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 چکیده
لحاظ شیوة روایت، قواعد عام زمانی های مدوالر در سینما بهساختارهای زمانی نو یا روایت

است. از  پرداختهنحو متمایزی به روایت داستان و به حاکم بر سینمای کالسیک را وانهاده
قاب و ای خاص بصری در نگارگری ایرانی، ازجمله فضای چندساحتی تقسیم هسویی ویژگی

لحاظ ساختاری و شیوة خورد که بهچشم میزمان، بهطور همنمایش رخدادهای متعدد به
های مذکور دارد.  هدف این پژوهش مطالعة شیوة روایت و هایی با فیلمروایت مشابهت

آن با ساختار تصویری نگارگری ایرانی  نو و مقایسة های ساختار زمانیهای بصری فیلمویژگی
های های دورة صفوی بوده است. پرسش پژوهش این است که چه ویژگیبا تأکید بر نمونه

های ساختار زمانی نو و نگارگری ایرانی وجود دارد. مشترکی از نظر شیوة روایت میان فیلم
پرداز های دو نظریهپایة پژوهشچارچوب نظری این پژوهش برای مطالعة شیوة روایت بر

های مورد کامرون و دیوید بوردول، استوار است. نمونه مشهور حوزة روایت در سینما، آلن
فالنامة و  شاهنامه هایی از نسخو نگاره کد زمانو  شب روی زمینهای فیلممطالعه هم 
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دآوری اطالعات نیز بوده است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی بوده و گرطهماسبی 
دهد ها نشان میگیری از اسناد مکتوب و مشاهدة مستقیم صورت گرفته است. یافتهبا بهره

های بصری های مورد مطالعه و ویژگیهایی میان فیلملحاظ ساختاری و بصری مشابهتبه
 های ایرانی وجود دارد؛ ازجمله روایت غیرخطی و عدم توالی رویدادها، وجود فضاینگاره

زمان با طور همتنیده بههای درهمهای متعدد، روایت داستانچندساحتی و نمایش توأمان زمان
 ها، تعدد زوایا و منظرهای چندگانه. تعدد شخصیت

شب نو، صفویه، روایت غیرخطی، مدوالر، نگارگری، ساختار زمانی : فیلم های کلیدیواژه
 .یفالنامة طهماسب، شاهنامه، کد زمان، روی زمین

 . مقدمه 1
شود؛ چه بسا روایت اساساً از ارکان اصلی داستان و همچنین هنر سینما محسوب می

( و 0900) 0کینهمشهری ساز تاریخ سینما، همچون های جریانبسیاری از فیلم
اند. (، بدیع بودن خود را از همین جنبة روایی دریافت کرده0951) 2راشومون

م شالودة 2111های بعد از در سال 1ا روایت مدوالرساختارهای زمانی نو در سینما ی
توان دهد؛ اگرچه میمذکور را تشکیل می های مهم دورةروایی بسیاری از فیلم

های مختلف سینما )حتی سینمای صامت( های این ساختار سینمایی را در دورهمایهبن
معماری( همواره مورد  ردیابی کرد. ارتباط سینما با سایر هنرها )مانند نقاشی، موسیقی و

مناقشه بوده است. هنر سینما، با توجه به گستردگی خود، در بسیاری از موارد یا از 
ها اثر گذاشته است. نگارگری ایرانی نیز عموماً بر هنرهای دیگر اثر پذیرفته یا بر آن

توان بیش از بیست کند؛ گاهی در یک تصویر، میها تأکید میها و روایتتکثر شخصیت
وار بر گِرد کانون روایت ای منظومهفضای روایی متفاوت را شناسایی کرد که در سامانه

فرد تقسیم از طرفی ویژگی منحصربهآنکه در آن امتزاج یابند.  اصلی حضور دارند، بی
های توانستند با کادربندیوسیلة آن، نگارگران میقاب یکی از ابداعاتی است که به

صر و اشیای طبیعی و غیرطبیعی فضایی را تداعی کنند که بیننده متنوع و یا گاه با عنا
ارتباط سینما و نقاشی یکی از  زمان چند روایت متعدد را در ذهن خود جای دهد.هم

 برانگیز بین اهالی هر دو حوزه است.  مباحث توجه
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درمورد روایت در  5و دیوید بوردول 0پژوهش حاضر با استفاده از آرای آلن کامرون
نما، جریان سینمایی مذکور را واکاوی و ارتباط آن را با نگارگری ایرانی بررسی کرده سی

ها های ساختار زمانی نو و مقایسة آنهای فیلماست. هدف اصلی درواقع مطالعة ویژگی
 .لحاظ شیوة روایت و ساختار زمانی استهای تصویری نگارگری ایرانی بهبا ویژگی

شب روی های ی ارتباط روایات متعدد با همدیگر در فیلمچگونگ بر این، شناختعالوه
 فالنامةو  شاهنامههای نسخ و مقایسه با نحوة روایت در نگاره کد زمانو  زمین

های و شناخت چگونگی پیوند روایات فرعی با روایت کانونی در نگاره طهماسبی
های از: ویژگیاند ها نیز عبارتهدف فرعی است. پرسش طهماسبی فالنامةو  شاهنامه

و  شاهنامههای ، و نگارهکد زمانو  شب روی زمینهای بصری و ساختار زمانی فیلم
 لحاظ شیوة روایت کدام است؟ها بهچیست؟ وجوه اشتراک آن طهماسبی فالنامة

ای و از نظر روش، توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی لحاظ هدف، توسعهاین تحقیق به
ای، مقاله، گیری از اسنادی شامل آرشیوهای رسانهگردآوری اطالعات با بهره است.

های آماری شامل پنج نگاره است که کتاب و نسخ خطی صورت گرفته است. نمونه
 های مورد نظر مورد تطبیق قرار گرفتههای فیلمطور هدفمند گزینش شده و با صحنهبه

 است. 

 . پیشینة تحقیق1ـ1

ها نوشته شده است: وایت مدوالر این کتابهای ساختار زمانی نو و ردر زمینة فیلم
از  روایت مدوالر در سینمای معاصر(، 2116از بوردول ) گویی هالیوودهای داستانراه

سواد (، 0191از عادل ) تحوالت معاصر در مفهوم زمان سینمایی(، 2111کامرون )
(. 0191ن )از براو اَبَرسینما: فلسفة فیلم در عصر دیجیتال( و 0191از ابوت ) روایت

تألیف حیدری  ساختارهای زمانی نو در سینما، با رویکرد به سینمای هزارهنامة پایان
( 0190« )ایساختارهای زمانی نو در سینما با رویکرد به روایت شبکه»( و مقالة 0191)

شود. تمامی کتب و های این حوزه محسوب مینوشتة عادل و همکاران ازجمله پژوهش
گویی و روایت در سینما پرداخته و های نوین داستانبه شیوههای مذکور پژوهش

 اند. تحوالت اساسی زمان و روایت سینمایی را مورد مداقه قرار داده



 0011بهار و تابستان ، 9، شمـارة 5سال                                                         شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

166 

 

توان تاحدودی با را می بسط مفهوم زمان و مکان در نگاه معنوی عرفای مسلمان
داد. در ارتباط های چندروایتی و روایت مدوالر تطبیق دستکاری زمان و مکان در نگاره

هایی نوشته شده؛ ازجمله رسالة دکتری با موضوع، در زمینة نگارگری ایرانی نیز پژوهش
تبیین زمان و مکان در نگارگری ایرانی برطبق اندیشه و شهود ( باعنوان 0119ناظری )

حال سرمدی، »است: تحریر درآمده  . در این میان، مقاالتی نیز به رشتةعرفای مسلمان
های هندسة پنهان در نگاره»(، 0111ناظری )« بر نگارة خسرو و شیرین تأویلی
« بررسی مفهوم زمان و مکان در نگارگری ایرانی»(، 0112زاده )قاضی« الدین بهزادکمال

های استاد در سه نگاره از نگاره فضا جایگاه و مفهوم» ( و0116)گودرزی و کشاورز 
(. وجه تمایز تحقیق حاضر این است که 0190کاظمی و همکاران )« الدین بهزادکمال

های ساختار زمانی نو و روایت مدوالر، به مقولة نقاشی ایرانی ضمن بررسی فیلم
 های مشترک در هر دو حوزه را بیان کرده است. پرداخته و ویژگی

 . چارچوب نظری2
 . زمان و روایت1ـ2

د؛ زیرا روایت ساختاری زبانی انتنیدهزمان و روایت امری درهم 6بنابه نظر پل ریکور،
« زمان»گویی، روایت را در دارد که زمانمندی مصداق نهایی آن است و اساساً داستان

نوعی های روایت نیست؛ بلکه روایت بهعبارتی زمان فقط بخشی از راهدهد. بهقرار می
انسان کند؛ زیرا رابطة انسان با زمان است. ریکور انسان را حیوانی روایی تعریف می

تواند بیرون از تجربة زمان وجود داشته باشد؛ از این خود موجودی زمانمند است و نمی
رو انسان ساختار مفاهیمی همچون گذشته، حال و آینده را از طریق کنش روایت 

بر این اساس، ترتیب و توالی  (.0111پور، به نقل از قاسمی 0911یابد )ریکور، درمی
مفهوم داستان را نیز  1چنانچه ژار ژنت«. درزمانی»است رخدادها در داستان امری 

نوعی با توالی رویدادها مترادف دانسته و آن را محتوای روایی نامیده است )وبستر، به
مند صورت نظامشدة رویدادهایی است که به(. بدین اعتبار، روایت توالی شناخته0112

به نقل از صدیقی لیقوان  1: 2110ن، اند )توالو نه تصادفی در کنار یکدیگر قرار گرفته
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گویی کند و داستانمتنی است که داستانی را بیان می»( و روایت نیز 0196مقدم، و علوی
 جا(. )همان« دارد

 . انواع روایت 2ـ2
انواع روایت براساس نسبت آن با زمان، به دو نوع کلی تقسیم شده است: روایت 

ترتیب زمانی با توالی منطقی و خطی ، بهروایت خطی در .9و روایت غیرخطی 1خطی
پریشی تعبیر شده از نظر ژنت به زمان»روییم. در روایت غیرخطی که رویدادها روبه

(، با عدم توالی زمانی رخدادها، تعدد 105: 0111؛ احمدی، 05: 0111)ایگلتون، « است
رن که سرآمد های مدها، مناظر دید و... مواجهیم. شایان ذکر است که در رمانشخصیت

خطی است، بر زمان غیر 02و ویرجینیا وولف 00جویسجیمز  01آن آثار مارسل پروست،
 (.Heise, 1997)و جریان سیال ذهن تأکیده شده است 

های زمانی از هنگامی که مدرنیته در اواخر قرن نوزدهم مسئلة زمان و چالش
در آثار ادبیات مدرن طوری که این موضوع به میالدی شکل گرفت، مطرح بوده است؛

بازتاب یافت. همچنین ظهور دورة صنعتی موجب تغییرات زیادی در شیوة درک زمان 
)تلفن، سینما و اینترنت( و اخباری  جمعیهای ارتباطو مکان درک شد. توسعة رسانه

شدند، باعث نزدیک شدن جوامع به هم و متعاقب آن افزایش سرعت منتشر میکه به
ر همین حال، افزایش تجارت جهانی و سفر به نقاط مختلف اروپا و د آگاهی مردم شد.

ها دربارة زمان ارائه داد های متفاوت و شیوة تفکر آنامریکا دیدگاهی درمورد فرهنگ
 چالش کشید. موجب آن، درک غرب از زمان را بهکه به

رتبط زمان و فضا با هم م بر این، تئوری نسبیت انیشتین بیانگر آن است کهعالوه
های مدرن به دو نوع زمان اعتقاد دارند: ولی بحث .هستند و نه جدا از هم و ثابت

خطی را دار و زمان غیرنواخت و ادامهزمان خطی و غیرخطی. زمان خطی را یک
دانند. این تقسیم با معرفی زمان جهانی تقویت شد که گانه میهمگن و چندنا

تر نقل راحتوجارت و ارتباطات و حملکرد تا تهای جهانی را منطبق میزمان
 (. Ibid., 36)شود 
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نوعی به شود که بهطور کلی زمان به سه بخش گذشته، حال و آینده تقسیم میبه
 00وجود و زمان، فیلسوف قرن بیستم میالدی، در کتاب 01یکدیگر متصل هستند. هایدگر

، بر این باور است که 05سرلداند. استاد وی، هوزمان آینده را مقدم بر زمان دیگر می
ترین زمان را باید حال دانست؛ چرا که زمان تجربة زیستی است. وی بر این نکته مهم

 (.  016: 0191کند که زمان حال از گذشته جدا نیست )شعیری، تأکید می
ای تغییر در نحوة گونهزمان و روایت نیز اساساً از هم منفک نیستند؛ تغییر در زمان به

روایت برای گونة انسان روشی بنیادین است تا بتواند درک »همراه دارد. را بهروایت 
(. این پیوستگی زمان و روایت در هنر 21: 0191)ابوت، « خود را از زمان سامان دهد
خود موجب خودیهای مذکور بهبردن در هریک از مؤلفهکاربرد زیادی دارد. دست 

گردد و این جذابیت زمانی دوچندان یجذابیتی سرشار برای مخاطب اثر هنری م
 در ذهن مخاطب اثر شکل بگیرد. « معنا»شود که می

کردن و درواقع شاید لذت بردن از روایت در دل بازی با زمان نهفته باشد ]...[ خم 
دادن زمان و درکل بودن در جایگاهی که داللت ـ یا ارادة معطوف به داللت ـ تاب 

مندی از قدرت د، مسلّماً لذت تسلط )یا شاید بهرهگیرکنترل زمان را دست می
 (.  10مطلق( را درپی خواهد داشت )همان، 

 اند. در اکثر هنرها زمان، مکان و فضا سه عنصر بنیادین
در هر هنری یا عنصر زمان وجه غالب است یا مکان و فضا. به عبارت دیگر، یکی 

نیست که دو عنصر دیگر وجود یابد. ولی بدان معنا از وجوه بر دیگری برتری می
اند که هر اثر هنری روایت و جهان متن دارد. ندارند. در جهان امروز بسیاری برآن

توان گفت که میدربارة یک تصویر ساکن عکاسی یا یک بیلبورد تبلیغاتی هم 
نام زمان در آن معنا دارد. بسیاری از هنرهای امروز ترکیبی از عنصری به

هنرهای پیشین و تکنولوژی جدید را دارند و عناصر زمان،  خصوصیات تعدادی از
آرت،  ها صورتی پیچیده اما بنیادین به خود گرفته است. ویدئومکان و فضا در آن

 (. 21: 0119اند )عادل، ویدئو کلیپ، بادی آرت و... از آن جمله

ا و زمان فض»کند. استفاده می« فضا ـ زمان»براون هم در همین خصوص از اصطالح     
شود و فضا طوری که تغییر در یکی به تغییر در دیگری منجر میپیوسته هستند؛ بههمبه

)براون، « گویندشوند که معموالً به آن فضا ـ زمان میو زمان به همان چیزی تبدیل می
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(. پس با تأکید بر این نکتة مهم که هر هنری روایتی در خود دارد و زمان از 219: 0191
توان گفت که هر اثر هنری دارای زمان ر چارچوب روایت حضور داشته، میابتدا د
 است.  

 . زمان در نقاشی ایرانی   3ـ2
نگارگری ایرانی با پیروی کامل از مفهوم فضای منفصل و کیفی توانست سطح دوبعدی 
نگاره را به تصوری از مراتب وجود بدل سازد و بیننده را از افق حیات مادی و 

تر از وجود و آگاهی ارتقا دهد و او را متوجه جهانی سازد ای عالیه مرتبهغیرقدسی ب
ها و اَشکال خاص خود؛ جهانی مافوق این جهان جسمانی، اما دارای زمان، مکان، رنگ

(. زمان در 019ـ011: 0190اند )نصر، خوانده« عالم خیال»را که حکمای اسالمی آن 
ان آن با عالم ماده تباین دارد. با توجه به عالم عالم مثال ساری و جاری است؛ اما میز

کند و نه با را در اثر خود نمایان میها زمان ماده، نگارگر تنها از طریق نمایش نشانه
 ها.  روشن و تیرگینمایش تأثیرات فیزیکی همانند سایه

 تاریخ طی در که است زمانهم متعدد مراتب و سطوح نگارگری کاربرد وجه ممیز
 است. نوعی رسیده منصة ظهور به پابرجا سنتی عنوانبه ایران نقاشی دسالةچندص
 هاصورتبه که واحد آنِ در مکانی و زمانی مختلف مراتب و امور زمانهم نمایش

 است؛ درآمده تصویربه )متن ادبی( موضوع بازنمایی بهانة به و گوناگون انحای و
 تقسیم واسطةبه فضا ترکیب طریق از خود کلیت در و نخست وهلة در که طوریبه
 آن و دیگر مختلف هایبخش به سطح هر تقسیم سپس و متعدد سطوح به آن

 ،، تپهصخره ،خیمه بنا، مجزای و مختلف سطوح ازجمله خُردتر سطوح به سطوح
 حیوان، ،آدم پیکره چشمه، درخت، گیاه، و گل پرنده، ابر، آسمان، زمین، ،کوه

 تقسیم ترکوچک مختلف سطوح به هریک باز گیرد کهمی صورت... و فرشته
 سایر و ختایی اسلیمی ـ از اعم هندسی خُردتر نقوش به سطح هر و شوندمی

 شماریبی و کثیر سطوح شامل نگاره یک منوال بدین گردد.می منقش اشکال
 یابدمی دوصدچندان ایجلوه ثانویه و اولیه درخشان هایرنگ با که بود خواهد
 (. 012: 0119، )ناظری
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در نقاشی ایرانی، فضای نگاره متشکل از ترازهای متعددی است که از پایین به باال 
سبب اند. ترازها بهو اطراف امتداد یافته و غالباً از مرزهای تصویر بیرون رفته

پارچه هستند و هم آیند؛ هم یکنظر میهای شکل و رنگ، دور یا نزدیک بهجلوه
فضایی مکان وقوع رویدادی خاص و غالباً مستقل است. امور ناپیوسته؛ هر بخش 

چیز را در وقایع مختلف پیوستگی زمانی و مکانی ندارد، اما گویی ناظری آگاه همه
شک متأثر از بینشی عرفانی بیند. این نوع فضاسازی چندساحتی که بیآنِ واحد می

دهد نی را نشان میشناختی نگارگری ایرااست، اوج کمال و انسجام نظام زیبایی
 (.91ـ90: 0192)پاکباز، 

مشخص و حتی نامشخص هایی با مرزهای گیری محدودهبرش فضایی باعث شکل
های قابل تمیز مواجه ای مانند تکثیر فضا و تبدیل آن به مکانگردد که بیننده با مقولهمی
عنوی ترین اصل در این نظام، اصل فضاسازی م(. مهم216: 0191د )شعیری، شومی

نامید؛ زیرا هر بخش « فضای چندساحتی»را توان آن برای تجسم عالم مثالی است که می
های پیوسته آن حاوی رویدادی خاص یا مستقل است که با ساختاری متشکل از پالن

یابد، نموداری از مجموعة نماهای یا ناپیوسته که از باال به پایین و به اطراف گسترش می
های خالی است و نه دهد که نه حاوی بخشو و از باال را نشان میرزمانی از روبههم

(. در نقاشی ایرانی دورة مورد 611: 0196، دیگرانهای مؤکدی دارد )بینیون و کانون
جای صحنه قابل زمان وقایع منفرد در جایمطالعه، کاربست سطوح متعدد و نمایش هم

کوشد از فضای آورد و میمی های روایت رویپیمایش است. نقاش به تکثیر الیه
زمان در های متعددی را همکند روایتموجود به بهترین نحو استفاده کند. وی سعی می

سراسر صحنه بگنجاند. این مرحله از نقاشی ایرانی پایان فرایندی بود که از قرن هفتم 
ه، های کوچک کل یک صفحه را اشباع کرده بود. در این مرحلهجری آغاز شده و نگاره

شده ذهن و خواستند یک صفحة نگارگرینقاشان به اشباع صفحه بسنده نکردند و می
روان بیننده را در چنبرة خود بگیرد و مانع از انقطاع رشتة دیدار بین نگاره و دیدگان 

الشعاع قرار گرفتن کانون اصلی بیننده شود. این رویکرد گاهی حتی موجب تحت
اصلی داستان  فراست خود دریابد که نقطه و نکتة شود و بیننده باید بهروایت می

کجاست. اگرچه موضوع نقاشی ممکن است مرتبط با بخش فرازین داستان باشد که در 
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هایی ممتد از همان روایت ارتباط با متن صفحات پس و پیش قرار دارد، هنرمند بخش
ن وجود ندارد و گنجاند و با روایاتی کامالً مستقل و مجزا که در مترا در تصویر می

ها و ماجراهای فرعی را نیز در آن ماجرا بنابه نیروی تخیل خود، حضور شخصیت
 سازد.برجسته می

 . زمان سینمایی1ـ2
اختصار مطالبی با توجه به ارتباط روایت مدوالر با مقولة زمان سینمایی، الزم است به

 بیان شود.
آهنگی دارد که ترتیب و ضربها در هر فیلمی پیوند تصویرها و رویدادها و کنش

 01زمان مادی 06کند. این عامل بر سه نوع است: زمان نمایشی،را القا میعامل زمان 
پردازی، . زمان نمایشی را مقتضیات طرح داستانی، شخصیت01و زمان عاطفی

 بخشند. رویدادهایی با دامنةمایه و سایر خصایص بسط داستان انتظام میدرون
توان با زمان نمایشی فقط در چند جنگ ناپلئون با روسیه را میخیلی وسیع مثل 

گونه که در چندین نسخه از فیلم جنگ و صلح نیز تصویر درآورد؛ همانساعت به
قابل مشاهده است. چنانچه فیلمی بخواهد تمام مراحل رویدادها را نشان دهد، 

ندرت شود. خیلی به)مطابق با واقع( وارد عمل می نام مادیترتیب زمانی دیگری به
 ساختة 09یابد. کلئو از پنج تا هفتطور کامل مطابق زمان مادی سازمان میفیلمی به

ی از دو اهاست که بررسی دوساعتهگونه فیلمای از اینواردا، نمونهة برجسته
دهد، نه چیزی بیشتر، نه کمتر ساعت زندگی یک زن در روز معیّنی را ارائه می

 (.  91: 0116یر، )کیسبی

های های سینمای هزاره )بعد از سالگونه زمان سینمایی غالباً در فیلماستفاده از این
 ها: سازان بوده است. در این فیلمفیلم م( مورد عالقة2111

کند. کشد که تماشاگر در زمان واقعی تجربه میقدر طول میماجرای فیلم همان
م( و 2111)مایک فیگیس،  کد زمانم(، 2112)جوئل شوماخر،  تلفنباجة های فیلم

م( از این تمهید بهره 2100ـ2110ها، )گروه کارگردان 20مجموعة تلویزیونی 
اصلی به چند  برند. جالب اینجاست که هر سه مورد باال از تکنیک تقسیم پردةمی

کنند و تماشاگر آزادی عمل تر هم برای بیان داستانشان استفاده میپردة کوچک
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زمان بر پرده نقش ه بدون هدایت، راهش را از خالل رویدادهایی که همدارد ک
  (. 211: 0191بندند، پیدا کند )اترینگتون رایت و داوتی، می

 شود.  به این نوع زمان و روایت در ادامه پرداخته می
یابد که تأثیرهای عاطفی در زمان عاطفی )یا انفعالی(، رویدادها چنان سازمان می

ر احساس ذهنی تماشاگران از زمان داشته باشد. بدین ترتیب، برخی از معیّنی ب
نظر ریتم کُندی دارد و یا آهنگ رویدادها ـ بهها ـ بسته به ترتیب و ضربصحنه

 (.  91: 0116یر، نماید )کیسبیکننده میها جهشبرخی صحنه

  شاهنامة طهماسبیزمان در . روایت هم3
از  نقاشی 251بیش از  ای است حاویطهماسب شاهنامهشاه ةدورسخة مانندترین نبی

های قرن دهم هجری نقطة اوج (. نگاره026ـ025: 0115)سیوری،  21هنرمندان بنام
چندالیگی یا چندگانگی روایت در نگارگری است. در این مرحله، هنرمندان به تبعیت 

مختلفی انباشته کنند؛ های ها و روایتهای خود را با صحنهاز اسالفشان، کوشیدند نگاره
ای نمونه شاهنامة طهماسبی اما تکثر و تعدد روایات با مراحل پیشین قابل مقایسه نبود.

از تأللؤ این رویکرد است. در این نسخه، هنرمند تالش کرده است صحنه و صفحه را با 
عی ، زوایای دید متنو0اجزا و عناصر تصویری متراکم انباشته کند. برای مثال در تصویر 

رو، های انسانی، تپة ماهورها و درختان، زمین از نمای روبهاز نمایش وجوه متنوع پیکره
شود. در النة پرنده از سه وجه، حوض آب از باال و نمای ارگ از چند زاویه دیده می

بندی مستقل از هم هستند. هنرمند ها تاحدی از نظر فضا و رنگاین تصویر، روایت
بام مسجد نمایش گذاشته که پسرکی در پشتروی شهری را بهفضای بیرونی برج و با

روی این شخصیت، دو حکیم در باالی ساختمان درحال )مکتب( ایستاده است. روبه
ریس درون دست با لباسی قرمز در کنار دیگر همتایانِ نخبهاند. دختر هفتواد سیبمذاکره

ش درحال مهیا نمودن غذا خدمتکار و فرزند باغی نشسته است. در جلوی کادر، زن
نوعی هستند و در سمت دیگر حجرة غذا، غالمان و خدمه در تکاپویند. این نگاره به

اند. کند و روایات به هم متصل نیستند و از هم تفکیک شدهفعالیت روزمره را نمایان می
است. تر شده سبب کثرت روابط و تعدد وقایع، ساختار فضای تصویر پیچیدههمچنین به
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است که از پایین به باال و اطراف امتداد یافته این ساختار از ترازهای متعدد تشکیل شده 
 اند.و غالباً از مرزهای تصویر بیرون رفته

ها و استفادة دیگری از تعدد شخصیت ( نمونة2نگارة کابوس ضحاک )تصویر  
 را در یک قاب رویداد درنظر گرفت.توان آن حداکثری از فضاست که می

و سرگردان در تکاپو  پایینی کوشک، پریشان طبقات و در بام های مختلف برشخصیت
اند که توسط عامالن دارند بیدار هستند. در پایین کادر نیز، چند نفر به خواب رفته

شوند. در این تصویر، با توجه به اینکه زاویة دید بیننده از پایین به باالست، بستر می
هایش از نظر پنهان است. شایان ذکر است که و و ندیمهضحاک و بخشی از اندام ا

های آن یعنی ماه و رغم زمانی که داستان در آن مطرح شده و حتی وجود نشانهعلی
های در دست نگهبانان قصر، های در دست بانوان و مشعلستارگان، آسمان ابری، شمع

انتظار است، دیده  ای از تأثیرات فیزیکی نور که در حالت طبیعی موردنشانه هیچ
روز قدر درخشان هستند که گویی ماجرای این داستان در نیمهها آنشود و رنگنمی

 (. 96: 0116شب )گودرزی و کشاورز، اتفاق افتاده است و نه در نیمه
هاست. در این زمانی و تعدد شخصیتهای بارز وقوع همنیز یکی از نمونه 1تصویر 

هایی مانند نقوش هندسی، انتزاعی و عماری و آرایههای منگاره، هنرمند از قاب
ها مضاف بر تصویر کشیده است که در آن روایتتجریدی بهره گرفته و فضایی را به

زمان بودن بر دیگری برتری خاصی ندارند و نگاه بیننده بر بخش مشخصی از قاب هم
 متمرکز نیست.
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 بیطهماس شاهنامة . داستان هفتواد و کرم،1تصویر 
 )www.akdn.org/museum( 

 

 طهماسبیشاهنامة . کابوس ضحاک، 2تصویر 
(www.mia.org.qa/en) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کندمی پاره را ضحاک طومار کاوه ،طهماسبیشاهنامة گانه، های بیست. روایت3تصویر 
 دگان(؛ چپ: نگارنCanby, 2011: 38)راست:  

http://www.akdn.org/museum
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 فالنامة طهماسبیزمان در . روایت هم1

 ی ازهای کوتاهشامل داستانکه مصور شده  هماسبطبه سفارش شاه فالنامه ةنسخ
در فضای نگارگری  .(Falk, 1985: 92) نیات انسان استة پیشگویی وقایع یا نتیج

ر آن های گذشته، وجود چندگانگی روایت امری بدیهی و کامالً محرز است؛ اما اگسده
را از زاویة دید همان نگارگران و فضای فرهنگی حاکم بر جامعة آن روز بنگریم، 

ها نهاد. عمدة روحیه و طور مطلق بر آنویژن یا مدوالر را بهتوان عبارتی نظیر مولتینمی
فضای حاکم بر هنر در جامعة اسالمی، روح معنویت و عرفان بود که با ادبیات غنی و 

رساند. چندگانگی روایت ا در درک بهتر موضوع مورد بحث یاری میمفاهیم بسیط، ما ر
 به حال عرفانی، دیدگاه ها احاله نمود. از«حال»توان به تکثر و تنوع ها را میدر نگاره

 و عارف گذرای احوال و موقع وضع، نخست،. است تفکیک قابل کلی مفهوم دو
 هاآن نظایر و سرور و ورس و بسط و قبض در را روحی فیضان و خلجان که سالکی
 بوده آینده و گذشته بین حدفاصل به که است مفهومی آن، معنای دیگر و کندمی تجربه

. (26: 0111 ناظری،) است بازشناسی قابل فراری کوچک هایلمحه یا ها«آن» به و
دهد که بر آن قاب ها، مخاطب خود را به حالی پیوند میبندینگارگر در هریک از قاب

 مت عارض شده است و گویا وی نقش کنشگر یا فعال در آن ندارد.   و قس
که مضمون آن طواف کعبه توسط مجنون و بستگان اوست، روایت  0در تصویر 

شود. در باالی نگاره خارج از قاب مرکزی، فضایی آسانی تشخیص داده میکانونی آن به
شده بر تعدادی حال حادث ایجاد شده که نگارگر از آن برای بیان همین حال معنوی یا

گوید. در پایین آن، پنج قاب کامالً مجزا اختیار شده است که در اشخاص سخن می
ای برآمده از روایت کانونی ها دچار جذبهها هیچ کنش و اقدامی معنا ندارد. آنآن

بینیم: براساس معرفت دینی و شناخت می 5بندی را در تصویر هستند. عین همین قاب
شویم که روایت کانونی شمایل پیامبر )ص( است که ذهبی اسالمی، متوجه میوقایع م

حسنین )ع( را بر دوش دارند. اما سایر حاضران، اعم از کروبیان یا زمینیان، در 
ای معنوی هایی همسان و حتی برابر با قابی که شمایل را احاطه کرده، از جذبهقاب

حال سرمدی گویند. فارغ از فضای معنوی و متأثر هستند که در ادبیات عرفانی، به آن 
فرهنگی حاکم بر هر دو اثر هنری نگارگری و فیلم مدوالر، یک ویژگی مشترک در هر 
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گر است و آن، تقسیم فضای موجود به قطعاتی است که هر بخشی، ها جلوهدوی آن
نرمندان رغم وارستگی یا تأثر به روایت کانونی، بتواند استقالل خود را حفظ کند. هعلی

خواهند بگویند که اگر شاهان موضوع اصلی هر دو، در نگاهی دموکراتیک می
ها در رواق و طاق کاخ نگاری دیوانی در زمان خود هستند، خدمتکار یا سرباز آنتاریخ

ها نیز قصه و غصة خاص خود را اند و آنیا گوشة میدان، به همان اندازه قابل توجه
 دارند.

  
 فالنامة طهماسبیف کعبه، .  طوا1تصویر 

(Farhad, 2009: 70) 
 (.Ibid) فالنامة طهماسبی. 1تصویر 

 

 . ساختارهای زمانی نو در سینما1
سمت پیچیدگی روایت رفت. در بسیاری از به های بدنة سینمام، فیلم0991از اوایل دهة 

شاگر و سعی در سردرگم کردن تما ای تقسیم شدهای جداگانهموارد، روایت به بخش
  داشت.

یاد « های مدوالرروایت» ها باعنوانتوان از آنکامرون می ها که طبق گفتةاین فیلم
خطی در گفتن داستان هایی کاربرد دارند که از یک نظم غیرکرد، برای روایت
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کشیدن مخاطب فیلم، سعی در خلق نوعی سینمای چالشکنند و با بهتبعیت می
کارگیری بهفراتر از  مدوالر در شکل سینمایی خود اندیشمندانه را دارد. روایت

های سری قطعهها یکرود. این فیلمبک )نمایش زمان گذشته( می کالسیک فالش
از طریق فالش  خطیای غیردهند که اغلب به شیوهبرانگیز ارائه میروایی سؤال

 ,Cameronاند )نمایش زمان آینده(، بین گذشته و حال تنظیم شده)فوروارد 

2008: 1  .) 

ساختار زمانی »پرداز معاصر سینما، از این نوع روایت باعنوان دیوید بوردول، نظریه    
 شوندهای مدوالر به چند دسته تقسیم می(. روایت200: 0191)عادل،  بردنام می 20«نو

)روایت چند داستان در یک قاب  21قاب تقسیم و 22ایشبکه ها شاملکه دو مورد از آن
 در این تحقیق بررسی شده است.  (Cameron, 2008: 6-15) ینمایی(س

 ای. روایت شبکه1ـ1
این »ای پس از دورة کالسیک در سینمای امریکا و اروپا گسترش یافت. روایت شبکه

روایت نوعی ساختار روایت فیلم است که در آن داستان از دید چند شخصیت بازگو 
تنیده بیان شکلی درهمموازات هم و یا بهد شخصیت بهشود و یا چند خط داستانی را چنمی
را در « 25روایتیچند»اصطالح فیلم  20وربی (. فرانک11: 0190)عادل و همکاران، « کنندمی

 برد.  کار میاین مورد به
اصطالحی در توصیف فیلمی که موضوع و مضمونش از طریق ساختار داستانی 

ها غالباَ شامل گونه فیلمروایت در این شود. ساختارای روایت میپیچیده
های شان روشنگر پرسشهای اصلی متعدد و گسترده است که زندگیشخصیت

نمایشی و اجتماعی مشخص در زمان و مکان مشخص است. در ضمن داستان 
های گوناگون هم باشد ها و زمانتواند در اطراف چند شخصیت اصلی در مکانمی
 (. 221: 0195ور، )بی

ای، هرکدام از در روایت شبکه»ایوان اسمیت نیز در این باره اظهار کرده است:  
خطوط داستانی دربردارندة داستان اصلی مجزایی است و همة این خطوط داستانی وزن 

 های کوتاهمثال در فیلم برش(. برای 88 :1999« )کنددراماتیک یکسانی را بیان می
های فرعی شخصیت منفرد هستیم و فیلم داستان(، شاهد زندگی نُه زوج و شش 0991)
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های این فیلم از ها را تعیین کرد. داستانطور مشخص آنتوان بهمتعددی دارد که نمی
دهند. آلتمن، یکی از متخصصان ساخت زمان رخ مینظر زمانی توالی دارند یا هم

اً نباید بسته باشد دهد که روایت داستانی لزومهایش نشان میای، در فیلمهای شبکهفیلم
های فرعی را شامل شود و ای از داستانو ممکن است چندین شخصیت و مجموعه

قدر منسجم بماند که تماشاگر را درگیر و مجذوب خود نگه دارد. یکی حال آندرعین 
محور ای، برخالف سینمای کالسیک که سینمایی قهرمانهای روایت شبکهدیگر از مؤلفه

این شکل »بوردول معتقد است:  د چند قهرمان در بطن داستان است.شود، وجوتلقی می
(؛ مانند 95 :2006« )ای برجسته بودشکل غیرمنتظرهم به0961سازی در دهة فیلم
(. گاهی اوقات، همانندِ فیلم 0911( و فرودگاه )0965ها )های کشتی احمقفیلم

ست؛ اما خطوط داستانی (، تأکید بر یک یا دو شخصیت ا0910جهنمی ) خراشآسمان
کنند. های غیرمهمی است که بخش اعظم زمان فیلم را پر میکوچک شامل شخصیت

وقتی طرح داستانی بیش از دو شخصیت دارد، یکی از راهبردهای انسجام روایت، پیوند 
توان به مواردی همچون اتومبیل در فیلم ست. میها و گردش اشیابین شخصیت

اشاره کرد. در روایت ( 0991دالری )بیست ا اسکناس در فیلم( ی0960رولزرویس زرد )
ها و مقاصد متفاوتی را گردد که هرکدام هدفای، چند شخصیت اصلی ارائه میشبکه

رسد یا هدف نهایی فیلم نیست. اسمیت ها به نتیجه نمییک از آنکنند که هیچدنبال می
کند؛ شخصیت اصلی ارائه میای چند روایت شبکه» نیز در این زمینه معتقد است:

برای مثال فیلم  (.Smith, 1999: 92« )های معمولیجهانی با زندگی و هدفهای اینآدم
اولی در پایگاه نیروی هوایی  زمان دارد:( سه داستان فرعی هم0961دکتر استرج الو )

ی در افکن امریکایی در راه بمباران اتحاد شوروی و سومگذرد، دومی در بمبامریکا می
کنند مانع و فرماندهان نظامی سعی می جمهور امریکااتاق جنگ پنتاگون که در آن رئیس

گونه توان گفت اینای جهانی شوند. بنابراین میاز بمباران شوروی و وقوع فاجعه
هایی که بعضاً شامل چند روایت در طول تاریخ سینما همواره وجود داشته است؛ فیلم

تنیده وجه پیچیده و درهمهیچها بهبودند، با این تفاوت که داستان داستان و قهرمانخرده
 نبودند.
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ای ای از داستان چندروایتی در مجموعهم( نیز نمونه2111)سودبرگ،  ترافیکفیلم 
ای است. از طریق روایت زمانی گسترده های مختلف جغرافیایی طی دورةاز مکان

مریکا و مکزیک، فیلم تالش دارد شخصیت در ا 21زمان شامل چند داستان هم
های جدیدتر تصویر بکشد. نمونهالمللی را بهورود و خروج مواد مخدر بین

م(. 2111) من نیستمم( و 2116) بابلهای اند از فیلمها عبارتگونه روایتاین
شود ا هم میزمان و مرتبط بهم شامل چهار داستان بابلروایت چندداستانه در فیلم 

در یکی از  من نیستم دهد. فیلمکه در ژاپن، مراکش، امریکا و کنگو روی می
باب »ای(، لحظات مهم زندگی های چندداستانه )شبکههای روایتترین نمونهبدیع

کند. شش بازیگر )کریستین بیل، کیت بالنشت، خوانندة پاپ را بازسازی می« دیالن
هایی را در ر، هیث لجر و بن ویشاو( شخصیتمارکوس کارل فرانکن، ریچارد گ

کشند. این تصویر میای باب دیالن را در این فیلم بههای مختلف زندگی حرفهجنبه
دهد که به ای را ارائه میپیچیده« کوالژ»چیدمان چندروایتی و چندشخصیته 

چندان آشنای زندگی باب دیالن بدون ذکر نام او های مختلف آشنا و نهجنبه
 (. 221: 0195ور، پردازد )بییم

   26شب روی زمینای در فیلم . روایت شبکه1ـ1ـ1
ای از شــامل مجموعــه 21م ســاختة جــیم جــارموش،0990محصــول ســال  ایــن فــیلم

هایی است که در طول یک شب برای مسافرانی که در پنج شهر مختلف هستند، داستان
ای و متشـکل از  از نوع شبکهی زمین شب روساختار روایی مدوالر فیلم  افتد.اتفاق می

تاکسی اسـت   ةپنج قسمت )روایت( است که در هر قسمت فیلم شخصیت اصلی، رانند
 های فرعی نیز هست.   کند و هر روایت دارای شخصیتجا میبهکه مسافری را جا

های جغرافیایی مختلفی با زمان، اما در مکانهای فرعی همدر فیلم جارموش داستان
ها در یک زمان مشخص، یعنی سـاعت  افتند. تمامی داستانمتفاوتی اتفاق می زمان

شـب   آنجلس، مصادف با ده و هفت دقیقهبعدازظهر به وقت لس هفت و پنج دقیقه
به وقت نیویورک و چهار و هفت دقیقه صبح به وقت پاریس و روم و پنج و هفت 

یب، تماشـاگر ایـن فرصـت    شود. به این ترتدقیقه صبح به وقت هلسینکی آغاز می
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آورد کـه درک کنـد در آن لحظـة خـاص از زمـان، در منـاطق       دست مـی نادر را به
 (.  005: 0191گذشته است )فیلیپس، مختلف از جهان، چه می

ای را در خـود دارد:  های روایت مـدوالر شـبکه  نوعی تمامی مؤلفهفیلم جارموش به    
ر شد، تمام رخدادها در زمانی مشخص اتفـاق  طور که ذکزمانی سینمایی: همانهم الف.

ها در فیلم بـر ایـن مـورد    افتد و جارموش با به تصویر کشیدن نمای معروف ساعتمی
هـای  ها: فیلم جارموش دارای شخصـیت (. ب. تعدد شخصیت6گذارد )تصویرصحه می

شـود و درعـین حـال بـر     های روایت مدوالر محسوب مـی متعددی است که از ویژگی
« قهرمـانی بـی »کند که برخالف سـینمای کالسـیک، فـیلم بـه     ر خاصی تأکید نمیکاراکت

عدم تمرکز بر شخصیت اصلی: فـیلم   ای است. ج.های شبکهانجامد که از ارکان فیلممی
هـای خـود بـر روایـت یـا      کدام از داستانساز در هیچدارای پانزده کاراکتر است و فیلم

هـای مختلـف   ای از آدمهای سادهها داستانوایتکند و تمام رکاراکتر خاصی تکیه نمی
 است.

 
تصویر 6. نمایی از فیلم شب روی زمین )جیم جارموش(، تأکید بر همزمانی 

(thecinemaarchives.com/2019/05/20/night-on-earth-1991-jarmusch) 

 شاهنامة طهماسبیهای و نگاره شب روی زمین. تطبیق روایت فیلم 6
عبارتی در رویداد مستقل و فضای چندساحتی از ارکان اصلی نگارگری ایرانی است. به

با کثرت روابط و تعدد وقایع، ساختار فضای تصویر  طهماسبیشاهنامة های نگاره
های هایش در سینمای دههای که ریشهاً شبیه به روایت شبکهتر شده است؛ دقیقپیچیده
م به بعد به اوج و تکامل خود 0991ردیابی است، ولی از دهة  م قابل0911و  0961

http://thecinemaarchives.com/2019/05/20/night-on-earth-1991-jarmusch/
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ای و ساختار شاهد اوج روایت شبکه بابلهایی همچون که در فیلمطوری رسد؛ بهمی
تاکسی و  ةیلم )داستان رانند، هر پنج روایت فشب روی زمینزمان هستیم. در فیلم هم

های هفتواد و کرم یا های نگارهافتد؛ مانند روایتزمان اتفاق میطور هممسافرانش( به
ها هستیم. تعدد زمانی در نگارهطور که بیان شد، شاهد همکابوس ضحاک. همان

ای در فیلم جارموش است های روایت شبکهها یکی دیگر از خصیصهشخصیت
های راک، زن نابینا ویکتوریا، کورکی، یویو، هلموت، آنجال، موزیسینهای )شخصیت

های هم شاهد آن هستیم )برای مثال شخصیت طهماسبی شاهنامة هایو...( که در نقاشی
فراوان در نگارة کابوس ضحاک(. نداشتن شخصیت اصلی )قهرمان( یکی دیگر از 

شده؛ تمام کاراکترها به یک  ای است که در فیلم جارموش رعایتاصول روایت شبکه
اند که این مورد نیز قابل تطبیق با تصاویر نسخة یادشده اندازه ساخته و پرداخته شده

بر شخصیت خاصی تکیه نکرده و این  های مذکور، نگارگرکدام از نگارهاست. در هیچ
ن به آ شب روی زمینای مانند جارموش در سازان روایت شبکهای است که فیلممؤلفه

 اند. توجه کرده

 . روایت تقسیم قاب1ـ6
« تعلیق»نام گردد. اولین بار فیلمی کوتاه بهکاربرد این فن به سالیان دور در سینما برمی

 ( از این فن بهره برد.0901)
یا  زمان دوم در فیلم ناپلئون از این فن برای نمایش هم0901در سال  گانسآبل 

معنای نگاه و برداشت )به« 21ویژنپلی» را ه آنچند رخداد بر پرده استفاده کرد ک
برداری شد و سه دوربین فیلم وسیلةهای پایانی این فیلم بهچندگانه( نامید. صحنه

نمایش درآوردند؛ به این وسیله مناظری جلوی چشم بر روی سه پردة کنار هم به
 (.1( )تصویر 000: 0110گرگور و پاتاالس، )تماشاگران ظاهر گردید 
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 ناپلئون لمیف در ژنیویپل .1 ریتصو

(www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/m2_1/abel_gance.html) 
نمایی که »کند. استفاده می 29«شدهتقسیم پردة»ور در این مورد از اصطالح فرانک بی    

(. 226: 0195ور، )بی« شامل دو یا چند تصویر جداگانه در یک قاب تصویر باشد
اند؛ ولی این فن معموالً در دقایقی کرده سازان همواره از فن تقسیم قاب استفادهفیلم

شده و در درک مخاطب از روند کلی روایت اثرگذار نبوده است. کار گرفته میاندک به
 های تاریخ سینما اساس داستان خود را برپایةشماری از فیلمندرت تعداد اندکاما به

ترتیب که دو یا چند داستان در یک قاب  روایت تقسیم قاب گذاشتند؛ به ایناستفاده از 
داند کدام ماجرا را تا شود و مخاطب نمیاز اول تا آخر فیلم به تماشاگر نشان داده می

چه اندازه تعقیب کند. اندی وارهول و پُل موریسِی از نخستین کسانی هستند که در 
اساس کار خود قرار دادند.  چلسی دخترانفیلم  م روایت تقسیم قاب را در0966 سال

کند. وارهول میداستان چندین ساکن مختلف هتل چلسی نیویورک را روایت فیلم 
کند و گاه با قطع کردن صدای را در یک قاب دوقسمتی عرضه میزمان چند داستان هم

ند. کیک بخش و باال بردن صدای بخش دیگر توجه تماشاگر را به آن بخش جلب می
طلبد دقیقه است و مشاهدة آن حوصلة زیاد تماشاگر را می 201زمان این فیلم  مدت

 (.1)تصویر 
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 چلسی دختران. تقسیم قاب در نمایی از فیلم 1تصویر 

 (girls-elseach-metrograph.com/film/film/54/the)  

 31کد زمان. روایت تقسیم قاب در فیلم 2ـ6

م ساختة مایک فیگیس است که به زندگی چند زوج 2111این فیلم محصول سال 
های بعد شود. در سالزدگی تماشاگر میپردازد. روایت تقسیم قاب معموالً باعث دلمی
 کدترین آن فیلم شد که مهمگیری از این ساختار ساخته هایی با بهرهم نیز، فیلم2111از 

 است.  زمان
گانه، تابع توالی زمانی و رنگ چندهای پیاین فیلم متشکل از خط

اندازی گسترده از یک گروه، در اینجا مجموعة ای است که چشمخوردهگرههمبه
ها را پا و افراد مرتبط با آنسازان هالیوودی مستقل خردهجورواجوری از فیلم

رنگ اما فیلم از تدوین استفاده نکرده است. درعوض خطوط پیکند، عرضه می
دهد. گرا و بدون وقفه را در چهار بخش مختلف پرده نشان میزمان، غالباً همهم

را گم نکنیم، این همه عناصر  باوجود بیش از بیست شخصیت که باید ردشان
 ی چند حاشیةکنند و گاهزمان بیننده را بمباران میبصری که از چهار منبع هم

ای پردازند، هیچ بینندهصوتی که بر سر جلب توجه بیننده با هم به رقابت می
 (.229: 0190)فیلیپس،  رنگ بسازدتواند با یک بار دیدن فیلم یک پینمی

رود. در این فیلم کامالً تجربی، زمان فراتر میجواری دو رویدادِ هماین فیلم از هم 
ها، چهار ماجرای متفاوت شده است. در این قسمت تصویر به چهار قسمت تقسیم

ترتیب، تماشاگر چهار این آید. به نمایش درمیعهدی چند زوج بهوفایی و بدبی دربارة

http://metrograph.com/film/film/54/the-chelsea-girls
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آنجلس روی روایت متفاوت از موضوعی واحد را که در یک روز و یک بخش از لس
ال بردن صدای یک بخش ساز گاه با با(. فیلم9کند )تصویر زمان مشاهده میدهد، هممی

کند؛ اما در مواقعی که از تصویر روی پرده، توجه تماشاگر را به آن بخش جلب می
حال، فیلم  داند بر کدام قصه تمرکز کند. با اینصداها همه یکسان هستند، تماشاگر نمی

های فیلم با روایت نوشتاری و گفتاری را نمایش ترین تفاوتیکی از مهم کد زمان
  دهد.می

تقریباً » هایکی از شخصیت 12مرداک، نوشتة آیریس 10در ابتدای رمان هِنری و کتو
که یکی دیگر در هواپیمای جت بر فراز اقیانوس اطلس است، « در همان ساعتی

تقریباً در همان » شود کهزند. مرداک سپس یادآور میروی پلی در لندن قدم می
پل هستند، یکی دیگر در کتابخانه است که دو نفر اول در هواپیما و روی « ساعتی

خواهد خواند. چون مرداک میای از دخترش میو دیگری در جایی دیگر نامه
ها را ماجرای این چند نفر را در هم ببافد، ناچار است تا پایان، معرفی اولیة آن

ی تواند چنین شروعساز مییک فیلم«. تقریباً در همان ساعتی... » آوری کندبارها یاد
ارائه کند  [9، تصویر کد زمان]مثل فیلم  را در قطعة مقدماتی و با تصویری چندتکه

تری برای یک فیلم سینمایی و سپس ادامة ماجرا و بقیة فیلم را با روش متعارف
نویس آسان نیست. او ناچار است یا هر ورق از دنبال کند. چنین کاری برای رمان
را از دنبال کردن کتاب که بیشتر خوانندگان کاری )کتابش را به چند قسمت تقسیم 

استفاده کند و دائماً  «در همین زمان» دهد( یا چندین بار از عبارتفراری می
در فالن مکان، « الف»کار بگیرد که در زمان وقوع رویدادِ عباراتی دال بر این به

 (. 11: 0190دیک، )دهد نیز در محل دیگری رخ می« ب»رویدادِ 

ها، در نقالی ها یا تغییر فضاجایی بین سکانسدست برای جابهاراتی از اینکاربرد عب
های مورد نظر سنتی ایران کامالً رایج بود و برای مخاطب شرقی در دریافت ذهنی نگاره

هِنری و کتو، نقاالن و « در همین زمان»جای عبارت کرد. بهمشکلی ایجاد نمی
« راوی گوید که...»، «القصه»کردند: ارات استفاده میسرایان ایرانی مدام از این عبداستان

جا بگذاریم و ببینیم ]شخصیتی دیگر[ در ]نام ها[ را در همین]یکی از شخصیت»... و یا 
 (. 0190)ر.ک: آیدنلو، « کندمکان[ چه می
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 کد زمان. تقسیم قاب در نمایی از فیلم 1 ریتصو
(www.imcdb.org/v074621.html) 

 طهماسبی فالنامةهای و نگاره کد زمان. تطبیق روایت فیلم 3ـ6
عنوان نقالی صامت، برای انتقال فضاهای نیز، نقاش به طهماسبی فالنامةهای در نگاره

 0برد. در تصویر ها، از فضاهای خأل بهره میها و یا درصورت نبودن آنروایی از قاب
طواف کعبه( نگارگر فضای تصویر را به سه بخش اصلی )و چند بخش فرعی( تقسیم )

زمان در جلوی چشم بیننده نقش طور همها در هرکدام از سطوح بهکند و روایتمی
زند. این ویژگی نحوی برهم میی معیّن بهابندد و تمرکز او را برای تماشا کردن نقطهمی
توان در راستای روایت مدوالر تقسیم قاب رگری را میزمانی و تقسیم قاب در نگاهم

ها روایتی را بازگو ساز قاب را به چند بخش تقسیم و در هرکدام از آنقرار داد. فیلم
زمانی صدا و تصویر موجب عدم تمرکز تماشاگر و درنتیجه سرگردانی کند و هممی

استفاده « مخمصة روایی»نام شود. ابوت در این باره از عبارتی بهتماشاگر فیلم می
ای از تأثیر این نقاشی را ای از اندرو وایت، بخش عمدهکند. او در توصیف نقاشیمی

)ابوت،  کندانگیزد، اما آن را ارضا نمیداند که ادراک روایی ما را برمیناشی از این می

http://www.imcdb.org/v074621.html
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ایرانی را ای از نگارگری (. نقطة مشترک روایت مدوالر و بخش عمده15: 0191
روایتی که معموالً در سینمای کالسیک ساده  روایی تلقی کرد.توان همین مخصمة یم

تدریج منجر به فضای پیچیده شد و این سیر ترسیم شد، در روایت مدوالر بهترسیم می
  سوی پیچیدگی قابل شناسایی و پیگیری است.فضا از سادگی به

 0نگارگری ایرانی در جدول های مشترک بین روایت سینمایی مدوالر و تمام ویژگی
 شده است. صورت مجزا تفکیکبه

( و کد زمانو  شب روی زمینهای های مشترک روایت سینمایی مدوالر )فیلم. ویژگی1جدول 

 (فالنامهو  شاهنامهنگارگری ایرانی )
 نگارگری ایرانی روایت سینمایی مدوالر 

 (فالنامه، شاهنامهختلف )های مروایت (کد زمان، شب روی زمینچندگانگی روایت )
شب روی ها و نبود قهرمان)تعدد شخصیت

 (کد زمان، زمین
تکثر اشخاص حاضر در صحنه و فضای 

 (فالنامه، شاهنامهچندساحتی )
های مُذهب و هندسی استفاده از قاب (کد زمانتقسیم صحنه به چند قاب مجزا )

 (فالنامهها )برای تفکیک روایت
ضای تصویری موجود استفادة حداکثری از ف

 (کد زمان)
انباشتگی صحنه از عناصر تصویری 

 (فالنامه)
شب ساز بر شخصیت اصلی )عدم تمرکز فیلم

 (کد زمان، روی زمین
عدم تمرکز نگارگر بر شخصیت اصلی 

 (فالنامه، شاهنامه)
واگذاری تشخیص روایت اصلی به مخاطب 

 )شب روی زمین، کد زمان(
روایت سردرگمی مخاطب در تشخیص 

 (فالنامه، شاهنامهاصلی )
کد ، شب روی زمینزمان رویدادها )وقوع هم

 (زمان
، شاهنامهزمان )های هموجود صحنه

 (فالنامه

 . نتیجه1

های ساختار زمانی نو، روایت مدوالر یا هر آنچه را که برای معادل فارسی سبک فیلم
اری با نگارگری ایرانی های ساختکنیم، دارای مشابهتمورد بررسی خود اختیار می

ای از تاریخ هنر هستند که هنرمندان آن ها بازگوکنندة دورهاست. هر دوی این سبک
رشته درپی انقالب و دگرگونی هنری بودند. هنرمندان هر دو دوره با شکستن 
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ساختارهای سنتی پیشین، قصد داشتند طرحی نو براندازند و بدون عدول از ابزار و 
یا طرد آن، از آن استفادة حداکثری کنند. در مکاتب نگارگری،  روش هنری موجود و
ها، از فضای موجود سطح نقاشی، باعث شد نقاشان ها و روایتتعدد و تکثر شخصیت

جای فضا را با روایات گوناگون و متعدد پر نمایند. بهترین بهره را از فضا ببرند و جای
ها، به اوج خود ها درعین پیوستگی آن، استقالل روایتشاهنامه و فالنامة طهماسبیدر 
ها را از همدیگر هایی از اَشکال هندسی، روایترسد. نگارگر با استفاده از قابمی

ها موجب پیوستگی آمیزی و فضای معنوی حاکم بر آنبندی، رنگکند. ترکیبایزوله می
آید پیش می که برای مخاطب و بیننده این برداشت طوریها به یکدیگر است؛ بهروایت

وگو در هریک از روایات یک خبر، رویداد یا حادثه است. عدم تمرکز که موضوع گفت
های ایرانی ها و ایجاد فضای پیچیده که در نگارهبر شخصیت اصلی و تعدد شخصیت

ها، بر ای نیز قابل ردیابی و شناسایی است. در این فیلمبررسی شد، در روایت شبکه
شود و معموالً دارای چندین قهرمان است )که بر هم برتری شخصیت اصلی تکیه نمی

ای را برای مخاطب ترسیم های روایی، فضای پیچیدهندارند( و درهم تنیدن شدن شاخه
 کد زمانو  من نیستم، بابلهایی همچون کند. این پیچیدگی فضای سینمایی در فیلممی

ترین را شاید بتوان مهمزمان رویدادها و فضای چندساحتی مشهود است. وقوع هم
ازای آن در سینما روایت تقسیم قاب است. بهویژگی نگارگری ایرانی برشمرد که ما

از فضای چندساحتی بهره  زمان کدو  چلسی دختران، ناپلئونهایی همچون فیلم
ای نیز های روایت شبکههایی روایی در فیلمزمانی شاخهبرند. مضاف بر اینکه هممی

ای در فحوا و های روایت شبکهبه بیان دیگر فضای چندساحتی در فیلم صادق است.
صورت کامالً بصری قابل مشاهده های روایت تقسیم قاب بهتاروپود اثر و در فیلم

های ساختار زمانی نو، هنرمند قصد دارد از سینمایی که تازه متولد شده است. در فیلم
زمانی، مکانی و مالی برای همه میسر  است و برخالف امروز دسترسی به آن از لحاظ

ها و روایات مختلف نیست، به بیشترین میزان استفاده کند و صحنه را با شخصیت
گونه مَفرّی برای ذهن کنجکاو داد که هیچبیاکَنَد. در چنین فضایی، هنرمند احتمال می

نه که گوتواند فیلم را آنگذارد و وی بنابه طبع سرکش خود، میمخاطب باقی نمی
 پسندد، تماشا کند. می
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 هانوشتپی
1. Citizen Kane 
2. Rashomon 

قطعه، تعدیلی، )ریاضی( قدر مطلقی، هنگی، معماری ( یکانی، واحدی، قطعهmodularمدوالر ). 1
  .مطابق اندازه یا مقیاس، قیاسی

4. Allan Cameron 
5. David Bordwell 
6. Paul Ricoeur 
7. Gerard Genette 
8. linear narrative 
9. nonlinear narrative 
10. Marcel Proust 
11. James Joyce 
12. Virginia Woolf 
13. Martin Heidegger 
14. Sein und Zeit 
15. dmund Husserl 
16. dramatic time 
17. physical time 
18. affective time 
19. Cleo from 5 to 7 

ساکلر ة هنرهای اسالمی موز سرپرست بخش (Stuart, Cary Welch) استوارت کری ولش. 21
نقاش در  05 است وورق  251 های این نسخهتعداد نگاره که ، معتقد استدانشگاه هاروارد

 (.015: 0110)ذکاء،  اندمصورسازی آن نقش داشته
21. new temporal structure 
22. network narrative 
23. split screen 
24. Frank Beaver 
25. muiti-tasking narrative 
26. Night on Earth 
27. Jim Jarmush 
28. polyvision 
29. multi-image shot 
30. Timecode 
31. Henry and Cato 
32. Iris Murdoch 

 منابع

 . تهران: نشر مرکز.ساختار و تأویل متن(. 0111احمدی، بابک )

https://www.google.com/search?q=Allan+Cameron+Writer&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKNTUpNDBV4gXxDFMq0gyqzLONtWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrGKOObkJOYpOCfmphbl5ymEA9WkFgEA-E_-e1QAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiimu_QnYzjAhWa6aYKHcvWC5wQmxMoATAQegQIDxAK&biw=1280&bih=867
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ج. ترجمة رحیم 2 درک تئوری فیلم.(. 0191، کریستین و روث داوتی )رایتاترینگتون
 . تهران: واحه. 2قاسمیان. ج

 . ترجمة عباس مخبر. تهران: نشر مرکز. درآمدی بر نظریة ادبیپیش(. 0111ایگلتون، تری )
 نگار. . تهران: بهطومار نقالی شاهنامه(. 0190آیدنلو، سجاد )

منش. محمد ایران . ترجمةتاریخ تحلیلی هنر نگارگری(. 0196) بینیون، لورنس و دیگران
 تهران: امیرکبیر.

فرد و پیام . ترجمة اکرم ورشوچیفیلم در عصر دیجیتال اَبَرسینما: فلسفة(. 0191براون، ویلیام )
 العابدینی. تهران: پارسه. زین

 هران: تابان خرد. . ترجمة مسعود مدنی. تفرهنگ اصطالحات سینمایی(. 0195ور، فرانک )بی
 . تهران: زرین و سیمین.نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز(. 0192پاکباز، رویین )

 حمید احمدی الری. تهران: ساقی.    . ترجمةآناتومی فیلم(. 0190دیک، برنارداف )

. 61. شمجلة کلک«. هوتون( شاهی )شاهنامة شاهنامة خرید ماجرای(. »0110یحیی ) ذکاء،
 . 052ـ010صص

  .تهران: نشر مرکزترجمة کامبیز عزیزی. . ایران عصر صفوی(. 0115سیوری، راجر )

 . تهران: سخن.نشانه ـ معناشناسی دیداری: نظریه و کاربردها(. 0191شعیری، محمدرضا )

الصوفیه شناسی طبقاتبررسی روایت(. »0196مقدم )صدیقی لیقوان، جواد و مهیار علوی
. 2. ششناسی ادب فارسینشریة فن«. روایت ژرار ژنتبراساس نظریة زمان در 

 . 91ـ15صص

 . 000ـ021. صص2. ش0. سنقد ادبی فصلنامة«. زمان و روایت(. »0111پور، قدرت )قاسمی
 . تهران: دانشگاه هنر.تحوالت معاصر در مفهوم زمان سینمایی(. 0119الدین )شهابعادل، 

ارهای زمانی نو در سینما با رویکرد به روایت ساخت(. »0190) دیگرانالدین و عادل، شهاب
 .12ـ69. صص0. ش2. سنامة هنرهای نمایشی و موسیقی فصلنامة«. ایشبکه
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استاد  ایهنگاره از نگاره سه در فضا جایگاه و مفهوم(. »0190) دیگرانکاظمی مهروش و 
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Abstract  
New temporal structures are considered a special kind of storytelling and 

narration in cinema that can be contrasted with the simple narratives of 

classical cinema. In such works - also known as cinematic modular 
narratives - the filmmaker intends to challenge the viewer, arousing his/her 

imagination and curiosity. The multifaceted space, split screen and the 

simultaneous presentation of diverse narratives, and the infinity of 
qualitative and non-linear place and time can be considered to be the 

components of the Iranian painting.. It is noteworthy that these features were 

represented properly in the paintings of Tahmasebi era (Shahnamah and 
Falnamah) and these components can be identified in new temporal 

structure films. This study aims to investigate the characteristics of the new 

temporal structure films, and compare them with the Iranian painting 

emphasizing on the paintings of the Safavid period. The main question of 
this paper is: What are the common features of new temporal structure films 

and the Iranian painting?" Night on Earth and Timecode films, and 

Shahnamah and Falnamah Tahmasebi were used as samples. A descriptive-
analytical and comparative research method was employed in this study, and 

the data were collected through written documents and observation. Findings 

suggest that features such as creation of complex space, simultaneous 

presentation of events, multifaceted and multi-level space, lack of focus on a 
single character, and the multiplicity of characters represented in the new 

temporal structure films are similar to the paintings of Shahnamah and 

Falnamah Tahmasebi. 
 

Keywords: Modular film; painting; new temporal structure; Safavid; 

nonlinear narration nting. 
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