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 گفتارپیش
 

هنری  زندگِی  مرورِ  روش رایج  های گوناگونی دارد؛ سازها شیوهنوشتن دربارۀ فیلم
جوایز، بازیگران و همکاران  ،روی ترتیب آثارنویسنده حالت تمرکز  . در اینستهاکارگردان

اجتماعی،  برای تشریح نظریۀ است فیلم مصداقی در روش دومست. اوهای فیلم
ها نوشته دانشناسان و فلسفهی توسط جامعهیهایا فلسفی. معمواًل چنین متن روانکاوی

کید بااینکه شود. می  اجزاء، اما به این استها در ظاهر بر عناصر دیداری فیلم تحلیل اینتأ
مربوط به ها نوشته کنند. نوع سوِم فلسفی یا روانکاوانه نگاه می کلیک  ۀسازند عنوانبه

شود. این مطالب یکی منتشر می هاسایتوبژورنالیستی است که در نشریات یا  نقدهای
یک تأویل  ذیِل  سایر عناصر فیلم   ،آن نکتهکنند، تا از طریق از نکات فیلم را برجسته می

است.  زیادمنتقد بسیار  نظر شخصِی  دخالِت  احتماِل ای معنایی قرار گیرد. در چنین گونه
 ،کند. اما نوع دیگرمیاخذ شده و نقد این معنا را بر فیلم تحمیل  اوتوسط  ترپیشمعنا  چراکه

 سه نوع اندازههر  ؛است سینما قواعد و اصول زیباشناسی بر اساس سازفیلمبررسی سبِک 
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در  چراکه. استنزدیک  سینمابه  اخیرنوع  به همان اندازه، بدانیمسینما دور  ذاتاز  را قبلی
 ساز  فیلم نامۀ هنرِی به زندگیکردن سه نوع قبلی چند مشکل اساسی وجود دارد: توجه 

مهم جایی در جریان  وانفعاالتفعل حال آنکه .دگیرنادیده می را بخش نادیدنی و ذهنی او
عنوان مورد مطالعاتی اگر از فیلم به طورهمیناست که خود هنرمند هم از آن مطلع نیست. 

 .شود نه سینماشود، این فلسفه است که بررسی می استفادهای فلسفی نظریهبرای تشریح 
ابزاری  را ، ناخواسته سینمافیلمبه  علوم انسانیالصاق مفاهیم و نظریات تالش برای  بساچه

 طورایندانیم که می یدر حالکند. قلمداد  های فکرینظام در خدمت بقیۀ و یتوخال
و  شناسانههستیو سینما هم یک شیوۀ بیانی است و هم برخوردار از محتوای  نیست

 فرد.عاطفی منحصربه
هنر سینما تنها یک راه وجود دارد: تحلیل آثار  ۀشناسانمحتوای هستی شناختبرای 

با  بتوان ای نیست کهیک مفهوم دکوراتیو نیست. مقولهسبک ها. سبک سینمایی فیلم
گاهانه ا سازیفیلمهر ها با آن آشنا شد. چراکه سبک تحلیل تکنیک  وشود می جادیناآ

های مبهمی هستند که فقط از ها، گزارهایدههای زیباشناختی اوست. این محصول ایده
تشخیص ایده  امکاِن  هم فرم   شدِن  پس از پدیدارحتی شوند. اما طریق فرم هنری آشکار می

همین نکته اثر هنری را از توانیم ایدۀ زیباشناختی را حس کنیم. ما تنها میوجود ندارد. 
شناسِی جاری در یک فیلم، هستی کند.نیاز و محدود به درک حسی میفهمیده شدن بی

. در آثار هنری هستی از طریق حس داردشناسی فیلسوفان و عارفان تفاوت با هستی
های گرفته به نقد چگونه شکل شناختیۀ هستیاینکه این اید شود نه معنا.شناخته می

تکوینی مربوط است؛ اینکه چگونه خودش را در فرم متجلی کرده به نقدهای فرمالیستی؛ و 
کند به نقدهای معناشناسانه. چگونه در مواجهه با دنیای اطراف رفتار مینهایی اینکه متن 

برند. اما نقدهای تاریخ و جامعه می سویبهو ما را  شوندمی دورنقدهای تکوینی از سبک 
میان عناصر  به ارتباطات جدیِد در چنین نقدی است که ؛ مانندمیفرمالیستی در خود اثر 

نقدهای فرمالیستی  طورهمین متن شویم. ساختمانتا موفق به شناسایی  یمکندقت می
حذف غرض  ایبر است تالشی، های کانت بنا شدهاندیشه بر اساساز آن جهت که 
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 :گرداندمیاولیه بر نتایجما را به همان داوری پیش باورود به نقد اثر داوری. و پیش منتقد
ها را در دام نمادگرایی منتقد ،دربرچسب نمادگرایی بر پیشانی داکه از قبل  سازیفیلم

توان منتقدی پیدا کرد که آثار او را از دیدگاه دیگری جز می سختیبهکند. گرفتار می
همچنین  ؛ندنماباقی می کشف نشده هایشفیلم به همین دلیل نمادگرایی بررسی کند.

خود سینما مغفول  بازهماگر منتقد بخواهد شرایط سیاسی حاکم بر فیلم را تحلیل کند، 
های زیباشناختی هر هنرمندی بهترین راه تحلیل سبک بنابراین برای درک ایده. ماندمی

 اوست. آثار   چگونگییا 
ها و علوم در تکوین سیاست، جنبشاگر عواملی مانند جامعه، تاریخ،  باید دانست
 سازدفرم متن را می ؛ تاریخ  ، نه مضامین آناستدر فرم فیلم  تأثیر، این دارندیک فیلم نقش 

ساخت  ای است از نهادهای آشکار و پنهان که در حاِل جامعه مجموعه .نه پیام آن را
مردم جهان. فرمی که در  ۀزندگی برای هم فرِم مشترک ؛زندگی هستند بنیادینهای شکل

ــ. این خط تولیدها دستگاه پیچیدۀ فردی جاگذاری شده رفتار تولیِد  وطخطآن  اجتماعی  ـ
نقاب  عنوانبهتولید از مادۀ اولیه  هنگامپذیرند و ورودی می عنوانبهرا  ایمادههستند که هر 

با یک ند. محصوالت در ظاهر با هم فرق دارند اما همگی نکمحصول خروجی استفاده می
های کافکا یا آلبوم توان به این دستگاه داستانمثال می طوربهاند. تولید شده ماهیت

، خواهد بود. یعنی خط تولید تعصب در هر دو مورد پاپ را داد. محصوِل خروجی موسیقِی 
تواند ذهنی باشد، این رفتار هم میکند. یکسان برای هر دو ورودی تولید می رفتاریک 

تواند عملی باشد مانند پرخاشگری و خشونت. اگر همانند تعصب و حسادت؛ هم می
اگر د گذاشت و نتاپ خواه، عکس کافکا را بر صفحۀ نمایش لپباشدآثار کافکا  ورودی  

ند. هیچ تفاوت نکمی رفتاری، با عکس او چنین نداز آلبوم خوانندۀ پاپ استقبال ک کسی
گنجانده شده و برای  تولید وطای از خطمجموعهدر ذهن ما ماهوی بین این دو نیست. 

گاهی فرد کنترل شود های مشخص وجود دارد تا تمامی روزنهدستگاه هاانواع ورودی های آ
د. اینکه ننخواهند، حرکت کو همۀ اطالعات در جهتی که آن نهادهای آشکار و پنهان می

بحث مفصلی است که باید در مقاله یا کتاب  خواهند داشتچه سرانجامی  رفتارهااین 
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ها در به آن پرداخت. نکتۀ قابل توجه برای ما اهمیت تاریخ، اجتماع و رسانهی دیگر
به ذهن ما و باور ارزش کنند در حال تزریق وانمود می هاآنجاگذاری این خطوط است. 

 عنوان تفالۀ تاریخبه هاسازند. ارزشساختار کلی ذهن را می ،های پنهانهستند. اما در الیه
از قبل کنترل  چیز همهتا مشخص شود  دنشومیشده بینیپیش رفتارِ  تولیِد  وارِد خطوِط 

گویند نسبت به چه به ما نمی ی بنیادین زندگیهااین فرم. و اختیاری در کار نیستشده 
  سازند.های ما را میساختار تمایلتر از آن، داشته باشیم، بلکه عمیق تمایلچیزی 

گاهِی م کاذب را  رحلۀ بعد پنهان کردن خطوط تولید است. برای چنین کاری آ
گاهی کاذب آن واکنِش گسترش می  در ادامۀروشنفکرانه است که  ظاهربه دهند؛ آ

گاهی ندارد. اما  و کندظهور میرفتارهای مذکور  فراگیر است.  شدتبههیچ سنخیتی با آ
گاهی ها مشغول تولید این رسانه درک از  تابرند می بیراههذهن را به  هاآنهستند. نوع از آ

 جان کالم! .تواند علیه آن خطوط تولید عمل کندکنشی که می ؛کنش واقعی دور شود
گاهی کاذب همان   کندپهن میچنان واضح را آن دامسلطه  نظامخط تولید رفتار است. آ

 عنوانبهخودش را وجود هم  ،سازداین تله هم رفتارها را می رسد.به نظر می راه  نگاه اولدر که 
ای دارند اما در عمل هنری. ظاهر روشنفکرانه محافلمثال  طوربهکند. تله انکار مییک 

را بین هنرمندان رواج  و طمع تنفر ،جزوی از همان خطوط تولید رفتار هستند: حسادت
گاهیدهند. در می    دهنده هستند، در باطن نه. ظاهر آ

های فرمبلغ همین م   هاآنکنند؛ برخی از برخورد میساختاِر تحمیلی  با با دو شیوهآثار هنری 
گاهی کاذب هستند.شوندکذائی می کمیاب، بسیار جز موارد به ،در سینما ؛ یعنی جزوی از آ

 ؛تکرار همان فرم با لحن انتقادی است. حالت دوم گیرنددر این دسته قرار میها فیلم همۀ
نه برای ترویج آن. بلکه برای مشخص کند، فرم بوروکراسی را تکرار می قصرمثال کافکا در  عنوانبه

شود. در  ذهن در آسادستگاه غولاین  نفوذمخاطب متوجه  تا .های ویرانگر این فرمحفره کردِن 
نیست که  طوراینالبته د. نویژگی ممتازی دار سازهایی مانند کوروساوا چنینسینما آثار فیلم

را بنا  اند یا خط تولید خودشنبرای زندگی معرفی کن یختار جدیدد سانبخواه آثاریچنین 
 د.نآشنا کن شنیادیبنهای پیچیدگیاعت با س چندد ذهن را برای نخواهنه! تنها می ند.نک
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 یممتوجه شوو  خالص شویم هاآنشناسایی همین خطوط تولید اولین قدم برای ماست تا از شر 
 ترویِج ابزار  ترینبزرگالبته نباید فراموش کرد که  .تواند طراح ساختار زندگی خود باشدهرکس می

مداوم  صورتبهاین رفتارها را  ند: مردم مناسبات الزم برای توسعۀهست مردمخطوط تولید همین 
کند؛ باید برای افرادی نهایت دشوار میبیرا اصیل  کار هنرمنِد  همین مسئلهدهند. گسترش می

اند، فرآیند مسخ شدن را نشان دهد. احتمال شکست بسیار زیاد است اما در که مسخ شده
ناب علیه هیچ ارزشی  آثار هنریپس عمیق خواهد داشت.  یصورت نفوذ بر جان مردم، تأثیر

زندگی مبتذل را  کنند که فرمفرمی خلق میتنها کنند؛ نیستند و به هیچ سیاستی اعتراض نمی
های فیلم ؛کنندمعترض ظهور می ظاهربههای در چنین ساحتی فیلم دقیقاً کند. رسوا می

 صورتبهشان را هماهنگ با جامعه دارند اما مضامین سطحی یبسیاری هستند که فرم
و  خالقیت کنند. بدیهی است در چنین حالتی تنها  نمایِش انتخاب می باورهاشعارگونه علیه 

گاهی توان انتظار. و نمیبینیممی را جسارت   . داشت یبخشآ
 نسبتیپس مشخص شد که مضمون یا پیام فیلم اهمیت بسیار کمی دارد. نکتۀ مهم 

ها قدم ها هماهنگ است یا علیه آنیا با آن ساختارهای پنهان جامعه دارد؛ بااست که فیلم 
شهودی  صورتبهشناختی که تنها  دارد. این ضدیت محصول یک شناخت ویژه است.برمی

شود. فرم هنری تکرار نحوۀ چیدمان خطوط تولید رفتارهاست و از طریق فرم بیان میکسب شده 
مخاطب بداند این راه نیست،  تاخود را نشان دهند.  مخربکه این خطوط ماهیت  ایگونهبه

کند اما به رفتارها معترض باشد، تأثیر سطحی خواهد نبلکه دام است. اگر فیلمی چنین کاری 
را از سطح  هاآنسینمایی این است که با تقدیم جوایز  هایها و مراسموظیفۀ جشنواره)داشت. 

  (به عمق کاذب ببرند
 سطحی آن. مضامینبنابراین این فرم فیلم است که در مواجهه با تاریخ و جامعه ایستاده نه 

 یدرستبهفیلم  اگر فرِم  برای بررسی تأثیرات جامعه، باید فرم اثر هنری را تحلیل کرد نه مضمونش را.
 خالقانه شبهفیلم خالقانه از آثار  طورهمیند. نشوتر درک میتحلیل شود، جامعه و تاریخ عمیق

تاریخ و جامعه به کشف  فیلم فرهیخته فیلمی است که در فرِم  چراکه شود.تشخیص داده می
کنند بلکه تنها فرم پنهان جامعه را برمال نمیای نهکلیشه آثارو شهود رسیده باشد. در مقابل، 
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  جزوی از آن هستند. هم ناخودش
جامعه در حال ساخت دائمی آن در ذهن پس ما یک فرم بیشتر نداریم. فرمی که تاریخ و 

رود تا مخاطب نسبت به اوضاع مردم هستند. هنر اصیل سراغ شناساندن این فرم می
گاه شود شذهنی است. البته باید توجه  ویرانگر هنر کاذب جزوی از همین فرم ؛ در مقابلآ

 )فرم شکلی چندالیه شماری دارد.است، وجوه بی فرمداشت که این فرم، از آن جهت که 
برای همین آثار خواند( خود فرامی سویبهچندوجهی است که محتواهای گوناگون را  و

آثار دیگر وجود دارد؛ وجوه این فرم  امکان خلقاند و هنوز هم بسیاری ساخته شده روشنگرِ 
 . دکنتولید می های جدیدو دائم الیه است شمارکذائی بی

آثاری که آثار کیانوش عیاری برود.  ۀهمین اساس به مطالعکتاب حاضر تالش کرده بر 
آثاری د. ناز شکل زندگی رایج را نشان ده وجوه جدیدیند نکمی سعیخود  ۀنوببههر یک 

ساختارهای پنهان را رسوا  های بعدیدر قدمد و نروکه در قدم اول به جنگ هنر کاذب می
برسد. آیا کیانوش عیاری  نظرآمیز بهاغراقشاید عنوان کتاب کمی  با این حالند. نکمی

آیا در جایگاهی باالتر ایستاده است؟ نه!  ؟تاریخ سینما است سازانفیلمفراسوی همۀ 
در عنوان کتاب  فراسومعنا هستند. واژۀ بی ترپایین و باالتراساسًا در هنر کلمات 

شود؛ اگر کسی دیده می ترین شکل ممکناشاره دارد که از آن سینما به دقیق گاهیجای به
تری تر و دقیقبسیار عمیق دیِد  ،دینکه کیانوش عیاری ایستاده بب جاییان همسینما را از 

مهم تاریخ خواهد داشت. وظیفۀ این کتاب رساندن خواننده به این  سازهایفیلماز 
 بخشدر ابتدا در مقدمه روش کار توضیح داده شده، سپس جایگاه است. برای این کار 

. بخش دوم اصول زیباشناختی حاکم رویممیاول سراغ شناسایی قواعد سینمای عیاری 
در عمل اصول بر قواعد مقدم  ؛ البته الزم به ذکر است کهدهدبر این قواعد را توضیح می

این بخش نشان خواهد داد قواعد  توان به اصل رسید.میبا بررسی قاعده هستند، اما تنها 
در  ندارد.ارتباطی ه نگارندجزء ذاتی آثار عیاری است و به بینش در بخش اول مطرح شده 
او  بینیهای سینمایی جهانفیلم بطناز های دو بخش قبلی، یافته بر اساسبخش سوم 

 این بینش همان بستری است که اصول زیباشناختی را پرورانده است.  روشن شده است.
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از  یینمایس لمیف پنجو  روزگار قریب ۀدر این کتاب شامل مجموع شده یبررسآثار 

های و فیلم روزگار قریبخوانندۀ گرامی ده قسمت ابتدایی اگر کیانوش عیاری است. 
تری در درک اشارات متن خواهد د، کار بسیار سادهینقبل از خواندن کتاب ببشده را تحلیل

شایسته است به همچنین  بقیه در دسترس هستند. کاناپه جزبهت. از آثار سینمایی داش
مراحل انتشار این کتاب صمیمانه  از مدیر محترم نشر لگا بابت پیگیری مداومرسم ادب 

  تشکر کنم. 
 

 سعید احمدی علیایی
  0199  فروردین

 



 

 

 
  



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 مقدمه
 

های تلویزیون تا شاهکارهای تاریخ . از سریالیمتا لذت ببر یمکنفیلم نگاه می معموالً 
 ینهآاند. حتی وقتی به فیلمی مانند ساخته شده لذت بردنسینما برای سرگرم شدن یا 

ای که مسئله. یمهدفی جز لذت بردن ندار بازهم، یمکنآندره تارکوفسکی نگاه می ۀساخت
نوع لذتی  درواقعلذت نیست، بلکه انواع لذت است.  کند، نفِس موضوع را چندبعدی می

بریم متفاوت است. می داستان توکیو، با نوع لذتی که از یمبرمی بربادرفتهکه از فیلمی مانند 
هایی که حین فیلم دیدن به مخاطب دست لذت انواعاز برای فهم بهتر تفاوت مذکور باید 

  .تصویری جامع داشته باشیم ،دهدمی
 ندبیننده حین تماشای یک فیلم چم این است: الی که قصد دارم به آن جواب دهؤس

یک از عناصر اصلی یا فرعی ها در کدامکند و منشأ این لذتمیها را تجربه لذتاز نوع 
 تاروپودسینما نهفته است؟ ابتدا باید دانست که چه عناصری در سینما همانند 

تأثیرشان  ۀمجزا نحو صورتبهرا از یکدیگر جداکرد و  هاآنتوان اند و آیا میشده دهیتندرهم
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برند محصول یک فرآیند ها میلذتی که مردم از فیلم در واقعرا بر مخاطب فهمید؟ 
گاه است  گاهی پیدا کنیم.  تا حدودیخواهیم ما می وناخودآ  بر این پروسه آ

مربوط است، سینما دو وجه دارد: تصویر و صدا.  حسی ادراک قوایتا جایی که به 
شود سینما یافت که شامل تصویر و صدا نباشد. چه چیزی باعث میتوان عنصری در نمی

های مختلف ایجاد کنند؟ این هم به محتوای تصویر تصویرها و صداهای متفاوت لذت
طوری انتخاب  هافیلمبرخی محتوای نشان دادن آن محتوا.  ۀو صدا ربط دارد و هم به نحو

 طوربه. ردنیاز چندانی نداکار بیشتر به بخش کردن اثرش ساز برای لذتفیلمکه  شودمی
کنند. اگر پراستار یا موضوعات تاریخی استفاده میسو ناهایی که از بازیگرمثال فیلم

 کافیتا حد زیادی برای او  نکته سینما اسکندر مقدونی را ببیند، همین ۀبیننده بر پرد
چهره بازیگران خوش. و یا در مواردی که از الزم نیستبیشتری  زحمت و خواهد بود

های توان این گروه از علت. پس میرسندمیچنین هدفی به برند می اروتیک بهره صورتبه
 داشته و منشأ بیرونیدانست. این دسته شامل مواردی است که « علل غیرهنری»لذت را 

انتقام یا  ،هایی مانند عشقتوان به درونمایههای دیگر مید. از نمونهنربطی به عالم هنر ندار
جوی تماشای وهای عاشقانه است، در جستفیلم پیگیرغیره اشاره کرد. فردی که دائم 

بازنمایی از موضوع مورد یک کند، بلکه عشق در قاب سینماست. او فیلم را نگاه نمی
ه کرد که قصد تبلیغات برای هایی اشارتوان به فیلممی طورهمین .بیندرا می اشعالقه

شوند. البته می ساخته ست،ها از ابتدا برای لذتی که غیرهنریرا دارند. این یخاص جریان
های نید فیلمی با دیالوگگیرند. تصور کگروه قرار می ایننباید خیال کرد تنها آثار مبتذل در 

هنر، لذت فلسفی را هم باید لذتی  ازعرفانی داشته باشیم، به دلیل جدایی فلسفه  فلسفی یا
 این افرادۀ که دربار فقط به این خاطر یا نیچه هگل ۀت. مبادا فیلمی دربارغیرهنری دانس

مخاطب به موضوعی  ۀهای غیرهنری محصول عالقاست، هنری دانسته شود. پس لذت
  .استزنمایی این موضوع لذت از باکسب خارج از هنر و 

اما شکی نیست که لذت مخاطب از سینما تنها به این علل وابسته نیست. گاه پیش  
. وقتی از موسیقی این پدرخوانده. مانند باالیی داردکیفیت فیلم آید که موسیقی متن می
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اشاره کرد که  هاییفیلمتوان به می طورهمینایم. بریم، لذت هنری بردهفیلم لذت می
کند که نقاشی دارند. اینجا مخاطب نوعی از لذت را تجربه میهایی مانند تابلوی قاب

 علل هنرِی »گروه از علل را با نام این توان پیش از اختراع سینما هم وجود داشت. پس می
از باقی هنرها  سازفیلمهستند که  هایینشانه این عوامل آنگذاری کرد. نام« غیر سینمایی

مثال بازیگری خوب از تئاتر، طرح داستان از ادبیات، کادربندی از  طوربهوام گرفته است. 
از بازی خوب بازیگری  وقتینقاشی و عکاسی، صدا از موسیقی و طراحی دکور از معماری. 

ندارد.  سازفیلمو ساختار سینمایی خود فیلم بریم، این سرخوشی ارتباطی با لذت می
منتقدی از بازی بازیگرها یا تصاویر  وقتیس فیلم. پ اجور یا ناجور ب هستند هاییوصله

زند نه خود فیلم. چنین اشتباهی در ها حرف میاین وصله ۀزند، درباردوربین حرف می
میان نقدهای امروزی بسیار رایج است. اشتباه به این دلیل که اگر قرار بر تحلیل وجوه غیر 

نظر دهد. چطور ممکن سینمایی یک فیلم باشد، باید متخصص آن رشته در این مورد 
)صد البته است یک منتقد فیلم هم زیباشناسی تصویر بداند هم هارمونی موسیقی. 

دهد که این اشتباه به این دلیل رخ میشوند( همین مسائل جانبی بسیار خام تحلیل می
وظیفۀ اصلی منتقد تحلیل وجوه طور که باید بلد نیست. اصلی خود را آن ۀوظیف منتقد  

 سینمایی است. 
 ۀفرد دارد. شکی نیست که از هماش، ماهیت منحصربهسینما با وجود صورت تلفیقی

 عنوانبهفرد نداشت، گیرد، اما اگر خصوصیتی منحصربههنرهای پیش از خود وام می
دوین تعریف سینما توسط قوای دوربین و دستگاه ت ۀشد. جوهرهنری جدید پذیرفته نمی

چه ها دستگاه سینما چیست، باید بدانیم این ۀشده است. اگر بخواهیم بدانیم ذات ویژ
دهد. توانند انجام دهند. دوربین کادر مشخص را با عناصر محرک نشان میکاری می
عناصر در تصویر است. دوربین این قابلیت را دارد که کادر را بدون کات  تحرِک  اولین مورد  

دهند. مورد سوم را شکل میلزومًا  ،دوخوردن تغییر دهد، دومین مورد کادر متغیر است. این
تواند این کادرها را به یکدیگر عناصر متحرک در کادر متغیر. از طرفی دستگاه تدوین می

یکدیگر نمایش داده شوند، مورد چهارم امکان تداوم کادرهای  ۀبچسباند طوری که در ادام
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چیدمان عناصر کادر، حرکت دوربین، برش  ۀاز نحو تواندمی مخاطبپس  است. متقاطع
بخش لذت برد. به این گروه از علِل ب نما و حرکت عناصر در قاب لذتالیخوردن نما، تو

 . یمگویمی« سینمایی هنری علل»
شامل  :در تماشای آثار سینمایی سه نوع لذت وجود دارد: اول. علل غیر هنری بنابراین

هایی که از سایر هنرها مهارت :موضوع، بازیگران و حواشی. دوم. علل هنری غیرسینمایی
 جوهرۀ سینما.   :به سینما ارث رسیده. سوم. علل هنری سینمایی

از علل  یکی تأثیرتحت  ندرتبه مخاطب کند کهکاری میانسان چند بعدی ذهن 
 و محل دوربین تدوین روانی فیلم قتل حمام ۀصحن مثال در طوربه فوق باشد. ۀگانسه

 صورتبه)علل هنری غیرسینمایی( موسیقی و  )علل غیر هنری(بازیگر )علل سینمایی(، 
این  ۀاز هم ستایبریم مجموعه. لذتی که از یک فیلم میهستند بخشلذتپارچه یک

اند. بهرههستند که از علل سینمایی بی آثاریاند. البته که در فیلم جاگذاری شده هانشانه
اند. اخیر بسیار رواج پیداکرده ۀهای مبتذلی که در دهیا سریال های بالیوودیمانند فیلم

هایی که کارگردان هایی هم هستند که تنها علل هنرِی غیرسینمایی دارد. مانند فیلمفیلم
های فلسفی و عرفانی مایههایی هم هستند که درونای دارند. فیلمعوامل حرفه ناپخته اما

یک فیلم تنها زمانی  ؛کنندطریق توهم فرهیختگی برای فیلم ایجاد میاین دارند و از 
فرهیخته است که صاحب علل هنرِی سینمایی باشد. یعنی تمهیداتی در عناصر 

 و حواشی فیلمکه به مخاطب فارغ از موضوع  صحنه، زاویۀ دوربین و تدوین به کار گیرد
هایی را تصور کنیم که از علل غیرهنری و علل هنرِی بیایید فیلمپس کند.  تقدیمسرخوشی 

ای جذاب وجود داشته باشد، نه در مسئله هاآنغیرسینمایی خالی باشند. نه در موضوع 
 در علل سینمایی سرشار از خالقیت باشند.  ولیبازیگری و موسیقی. 

دوم توالی نماها. برای  ؛ اول نظام عناصِر کادر :شودعلل سینمایی در دو بعد تعریف می
گویند ادبیات برای توصیف یک اتاق چند باید از ادبیات کمک گرفت. می اولتوضیح مورد 

ه لوحانآید. این مقایسه سادهاین کار برمی ۀاز عهد کوتاهسینما با چند نمای  وصفحه نیاز دارد 
فضاسازی داستان  نویسنده از توصیف اتاق   هدف :دهدهای مفیدی میاست اما سرنخ
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ها ها به حس درونی شخصیتها و شیشهها و کتابها و میزها و صندلیاست. از دل لیوان
حس  ۀاو به دنبال قرین رسد. نویسنده قصد ندارد معماری اتاق را برای ما بازسازی کند،می

کنند در انتخاب و سازها تالش میفیلمهم ها در فضای عینی است. در سینما انسان درونی
چیزهایی که  :توجه کنند هاو شخصیت عد روانی داستانوسایل صحنه به ب   چیدماِن  ۀنحو
پس کار هر دو فضاسازی است،  کند.کمک می هاانسانبینیم به شناخت ما از روحیات می

این دو به ترتیب واژه و تصویر است.  ادبیات و سینما برای فضاسازی ابزار نه توصیف صحنه.
برد. معنای ذاتی از استعاره و مجاز سود می صورتبهکالم های مهمی با یکدیگر دارند. تفاوت

کلمات صحنه را دیگر است. این مخاطب است که باید به کمک  ۀهر لفظی، فقط یک کلم
اند، تصویر متفاوت از کافکا را خوانده ۀمحاکممثال به تعداد افرادی که  طوربهتخیل کند. 

گندم،  ۀتواند با دیدن مزرعدادگاه ساخته شده است. اما در سینما بیننده حداکثر می ۀصحن
ای است فیلم، خانه ۀتواند ادعا کند کلببیفتد. ولی نمیش روستایی دوران کودکی ۀبه یاد خان

گیرد و اگر دهد و قدرت تخیل را از ما میرا نشان می واقعیت شیءکه آنجا بزرگ شده. سینما 
ای است که خود فیلم افتیم به دلیل قرینهها میگاهی با دیدن حیوانی به یاد یکی از شخصیت

به  کهبه ما نشان دهند طوری  را چیزی کنندهم سینما و هم ادبیات تالش می پسایجاد کرده. 
کنند جز فضاسازی حسی و روانی های ثانوی کاری نمیفکر کنیم؛ آن داللت یچیز دیگر
شود ارجح نیستند، بلکه اطالعات خامی که نشان داده میها هنرهمۀ در  بنابراینصحنه. 

هدف فضاسازی است. در چنین حالتی سینما امتیاز خود را، مبنی بر توصیف صحنه در 
ای بتواند در یک پاراگراف چنان فضاسازی دهد. شاید نویسندهانیه، از دست میچند ث

سرعت انتقال اطالعات صحنه ها پالن نتواند. گیرایی ایجاد کند که یک کارگردان با ده
های خودشان را برای ادبیات و سینما روش ؛اهمیتی ندارد، بلکه مهم بار روانی صحنه است

 باشد؛محتاج چند صفحه  قصد توصیف ندارد که به خاطر آن صالً ا ایجاد آن دارند. ادبیات
برای فضاسازی است. سینما هم برای اینکه بتواند به فضاسازی  پاراگرافنیازمند چند رمان 

الزم برسد، نیازمند نماهای متعدد است و کاری نیست که در چند ثانیه انجام شود. اساسًا 
  تاریخ است. این کارِ اطالعات توصیفی ندارد.  انتقال با ارتباطیهنر 
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کاری دهد، سینما با نما چنینمی نشانها توسط جملهعناصر اصلی را اگر ادبیات 
تواند و نما وجود دارد. اول اینکه نویسنده می جملهبین  ۀاساسی در مقایس ۀکند. دو نکتمی

میز یا طاقچه به دست نیاوریم، اما  ۀگلدان را طوری توصیف کند که ما هیچ اطالعی دربار
ترین فاصله گلدان را توان چنین کاری دارد. حتی اگر دوربین با نزدیک ندرتبهسینما 

عبارت بهتر دوربین امکان شود. بهفضای بین دوربین و گلدان دیده می بازهمنشان دهد، 
ادبیات به  چنین کاری در آنکهحالآورد مینرا به دست  تجریدی از یک شیءتوصیف 

 شود. دوم اینکه هر نمایی فقط یک کادر است. حتی اگر نما را دوربینسادگی انجام می
 فقط اتاق را. دوربین ۀبینیم نه همیک کادر میفقط  بازهمباشد،  ضبط کردهمداربسته 

شود می مهمزمانی  مسئلهدهد. این می نشانای از عناصر معین را به مخاطب مجموعه
برای روایت،  سازفیلمای از کادرهاست. یعنی آوریم هر فیلمی مجموعهکه به یاد 
های محدود. پردازی، فضاسازی و سایر کارها هیچ ابزاری ندارد جز همین قابشخصیت

کادرها  ۀدر انتخاب عناصر هم سازفیلمشبیه نویسنده که فقط کلمات و جمالت را دارد. 
 ها. ده در انتخاب واژه، که یک نویسنوسواس داردبه همان اندازه 

. هر کادر یک نظام است و کل فیلم شویمآشنا میاینجاست که با مفهوم نظاِم تصویر 
برعهده سه نقش  یک ابرنظام. هر کادر یک ساختمان است با عناصر دیداری معین که

 طوربهنقش نسبت به کل کادر.  -6نسبت به سایر عناصر.  شنق -4نقش انفرادی  -4دارند: 
کند، همان نقش معمول خود را ایفا می تنهاییبه. چراغ داستان توکیومثال نمایی از فیلم 

متفاوت است. برای دختر جوان  اما نقشی که در قبال دو شخصیت حاضر دارد کامالً 
عناصر صحنه را واضح یا تار روشنی آورده ولی برای نیم رخ مادربزرگ تاریکی. اوست که 

 . هاستهمین نظام ۀمطالعاول  قدم وتصویری  عناصرظامی از . پس هر کادر نکندمی
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 (0991)  داستان توکیو

 

خود را دارد  ۀ، حس ویژشبعد دوم به توالی نماها مربوط است. هر نما با توجه به عناصر
کند. این موردی نیست تداوم حس دیگری ایجاد می اینآیند، می هم پیاما وقتی نماها از 

تنها مختص هنر  چراکه .هنرهای دیگر برای توضیح آن کمک خواستکه بتوان از 
مشابه آن  ۀفت. شاید بتوان گفت تنها نمونشکل گر دوم قرن بیستم ۀدهسینماست و از 

 معموالً  ؛آور خود را مدیون کادرهای ترسناک نیست. کابوس حس دلهرهاسترویای شبانه 
آور رعب تنهاییبهد. اما آن پنجره ترسانساده می ۀا چهررا با یک پنجره، میز ی رؤیابین کابوس  
د. تدوین کنشود این حس را ایجاد میتم می. بلکه توالی تصاویری که به پنجره خنیست

حدود زیادی فارغ از نماها توان تأثیرگذاری حسی دارد. سینما تدوین را  به خودی خود و تا
گاه به کار بست. وقتی نمای  صورتبهو  آموخت رؤیااز  به نمای خنثی  مضطربخودآ

هم باحس نماها در تضاد  اگرگیرد. خورد، نمای دوم هم حس اضطراب به خود میبرش می
ادامه صدها نما این روند با  طورهمیننمای سوم حس اصلی را تولید خواهد کرد. و  ،باشد

مخاطب تا اینکه در انتهای فیلم  ،دهدحس خود را به دیگری وام می کند و هر نماپیدا می
عد توجه به دستور تدوین سینما و ب  ساحت مهم در این ۀ رسد. نکتمی هنریاوج لذت  به

 .قواعدی وجود دارد برای تداوم نماهاکالم  روانشناسی آن است. در سینما هم همانند زباِن 
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ها فیلم عدم رعایت آنو اند. اصول بصری و روانشناختی تنظیم شده بر اساساین قوانین 
گفتار گفتم در کتاب حاضر قصد دهد. همانطور که در پیشرا به نظر ناخوشایند جلوه می

من بررسی چگونگی رعایت اصول سینما در آثار کیانوش عیاری است. شناخت سبک و 
که علل غیرهنری و  ایگونهبه ؛علل سینمایی سرشار ازآثاری فرم سینمایی آثار اوست. 

 علل دوگانۀکه لذت از علل سینمایی بر  . طوریاندشدهرِی غیرسینمایی محو علل هن
گاه. یعنی هم برای مخاطب عام رنتقدم دا قبلی گاه است هم خودآ د. این تقدم هم ناخودآ

  تحلیل مطالعه و افتد هم برای منتقد. منتقدی که بخواهد آثار کیانوش عیاری رااتفاق می
این  ۀهم سازفیلمتواند به بازیگری و موسیقی و زیبایی تصاویر بسنده کند. چون کند، نمی

اینجا ما با نوعی صداقت هنری  درواقعترین شکل خود عرضه کرده است. موارد را در ساده
های اغوای تماشاگر را از فیلم گرفته و تنها جوهر راه ۀکه هم سازیفیلممواجه هستیم. 

 باید قدم به قدم پیش آثاریچنین تحلیل عرضه کرده است. برای سینما را در غایت خود 
های عجوالنه و غرض شخصی پرهیز کرد. ، استداللیسینوگویی، پیچیدهرفت. از کلی

روزگار  ۀدهی به عناصر کادر و توالی نماها در مجموعچگونگی نظم در بخش اول پس ابتدا
بررسی خواهد شد تا الفبای زبان سینمایی این کارگردان را بشناسیم و توان تحلیل  قریب

 آثار سینمایی را داشته باشیم. 
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 فصل اول: نظم در عناصر کادر

 
بندی را ضروری در هنرهای تصویری )نقاشی، عکاسی، سینما، ویدئو( ترکیبکادر  وجوِد 

عناصر اصلی از عناصر فرعی است.  تمیز دادنهر قاب  بندِی کند. قدم اول در ترکیبمی
اجزاء برتر  عنوانبهجو عاطفی صحنه تعدادی از بازیگران و اشیاء  هب توجهبا در سینما 

 هاشود. شناخت این نظم در توالی نماداده می هاآنچیدمان  هانتخاب شده و نظمی ب
 :دندار آشکار شدنصر اصلی امکان اعن گذاری  تکرار و تفاوت با چراکهشود مشخص می

توانیم ین نظم میاشود و سپس با تکرار داده می نظمبه عناصر کادر در نماهای ابتدایی ابتدا 
های ابتدایی قسمت در عناصر کادرِ موجود  نظمبرای شروع کار عناصر اصلی را تمیز دهیم. 

شاید کمی هندسی به نظر  فیلمکنیم. چنین خوانشی از یک مطالعه میرا  روزگار قریب
 های هنری بسیاری خواهیم بود. برسد، اما شاهد خالقیت

م. و سپس در هر یکنآغاز می روزگار قریببا چینش بازیگرها در قسمت اول ابتدا 
که در انتهای این بخش مشخص  ایگونهبه، شودمی افزودهای به آن قسمت عنصر تازه
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توانند در ساخت ساختمان اثر سهیم میچطور  صوتیخواهد شد تمامی عناصر تصویری و 
 باشند. 

 

 برابرگذاری
چهار بعد از دیدن . دهدنشان می اسیر در تاروپود فرشرا دختری قسمت اول  نمای ابتدایِی 

بینیم. پنج نفر را می همۀ بعدی شود و در نمایدختِر اول بیهوش می باف،قالی دخترِ 
کند. های بیمار را نگاه میچشم شبیه اطباشود و ( در همین لحظه مردی وارد می4)تصویر 
. کندتمام میرا  قریب کابوِس  و نیش مار   برد اما تصادفخودرو میمرد دختر را با ( 4)تصویر 

است؛ وجود پنج نفر در کنار یک پزشک. انتهای  خواب ۀبصرِی صحن مهم نظم ۀنکت
هیچ معنایی  تنهاییبهافتاده است و این تنها یک نظم تکخواب با مرگ مرد همراه است. 

کنار پنج نفر دیده شد به مردی که  ر کرد:تفسی طوراینتوان با اغماض بسیار میندارد. 
 داللت اهدای های بعدی تکرار شود، امکاناگر این نظم در سکانس مرگ رفت. سمت
همان پزشک است. ابتدا زری  ۀموقعیت بعد خانشود. می فراهمبه اعداد پنج و یک  جدید

محسن شود. سپس اعظم )خدمتکار(، مریم، ناهید )دختر( و مامان )همسر( دیده می
از زبان زری  هاآنابتدا اسامی  :. اما این بار در شکلی متفاوتافراد خواب باتعداد  هم ؛)پسر(

تفسیر را گسترش تواند اولیه تکرار شد. و این تکرار میآن نظم  پسمامان و سپس خودشان. 
شاید چنین  ؛مثال بگوید شخصیت محوری داستان محمد قریب است طوربهدهد و 

با عنوان را  نکته همینای هر بیننده چراکهلوحانه به نظر برسد، برداشتی سطحی یا ساده
عبارت به .کار خودش را از صفر شروع کندباید ساختار سینمایی اما  فهمیده،مجموعه 

وقتی قریب به  است. خود ها در حال ساخِت ساختمانتر زبان سینما فارغ از دیالوگساده
تعداد  به( 6بینیم. )تصویر کند و ما شش درخت میای را نگاه میرسد، گوشهحیاط می

اهمیت آن  کنندۀتثبیت نمااند. این همان بازیگرهایی که نظم دو سکانس قبلی را بنا کرده
 هستند. )تصویرقریب همواره پنج نفر کنار  ورود ۀاز لحظ هم نادر بیمارستچیدمان است. 

توانیم این نظم را معیاری برای دیدن و می است یکافتکرار برای قانع کردن ما  همه این (1
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های پنج( توانسته پالن ۀعالوبهتر عدد شش )یک عبارت دقیقبهنماها در نظر بگیریم.  ۀبقی
که  طورهمانای قرار دهد. اما را ذیل نظم تازه هاآن ؛پراکندۀ این قسمت را به وحدت برساند

 شرطبهآورد. هر عددی عدد بعدی را به دنیا می ،کندقانون اعداد در هندسه اقتضا می
. وقتی عدد شش توانست کارش ادامه دهداینکه به عدد ابتدایی اجازه دهیم کار خودش را 

 به بقیۀبخشی را انجام دهد و قریب را در مرکز گروه قرار دهد، الجرم اعداد بعدی برای نظم
د. قبل از آن باید عدد شش خودش را در گروه متفاوتی تکرار کند تا نکنظهور میها پالن

 در ادامۀمثال  طوربهها. ها همین اعداد هستند نه شخصیتفرمانروای پالن شودمعلوم 
 .بینیممیبین پنج نفر ، زری مامان را ردکلباس عوض میوقتی قریب  سکانس همین

قرار دادن  .دکتر قریب ایستاده بود قبالً که  گیردمیزری مامان در جایگاهی قرار  (7)تصویر 
 ترمهماما  .تواند به معنای اهمیت او در داستان باشدزری مامان در جایگاه دکتر قریب می

در  سازفیلم و تا انتها همراه مجموعه خواهد بود ای کهسلطهاز آن سلطۀ اعداد است. 
را در یک تراز  هاآن یکسان در میزانسِن  افراد مختلفبا قرار دادن نیز های بعدی قسمت

 . خواهد دادقرار
های متمایز، . میزانسنشودمیبار اگر روش چینش بازیگرها یکنواخت شود، کسالت

منطق  بر اساسنیز  هاآن. قطعًا هستندهای متحرک ضروری نماهای نزدیک و قاب
 سهپروفسور به همراه در ادامه شود. جدید متولد می اینجاست که عددتصویری خودشان. 
تصویر مرِگ محمد را نگاه  دیگرانوقتی ند. نعکس را ببی ۀرود تا نتیجنفر به آزمایشگاه می

، میزانسن نددیدرا باری که عکس در سه)( 3)تصویر  ؛میزانسن چهار نفره است ،کنندمی
قریب عنصری دکتر  چراکه( 7کرد. )تصویر نگاه  تنهاییبه جز زمانی که قریب (بودچهار نفره 

دیگر  هایانسانبه درد معرفی  روشیچنین است که توان عدول از نظم اعداد را دارد. 
. بنابراین ورود نظم جدید تنها برای خالص شدن از حسینو  پروفسورخورد: می هم ناداست

مامان کنار دکتر قریب  زریو اهداف دیگری هم دارد. مانند نمایی که  یکنواختی نیست
 ( 9ایستاده و بقیه در حال نگاه کردن به عکس هستند. )تصویر

  


