند.داستانی برابر هم نمی

 

                                            

                                     

 1شماره  شکل

بی های سااااتاارهای دوهانه متیالی اا داسااتان  

 83ارتباط

توان گیرند میهایی که در این گروه جای میاز نمونه

 )وونگ کاروای، 91بیه فیلم چیانگ کینگ اکسیییپر   

 )وونگ کاروای، 04( و فرشییتگان سییقوط کرده 1664

 ( اشاره کرد.1668

 4شماره شکل 

 24سااتارهای روایی همزمان و نمایش همزمان

 ی نمییایش بییه چنییددر این سیییاختیار در واقع پرده 

شییود و به نوعی نمایانگر تاثیر سییگمنت تقسیییم می 

های بالمنازع افراد در زندگی یکدیگر اسیییت، نمونه
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( و 2000)مایک فیگی ، 24مشیییهور فیلم کید زمیان  

 پل موریسیییی، )انیدی وارهول،  14دختران چلسیییی

 باشد.می (1699

 8شماره شکل 

 44روایت های دو داستانی غیر همزمان

در دو زمان مختلف اما با این سیییاختار دو داسیییتان 

شییخصیییت های یکسییان را در معرض تماشییا می   

 84گذارد، به عنوان مثال می توان به فیلم های تایتو 

)کییاترین  94( و سییینگینی آب1666 )جولی تی مور،

)اسیییتیون  34ها( همچنین فیلم سیییاعت2000بیگلو،

 ( اشاره کرد.2002 دالدری،

 9شماره شکل 

تفاوت بین سییاختار تر شییدن اکنون برای ملحسییو 

ی را که در دسییته 2:13اپیزودیک و سییگمنتال، فیلم 

گیرد به طور ای پیچیده قرار میهای شیییبکهرواییت 

تر بررسییی می کنیم، همانطور که اشییاره شیید   دقیق

 ای چندگانههای روایت شییبکهموتیف مشییترک فیلم

ها و یا چندگانگی روایت نقطه دید بودن شییخصیییت

خوبی در فیلم مشهود است،  است که این موضوع به

در حقیقت روایت خودکشیییی یکی از دانش آموزان 

دبیرسیتانی در اسیترالیا  به نام کلی از نقطه نظر شش   

دانش آموز دیگر دنبیال می شیییود،نقطه ی اتصیییال  

سگمنت ها در واقع مصاحبه ای است که با یک یک 

دوسیییتیانش صیییورت گرفتیه، فیلم بعد از لحظه ی   

شده و سپ  برگشت زمانی  ( آغاز2:13خودکشیی ) 

بیه آغاز همان روز دارد و اتفاقاتی که برای هریک از  

های روایی دانش آموزان افتاده به صییورت سییگمنت

متصیل به هم و پراکنده ارائه می شود و تنها با دیدن  

کل فیلم اسییت که تماشییاگر می تواند قطعات به هم  

ریخته را در ذهن خویش به درسییتی سییامان داده و  

ر ای که دخودکشیی کلی مشخ  می شود،نکته دلیل 

مورد این فیلم وجود دارد این اسییت که بسیییاری از  

صییحنه ها چند بار تکرار می شییود اما هربار از نقطه 

نظر شییخصیییتی دیگر،که در حقیقت همان جابه جا  

 در این گونه روایت هاست. 84شدن نقطه ی دید
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 نتیجه

هد  این مقاله بررسی دو شکل ساختاری روایت در 

دو برهیه ی خاص از تاریخ سیییینما بود که می توان  

گفت وجه تشیابه هر دو در فاصله گرفتن از شیوه ی  

کالسیییک و جنبه ی هنری و مبتکرانه ی آن مرسییوم 

هاسییت، البته تاثیر عوامل جامعه شییناسییی،فلسییفی و 

روان شییناسییی بر تغییر شیییوه روایت در این برهه ها 

غیر قابل کتمان اسییت،تعاریف جدید از زمان و طرح 

مباحث جدید در مورد خاطره و ذهن آدمی توسیییط 

زیگموند فروید،گوسیییتاو یونگ،هانری برگسیییون و 

  استیون هاوکینگ اثرات خود را در سینما نشان سپ

داد و زمان به عنوان مولفه ی اصییلی روایت و شییکل 

پذیرترین خاصیت در روایت فیلم مطرح شد که البته 

این مساله در روایت های سگمنتال که شبیه به کوالژ 

 و کامال انعطا  پذیر اسییت بیشتر ملمو  می باشد،

خرده داسیییتان ها و از طرفی تکثرگرایی و توجیه به  

خرده فرهنگ ها و مرگ ابرروایت که از ویژگی های 

مهم روایت پسیییت مدرن اسیییت در سیییاختارهای  

سییگمنتال کامال متجلی اسییت، آن چه که این مدل از 

فیلم سییازی را به چیزی بکر و بدیع بدل می سییازد  

این اسییت که در این شیییوه روایی شییخصیییت های  

ناگون به گونه ای چندگانه متعلق به داسییتان های گو 

غیر اتفیاقی بیه هم برخورد می کنند و این روایت ها   

به آفرینش داسیییتان ها و زندگی های در هم آمیخته 

ای هکه رشته های در هم تنیده یا شبکهای می پردازد 

تو درتو از روابط انسیییانی بییه وجود می آورنیید،در 

توجه به ظرفیت هایی  حقیقت شیناخت عنصر زمان، 

ایجاد کند و به کارگیری آگاهانه زمان کیه می توانید   

همچنان که  است که چنین امکانی را فراهم می آورد،

آندره تارکوفسیییکی در کتاب پیکره سیییازی در زمان  

اعالم می کند تنها سیییینما این امکان را دارد که زمان 

را بر پرده ی خود بازسییازی کند و آن چه هرک  به 

 خاطرش به سینما می رود زمان است.

عناصر موجود در هریک از روایت ها و وجوه تفاوت 

آن هیا برای مطیالعیه دقیق تر بیه عنوان خیاتمه ارائه      

 گردد:می

Episode segment 

 غیر خطی خطی

 شاه پیرنگ
خرده پیرنگ ضد پیرنگ 

 تعدد پیرنگ

 به هم مرتبط هستند با هم ارتباط ندارند

 تعدد یا تکرار نقطه دید یک نقطه جدید

شخصیت حضور 

 محوری

عدم وجود شخصیت 

 محوری

 به صورت در هم تنیده به صورت موازی

 ابهام زمانی و مکانی زمان و مکان واض 

 سینمای مدرن
سینمای جدید)ساختارهای 

 زمانی نو(

 فهم دشوار فهم آسان

  1جدول شماره 
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