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تحول بیانِ تصویری در لحظههای
*

گفتوگویی سینمای ایران در دهة 1380
سجاد ستوده ** ،1احمد الستی ،2محمدجعفر یوسفیان کناری
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 .1کارشناسارشد سینما ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .2استادیار گروه هنرهای نمایشی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .3استادیار گروه ادبیات نمایشی ،دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
)تاریخ دریافت ،1392/9/9 :تاریخ پذیرش(1393/7/5 :

چکیده
یکی از بخشهای مهم در زیباییشناسی تصویر در سینمای ایران لحظههای گفتوگویی است .یکی از قراردادهای مسلط و غالب
در تصویرسازیِ لحظههای گفتوگویی نما /نمای معکوس است .در این پژوهش تالش شده به تحلیلِ مواجهة فیلمسازان ایرانی با
لحظههای گفتوگویی پرداخته و نحوة تحولِ بیان تصویری در این لحظهها نمایان شود .از همین روی ،ده فیلم از سینمای ایران
در دهة  1380به منزلة جامعة آماری گزینش شدهاند؛ این آثار عبارتاند از :سگکشی (بهرام بیضایی)1380 ،؛ من ترانه پانزده
سال دارم (رسول صدرعاملی)1381 ،؛ شبهای روشن (فرزاد مؤتمن)1381 ،؛ گاوخونی (بهروز افخمی)1382 ،؛ آتش سبز
(محمدرضا اصالنی)1386 ،؛ شبانهروز (امید بنکدار و کیوان علیمحمدی)1387 ،؛ دربارة الی (اصغر فرهادی)1387 ،؛ جدایی نادر
از سیمین (اصغر فرهادی)1389 ،؛ پرسه در مه (بهرام توکلی)1388 ،؛ یه حبه قند (رضا میرکریمی .)1390 ،نخست ماهیت نما/
نمای معکوس و ویژگیهای آن بررسی میشود .سپس ،دو مفهومِ «میشود و شده در تصویر» تعریف میشوند و این دو مفهوم در
لحظههای گفتوگویی واکاوی میشوند .سپس ،به نمونههای تکراری این الگو در جامعة آماری پرداخته میشود .سرانجام ،به
فیلمهایی اشاره میشود که از الگوی نما /نمای معکوس فراتر رفته و آن را به پرسش گرفتهاند .این پژوهش آشکار میسازد که
بهرغم آنکه غالب فیلمهای ایرانی دهة  1380در سیطرة نما /نمای معکوس بودهاند ،آثاری نیز وجود دارد که از این سیستم خارج
شده و آن را به چالش کشیدهاند.
واژههای کلیدی :زیباییشناسی تصویر ،سینمای ایران ،شده در تصویر ،لحظههایگفتوگویی ،میشود در تصویر ،نما /نمای
معکوس.
* این مقاله مستخرج از پایاننامة کارشناسیارشد نگارندة اول با نام «تحلیلی انتقادی بر زیباییشناسی تصویر در سینمای ایران از  1380تا  »1390است که به
راهنمایی نگارندة دوم و مشاورة نگارندة سوم در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران انجام پذیرفته است.

**نویسندة مسئول :تلفن ،09124089440 :نمابرE-mail:sajadsotoudeh@yahoo.com ،021-22280966 :
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مقدمه ________________________________ __________________________
در پژوهشهای مختلف دربارة سینمای ایران در غالبب مبوارد از
پرداختن به جنبههای تصویری پرهیز شده است .در این مطالعه
تالش شده تبا غیبابِ ایبن نگباه در پبژوهش از سبینمای ایبران
پوشش داده شود .از همین روی ،لحظبههبای گفبتوگبویی ،ببه
منزلة یکی از بخشهای مهم در بروز ویژگیهای تصبویر ،محبور
ایبن مطالعببه اسببت .در آغبباز ،تاریخچببة نمببا /نمببای معک بوس و
ریشهیابی پیدایش آن بررسی میشود .سپس ،ویژگبی تصبویری
نما /نمای معکوس تحلیل میشبود؛ ببدین معنبی کبه تصبویر از
منظر سیالیتِ زمانی در نما /نمای معکوس چگونه است .پبس از

آن ،دو مفهومِ بنیادین «میشود» و «شده» در تصویر سبینمایی
در مواجهه با لحظههای گفت وگویی واکاوی می شبود .سبرانجام،
«میشود» و «شده» در لحظبههبایگفبتوگبویی در فبیلمهبای
برگزیدة سینمای ایران در دهة  1380تحلیل میشود تبا از یب
سو نمونههای تکبراری برآمبده از قراردادهبا مشبخ شبود و از
سویی دیگر رویکردهای نو و بدیعِ حاصلشده در این لحظبههباب
که موجب گسترشِ بیان تصویری در سبینمای ایبران شبدهانبدب
آشکار شود.

پیدایش نما /نمای معکوس و توسعة آن در سینما
صحنههای گفت وگبویی همبواره جز بی جدانشبدنی از سباختار
فیلمهای سینمایی است .تکثر و گسبتردگی ایبن صبحنههبا ببه
حدی است که بهندرت میتوان فیلمی را یافت که از صحنههای
گفتوگویی بیبهره باشد ،زیرا این بخشها میتوانند در پیشببرد
درام از ی سو و نزدی کردن شخصیتها به مخاطبب از سبوی
دیگر مؤثر باشند .این فصلها همواره صحنههایی مهم در جهبت
بروز اندیشهها و احساسات شخصیتها بهشمار میروند .در اغلب
موارد ،فیلم سازان ،با توجه به رویکردهای گوناگونی که در اصول
سبببکی خببود دارنببد ،صببحنههببای گفببتوگببویی را پببردازش و
تصویرسازی میکنند .اما ،بهرغم تنبو دیبدگاه ،طبیعبیتبرین و
متداولترین شیوه و رویکرد در ارا ة صحنههای گفتوگویی نمبا/
نمای معکوس 1است (.)Pearson and Simpson, 2001: 125
برای ورود به بحث ،اشاره به تاریخچة نما /نمبای معکبوس و
روند پیدایشِ آن ضروری بهنظر میرسد .با نگاه به گذشته ،ریشة
شکلگیری این الگو را برای نخسبتین ببار مبیتبوان در نقاشبی
بازیافت .بدین معنی که پیش از ظهور و اخترا ِ سینما ،ببه نمبا/
نمای معکوس در نقاشی توجه می شد .نقاشان برای ترسیم نمبا/
نمای معکوس به رویکردهای مختلفبی اقببال نشبان دادنبد کبه
رایجترین آنها نقاشیکردنِ شخصیتها به شکلی بود که پشبت
به مخاطب قرار گرفته باشند .از همین روی« ،فیگبورِ پشبت ببه
تصببویر اول بین مرحلببه از گسببترش نمببا /نمببای معک بوس بببود»
( .)Spadoni, 1999: 320تباریخنگببار برجسببتة هنببر ،هنببریش
ولفلین ،2پژوهشی متفاوت را دربارة تغییراتِ سبکی در نقاشی از
دورة رنسانس تا باروک انجام داده است .او در نقاشی شام آخر،3
اثببر لئونبباردو داوینچبی ،4یب فشببردگی دیوارماننببد 5را کشببف
میکند که باعث ایجادِ فشارِ سطح 6بر مخاطب میشود .ولفلین،
با تحلیل این نقاشی ،بیان میکند که همبة شخصبیتهبا رو ببه

سوی تصویر /مخاطب در ی سبطح ایسبتادهانبد و چهبرة همبة
آنها برای بیننده آشکار است (( )Ibid: 321تصویر  .)1او این اثر
را یکی از مهمترین نمایندگان عصر رنسبانس مبیپنبدارد کبه از
تکنی تختکردنِ تصویر بهره برده است .همة افراد برای تابلوی
نقاشی آرایش یافتهاند و به گونهای میزانسبن داده شبدهانبد کبه
تماشاگر چهرة آنها را بهراحتی مشاهده کند .پس از آن ،ولفلین
به عصر باروک میرسد و بر رویکرد عمقدادن به تصبویر در ایبن
دوره متمرکز میشود .او ،برای تحلیلِ خود ،نقاشی شام آخر ،اثر
تیه پولو ،7را برمیگزیند .موضبو ایبن نقاشبی هبم هماننبد اثبر
داوینچی است (تصویر  ،)2اما ولفلین بیان میکنبد کبه در ایبن
نقاشی سطح در هم شکسته و متالشی شده اسبت ،زیبرا نقباش
افرادی را در پیشزمینه و پشت به تصویر /مخاطب ترسیم کرده
است ( .)Ibid: 322این شخصیتها موجبِ عمقدادن ببه تصبویر
8
شده و موقعیتی را پدید آوردهاند که گویی نمایی از روی شبانه
محسوب میشود؛ نمایی پشت به تصویر که مبیتوانبد جز بی از
الگوی نما /نمای معکوس بهشمار آید .در این پرده ،دیبدنِ همبة
چهرهها اهمیت ندارد و مخاطب شاهد شخصیتهایی اسبت کبه
صورتهای آنها نمایان و آشکار نیست.

تصویر .1شام آخر ،لئوناردو داوینچی مأخذ)en.wikipedia.org( :
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تصویر .2شام آخر ،تیه پولو مأخذ)wikipaintings.org( :

نمونببهای دیگببر از توسببعة نمببا /نمببای معک بوس در نقاش بی
ندیمهها ،9اثر والسکو ز ،10قابل مشاهده است« .سباختار شبکلی
این نقاشی ی مارپیچ از خبود ارجباعی تصبویری اسبت .تبثثیر
متقابلْ میانِ تماشباگر ،خبالق ،و شبی یبا مبدلِ ترسبیم شبده»
( .)Mitchell, 1994: 58این رابطة متقابل ،تصبویری پیچیبده را
خلق میکند که همزمان بازتابدهندة خالقِ اثر (والسبکو ز) ببه
عنوان پدیدآورندة نقاشی و مخاطب به عنوان ناظر و مبدلهبای
نقششده در نقاشی است (تصویر  .)3به همبین دلیبل ،از منظبر
میشل فوکو ،11این نقاشی «بازنمایانندة بازنمایی کالسی است»
( ،)Foucault, 2002: 17زیرا همواره نقاشی کالسی در تبالش
اسببت تببا رخببدادهای پش بتِ نقاش بی را پنهببان سببازد و دنی بای
تصویرشده را دنیایی کامل و تمامشده معرفی کنبد .امبا در ایبن
نقاشی وضعیت به گونهای متفاوت است .تماشباگر /مخاطبب ببه
وسیلة آینهای که در مرکز تصویر قرار گرفته است پادشاه و ملکه
را ،که ناظر صحنه اند ،مشاهده میکند (پشبتِ صبحنة نقاشبی).
نکتة مهم در اینجاست که اغلب اوقات تماشاگر در نقاشی غایبب
است و حضور او دیده یا احساس نمیشود ،اما در این جبا خبودِ
تماشاگر به نقاشی وارد شده است .در نتیجبه ،ببه دلیبل وجبود
مخاطب در این اثر ،مبیتبوان آن را نمونبهای ارجبا دهنبده ببه
بازنمایی نقاشی کالسی بهشمار آورد ،زیرا در حبال افشباکردنِ
ماهیت پنهانگرِ آن است .این نقاشبی فضبای پنهبانی را کبه ببه
صورت مستمر در آثار پیش از خود انکار میشبده اسبت پدیبدار
میکند .دانیل دایان 12در تحلیل این نقاشی بیان میکند که ،بر
اساس اصطالح سینمایی ،آینه نمای معکبوسِ نقاشبی را بازتباب
میدهد ( .)Dayan, 1974: 26صحنة ترسیمشده ،نمبا و صبحنة
رویداده در آینه نمای معکوس است .بنابراین ،نقاشی ندیمهها از

نمایشدادنِ ی صحنه خروج میکنبد و ببه ترسبیمِ دو صبحنه
(تصویر /پشتِ تصویر یا نما /نمای معکوس) میپردازد.
توسعة الگوی نما /نمای معکوس در نقاشی ،به دلیلِ ماهیبت
ساکن آن ،چندان گسترده نبوده است ،زیرا هر پبردة نقاشبی در
تعدادِ استفاده از قاب با محدودیت روبهروست .حال آنکه سینما،
به دلیلِ ماهیت متحرک خود و تکثبرِ اسبتفاده از قباب ،کبه ببه
صورت متوالی پدیبدار مبیشبوند ،ظرفیبتهبای فراوانبی ببرای
بهرهبرداری از این الگوی سباختاری در اختیبار دارد .ببا بررسبی
تاریخ سینما مشخ مبیشبود کبه توسبعة ایبن شبیوه حبوالی
سالهای  1915بهوقو پیوسته اسبت و برخبی از فبیلم سبازان،
همچون رجینالبد ببارکر 13و رالبف ایبنس ،14نخسبتین افبرادی
بودهاند که از تعداد درخور توجهی نما /نمبای معکبوس در آثبار
خود بهره بردهاند ( .)Salt, 1977: 51پس از آن اسبتفاده از ایبن
الگوی دکوپاژی در سینما مقبول واقع شبد تبا جبایی کبه ببین
سالهای  1916ب  1917این شیوه کبامالً فراگیبر و شبایع شبد
( .)Bordwell and Thompson, 2008: 446پژوهشگران سینما
دالیل گوناگونی را ببرای توسبعة نمبا /نمبای معکبوس در میبان
فیلم سازان مطرح کرده اند .دیوید ببردول 15اعبالم مبیکنبد کبه
قدیمیترین ایده دربارة توسعة این الگو بر این مبنا استوار شبده
کبه «ایبن شبیوه نببوعی مشببابهت بببا دیبدِ طبیعبی را پیشببنهاد
میدهد» ( .)Bordwell, 2008: 58نظریهپردازان استفادة مکبرر
از این روش را ،به دلیلِ آنکه ببا دیبد و نظرگباه طبیعبی انسبان
شباهتهای فراوانی دارد ،منطقی میدانند .زیرا در بیشتر موارد،
سینما برای نزدی کردن دنیای خبود ببه جهبان واقعبی تبالش
بسیار کرده است و این الگو (نما /نمای معکوس) میتواند راهبی
مناسب در جهتِ نیل به این هدف باشد .اما مسئله در همینجبا
متوقف نمیماند .بری سالت 16باور دارد که خبوانشِ حبسِ یب
چهره و درک احساسِ ی فرد به هنگام دیدنِ چهرة او از روبهرو
در مقایسه با زمانی که چهبرة او از پهلبو نمبایش داده مبیشبود
آسانتر است .ببازیگران ببه هنگبامی کبه از روببهرو نشبان داده
میشوند رابطة بهتری با مخاطب برقبرار مبیکننبد .نمبا /نمبای
معکوس نقطهای است که بازیگر میتواند به صبورت پیوسبته در
آن از روبهرو دیده شود .از سویی دیگر ،در این الگو ،تغییرِ زاویبة
دوربین برای هر نما کاهش مییابد و هماهنبگکبردن موقعیبت
بازیگران در هر نما آسانتر خواهبد ببود (،)Salt, 1977: 52-53
زیرا در این شیوه در اغلب موارد از تعدادی زاویبة محبدود ببرای
دوربین استفاده میشود و به همین سبب دورببین کمتبر تغییبر
مکان مییابد .این مسئله موجب افزایش سرعتِ کار و در نتیجبه
سادهکردن کارگردانی این صحنهها میشود.
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تصویر  .3ندیمه ها ،والسکوئز مأخذ)en.wikipedia.org( :

«میشود» و «شده» در لحظههای گفتوگویی سینمای ایران
در این بخش الگوی نما /نمای معکبوس در سبینمای ایبران مطالعبه
میشود تا رویکبرد فبیلمسبازان ایرانبی در مواجهبه ببا لحظبههبای
گفتوگویی 17در دهة  1380مشخ شود .از میان آثار فراوانی کبه
در دهة  1380ساخته شدهاند ،ده فیلم ببه عنبوان نمونبة مطالعباتی
این پژوهش گزینش شده است .فیلمهبایی کبه از میبان نسبلهبای
مختلف فیلمسازان برگزیده شدهاند :نسل اول که فیلمسازی را پیش
از انقالب آغاز کردهاند (بهرام بیضبایی و محمدرضبا اصبالنی)؛ نسبل
دوم که اولین کارگردانهای ظهوریافتة پبس از انقبالبانبد (رسبول
صدر عاملی و بهروز افخمی)؛ نسل دوم انقالب (اصغر فرهادی ،فبرزاد
مؤتمن ،و رضا میرکریمی)؛ و در نهایت فیلمسازان نسل جدید (امیبد
بنکدار ،کیوان علیمحمدی ،و بهرام توکلی) .از سوی دیگر ،ایبن آثبار
یا برگزیدة جشنوارههای معتبر داخلی و خارجی بودهاند یا فیلمهایی
هستند که منتقدان و صاحبنظران سینمایی به آنها توجه ویبژهای
کردهاند .در جدول  1فیلمهای گزینششده حضور دارند؛ ببا بررسبی
دقیق ،تعداد لحظههای گفتوگبو و میبزان اسبتفاده از الگبوی نمبا/
نمای معکوس در این لحظهها برای هبر فبیلم ببه صبورت جداگانبه
محاسبه شده است .در فبیلم مبن ترانبه پبانزده سبال دارم (رسبول
صدرعاملی )1381 ،از بین  40لحظبة گفبتوگبویی رویداده میبان
شخصیتها 36 ،لحظه بر اساس شبیوة نمبا /نمبای معکبوس شبکل
گرفته است .یعنی  90درصد از ایبن لحظبههبا ببر اسباس سیسبتم
مرسوم و متداول تصویر شده است .در سبگکشبی (بهبرام بیضبایی،
 )1380نیز وضعیت مشابهی وجود دارد .از  35لحظة گفبتوگبویی،
 34لحظه بر اساس نما /نمای معکبوس شبکل گرفتبه اسبت .بهبرام

بیضایی  97/14درصد از بخشهای گفتوگویی در فیلم را بر اسباس
نما /نمای معکوس کارگردانی کرده اسبت .دو فبیلم اصبغر فرهبادی
(دربارة الی و جدایی نادر از سیمین) هم نمایشدهندة کاربردِ مکبرر
این سیستم است .دربارة البی ببیش از  79درصبد و جبدایی نبادر از
سیمین بیش از  90درصد از لحظبههبای گفبتوگبویی را در قالبب
همیشگی به مخاطب عرضه میکنند .این آمار نشبان مبیدهبد کبه
فرهادی ترجیح داده به هنگام رودررویی بازیگران با یکدیگر در قالبِ
همیشگی فرورود و مسیرِ بارها امتحانشده را دوباره طی کند.
پرسه در مبه (بهبرام تبوکلی )1388 ،در ابتبدا فیلمبی متفباوت
بهنظر میرسد .این اثر ،به جای تمرکز بر داستان ،الگبوی سباختاری
خود را ببر شخصبیت بنبا کبرده اسبت و ببه همبین دلیبل فیلمبی
شخصیتمحور بهشمار میرود .جدول  1نشبان مبیدهبد کبه از 19
لحظة گفتوگویی در ایبن فبیلم 18 ،لحظبه ببر اسباس نمبا /نمبای
معکوس کارگردانی شده است؛ فیلمی کبه در آن کبارگردان تبالش
کرده تا در روایت خود از الگوی غالب داستانپردازی دوری کند و به
ذهنی بت شخص بیت اصببلی (ام بین) نزدی ب شببود .در ایببن فببیلم،
صحنههای گفبت وگبو ببر الگبوی متبداول اسبتوار شبده و در آن از
تجربههای تازه اجتنباب ورزیبده شبده اسبت .یبه حببه قنبد (رضبا
میرکریمی )1390 ،هم از این سیستم تا حبدود زیبادی بهبره ببرده
است ،اما ،به سبب استفاده از دورببین روی دسبت و برداشبتهبای
بلند ،درصدِ استفاده از این شیوه ( )64/10از پنج فبیلم قبلبی کمتبر
است ،اما همچنان درصدی بسبیار بباال ببرای یب فبیلم محسبوب
میشود؛ بهویژه فیلمی که قصد دارد ساختارِ صحنههبای خبود را در
نماهای بلند پیریزی کند .با نگاه به شش فیلم مطبرحشبده در بباال
مشخ میشود که نیازمندی این آثار ببه نمبا /نمبای معکبوس ببه
حدی است که دیگر محلبی ببرای ظهبور رویکردهبای جدیبد بباقی
نمانده است .هر لحظة گفتوگویی حامل هدفی خاص است کبه آن
هدف از طریق رویکردی خاص در استفاده از دکوپاژ و میزانسبن ببه
مخاطب عرضه میشود .اما این آثار بیتوجه به رویکردهای احساسی
حاکم بر هر بخش و داللتهبای معنبایی پنهبان در هبر صبحنه در
اغلب مواقع از دکوپاژی یکسان استفاده کبردهانبد :از نمبای نزدیب
ی چهره به نمای شخصیتی دیگر .در صورتی کبه اگبر سبینما ببر
سلسلهنماهایی که در ی روند مطلق ترسیم میشبوند اصبرار ورزد،
این روند و عملکرد خود به موقعیتی اید ولوژی تبدیل خواهبد شبد
()Dayan, 1974: 28؛ از همین روست که کریستین تامسون 18هبم
این الگو را مرسومترین روش در سیستم سینمای کالسی میدانبد
( .)Thompson, 1985: 303اما همة فیلمهای گزینششبده در ایبن
قالب محدود نمیمانند .دو فیلم شببهبای روشبن (فبرزاد مبؤتمن،
 )1381و شبانهروز (کیبوان علبیمحمبدی و امیبد بنکبدار،)1387 ،
بهرغم بهکارگیری فراوان این سیستم ،قبدمهبای مبؤثری در جهبت
تازهکردن الگوی نما /نمای معکوس برداشتهاند که در ادامبه توضبیح
داده خواهد شد.
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لحظه های گفتگو

نما /نمای معکوس

درصد

نام فیلم
سگکشی ()1380
من ترانه  15سال دارم ()1381

35
40

34
36

97 /14
90

شبهای روشن ()1381

28

17

60 /71

گاوخونی ()1382

12

3

25

آتش سبز ()1386

26

8

30 /76

شبانهروز ()1387

37

26

70 /27

دربارة الی ()1387

29

23

79 /31

جدایی نادر از سیمین ()1389

36

33

91 /66

پرسه در مه ()1388

19

18

94 /73

یه حبه قند ()1390

39

25

64 /10

مسئلة مهم و بنیادین در برخورد با نما /نمای معکبوس ایبن
است که مخاطب در این الگو همبواره از فبیلمسباز جلبو خواهبد
افتاد :در نمای اول شخصیت «البف» و در نمبای دوم شخصبیت
«ب» و در نمای بعد دوباره بازگشبت ببه شخصبیت «البف» کبه
مخاطب پیشتر او را دیده است« 19.نمای اول سؤالی را بهوجبود
میآورد :این نگاه متعلق به چه کسی است؟ نمای دوم خودش را
به عنوانِ پاسخِ این سبؤال حاضبر کبرده و معنبای نمبای اول را
آشکار میسازد» ( .)Rothman, 1975: 45-46این رابطه تا پایان
نما /نمای معکوس وجود دارد و همواره نمای بعبد پاسبخِ نمبای
قبل را با خود حمل میکند .از آنجا که نما /نمای معکبوس یب
الگوی تدوینی اسبت ،تکبرار در آن عنصبری بنیبادین ببهشبمار
میرود .رفت و برگشت میان نماهبا در چنبدمین ببارِ روی دادن
خود تکراری میشود و ببه سیسبتمی قاببل پبیشبینبی تببدیل
میشود .تماشاگر همواره منتظرِ دیدنِ بخشِ غایبِ تصویر اسبت
(نمای دوم) .او انتظار میکشد و در نهایت این الگبو انتظبارِ او را
برآورده میکند .این ببرآوردهکبردن انتظارهبا در تمامیبت خبود
ماهیتی مصرفی دارد ،زیرا حضور فعاالنة مخاطب را ببه کمتبرین
میزانِ خود تقلیل میدهد .استفادة مکرر و فاقد نبوآوری از نمبا/
نمای معکوس در لحظههای گفتوگویی و تثکید بیش از حد ببر
آن به جای آنکه موجبِ پیشبرندگی تصویر شود ،سبب مصبرف
آن خواهد شد .زیرا گویی فیلمساز تصاویر خود را بر اساس یب
خطِ تولیدی صنعتی بنا کبرده اسبت؛ همچبون کارخانبهای کبه
بیوقفه در حالِ تولیدِ محصولی مشابه و یکسان اسبت .اسبتفادة
فیلمسازان از این الگوی دکوپاژی -تدوینی گاه به چنان حدی از
افراط میرسد که سببِ ظهورِ پدیبدة ابتبذال تصبویر مبیشبود.
گویی گفتة گی دُبور 20مصداق مییابد که زمان مصبرفِ تصباویر
بهمثابة جایگباه و چهبرة اصبلی همبة مصبارف فرارسبیده اسبت

( .)Debord, 2002: 44از سوی دیگبر ،مخاطبب در نمبا /نمبای
معکوس پیش از رویدادن هر نما از آن آگاه است و میداند کبه
چه کسی را در نمای بعد خواهد دید .در واقع ،تصویرِ پدیدآمبده
از نما /نمای معکبوس رونبدِ مسبتمر و سبیال خبود را از دسبت
میدهد .در نتیجه ،این جنسِ تصبویر در حبالِ شبدن نیسبت و
ماهیتی رونده ندارد ،زیرا آگاهی مخاطب از خبودِ تصبویر جلبوتر
21
قرار دارد .بنابراین ،تصویر در نما /نمای معکبوس «مبیشبود»
نیست بلکه «شده» 22است :تصویر قبل از آنکه روی دهد ،حدس
زده خواهد شد 23.بدین معنی که تصویر به گذشبته تعلبق دارد،
زیرا مخاطبب همبواره از آن پبیش اسبت« 24.مبیشبود» واژهای
فلسفی است که ببه حرکبتِ مسبتمر در زمبان اشباره مبیکنبد.
حرکتی سیال بی هبیچ قطعیبت و موقعیبت ثاببت ( Kennedy,
« .)2002: 16میشود» روندی ادامهدار است؛ روندی که همبواره
معاصر و در جریان است و هیچگاه به گذشته تبدیل نخواهد شد.
این مفهوم به حرکتی مستمر جدای از قطعیت و موقعیبت ثاببت
اشاره می کند ،زیرا این دو میتوانند ماضیِ ببودنِ «مبیشبود» را
بگیرند و آن را مضار کنند .در نتیجه ،با بودنِ ایبن دو ویژگبی،
تصویر ماهیتِ کشفکنندگی خود را از دست میدهد .اما مسئله
در اینجاست که در نما /نمای معکوس هم قطعیت وجبود دارد و
هم موقعیتِ ثابت .قطعیت از آنجا پدیدار میشبود کبه تکبرار در
ایببن سیسببتم زمینببة پیشببرو بببودنِ بیننببده از تصببویر را فببراهم
میسازد و او قادر خواهد بود باقی نماها را حدس بزند .موقعیبت
ثابت هم جز ی جدانشدنی از الگوی دکوپاژی نما /نمای معکوس
است .در اغلب موارد میزانسن نیز وارد موقعیت ثابت مبیشبود و
آن را تشدید میکند.
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تصویر .4نما در اولین مالقات

تصویر .5نمای معکوس در اولین مالقات

تصویر .6نما در آخرین مالقات

تصویر .7نمای معکوس در آخرین مالقات

بببرای فهببم بهتببر «مببیشببود» و «شببده» در لحظببههببای
گفتوگویی ،تحلیل ایبن مفباهیم در فبیلمهبای جامعبة آمباری
ضروری است .در سگکشی ،گلرخ کمالی از هشت مرحله عببور
میکند تا چ های برگشتی شبوهرش را ببازپس گیبرد .در هبر
هشت مرحله ،گفت وگوها بر اساس نمبا /نمبای معکبوس شبکل
گرفته اسبت .کبارگردانی بیضبایی در همبة مراحبل در سبیطرة
سیستم غالب قرار دارد و هیچگاه از آن تخطی نمیکند .در مبن
ترانه پانزده سال دارم نیز وضعیتی مشابه حضور دارد .شخصبیت
محوری (ترانه) در طی فیلم ده بار پبدرش را در زنبدان مالقبات
میکند .ساختار کارگردانی این لحظهها بی هیچ خللبی همبواره
نما /نمای معکوس است .در ابتدای فبیلم او ببه مالقبات پبدرش
م بیرود (تصببویرهای  4و  .)5ای بن بخ بشِ آغببازین ف بیلم اسببت؛
لحظهای که روحیة هر دو شخصیت خوب است و ترانه مشتاقانه
با پدر خود حرف میزند .از تصویرِ ترانه به تصویرِ پدر میرسیم و
این چرخه تکرار میشود .میزانسن آنها ثاببت اسبت (روببهروی
یکدیگر ایستادهاند) و ترانه هنوز با مشکالت خود برخورد نکبرده
و به پختگی نرسیده است .فضای صبحنه در کلیبت خبود آرام و
صمیمی است .در پایان فیلم ،ترانه برای دهمین بار به دیدار پدر
میرود؛ در حالی که این ببار فرزنبد خبود را نیبز همبراه دارد .او
مشکالت فراوانی را پشت سر گذاشته و به پختگی رسیده اسبت.
فضای صحنه جدّی است و هر دو شخصیت ،به دلیل برخورد ببا
دشواریهبای زنبدگی ،در وضبعیتی متفباوت ببا اولبین صبحنة
مالقاتاند .اما الگوی دکوپاژی همان است کبه در صبحنة اولبین
مالقبات روی داده بببود .ببدین معنبی کبه نمببا /نمبای معکبوس
همچنان رویکرد کارگردانی رسول صدر عاملی برای ایبن صبحنه
است (تصویرهای  6و  .)7فیلمسباز همبة ده صبحنة مالقبات در

زندان را بر اساس الگویی مرسوم بی هبیچ تحبول بیبانی تصبویر
کرده است؛ در صورتی کبه احسباسِ شخصبیتهبا در تب تب
صحنهها دچار تغییر شده و با یکدیگر متفاوت اسبت .ببه دلیبل
همین تکرارِ افراطی و فاقد رویکرد ،مخاطب در همة صحنههبا از
فیلمساز جلوتر خواهد بود و میفهمبد کبه پبس از نمبای ترانبه
شاهد تصویری از پدر خواهد بود و دوباره به نمای ترانه بازخواهد
گشت .در نتیجه ،تصویر در همة این صحنههبا «شبده» اسبت و
قبل از تکامل ،توسطِ مخاطب و در ذهنِ او شکل گرفته است .در
ایبن صببحنههبا جریبان مسبتمر و ادامببهداری در تصباویر یافببت
نمیشبود و قطعیبت و موقعیبتِ ثاببت هسبتة مرکبزی آنهبا را
تشکیل داده است .فیلمساز فراموش کرده که جابهجبایی مبداوم
تصاویر در نما /نمبای معکبوس باعبث ظهبور الگوهبای تکبراری
میشود (.)Pramaggiore and Wallis, 2008: 209
تنوع در ترسیم لحظههایگفتوگویی
در بخببش قبببل ،بببا گببزینش ده فببیلم از دهببة  ،1380درصببد
بهرهبرداری و استفادة هر یب از آنهبا از نمبا /نمبای معکبوس
تحلیل شد .اکنون ،با توجه به نمودار  ،1میانگین درصدِ استفاده
از این سیستم در فیلمهای گزینششده بررسبی مبیشبود .ایبن
نمودار از سه بخش الف ،ب ،و ج تشکیل شده است .بخبش البف
مربوط به لحظههای گفت وگویی است که تحت تسلط نما /نمای
معکوس قرار دارد .همان گونه کبه آشبکار اسبت ،بخبش عمبدة
نمببودار توسببط ایببن بخببش پوشببیده شببده اسببت ( )70/36و
نشاندهندة آن است که کارگردانهای سینمای ایبران بسبیار از
این الگو اسبتفاده مبیکننبد .بخبش ب مرببوط ببه لحظبههبای
گفتوگویی است که از نما /نمای معکوس بهرهای نبردهانبد ،امبا
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غالب آنها ت نماهایی فاقد رویکبردِ تصبویریانبد ( .)8/41ایبن
لحظهها به بخشهایی اشاره میکنند که کارگردان کلیتِ لحظبة
گفتوگویی را در ی نما تجسم میبخشد تا همة افرادِ حاضر در
این لحظهها در شفافترین موقعیت ممکن تصبویر شبوند .نکتبة
مهم این است که صحنههای این بخش نهتنها الگبوی دکوپباژی
خارج از نما /نمای معکوس معرفی نمیکنند ،بلکه خود به نوعی
ادامهدهندة همان تکرار و فقدان تنبو انبد .ببا ترکیببکبردن دو
بخش الف و ب ،مشخ میشود که  78/77درصد از لحظههای
گفت وگویی در سینمای دهة  1380ایران بر اساس رویکردهبای
غالب و کلیشبهای تصبویر شبده اسبت کبه حکایبت از اجتنبابِ
فیلمسازان در شکستنِ قالبهای تثبیتشده دارد .امبا در بخبش
ج ( )21/23فصلهایی وجود دارد کبه فبیلمسبازان توانسبتهانبد
25
برخوردی خارج از الگوی مرسوم و مسلط ارا ه دهند.
از میان فیلمهای برگزیده مبیتبوان ببه دو فبیلم شببهبای
روشن و شبانهروز اشاره کرد که موفق شدهاند ،ببهرغبم اسبتفادة
فببراوان از نمببا /نمببای معک بوس ( 60/71و  ،)70/27پببا را فراتببر
بگذارند و با بهرهگیری از تمهیدهای گوناگون ساختاری ،همچون
بهکارگیری ترکیببندیهای متفاوت ،از تکبرارِ ببیش از حبد در
این لحظهها امتنا و دوری کنند .برای شفافشدن مطلب ،یب
لحظة گفت وگویی از شبهای روشن تحلیل میشود .دوربین ببا
حضور در کافه از کنار جمعیت عبور میکند تا اسبتاد و رؤیبا را،
که روبهروی هبم نشسبتهانبد ،بیاببد (تصبویر  .)8رؤیبا از اسبتاد
میخواهد که دربارة گذشتة خود بیشتر صحبت کند .تصویر ،ببه
جای برش به چهرة استاد ،به نمایی از روی شانة او قطع میشود
که رؤیا را نشبان مبیدهبد (تصبویر  .)9اسبتاد از گذشبتة خبود
صحبت میکند و مخاطب بر اساس الگبوی متبداول نمبا /نمبای
معکوس انتظار دارد که نمای بعد نمایی از روی شانة رؤیا باشبد
که استاد را نمبایش مبیدهبد .امبا ،ببرخالف تصبور ،ببه نمبایی
نامتعارف از پشتِ سرِ استاد میرسد که با رؤیا گفتوگو میکنبد
(تصببویر  :)10اول بین قببدم در ایجبباد ش بکاف می بانِ انتظارهببای
قراردادی و رویدادِ اتفاقافتاده .برش به نمای نزدی از استاد که
جهتِ نگاه او تغییر کرده است .پیش از آن او ببه سبمت راسبت
کادر و اکنون ببه سبمت چبگ نگباه مبیکنبد (تصبویر .)1 -11
دوربین بهآرامی به سمت چگ پَن میکند تبا ببه نمبای نزدیب
چهرة رؤیا میرسد (تصویر  .)2 -11اندازة قاب در نمای آخر ببه
صورتی است که نزدیکی استاد و رؤیبا را ببیش از پبیش نمایبان
میسازد .فرزاد مؤتمن در شبیوهای هدفمنبد ،ببدون اسبتفاده از
برش ،فاصلة میانِ دو چهره را با حرکت نرم دوربین مبیپیمایبد.
پیوستگی این نما در جهت تثکید بر نزدیکی رابطة میان استاد و
رؤیا و پیوستگی عاطفی است که ببهتبدریج میبان آنهبا شبکل
میگیرد .اگرچه این لحظه همچنان در الگوی نما /نمای معکوس

رخ میدهد ،فیلمساز موفق شده ببا انتخباب ترکیبببنبدیهبای
نامتعارف تا حدود زیادی از تکبرار ایبن صبحنههبا عببور کنبد و
فاصببله بگی برد .ک بارِ ارزشببمند رخداده در ای بن صببحنه اجتنببابِ
کارگردان در بهرهگیری از سیستم استاندارد نما /نمای معکبوس
است؛ روشی که به دلیل جبایگزینبی در فرهنبگِ دیبداری مبا
بهراحتی مخاطب را به درون صحنه میکشباند و او را ببا دنیبای
فیلم همراه و همدل میکند ( .)Chisholm, 1989: 16کارگردان
شبهای روشن مسیر راحت و آسانی را گزینشِ نکرده است و به
جای آن مسیرِ متفاوتی را در جهبت پیچیبدهنمبودنِ ارتبباط ببا
تماشاگر پیموده است تا در ارتقای شعور بصبری مخاطبب مبؤثر
جلوه کند.

بخش ج
21 /23
بخش الف
8/41
بخش ب
70 /36

نمودار  .1میانگین درصد استفاده از الگوهای متفاوت در لحظه های گفت و گو

بخش ب درصدِ ت نماهای فاقدِ رویکرد را مشخ میکند؛
بخشهایی که فیلم سبازان از نمبای دو یبا چنبد نفبره اسبتفاده
میکنند .در میان جامعة آماری گزینششده از سبینمای ایبران،
یه حبه قند نمونهای است از کاربرد نماهای فاقد رویکرد کبه در
بخش الف قرار نمبیگیبرد .سباختار کبارگردانی در لحظبههبای
گفتوگویی این فیلم بر اساس نمای عمومی از صحنه بنبا شبده
است و رویکرد فیلمساز با الگوی غالب تفاوتی ندارد .از ی سبو،
برخی از این لحظهها بر اساس نما /نمای معکوس ساختار یافتبه
و در بخش البف جبای گرفتبهانبد .از سبوی دیگبر ،لحظبههبای
گفتوگویی ت نمبا در ایبن فبیلم دارای برخبوردی معنبازا ،کبه
حاصل نگاهی بدیع باشد ،نیست .این صحنههبا در اغلبب اوقبات
توسط ی نما به واضحترین شکل ممکن پبردازش شبدهانبد .در
اینجا ،نما حاملِ هبدفی زیبباییشناسبانه نیسبت و فقبط کلیبت
صحنه را به صورتی شفاف عرضبه مبیکنبد .ببه معنبایی دیگبر،
مفهومِ ت نمایی برای باالبردنِ شفافیت ببهکبار رفتبه اسبت .در
نتیجه ،غالبِ لحظههای گفت وگویی مبتنی بر ی نمبا در فبیلم
یه حبه قند در بخش ب از نمودار  1حضور دارند.
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تصویر .8گفت وگوی رؤیا و استاد

تصویر .9نمای روی شانه از رؤیا

تصویر .1-11استاد به رؤیا نگاه میکند

با بررسی فیلمهای گزینششبده ،آشبکار مبیشبود کبه درصبد
باالیی از بخش ب مربوط به فیلمهای یه حبه قند ،پرسه در مه ،مبن
ترانببه پببانزده سببال دارم ،جببدایی نببادر از س بیمین ،درببباره الببی ،و
سگکشی است .اما ،در میان چهار فیلم دیگر ،صحنههای ت نمبایی
یافت میشود که ،برخالف مثالِ باال ،از رویکردی تازهتبر برخوردارنبد
و به همین دلیل در بخبش ج از نمبودار  1قبرار گرفتبهانبد .از بباب
نمونه ،فصل گفتوگوی تاجالسلطنه و سلیمان در فیلم شبانهروز کبه
در ی نما روی میدهد .در ابتدا سیاهی مطلبق تصبویر را پوشبانده
است .نوری موضعی ،که حاصل بازتاب نبور در آب اسبت ،بخشبی از
تصویر را روشبن مبیکنبد و تباجالسبلطنه در سبمت راسبت هویبدا
میشود .او با کسی صحبت میکند که چهرهاش پیدا نیست .پبس از
ادای جمله توسط تباجالسبلطنه ،چهبرة او ببه سبیاهی فرومبیرود و
تصویرِ سلیمان به وسیلة نور موضبعی در سبمت چبگ قباب روشبن
میشود .در ادامه ،صورتِ تاجالسلطنه هم روشن مبیشبود و بیننبده
هر دو را در تصویر نظاره میکند که درببارة گذشبتة تباجالسبلطنه و
رابطة شکستخوردة او با شوهرش گفتوگو میکننبد .ایبن برخبورد
با لحظة گفتوگویی در ی نما و بر اساس بازی با نورهای موضبعی
برای سینمای ایران بدیع و تازه مبینمایبد .ایبن نبوآوری توانسبته از
تکرار نماهای معرف ،که فقط در صددِ ترسیم هر چه آشکارترِ مباجرا
هستند ،جلوگیری کند (یه حبه قند) .اما باید خاطرنشبان کبرد کبه
تصویر در این لحظة گفتوگویی از فیلم شبانهروز همچنبان «شبده»
است نه «میشود» .زیرا برای مخاطبب قاببل حبدس اسبت در چبه
لحظه چه تصویری روشن خواهبد شبد .شخصبیتی کبه قبرار اسبت
جملهای را بر زبان آورد از پسِ سیاهی بیرون میآید .پبس تماشباگر
درخواهد یافت که ،پس از تاجالسلطنه ،سلیمان از دلِ تاریکی بیرون
میآید و آشکار میشود .در نتیجه ،این تصویر ،بهرغم نبوآوری خبود،

تصویر .10ایجاد شکاف میان انتظار مخاطب

تصویر .2-11دوربین رؤیا را در قاب میگیرد

از مستمربودن و در جریانِ زمان شکل گرفتن به دور است.
پس از پیبدایش و تثبیبتِ نمبا /نمبای معکبوس در کبارگردانی
لحظههای گفتوگویی ،این الگو فراگیر شبد و افبراط در اسبتفاده از
آن تا جایی پیش رفت که بسیاری از فیلمسازان تصور کردنبد ببدون
استفاده از این روش در لحظههای گفتوگویی نمیتوان بر مخاطبب
تثثیر نهاد و صحنههای اثرگذاری پدید آورد .در حالی که میتوان در
تاریخ سینما فیلمهایی را مشاهده کرد که بدون استفاده از این الگبو
در جذب تماشاگر موفق عمل کردهاند؛ یکی از نمونههای مشبهور آن
در سینمای امریکا تولبد یب ملبت اسبت ( .)Heath, 1978: 65در
نتیجه عدم استفاده از نما /نمای معکوس دلیلی بر دورشدن مخاطب
از فیلم نیست .در سینمای ایران نیز فبیلمهبایی وجبود دارد کبه در
آنها کمتر از این سیستم استفاده شده است .با بررسی در بخبش ج
از نمودار  1به دو فبیلم آتبش سببز (محمدرضبا اصبالنی )1386 ،و
گبباوخونی (بهببروز افخم بی )1382 ،م بیرس بیم ک به در برخببورد بببا
لحظههای گفتوگویی از سایر آثار پیشروترند و در جهت رسیدن ببه
ساختارهای جدید میتوان آنها را تحلیل و بررسی کرد.
برخوردهای تازه در مواجهه با لحظههایگفتوگویی
گاوخونی فیلمی است دربارة ی راوی که خاطرات گذشبتة خبود را
26
مرور میکند .بیش از  80درصد از این فبیلم از نمبای نقطبهنظبر
راوی تصویر شده است .هر جا که او میرود مخاطب هم حضور دارد
و همراه راوی خاطرات ،رؤیاها ،و کابوسهایش را نظاره میکند .ایبن
الگوی ساختاری پیش از این در تاریخ سبینمای جهبان نمونبههبای
کمببی داشببته کببه مشببهورترین آن بببانویی در دریاچببه( 27رابببرت
مونتگمری )1947 ،است .در این فیلم راوی کارآگاهی اسبت کبه در
مسیرِ حلکردن پروندهای مهم قرار گرفته است .در این اثر ،به دلیبل
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استفاده از نمای نقطهنظبر راوی ،از نمبا /نمبای معکبوس در تمبامی
لحظببات اجتنبباب شببده اسببت؛ اتفبباقی ک به در  80درصببد از ف بیلم
گاوخونی نیز روی میدهد .پیش از آنکه در گاوخونی در انتها لحن و
سب روایی تغییر کند ،همواره دنیای فبیلم از منظبر دیبداری راوی
ترسیم میشود .بازی با عاداتِ تثبیتشبدة مخاطبب در لحظبههبای
گفتوگویی این فبیلم نیبز نمایبان مبیشبود .بنبا ببه نظبر کباترین
ویلیامسبون ،28فبیلم ببانویی در دریاچببه لبذتِ مرسببومِ دیبدن را در
مخاطب به وسیلة تلفیقِ نظرگاههای سینمایی مختبل مبیکنبد :در
تلفیقِ نگاهِ تماشاگر ،نگباهِ قهرمبان و نگباهِ دورببین ( Williamson,
 )1996: 21و این دقیقاً همان اتفباقی اسبت کبه در گباوخونی هبم
پیش از تغییر لحبن روی مبیدهبد .در صبحنهای از فبیلم ،راوی ببا
همسرش به رستوران میرود .تماشاگر از نقطبهنظبر او همسبرش را
مشاهده میکند (تصویر  .)1-12گفتوگبوی آنهبا حالبت متبداولِ

سایر فیلمها را ندارد .راوی مکالمة خود با زنش را برای بیننده ببازگو
میکند؛ در حالی که صبدای زن شبنیده نمبیشبود .ببهتبدریج و از
صدای راوی دریافت میشود که او از بودن در کنار همسرش کالفبه
و سردرگم است .در ادامه دوربین /راوی /مخاطب به پبایین حرکبت
میکند و بیننده دستهای راوی را میبیند .او دسبتِ چبگ خبود را
باال میآورد تا بهتر دیده شود .دوربین /راوی /مخاطبب حلقبة ازدواج
را در دستهای راوی مشاهده میکند (تصویر  .)2-12برجستهشدنِ
حلقببة نببامزدی در باف بتِ بصببری ف بیلم نشببانهای اسببت از تردی بد و
سردرگمی راوی .در طبول ایبن صبحنه مسبیری کبه دورببین طبی
میکند برای مخاطب پیشبینیناپبذیر اسبت و او هبیچگباه لحظبة
خیرهشدنِ راوی به حلقة نبامزدی را حبدس نخواهبد زد .فبیلمسباز
موفق شده با تمرکز بر نمایی ذهنی برگرفتبه از شخصبیتِ محبوری
فیلم به ساختِ ی لحظة متفاوت از گفتوگو دست یابد.

تصویر .1-12نگاه خیره به دوربین /مخاطب

تصویر .2-12حلقه نامزدی در دست راوی.

تحققِ «میشود»در تصویرِ لحظههای گفت وگویی در یکی از
فصلهای فیلم آتش سبز ظهور مییاببد و ببه صبحنهای مرببوط
میشود که موبدان برای ساخت شهر ببا هفتبواد ببه گفبتوگبو
مینشینند .تمام این صحنه در ی نما روی میدهد و فیلمسباز،
بدون استفاده از برش ،کلِ گفتوگو را تصویرسازی میکند .برای
درک بهتببر ای بن صببحنه ،تشببریحِ دقی بق و کام بلِ آن ضببروری
مینماید .موببدان در سبمت راسبت ،هفتبواد در وسبط ،و زنِ او
همراه دختبرش در سبمت چبگِ تصبویر نشسبتهانبد .میزانسبنِ
شخصیتهای این صحنه هم ،مانند نمونههای بررسیشده از آثارِ
دیگر ،ساکن است .آنها در میزانسنی خطی با فاصلهای یکسبان
نسبت به دوربین قرار گرفتهاند و دوربین با ترکیبکردنِ حرکت
پَن و تراولینگ به سمت چگ و راست میرود .دورببین در تمبام
طولِ صحنه حرکتی در عمق تصویر ندارد .این تمهید در راستای
دوری از قضاوت دربارة شخصیتها یا اهمیبتدادن ببه یکبی در
برابر دیگری است ،زیرا هر حرکت در عمقِ تصویر به سوی یکبی
از شخصیتها میتواند حاملِ قضاوتی تعیینکننده باشد و یکبی
از آنها را ببه دیگبری برتبری دهبد .از همبین روی ،محمدرضبا
اصالنی از حرکتدادنِ دوربین در عمق اجتناب میکند تا ببدین
وسیله همة شخصیتها با اهمیتی یکسان در بافتِ تصبویری اثبر

گنجانده شوند.
در ابتدا دوربین موبدان را در قاب گرفته اسبت (تصبویر .)1-13
یکی از آنها از هفتواد درخواست میکند که کدخدا شبود .دورببین
به سمت هفتبواد حرکبت مبیکنبد (تصبویر  .)2-13او جملبهاش را
میگوید .دوربین به سمت موبدان باز میگردد و پیش از آنکه آنهبا
را در قبباب گیبرد یکببی از موبببدان پرسشبی دارد :آیبا بایبد شببهری
ساخت؟ (تصویر  .)3-13تصویر به سوی زنِ هفتواد مبیچرخبد کبه
معتقد است باید شارستان را برای ساخت یب شبهر تصبرف کننبد
(تصویر  .)4-13دوربین به سوی هفتواد میرود و پیش از آنکه ببه او
برسد ،هفتواد جملة زنش را تثیید میکنبد (تصبویر  .)5-13دورببین
به سمت موبدان حرکت میکند .آنها میخواهند بدانند که آیا بایبد
برای این کار جنگید؟ (تصویر  .)6-13تصویر از آنها دور شبده و ببه
سمت زن هفتواد میرسد که پرسشِ آنها را با پاسبخ مثببت تثییبد
میکند (تصویر  .)7-13به سوی هفتواد میرویبم کبه معتقبد اسبت
پس از پیروزی قلعهای خواهند ساخت (تصبویر  .)8-13دورببین ببه
سمت موبدان بازمیگردد و آنها را در قاب میگیرد ،امبا صبدای زنِ
هفتواد را میشنویم (تصویر  .)9-13در پایان به سوی دخترِ هفتبواد
رهسپار میشویم که از جمع آنها فاصله مبیگیبرد و دور مبیشبود
(تصویر  .)10-13بر اسباس تصبویرهایی کبه شبرح داده شبد ،ایبن
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صحنه میتوانست حداقل از ده نمبا تشبکیل شبود ،امبا محمدرضبا
اصالنی از برش دوری میکند و تداومِ فضایی کار را حفظ مینمایبد.
دوربین همچون جستجوگری میان شخصیتها در حرکبت اسبت و
به محضِ شنیدن صدا به سوی منبع آن رهسپار میشود .به همبین
دلیل در برخی از لحظات (چنان که در باال شرح داده شد) ببهموقبع
به شخصیتی که در حال گفتنِ جمله است نمیرسبد و او را هنگبام
گفتوگو به صورت کامل و مشخ در تصویر /قاب نمیگیرد .گویی
دوربین هم همانند مخاطب نمیداند که چه کسی قرار است سبخن
بگوید .بنبابراین ،دورببین همبواره در حبال کشبفکبردن اسبت و از
سیالیت و استمرار بازنمیایستد .اصالنی در مصاحبه ببا مجلبة فبیلم
بهخوبی بر این نکته انگشت مبیگبذارد« .دورببین یب جسبتجوگر
است .به همین جهت ،با صداها میرود در تصویر .یعنی حتمباً قببالً
ی صدایی اتفاق افتاده که دوربین میرود به سمت آن تصبویر کبه

میخواهیم .برای سکانس گفتوگوی موبدان برای ساختِ شبهر ببه
پورصمدی (فیلمبردار) نگفبتم چبه چیبزی را فبیلم بگیبرد و گفبتم
صداها را تعقیب کن» (راستین .)79 :1387 ،یعنبی فبیلمببردار هبم
نمیدانسته کبه چبه چیبزی در تصبویر خواهبد ببود و ایبن همبان
«میشود» در تصویر است .مخاطب نمیداند و نمیتواند حدس بزند
که چه چیزی در چه زمانی وارد قاب خواهد شد؛ به همین دلیبل ،از
تصویرهای فیلم پیش نخواهد افتاد و همیشه تصبویر در ایبن لحظبة
گفتوگویی در زمان حال استمرار دارد و به صورت پیوسته در حبالِ
شدن است .فیلمساز ببا خالقیبت خبود موفبق شبده از بنبد الگبوی
مصرفی نما /نمای معکوس رهایی یابد و تصویر را به امبری معاصبر و
همیشه در جریان تبدیل کند تا ایبن گونبه «مبیشبود» در تصبویرِ
لحظههای گفتوگویی تحقق یابد.

تصویر .1-13موبدان ،آغازکننده گفت و گو

تصویر  .2-13هفتواد در قاب تصویر

تصویر .3-13بازگشت دوربین به موبدان

تصویر .4-13همسر و دختر در قاب

تصویر .5-13بازگشت تصویر به هفتواد

تصویر .6-13تردید موبدان درباره جنگیدن

تصویر .7-13تأکید همسر به جنگیدن

تصویر .8-13سومین تصویر از هفتواد

تصویر .9-13حضور موب

دان در قاب تصویر

تصویر .10-13دور شدن دختر از مکان گفت وگو
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نتیجه ________________________________ ___________________________
استفادة مکبرر و پبیدرپبی از نمبا /نمبای معکبوس در لحظبههبای
گفتوگویی سبب شده از ی سو بیانِ تصبویری فبیلمهبا ببه قالبب
کلیشه فرورود و از سویی دیگر روندِ استمراری زمان یبا معاصبربودنِ
امر تصویری از میان برود و به گذشته تعلق پیدا کنبد .تماشباگر ،ببه
هنگام برخورد با نما /نمای معکوسِ متعارف ،همواره از آن پیش است
و اتفاقات تصویری نمای بعد را حدس خواهد زد .به معنایی دیگر ،به
هنگام حضورِ ی نما ،مخاطبِ عادتکرده میداند که نمای بعد چبه
خواهد بود و چه ابژهای در تصویر حضبور خواهبد داشبت .از همبین
روی ،تصویر در نما /نمای معکوس ،که عنصری غالب در شکلگیری
لحظههای گفتوگویی است« ،شده» اسبت .تصبویر در ایبن الگبوی
سینمایی ،قبل از تکامل و ظهور به امری متعلق ببه گذشبته تببدیل

میشود؛ امری که در آن از استمرار و سیالیتِ زمان خبری نیست .اما
میتوان با انتخاب رویکردهبای جدیبد در تصویرسبازی لحظبههبای
گفتوگویی از کلیشه عبور نمود و تصویر را به امری معاصر و همیشه
در جریانْ تبدیل کرد .در نتیجه ،با روشهای مبتنی بر تصویرسبازی
بدیع و خالقانه و دوریگزیدن از رویکردهای مسلط ،میتوان تصبویر
را به «میشود» تبدیل کرد .این پژوهش آشکار میسازد که ببهرغبم
آنکه برخی از فیلمهای سینمای ایران در دهة  ،1380همانند غالببِ
آثار سینمایی در جهبان ،ببا محوریبت رویکردهبای متبداول شبکل
گرفتهاند ،در این سینما آثاری یافت میشود کبه ببه بیبان تصبویری
اهمیت میدهند و میکوشند تبا سیسبتم متبداولِ تصویرسبازی در
لحظههای گفتوگویی را به پرسش بگیرند و متحول نمایند.

1. shot/ reverse shot
2. Heinrich Wolfflin
3. Last Supper
4. Leonardo da Vinci
5. Wall-like Compactness
6. plane
7. Tiepolo
8. over shoulder shot
9. Las Meninas
10. Velazquez
11. Michel Foucault
12. Daniel Dayan
13. Reginald Barker
14. Ralph Ince
15. David Bordwell
16. Barry Salt
 .17دلیل کاربردِ اصطالح «لحظههای گفتوگو» به جای «صحنههای
گفتوگو» آن است که لحظههای گفتوگو در بسیاری از موارد بخشی از
ی صحنهاند نه کلیت آن .بدین معنی که ممکن است طول زمانی ی
صحنه چهار دقیقه باشد ،اما لحظهای که گفتوگو در آن صحنه برقرار
میشود دو دقیقه است .بنابراین ،کلمة صحنه ( )Sceneگویایِ مطلب
نبود و «لحظههای گفتوگو» مناسب تشخی داده شد.
18. Kristin Thompson
 .19این مسئله در لحظههای گفتوگوی سهنفره یا بیشتر هم روی
میدهد ،زیرا در این صحنهها نیز روندِ حرکتِ گفتوگوها به گونهای است
که مخاطب پس از مدتی متوجه خواهد شد سیر الگویی نماها چیست و
چه نمایی از پسِ نمای دیگر ظهور مییابد.
20. Guy Debord
21. becoming
22. became
 .23این پدیده برای لحظههایی که به الگوی نما /نمای معکوس بر
اساس ترکیببندیها و قاببندیهای متفاوت تنو میدهد نیز صدق پیدا
میکند .اگرچه وضوح آنها نسبت به نما /نمای معکوس استاندارد و
متعارف کمتر است و ممکن است در برخی از این صحنهها پیشافتادن
مخاطب به تثخیر بیفتد ،اما هیچگاه متالشی نخواهد شد .در این بخشها،

فیلمساز دیر یا زود به دام تکرار و «شدن» در تصویر خواهد افتاد.
 .24میشود ) (becomingواژهای مهم و بنیادین در علوم انسانی
معاصر است .متفکران فراوانی از این واژه به منظور تبیین اندیشههای خود
بهرهبرداری کردهاند .این کلمه در دستگاه واژهشناسی این اندیشمندان
حامل معناهای مختلفی است .نگارنده در استفاده از این واژه ،با آگاهی از
بهره وری متکثر آن ،تعریف خود را مد نظر دارد .اگرچه ممکن است این
تعریف با آرای برخی متفکران همپوشانی داشته باشد ،در نهایت از آنها
کامالً متفاوت و متمایز است.
 .25بخش عمده ای از باالبودن درصد در بخش ج مربوط به دو فیلم
گاوخونی و آتش سبز است .این دو اثر بهترتیب  30/76و  25درصد از
لحظههای گفتوگو را به نما /نمای معکوس اختصاص دادهاند .بنابراین ،در
 69/24درصد از فیلم آتش سبز و  75درصد از گاوخونی از نما /نمای
معکوس استفاده نشده است و دو فیلمساز شیوههای متفاوتتری برای این
بخشها پیشنهاد کرده اند .با حذف این دو فیلم از نمونههای مطالعاتی،
درصد خروج از الگوی نما /نمای معکوس در بخش ج از نمودار  1از
 21/23درصد به زیر  10درصد خواهد رسید که خود نشانی از فراوانی
استفاده از نما /نمای معکوس در سینمای ایران در دهة  1380است.
26. point of View
27. Lady in the Lake
28. Cathrine Williamson

پینوشتها
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