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داللت معنايي ميزانسن در سينماي هنري
ايران
محمدشهبا*،1محمدطبرسا

2

 1استادياردانشكدةسينماـتئاتر،دانشگاههنر،تهران،ايران.
 2كارشناس ارشد سينما ،دانشكدة سينما ـ تئاتر ،دانشگاه هنر ،تهران ،ايران.
(تاريخ دريافت مقاله ،90/8/28:تاريخ پذيرش نهايي)90/10/ 3:

چکیده:
اين مقاله به داللت معنايي ميزانسن در سينماي هنري ايران و بررسي اين داللت معنايي در جنبههايي همچون صحنه،
نورپردازي ،حركت دوربين وچيدمان بازيگر ميپردازد تا به شناخت هر چه بيشتر جنبههاي معنايي تكنيك در اين نوع سينما و
تجزيه و تحليل بهتر سينماي هنري ايران ياري برساند .در آغاز ،مسئلة پژوهش بيان ميشود و بر اين نكته تأكيد ميگردد كه
ميزانسن ،كه از عناصر اصلي ايجاد معنا در فيلم است ،چندان مورد توجه منتقدان ايراني نبوده است .پس از طرح كلياتي دربارة
ميزانسن و اهميت مساله ،بر لزوم پژوهشهايي تاكيد ميشود كه پيشدرآمدي بر نظريهسازي در سينماي ايران خواهند بود .در
همين بخش آغازين ،اصطالحات كليدي اين پژوهش نيز تعريف ميشوند .بخش بعد به پيشينة ميزانسن ميپردازد و عالوه بر ارائة
چند تعريف از اصطالح «ميزانسن» از ديدگاه نظريهپردازان پرآوازه ،چهارچوب ادبيات تحقيق با توصيف و توضيح جنبههاي مختلف
ميزانسن مشخص ميشود .در پايان بخش آغازين ،رابطة داللت معنايي و تصوير تبيين خواهد شد .در بدنه اصلي مقاله ،داللت
معنايي ميزانسن از چهار جنبة صحنهپردازي ،نورپردازي ،حركت دوربين و چيدمان بازيگر در فيلمهايي از عباس كيارستمي ،سهراب
شهيدثالث و ابراهيم گلستان بررسيميشود .در نتيجهگيري پاياني ،يافتههاي مقاله جمعبندي شده ،محدوديتهاي تحقيق بيان
گرديده ،و براي پژوهشهاي بعدي پيشنهادهايي ارائه ميشود.

واژه هاي كليدي:
ميزانسن ،سينماي هنري ايران ،عباس كيارستمي ،سهراب شهيدثالث ،ابراهيم گلستان.
*نويسندة مسئول :تلفكس 88300666 :ـ .E-mail: shahba@gmail.com ،021
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مقدمه

پژوهش يكي از ضروريترين و مهمترين بخشهاي مطالعات
سينمايي است .نگاه درست و جامعي به تصميم گيرندگان و
برنامهريزان ميبخشد و پايهگذار نظريههاي سينمايي است.
اگر امروزه نظريات كارآمد و راهگشايي در سينماي ايران ارائه
نميشود ،به اين دليل است كه زمينة آن هموار نشده است.
اكنون كه ميتوان سينماي ايران را دستهبندي كرد و از سينماي
داستاني و هنري و مستند نام برد ،زمان آن رسيده كه ريشهها
ِ
جزييات اين گونه هاي سينمايي واكاوي شود .جاي
و معاني و

خالي اين پژوهشها آشكارا مشاهده ميشود و با پژوهشهاي
جدي است كه ميتوان از فضاي احساسي فاصله گرفت و
دورنماي روشنتري به سينماي ايران پيدا كرد .فلسفهبافيها،
جمالت زيبا و نثر دلنشين سينماي ما را به جلو نميبرد .متأسفانه،
بنيان اصلي نوشتههاي سينمايي ايران را نوشتههاي مطبوعاتي
تشكيل ميدهند .كمبودي كه در سينماي ايران هميشه احساس
ميشده است ،كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي دربارة خود فيلمها و
ريشههاي آنها بوده است .مقالة كنوني ،گامي در اين مسير است.

بيانمسئله

بازيگران ،چه داللتهاي معنايي دارند؟
پاسخ به اين پرسش ،كه وظيفة اصلي اين مقاله است ،ميتواند
در گسترش ديدگاه فيلمسازان ايراني به مقوله ميزانسن و
كاركردهاي متنوع عناصر و جنبههاي آن ياري برساند.

سينماي هنري ،از معيارهاي عوامپسندِ رايج پيروي نميكند،
پرسشگر است ،در برابر آنچه در جامعه ميگذرد ديدگاه دارد و
صاحب انديشه است .فيلمسازاني مانند ابراهيم گلستان ،عباس
كيارستمي و سهراب شهيدثالث در شرايط بومي و فرهنگي
ايران از رسانة سينما و از زباني بهره بردهاند كه ،بهمثابة هنر،
بخشي از نظام گستردة ارتباطات است .زيرا همواره معاني و
داللتهايي در اثر وجود دارد كه فيلمساز آن را ـ خودآگاه يا
ناخودآگاه ـ به منظور دريافت طيفهاي گوناگوني از مخاطبان
در اثر گنجانده است.
شمار فراوان عناصر مرتبط و موثر در زبان سينما شايد
نتيجهگيري و تحليل را دشوار نمايد ولي ميتوان به سراغ هر كدام
از اين بخشها رفت و به پژوهش در بارة آنها پرداخت .تفكيك
عناصر ميزانسن در هر نما و جستجوي اين معاني و مفاهيم
دلمشغولي بنيادين اين پژوهش در فيلم هاي برگزيده بوده است.
با اين همه ،بايد گفت كه تحليل ميزانسن كمتر موضوع تحقيق و
كنكاش تحليلگران بوده است .شاهد اين مدعا ،كمبود منابع مكتوب
در اينباره است .ديدگاههاي متفاوتي دربارة ميزانسن وجود
دارد و هر كس معنا و مفهوم متفاوتي از آن بيان ميكند ،ولي
در پيريزي و تكميل قواعد سينما نقش مهمي دارد .پيشزمينة
ي سينماي هنري ايران،
هرگونه نظريهپردازي در بارة قواعد زبان ِ
تماشاي دقيق و نما بهنماي اين فيلمها و ثبت جنبههاي معنايي
مربوط به ميزانسن است .در نتيجه هدف اصلي اين مقاله ،تشريح
و تحليل داللت هاي معنايي يا مفهوم نهفته در فرم (تركيببندي،
نورپردازي) و معاني وابسته به تصوير (حالت و چيدمان
بازيگران ،صحنه ،حركت دوربين) در سينماي هنري ايران است.
به اين منظور ،فيلمهاي سه فيلمساز هنري ايران عباس كيارستمي،
سهراب شهيدثالث و ابراهيم گلستان در گسترة چهار دهه
(از 1340تا  )1380مورد بررسي و كنكاش قرار خواهند گرفت.

پرسشتحقيق
پرسش اصلي اين مقاله اين است :عناصر و جنبههاي ميزانسن،
همچون صحنهپردازي ،نورپردازي ،حركت دوربين و چيدمان

تعريف مفاهيم و اصطالحات
ميزانسن :برايان هندرسن 1در بخشي از كتاب ميزانسن در
سينما ،به دشواري تعريف اين واژه اشاره ميكند ولي تعريف
زير را ارائه ميدهد« :ميزانسن را نميتوان به سادگي تعريف
كرد .زيرا از واژههاي تعريف نشدة سينماست كه هر كس معنا و
مفهوم متفاوتي از آن بيان ميكند .ميزانسن به طور كلي عبارت
است از هنر تصوير ،بازيگران ،دكور و پس زمينه ،نورپردازي و
حركتهاي دوربين ،كه در رابطه با خود و يكديگر مورد مالحظه
قرار ميگيرند» (نيكولز.)15 ،1372 ،
ديويد بوردول 2نيز دربارة ميزانسن چنين مينويسد« :در
زبان فرانسه ميزانسن يعني به صحنه آوردن يك كنش و اولين
بار به كارگرداني نمايشنامه اطالق شد .نظريهپردازان سينما ،كه
اين اصطالح را به كارگرداني فيلم هم تعميم دادهاند ،آن را براي
تاكيد بر كنترل كارگردان بر آنچه كه در قاب فيلم ديده ميشود
به كار ميبرند .همچنانكه از اصليت تئاتري اين اصطالح برميآيد،
ميزانسن شامل آن جنبههايي است كه با هنر تئاتر تداخل ميكنند:
صحنهآرايي ،نورپردازي ،لباس و رفتار بازيگران .كارگردان فيلم
با كنترل ميزانسن رويدادي را براي دوربين به صحنه ميبرد»
(بوردول.)156 ،1377 ،
به نظر ميرسد ميزانسن شامل همة اين موارد است .بوردول
در تعريف خود اشارهاي به حركت دوربين به عنوان يكي از
عناصر ميزانسن نميكند ولي ديگر نظريهپردازان آن را جزيي از
ميزانسن ميشناسند .در اين مقاله ،چهار مقولة حركت دوربين،
صحنه آرايي ،چيدمان بازيگر و نورپردازي عناصر اصلي و
بنيادي ميزانسن معرفي شدهاند؛ با توجه به همين چهار عنصر،
داللت معنايي آنها در فيلم هاي برگزيده بررسي ميشود.
داللت معنايي :ارنست ليندگرن 3در كتاب هنر فيلم مينويسد:
«فيلم نشانههايي دارد دال بر وجود زبان ويژهاي كه به شرط
وجود زمينة مناسب ،يك نفر ـ يعني هنرمند خالق ـ ميتواند آن
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را براي بيان تجربة شخصي خود به كار گيرد و در واقع با بيان
آن در مفاهيم سينمايي ،خود از آن تجربه آگاه شود و به اين
ترتيب معنايي را به ما تماشاگران منتقل سازد كه به طريق ديگري
نميشد منتقل كرد» (ليندگرن.)231، 1385 ،
فيلمساز با استفاده از قواعد زباني سينما ،سعي در ارتباط با
مخاطب دارد و از هر يك از ابزار اين زبان بنا بر سبك شخصي
و دستور زبان كالسيك سينما و معناي هر صحنه بهرهبرداري
ميكند .هر يك از عناصر ميزانسن ،شكلهاي متفاوتي دارد و
گزينش هر يك از آنها ،معناي ويژهاي به هر نماي فيلم ميدهد.
نشانه و معنايي كه ميتواند فراي آن حركت ،چيدمان ،نورپردازي
يا شيءباشد و ناخودآگاه در ذهن و ضمير مخاطب تاثير بگذارد
و معنايي خلق كند ،يا مخاطب خاص بر پاية آگاهي و دانش خود
آن معنا را دريابد.
سينماي هنري :بوردول در تعريف سينماي هنري و تشريح
ويژگي هاي آن در كتاب تاريخ سينما مينويسد )1« :اصطالحي
در نقد فيلم كه براي ناميدن فيلمهايي كه هر چند در شرايط توليد
سينماي تجاري ساخته ميشوند ،رويكردي به فرم و سبك
دارند كه از گرايش هاي مدرنيستي در هنر نخبه متاثر است.
اين فيلم ها بديلي در برابر سينماي سرگرم كننده غالب عرضه
ميكنند )2 .اصطالحي كه از سوي صنعت سينماي آمريكا براي
توصيف فيلم هاي وارداتي كه مخاطبانشان عمدت ًا طبقات متوسط
مرفه و داراي تحصيالت دانشگاهي هستند ،به كار ميرود»
(بوردول.)891، 1383،
يبنيادينسينمايهنري،پرداختمتفاوت
بهنظرميرسدويژگ 
روايتيفيلمهاست.فيلمهايمتعلقبهاينجريانازداستانياپيرنگ
نامتعارف بهره ميبرند و ماجرا را به شكلي كالسيك و سرراست
ارائه نميدهند .يكي از معمولترين روش ها ،آشناييزدايي از شيوة
داستان گويي متعارف است .پيشفرضهايي در سينماي كالسيك
تثبيت شده است كه در سينماي هنري ناديده گرفته ميشوند .به
عنوان مثال پايان فيلم انتهاي همة ماجراها نيست و ترديد جاي
قطعيت متداول در سينماي قصه گوي رايج را ميگيرد .تماشاگر
نميتواند در اين فيلمها تمام داستان را بفهمد و تضادهايي در آن
موجود است كه مخاطب پاسخي براي آنها نمييابد .نكتة ديگر
تفاوت نگرش فيلمسازان هنري در تعيين نقاط مهم داستان است.
آنها صحنهها و نماهايي را در فيلم قرار ميدهند كه به ظاهر زائد
است و در سينماي كالسيك جايي ندارد .همة اين فيلمها ،معيارهاي
رايج سينماي متعارف را ناديده ميگيرند و در مقايسه با آن فيلمها،
كشدار و پراكنده و پرابهام به نظر ميرسند.

ادبياتتحقيق
ميزانسن در سينما بهويژه در برابر سبك مونتاژی و
اكسپرسيونيستی ـ كه واقعنمايی از اجزای سبكی آنان به شمار
نمیآيد ـ بسيار مورد توجه نظريهپردازانی مانند آندره بازن قرار
گرفت كه بيشتر بر واقعگرايی تاكيد دارند .به نوشته آندره بازن:4
«امروز ميتوان گفت كه سرانجام روزي فرا رسيده است كه

كارگردان با فيلم مينويسد .امروز تصوير ـ يعني تركيب بندي
پالستيك آن و نحوة واقع شدنش در زمان ،چون بر واقعگرايي
بيشتري بنياد گرفته است ـ ابزارهاي بيشتري را براي تاثير بر
واقعيت و تغيير دادن آن از درون در اختيار دارد .حاال ديگر
فيلمساز رقيب نقاش و نمايشنامهنويس نيست ،بلكه سرانجام
زماني فرا رسيده كه بگوييم سينماگر همتاي رماننويس است»
(بازن .)29 ،1390،بازن فيلمسازاني را تحسين ميكرد كه از
عناصر ميزانسن بهخوبي بهره ميبردند« :در قاب فيلم وايلر
يا ولز دكور و نورپردازي و زواياي دوربين تأويل متفاوتي را
بهدست ميدهند .در اين قاب ها ،كارگردان و فيلمبردار پرده را به
صفحة شطرنج دراماتيكي تبديل كردهاند كه ريزترين اجزاي آن
طراحي شده است .آشكارترين ،گيريم نه اصيلترين ،نمونههاي
اين مورد را ميتوان در فيلم روباههاي كوچك ( )1941ديد كه در
آن ميزانسن دقت رسم فني مييابد» (بازن.)26 ،1390 ،
ديويد ا .كوك 5دربارة توجه بازن به ميزانسن و تاثيرات آن
چنين مينويسد« :منتقدان كاي ه دو سينما اين اصل عمده را مد
نظر داشتند :به پيروي از آندره بازن نفي زيباييشناسي مونتاژ به
نفع ميزانسن (به معني جا انداختن در صحنه) كه معناي وسيعتر
آن اين است :ساختار دادن به فيلم از طريق يافتن جاي دوربين
و حركت ،طراحي حركت نمايشي ،ادارة بازيگران و غيره ،يا به
عبارت ديگر پيشبيني هر اتفاقي كه قبل از فرايند تدوين ميافتد.
تعريف كامل ميزانسن بر اين اصل استوار است كه نبايد صرف ًا
يك تجربة روشنفكري يا عقالني باشد بلكه در عين حال الزم است
تجربه اي عاطفي و روانشناختي هم باشد» (كوك.)17، 1381 ،

داللت معنايي و تصوير
تصويردرسينمازبانیجهانیاست؛بهاينمعنیكهفيلمقابليت
درك جهانی دارد .هماننديهاي بسياري در زبان بصري انسانها
وجود دارد و اين درك مشترك مورد پذيرش همگان است .نه تنها
خود تصوير كه جزييات آن نيز از اين ويژگي برخوردار است.
رنگ ،نور ،حركت و چيدمان عناصر درون قاب ميتوانند تاثير
و حس هماهنگي ميان همة مخاطبان از هر قشر و گروهي پديد
آورند .به عالوه ،سينما عالوه بر توان عام تصوير در انتقال معنا
كه به نوعی زبان عام تلقی میشود ،زبانی دارد كه بومیو فرهنگی
است و بسيار هم قدرتمند است.
بخشي از داللت معنايي تصوير ،به نشانهشناسي مربوط است.
البته ،نشانه بهخوديخود معناي آشكاري ندارد .آنچه به نشانه
معنا ميدهد ،درك ذهني مخاطب و تأويل اوست.

داللت معنايي ميزانسن در سينماي
هنري ايران
در اين بخش ،با بررسي موردي آثار سه فيلمساز برجسته
ايراني ،از چهار منظر داللت معنايي صحنه ،داللت معنايي
نورپردازي ،داللت معنايي حركت دوربين و داللت معنايي چيدمان
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بازيگر ،كليت داللت معنايي ميزانسن در سينماي هنري ايران مورد
تجزيه و تحليل قرار ميگيرد.

الف) داللت معنايي صحنه

در سخن گفتن از صحنهآرايي در آثار كيارستمي ،نخستين
نكتهايكهبهذهنميرسد،منطقكمينهگرايياستكهدرجايجاي
نماهاي فيلمهايش آشكارا به چشم ميخورد؛ اين كمينهگرايي
از داستان و روايت آغاز ميشود ،در ميزانسن و تقطيع صحنه
ي است .نكتة
ادامه مي يابد ،و بيشترين تجلي آن در صحنهآراي 
مهم در صحنهآرايي فيلمهاي كيارستمي اين است كه وي در
همة فيلمهايش ،گزينشگر است و سعي ميكند داللت معنايي را
با همين گزينشگري تماشاگر منتقل سازد .براي نمونه ،اگر قرار
باشد در صحنهاي ،معنايي ويژه القا شود ،آن را تنها با يك عنصر
عيني در صحنه به نمايش ميگذارد .در اين زمينه ميتوان به نمايي
از فيلم زندگي و ديگر هيچ اشاره كرد .در اين نما ،تاثير زلزله بر
مردمان روستايي با نقاشياي به نمايش درميآيد كه دو نيم شده
است .اين نقاشي ،دهقاني شاد و خوشبخت را نشان ميدهد.

ميگيرد ،با پس ِر خانه دوست ميشود و سپس به عنوان دوست
پسربچه ،پا به حريم خانهاي ايراني ميگذارد.
اين رويكرد به ميزانسن ،كه البته از تجربيات شخصي و نگاه
كيارستمي به زندگي ميآيد ،بر پاية تعريفها و دستورالعملهاي
رايج سينما نيست .شيوة كيارستمي همچون اولين فيلمسازان
تاريخ سينما است كه مرجعي نداشتند تا بر پاية آن زبان سينما
را بياموزند و بهكار ببرند ،بلكه از زندگي ميآموختند و در سينما
به كار ميگرفتند.

تصوير  2ـ رختهاي آويزان به مثابة حريم در فيلم خانة دوست كجاست.
ماخذ( :تصوير از قاب واقعي فيلم گرفته شده است)

تصوير  1ـ كمينهگرايي بصري در فيلم زندگي و ديگر هيچ.
ماخذ( :تصوير از قاب واقعي فيلم گرفته شده است)

نگاه كيارستمي به ميزانسن ،با بسياري از فيلمسازان ايراني و
خارجي متفاوت است .منطق چيدمان ميزانسن در آثار كيارستمي
را در يكي از نماهاي فيلم خانه دوست كجاست بهخوبي ميتوان
ديد .در اين نما ،زماني كه دوربين نخستين بار به خانة محمدرضا
نعمتزاده وارد ميشود ،تا پشت بند رخت ميرود و همانجا
ميماند .زمان ميگذرد ،تقريب ًا چهار پنج دقيقه ،و سپس به ايوان
نزديك ميشود ،انگار دوربين اجازه ورود به حريم خانه را ندارد و
نميتواند به سرعت به داخل برود .نخست با پسر دوست ميشود
و آنگاه اجازه مييابد كه به داخل خانه برود .اين چيدمان ميزانسن،
كه بسيار غريب مينمايد ،بر خالف قواعد رايج ميزانسن به نظر
ميرسد؛ اما كيارستمي از بند رخت ،همچون حجابي بهره ميبرد
تا از همان آغاز ،درون خانهاي ايراني را به تصوير نكشد ،بلكه
با بردباري و شكيبايي ،نخست با روايت سنجيدهاي كه درپيش

تكرار استفاده از عناصر صحنه نيز شگرد مورد عالقه
كيارستمي است .جادههاي مارپيچ ،تك درختها و فضاهاي خالي
از مواردي هستند كه به كرات در آثار او ديده ميشوند .گويي
ما در تمام اين لحظات شاهد فيلمي واحد بودهايم .به عالوه ،هر
عنصر ميتواند در هر نماي جديد حامل معناي متفاوتي باشد.
اين كمينهگرايي را در آثار سهراب شهيدثالث ،يكي ديگر از
فيلمسازان صاحب سبك ايران ،نيز ميتوان ديد .شهيدثالث در
فيلمهايي مانند طبيعت بيجان و يك اتفاق ساده نگاه ويژه و يگانهاي
به دردها و تلخيهاي جامعه دارد ،نگاهي كه با زبان سينمايي
مناسب نيز عجين است .در سينماي شهيدثالث از طراحيها
و تجهيزات پيچيده خبري نيست و بيشتر داللتهاي معنايي با
فضاسازي رقم ميخورد .براي نمونه ،در فيلم طبيعت بيجان غم و
غصه پيرزن از رفتن پسرش با قطرات باران بر روي شيشه نشان
داده ميشود .اين نماي كمينهگرا ،حال و هواي صحنه را بهدرستي
منتقل ميسازد .پسر با حضور خودش كمي حال و هواي خانه را
تغيير داده بود ،شامي متفاوت را در كنار هم خورده بودند ،حاال
وي به پادگان برميگردد و اندك تفاوت و تنوع بهوجودآمده را نيز
با خود ميبرد .خروج پسر موجب ميشود پيرزن موقعيتهاي
هميشگياش را ترك كند و پشت پنجره بيايد و با چهرهاي غمگين
رفتن تك فرزندش را نظاره كند .غم او بيجهت نيست ،زيرا از
نماي بعد دوباره همان سكون و تكرار تلخ و ابدي بر زندگي آنها
چيرگيمييابد.
بيشتر زمان اين فيلم در تنها اتا ِ
ق خانه ميگذرد :اتاقي خلوت
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تصوير  3ـ داللت معنايي قطرات باران در فيلم طبيعت بيجان.
ماخذ( :تصوير از قاب واقعي فيلم گرفته شده است)

و كماثاث .عناصر اندكي در اين فضا وجود دارند و تمام تالش
شهيدثالث براين بوده كه با سادهترين ابزار ،فضاي حاكم بر زوج
پير طبيعت بيجان را نشان دهد .تنها پس زمينة قابل مشاهده ،ديوار
اتاق مسكوني آنها است .جز عكس تنها پسر و آينهاي كوچك ،كه
آن هم در اواخر فيلم آن را ميبينيم ،چيز ديگري براي ديدن نيست.
رنگ تيرةديوار ،رنگپريدگيها و ريختگيهاي ديوار ،بيانگر حال
و روز اين زوج پير است .در حقيقت ديوار بازتابي از وضعيت
كنوني اين دو نفر است .نتيجة سال ها سكون و جمود ،آنها را به
موجوداتي همانند همين ديوارها تبديل كرده است .ديوار يكي از
نقشمايههايي است كه حضوري آشكار در قابهاي فيلم دارد،
در سرتاسر اثر پراكنده است ،و موضوع و جان كالم فيلم را به
نمايشميگذارد.

در اين فيلم نمود دارند و عناصر ميزانسن نقش مهمي در خلق
همزمان اين دو ايفا ميكنند .ابراهيم گلستان از عناصر ميزانسن
چنان استفاده ميكند كه استعار ه به وجود ميآورند و هرچند جزو
صحنهاند و درست و بهجا و طبيعي به نظر ميرسند ،اما زيرمتن،6
دارند و معناي مورد نظر فيلمساز را به مخاطب منتقل ميسازند.
براي مثال ،يكي از صحنههاي مهم فيلم بررسي ميشود.
تاجي و هاشم ،بچه به بغل در خيابان سرگرداناند .ميدان
پر از فوارهاي را پياده دور ميزنند .فوارهها باز است .ناگهان
هاشم به تاجي ميگويد كه برايت تاكسي بگيرم و با بچه برو.
فوارهها ناگهان قطع ميشوند و باقي گفتگو در سكوت ادامه
مييابد .زن توقع چنين پيشنهادي نداشته و جا ميخورد .خاموش
شدن فوارهها به خوبي حال و هواي زن و واكنش دروني او را
به نمايش ميگذارد .فيلمساز به جاي استفاده از نماي درشت ،از
فوارهها استفاده ميكند و معناي مورد نظر خود را با موفقيت
انتقال ميدهد .هاشم دورنگي خود را نشان ميدهد و شور دروني
تاجي رو به خاموشي ميرود.
در صحنة خروج از منزل هاشم ،تاجي متوجه ميشود او
بچه را به پرورشگاه سپرده است و گفتگوي زن و مرد به جر
و بحث كشيده ميشود .كار هاشم ،از نظر تاجي نابخشودني
است .گلستان با تابوتي كه از ميان هاشم و تاجي ميگذرد پايان
رابطة آن دو را نشان ميدهد« .توي كوچه دارن دعوا ميكنند.
زن بهكلي خودش را از مرد جدا ميكند .يك مرتبه يك جنازه
ميآد و از وسط آنها رد ميشه .اين ديگه سمبل نيست اما سمبل
هم هست يعني عم ً
ال توي كوچه به طور اتفاقي يك جنازه داره
رد ميشه .اون وقت تو ميگي آهان اينه .تو به عنوان سمبل يك
چيزي را ميزاري و ميگي اين سمبل هست .اين درست نيست.
يعني در اين صحنه زندگي داره حركت ميكنه ،همچنان كه اينها
دارن با هم دعوا ميكنند و با هم سرد ميشن و اتفاق ًا يك مرده
را هم دارن ميبرن .معني اونو داره ،تظاهر خارجي اين افتراق
و جدايي از همديگر هست .اما يك واقعيت توي كوچه هست»
(جاهد.)88 ،1385 ،

ب) داللت معنايي نورپردازي

تصوير  4ـ نقشمايه ديوار در فيلم طبيعت بيجان.
ماخذ( :تصوير از قاب واقعي فيلم گرفته شده است)

از سوي ديگر ،ابراهيم گلستان در فيلم خشت و آينه ،لحني
پيچيدهتر را به كار گرفته است .واقعگرايي و نمادگرايي هر دو

كيارستميدانشآموختةرشتةنقاشياستوسابقهايطوالني
در عكاسي دارد .همين پيشينه نشان ميدهد كه از نورپردازي و
نقش آن در ميزانسن و ايجاد معنا به خوبي آگاه است و از اين
عنصر در نماهايش به قدر نياز استفاده ميكند.
يكي از نمونههاي جالب توجه نورپردازي را ميتوان در فيلم
كلوزآپ :نماي نزديك مشاهده كرد .در اين فيلم كيارستمي از
حسين سبزيان ميخواهد كه در نماي درشت سخنان دروني
خودش را به زبان بياورد .در اين صحنه ،سايه روشن تندي
روي صورت سبزيان ديده ميشود كه وجوه تاريك و روشن
شخصيت او را نشان ميدهد .با اين حال كيارستمي سعي ميكند
در برابر او بيتفاوت بماند و فقط ضبط كنندة حرف هاي او باشد.
به همين دليل هربار در آغاز هر پرسش از او ميپرسد« :فرض
كنيم كه ادعاي شما صحيح باشه و قصد شما سرقت نبوده

40
نشریههنرهایزیبا-هنرهاینمایشیوموسیقی شماره 44پاییز و زمستان1390

تصوير  5ـ نقش انتقالي تاريكي در فيلم طبيعت بيجان.
ماخذ( :تصوير از قاب واقعي فيلم گرفته شده است)

باشه »...و با اين كار فاصلة تماشاگر را با سبزيان حفظ ميكند.
پيش از اين صحنه ،گفتگو با اعضاي خانوادة آهنخواه و نظرات
آنها دربارة سبزيان است .ارائة تناوبي گفتگو با خانواده آهنخواه
و سبزيان موجب ميشود فيلم در موضع قضاوت قرار نگيرد
و سوية مستند آن حفظ شود .در نماي بعد ،كه مصاحبهاي با
كارمند دادگاه دربارة اين پرونده است ،فاصلهگذاري مورد نظر
كيارستميادامهمييابد.
در نماهاي پاياني فيلم طعم گيالس ،جايي كه از تاريكي و
سياهي گور به روشنايي نوار ويدئويي برش ميخورد ،جاييكه
بديعي در آنجا زنده و حاضر است ،ميتوان بهرهبرداري فيلمساز
را از تقابل نور و تاريكي ديد .بديعي ،مايوس از ادامة زندگي ،با
خودرو از مسيرهاي مختلف ميگذرد تا كسي را بيابد كه پس از
خودكشياش او را دفن كند .جغرافياي هرج و مرج بر فيلم حاكم
است :تپههاي خاكي و كوره راههاي متعدد و آدمهاي تنهايي كه
در گوشه و كنار اين محيط پراكندهاند .اوج اين هرج و مرج با غلبة
تاريكي بر روشنايي به هنگام خزيدن بديعي در گور رخ مينمايد.
تاريكي گور نشانة ظلمت و مرگ و نيستي است .بديعي همانند
نوآموز آيين انتقال در جوامع بدوي است كه در پايان تجديد
حيات مييابد .درخشش شديد نور روز مربوط به تصويربرداري
ويدئويي ،در صحنة پاياني فيلم به معناي زندگي و برقراري نظم
دوباره است.
سهراب شهيدثالث نيز در فيلم طبيعت بيجان با كمترين امكانات
نورپردازي ،معناي مورد نظر خود را در ميآفريند :نورپردازي
تخت با كمترين نور ممكن كه فقط چهرة بازيگران را روشن
ميكند و ديوارها در تاريكي و سايه قرار دارند .تاكيد بر يك المپ
روشن ،به عنوان تنها منبع نور ،تقريب ًا در سرتاسر فيلم مشاهده
ميشود .اين نوع نورپردازي باعث شده تا رنگ ديوارها تيره
بهنظر برسد و آن ته رنگ آبي را كه در آغاز داشتند از دست

بدهند و تيرهتر شوند .رنگ هاي مرده و سربي و كدر و تضاد نور
موجب شده تا تاريكي به يكي از شخصيتهاي فيلم تبديل شود.
تاريكي يكي از شخصيتهاي هميشه حاضر در چهارديواري
سوزنبان است.پشت اين آدم ها جز تاريكي چيزي نيست :همان
كاري كه با گذشته و عمر خود كردهاند.
پس زمينة تاريك تصوير با فروريختگي و خرابيهاي ديوار
تركيب ميشود و تابلويي از حال و روز ساكنان آنجا ميسازد.
هر چه به پايان فيلم نزديكتر ميشويم تاريكي پسزمينه بيشتر
ميشود .بازنشسته شدن سوزنبان و آمدن همكار جوانتر
عم ً
ال تمام اميدهاي او را بر باد ميدهد .استفادة حداقلي از ابزار
نورپردازي فيلمساز را در نمايش تهديد جديد و سنگين شدن
ساية سرنوشت تلخ ياري ميدهد و در نماهاي شب ،تاريكي به
شخصيت اصلي تبديل ميشود .
در نمايي ديگر از اين فيلم ،زماني كه سوزنبان جديد وارد
خانه ميشود و بر سر سفره مينشيند ،پيرمرد تمام اميدش را از
دست ميدهد .همكار جوان همة مكانهايي را كه تا سال ها پيش
از اين فقط به او تعلق داشته است به تصرف خود در ميآورد
و همكار قديمي به چشم خود شاهد اين رويداد است .پيرمرد
به اتاقكش ميرود و در تاريكي مينشيند .شهيدثالث براي اينكه
نشان دهد آن كورسوي اميد هم از ميان رفته و شخصيت فيلم
باور كرده كه ديگر جايي ندارد ،از عنصر تاريكي استفاده ميكند.
پيرمرد دست بر زانو در دل تاريكي نشسته است .گويي منتظر
است همكار جوانش بيايد و جاي او را در همان اتاقك نيز بگيرد.
حضور مرد جوان در خانه براي او يك تكانة واقعي است و نماي
پيرمرد نشسته در دل تاريكي ما را به نماي بعدي مي برد؛ جايي
كه سوزنبان سوار بر قطار ميشود و به ادارة راه آهن ميرود.
تاريكي اتاقك ،گذرگاهي انتقالي است كه ما را از خانه به داخل
قطار ميبرد.
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كاركرد استعاري عناصر ميزانسن ،در نورپردازي فيلم خشت
و آينه نيز ديده ميشود .فصل خانة هاشم در ميانة فيلم قرار دارد.
حركت دوربين به سوي چراغ در انتهاي اين فصل ،نقطة عطفي
است كه فيلم را به دو قسمت تقسيم ميكند .در نيمة اول هاشم و
تاجي به واسطة وجود بچه به هم نزديك ميشوند ،و در نيمة دوم
با غيبت بچه بين آنها فاصله ميافتد .در اينجا ،شيء مورد تأكيد،
چراغ است .در خانة مرد و به هنگام خواب ،زن اصرار دارد كه
چراغ روشن بماند .روشن بودن چراغ در هنگام خواب بيتوجيه
است و مرد نيز مايل به روشن كردن آن نيست ،ولي با اصرار زن
آن را روشن ميكند.
چراغ استعارهاي است از كاري كه زن سعي دارد در سرتاسر
فيلم انجام دهد :اينكه به قدر توان و فرصت خود ،حتي به اندازة
روشن كردن چراغ ،كاري صورت دهد .اين زبان تمثيلي البته با
نورپردازي شكل ميگيرد و قوام مييابد .كاري كه زن ميخواهد
براي كودك انجام دهد به روشن ساختن و افروختن يك چراغ
تشبيه شده است .همجواري نوزاد و چراغ در آغاز اين نما تاكيدي
دوباره بر اين تشبيه است.

تصوير  6ـ كاركرد تشبيهي نور در فيلم خشت و آينه.
ماخذ( :تصوير از قاب واقعي فيلم گرفته شده است)

در صحنة خرابه ،فضايي كابوسوار ارائه شده است .زبان
تمثيلي ،نه فقط در سخنان پيرزن بلكه در نورپردازي اين بخش
نيز آشكار است .اين زبان تمثيلي با فضاي كابوس هماهنگ است.
در آغاز فيلم كه مرد نوزاد را در ماشينش پيدا ميكند و با بچه
به دنبال زن مسافر ميگردد از خرابهاي سر در ميآورد كه چند
زن و مرد در آنجا زندگي ميكنند .در اينجا ،ميان هاشم و پيرزن
گفتگويي درميگيرد .شكل نورپردازي اين گفتگو چنان است كه
تاريكي همه جا را فراگرفته و صورت گوينده فقط در لحظة بيان
سخنانش ديده ميشود و نور فقط بر چهرة او تابانده شده است.
نمود آشكار تاريكي و جلوة كمتر نور در اين صحنه ،و تضاد
نور و تاريكي ،بهخوبي حال و روز اهالي آن خرابه و كابوس
زندگي آنها را نشان ميدهد .فيلمساز ،تيرهبختي و نوميدي آنها
را با تاريكي و استفاده از كمترين نور ممكن به نمايش ميگذارد.

ج) داللت معنايي حركت دوربين

كيارستمي به تصوير ثابت اعتقاد و عالقة بسيار دارد .تصوير
ثابت براي او نشانگر فرصت ،توجه و تمركز كافي براي درك
تصوير است .آنچه در بررسي سير فيلمسازي كيارستمي آشكارا
ديده ميشود ،افزايش نماهاي ثابت و كاهش حركت دوربين است.
تا جايي كه در فيلم هاي تجربي اخير او حركت دوربين تقريب ًا
حذف شده است .در فيلم زندگي و ديگر هيچ حركت دوربين
وجود دارد ولي در زير درختان زيتون از حركت افقگرد (پن)
استفاده كرده است .وي دليل اين جايگزيني را واقعي بودن حركت
افقگرد و تصنعي بودن حركت دوربين ميداند.
او در فيلم درسهايي از سينماي كيارستمي ساختة مژده
الهيجي به نكتهاي دربارة پشت صحنة فيلم باد ما را خواهد برد
اشاره مي كند كه توضيح مناسبي براي حركت دوربين و داللت
معنايي آن در سينماي اوست« :همان روز اول وسايل نور را كنار
گذاشتيم .اما بعد ديدم بچههايي كه براي جابجايي و نصب وسايل
تراولينگ آمدند و در فيلم هاي ديگر كار كرده بودند روحيه شان
را از دست دادند .اما نمايي را كه با پن ساده گرفتيم ترجيح ميدهم
چون واقعيتر است .تراولينگ را فقط براي اين گفتم بچينند كه
كمي كار كنند و از خمودي و بيحالي در بيايند .از اين تراولينگ در
فيلم استفاده كردم ولي حقيقت ًا دوستش ندارم و هربار كه ميبينم
رنج ميكشم .زيرا درخت ها در اين نماي تراولينگ در برابر كادر
ما متظاهرند .ولي در نماي پن همان درختان در وضعيت خيلي
بهتري با من و تماشاگر رفتار ميكنند».
در سرتاسر فيلم طبيعت بيجان نيز دوربين ثابت و ساكن است.
در فيلمي كه دربارة سكون و سكوت است ،ثابت بودن دوربين دو
معنا را ناخودآگاه به ذهن مخاطب ميآورد :نخست ،القاي معناي
بنيادين فيلم ،اينكه حركت و پيشرفتي در زندگي اين آدمها نبوده و
نيست .اين آدم ها از جاي خود تكان نميخورند مگر اينكه ارادهاي
باالتر تصميم به جابجايي آنها بگيرد .سكون بخشي از تقدير و
سرنوشت آنها بوده و خواهد بود .دوم ،تأكيد بر اينكه اين زوج پير
فقط چند مكان ثابت براي نشستن دارند و معمو ً
ال از آنجاها تكان
نميخورند .قابهاي تكراري و دوربين ثابت كه بارها و بارها آنها
را در وضعيتهاي همانند نشان ميدهد ،تلخي زندگي اين زوج
را كه اسير روزمرگي و تكراري آزاردهندهاي هستند به خوبي
مينماياند.
فقط در پايان فيلم ،زماني كه پيرمرد سوار قطار ميشود و ما
نيز همراه با او از ايستگاه دور ميشويم ،دوربين از حالت ثابت و
ساكن خارج ميشود و در پس زمينه همكار جوانتر را در جايگاه
هميشگي سوزنبان پير ميبينيم .انگار قطار در اين فيلم حكم زمان
را دارد و اين نما آشكارا نشان ميدهد كه گذر زمان سوزنبان
جوان را جايگزين او كرده است .همين نما نتيجة سفر پيرمرد به
ادارة راه آهن را پيشاپيش معلوم و آشكار ميسازد :او ديگر در
اين ايستگاه جايي ندارد.
در فيلم خشت و آينه ،در آخرين فصل فيلم ،هاشم تاجي را به
پرورشگاه ميآورد و خودش دم درب ورودي منتظر ميايستد.
در پرورشگاه ،شمار فراواني نوزاد هست ،مانند همان نوزادي كه
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ميره .اينم يك واقعيته كه شوفر تاكسي سوار شد و رفت .ولي
من ميگم اون رفت و توي جمعيت گم شد .متافور نيست .خودشه.
دارم تقطير ميكنم .آره ،در خشت و آينه متافور هست .واضح
است كه هست  ،نه بهخاطر اين كه متافور باشه ،به خاطر اين كه
تقطير ميكند .خالصه ميكند» (جاهد.)91 ،1385 ،

د) داللت معنايي چيدمان بازيگر

تصوير  7ـ داللت معنايي آشكار حركت دوربين در نمايي از فيلم طبيعت بيجان.
ماخذ( :تصوير از قاب واقعي فيلم گرفته شده است)

تاجي دنبالش ميگردد .در نماهايي ثابت ،تاجي به تماشاي اين
بچهها ميپردازد .درماندگي تاجي از مشاهدة بچههاي يتيم در
يك فصل مونتاژي و مستندگونه به نمايش در ميآيد .تاجي نوزاد
را پيدا نميكند و آنهمه كودك بيسرپرست و بيمار را بهچشم
خود ميبيند .در آخرين نما ،پيش از خروج تاجي ،صحنة دلخراش
فرو كردن سوزن در رگ كودكي نشان داده ميشود .بردباري
تاجي به پايان ميرسد ،از اتاق بيرون ميآيد و وارد سالن اصلي
ميشود .جز از او كسي در سالن نيست .دوربين به تدريج از
او دور ميشود .حركت دوربين در فضاي سرد و خلوت سالن
تنهايي و درماندگي او را در برابر اين همه فاجعه بيش از پيش
نشان ميدهد .دوربين با حركتي چشمنواز ،زن را در انتهاي
راهرو تنها ميگذارد و عقب ميرود .اين معنا وقتي ژرفاي بيشتري
مييابد كه در پايان هاشم نيز منتظر او نميماند و سوار بر ماشين
آنجا را ترك ميكند و در ميان جمعيت گم ميشود.
اين كاربرد استعاري ميزانسن در ديگر حركت دوربين ابراهيم
گلستان نيز آشكارا نمود دارد .براي نمونه ،هاشم پس از ديدن
مرد وكيل در تلويزيون و شنيدن حرف هاي متناقض او تصميم
به ترك محل ميگيرد .سوار تاكسياش ميشود و در ماشين
چشمش به كيف تاجي و شيشه شير بچه ميافتد .زني چادري
چند قدم جلوتر سوار تاكسي ميشود و ميرود .تكرار همان
صحنة آغازين فيلم ،و بدين ترتيب دايرة درام بسته مي شود.
هاشم ماشين را روشن ميكند و راه ميافتد .تاكسي او در ميان
شلوغي خيابان ناپديد ميشود .جمعيتي كه هر روز در خيابان
ميگذرند و شهري كه درون خود صدها داستان تلخ پنهان دارد و
فيلم فقط از يكي از آنها به ما نشان داده است .ابراهيم گلستان خود
در بارة داللت معنايي حركت جرثقيلي دوربين در نماي پاياني فيلم
مي گويد« :من واقعيت موجود را تبديل به متافور [استعاره] كردم.
اينها تقطيريه كه اتفاق افتاده .توي صحنة آخر خشت و آينه .وقتي
يارو سوار اتومبيل ميشه و ميره ،با تمام مكافاتي كه بود ،جرثقيل
را بردم گوشة خيابان شاه رضا تا وقتي كه او ميره هي باال برم
و خيلي دور را تماشا كنم .طوري كه حس هم نميشه كه داره باال

يكي ديگر از عناصري كه بهتدريج در فيلمهاي كيارستمي
كمرنگتر شدهُ ،بعد تصوير است كه در چيدمان سينماي حرفهاي
معمول و مرسوم است .براي نمونه ،در فيلم زير درختان زيتون،
در صحنة كيسه گچ ،ميزانسن چنان سازمان يافته كه شخصيتها
فقط در بعد عمودي خانه حركت ميكنند و فاصلة آنها به دوربين
هميشه يكسان است .هنگامي حركت در عمق رخ ميدهد كه
شخصيت لباس هايش را پاك ميكند و از خانه خارج ميشود.
زير درختان زيتون سومين قسمت از سهگانهاي است كه با
خانة دوست كجاست آغاز شد و با زندگي و ديگر هيچ ادامه
يافت .فيلمساز با تكرار نماها و نشانهها اين سه فيلم را در ادامة
هم و در واقع يك فيلم ميداند .براي نمونه ،در نمايي از فيلم زير
درختان زيتون با استفاده از چيدمان بازيگران بر اين معنا تاكيد
ميكند :صحنهاي كه بازيگران فيلم خانة دوست كجاست ،همراه با
دختر و پسر حاضر در فيلم جديد ،همگي در كنار هم سوار بر يك
خودرو و در يك جهت قرار گرفتهاند و مشاجرة گروه فيلمبرداري
را مينگرند.

تصوير  8ـ روابط بينامتني چيدمان بازيگران در نمايي از فيلم زير درختان
زيتون.
ماخذ( :تصوير از قاب واقعي فيلم گرفته شده است)

به همين ترتيب ،در فيلم طبيعت بيجان نيز چيدمان بازيگران و
حالت آنها نقش مهمي در بيان معناي مورد نظر كارگردان دارد.
بازيگران را بيشتر در حالت خوابيده يا نشسته ميبينيم ،بدون
حركت ،ساكت و ثابت و بدون ميل به تحرك .تكرار نمايش زوج
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تصوير  9ـ سكون به مثابة تقدير در فيلم طبيعت بيجان.
ماخذ( :تصوير از قاب واقعي فيلم گرفته شده است)

پير در اين چيدمان ،سكون را به بخش اصلي زندگي آنها تبديل
ميكند .شخصيتها در اين فيلم همان حالت اشيا را در نقاشي از
طبيعت بيجان دارند .اشيايي كه تكان نميخورند و تا ابد بر سر
جاي خود باقي ميمانند مگر اينكه نيرو و ارادهاي ديگر تصميم به
جابجايي آنها بگيرد .صندلي پيرمرد ،دار قالي پيرزن و تختخواب
پسر ،از جملة اين مكانهاي ثابت است .عالوه بر اين ،صحنة
دوختن دكمة لباس نظامي پسر مثال بسيار مناسبي در اين زمينه
است .اوج اين جدايي و سكون و مفهوم و معناي طبيعت بيجان را
در ميتوان در اين صحنه ديد.
پدر وارد ميشود و زن را مشغول نخ كردن سوزن ميبيند.
بر صندلي هميشگياش مينشيند و سيگاري روشن ميكند.
زماني طوالني صرف نخ كردن سوزن ميشود .پسر هم در
گوشة ديگري از اتاق بر روي تخت است .اين خانوادة سه نفره،
هر كدام در گوشهاي از اتاق ،و سيگار كشيدن پيرمرد و لباس
دوختن زن و گذر زمان تغييري در جا و مكان آنها ايجاد نميكند.
فيلمساز براي اينكه گذر زمان را نشان دهد نمايي خارجي از
منزل آنها را نشان ميدهد و در نماي بعد كه دوباره به همان
اتاق برش ميخورد چيدمان همان است كه بود و شخصيتها
همچنان نشسته بر همان جايي كه بودند .زماني طوالني گذشته و
كوچكترين تغييري در جاي شخصيتها به وجود نيامده است.
در اينجا شهيدثالث با استفاده از چيدمان ،تقدير تلخ و محتوم و
وضعيت دردناك اين خانواده را به تصوير ميكشد .صحنههاي
پيش و پس از اين صحنه هيچ كدام تداوم روايتي ندارند .صحنة

پيشين دربارة فروش قاليچه است و نماي بعد عبور قطار در دل
تاريكي شب است ،و به نظر ميرسد صحنة دوختن دكمه صحنة
مستقلياست.
از سوي ديگر ،در فيلم خشت و آينه ،در فصل دادگستري ،هاشم
نخست براي گرفتن سرپرستي بچه از اين اتاق به اتاق ديگري
ميرود .گفتگويي در كار نيست .شكل اجراي صحنه و حركت
دوربين ،حركتهاي افقگرد سريع و در خالف جهتي كه رفت و
آمدهاي او را نشان ميدهند ،بينتيجه بودن تالش او را بهخوبي
مينمايانند .در صحنة بعدي در كنار آبخوري دادگاه ،هاشم با
وكيلي آشنا ميشود كه او را مجاب ميكند فكر سرپرستي طفل
را از سر بيرون كند و او را به شيرخوارگاه برساند .اين بخش پر
از گفتگوست و جز چند پرسش هاشم ،تكگويي وكيل است .وكيل
از گرفتاريهاي بچهداري ميگويد و همة پرسشهاي وجداني و
انساني هاشم را با سفسطه و مغلطه رفع و رجوع ميكند .وكيل
باسواد است و خوب سخن ميگويد و هاشم كه رانندة تاكسي
است در برابرش قدرت استدالل و مباحثه ندارد و بيشتر شنونده
است يا سيگاري به او ميدهد .در اين صحنه ،هاشم يا بيرون قاب
است يا در نماهاي دونفرهاي كه وكيل را در پيش زمينه و هاشم را
در پس زمينه و در گوشة قاب چند قدم دورتر از او نشان ميدهد.
اين چيدمان ،تاثير وكيل و انفعال هاشم و نتيجة بحث را بهخوبي
نشان ميدهد .نيازي به نمايش تحويل كودك به شيرخوارگاه
نيست .هاشم بعد از رفتن وكيل در برابر پنجرة بزرگ دادگاه
ايستاده است .اين ،واپسين نمايي است كه كودك را ميبينيم.
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تصوير  10ـ كنشمندي و كنشپذيري در چيدمان نمايي از فيلم خشت و آينه.
ماخذ( :تصوير از قاب واقعي فيلم گرفته شده است)

نتیجه
پرسش اصلي اين مقاله اين بود :عناصر و جنبههاي ميزانسن،
همچون صحنهپردازي ،نورپردازي ،حركت دوربين ،و چيدمان
بازيگران ،چه داللتهاي معنايي دارند؟
اينك با يافتههاي اين مقاله ،ميتوان به نتايج مشخص و
آشكاري دربارة نقش ميزانسن در سينماي هنري ايران رسيد،
و فارغ از كليگويي ،شيوههاي رايج در ميان اين سينماگران را
براي بهره بردن از زبان سينما و ارتباط با مخاطب تبيين نمود.
تحليل ميزانسن ،توضيح مناسبي است براي آنچه كارگردان
ميخواهد و ميتواند بگويد .با توجه به اينكه براي ميزانسن
چهار جنبة صحنهپردازي ،نورپردازي ،حركت دوربين و چيدمان
بازيگر مشخص شد ،داللت معنايي هر كدام از اين جنبهها را
ميتوان جزو داللت معنايي ميزانسن دانست .با توجه به موارد
مطرحشده ميتوان نتيجه گرفت كه ميزانسن در سينماي هنري
ايران ،داللتهاي معنايي چندگانهاي دارد و بر پاية نياز و خالقيت
فيلمساز طراحي و اجرا شده است.
در اين ميان عباس كيارستمي شرايط متفاوتي دارد .او بيش از
آنكه در ميزانسن و اجزا مربوط به آن تحت تاثير سينماگر خاصي
باشد در تفكر و رويكرد كلي به سينما عالقمند به ديدگاههاي
فيلمسازاني چون روبر برسون 7و ياسوجيرو ازو 8است ،ولي
درنهايت سينماي شخصي خودش را دارد و با اصول ويژة خود
از ميزانسن استفاده ميكند.
با آنكه در بخش عمدهاي از سينماي ايران ،به اشتباه از
ميزانسن تنها به عنوان چيدمان بازيگر ياد ميشود ولي در عمل

صحنهپردازي و استفاده از اشياي درون صحنه بيش از همة
جنبهها مورد توجه فيلمسازان بوده است .شايد در نگاه نخست،
امكانات ميزانسن در صحنه براي ساختن معنا در فيلم هنري
ناچيز به نظر برسد .براي مثال ،در فيلم طبيعت بيجان شخصيتها
دور يك سفره مينشينند و غذا ميخورند و با توجه به شرايط
نميتوان شكل ديگري از صرف غذا براي آنها تصور كرد ولي
تكرار همين ميزانسن در طول فيلم داللت معنايي موردنظر
كارگردان را خلق ميكند .در سينماي هنري ايران ،فضاسازي
با استفاده از محيط پيرامون ،نسبت به ديگر جنبههاي ميزانسن
كاربرد بيشتري داشته است.
در جمعبندي كلي ميتوان گفت كه صحنهپردازي ،نورپردازي،
حركت دوربين ،چيدمان بازيگر ،و در نهايت خود ميزانسن در
سينماي هنري ايران ،داللت معنايي متنوعي دارد  .هر كدام از
داللتهاي معنايي اشاره شده براي هر يك از جنبههاي ميزانسن
در واقع داللت معنايي ميزانسن است.
در اين مقاله ،تنها شماري از سينماگران و فيلمهاي سينماي
هنري ايران مورد ارزيابي قرار گرفت .فيلمسازان برگزيده
در اين پژوهش ،فيلمهاي موفق ديگري نيز در كارنامه دارند و
كارگردانهاي ديگر نيز آثار موفق ديگري ساختهاند كه ميتوانند
پاية پژوهشهاي ديگري باشند .با كسب يافتهها ،جزييات و
دستهبندي آنها ميتوان به نظريهپردازي در باره سينماي ايران
رسيد ،نظريههايي كه هويت سينماي هنري ما را تعريف كنند و
راهبر آيندة آن باشند.
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