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 خهدد  ذهه   در جه   تهاری   ابتهاا   از کهه  را بشر تخیالت تمامی تجسم امکان که استرسانه   -فیلم یک هنر

 قهد   از ناشهی  ذهنی تصاویر و ذهنیات شدد می مدفق بار اولی  برا  انسان ،فیلم با .کنا می فراهم ،است نااشته

با تدسعه  .حیات و حرکت ببخشا نآ به و کنا مجسم .شدد می دیا  ذه  در که صدرتی همان به را خدد تخیل

به طدر  که هم اکندن فیلم قهادر اسهت    ،امروز به حا اعال  خدد رسیا  است ،فناور  تدلیا فیلم ای  تدانایی

مکهان  از قداعها فی یکهی دنیها  مهاد  و ا     فارغیعنی  ،تصاویر رویایی را به همان شکل که در خداب می بینیم

بحه   بهه  صهنعت فهیلم    .به وجهدد آورد  ،ماننا آن  ا به همایگر در لحظه وزمان ه ت ها وتبایل اشیا و مدقعی

انی قهرار  گه شکلی به یادمانهانی در دسهتره هم  برانگی   هنر برتر قرن اخیر است که در وسعت جهانی و به 

 .گرفته است

 رهنه  یهک  از فراتهر  را سهینما  بیستم قرن هفتاد دهه در که است پردازانی نظریه از ،( Sol Worthسدل ورث )

چرا که متقاعها شها  بهدد تنهها      ،ها به عندان یک پایا  غیر هنر  نگریسته شدد به فیلمکرد  صیهتد وا .بینا می

بنابرای  افه ای  آاهار    .ها به عندان یک رسانه و فرآینا ارتباطی است بررسی فیلم ،مفیا در مطالعه فیلم هیافتر

ماهیت انتقال پیام هایی که با آنها داد  شا  و نق  آنهها   ،بی  المللیسینمایی هم در سطح ملی و هم در سطح 

معرفت چشم انااز   ،قابل تدجه امدر شدد تا به عندان  ها باع  میدر نظام کلی فرهنگی هماننا دیگر رسانه 

 .ا  و کامالً قابل فهم باشا رشته یا میان ا  چنا رشته

مهمتری  وجد  تمهای  سهینما از    .ها و هنرها دارد   با سایر رسانهندان یک رسانه و هنر وجد  تمای سینما به ع 

 .مخاطب و صنعت  ،فناور  .ها  تصدیر  و هنرها سه عامل است دیگر رسانه

 و متعهار  آشهنا  ان کارکردهها   همه ها  جمعی ای  است که عالو  بر ای  کهه   اما تفاوت سینما با سایر رسانه

  ،کنها  با رم گهاار  ارسهال پیهام هها  ویهت  ارتبهاا برقهرار مهی         بی  انسان ها  مختلف ،کنا رسانه را ایفا می

شدد و مهمتهر از همهه اینکهه     مدجب انسجام اجتماعی می ،تحلیل می کنا ،آگاهی می دها ،سرگرمی می آورد

 هنر و رسانه
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از ای  نظر همان کارههایی را   .آن را می سازد کنا و به عبارتی دنیا  پیرامدن را برا  مخاطبان خدد تعریف می

بنابرای  سینما ماننا سایر رسانه ها می تدانها بها اسهتفاد  از زبهان      .دهنا ها هم انجام می می کنا که دیگر رسانه

سیاسی و اقتصاد  در جایگا  یهک رسهانه تهاایر گهاار قهرار       ،فرهنگی ،ها  مختلف اجتماعی تصدیر در حدز 

 .گیرد

ها  دیجیتالی سبب شا  است که سینما بیشتر به جنبه سرگرم کنناگی و هنهر    با گسترش رسانهای  مدضدع 

سیاسهی   .تدانا در رسانان پیام ها  مختلف اجتماعی اگرچه همچنان به عندان یک رسانه می.خدد متمرک  شدد

تصهدیر در سهینما از    شهدد تها   ای  ویتگی ها سبب می .و فرهنگی در کنار تلدی یدن نق  تاایر گاار  ایفا کنا

به بیان دیگر در سینما نشهانه هها  تصهدیر  صهرفاً بها       .کارایی خاص تر  نسبت به تلدی یدن برخدردار شدد

 گستردگی کمتر  نسبت ،سینما از نظر ظرفیت انتشار یاز سدی .کننا ها  خبر  با مخاطب ارتباا برقرار نمی

 ،سینمایی فیلم یک سازنا  تا شدد می سبب امکان ای  .ددش می  تر  را شاملبه تلدی یدن دارد و مخاطبان خاص

در نشانه ها  تصدیر  آن  را خدد ایا  ها  و کار،افشدد ساخته سفارشی صدرت به که باشا فیلمی اگر حتی

 ،زبان و ارتباطات کالمی در یک فیلم سینمایی سبب می شدد تا در فیلم عنصر به بیان دیگر وجدد ها.دخالت د

 .ارچدبی قرار دارد که زبان سازنا  فیلم استدر چ لکهب .نباشا یدرگیر درک رابطه علت و معلدل فقطمخاطب 

به بیان  .نشانه ها  تصدیر  در یک فیلم سینمایی متاار از زبان سینمایی آن فیلم است به همی  دلیل معنا دار 

یعنی نشانه هها  تصهدیر  در    ،کرد دیگر یک فیلم را بایا ماننا یک مت  در نظر گرفت و گفتمان آن را تحلیل

 .فیلم در مدقعیتی مشخص و خاص بررسی می شدنا که با خدد سهینما بهه مفههدم تجریها  آن تفهاوت دارد     

  کالمی و بررسی گ ار ات  ارتباطامعنبه  شناسی را در یک فیلم سینمایی بایا از واقعیت فیلمی  شانهبنابرای  ن

در یک فیلم سینمایی نشانه ها  تصدیر  در کنار نشانه ها  گفتهار  و  چرا که  ،ها  مدجدد در آن آغاز کرد 

 .انزبانی قرار دارنا و از آغاز تا پایان تاایر می پایر

 را طبیعهی  بیهانگر   تدانها  مهی   سینما، به نظر مت  .ردازان در ای  حدز  استپ نظریه مهمتری  از ،کریستی  مت 

 از طبیعهی  بیهان  صهدرت  ایه   در که دها قرار تخیلی داستانی چارچدب در را آن تدانا می نی  و دها اف ای 

 .شدد می برخدردار ا  تاز  کیفیت و سبک

 : ندیسا می زمینه ای  در (بیل نیکدل ) 

مه    .بهر  بگیریم کمتر باعه  اشهتبا  مهی شهدد     (نظام ارتباطی)طالح اص از زبان جا  به سینما مدرد در ر))اگ

ارتبهاا اسهت و سهینما دارا      ،حتی سکدت ،هر ندع رفتار  م:کن ای  طدر تدصیف می عامارتباا را به مفهدم 

یف کرد که زبان ها  کالمی را تدص یتدان آن را بر اساه الگدهای ا  است که تنها می چنان نظام غنی و پیچیا 

 .((گیرنامی دربر 

 



                                                                                                   

 

 

 تدأمهان  را کهالم  و تصدیر که سینمایی نشانه یک در معلدل و علت اختیار  رابطه و زبانی نظام نبدد  بنابرای  

 تدجهه  با سینما که است آن دهنا  نشان نیست.بلکه سینما در زبان جایگا  یتاهم به نکردن تدجه بر دلیل دارد

یک سد و ترکیب نشانه ها  تصدیر  و گفتار   از سینمایی فیلم یک کارگردان و مدلف ها  انایشه و آراء به

به تصدیر کشیان آن در مقطع زمانی محاود نمی تدانا دارا   و همچنی  استفاد  از یک داستان  ،از سد  دیگر

یک تابلد  راهنمایی که همهدار  بهه عنهدان     بساچه  .ساختار  نمادی  از نشانه ها  تصدیر  و گفتار  باشا

 ،فیلم داشته باشا زخاص در یک سکانس ا یدر سینما معنای ،مشترک میان همگان است ییک نماد دارا  معنای

ما به دلیل ایه  کهه از   به بیان دیگر سین .مایی استفیلم سینس از آن کانها  یک س صرفاً مربدا به لدکیش  که

تدانا به طدر مطلق و همدار  به دنبال رسهانان پیهامی واحها و     نمی ،است و از سد  دیگر رسانه هنریک سد 

ویر سهینمایی سهبب   او داللتها  ضمنی و تلدیحی برا  یافت  معنهادار  تصه   ویلات .مشخص به مخاطب باشا

ا هه  شانهیل ناوت بسیار متفاوتی را از زوایا  تمنتقاان و تماشاگران نسبت به یک فیلم سینمایی نظرا تاشدد  می

 .داشته باشنا

کنها و در ایه  میهان     سینما به عندان قرارداد  ناندشته است که بی  سازنا  فیلم و مخاطب ارتباا برقرار مهی  

ها  مختلف برا  ارتباا تصدیر  و کالمی و از سد  دیگر نشانه ها  مختلف در یک نظام  تدانا از تکنیک می

هها    اویلن یک فیلم سینمایی می تدانا تبینناگابنابرای  به تعااد  .ارتباطی برا  ارتباا با تماشاگر بهر  بگیرد

 بهه معنهی  ای  فیلم سینمایی دارا  یهک سهاختار    .خدا  مختلف نسبت به یک فیلم سینمایی وجدد داشته باشا

هها  فیلمسهاز    ها و افکهار و انایشهه   غاغهنمایانگر د ،شناسی کارگردانبک دستدر  و نمادی  باشا یا پیرو س

 .باشا

 گی های تصویر سینمایی :مهمترین ویژ

 همچدن جمله و بر خال  واژ  می تدانا واحاها  بی شمار  در خدد داشته باشا.تصدیر سینمایی  -

بر خهال  واژگهان کهه    ،ایی از نظر تعااد بی نهایت هسهتنا یعنی فرم ها و نی  نماها  سینم، تصدیر ها -

 .محاودنا

 .تصدیر سینمایی در بیان خدد ماننا جمله در زبان شناسی ساخته و پرداخته کارگردان است  -

به معنی اطالعهات زیهاد     تصدیر سینمایی معناها  بسیار ،هرشندنا  یا مخاطب فیلم ،  تماشاگرابر  -

حتهی از   از ای  دیاگا  تصدیرها و نی  نماهها  طهدالنی سهینمایی    .قرارداد  یکنا و نه معنای ارائه می

 .رونا جمله ها  زبانی فراتر می

،نه لفعل وجدد دارنااب ،شدنا که واحاها  تصدیر  خدانا  می ا  تصدیرج تصدیر و هر یک از ا هر  -

 ..گردد به بیان دیگر تصدیر همدار  به واقعیتی باز می .به صدرت بالقد  هستنا همچنان واژ  ها که

 



                                                                                                   

 

 

 

یعنی تصدیر ذهنی ما به تصدیر  که مهی بینهیم پیدنها     .در تصدیر سینمایی علت و معلدل به هم ن دیک ترنا 

واژ  در سهینما نشهانگر    یهک  هلکه ز معلدل در ذه  ایجاد نمی شدد بتصدر  ا ،خدرد و دیگر با دیان علت می

 .تصدیر همان واژ  است

بهه چهه شهکل ههایی      و هادر کهاام کشهدر   ،کاام نسل ها چه کسانی، را وا نمی دانا که فیلم سینماگر به دقت

تهدان گفهت همیشهه در میهان      د که بیشتر و میساز ی فیلم میفرضنخست برا  گیرناگان  در گام .خداهنا دیا

ها  فرضی و خیالی از تماشهاگران  در ذهه     سینماگر پایگا  .جا  دارنااو کسانی در نسل حاضر هم وطنان 

کنا سینماگرانی آگاهانه پیهام خهدد را بهرا  افهراد  معهاود       را به آنان عرضه می (یامپ) خدد می آفرینا و فیلم

آیا که بر اساه عناصر  که  بارها پی  می .سازنا فرستنا و سینماگرانی دیگر برا  تدد  ها  عظیم فیلم می می

 .کننها  یگر دریافت مهی د یپیام را گیرناگان ،بر فرستنا  ناروش  است یا دست کم در آغاز قابل پی  بینی نبدد

 .خداها یافت دلفتاز  و متفاوتی نسبت به نیت م یحالت داللت معنای ای  پیام در

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


