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ﺗﺴﺨﯿﺮﺷﺪﮔﺎن :دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ زاﯾﺎﯾﯽ و ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و
ِ
۱
ﮐﻼﻧﺸﻬﺮی در ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ )(۱۳۵۷
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ،۱۴۰۰/۵/۲۳ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۴۰۰/۷/۱۹ :

ﺟﻮاد ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ ،۲ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺻﯿﺎد

۳

ﭼﮑﯿﺪه

ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ ) ،(۱۳۵۷رواﯾﺖ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺳﺮﺳﭙﺮده ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ روﯾﺎﯾﺸﺎن از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،و از ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدوی اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮﯾﺰی ﻧﺪارﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮان ﻓﯿﻠﻢ
را اﺛﺮی درﺑﺎره ﻗﺪرت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻫﻮﯾﺖ و رواﺑﻂ ﺳﻮژهﻫﺎی
ﻣﺪرن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ رواﯾﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ
ً
دﻻﻟﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد .ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻓﯿﻠﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن
روﯾﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﻮژهﻫﺎی
ﻧﻘﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ِ
ﻣﺪرن ،راﺑﻄﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ،ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﯾﺴﺘﺎی ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎدی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ و اﺻﺎﻟﺖ ارﺟﺎعدﻫﯽاش
ﺑﻪ روﯾﺪاد ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﯿﻠﻢ و ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎی
ادراﮐﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ در اﯾﺠﺎد ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻓﯿﻠﻢ
ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﺷﺎﺧﺼﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ـ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آرای ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻮزان ﺳﻮﻧﺘﺎگ ،ﻟﻮرا ﻣﺎﻟﻮی ،آﻟﯿﺴﻮن ﻟﻨﺪﺳﺒﺮگ و اﻟﯿﺴﺎ ﻣﺎردر ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ و دﻻﻟﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آرای ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ آﺛﺎر
ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن و ﻣﻐﻔﻮل اﯾﻦ آﺛﺎر
ﺑﺎﺷﺪ ،و از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺿﺮورت ﭼﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
 .۱اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دوم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮﺳﻪ زن در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﻼﻧﺸﻬﺮی در ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻧﻮﮔﺮای دﻫﻪ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه اﯾﺮان« اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه  ۱۴۰۰در ﮔﺮوه ﺳﯿﻨﻤﺎ داﻧﺸﮑﺪه ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺗﺌﺎﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ دﻓﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۲ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺗﺌﺎﺗﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان
Email: nematollahij95@gmail.com

 .۳اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،ﮔﺮوه ﺳﯿﻨﻤﺎ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺗﺌﺎﺗﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان) .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(

Email: alirezasayyad@yahoo.com
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ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و اﺗﺨﺎذ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی
رواﯾﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ در ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ ،و ﻗﺪرت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ
روی ﺳﻮژهﻫﺎی ﻣﺪرن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژﮔﺎن :ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ ،ﺗﺴﺨﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺧﺎﻃﺮات
ﭘﺮوﺗﺰی ،زاﯾﺎﯾﯽ و ﻣﯿﺮاﯾﯽ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ
ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ ) ،(۱۳۵۷رواﯾﺖ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺳﺮﺳﭙﺮده
ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ روﯾﺎﯾﺸﺎن از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در
زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺸﺎق ﺳﯿﻨﻤﺎ ،روزﻫﺎ و ﺷﺐﻫﺎ را در اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﺎزی در ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻓﯿﻠﻤﯽ ،ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺴﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺳﺘﺎره ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ،داوود ﺟﻮان
ﺳﺎدهدﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روﯾﺎ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﺑﺎ
اﺣﻤﺪ آرﺗﯿﺴﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺸﺎق ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﻪ در ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪای در ﺧﯿﺎﺑﺎن
ارﺑﺎب ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،دوﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﯿﻠﻢ
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺟﻬﺎن روﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ و دﻟﺪادﮔﯽﺷﺎن
ﺑﻪ ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽﺳﺖ ،ﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺪهآلﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
و اﺧﻼﻗﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد،
ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ وﺿﻮح ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را روﯾﺎﭘﺮداز ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺗﻮان روﯾﺎﭘﺮدازیﺷﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺳﻮق داده اﺳﺖ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
ﭼﻨﺎن ﺧﯿﺎل و ذﻫﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎ
از ﻣﺪﺧﻞ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ را درک و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﯿﺎﻻت و ﻓﺎﻧﺘﺰیﻫﺎی اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺳﺘﺎرهﻫﺎی
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی در ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ و ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪ
آنﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ
ﺗﺴﺨﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و از ﺳﺤﺮ و
ﺟﺎدوی اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮﯾﺰی ﻧﺪارﻧﺪ .ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ
رواﯾﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ دﻻﻟﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی
ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ دارد.
ً
ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان
ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻓﯿﻠﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻀﻤﻮنﻫﺎی ﻫﻤﭽﻮن
روﯾﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻧﻘﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ِ
ﺑﺮای ﺳﻮژهﻫﺎی ﻣﺪرن ،ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﯾﺴﺘﺎی ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎدی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ و اﺻﺎﻟﺖ
ارﺟﺎعدﻫﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ روﯾﺪاد ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ

ﻫﻤﭽﻮن ﻓﯿﻠﻢ و ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎی ۴ادراﮐﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
آنﻫﺎ در اﯾﺠﺎد ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻓﯿﻠﻢ ﻧﻤﻮدﻫﺎی
ﺷﺎﺧﺼﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آرای ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻟﻮرا
۸
ﻣﺎﻟﻮی ،۵آﻟﯿﺴﻮن ﻟﻨﺪﺳﺒﺮگ ،۶ﺳﻮزان ﺳﻮﻧﺘﺎگ ،۷و اﻟﯿﺴﺎ ﻣﺎردر
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ و دﻻﻟﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ
ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ـ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی
از آرای ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺷﮑﺎرﮐﻨﻨﺪه ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﺘﺮ و ﻣﻐﻔﻮل اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺿﺮورت و ﻟﺰوم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
درﺑﺎره ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ :ﻗﺪرت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ ذﻫﻦ و روان ﺳﻮژهﻫﺎی ﻣﺪرن ،و ﻇﺮﻓﯿﺖ
اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎنﻫﺎی آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺎ
اﺗﺨﺎذ ﭼﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
اﯾﻦ اﺛﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺘﻨﺎدی و ارﺟﺎﻋﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ را ﺑﻪ
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و آن را ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺳﺎزد؟ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ
ﭼﻪ دﻻﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮات ﭘﺮوﺗﺰی ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دارد؟ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
ﭼﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ از دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺴﺘﺎی ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﺘﺤﺮک ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی رواﯾﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺴﺨﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﮐﻼﻧﺸﻬﺮی
ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﭘﺎﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﻋﮑﺴﯽ از ﭼﻬﺮه ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﺎرهﻫﺎی زن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮش
 .۴اﺻﻄﻼح ﭘﺮوﺗﺰ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺴﻂ دادن از واژهای ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ رﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪای
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻗﺺ و ﯾﺎ از دﺳﺖرﻓﺘﻪای از ﺑﺪن
ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺮوﺗﺰی ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺨﺶ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺑﺮای ﺑﺪن اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ .ﻓﺮوﯾﺪ در ﺗﻤﺪن و ﻣﻼﻟﺖﻫﺎی آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺰی
ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺣﺴﯽ اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﻓﺮوﯾﺪ-۵۲ :۱۳۸۳ ،
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ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻧﻤﺎ ،ﺻﺪای ﻣﺮدی )داوود( را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪای ﻣﺤﻠﯽ در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎﻣﻪ )ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﺘﺎره ﺳﯿﻨﻤﺎ(
اﺳﺖ .ﻣﺮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﺘﺎره از ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و از
وی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﺶ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ از ﭼﻬﺮه
ﺳﺘﺎره زن ،ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ )در ﺣﺪود ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ و
ﺑﯿﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪ( در ﻗﺎب ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺧﯿﺮه
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﻧﮕﺮد .از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ،
ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮ ذﻫﻦ و روان ﺳﻮژهﻫﺎی ﻣﺪرن و
ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﯿﺎﻻت و روﯾﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺘﺎره زن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺳﺘﻌﺎرهای
از ﺟﻬﺎن روﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ذﻫﻦ و ﺧﯿﺎل داوود را
از آن ﺧﻮد ﮐﺮده ،و در اداﻣﻪ وی را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ
ﺻﺤﻨﻪ اﺑﺘﺪﯾﯽ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﻣﻐﺎﮐﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﯿﻠﻢ در ﻗﺎﻟﺐ
ﮐﻤﺪ ﺗﻠﺨﯽ ﺳﺮ ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺧﻼ ﻣﯿﺎن
واﻗﻌﯿﺖ و ﺟﻬﺎن روﯾﺎﯾﯽ .ﭘﺎﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺘﺎره
ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،و ﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺗﺨﻄﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﺎن ﺟﻬﺎن داوود ﺑﺎ
ﺟﻬﺎن ﺳﺘﺎره روﯾﺎﯾﯽاش دﻻﻟﺖ دارد .ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎﻣﻪ،
ﻣﺠﺪدا ﻋﮑﺲ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺳﺘﺎره ﺳﯿﻨﻤﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺳﭙﺲ
ﺗﯿﺘﺮاژ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﺪ .در اوﻟﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﯿﺘﺮاژ،
ﻣﺠﺪدا در ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻋﮑﺴﯽ از ﭼﻬﺮه ﯾﮏ ﺳﺘﺎرهی
ﻣﺮد ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .دورﺑﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ اﺗﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎی
آن از ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،و
ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ
ﺳﭙﺲ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ )اﺣﻤﺪآرﺗﯿﺴﺖ( را در ﻗﺎب ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در
ﮐﻒ اﺗﺎق ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺒﻬﻮت و ﺷﯿﻔﺘﻪوار ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺘﺎره ﻣﺮد ﺧﯿﺮه
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ اﺗﺎق ،ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﮐﺎﻟﺒﺪ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺟﻨﺒﻪ ﺧﯿﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮﯾﺪه
ﺑﺮﯾﺪه از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ و ﺧﯿﺎﻟﯽ
ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ .اﺗﺎق اﺣﻤﺪ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻃﺮف او را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از ﻣﻨﻈﺮی
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺤﺚ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﺎق ﯾﺎدآور ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻏﺎر ۹ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
در ﮐﺘﺎب ﺟﻤﻬﻮر ۱۰اﻓﻼﻃﻮن ۱۱اﺳﺖ ،و اﺣﻤﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ
زﻧﺪاﻧﯽ و ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻏﺎر اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ دارد» :ﻏﺎری زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را در ﻧﻈﺮ
ﺑﯿﺎور ﮐﻪ در آن ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ،روی ﺑﻪ دﯾﻮار و ﭘﺸﺖ ﺑﻪ

ﻣﺪﺧﻞ ﻏﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ) «....اﻓﻼﻃﻮن .(۳۴۵ :۱۳۵۳ ،ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ
ﺳﺮﻧﻤﻮن اﻓﻼﻃﻮن ،در ﺑﻨﺪ و زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه در ﻏﺎر ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ روی دﯾﻮار ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﭘﺮدازد ،و اﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن او ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن
زﻧﺪاﻧﯽ ﻏﺎر اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوری ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
و ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺒﺪل ﮐﺮده
اﺳﺖ .آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ از
ﭼﻨﺎن ﻗﺪرت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻠﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ادراک ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮﺳﺎزﻧﺪه ﺟﻬﺎن
ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗﻠﺦ زﻧﺪﮔﯽ او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎلﻫﺎ در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﻘﺸﯽ در ﻓﯿﻠﻤﯽ
ﺳﺮﮔﺮدان و آواره اﺳﺖ .آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﻮزان ﺳﻮﻧﺘﺎگ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﺟﻤﻊآوری ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ـ ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ـ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی
ﺑﺴﺘﻪ ﺣﺒﺲ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارد .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی
ﻋﮑﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺴﺎزﻧﺪ،؛ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﺷﺎر
از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﺘﻮدﻧﯽ ،ﺗﺴﻠﯽﺑﺨﺶ و وﺳﻮﺳﻪ اﻧﮕﯿﺰ«)ﺳﻮﻧﺘﺎگ،
 .(۳۲۸ :۱۳۹۲اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺳﺎزﻧﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای اﺣﻤﺪ و دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺎﻣﻦ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
واﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی در
ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ و ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﻓﯿﻠﻢ ،ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ و داوود
در اﻧﺪوه از دﺳﺖ دادن دوﺳﺘﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺤﻈﻪای وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ در آن ،داوود ﺷﯿﻔﺘﻪوار ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎ
)آﻟﻦ دﻟﻮن (۱۲ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺬﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،وی را ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ،و داوود ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﻟﻤﺲ و ﻧﻮازش
ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻣﺪﺧﻞ ،ﻗﺪرت »ﺗﺴﻠﯽﺑﺨﺶ و وﺳﻮﺳﻪﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ«
اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺳﻮﻧﺘﺎگ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﺪهآلﻫﺎی
ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺳﻮژهﻫﺎی ﻣﺪرن را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۱
اﺗﺎق اﺣﻤﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ از ﺟﻬﺎن ذﻫﻨﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ وی در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺗﺼﺎوﯾﺮی
از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .رﺟﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ »ﻣﺎدﻣﻮازل
ﺑﯿﺴﺘﻮری ،«۱۳ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺎرل ﺑﻮدﻟﺮ ۱۴ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
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وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﺴﺨﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ﻏﺎر ﻣﺪرن ﺗﺼﺎوﯾﺮ روﺷﻦﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻮدﻟﺮ در اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد در ﺷﻬﺮ ﺑﺎ زﻧﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎدﻣﻮازل ﺑﯿﺴﺘﻮری ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻃﺒﯿﺐ
ﻣﯽﭘﻨﺪارد ،و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﺘﻤﺎن ﺷﺎﻋﺮ ،ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ
درﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎﻋﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﻋﺮ ﮐﻪ »ﺷﯿﻔﺘﻪ رﻣﺰ« و »ﮐﺸﻒ« آن اﺳﺖ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ »دﺳﺖ
آن ﻣﻌﻤﺎی ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮ« ﻣﯽﺳﭙﺮد و رﻫﺴﭙﺎر ﻣﻨﺰل زن ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﻮدﻟﺮ،
 .(۱۸۹-۱۸۳ :۱۳۹۵زن ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﮔﺮدآوری ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻃﺒﯿﺒﺎن دارد و اﺗﺎق او ﻣﻤﻠﻮ از ﻋﮑﺲﻫﺎ ،ﺳﯿﺎهﻗﻠﻢﻫﺎ ،ﻟﯿﺘﻮﮔﺮافﻫﺎ،
و ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺒﯿﺒﺎن ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آنﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎدﻣﻮازل ﺑﯿﺴﺘﻮری ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺎﻧﺘﺰیﻫﺎ و
روﯾﺎﻫﺎی آﯾﻨﺪه او ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﮕﺎه ﺧﯿﺮه داﯾﻤﯽ او ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺑﻪ ﯾﮏ دﻧﯿﺎی
ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺗﺨﯿﻼت وی ﺷﮑﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و ﺟﻬﺎن ﺗﺨﯿﻼت وی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﯿﺮوناﻓﮑﻨﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ او در ذﻫﻦ و ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ» :او ﺗﺼﺎوﯾﺮ
را ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮد در آورده اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ« ) .(Marder, 2017: 19ﻣﺎدﻣﻮازل
ﺑﯿﺴﺘﻮری ﻧﺎﺗﻮان از ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ از ﺟﻬﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺖ ،و ﺧﻮد ﺑﻪ
زﻧﺪاﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ).(GrøƩa, 2012: 87
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺤﺚ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺗﺴﺨﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ را ﺑﺮ

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۱ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ اﺗﺎﻗﯽ اﺣﻤﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ.
ﻣﺮﺟﻊ) :ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻓﯿﻠﻢ(

اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎدﻣﻮازل ﺑﯿﺴﺘﻮری،
آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﯾﺰی از زﻧﺪان ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﯿﺎﻟﯽ
آنﻫﺎ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﻧﺘﺰیﻫﺎ و روﯾﺎﻫﺎی اﯾﻨﺪهﺷﺎن
را ﺑﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
در ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ ،اﺑﻌﺎد اﯾﻦ زﻧﺪان ﺗﺼﺎوﯾﺮ از اﺗﺎق اﺣﻤﺪ
ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮔﺴﺘﺮه ﺷﻬﺮی ﺑﺴﻂ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻬﺮ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه در ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ ،ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﮑﺜﺮ
و ﺗﻌﺪد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻏﺎر ﻏﻮلآﺳﺎی اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﻣﺒﺪل
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮژهﻫﺎی ﻣﺪرن را در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﻏﺎرﻧﺸﯿﻦ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﻓﯿﻠﻢ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی داوود و اﺣﻤﺪ را در
ﺣﺎل ﭘﺮﺳﻪزﻧﯽ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ دو در
ﺟﻮش و ﺧﺮوش و ﺳﯿﻼن زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی ﻏﻮﻃﻪور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و از
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﺷﻬﺮ ﻣﺪرن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .در ﺷﻬﺮ
ﻣﺪرن اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﻮده ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ و »ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺒﺪل ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮده و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ« )Schwartz, 1999:
 .(2ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﻪزﻧﯽﻫﺎی ﺷﻬﺮی در
ﻓﯿﻠﻢ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻻﻟﻪزار ﻣﯽﮔﺬرد .از ﻻﻟﻪزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
»دروازهﻫﺎی ورود ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ« ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
ﮐﻪ »ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺷﻬﺮ ]ﺗﻬﺮان[ ﭘﺬﯾﺮای ﻣﻈﺎﻫﺮ
دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن و اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻔﺮج ،ﭘﺮﺳﻪزﻧﯽ« و
ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻮدﻧﺪ )رﺿﺎﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮی،
 .(۴۷-۴۵ :۱۳۹۳ﺑﺤﺚ ژان ﺑﻮدرﯾﺎر ،۱۵ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮ ﺷﺪن ﻣﺮز ﻣﯿﺎن دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ و دﻧﯿﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﺑﺎره ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ در ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ
ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﻃﺮاف ﺗﻮ را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﻬﺮ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ و ﺑﺪون وﻗﻔﻪ
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ اداﻣﻪ دارد« ).(Baudrillard, 1989: 56
ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز داﯾﻤﺎ ﺟﻠﻮهﮔﺮی ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ
ﺷﻬﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺎق ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ
ً
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﺼﻮﺻﺎ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی ﮐﻼﻧﺸﻬﺮی ﺑﺮای داوود
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ وارد ﺗﻬﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺟﺬاﺑﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار
ﻫﺴﺘﻨﺪ .داوود ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻮکﻫﺎی
ﺷﻬﺮ ﻣﺪرن ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﺷﻬﺮ از ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی
ﮐﻼﻧﺸﻬﺮی ﻟﺬت ﺑﺒﺮد .در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان داوود ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻪزﻧﯽ ﻣﺒﺪل
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ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺷﺘﯿﺎﻗﺶ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺧﻮد» ،ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺗﮑﺜﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ روی ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ« ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ
در آﯾﺪ ) .(Buci-Glucksmann, 1994: 80در ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز
داوود را در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ،
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺘﺤﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﻗﺎب ﻣﯽﻧﮕﺮد .دورﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﮕﺎه وی را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ
در ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﭘﻮﺳﺘﺮی ﺑﺰرگ از ﻓﯿﻠﻤﯽ را در ﻗﺎب ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻓﺘﯿﺶواری از ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻓﯿﻠﻢ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻢ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺼﺮی ﺷﻬﺮی
ﻣﺪرن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻓﺎﻧﺘﺰیﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦ و روان
رﻫﮕﺬران ﺷﻬﺮی دﻻﻟﺖ آﺷﮑﺎری دارد .ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺎه
ﺧﯿﺮه ﻣﺘﺤﯿﺮاﻧﻪ داوود ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻏﻮلآﺳﺎ و ﻓﺘﯿﺶوار ﺳﺘﺎرهﻫﺎی
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮ ،و ﻧﮕﺎه ﺧﯿﺮه ﻣﺒﻬﻮت اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش در اﺗﺎق ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻧﻈﺮ دور
داﺷﺖ .در ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ ،ﺷﻬﺮ ﻣﺪرن ﻫﻤﭽﻮن اﺗﺎق اﺣﻤﺪ ،ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻏﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن داوود
و اﺣﻤﺪ را ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮﺷﺪﮔﺎن و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﺒﺪل
ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ . (۲
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮﻧﺘﺎژی و ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺘﻨﺎدی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ
ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ ﻓﯿﻠﻤﯽ درﺑﺎره ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻗﺪرت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ
اﺳﺖ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ )ﺷﺎﻣﻞ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در اﺗﺎق
اﺣﻤﺪ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ،ﻋﮑﺲﻫﺎی

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۲ﭘﺮﺳﻪزﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ در ﺷﻬﺮ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ .ﻣﺮﺟﻊ) :ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻓﯿﻠﻢ(

ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ در ﮐﻨﺎر ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ ،و  (...ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺮﮐﺰی
ً
ﻓﯿﻠﻢ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ در ﻓﯿﻠﻢ از اﻫﻤﯿﺘﯽ
وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد در ﮐﻨﺎر ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ
دارد ،ﻣﻌﯿﺎر ارزشﮔﺬاری در ﺣﻠﻘﻪ ﻋﺸﺎق ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ارﺑﺎب
ﺟﻤﺸﯿﺪ و ﻣﻼک رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﮐﺎﻻ و ارز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﻠﮏ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮد اﻋﺘﺒﺎر و ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ،اﺣﻤﺪ ﺑﻪ داوود ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ
و دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻋﮑﺴﯽ از ﺧﻮد و ﺳﺘﺎره
ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﻨﺪی ﺑﺮای اﺛﺒﺎت دوﺳﺘﯽﺷﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در
اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ،ﻋﮑﺲ ﯾﺎد ﺷﺪه از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،و ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮای ادﻋﺎی اﺣﻤﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ادﻋﺎی رﻓﺎﻗﺖ وی
را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اداﻣﻪ ،ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻀﻤﻮن ارﺟﺎعدﻫﯽ
ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺳﺎزد و آن را ﺑﻪ
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﻣﺒﺎﺣﺚ روﻻن ﺑﺎرت ۱۶در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎدی و ارﺟﺎﻋﯽ ﻋﮑﺲﻫﺎ در ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ
ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎرت ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻧﻘﺎﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ و اﺗﻔﺎق روی داده ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻧﻘﺎش ﺻﺮﻓﺎ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺧﯿﺎﻟﯽ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:
»ﻣﻦ ﻧﺎم ﻣﺼﺪاق ﻋﮑﺎﺳﯽ را ﻧﻪ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻋﻤﺪا
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن دﻻﻟﺖ
دارد ﺑﻞ ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﻧﻬﻢ ﻟﺰوﻣﺎ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻋﺪﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﯽ آن ﻋﮑﺴﯽ
ﻫﻢ در ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ را
ﺑﯽ آﻧﮑﻪ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺒﺎﻓﺪ ...در ﻋﮑﺎﺳﯽ
درﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ،ﻣﻦ
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی آﻧﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ اﺳﺖ :از واﻗﻌﯿﺖ و از ﮔﺬﺷﺘﻪ .و
ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺒﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد،
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ ﺑﺎ اﻧﺪک ﻣﺴﺎﻣﺤﻪای آن را ﮔﻮﻫﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻮﺋﻤﺎی آن .اﻧﭽﻪ در ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﻫﺪف
ﻣﻦ اﺳﺖ )ﻫﻨﻮز درﺑﺎره ﻓﯿﻠﻢ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﯿﻢ( ﻧﻪ
ﻫﻨﺮ اﺳﺖ و ﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ،ارﺟﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﺎم ﻧﻮﺋﻤﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ "آﻧﭽﻪ ﺑﻮده"
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) «...ﺑﺎرت.(۹۷-۹۶ :۱۳۸۰ ،
ﺑﺎرت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰی
16. Roland Barthes

۸۱

۸۲

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،ﻓﺼﻞ اول ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۴۰۰

ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻗﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ
روﯾﺪاد ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﯾﮏ »ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ« ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ،
ﮔﻮاﻫﯽﺑﻪاﯾﻨﮑﻪ»آﻧﭽﻪﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢاﯾﻨﺠﺎﺑﻮدهاﺳﺖ«)ﻫﻤﺎن.(۹۷ :ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ را از ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺑﺮد زﯾﺮا
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﯾﮏ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ
ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ارﺟﺎع ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ »ﮔﺬﺷﺘﻪﺑﻮدﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ،«۱۷
از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎرت ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ و ﺳﮑﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ) .(Marder, 1991: 96ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﺎرت ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ روی داده دﻻﻟﺖ
دارﻧﺪ ،در ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﻪ روﯾﺪاد ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺎﺳﺎ اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ ارﺟﺎع ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺟﻌﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ
»ﻣﻮﻧﺘﺎژ «۱۸ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اداﻣﻪی ﻓﺼﻞ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﺣﻤﺪ
ﺑﻪ داوود ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آزادی از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ،ﻣﯿﺎن او و ﺳﺘﺎره
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،و »ﻋﮑﺴﯽ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎری
از اﯾﻦ دﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ...» :راﺳﺘﯽ ﯾﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﻪ .اﮔﺮ
ﺑﯿﮏ را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﻣﯽدم ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ واﺳﺖ ﮐﻠﮏ ﺑﺰﻧﻪ ...ﯾﻪ ﻋﮑﺲ
از ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮه ،ﺑﻌﺪش ﮐﻠﻪ ﺑﯿﮏ رو ﻣﯿﺰاره ﺟﺎی ﮐﻠﻪ ﻣﻦ .ﻫﻤﯿﻦ«.
از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ »در
ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد واﻗﻌﯿﺖ و ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪه«
اﺳﺖ )ﮐﻮﭘﻨﯿﮏ .(۲۲۳ :۱۳۹۶ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﺟﻌﻠﯽ و ﻣﻮﻧﺘﺎژی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ ،و ﻓﻘﺪان ارﺟﺎع اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ
واﻗﻌﯿﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﭘﺎرادوﮐﺴﯿﮑﺎل ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻌﻠﯽ در ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ و ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد را
ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ،ﻏﯿﺮ
اﺻﯿﻞ و ﺟﻌﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ در
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪ اﺻﯿﻞ و واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ را
در واﻗﻌﯿﺖ ﻫﻢ زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ .آنﻫﺎ داﯾﻤﺎ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ و
ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﺗﺼﻨﻌﯽ در ﺣﺎل ﭘﺮﺳﻪزﻧﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ
ﭘﺮﺳﻪﻫﺎی آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ آنﻫﺎ
در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ . (۳
ﻧﯿﺮوی زاﯾﺎی ﺧﺎﻃﺮات ﭘﺮوﺗﺰی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن واﻟﺘﺮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ  ،زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ
۱۹

17. The pastness of the past
18. Montage
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ﮐﺮاﮐﺎﺋﺮ ،۲۰و روﻻن ﺑﺎرت ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
»اﺑﺰار ﺧﺎﻃﺮه ﭘﺮوﺗﺰی «۲۱ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻫﻤﺎن .(۲۳۶ :ﻣﺘﺎﺛﺮ
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ،آﻟﯿﺴﻮن ﻟﻨﺪﺳﺒﺮگ در ﺑﺤﺚ ﺧﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺰی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺴﻂ ﻣﯽدﻫﺪ و اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ »اﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮه ﺷﺮط ﻻزم ﻫﻮﯾﺖ و ﯾﺎ ﻓﺮدﯾﺖ اﺳﺖ ـ اﮔﺮ آﻧﭽﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺪﻋﯽاش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺒﯿﻦ ﮐﯿﺴﺘﯽﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ـ ﭘﺲ
اﯾﺪه ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ )ﭘﺮوﺗﺰی( ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﺧﺎﻃﺮه را
ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺴﺎﻟﻪدار ﻣﯽﮐﻨﺪ«)ﻟﻨﺪﺳﺒﺮگ .(۱۷۰ :۱۳۸۲ ،وی از
ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺴﺘﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ» ،ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﺣﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪهای« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ارﮔﺎن ﭘﺮوﺗﺰی ﻫﻤﭽﻮن دﺳﺖ و
ﭘﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﻧﯽ ادﻏﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )Landsberg,
ً
 .(2009: 222ﻟﻨﺪﺳﺒﺮگ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﻗﺪرت ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در اﯾﺠﺎد ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ آن ﺧﺎﻃﺮات ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻓﯿﻠﻢ ﯾﮏ »رﺳﺎﻧﻪ ﺣﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪن ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﻗﺮار دﻫﺪ ،او را ﺑﻪ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ دور ﮐﻪ او آن را ﻧﺰﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ
واﻣﯽ دارد ،و اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮه ﺑﺎﺷﺪ«
) .(Landsberg, 2012: 90ﻟﻨﺪﺳﺒﺮگ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺰ و
ادﻏﺎم ﮐﺎﻣﻞ ،ﻣﺪﻟﯽ را ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﻓﯿﻠﻢ و ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در آن ،رواﯾﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد،

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۳ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺘﻨﺎدی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ در ﻓﯿﻠﻢ .ﻣﺮﺟﻊ:
)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻓﯿﻠﻢ(
20. Siegfried Kracauer
21. A ProstheƟc Memory Device

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،ﻓﺼﻞ اول ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۴۰۰

ﺗﺎ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮات ﭘﺮوﺗﺰی را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در وﺟﻮد ﺧﻮد ادﻏﺎم ﮐﻨﺪ .وی ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﭘﺮوﺗﺰی از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در زﻣﺎن ﺣﺎل ﺳﯿﻼن ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ )Landsberg,
 .(2012: 85ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺰی »ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ زﻣﺎن ﺣﺎل و اﻋﻤﺎل ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ آﯾﻨﺪه زﻧﺪه را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ...
ﺧﺎﻃﺮه ﻫﻤﭽﻮن ﻧﯿﺮوﯾﯽ زاﯾﺎﺳﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺲ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﺟﻠﻮ ﻣﯽراﻧﺪ«)ﻟﻨﺪﺳﺒﺮگ .(۱۷۰ :۱۳۸۲ ،در ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ
ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻃﺮﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی زﯾﺴﺘﻪ و ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺰی از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽرود ،و اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎﯾﯽ
را ﻣﯽزﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺰی
در ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی دارﻧﺪ ،و ﻫﻮﯾﺖ و
ﺳﻮژﮔﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺰی در ﻫﻤﺘﻨﯿﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ» ،ﺷﯿﻮهای را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ذاﺗﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد«)ﻟﻨﺪﺳﺒﺮگ.(۱۷۰ :۱۳۸۲ ،
در آن ﺧﺎﻃﺮهِ ،
ﺧﺎﻃﺮات ﭘﺮوﺗﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ ،دﻧﯿﺎی
اﻃﺮاف را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی درک ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد
ً
واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ را زﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
زﯾﺮا ﺣﺎل و آﯾﻨﺪهﺷﺎن ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﯿﺮوی اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﭘﺮوﺗﺰی دﮔﺮﮔﻮن
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ ،در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻓﺎﻧﺘﺰیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺰی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺎﻣﻦ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .در
دﻗﺎﯾﻖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻓﯿﻠﻢ ،ﻓﺼﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺣﻤﺪ آرﺗﯿﺴﺖ در اﺗﺎق
ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻮد ،ﺧﻮاب ﺧﻮد از ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎرﯾﮏ و درﯾﺎ را ﺑﺮای
دوﺳﺖ ﭘﯿﺮش ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺟﯿﻤﺰ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ» :داﺷﺘﯽ ﺧﻮاب دﯾﺸﺐ رو ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ« ،اﺣﻤﺪ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن ﺧﻮاﺑﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻟﺤﻈﺎت
ﻗﺒﻞ او را دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺳﺘﺎره ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش ﺧﯿﺮه
ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺧﻮاب ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را دوﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه ﺳﺘﺎره ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻫﻢ دﺧﺘﺮی را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در ﯾﮏ ﮐﻮﭼﻪ
ﺑﺎرﯾﮏ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎیﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ:
»ﺧﻮب ﻓﯿﻠﻤﻪ دﯾﮕﻪ« .در اداﻣﻪ اﺣﻤﺪ ﻣﺎﺟﺮای درﮔﯿﺮی و ﻧﺰاع
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮدش و ﺳﺘﺎره ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ،ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی
ﻣﻨﻔﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در ﮐﺎراﺗﻪﺑﺎزی در ﻣﯿﺎﻧﻪ
اﯾﻦ ﻧﺰاع ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﮐﺎراﺗﻪ ﺑﻠﺪ
ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﺧﻮب ﺧﻮاﺑﻪ دﯾﮕﻪ« .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺤﺚ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺮای اﺣﻤﺪ ،ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﺧﻮاب ،روﯾﺎ ،ﻓﺎﻧﺘﺰی و ﻓﯿﻠﻢ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،و وی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﯾﺰی ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ از ﺳﺘﺎره ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮابﻫﺎ ،روﯾﺎﻫﺎ و ﻓﺎﻧﺘﺰیﻫﺎی او ﺷﮑﻞ دادهاﻧﺪ .اﺣﻤﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮد ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﻪ
ﺑﺎرﯾﮏ او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﮐﻮﭼﻪ ،درﯾﺎی آﺑﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻣﯽدوﯾﺪ ،ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮاب و ﻓﺎﻧﺘﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﯿﻠﻢ ،دوﺳﺘﺎن درون ﯾﮏ
ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺧﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ،وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ اوج ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺮدان ﺑﺎﻟﻎ،
ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ در
ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻓﺮﺿﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻗﻮه ﺗﺨﯿﻠﺸﺎن ﺑﻪ
ﺻﺤﺮای ﻓﯿﻠﻢ وﺳﺘﺮن ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎﮔﻬﺎن درﮔﯿﺮی ﺧﯿﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ
در ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺮﺿﯽ ،ﺟﻨﺒﻪ واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﮑﺎن رﺧﺪادﻫﺎ ،در ﭘﯽ
در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن روﯾﺎ ،از ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﯿﺮون
از ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﯿﻦ درﮔﯿﺮی ،ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ،ﺑﺎ
اﺣﻤﺪ
ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ اﺣﻤﺪ ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﮕﯽ ﺟﺰ داوود و ِ
زﺧﻢ ﺧﻮرده ﻣﺘﻮاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺣﻤﺪ ﺧﻨﺪهﮐﻨﺎن اﺑﺘﺪا ﺧﻮن ﺟﺎری
از دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻪ داوود ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﮕﺎه ،اﯾﻦ دﻓﻌﻪ
ﺧﻮﻧﺶ راﺳﺖ راﺳﺘﯿﻪ« .ﺳﭙﺲ ﻋﮑﺲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺘﺎره ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ را
ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪی ﺑﺮ دوﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ وی
اراﯾﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﺑﻪ آن ﻣﯽﺑﺎﻟﯿﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻌﻠﯽ
ﻋﮑﺲ و اﯾﻨﮑﻪ او ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺎ ﺳﺘﺎره دوﺳﺖ ﻧﺒﻮده اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻌﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ،در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ از
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﺘﺎره ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮگ ﺳﻠﻄﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯿﺶ،
در ﺣﺎل ﺟﺎن ﺳﭙﺮدن ،اﺣﻤﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﺑﯽ
ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮای ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﺣﻤﺪ در ﺣﺎل اﺣﺘﻀﺎر ﺑﻪ داوود ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در
اﻧﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎرﯾﮏ درﯾﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺣﻤﺪ از درﯾﺎی
آب در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎرﯾﮏ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،دورﺑﯿﻦ ﻧﮕﺎه داوود
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﻪای ﺧﺎﻟﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،و از درﯾﺎی آب
ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﻧﻤﺎی ﻧﻘﻄﻪ دﯾﺪ داوود ،ﮐﻮﭼﻪای
ﺑﺎرﯾﮏ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ آنﻫﺎ را در آﻏﻮش ﺧﻮد در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺤﺚ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ ﻧﯿﺮوی زاﯾﻨﺪه و ﻣﻮﻟﺪ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺰی را ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻗﺪرت ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺧﻮاب اﺑﺘﺪای داﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ

۸۳

۸۴
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ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮای اﺣﻤﺪ ﺗﺠﺴﻢ واﻗﻌﯽ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺰی ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﺑﺪﻧﯽ اﺣﻤﺪ ادﻏﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ ،از ﻗﺪرﺗﯽ
زاﯾﺎ در ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه وی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ )Landsberg,
 .(2012: 98ﺑﺎ وامﮔﯿﺮی از ﻓﺮوﯾﺪ ،۲۲ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺤﺚ ﮐﺮد ﮐﻪ
آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد )Silverman,
ﻫﺎی زﯾﺴﺘﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
 . (1991: 109ﮔﺬﺷﺘﻪای ﮐﻪ از ﻟﺤﻈﻪ ِ
ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺪرت ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ،و آنﻫﺎ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪای،
ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه را درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) ﺗﺼﻮﯾﺮ (۴
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺴﺘﺎی ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺴﺘﺎی ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
از ﺗﯿﺘﺮاژ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﯿﺘﺮاژ ﺑﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺴﺘﺎی ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺮد ﺟﻮان آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ژﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﺧﯿﺮه
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺴﺘﺎ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺳﭙﺲ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ
زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ،دورﺑﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﻨﯽ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و در

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۴در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن اﺣﻤﺪ در ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ .ﻣﺮﺟﻊ) :ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻓﯿﻠﻢ(
22. Sigmund Freud

ﮐﻨﺎر ﭼﻨﺪ ﺟﻮان در ﻧﻤﺎی اول ،ﺟﻮانﻫﺎی دﯾﮕﺮی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ژﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺠﺪدا ﻧﺎﮔﻬﺎن در
ﻣﯿﺎن ﺣﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﭼﻨﺪ ﺟﻮان در
ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و اﺳﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮ
روی ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺴﺘﺎ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺗﯿﺘﺮاژ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﮔﺮوه ،ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﻮﺳﺘﺮی از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﺘﺎرﮔﺎن
ﺳﯿﻨﻤﺎ را در دﺳﺖ دارد و آن را ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﭘﻮﺳﺘﺮ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﺎرهﻫﺎی زن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﯿﻠﻤﻔﺎرﺳﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﻓﯿﻠﻢ اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﺠﺪدا در ﯾﮑﯽ از
ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻓﯿﻠﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻧﺘﻬﺎی ﺗﯿﺘﺮاژ ،و ﺑﻌﺪ
از آﻧﮑﻪ ﮔﺮوه ﺟﻮاﻧﺎن را در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ و ﺗﺤﺮک،
ﻣﯿﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎﮐﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک ،ﻣﯿﺎن ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﯿﺎن
ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺳﯿﻨﻤﺎ دﯾﺪهاﯾﻢ ﻧﺎﮔﻬﺎن زاوﯾﻪ دورﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ،
و ﻧﻤﺎی ﻣﻌﮑﻮس ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻗﺒﻞ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرود ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ دورﺑﯿﻨﯽ دﯾﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﺎت ﻗﺒﻞ
در ﺣﺎل ﺿﺒﻂ و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در
اﯾﻦ ﻧﻤﺎ ،ﻓﺮدی در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎواﺿﺢ و ﻣﺤﻮ در ﺣﺎل ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﯿﺮی و
ﻓﺸﺮدن ﻣﺎﺷﻪ اﺳﻠﺤﻪای دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺘﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﺮوه
ﻣﺮدان ﺟﻮان اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی اﺳﻠﺤﻪ را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺘﺎره زن ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻓﯿﻠﻢ
ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺤﺚ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﯿﺘﺮاژ اﺑﺘﺪاﯾﯽ،
ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﻗﺮاﺑﺖ ذاﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ )ﺷﻮﺗﯿﻨﮓ( و
ﺷﻠﯿﮏ اﺳﻠﺤﻪ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ،زﯾﺮا آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﻮﻧﺘﺎگ اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ »دورﺑﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﺳﻠﺤﻪ اﺳﺖ ،ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از
دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﮐﺸﺘﻦ اﺳﺖ ـ ﮐﺸﺘﻨﯽ ﻧﺮم و ﻟﻄﯿﻒ«
)ﺳﻮﻧﺘﺎگ (۳۹ :۱۳۹۲ ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ
از ﻫﻤﺎن آﻏﺎزﯾﻦ روزﻫﺎ ،اﺑﺪاع ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻠﯿﮏ اﺳﻠﺤﻪ در
ﻫﻤﺘﻨﯿﺪه ﺑﻮد .ﻇﻬﻮر ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮏ و اﺑﺪاع
اﺳﻠﺤﻪ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ اﺗﯿﻦ ژول ﻣﺎری ۲۳در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺷﻠﯿﮏ ادوارد ﻣﺎﯾﺒﺮﯾﺞ ۲۴ﺑﻮد .ﻣﺎری ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻮژهﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک ،اﺳﻠﺤﻪ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪای
ﻫﺎی
ﺧﻠﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻮژه ِ
۲۵
در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﻮﻟﯿﺎﻧﺎ ﺑﺮوﻧﻮ :
»اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ از ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﺑﺎن
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری در زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﻠﯿﮏ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد« ).(Bruno, 2018: 78
23. ÉƟenne-Jules Marey
24. Eadweard Muybridge
25. Giuliana Bruno
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ﭘﯿﻮﻧﺪی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ژان ﻟﻮک ﮔﺪار ۲۶در ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻔﻨﮕﺪاران(۱۹۶۳) ۲۷
ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ
اﺳﻠﺤﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ در اﺳﺘﻌﻤﺎر ذﻫﻦ و روان ﺳﻮژهﻫﺎی ﻣﺪرن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮ روی ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﻠﺤﻪ ﺷﻠﯿﮏﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از
ﺟﻨﺒﻪ ﺧﻮدارﺟﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﮔﺮدد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ
دورﺑﯿﻦ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮده ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻫﺪف ﺗﺴﺨﯿﺮ ،اﺳﺘﻌﻤﺎر و
ﻣﺴﺦﺷﺪﮔﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۵
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺳﮑﻮن و ﺣﺮﮐﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در ﻃﻮل ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﺤﻨﻪای ،ﺳﺘﺎرهای
ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮه او و ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎﻣﻪ داوود ﺑﻪ او آﻏﺎز
ﺷﺪه ﺑﻮد ،وارد ﻣﺤﻠﻪ ارﺑﺎب ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻋﺸﺎق ﺳﯿﻨﻤﺎی
اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ دور او ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ او ﻋﮑﺴﯽ ﺑﻪ
ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﯿﺘﺮاژ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﭘﻮﺳﺘﺮ
ﺳﺘﺎره زﻧﯽ را ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ژﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻓﺼﻞ را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارد .ﻫﻤﭽﻮن
ﺗﯿﺘﺮاژ اوﻟﯿﻪ ،ﻣﺠﺪدا ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن اﻣﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ و اﻣﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﺎت آﻣﺎده ﺷﺪن و ژﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ در
ﮐﻨﺎر ﺳﺘﺎره در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ،ﻓﯿﻠﻢ ﻧﻤﺎﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺟﻤﻊ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺑﺎ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ  .۵ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺎم ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﺑﺮ روی ﺗﺼﻮﯾﺮی از اﺳﻠﺤﻪ در ﺣﺎل
ﺷﻠﯿﮏ .ﻣﺮﺟﻊ) :ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻓﯿﻠﻢ(
26. Jean-Luc Godard
27. The Carabineers

اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺻﻮﺗﯽ ،ﺻﺪاﻫﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی آنﻫﺎ در ﻟﺤﻈﻪ
آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﻋﮑﺲ ﯾﺎدﮔﺎری ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺻﻮﺗﯽ ،زﻧﺪه و ﻣﺘﺤﺮک
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪ »ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺘﺤﺮک« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد )Mard-
 .(er, 1991: 89از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه،
ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،درﺣﺎل ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ
ﺑﻪ ﺳﺘﺎره ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن را ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎی ﺑﻌﺪ
از آن ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داد .ﺑﺎﻻﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪن
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ،ﻣﺠﺪدا در ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎداور
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎی ﺗﯿﺘﺮاژ اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺮدی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﯿﺮی و ﺷﻠﯿﮏ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ در ﺧﺎرج از ﻗﺎب
اﺳﺖ .در اداﻣﻪ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺟﻮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی
ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﯿﺮی و ﺷﻠﯿﮏ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮی از ﺳﺘﺎره زﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﯿﺘﺮاژ در دﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﺟﻮانﻫﺎ دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﺠﺪدا
اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آﺷﮑﺎرﺗﺮ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﺷﻠﯿﮏ و ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ً
ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺼﻮﺻﺎ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺘﺎره زن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﮋهای
ﺑﺮای ﻧﮕﺎه ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ درﭘﯽ
ﺗﺴﺨﯿﺮ و ﺗﺼﺎﺣﺐ اﺳﺖ .ارﺟﺎع اﯾﻦ ﻓﺼﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎرهﮔﺮی
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻣﺮد
ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮﯾﻪ رواﻧﮑﺎواﻧﻪ ﻓﯿﻠﻢ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻟﻮرا ﻣﺎﻟﻮی ،ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ
رواﻧﮑﺎواﻧﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺧﯿﺮه ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﺎﻧﻪ در ﺳﯿﻨﻤﺎ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ روی ﭘﺮده ﺳﯿﻨﻤﺎ زﻧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﮋه ﻣﯿﻞ ﻣﺮداﻧﻪ
ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :ﻧﮕﺎه ﻣﺮداﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﯿﺎﻻت ﯾﺎ ﻓﺎﻧﺘﺰی،
ﺧﻮد را روی ﭘﯿﮑﺮ زﻧﺎﻧﻪ ﮐﻪ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻓﺮا
ﻣﯽﻓﮑﻨﺪ .زﻧﺎن در ﻧﻘﺶ ﺟﻠﻮهﻓﺮوﺷﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﯽﺷﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻢ ﺑﺮای ]دﯾﺪه ﺷﺪن[ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و
ﻇﺎﻫﺮﺷﺎن ﺑﺮای ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺼﺮی و اروﺗﯿﮏ رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه،
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﺎه
ﺑﻮدن دارﻧﺪ«)ﻣﺎﻟﻮی .(۷۸ :۱۳۸۲ ،از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎﻟﻮی ،اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻔﻬﻮم
ﺳﯿﻨﻤﺎ )و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏﻫﺎﻟﯿﻮود( در ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﺎ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖﻣﻨﺪ زﻧﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و »ﻧﮕﺎه
ﺑﻮدن «۲۸ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﺎﻧﻪ ،ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ از زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮐﺮدﻧﯽ ِ
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن .(۸۷ :در ﺻﺤﻨﻪ ﺷﻠﯿﮏ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺳﺘﺎره
زن ،ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب از ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﯿﺮی اﺳﻠﺤﻪ و ﻧﮕﺎه
ﺧﯿﺮه ﮔﺮوه ﻣﺮدان ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻫﺎﯾﯽ از ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﻓﺘﯿﺶ ﺷﺪه ﺑﺪن ﺳﺘﺎره
28. To be- looked-at-ness,
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ﺑﺮش ﻣﯽزﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن »ﻧﮕﺎه
ﺧﯿﺮه ﻣﺮداﻧﻪ« ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺘﺎره زن و ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎرهﮔﺮی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻮرد
اﺷﺎره ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﺗﺼﻮﯾﺮ (۶
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ در ﻃﻮل ﻓﯿﻠﻢ داﯾﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺑﻪ ﻗﺮاﺑﺖ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺮگ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻟﻮی در ﺑﺤﺚ ﺧﻮد ،ﺳﮑﻮن و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ را در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل زﻣﺎن در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ و از ﭘﮋواک ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺮگ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ
) .(Mulvey, 2006: 59-62ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد »ﻋﮑﺲﻫﺎ
اﻣﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺷﺪه را ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﯿﮏ دﻗﯿﻘﺎ در
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن و ﻣﺒﺪل ﮐﺮدن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﺷﺒﺤﯽ ﺟﻮﻻن دﻫﻨﺪه در درون آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺗﺤﺎدی
ﺷﮕﻔﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﮔﺎن و زﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ) «....ﮐﻮﭘﻨﯿﮏ،
 .(۲۲۸ :۱۳۹۶ﻧﻘﻄﻪ ﻏﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ،
در ﺻﺤﻨﻪای روی ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ و داوود ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﺷﺒﺎﻧﻪ
روز اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎره ﻣﺤﺒﻮﺑﺸﺎن ،ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ وی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺸﺎدهروﯾﯽ آنﻫﺎ را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﯾﺎدﮔﺎری ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ،ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺤﻨﻪ
ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮوه ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺘﺎره زن ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه،
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺲ و ﺣﺎﻟﯽ زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﺎ

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۶ﻧﮕﺎه ﺧﯿﺮه ﻣﺮداﻧﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺷﻠﯿﮏ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ .ﻣﺮﺟﻊ) :ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻓﯿﻠﻢ(

ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻌﻒ
ﺳﺮﻣﺴﺘﺎﻧﻪ اﺣﻤﺪ و داوود در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن روﯾﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪ دورﺑﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﮑﺎس )ﻓﺸﺮدن
ﻣﺎﺷﻪ و ﺷﻠﯿﮏ اﺳﻠﺤﻪ(،
ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ
ِ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮ روی ﭘﺮده ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ
ﻧﮕﺎﺗﯿﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﮕﺎﺗﯿﻮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در
ﻣﯽآﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﭘﺮده را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ را ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﻘﻄﻪ ﻏﺎﯾﯽ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ در ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ زوال ﻣﺎده ﺑﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺷﻮک ﻋﻤﯿﻘﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدارﺟﺎﻋﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﻓﯿﻠﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ ﻓﺮاﺳﻮی ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻃﻨﺰآﻟﻮد
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺻﺤﻪ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺑﻄﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﻣﺪرن
آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ در اﺑﺘﺪای ﻓﯿﻠﻢ داوود ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺟﻬﺎن روﯾﺎﯾﯽ
ﺳﯿﻨﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ .درواﻗﻊ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،روﯾﺎ و وﻋﺪهای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﻣﺪرن ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ و او را از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮ ﻫﻢارزی ﺷﻬﺮ و ﺳﯿﻨﻤﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﻨﻞ .(۱۳۹۵ ،داووود ﺷﮕﻔﺖزده از ﻋﻈﻤﺖ
ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﻣﺪرن ،در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ
و از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﺷﻬﺮی ﻣﺸﻌﻮف ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺷﮕﻔﺘﯽ و ﺧﻮشﺧﯿﺎﻟﯽ داوود و اﻧﺘﻈﺎراﺗﺶ از ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ و ﺳﯿﻨﻤﺎ
در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ در اوج اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ
ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺟﻬﺎن روﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺮهاش ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮش ﺧﯿﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .داوود وارد ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪی ارﺑﺎب ﺟﻤﺸﯿﺪ
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻟﺸﮕﺮ در آن ﺟﻤﻊاﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
رﻓﺘﺎر ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎﻧﻪاش ،ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ
در ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﯿﻂ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ را
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﯿﺘﺮاژ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻓﯿﻠﻢ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﻧﻘﺸﯽ در ﻓﯿﻠﻤﯽ روزﻫﺎ و ﺷﺐﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﻗﺮاﺑﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ
ﻣﺴﺦﺷﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه در ﺗﯿﺘﺮاژ اوﻟﯿﻪ دارﻧﺪ .ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮی ،اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻣﯽﺗﻮان ﻃﺮدﺷﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎن روﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ داوود ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﺮودﯾﻦ
ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺷﻮد .در اوﻟﯿﻦ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ
ﺑﺎ اﺣﻤﺪ و ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﺐﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎﻓﻪ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و راﻫﯽ
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ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و ﺑﯿﻤﺎری وﺧﯿﻢ ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺮاس داوود از
دﯾﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺲ اﺳﺖ ،اﺣﻤﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اوﺿﺎﻋﺶ دراﻣﺎﺗﯿﮑﻪ ...درﺳﺖ ﺑﺸﻮ ﻧﯿﺴﺖ« .داوود
ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن از آن دو ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺗﺎﻗﯽ ﺑﺮای
ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن ﺷﺐ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪای ﻣﯽرود ﺑﺎ زوج ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺗﺎﻗﯽ در ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ اﺟﺎره ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ
ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﺮ آنﮐﺲ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻃﺮد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .داوود ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻮن زوج
ﺟﻮان ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ آواره و ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯽﺷﻮد .در ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺳﺮد و ﺗﺎرﯾﮏ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪای
آﺗﺸﯽ روﺷﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺮد ﺷﺪه دﯾﮕﺮی در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺑﺰرگ.
در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻫﺬﯾﺎن و ﺷﻠﻮﻏﯽ روزاﻧﻪ ﮐﻪ داوود ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ﺳﻮی ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭘﺮﺳﻪﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ داوود آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺑﺎر ،ﺟﻮش و ﺧﺮوش
ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و آراﻣﺶ و ﺳﮑﻮن ﻣﺮگ
ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺳﻠﻄﻪ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ،در اوﻟﯿﻦ
ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ورود داوود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ،ﺗﻮﺟﻪ وی ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﭼﺸﻤﮏزن
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز در دو ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ ﭼﺮاغ
ﭼﺸﻤﮏزن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﮕﺎه ﺳﺮﮔﺮدان و ﻣﺘﺤﯿﺮ داوود را در ﻗﺎب
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﭼﺮاغ ﭼﺸﻤﮏزن ﺷﻬﺮی از ﺳﻮﯾﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻻﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮ ﻣﺪرن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دﻻﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﻓﺴﻮن و اﻏﻮاﮔﺮی ﮐﻼﻧﺸﻬﺮی .اﯾﻦ اﻏﻮاﮔﺮی
در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﺳﻪﻫﺎی روزاﻧﻪ داوود در ﺷﻬﺮ ،در
ﻗﺎﻣﺖ ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ داوود را ﺳﺮﺳﭙﺮده و
ﻣﺪﻫﻮش ﺧﻮد ﮐﺮده ،و از ﺳﻮﯾﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮی ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ داوود ﻣﯿﺎن ﻓﻀﺎﻫﺎی
آ ﮐﻨﺪه از ﻣﺮگ ﺷﻬﺮی ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻣﺠﺪدا ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﯾﮑﯽ از ﭼﺮاغ
ﭼﺸﻤﮏزن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﭼﺮاغ ﭼﺸﻤﮏزن ﻗﺪرت
اﻏﻮاﮔﺮاﻧﻪ و وﺳﻮﺳﻪﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ،و ﺣﺴﯽ
ﺗﺸﻮﯾﺶآﻣﯿﺰ ،ﻫﺮاساﻧﮕﯿﺰ و ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
)ﺗﺼﻮﯾﺮ (۷
از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺮگ ﻣﺼﻄﻔﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان در ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .در ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﺷﺪ ،ﺑﯿﻤﺎری و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪای را ﺑﺮای
ﻣﻮاﺟﻬﻪ داوود ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﺪرن ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
در ﺻﺤﻨﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﯾﻦ ﺳﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎری
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ و داوود در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺟﺎن ﻣﯽﺳﭙﺮد .آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎ از ﻓﺼﻞ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه،
اﺣﻤﺪ و داوود را در درون ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎﯾﯽ ﻋﺮﯾﺎن ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﭙﺲ
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺴﺘﻪ از ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻓﻪﻫﺎی
ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ .در
ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ روی دﯾﻮار ،ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ در اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮﮐﺶ ﺑﺎ
اﺣﻤﺪ ﺣﻀﻮر دارد .او ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن اﺣﻤﺪ ،ﺧﻮد ﻋﻤﺮی زﻧﺪاﻧﯽ
و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪه ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﻪ دﺷﻮاری
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯿﺎن ﻓﻀﺎی اﺗﺎق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﯾﮑﯽ از
ﭼﻬﺮه وی در ﻗﺎب دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ روی دﯾﻮار ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎواﺿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻗﺎب و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺮ روی
دﯾﻮار زل ﻣﯽزﻧﺪ .دورﺑﯿﻦ از ﺻﻮرت ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺼﻮﯾﺮ
روی دﯾﻮار ﭘﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﭘﻮﺳﺘﺮی از ﻓﯿﻠﻢ ﻗﯿﺼﺮ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﺳﺘﺎره ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪ اﺣﻤﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﻋﮑﺴﯽ از ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮐﺮده اﺳﺖ
و در ﺧﯿﺎل ،ﺧﻮد را ﻫﻤﺒﺎزی ﺳﺘﺎره ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻧﻤﺎی ﻣﻌﮑﻮس ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯽﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺟﻌﻠﯽ و ﻣﻮﻧﺘﺎژی ﻣﯽﻧﮕﺮد .ﺳﭙﺲ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺮ روی
ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺗﺎق ﻣﯽﭼﺮﺧﻨﺪ ،و دورﺑﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎی ﻧﻘﻄﻪدﯾﺪ وی را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﮔﺬرا ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ را ﺑﺪون ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺧﺎص ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن او ﺷﮑﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻣﺠﺪدا ﻧﻤﺎﯾﯽ از

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۷ﻫﺸﺪار ﭼﺮاغ ﭼﺸﻤﮏزن ﺷﻬﺮی در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ .ﻣﺮﺟﻊ:
)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻓﯿﻠﻢ(

۸۷

۸۸

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،ﻓﺼﻞ اول ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۴۰۰

ﻣﺼﻄﻔﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را از اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد،
و ﺑﺎ دﺷﻮاری ﺑﻪ ﺳﻮی در ﺧﺮوﺟﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از ﺗﺮک
اﺗﺎق ،ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ آرام و
ﺳﺮﺧﻮرده اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽ او از ﺟﻬﺎن روﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻏﺎﯾﯽ
ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺼﻄﻔﯽ در ﻣﯿﺎن ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﻬﺮی
ﺗﻠﻮﺗﻠﻮ ﺧﻮران ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،و ﺳﭙﺲ ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﯽﭘﻨﺎه در آﻏﻮش
زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی ،ﺟﺎن ﻣﯽﺳﭙﺎرد .ﻣﺎﻣﻨﯽ ﮐﻪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮگ ﺑﺮای او ﭘﻨﺎﻫﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
در ﻓﺮاﺳﻮی ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎ و ﺟﻠﻮهﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮی ،ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ
ﻣﺪرن و ﻫﻢارزش ﺳﯿﻨﻤﺎ ،دﯾﮕﺮ ﺳﻮی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎ از ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،وی را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ
ﮔﺸﺎده و رو ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﻨﺒﺸﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪ دﺷﻮاری ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ
داد آﻧﭽﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺴﺘﺎی ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﯾﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ .ﺳﮑﻮن و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ،ﻗﺪرت
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آن را ﺗﺸﺪد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﭼﺸﻤﺎن ﮔﺸﻮده و ﺧﺎﻟﯽ از
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺼﻄﻔﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺳﺮد و ﺳﻨﮕﯿﻨﺶ از ﻗﻠﻤﺮوی
ﻣﺮگ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی زﻧﺪﮔﺎن و ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽﻫﺎ ،روﯾﺎﻫﺎ و ﻓﺎﻧﺘﺰیﻫﺎﯾﺸﺎن
ﻣﯽﻧﮕﺮد .اﯾﻦ ﻧﮕﺎه را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺧﯿﺮه ﻣﺮداﻧﻪ
ﺳﺮﺷﺎر از اﺷﺘﯿﺎق و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ و ﺗﺼﺎﺣﺐ در ﻓﺼﻞ ﺑﺎزی ﺑﺎ
اﺳﻠﺤﻪ و ﺷﻠﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺘﺎره ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﮕﺎه ﺧﺎﻟﯽ
و ﺳﺮد ﻣﺼﻄﻔﯽ را ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ رواﯾﯽ و
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎنﻣﻨﺪی ،اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ  .۸ﻧﮕﺎه ﺧﯿﺮه ﻣﺼﻄﻔﯽ از ﻗﻠﻤﺮوی ﻣﺮگ ،و ﺳﮑﻮن و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ .ﻣﺮﺟﻊ) :ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻓﯿﻠﻢ(

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ وامﮔﯿﺮی از ﻣﺎﻟﻮی ،ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ »ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻣﺮز ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻣﯿﺎن
اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮﺋﯿﺘﯽ ﮔﺬرا ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺟﺴﺪ ،ﯾﺎدآور
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪنﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک و زﻧﺪه ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
اﯾﺴﺘﺎی ﺟﺎنﺑﺨﺸﯽ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﯿﺎن اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ و ﻣﺮگ،
ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺒﺤﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد« )Mul-
 .(vey, 2006: 87-88ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﻫﯽ و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﺮگ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﺶ از ﻣﺪﺧﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎ ادراک ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ
از ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری ﻣﺼﻄﻔﯽ ،اﺣﻤﺪ و داوود ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و اﺣﻤﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﮔﺎری ﮐﻮﭘﺮ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﺎری ﮐﻮﭘﺮ رﻓﯿﻖ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻪ .«...در ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺟﻬﺎن روﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺮﻫﻤﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮگ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۸
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻟﻄﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻣﻬﺠﻮر و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ،از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮ
درﺑﺎره ﺗﺼﺎوﯾﺮ )ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ و ﮐﻼﻧﺸﻬﺮی( و ﻗﺪرت
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻫﻮﯾﺖ و رواﺑﻂ ﺳﻮژهﻫﺎی
ﻣﺪرن ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﻐﻔﻮل در ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﯾﺎدآوری ،و اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺠﺎم
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪ
و ﺳﺮﺳﭙﺮده ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ً
ﺷﺪهاﻧﺪ ،و از ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدوی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮﯾﺰی ﻧﺪارﻧﺪ .ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎن آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ
روﯾﺎﮔﻮﻧﻪای را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ را در
ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه و ﻣﺎﻣﻨﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻫﺠﻤﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ آﻧﻌﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ از
ﻗﺪرﺗﯽ زاﯾﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ اﻓﺮاد ادﻏﺎم
ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺰی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،و از ﻗﺪرت
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری و ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﻓﺮاد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﻧﮕﺎه ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ،ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﯿﺮاﯾﯽ
ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﻓﺮاﺳﻮی ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎ و ﺟﻠﻮهﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺟﻬﺎن روﯾﺎﯾﯽ
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ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را ﻣﯽﺗﻮان
اﺛﺮی درﺑﺎره دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﯿﺎن زاﯾﻨﺪﮔﯽ و ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻟﺤﺎظ
ﮐﺮد .ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
و اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ انﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻃﺮدﺷﺪﮔﺎن و راﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ ﻓﯿﻠﻤﯽ درﺑﺎره ﻋﺸﺎق و
ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ ،و در ﻓﯿﻠﻢ داﯾﻤﺎ درﺑﺎره ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن
ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺘﻨﺎﻗﺾآﻣﯿﺰ ،در
ﺗﻤﺎم ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻓﯿﻠﻢ ،ﻫﯿﭻ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺻﺤﻨﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ را در ﺣﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ،
وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﻢ در ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﭘﺮده
ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﯿﻠﻤﯽ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪه اﺗﻔﺎﻗﺎت را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﻼء ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺮده ﺑﻪ آن
ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺎﯾﺐ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﻔﺮهای
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮد آن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد،
اﻣﺎ ﺧﻮد ﺧﻼء ،ﻏﯿﺎب و ﺳﺮاﺑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
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