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 دهکیچ
مسلط و غالب  یاز قراردادها یکیاست.  وگویی گفت  یها ران لحظهیا ینمایر در سیتصو یشناس ییبایمهم در ز یها از بخش یکی

با  یرانیا انساز فیلملِ مواجهة یبه تحلشده ن پژوهش تالش یادر وس است. کمع ینما/ نما وگویی گفت یها لحظه یِرسازیدر تصو
ران یا ینمایلم از سیده ف ،ین روی. از همشود انیها نما ن لحظهیدر ا یریان تصویپرداخته و نحوة تحولِ ب وگویی گفت یها لحظه
 پانزده ترانه من(؛ 1380 ،ییضای)بهرام ب کشی سگند از: ا ن آثار عبارتیا ؛اند نش شدهیگز یجامعة آمارمنزلة به  1380دهة در 
 سبز آتش(؛ 1382 ،ی)بهروز افخم گاوخونی(؛ 1381 تمن،ؤفرزاد م) روشن های شب(؛ 1381 ،ی)رسول صدرعامل دارم سال

 نادر جدایی(؛ 1387 ،ی)اصغر فرهاد الی دربارة(؛ 1387 ،یمحمد یوان علکیدار و کد بنی)ام روز شبانه(؛ 1386 ،ی)محمدرضا اصالن
ت نما/ یماه نخست(. 1390 ،یمیرکری)رضا م قند حبه یه(؛ 1388 ،یلک)بهرام تو مه در پرسه(؛ 1389 ،ی)اصغر فرهاد سیمین از
ن دو مفهوم در یو ا دونش میتعریف  «ریدر تصو شدهو  شود می»دو مفهومِ  سپس،. شود بررسی میآن  یها یژگیوس و وکمع  ینما
به  سرانجام، .شود پرداخته می یآمار  ةن الگو در جامعیا یرارکت یها نمونهبه  ،شوند. سپس یم یاوکوا وگویی گفت  یها لحظه
ه کسازد  یار مکن پژوهش آشی. ااند ر رفته و آن را به پرسش گرفتهوس فراتکمع  ینما/ نما یه از الگوکشود   یم اشاره ییها لمیف
ستم خارج ین سیه از اک نیز وجود دارد یآثار اند، وس بودهکمع یطرة نما/ نمایس در 1380دهة  یرانیا یها لمیه غالب فکرغم آن  به

 اند. دهیشکشده و آن را به چالش 
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  __________________________________________________________ مقدمه

از  ران در غالبب مبوارد  یا ینمایمختلف دربارة س یها در پژوهش
 طالعهن میادر شده است.  پرهیز یریتصو یها ختن به جنبهپردا
ران یب ا ینماین نگباه در پبژوهش از سب   یب ابِ ایب تبا غ شده تالش 
ببه   ،وگبویی  گفبت  یهبا  لحظبه  ،یرو  نی. از همداده شودپوشش 
 ، محبور ریتصبو  یها مهم در بروز ویژگی یها از بخش یکیمنزلة 

وس و کببمع  یخچببة نمببا/ نمببای، تار. در آغببازاسببت طالعببهن میببا
 یریتصبو  یژگب ی، وسپس .شود یم یش آن بررسیدایپ یابی شهیر
ر از یه تصبو کب  یمعنب   نیببد  ؛شبود  یل میوس تحلکمع  یما/ نمان

وس چگونه است. پبس از  کمع  یدر نما/ نما یتِ زمانیالیمنظر س

 یینمایر سب یدر تصو «شده»و  «شود می»ن یادیدو مفهومِ بن ،آن
 سبرانجام،  .شبود   می یاوکوا وگویی گفت  یها در مواجهه با لحظه

 یهبا  لمیفب در  وگبویی  گفبت  یهبا  در لحظبه  «شده»و  «شود می»
 یب  تبا از   شود یل میتحل 1380دهة ر ران دیا ینمایدة سیبرگز
مشبخ  شبود و از   برآمبده از قراردادهبا    یرارکب ت یها نمونهسو 
 ب هبا  ن لحظبه یشده در ا عِ حاصلینو و بد یردهایکرو گرید ییسو
 ب انبد  ران شبده یب ا ینمایسب  در یریان تصویه موجب گسترشِ بک
 .شکار شودآ

 
 

 نمایس در آن توسعة و وسکمع ینما/ نما شیدایپ
 

از سباختار   یجدانشبدن  یهمبواره جز ب   وگبویی  گفت  یها صحنه
ببه   هبا  صبحنه ن یب ا یثر و گسبتردگ کاست. ت یینمایس یها لمیف
  یها ه از صحنهکافت یرا  یلمیان فتو یندرت م ه بهکاست  یحد
شببرد  یتوانند در پ یها م ن بخشیا زیرا بهره باشد، یب وگویی گفت
 یاز سبو  مخاطبب ها به  تیردن شخصک ی سو و نزد ی درام از 

مهم در جهبت   ییها ها همواره صحنه ن فصلیباشند. امؤثر  گرید
روند. در اغلب  یشمار م ها به تیها و احساسات شخص شهیبروز اند
در اصول ه کگوناگونی  یردهایکبا توجه به رو ،انساز فیلم ،موارد
زش و را پببردا وگببویی گفببت یهببا خببود دارنببد، صببحنه کیسببب
ن و یتبر  یعب یدگاه، طبیب رغم تنبو  د   به ،نند. اماک یم یرسازیتصو

نمبا/   وگویی گفت یها صحنه ةرد در ارا یکوه و روین شیتر متداول
 (.Pearson and Simpson, 2001: 125) است 1وسکمع ینما

وس و کب مع ینما/ نمبا  خچةی، اشاره به تاربحثورود به  یبرا
شة یرسد. با نگاه به گذشته، ر ینظر م به یشِ آن ضروریدایروند پ
 یتبوان در نقاشب   یمب  ن ببار ینخسبت  ین الگو را برایا یریگ لکش
نمبا/  ببه   پیش از ظهور و اخترا ِ سینما، هک یمعن  نیافت. بدیباز
م نمبا/  یترس ی. نقاشان براشد میتوجه  یوس در نقاشکمع ینما
ه کب اقببال نشبان دادنبد     یمختلفب  یردهایکوس به روکمع ینما
ه پشبت  کبود  شکلیها به  تیردنِ شخصک یها نقاش ن آنیتر جیرا

گبورِ پشبت ببه    یف» ،روی  از همینبه مخاطب قرار گرفته باشند. 
 «وس بببودکببمع ین مرحلببه از گسببترش نمببا/ نمببایر اولببیتصببو
(Spadoni, 1999: 320 .) ش ینگببار برجسببتة هنببر، هنببر خیتبار
از  یدر نقاش کیراتِ سبییمتفاوت را دربارة تغ یپژوهش ،2نیولفل

، 3آخر شام یدر نقاش انجام داده است. او کتا بارو دورة رنسانس
شببف کرا  5وارماننببدید یفشببردگ یبب ، 4ینچببیلئونبباردو داواثببر 
 ،ولفلین .شود یبر مخاطب م 6جادِ فشارِ سطحیه باعث اکند ک یم

هبا رو ببه    تیه همبة شخصب  کند ک یان میب ،ین نقاشیل ایبا تحل

 ةانبد و چهبرة همب    سبتاده یسبطح ا  ی ر/ مخاطب در یتصو یسو
ن اثر یا (. او1تصویر ) (Ibid: 321) ار استکننده آشیب یها برا آن
ه از کب پنبدارد   یندگان عصر رنسبانس مب  ین نمایتر از مهم یکیرا 
 یتابلو یافراد برا ةر بهره برده است. همیردنِ تصوک تخت ی نکت

ه کب انبد   زانسبن داده شبده  یم یا اند و به گونه افتهیش یآرا ینقاش
ن یولفل ،ند. پس از آنکمشاهده  یراحت ها را به تماشاگر چهرة آن

ن یب ر در ایدادن به تصبو  رد عمقیکرسد و بر رو یم کبه عصر بارو
اثر ، آخر شام یلِ خود، نقاشیتحل یبرا ،شود. او یز مکدوره متمر

هبم هماننبد اثبر     ین نقاشب یب ند. موضبو  ا یگز یرا برم ،7ه پولویت
ن یب ه در اکب نبد  ک یان مین بیاما ولفل ،(2تصویر است ) ینچیداو
نقباش   زیبرا  ،شده اسبت  یسته و متالشکسطح در هم ش ینقاش
رده کم یر/ مخاطب ترسینه و پشت به تصویزم شیرا در پ یافراد
ر یدادن ببه تصبو   ها موجبِ عمق تین شخصیا(. Ibid: 322)است 
 8شبانه  یاز رو یینما ییه گوکاند  د آوردهیرا پد یتیو موقع شده

از  یتوانبد جز ب   یه مب کر یپشت به تصو یینما ؛شود یمحسوب م
دنِ همبة  یب ن پرده، دید. در ایشمار آ وس بهکمع ینما/ نما یالگو
ه کب اسبت   ییها تیمخاطب شاهد شخصت ندارد و یها اهم چهره
 ست.یار نکان و آشینماها  آن یها صورت
 

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

 

 یوس در نقاشببکببمع ی/ نمبباگببر از توسببعة نمبباید ای نمونببه
 یلکسباختار شب  ». قابل مشاهده است ،10و زکاثر والس، 9ها ندیمه
 تبثثیر اسبت.   یریتصبو  یچ از خبود ارجباع  یمارپ ی  ین نقاشیا

 «م شبده یا مبدلِ ترسب  یب  یو شب  ،انِ تماشباگر، خبالق  یم متقابلْ
(Mitchell, 1994: 58 .)ده را یب چیپ یریتصبو  ،ن رابطة متقابلیا

و ز( ببه  کدهندة خالقِ اثر )والسب  زمان بازتاب ه همکند ک یخلق م
 یهبا  مخاطب به عنوان ناظر و مبدل  و یدآورندة نقاشیعنوان پد
 منظبر از  ،لیب ن دلی(. به همب 3تصویر است ) ینقاششده در  نقش
 «است ی السک ییانندة بازنمایبازنما» ین نقاشیا ،11وکشل فویم
(Foucault, 2002: 17)، در تبالش   ی السک یهمواره نقاش زیرا

 یایببرا پنهببان سببازد و دن یپشببتِ نقاشبب یاسببت تببا رخببدادها
ن یب در انبد. امبا   ک یشده معرف امل و تمامک ییایرشده را دنیتصو
ببه  / مخاطبب  تماشباگر متفاوت است.  یا ت به گونهیوضع ینقاش
ه کپادشاه و مل است ر قرار گرفتهیز تصوکه در مرک یا نهیآوسیلة 
 .(ینقاشب ة پشبتِ صبحن  ند )ک یه ممشاهد اند، ه ناظر صحنهک ،را
ب یب غا یاغلب اوقات تماشاگر در نقاشه کجاست نیادر مهم  ةتکن

ن جبا خبودِ   یشود، اما در ا یاحساس نما یده یاست و حضور او د
ل وجبود  یب ببه دل  ،در نتیجبه وارد شده است.  یتماشاگر به نقاش
دهنبده ببه    ارجبا   یا تبوان آن را نمونبه   یمب  ،ن اثریمخاطب در ا

ردنِ کدر حبال افشبا  شمار آورد، زیرا  به ی السک ینقاش ییابازنم
ه ببه  کب را  یپنهبان  یفضبا  ین نقاشب یت پنهانگرِ آن است. ایماه

دار یب شبده اسبت پد   یار مکش از خود انیصورت مستمر در آثار پ
 بر ،هک کند یان میب ین نقاشیل ایدر تحل 12انیل دایند. دانک یم

را بازتباب   یوسِ نقاشب کب مع ینه نمای، آیینمایاساس اصطالح س
و صبحنة   نمبا شده،  میصحنة ترس (.Dayan, 1974: 26)دهد  یم
ها از   مهیند ینقاش ،نیاست. بنابرا معکوس نماینه یداده در آ یرو

مِ دو صبحنه  یو ببه ترسب   کنبد  میخروج صحنه  ی دادنِ  شینما
 پردازد. یوس( مکمع یا نما/ نمایر یر/ پشتِ تصویتصو)

ت یب لِ ماهیبه دل ،یوس در نقاشکمع ینما/ نما یتوسعة الگو
در  یهر پبردة نقاشب   زیرا ،چندان گسترده نبوده است ،ن آنکسا

 ،نمایه سکحال آن .روست هروب  تیتعدادِ استفاده از قاب با محدود
ه ببه  کب  ،ثبرِ اسبتفاده از قباب   کخود و ت کت متحریلِ ماهیبه دل

 ببرای  یفراوانب  یهبا  تیب شبوند، ظرف  یدار مب یب پد یصورت متوال
 یار دارد. ببا بررسب  یب در اخت یسباختار  ین الگویاز ا یبردار بهره
 حبوالی وه ین شب یب ا ةتوسبع ه کب  شبود  مشخ  مبی نما یخ سیتار
 ،انسباز  فبیلم از برخبی  وسته اسبت و  یوقو  پ به 1915 یها سال

 ین افبراد ینخسبت ، 14نسیب و رالبف ا  13رکنالبد ببار  یهمچون رج
وس در آثبار  کب مع ینما/ نمبا  یتوجهدرخور ه از تعداد کاند  بوده

ن یب . پس از آن اسبتفاده از ا (Salt, 1977: 51)اند  خود بهره برده
ن یه بب کب  ییقبول واقع شبد تبا جبا   منما یدر س یوپاژکد یالگو
شبد  ع یر و شبا یب فراگ امالًکب وه ین شیا 1917ب   1916 یها سال
(Bordwell and Thompson, 2008: 446 .)نما یپژوهشگران س
ان یب وس در مکب مع   ینمبا/ نمبا   توسبعة  یرا ببرا گوناگونی ل یالد

ه کب نبد  ک یاعبالم مب   15د ببردول یوی. داند ردهک مطرح  انساز فیلم
شبده  ن مبنا استوار ین الگو بر ایده دربارة توسعة این ایتر یمیقد
شببنهاد یرا پ یعببیدِ طبیببمشببابهت بببا د یوه نببوعین شببیببا»ه کب 
رر کب پردازان استفادة م هینظر(. Bordwell, 2008: 58) «دهد یم
انسبان   یعب ید و نظرگباه طب یب ه ببا د کلِ آنیبه دل ،ن روش رایاز ا

 ،مواردبیشتر در  زیرادانند.  یم یمنطق ،دارد نیفراوا یها شباهت
تبالش   یخبود ببه جهبان واقعب     یایردن دنک ی نزد ینما برایس
 یتواند راهب  ی( موسکمع ین الگو )نما/ نمایست و ارده اکار یبس

جبا   نین هدف باشد. اما مسئله در همیل به ایمناسب در جهتِ ن
 یب  سِ ه خبوانشِ حب  کور دارد با 16سالت یماند. بر یمتوقف نم
رو  هدنِ چهرة او از روبیفرد به هنگام د ی احساسِ  کچهره و در
 شبود  یش داده مب یه چهبرة او از پهلبو نمبا   ک یسه با زمانیدر مقا
نشبان داده  رو  هه از روبب کب   یگران ببه هنگبام  ی. بباز تر است آسان
  ینمبا/ نمبا  . ننبد ک یبا مخاطب برقبرار مب   یشوند رابطة بهتر یم
وسبته در  یتواند به صبورت پ  یم گریه بازکاست  یا وس نقطهکمع

ة یب رِ زاویین الگو، تغیدر ا ،گرید ییده شود. از سویرو د هآن از روب
  تیب ردن موقعکب  ابد و هماهنبگ ی یاهش مکهر نما  ین برایدورب
 ،(Salt, 1977: 52-53)تر خواهبد ببود    گران در هر نما آسانیباز
 یمحبدود ببرا   ةیب زاو یوه در اغلب موارد از تعدادین شیدر ا زیرا
ر ییب متبر تغ کن یبب ن سبب دوریشود و به هم ین استفاده میدورب
جبه  یار و در نتکش سرعتِ ین مسئله موجب افزایا ابد.ی یان مکم

 شود. یها م ن صحنهیا یارگردانکردن ک ساده
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 (en.wikipedia.org) ها، والسکوئز مأخذ: . ندیمه 3تصویر 

 
 رانیا ینمایس وگویی گفت یها لحظه در «شده» و «شود یم»

ایبران مطالعبه    ینمایوس در سب کب مع ینما/ نما یالگودر این بخش 
 یهبا  در مواجهبه ببا لحظبه    یرانب یا انسباز  فبیلم تا رویکبرد   شود می
ه کب  یان آثار فراوانی. از ممشخ  شود 1380دهة در  17وگویی گفت
 یمطالعبات لم ببه عنبوان نمونبة    یفاند، ده  ساخته شده 1380دهة در 
 یهبا  ان نسبل یب ه از مکب  ییهبا  لمیفاست.   نش شدهیپژوهش گزن یا

ش یرا پ یساز فیلمه کاند: نسل اول  ده شدهیبرگز انساز فیلممختلف 
نسبل   ؛(یو محمدرضبا اصبالن   ییضبا یاند )بهرام ب ردهکاز انقالب آغاز 

)رسبول   انبد  افتة پبس از انقبالب  یظهور یها ارگردانکن یه اولکدوم 
، فبرزاد  ینسل دوم انقالب )اصغر فرهاد ؛(یو بهروز افخم یعامل صدر
د یب )ام دینسل جد انساز فیلمت یو در نها ؛(یمیرکریو رضا م ،تمنؤم
ن آثبار  یب ا ،گرید ی. از سو(یلکبهرام توو ، یمحمد یعل وانکی ،دارکبن
 ییها لمیا فیاند  بوده یو خارج یمعتبر داخل یها جشنواره ةدیا برگزی

 یا ژهیب ها توجه و به آن یینمایس نظران ه منتقدان و صاحبکهستند 
 یببا بررسب   ؛شده حضور دارند گزینش یها لمیف 1 جدولدر  اند.  کرده
نمبا/   یاسبتفاده از الگبو   و میبزان  وگبو  گفت یها ق، تعداد لحظهیدق
لم ببه صبورت جداگانبه    یهبر فب   یها برا لحظهن یوس در اکمع ینما

رسبول  ) دارم سبال  پبانزده  ترانبه  مبن لم ی. در فب استشده محاسبه 
ان یب داده م یرو وگبویی  گفبت لحظبة   40ن ی( از ب1381 ،یصدرعامل
شبکل   وسکب مع ینمبا/ نمبا   شبیوة  بر اساس هلحظ 36 ،ها تیشخص
سبتم  یاسباس س  هبا ببر   ن لحظبه یب درصد از ا 90 یعنیاست. گرفته 

 ،ییضبا ی)بهبرام ب  کشبی  سبگ  ر شده است. دریتصو مرسوم و متداول
، وگبویی  گفبت  ةلحظ 35. از وجود دارد هیت مشابیز وضعی( ن1380
ل گرفتبه اسبت. بهبرام    کوس شب کب مع یاساس نما/ نما لحظه بر 34

اسباس   لم را بریدر ف وگویی گفت یها درصد از بخش 14/97 ییضایب
 یلم اصبغر فرهباد  یرده اسبت. دو فب  ک یارگردانکوس کمع ینما/ نما

رر کب مکاربردِ دهندة  شی( هم نماسیمین از نادر جدایی و الی دربارة)
نبادر از   ییجبدا درصبد و   79ش از یبب  البی  دربارة. استستم ین سیا
را در قالبب   وگبویی  گفبت  یهبا   درصد از لحظبه  90ش از یب نیمیس
دهبد کبه    این آمار نشبان مبی  نند. ک یبه مخاطب عرضه م یشگیهم
گر در قالبِ یدیکگران با یزبا ییبه هنگام رودرروح داده یترج یفرهاد
 .ندک یشده را دوباره ط امتحانبارها  رِیو مس ودفرور یشگیهم

 متفباوت  یلمب یف ابتبدا  در( 1388 ،یلکتبو  بهبرام ) مبه  در پرسه
 یسباختار  یالگبو  داستان، بر زکتمر یجا به ،اثر نیا. رسد یم نظر به
 یلمب یف لیب دل نیهمب  ببه  و اسبت  ردهکب  بنبا  تیشخصب  ببر  را خود
 19 از هکب  دهبد  یمب  نشبان  1 جدول. درو یم شمار به محور تیشخص
 ینمبا / نمبا  اسباس  ببر  لحظبه  18 لم،یفب  نیب ا در وگویی گفت لحظة
 تبالش کبارگردان  در آن  هکب  یلمیف ؛است شده یارگردانک وسکمع
 به و ندک یدور یپرداز داستان غالب یالگو از خود تیروا درتا  ردهک
 ایببن فببیلم، در .شببود یبب نزد( نیامبب) یاصببل تیشخصبب تیببذهن
 ازدر آن  و شبده  اسبتوار  متبداول  یالگبو  ببر  وگبو  گفبت  یها صحنه
 رضبا ) قنبد  حببه  یبه . اسبت شبده   دهیب ورز اجتنباب  تازه یها تجربه
ببرده    بهبره  یادیب ستم تا حبدود ز ین سی( هم از ا1390، یمیرکریم

 یهبا  دسبت و برداشبت   ین رویاستفاده از دوربب سبب به  ،اما ،است
متبر  ک یلم قبلب ی( از پنج فب 10/64وه )ین شی، درصدِ استفاده از ابلند
لم محسبوب  یفب  یب   یببرا ار بباال  یبسب  یهمچنان درصداما  ،است
خبود را در   یهبا  ه قصد دارد ساختارِ صحنهک یلمیف ویژه به ؛شود یم

شبده در بباال    لم مطبرح یند. با نگاه به شش فک یزیر یبلند پ ینماها
وس ببه  کب مع  ین آثار ببه نمبا/ نمبا   یا یازمندین هکشود  یمشخ  م

 ید بباق یب جد یردهبا یکظهبور رو  یببرا  یگر محلب یه دکاست  یحد
ه آن کب خاص است  یحامل هدف وگویی گفتنمانده است. هر لحظة 

زانسبن ببه   یوپاژ و مکخاص در استفاده از د یردیکق رویهدف از طر
 یاحساس یردهایکتوجه به رو ین آثار بیشود. اما ا یطب عرضه ممخا
پنهبان در هبر صبحنه در     ییمعنبا  یهبا  م بر هر بخش و داللتکحا

 یب  نزد یانبد: از نمبا   ردهکب سان استفاده یک یوپاژکاغلب مواقع از د
نما ببر  یه اگبر سب  کب  یگر. در صورتید یتیشخص یچهره به نما ی 
شبوند اصبرار ورزد،    یم میروند مطلق ترس ی ه در ک یینماها سلسله

ل خواهبد شبد   یتبد ی د ولوژیا یتیرد خود به موقعکن روند و عملیا
(Dayan, 1974: 28)هبم   18ن تامسونیستیرکه کن روست یاز هم ؛
دانبد   یم ی السک ینمایستم سین روش در سیتر ن الگو را مرسومیا
(Thompson, 1985: 303 .) ن یب شبده در ا  نشیگز یها لمیفهمة اما

، مبؤتمن )فبرزاد   روشبن  یهبا  شبب لم ی. دو فمانند محدود نمیقالب 
 ،(1387دار، کب د بنیب و ام یمحمبد  یوان علب کیب ) روز شبانه( و 1381
در جهبت   یثرؤمب  یهبا  تم، قبدم سین سیفراوان ا یریارگک رغم به  به
ح یه در ادامبه توضب  کاند  وس برداشتهکمع ینما/ نما یردن الگوک تازه

 داده خواهد شد.
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 1380وگویی سینمای ایران در دهة  گفت های لحظه در تصویری بیانِ تحول
 

 1380های برگزیدۀ دهة  گو و درصد استفاده از نما/ نمای معکوس در فیلمو  های گفت  تعداد لحظه. 1جدول 

 نام فیلم های گفتگو  لحظه نما/ نمای معکوس درصد

 (1380کشی )  سگ 35 34 97/ 14

 (1381سال دارم ) 15من ترانه  40 36 90

 (1381های روشن ) شب 28 17 60 /71

 (1382گاوخونی ) 12 3 25

 (1386آتش سبز ) 26 8 30/ 76

 (1387روز ) شبانه 37 26 70/ 27

 (1387دربارة الی ) 29 23 79/ 31

 (1389جدایی نادر از سیمین ) 36 33 91/ 66

 (1388پرسه در مه ) 19 18 94/ 73

 (1390یه حبه قند ) 39 25 64/ 10

 
ن یب وس اکب مع ین در برخورد با نما/ نمایادیمهم و بن ةمسئل
جلبو خواهبد    سباز  فبیلم مبواره از  ن الگو هیه مخاطب در اکاست 
 تیدوم شخصب  یو در نمبا  «البف »ت یاول شخص ی: در نماافتاد
ه کب  «البف » تیبعد دوباره بازگشبت ببه شخصب    یو در نما «ب»

وجبود   را به یالؤاول س ینما» 19.است  دهیاو را د تر مخاطب پیش
دوم خودش را  یاست؟ نما یسکن نگاه متعلق به چه یآورد: ا یم

اول را  ینمبا  یرده و معنبا کب ال حاضبر  ؤن سب یبه عنوانِ پاسخِ ا
ان ین رابطه تا پایا. (Rothman, 1975: 45-46) «سازد یار مکآش

 یبعبد پاسبخِ نمبا    یوس وجود دارد و همواره نماکمع ینما/ نما
 یب  وس کب مع  یه نما/ نماکند. از آنجا ک یمل مقبل را با خود ح

شبمار   ببه ن یادیب بن یرار در آن عنصبر کب اسبت، ت  ینیتدو یالگو
دادن  ین ببارِ رو یان نماهبا در چنبدم  یود. رفت و برگشت مر یم

ل یتببد  ینب یب شیقاببل پب   یسبتم یو ببه س  شود می یرارکخود ت
ر اسبت  یبِ تصویدنِ بخشِ غایمنتظرِ دشود. تماشاگر همواره  یم
را  ن الگبو انتظبارِ او  یا شد و در نهایتک یدوم(. او انتظار م یما)ن

ت خبود  یب ردن انتظارهبا در تمام کب  ن ببرآورده یند. اک یبرآورده م
ن یرمتب کمخاطب را ببه   ةحضور فعاالن زیرا ،دارد یمصرف یتیماه
از نمبا/   ینبوآور رر و فاقد کم ةاستفاد. دهد خود تقلیل می زانِیم
ش از حد ببر  ید بکیثو ت وگویی گفت یها هوس در لحظکمع ینما

، سبب مصبرف  ر شودیتصو یبرندگ شیه موجبِ پکنآ یآن به جا
 یب  اساس  ر خود را بریوتصا ساز فیلم ییگو زیراآن خواهد شد. 

ه کب  یا ارخانبه کهمچبون   ؛رده اسبت کب بنا  یصنعت یدیخطِ تول
 ةسان اسبت. اسبتفاد  یکمشابه و  یمحصولدِ یوقفه در حالِ تول یب

از  یگاه به چنان حد ینیتدو -یوپاژکد ین الگویاز ا انساز فیلم
شبود.   یمب  تصبویر  ابتبذال  دةیب ه سببِ ظهورِ پدکرسد  یافراط م
ر یه زمان مصبرفِ تصباو  کابد ی یمصداق م 20دُبور یگفتة گ ییگو
 ده اسبت یهمبة مصبارف فرارسب    یگباه و چهبرة اصبل   یجا ةمثاب به

(Debord, 2002: 44). یمخاطبب در نمبا/ نمبا    ،گبر ید یاز سو 
ه کب داند  یدادن هر نما از آن آگاه است و م یش از رویوس پکمع
دآمبده  یرِ پدیتصو ،د. در واقعیبعد خواهد د یدر نمارا  یسکچه 

ال خبود را از دسبت   یوس رونبدِ مسبتمر و سب   کب مع یاز نما/ نما
سبت و  یحبالِ شبدن ن  ر در ین جنسِ تصبو یا ،جهیدهد. در نت یم
ر جلبوتر  یمخاطب از خبودِ تصبو   یآگاه زیرا رونده ندارد، یتیهما

 21«شبود  مبی »وس کب مع یر در نما/ نمایتصو ،نیقرار دارد. بنابرا

دهد، حدس  یه روکر قبل از آنیتصو است: 22«شده»ه کست بلین

 ،ر به گذشبته تعلبق دارد  یه تصوک یمعن  نیبد 23زده خواهد شد.
 یا واژه «شبود  یمب » 24ش اسبت. یمخاطبب همبواره از آن پب    زیرا
. کنبد  مبی مسبتمر در زمبان اشباره     تِکب ه ببه حر کاست  یفلسف
 ,Kennedy) ت ثاببت یب ت و موقعیب چ قطعیهب  یب سیال یتکحر

ه همبواره  ک یروند ؛است دار ادامهروندی  «شود یم». (16 :2002
ل نخواهد شد. یگاه به گذشته تبد چیان است و هیمعاصر و در جر
ت ثاببت  یب ت و موقعیقطع از یمستمر جدا یتکبه حر این مفهوم
 را «شبود  مبی » ببودنِ  ماضیِ توانند می دو این زیرا ،کند میاشاره 
 ویژگبی،  دو ایبن  بودنِ با نتیجه، در. کنند مضار  را آن و بگیرند
 مسئله اما. دهد می دست از را خود کنندگی کشف ماهیتِ تصویر
 و دارد وجبود  قطعیت هم معکوس نمای/ نما در که اینجاست در
 در تکبرار  کبه  شبود  می پدیدار آنجا از قطعیت. ثابت موقعیتِ هم
 فببراهم را تصببویر از بیننببده بببودنِ پیشببرو زمینببة سیسببتم ایببن
 موقعیبت . بزند حدس را نماها باقی بود خواهد قادر او و سازد می
 معکوس نمای/ نما دکوپاژی الگوی از جدانشدنی جز ی هم ثابت
و  دوشب  مبی ت ثابت یوارد موقع زانسن نیزیاغلب موارد م در. است

 ند.ک ید میآن را تشد
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 . نما در اولین مالقات4تصویر

 
 . نمای معکوس در اولین مالقات5تصویر

 

 
 آخرین مالقات. نما در 6تصویر

 
 . نمای معکوس در آخرین مالقات7تصویر

 
 یهببا در لحظببه «شببده» و «شببود مببی» فهببم بهتببر یبببرا
آمباری   ةجامعب  یهبا  لمی، تحلیل ایبن مفباهیم در فب   وگویی گفت

 عببور  مرحله هشت از کمالی گلرخ ،کشی سگ. در ضروری است
 هبر  در. گیبرد  ببازپس  را شبوهرش  برگشتی های چ  تا کند می
 شبکل  معکبوس   نمبای / نمبا  اساس بر وگوها گفت مرحله، هشت
 سبیطرة  در مراحبل  همبة  در بیضبایی  کبارگردانی . اسبت  گرفته
 مبن  در. کند نمی تخطی آن از گاه هیچ و دارد قرار غالب سیستم
ت ی. شخصب مشابه حضور دارد یتیز وضعین دارم سال پانزده ترانه
بار پبدرش را در زنبدان مالقبات    لم ده یف ی)ترانه( در ط یمحور
همبواره   یچ خللب یه یها ب ن لحظهیا یارگردانکند. ساختار ک یم

او ببه مالقبات پبدرش    لم یفب  یوس است. در ابتداکمع  ینما/ نما
 ؛لم اسببتین فببین بخببشِ آغببازیبب(. ا5 و 4تصببویرهای ) رود یمبب

 خوب است و ترانه مشتاقانه ة هر دو شخصیتیه روحک یا لحظه
م و یرس یپدر م رِیترانه به تصو رِیزند. از تصو یبا پدر خود حرف م

 یرو هسبت )روبب  ها ثاببت ا  زانسن آنیشود. م یرار مکن چرخه تیا
رده کب برخورد نالت خود کترانه هنوز با مشاند( و  ستادهیگر ایدیک

و  ت خبود آرام یب لکصبحنه در   یده است. فضاینرس یو به پختگ
 پدر ن بار به دیداریدهم ینه برالم، ترایان فیاست. در پا یمیصم
ز همبراه دارد. او  یب ببار فرزنبد خبود را ن     نیه اک یدر حال ؛رود یم
ده اسبت.  یرس یسر گذاشته و به پختگ  را پشت یالت فراوانکمش
ل برخورد ببا  یبه دل ،تیاست و هر دو شخص یصحنه جدّ یفضا
ن صبحنة  یمتفباوت ببا اولب    یتیدر وضبع  ،یزنبدگ  یهبا  یدشوار
ن یه در صبحنة اولب  کب همان است  یوپاژکد ی. اما الگواند مالقات

وس کببمع یه نمببا/ نمبا کب  ین معنببیداده بببود. ببد  یمالقبات رو 
ن صبحنه  یب ا یبرا یعامل رسول صدر یارگردانکرد یکهمچنان رو
صبحنة مالقبات در   همبة ده   سباز  فیلم(. 7و  6های  تصویراست )

 ریتصبو  یانیب چ تحبول ب یهب  یمرسوم ب ییاساس الگو زندان را بر
  تب   هبا در تب   تیه احسباسِ شخصب  کب  یصورت در ؛رده استک

ل یب اسبت. ببه دل   و با یکدیگر متفاوت شده رییچار تغها د صحنه
هبا از   ، مخاطب در همة صحنهو فاقد رویکرد یرارِ افراطکن تیهم
ترانبه   یه پبس از نمبا  کب فهمبد   یجلوتر خواهد بود و م ساز فیلم

ترانه بازخواهد  یاز پدر خواهد بود و دوباره به نما یریشاهد تصو
اسبت و   «شبده » هبا  ن صحنهیاهمة ر در یتصو ،جهیگشت. در نت
ل گرفته است. در کتوسطِ مخاطب و در ذهنِ او ش ،املکقبل از ت

افببت یر یدر تصباو  یدار و ادامببه ان مسبتمر یببهبا جر   ن صببحنهیب ا
هبا را   آن یزکب تِ ثاببت هسبتة مر  یب ت و موقعیب شبود و قطع  ینم
مبداوم   ییجبا  هبه جاکرده کفراموش  ساز فیلمل داده است. کیتش
 یرارکب ت یوس باعبث ظهبور الگوهبا   کب مع  یر در نما/ نمبا یتصاو
 .(Pramaggiore and Wallis, 2008: 209) شود یم

 
 وگویی گفت یها  لحظه میترس در تنوع

، درصببد 1380دهببة از  لمیفبب دهنش یبببا گببز ،در بخببش قبببل
وس کب مع  یهبا از نمبا/ نمبا    از آن یب  هر  و استفادة یبردار بهره
استفاده  ن درصدِیانگیم ،1با توجه به نمودار  ،نونک. اشدل یتحل
ن یب . اشبود  شده بررسبی مبی   های گزینش فیلمستم در ین سیاز ا

ل شده است. بخبش البف   کیو ج تش ،نمودار از سه بخش الف، ب
 یه تحت تسلط نما/ نماکاست  وگویی گفت یها مربوط به لحظه

 ةعمبد بخبش   ،ار اسبت که آشب کب گونه  همان .وس قرار داردکمع
و  (36/70) ده شببده اسببتین بخببش پوشببیببنمببودار توسببط ا

های سینمای ایبران بسبیار از    آن است که کارگرداندهندة  نشان
 یهبا  . بخبش ب مرببوط ببه لحظبه    کننبد  مبی این الگو اسبتفاده  

امبا   ،انبد  نبرده یا وس بهرهکمع یه از نما/ نماکاست  وگویی گفت
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ن یب . ا(41/8) انبد  یریتصبو  ردِیکب فاقد رو یینماها  ها ت غالب آن
لحظبة   لیتِکه کارگردان ک کنند میاشاره  ییها ها به بخش لحظه
حاضر در  افرادِهمة بخشد تا  ینما تجسم م ی را در  وگویی گفت
 ةتب ک. نن تصبویر شبوند  کت ممیموقع نیتر در شفاف ها ن لحظهیا

  یوپباژ کد یتنها الگبو  ن بخش نهیا یها ه صحنهکن است یامهم 
 یه خود به نوعکبل ،نندک ینم یمعرف وسکمع یخارج از نما/ نما

ردن دو کب  بکیب . ببا تر انبد  تنبو  فقدان رار و کهمان ت دهندة ادامه
 یها لحظهدرصد از  77/78ه ک شود مشخ  می ،بخش الف و ب

 یردهبا یکاساس رو برران یا 1380دهة  ینمایدر س وگویی گفت
 از اجتنبابِ  کبه حکایبت   اسبت   ر شبده یتصبو  یا شبه یلکغالب و 
. امبا در بخبش   شده دارد تیتثب یها ستنِ قالبکدر ش انساز فیلم
انبد   توانسبته  انسباز  فبیلم ه کب وجود دارد  ییها ( فصل23/21ج )

 25.مرسوم و مسلط ارا ه دهند یخارج از الگو یبرخورد
 یهبا  شبب لم یتبوان ببه دو فب    یده مب یبرگز یها لمیان فیاز م
 ةرغبم اسبتفاد    ببه  ،اند موفق شدهه کرد کاشاره  روز شبانه و روشن

(، پببا را فراتببر 27/70و  71/60وس )کببمع  یفببراوان از نمببا/ نمببا
همچون  ،یگوناگون ساختار یدهایاز تمه یریگ و با بهرهبگذارند 

ش از حبد در  یرارِ بب کب از ت ،متفاوت یها یبند بکیتر یریارگک  به
 یب   ،شدن مطلب شفاف ینند. براک یها امتنا  و دور لحظهن یا

ن ببا  ی. دوربشود تحلیل می روشن یها شباز  وگویی گفتلحظة 
 ،ا رایب ؤند تا اسبتاد و ر ک یت عبور مینار جمعکافه از کحضور در 

ا از اسبتاد  یب ؤ(. ر8تصبویر  اببد ) یب ،انبد  هبم نشسبته   یرو هه روبک
ببه   ،ریتصوند. کشتر صحبت یخود ب ةه دربارة گذشتکخواهد  یم
شود  یاو قطع م ةشان یاز رو ییبرش به چهرة استاد، به نما یجا
خبود   ة(. اسبتاد از گذشبت  9 تصبویر دهبد )  یا را نشبان مب  یؤه رک

 یمتبداول نمبا/ نمبا    یاساس الگبو  ند و مخاطب برک یصحبت م
ا باشبد  یؤشانة ر یاز رو ییبعد نما یه نماکوس انتظار دارد کمع
 ییببه نمبا   ،ببرخالف تصبور   ،دهبد. امبا   یش مب یه استاد را نمبا ک

نبد  ک یم وگو گفتا یؤه با رک رسد یپشتِ سرِ استاد منامتعارف از 
 یانِ انتظارهببایبباف مکجبباد شببین قببدم در ای(: اولبب10 تصببویر)

ه ک از استاد ی نزد یافتاده. برش به نما دادِ اتفاقیو رو یقرارداد
ش از آن او ببه سبمت راسبت    یپ .رده استکر ییجهتِ نگاه او تغ

(. 1 -11 تصبویر نبد ) ک ینون ببه سبمت چبگ نگباه مب     کادر و اک
 یب  نزد یتبا ببه نمبا    کند میبه سمت چگ پَن  یآرام ن بهیدورب
آخر ببه   ی(. اندازة قاب در نما2 -11 تصویررسد ) یم رؤیاچهرة 
ان یب ش نمایش از پب یرا بب  رؤیبا استاد و  یکیه نزدکاست  یصورت
ببدون اسبتفاده از    ،هدفمنبد  یا وهیدر شب  مؤتمنسازد. فرزاد  یم
د. یب مایپ ین مب یت نرم دوربکحر انِ دو چهره را بایرش، فاصلة مب
ان استاد و یم ةرابط یکیبر نزد تثکیدن نما در جهت یا یوستگیپ

ل کهبا شب   ان آنیب ج میتبدر  ه ببه ک است یعاطف یوستگیو پ رؤیا
وس کمع ینما/ نما ین لحظه همچنان در الگویرد. اگرچه اگی یم

 یهبا  یبنبد  بکیب موفق شده ببا انتخباب تر   ساز فیلمدهد،  یرخ م
و  نبد کهبا عببور    ن صبحنه یب رار اکب از ت یادینامتعارف تا حدود ز

ن صببحنه اجتنببابِ یببدر اداده  رخارِ ارزشببمند کببرد. یببفاصببله بگ
وس کب مع یستم استاندارد نما/ نمایاز س یریگ ارگردان در بهرهک

مبا   یداریب در فرهنبگِ د  ینب یگز یل جبا یه به دلک یروش ؛است
 یایب شباند و او را ببا دن  ک یمخاطب را به درون صحنه م یراحت به
کارگردان  .(Chisholm, 1989: 16)ند ک یلم همراه و همدل میف

و به  گزینشِ نکرده استرا  یر راحت و آسانیمس های روشن شب
نمبودنِ ارتبباط ببا       دهیب چیدر جهبت پ را  یمتفاوت رِیآن مس یجا

ثر ؤمخاطبب مب   یشعور بصبر  یتا در ارتقااست موده یپ تماشاگر
 ند.کجلوه 
 

 
 گوو  های گفت  لحظهمیانگین درصد استفاده از الگوهای متفاوت در  .1نمودار 

 
 ؛ندک یم رد را مشخ یکفاقدِ رو ینماها  بخش ب درصدِ ت

ا چنبد نفبره اسبتفاده    یب دو  یاز نمبا  انسباز  فیلمه ک ییها  بخش
 ران،یب ا ینمایشده از سب  نشیگز یان جامعة آماریدر م نند.ک یم
ه در کب رد یکفاقد رو یاربرد نماهاکاز  است یا نمونه قند حبه یه

 یهبا  در لحظبه  یارگردانکب رد. سباختار  یب گ یبخش الف قرار نمب 
از صحنه بنبا شبده    یعموم ینما اساس لم برین فیا وگویی گفت
 ،سبو  ی ندارد. از  یغالب تفاوت یبا الگو ساز فیلمرد یکرواست و 
 وس ساختار یافتبه کمع  ینما اساس نما/ ها بر ن لحظهیاز ا یبرخ
 یهبا  لحظبه  ،گبر ید ی. از سبو انبد   در بخش البف جبای گرفتبه    و

ه کب  ،معنبازا  یبرخبورد  یدارا فبیلم ن یب نمبا در ا   ت وگویی گفت
در اغلبب اوقبات   هبا   ن صحنهیا ست.ین ،ع باشدیبد یحاصل نگاه
در  .انبد  ن پبردازش شبده  کل ممکن شیتر نما به واضح ی توسط 

ت یب لک فقبط سبت و  یشناسبانه ن  ییببا یز یهبدف  حاملِ نجا، نمایا
 ،گبر ید یینبد. ببه معنبا   ک یشفاف عرضبه مب   یصحنه را به صورت

در  اسبت. ار رفتبه  کب  ت ببه یباالبردنِ شفاف یبرا یینما  مفهومِ ت
 لمیفب  نمبا در  ی بر  یمبتن وگویی گفت یها لحظه غالبِ ،نتیجه
 .حضور دارند 1در بخش ب از نمودار  قند حبه یه

 بخش ج
23 /21 

 بخش الف 
 

41/8        
 بخش ب

 
36 /70  
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 یا و استادوگوی رؤ گفت .8تصویر

 

 
 یا  . نمای روی شانه از رؤ9تصویر

 
 ایجاد شکاف میان انتظار مخاطب .10تصویر

 

 

 
 کند یا نگاه میرؤ. استاد به 1-11تصویر

 
 گیرد یا را در قاب می. دوربین رؤ2-11تصویر

 

ه درصبد  کب  شبود  یار مب کآشب  ،شبده  نشیگز یها لمیف یبا بررس
 مبن ، مه در پرسه، قند حبه یه یها لمیاز بخش ب مربوط به ف ییباال
و ، الببی درببباره، نیمینببادر از سبب ییجببدا، دارم سببال پببانزده ترانببه
 ییمبا ن  ت یها صحنه گر،یلم دیف ان چهاریدر م ،اما. است کشی سگ

تبر برخوردارنبد    تازه یردیکاز رو ،برخالف مثالِ باال ،هک شود یافت می
 از بباب  انبد.  قبرار گرفتبه   1ل در بخبش ج از نمبودار   ین دلیو به هم
ه کب  روز شبانهلم یمان در فیسلالسلطنه و  تاج یوگو گفتفصل  ،نمونه
پوشبانده  ر را یمطلبق تصبو   یاهیدهد. در ابتدا س یم ینما رو ی در 
از  یبخشب  ،ه حاصل بازتاب نبور در آب اسبت  ک ،یموضع ی. نوراست
دا یب لطنه در سبمت راسبت هو  السب  نبد و تباج  ک یر را روشبن مب  یتصو
ست. پبس از  یدا نیاش پ ه چهرهک ندک یصحبت م یسک. او با شود یم
رود و  یفرومب  یاهیالسبلطنه، چهبرة او ببه سب     جمله توسط تباج  یادا
در سبمت چبگ قباب روشبن      یضبع نور مو ةلیوسه مان بیرِ سلیتصو
 و بیننبده  شبود  یالسلطنه هم روشن مب  . در ادامه، صورتِ تاجشود یم
السبلطنه و   تباج  ه درببارة گذشبتة  ک ندک یر نظاره میدو را در تصو هر

 ن برخبورد یب ننبد. ا ک یم وگو گفتشوهرش او با  ةخورد ستکرابطة ش
 یموضبع  یبا نورها یاساس باز نما و بر ی در  وگویی گفت لحظة با
توانسبته از   ین نبوآور یب د. ایب نما یع و تازه مب یران بدیا  ینمایس یبرا
ارترِ مباجرا  کم هر چه آشیدر صددِ ترس فقطه ک ،معرف یرار نماهاکت

ه کب رد کب طرنشبان  اد خیبا. اما (قند حبه یه) ندک یریجلوگ ،هستند
 «شبده »همچنبان   روز شبانه لمیاز ف وگویی گفتلحظة ن یر در ایصوت

مخاطبب قاببل حبدس اسبت در چبه       یبرا زیرا. «شود می» است نه
ه قبرار اسبت   کب  یتیروشن خواهبد شبد. شخصب    یریلحظه چه تصو

 د. پبس تماشباگر  یآ یرون میب یاهیپسِ سرا بر زبان آورد از  یا جمله
رون یب یکیمان از دلِ تاریالسلطنه، سل پس از تاج ،هکافت یدرخواهد 

 ،خبود  یرغم نبوآور   به ،رین تصویا ،جهیشود. در نت یار مکد و آشیآ می

 به دور است. ل گرفتنکانِ زمان شیبودن و در جراز مستمر
 یارگردانکب وس در کب مع یتِ نمبا/ نمبا  یب ش و تثبیدایب پس از پ

ر شبد و افبراط در اسبتفاده از    ین الگو فراگی، اوگویی گفت یها لحظه
ببدون  ردنبد  کتصور  انساز فیلماز  یاریه بسکش رفت یپ ییآن تا جا
توان بر مخاطبب   ینم وگویی گفت یها ن روش در لحظهیاستفاده از ا

توان در  یه مک ید آورد. در حالیپد یاثرگذار یها نهاد و صحنه تثثیر
ن الگبو  یه بدون استفاده از اک مشاهده کردرا  ییها لمینما فیخ سیتار

مشبهور آن   یها از نمونه یکی ؛اند ردهکدر جذب تماشاگر موفق عمل 
در (. Heath, 1978: 65)اسبت   ملبت  یب   تولبد  امریکا ینمایدر س
بر دورشدن مخاطب  یلیوس دلکمع  یعدم استفاده از نما/ نمانتیجه 
در ه کب دارد  وجبود  ییهبا  لمیران نیز فب یا ینمایر سست. دیلم نیاز ف
در بخبش ج   ی. با بررسشده استستم استفاده ین سیتر از ا مکها  آن

( و 1386، یمحمدرضبا اصبالن  ) سببز  آتبش لم یبه دو فب  1از نمودار 
ه در برخببورد بببا کببم یرسبب ی( مبب1382 ،ی)بهببروز افخمبب گبباوخونی
دن ببه  یشروترند و در جهت رسیر آثار پیاز سا وگویی گفت یها لحظه

 رد.ک یل و بررسیتحل ها را توان آن می دیجد یساختارها

 
 وگویی گفت یها لحظه با مواجهه در تازه یبرخوردها
خبود را   ةه خاطرات گذشبت ک یراو ی است دربارة  یلمیف گاوخونی
26نظبر  نقطبه  یلم از نمبا ین فب یااز درصد  80ش از یند. بک یمرور م

 

رود مخاطب هم حضور دارد  یه او مکر شده است. هر جا یتصو یراو
ن یب ند. اک یش را نظاره میها ابوسکو  ،هارؤیاخاطرات،  یو همراه راو

 یهبا  جهبان نمونبه   ینمایخ سب ین در تاریش از ایپ یساختار یالگو
رابببرت ) 27دریاچببه در بببانویین آن یه مشببهورترکببداشببته  یمببک

ه در کب اسبت   یارآگاهک یلم راوین فی( است. در ا1947، یمونتگمر
ل یب به دل ،اثرن یادر . مهم قرار گرفته است یا ردن پروندهک رِ حلیمس
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 یتمبام  وس درکب مع یاز نمبا/ نمبا   ،ینظبر راو  نقطه یاستفاده از نما
لم یدرصببد از فبب 80در ه کبب یاتفبباق ؛اسببتشببده  لحظببات اجتنبباب 

لحن و در انتها  گاوخونی در هکاز آن دهد. پیش یم یرو نیز گاوخونی
 یراو یداریب لم از منظبر د یفب  یایدن همواره کند،ر ییتغ ییروا  سب

 یهبا  شبدة مخاطبب در لحظبه    تیتثب با عاداتِ یباز شود. ترسیم می
ن یاترکب  شبود. بنبا ببه نظبر     یان مب یب نما نیبز  لمین فب یا وگویی گفت
دن را در یببلبذتِ مرسببومِ د  دریاچببه در ببانویی لم یفبب، 28امسبون یلیو

نبد: در  ک یمختبل مب   یینمایس یها قِ نظرگاهیلة تلفیوسه مخاطب ب
 ,Williamson) نیقِ نگاهِ تماشاگر، نگباهِ قهرمبان و نگباهِ دوربب    یتلف

هبم   گباوخونی ه در کب اسبت   یاتفباق   همان قاًین دقیو ا (21 :1996
ببا   یلم، راویاز فب  یا دهبد. در صبحنه   یمب  یر لحبن رو ییش از تغیپ

نظبر او همسبرش را    هاز نقطب  تماشاگررود.  یهمسرش به رستوران م
هبا حالبت متبداولِ     آن یوگبو  گفت(. 1-12تصویر ) ندک یمشاهده م

گو بباز  نندهیب یالمة خود با زنش را براکم یها را ندارد. راو لمیر فیسا
ج و از یتبدر  . ببه شبود  یده نمب یزن شبن  یه صبدا ک یدر حال ؛ندک یم
الفبه  کنار همسرش که او از بودن در ک شود دریافت می یراو یصدا

ت کب ن حریی/ مخاطب به پبا ین/ راویو سردرگم است. در ادامه دورب
. او دسبتِ چبگ خبود را    ندیب یرا م یراو یها ننده دستیبند و ک یم

/ مخاطبب حلقبة ازدواج   ین/ راویشود. دوربده یآورد تا بهتر د یباال م
شدنِ  (. برجسته2-12 تصویرند )ک یمشاهده م یراو یها در دسترا 

د و یبباسببت از ترد یا نشببانهلم یفبب یدر بافببتِ بصببر یحلقببة نببامزد
 یطب ن یه دوربب کب  یرین صبحنه مسب  یب . در طبول ا یراو یسردرگم

گباه لحظبة    چیاو هب اسبت و   ناپبذیر  ینیب شیپ مخاطب یند براک یم
 سباز  فبیلم  را حبدس نخواهبد زد.   یبه حلقة نبامزد  یراو شدنِ رهیخ

 یمحبور  تِیاز شخصب  گرفتبه بر یذهن ییز بر نماکموفق شده با تمر
 ابد.یدست  وگو گفتمتفاوت از  لحظة ی  لم به ساختِیف

 

 
 نگاه خیره به دوربین/ مخاطب .1-12تصویر

 
 حلقه نامزدی در دست راوی. .2-12تصویر  

           
از  یکیدر  وگویی گفت یها رِ لحظهیدر تصو«شود می» تحققِ
مرببوط   یا اببد و ببه صبحنه   ی یظهور م سبز آتشلم یف یها فصل
 وگبو  گفبت اد ببه  وساخت شهر ببا هفتب   یه موبدان براکشود  یم
 ،سباز  فیلمدهد و  یم ینما رو ی در ن صحنه ینند. تمام اینش یم

 ی. براندک یم یرسازیرا تصو وگو گفتلِ کبدون استفاده از برش، 
 یامببلِ آن ضببرورکق و یببحِ دقین صببحنه، تشببریبببهتببر ا کدر
و زنِ او  ،موببدان در سبمت راسبت، هفتبواد در وسبط      د.ینما یم

 زانسبنِ یم انبد.  نشسبته  ریتصبو  همراه دختبرش در سبمت چبگِ   
شده از آثارِ  یبررس یها مانند نمونه ،ن صحنه همیا یها تیشخص
سبان  یک یا با فاصله یخط یزانسنیها در م . آنن استکسا ،گرید

ت کحرردنِ ک  بکین با تریاند و دورب رار گرفتهق نینسبت به دورب
ن در تمبام  یرود. دوربب  یسمت چگ و راست م به نگیتراول و پَن

 ید در راستاین تمهیر ندارد. ایدر عمق تصو یتکطولِ صحنه حر
در  یکبی دادن ببه   تیب ا اهمیها  تیاز قضاوت دربارة شخص یدور

 یکبی  یبه سور یت در عمقِ تصوکهر حر زیرا ،است یگریبرابر د
 یکبی  ننده باشد وک نییتع یتواند حاملِ قضاوت یها م تیاز شخص
محمدرضبا   ،ین رویاز همب دهبد.   یبرتبر  یگبر یها را ببه د  از آن
 نیتا ببد  کند مین در عمق اجتناب یدادنِ دورب تکاز حر یاصالن
اثبر   یریسان در بافتِ تصبو یک یتیها با اهم تیله همة شخصیوس 

 گنجانده شوند.
(. 1-13 تصبویر ن موبدان را در قاب گرفته اسبت ) یدورب در ابتدا

ن یدوربب دخدا شبود.  که کند ک یها از هفتواد درخواست م از آن یکی
اش را  (. او جملبه 2-13 تصبویر ) دنب ک یت مب کب به سمت هفتبواد حر 

هبا   ه آنکش از آنیگردد و پ ین به سمت موبدان باز مید. دوربیگو یم
 ید شببهریببا بایببدارد: آ یاز موبببدان پرسشبب یکببیرد یببرا در قبباب گ
ه کب چرخبد   یزنِ هفتواد مب  یر به سوی(. تصو3-13 تصویر) ساخت؟

ننبد  کشبهر تصبرف    یب  ساخت  ید شارستان را برایمعتقد است با
ه ببه او  کش از آنیرود و پ یهفتواد م ین به سوی(. دورب4-13 تصویر)
ن ی(. دوربب 5-13 تصبویر ) نبد ک ید مییثرسد، هفتواد جملة زنش را تب

د یب ا بایه آکخواهند بدانند  یها م ند. آنک یت مکبه سمت موبدان حر
ها دور شبده و ببه    ر از آنی(. تصو6-13 تصویرد؟ )یار جنگکن یا یبرا

د یب ثیها را با پاسبخ مثببت ت   رسشِ آنه پکرسد  یهفتواد م  سمت زن
ه معتقبد اسبت   کب م یب رو یهفتواد م ی(. به سو7-13 تصویر) ندک یم

ن ببه  ی(. دوربب 8-13 تصبویر خواهند ساخت ) یا قلعه یروزیپ پس از
زنِ  یامبا صبدا   ،ردیگ یها را در قاب م گردد و آن یسمت موبدان بازم

دخترِ هفتبواد   یان به سوی(. در پا9-13 تصویرم )یشنو یهفتواد را م
 شبود  یو دور مب گیبرد   مبی ها فاصله  ه از جمع آنکم یشو یرهسپار م

ن یب ، اه شبرح داده شبد  کب   ییرهایتصبو  اسباس  (. بر10-13 تصویر)
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امبا محمدرضبا    ،ل شبود کیتوانست حداقل از ده نمبا تشب   یصحنه م
. نمایبد   یار را حفظ مک ییو تداومِ فضا کند می یاز برش دور یاصالن
ت اسبت و  کب ها در حر تیان شخصیم ین همچون جستجوگریدورب

ن یبه همب شود.  یمنبع آن رهسپار م یدن صدا به سویبه محضِ شن
موقبع   ه در باال شرح داده شد( ببه کچنان از لحظات ) یل در برخیدل

رسبد و او را هنگبام    یه در حال گفتنِ جمله است نمک یتیبه شخص
 ییرد. گویگ یر/ قاب نمیامل و مشخ  در تصوکبه صورت  وگو گفت
قرار است سبخن   یسکه چه کداند  ین هم همانند مخاطب نمیدورب
ردن اسبت و از  کب  شبف کن همبواره در حبال   یدوربب  ،نید. بنبابرا یبگو
 فبیلم  مجلبة در مصاحبه ببا   یستد. اصالنیا یت و استمرار بازنمیالیس
جسبتجوگر   یب  ن یدوربب » گبذارد.  یته انگشت مب کن نیبر ا یخوب به

 قببالً  حتمباً  یعنیر. یرود در تصو یبا صداها م ،ن جهتیاست. به هم
ه کب ر یآن تصبو  رود به سمت ین میه دوربکاتفاق افتاده  ییصدا ی 

ساختِ شبهر ببه    یموبدان برا یوگو گفتانس کس یم. برایخواه یم
رد و گفبتم  یب بگ لمیرا فب  یزیب بردار( نگفبتم چبه چ   لمیف) یپورصمد

ببردار هبم    لمیفب  یعنب ی(. 79 :1387ن، ی)راست «نکب یصداها را تعق
ن همبان  یب ر خواهبد ببود و ا  یدر تصبو  یزیب ه چبه چ کب دانسته  ینم
تواند حدس بزند  یداند و نم یاست. مخاطب نمر یدر تصو «شود می»
از  ،لیب ن دلیبه هم ؛وارد قاب خواهد شد یدر چه زمان یزیه چه چک
 ةلحظب ن یب ر در ایشه تصبو یش نخواهد افتاد و همیلم پیف یرهایتصو
وسته در حبالِ  یدر زمان حال استمرار دارد و به صورت پ وگویی گفت

 یشبده از بنبد الگبو   ت خبود موفبق   یب ببا خالق  ساز فیلمشدن است. 
معاصبر و   یر را به امبر یابد و تصوی ییوس رهاکمع ینما/ نما یمصرف
رِ یدر تصبو  «شبود  مبی » گونبه  نیب ند تا اکل یان تبدیشه در جریهم
 ابد.یتحقق  وگویی گفت یها لحظه

 

  
   و گو موبدان، آغازکننده گفت .1-13تصویر

 

 
 واد در قاب تصویر  هفت .2-13 صویرت

 

  
 بازگشت دوربین به موبدان .3-13تصویر

 

  
 همسر و دختر در قاب . 4-13تصویر

 

 
       واد  بازگشت تصویر به هفت. 5-13تصویر

 

  
 تردید موبدان درباره جنگیدن. 6-13تصویر

 

 
 .9-13تصویر

دان در قاب تصویر

حضور موب  
 

 واد سومین تصویر از هفت. 8-13تصویر
 

 کید همسر به جنگیدن. تأ7-13تصویر

 

 
 گوو دور شدن دختر از مکان گفت .10-13تصویر
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  ___________________________________________________________  جهینت

 یهبا  ر لحظبه وس دکب مع  یاز نمبا/ نمبا   یپب  در یپب  رر وکب م ةداستفا
هبا ببه قالبب     لمیفب  یریانِ تصبو یسو ب ی از  سبب شده وگویی گفت
ا معاصبربودنِ  یب زمان  یگر روندِ استمرارید ییشه فرورود و از سویلک

ببه   ،گرنبد. تماشبا  کدا یو به گذشته تعلق پ برودان یاز م یریامر تصو
ش است یمتعارف، همواره از آن پوسِ کمع  یهنگام برخورد با نما/ نما

به  ،گرید یی. به معنابعد را حدس خواهد زد ینما یریات تصوو اتفاق
بعد چبه   یه نماکداند  یرده مک نما، مخاطبِ عادت ی هنگام حضورِ 

ن یر حضبور خواهبد داشبت. از همب    یدر تصو یا خواهد بود و چه ابژه
 یریگ لکشغالب در  یه عنصرک ،وسکمع یر در نما/ نمای، تصویرو

 ین الگبو یب ر در ایاسبت. تصبو  « شده» است، وگویی گفت یها لحظه
ل یتببد  متعلق ببه گذشبته   یامل و ظهور به امرک، قبل از تیینمایس

ست. اما ین یتِ زمان خبریالیه در آن از استمرار و سک یامر ؛شود یم
 یهبا  لحظبه   یرسباز ید در تصویب جد یردهبا یکرو توان با انتخاب یم

شه یمعاصر و هم یر را به امریشه عبور نمود و تصویلکاز  وگویی گفت
 یرسباز یبر تصو یمبتن یها با روش ،در نتیجهرد. کل یانْ تبدیدر جر
ر یتوان تصبو  یمسلط، م دن از رویکردهاییگز  یخالقانه و دورع و یبد
 رغبم   ببه ه کسازد  یار مکن پژوهش آشیا. کردل یتبد «شود می»را به 
همانند غالببِ  ، 1380دهة ران در یا ینمایس یها لمیاز ف یبرخآنکه 
ل کمتبداول شب   یردهبا یکت رویب ببا محور  ،در جهبان  یینمایآثار س
 یریان تصبو یب ه ببه ب کب شود  یافت می ینما آثارین سیدر ا اند، گرفته
در  یرسباز یسبتم متبداولِ تصو  یتبا س  کوشند میو  دهند میت یاهم
 د.نینمامتحول بگیرند و را به پرسش  وگویی گفت یها لحظه

 
 

 ها نوشت پی
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 

های  صحنه»به جای « وگو های گفت لحظه». دلیل کاربردِ اصطالح 17
وگو در بسیاری از موارد بخشی از  های گفت آن است که لحظه« وگو گفت

نه کلیت آن. بدین معنی که ممکن است طول زمانی ی  اند  ی  صحنه
وگو در آن صحنه برقرار  ای که گفت صحنه چهار دقیقه باشد، اما لحظه

( گویایِ مطلب Sceneشود دو دقیقه است. بنابراین، کلمة صحنه ) می
 مناسب تشخی  داده شد.« وگو های گفت لحظه»نبود و 

18. Kristin Thompson 
نفره یا بیشتر هم روی  وگوی سه های گفت  لحظهر . این مسئله د19
ای است  ها به گونه وگو ها نیز روندِ حرکتِ گفت دهد، زیرا در این صحنه می

نماها چیست و  الگوییکه مخاطب پس از مدتی متوجه خواهد شد سیر 
 یابد. چه نمایی از پسِ نمای دیگر ظهور می

20. Guy Debord 
21. becoming 
22. became 

معکوس بر  هایی که به الگوی نما/ نمای  این پدیده برای لحظه. 23
دهد نیز صدق پیدا  های متفاوت تنو  می بندی ها و قاب بندی اساس ترکیب

معکوس استاندارد و  ها نسبت به نما/ نمای  کند. اگرچه وضوح آن می
افتادن  ها پیش متعارف کمتر است و ممکن است در برخی از این صحنه

ها،  گاه متالشی نخواهد شد. در این بخش ثخیر بیفتد، اما هیچمخاطب به ت

 در تصویر خواهد افتاد.« شدن»ساز دیر یا زود به دام تکرار و  فیلم
ای مهم و بنیادین در علوم انسانی  واژه (becoming)شود  . می24

های خود  معاصر است. متفکران فراوانی از این واژه به منظور تبیین اندیشه
شناسی این اندیشمندان  اند. این کلمه در دستگاه واژه اری کردهبرد بهره

حامل معناهای مختلفی است. نگارنده در استفاده از این واژه، با آگاهی از 
وری متکثر آن، تعریف خود را مد نظر دارد. اگرچه ممکن است این  بهره

ا ه تعریف با آرای برخی متفکران همپوشانی داشته باشد، در نهایت از آن
 کامالً متفاوت و متمایز است.

ای از باالبودن درصد در بخش ج مربوط به دو فیلم  . بخش عمده25
درصد از  25و  76/30ترتیب  است. این دو اثر به آتش سبزو  گاوخونی
اند. بنابراین، در  معکوس اختصاص دادهوگو را به نما/ نمای  های گفت لحظه
از نما/ نمای  گاوخونی از درصد 75و  آتش سبزدرصد از فیلم  24/69

تری برای این  های متفاوت ساز شیوه معکوس استفاده نشده است و دو فیلم
های مطالعاتی،  اند. با حذف این دو فیلم از نمونه ها پیشنهاد کرده بخش

از  1درصد خروج از الگوی نما/ نمای معکوس در بخش ج از نمودار 
خود نشانی از فراوانی  درصد خواهد رسید که 10درصد به زیر  23/21

 است. 1380استفاده از نما/ نمای معکوس در سینمای ایران در دهة 
26. point of View 
27. Lady in the Lake 
28. Cathrine Williamson 

 

 منابع
(، به یاد بیاور، این خود تویی؛ مصاحبه با 1387راستین، شادمهر )
 .80 -77: 388، مجلة فیلممحمدرضا اصالنی، 
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