
 

  ها است که از آن  یدار یو شن  یداریاز عناصر د  وستهیهم پبه  یساختمان  لم،یف   ک یدر    ییساختار معنا

کارگردان    ییامر آشنا  نی. الزمه اشودیاحساس استفاده م  مفهوم و  انتقال معنا و  ت، یروا  شبردیپ  برای

عنصر    نیتریاهیعنوان پابه  ریقاب تصو  ش یآرا  فنوناز    ی است تا با آگاه  ی تجسم  ی هنرها  ی نبا مبا

جزو رسانه که   ی به اهداف متعال  دنی مخاطب، در رس یاز دلزدگ   یری جلوگ  ضمن در سینما،   ی ارتباط

 ه یبه تجز  یفی توص  _   یل یپژوهش با استفاده از روش تحل  ن یهستند، موفق باشد. در ا  ز یآن نالینفک  

لف پرداخته شده  ؤم  ی عنوان کارگردانبه  ییمهرجو  وشیدر آثار دار  هاتیروا  زانسنیعناصر م  لیو تحل

نقش را    نیشتریکه ب  «یاز دو اثر قهرمان محور »هامون« و »پر  یینماها   ی بندبیترک  یاست. بررس

 ی هنر  م ینور، رنگ و مفاه  ، یساز اصول هند  یی که مهرجو  دهد یدارند، نشان م   ها تیشخص  ف یدر تعر

از    او.  کندیاستفاده م   معانی  انیب  یبرا   یفیتوص  ایگونهبه  دی د  ییطال  یای چون تقارن، تعادل و زوا

ادراک چند    جاد یا  یبرا  ش هایلمیف  ه مایدرون  با   متناسب  ها،خالقانه صحنه  ی در طراح  کرد یرو  نیا

  ات یمخاطب را با درون  ر،یدر قاب تصاو  یبصر  اصردر مخاطب بهره گرفته، با کاربرد هدفمند عن  یحس

 .   کندیآشنا م  شهایلمیف   یهاتیشخص

 : اهداف پژوهش

 یی. مهرجو وشیدار یی نمای در آثار س زانسنیکاربرد م  یواکاو .1

 یی. مهرجو وشیدارآثار در  یضمن   هایو داللت می مفاه انیدر ب ینقش عناصر بصر نییتب .2

 االت پژوهش: ؤس

 است؟ افته یانجام  چگونه یی مهرجو ی نمایدر س  می و مفاه  یمعان انی ب یبرا یبسترساز .1

معنا و حس و حال مد نظر    ،یهنر  ی ها ک ی از چه عناصر و تکن  یری گبا بهره  یی مهرجو  وشیدار  .2
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 پرنا کاظمیان، محمدرضا پاکدل فرد، حسن ستاری ساربانقلی، فردوس حاجیان پاشاکالیی 

 مقدمه  

  . وجود دارد  یدی قرار دارد، عالقه شد  ها دهیپد  عمقکه در    ی اساس  باتیترکاجزا و  امروزه در هنر و علم به جستجو در  

در    .استآن    یشناختییبایبرتر از ارزش ز  ریتصو  یفرهنگ  و مفهوم  تمرکز در معنا  یفرهنگ بصر  ۀحوزدر مطالعات  

به  یاروانشناسان رسانهمیالدی،    1980  ۀده اهم  د یتأک   شروع  انگ  تیبر  انتخاب    ی برا  (اهداف )  هازهیدر نظر گرفتن 

به عناصر    بندند یروز در چشم ما نقش م   هرکه    هایی قاب  هیتجز  (. Swami, 2013: 377)  محصوالت فرهنگی کردند

که اطراف ما را خط، نقطه، سطح و حجم احاطه کرده است. نقطه    دهدینشان م  ،یتجسم  یدر هنرها  یبصر  ایهیپا

به   ز یسطوح ن ع یخطوط، سطح و از تجم ب ی. از ترکدآییوجود م است که از امتداد آن خط به یعنصر بصر ن یکوچکتر

و کنتراست که درواقع روابط    یتعادل، تناسب، هماهنگ   ل یعناصر از قب  نیا  یبصر  اتیف ی ک  نی. همچنمرسی یحجم م 

عنوان  به  یتجسم   یهنرها  ۀحوزالزم به ذکر است  .  شودیها مآن  یهنر  ی عناصر است منجر به درک معنا  ن یا  انیم

متما  ی کی میزان   ی فرهنگ  های فعالیت  ی هانهیزم  ن یزتریاز  که  آن   است  به    مرتبط   ی اجتماع   تیموقع  با  تمایل 

   .(Silva, 2008: 267)است

شده است که ساختار    لیتشک   شمارییب  های میاز فر  ر،یتصو  ه یبر پا  ی مبتن  ی داری شن  -یدار ید  ۀعنوان رسانبههم    نمایس

به    نیمع   یتم ی ها در ادامه هم و با ر(. سکانس84:  1395  ، ییو ندا  ی)حداد  سازند یک سکانس را میپالن و در ادامه  

قالب    نیترمهم  ریتصو  ،یتجسم   ی . در هنرهاکندیاز معنا را به مخاطب منتقل م   یمراتبکه سلسله  شوند یم  ل یتبد  لم یف 

مدنظر خود را    م یتواند مفاهیآن م   ۀ لیوساست که کارگردان به  یابزار  ریقاب تصو نمایدر جهت انتقال معناست و در س

عنوان  به  نمای با س  یتجسم   ی وجه اشتراک هنرها  نیترگذاشته شده، مهم  ش یبه نما  ریمنتقل کند. لذا قاب تصو  ننده یبه ب

روا  یش ینما  یهنرها  نتریاز شاخص  یکی ب  ،یینمایس   هایتیاست.  به جهان و چگونگ  ایگونه   انگری عموماً   ینگرش 

 (. 7: 1398 ،یو فرقان رتی)سعادت س   روندیشمار م ادراک آن به

  یی هاو داللت  »صحنه«ی معن  افتنیبه    توانیم  یاجزاء عناصر بصر  نیارتباط ب  یبا برقرار  یی ساختارگرا  هیبراساس نظر

  ک ی  توانیرا م   یی نمایس   تی(. لذا روا10  :1398  ، یو فرقان  رت یسعادت س)  افت یوجود دارد، دست    لمیف   ک ی که در  

  گاه ینقش توجه به جا  نیی تب   ،پژوهش  ن یا  یله اصل ئنمود. مس  ی کل تلق  کی اجزا    ق یتلف   یخاص برا  ای وهیساختار و ش

 1یی مهرجو  وشیدار   رانیا  ینما ی است. در س  یی نما ی بر مخاطب در خلق آثار س  شتریب  ی رگذاریثأجهت ت  یعناصر بصر

  ی ها و هنجارهاارزش  گرانیکه نما  یافکار  و  ریروز، تصاو  ی مسائل اجتماع  یی که به بازنمااست  از جمله کارگردانان مولف  

ا او مو  ی شناسنشانه  .پردازدیم  ،است  یرانیجامعه  او    ی هالمیف  یهاتینکته است که شکل فضا به شخص  ن یا  دیآثار 

در انتقال معنا    یپژوهش به نقش عناصر بصر  نیدر ا  لی دل  نی. به همکندیم  فیها را تعرو عملکرد آن  دهدیم  تیهو

دارند، پرداخته شده است    ی معنو  ۀ یمحور هستند و درونماقهرمان  ت یروا  ی از آثار او که دارا  3ی و پر  2در دو اثر هامون

  ننده یجهت انتقال معنا و حس و حال مد نظر خود به ب ،یهنر  یها ک یکارگردان از عناصر و تکن   یریگبهره   یتا چگونگ

   مشخص شود.

 
  است.   زین  ها لمنامهیف  سنده یپژوهش نو نی مورد مطالعه ا یهالمیعالوه بر کارگردان در ف (،ران یا ینمایموج نو س  شگامانی)ازپ یی مهرجو وش یدار1
 سلطان زاده. یمحمدعل یی مهرجو وشیدار  یکنندگ ه ی(، به ته1368هامون) 2
 . یفیشر نی رحسیام یکنندگ  هی(، به ته1373)یپر 3
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  یآمار   ۀ است. جامع  ی ف ی توص   -ی لیمطالعه، تحل   نیاست. روش انجام پژوهش در ا  یو کاربرد  ی ف ی نوع ک  از پژوهش    نیا

به عنوان    ، یهامون و پرمحور    قهرماندو اثر    چنانچه اشاره شدبوده و    ییمهرجو  وشی دار  یینمایپژوهش آثار بلند س

هستند، به عنوان واحد    ی اصل  های تیکننده شخصفیصکه تو  لم یدو ف   نیاز ا  یی شده و نماها  ن ییتع  ی مطالعات  یهانمونه 

  ی داشته است تا در آن حس   یکارگردان سع  نکهی ا  یبا ابزار مشاهده و بر مبنا  لیتحل  یها اند. صحنهانتخاب شده  لیتحل

  خصشا  یها عناصر بصرآن  زانسنیم  یبند بیاند. در ترکاثر به مخاطب منتقل کند انتخاب شده  هیمارا متناسب با درون

شده است. سپس عوامل    ل یتحل   یاکار رفته، بر اساس مطالعات کتابخانه( بهی)بصر  یتجسم   یهنرها  ینظر  یو مبان

 اند. شده  ن ییتب لمیبه احساس مخاطب در شناختن قهرمان ف  یو غنابخش  ریبه تصو ی موثر در معنابخش

از    یصورت گرفته است که برخ  نیشی پ  یهابر پژوهش  یمرور   یااطالعات در بخش مطالعات کتابخانه  ل یجهت تکم

که به بررسی    ران«یا  یهنر  ینمایدر س   زانسنیم  یی ( با عنوان »داللت معنا1390)  ها عبارتند از: مقاله شهبا و طبرساآن

  نماگران یاز س   یهایی همچون صحنه، نورپردازی، حرکت دوربین و چیدمان بازیگر در آثار شمارداللت معنایی در جنبه

  زانسن یخط در م  ی( در پژوهش خود با عنوان »نقش عنصر بصر1395)  ییو ندا  یحداد  نی. همچناندپرداخته  یرانیا

و    ه یتجز  ی اصغر فرهاد  ی هالمیها را در ف آن  یو بصر  یروان   ت یو خاص  ی ژگیاستفاده از انواع خطوط و و  « یی نمایس   یها

کند تا    جادیا  یخطوط  تواندیصحنه م  ر د  گرانیعناصر صحنه و باز  نشیکه چ   انددهیرس  جهینت   نیکرده و به ا  لیتحل

  ی با عنوان»بررس  ی ا( هم در مقاله1397)  ا ینیکمال . افشار و  ردیصحنه قرار گ   ی احساس  ط یمخاطب، ناخودآگاه در شرا

( و )گذشته(« به شرح  نی مینادر از س  یی (، )جدای )درباره ال لم یسه ف  ی با بررس ی اصغر فرهاد ی هالمیف   ی داریساختار د

اند که  گرفته  جهیاند و نتمورد مطالعه پرداخته  یهالمیف   یبصر  ی شگردها  یرگذاریتاث  لی و قصه و دال  ریصوت  ان یرابطه م

بهره با  گونهفرهادی  از  روی دست،  گیری  دوربین  زیاد،  میدان  بصری چون عمق  و شگردهای  تصویری،  رئالیسم  ای 

  ت یروا  لیدر مقاله »تحل   ن یبخشد. همچنگوی فیلمش استحکام میچندگانگی نقطه دید به ساختمان دراماتیک و قصه

و    رتیقاصدک« سعادت س  لمیف   یمطالعه مورد  ؛یساختار عناصر بصر  یشناسییبایبر ز  دیبا تأک  یونیزیتلو  ییانمایپو

  ن ییقرار داده و تب  یمورد بررس  یو بصر  یی اثر مورد مطالعه را از لحاظ روا  ،یبر عناصر بصر  دی (، با تاک1398)  ی فرقان

  ز ی. جنبه متماکنندیم  ان یب  یخوببه  لم یمتن را در ارتباط با موضوع ف  یو ضمن   حی صر  می مفاه  ،یاند که عناصر بصرکرده

)کاراکترها( در    هاتیشخص  فیجهت تعر  یضمن   ممفاهی   و  ها داللت  نییدر تب  ینقش عناصر بصر   لیپژوهش تحل  نیا

    آثار مورد مطالعه است.

 یحس  افتیو در یعناصر بصر .1

اما در تفکر    .شد  یجهان ادراک معرف   ینقطه کانون  عنوانچشم انسان به  ،یبصر  ییدر دوران رنسانس با ابداع بازنما

  یی نای . اما حس بردپذییاز بدن به نام چشم صورت م   یبا عضو  دن یو ادراک تفاوت وجود دارد. عمل د  دن ید  ان یمدرن م

  نندهیببر    یعاطف  یریثأکه ت   ییروهایو نپیرامون    طیموجود در مح  هایدهیپد  یبصر  درکو    صیتشخ  توانعبارتست از  

  ته ی . ازجمله خط، رنگ، تونالشودیرا شامل م   گرددیم  ریتصو  تیهر آنچه که موجب جذاب  یعناصر بصر.  گذارندیم

 ی بصر   تیو جذاب  ینوازموجب چشم  گریکدیعناصر در کنار    نیمتوازن ا  بیشکل، بافت و فضا. ترک «،یو روشن  یرگی»ت

نقش    ی تجسم  یهنرها  های و خلق تمام رشته  جاد یدر ا  ی فرد  ا ی صورت مشترک  هعناصر فوق ب  ه ی. کلشودیم  ریتصو

  نامند یم   یها را عناصر بصرچشم قابل درک هستند، آن  قیداشته و از طر  یریجنبه تصو  یدارند و چون همگ   ی اساس
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 یی پاشاکال انیفردوس حاج ، یساربانقل ی محمدرضا پاکدل فرد، حسن ستار ان،یپرنا کاظم

مورد    شتریب  یعناصر بصر  نیباشد روابط ب  تر یو غن  ترقیعم  یی نای(. هرچه حس ب13:  1398  ، یفرقان  رت، ی)سعادت س

اثر    کی   ی و اجرا  ان ی . چرا که در خصوص بشودیم   یینایو زنده بودن حس ب  یی ایکه موجب پو  رد یگیتوجه قرار م

.  است  ارتباط  نوع  نتریمی و مستق   نتریراحت  ن،یترعیسر  رایاست. ز  یینایحس ب  یحس آدم  نیترمسلما مهم  ،یهنر

بریتصو  ای  طیمنظره)مح  یوجوه بصر از ط  شوند یم   افتی در  می به صورت مستق   یی نای( توسط قوه    یندیفرا  ی و پس 

منظره در ذهن،    ی کل  یما یس   یریگاساس پس از شکل  ن ی. بر اشودیم   لیتبد  ی ذهن  یها تیبه ماه  یحس  یهامحرک

  ی شگرف  ریتأث  یطراح  یروانشناس   لذا  .شوندیشناخت، به ذهن سپرده م   ی بعد  یهاهیشاخص آن منظره در ال  یهانشانه

بافت غالب    به همین دلیل   (. Carbon, 2019) موفقیت و پایداری آن دارد که بایستی مورد توجه طراح قرار گیردبر  

شده است    افت یکه از منظره در   ی احساس کل  نیناظر و همچن   مکانشاخص،    یو نور  یرنگ یهاتیف یمنظره، مصالح، ک 

 ی بصر  ی هاارزش  توانیم   نی. بنابراشوددر نظر گرفته میبه آن در ذهن مخاطب    یمعناده  ی اصل  یهاازجمله جنبه  زین

انسان در ارتباط با مناظر    یاز حواس ظاهر  مورد   نیتریرا اصل   یو درک بصر  ی طیمح   یها تیفیبخش از ک   نیترمرا مه 

 .دانست

 زانسنیو م  ریتصو بندیبیترک .2

قابل انجام    ی ذهن  یو تا حد  ی درون  ند ی فرا  کی عنوان  نفر به  کی است و توسط    یشخص   اری بس  ت یفعال  کی   ی طراحمعموال  

  براساس ساختاری صورت گروهی  صورت فردی و چه بهچه به  ی آثار هنر  هیکل   نش یآفر(.  Hay et al., 2017: 1)  است

بودن تفکر بصر  ازمندینعنوان الزمه آن،  به  مدون رابط  توان یرا م  یاست. تفکر بصر  یدارا  و    یاب یدهیا  ل، یتخ  حلقه 

مبان   قیدق   ی سازمانده  ازمندین  که   دانست  هادهی ا  یسازی بصر براساس  ز  ی تجسم  یهنرها  ینظر  یعناصر    را یاست. 

نکته را   نیآن دارد. البته باید ا ی بندبیبه نوع ترک یادیز ی بستگ ،یریعبارت تصو کیمورد نظر در   ی نابه مع  دن یرس

توجه داشت که    د یهم  متذکر شد که ارزیابی سلیقه و شناخت ذوق افراد استفاده کننده هم بسیار دشوار است. اما با

  د یو تول  ت یمعموالً با خالق که    یطراح مفهوم   یفهوظبلکه  )طراح( تنها انتقال پیام و ایجاد ارتباط نیست،    وظیفه هنرمند

باید مخاطبین خود را برای فهم  و   (Hay et al, 2017: 1-2)  شود، نوآوری و ارتقای اجتماعی تلقی میارتباط دارد

 .  تربیت کند زیتر هدف نآسان

ارتباطات    ، تیروا  ی . مبنادادهاستیرو  ی خط   ی سازمانده  یی نمایس  های تیوجه روا  نیترشاخص  ، یش ینما  ی در هنرها

کننده  مداخله یهااز کنش ایاز مجموعه یآغاز  یدارا ها تیرواعبارتی به. استهشدن داستان در آنانیو نما یدرپ یپ

است به طور    ی فرانسو  ۀ لمکیک که   زانسنیم  شود. میحادث    ی قبل  یها کنش براساسهستند که    ی انی و به دنبال آن پا

  کدیگر ی   با  رابطه   در   که   دوربین،   های عبارت است از هنر تصویر، بازیگران، دکور و پس زمینه، نورپردازی وحرکت  ی کل

را برای   ن آ  و   اند، میم دادهع اصطالح را به کارگردانی فیلم هم ت  نای  سینما   پردازاننظریه  .گیرندمورد مالحظه قرار می

اثر    ک ی لذا در  .  برندکار میبه  شود یداده م   ش یمخاطب نما  یبر کنترل کارگردان بر آنچه که در قاب فیلم برا  دیکأت

  یجد  یریتأثچراکه  ؛  دارد  یفراوان  ت یاهم  زیشده در قاب صحنه ن  دهیکش  ریبه تصو  یعناصر بصر  ی بندبیترک  یی نمایس

 یدارد. برا  آن( از  یی خوانش )برداشت معناو در یک کالم    لمیف  یروان  یو فضا  هاتیشخص  یهایژگ یحس مکان، و  بر

چون    ی از مقوالت   ی باشد تا با آگاه  یمعرفت بصر  یدارا  دی با  لمساز ی، فکارا  ش یجامع و آرا  ی ریتصو  بندیبیترک  کی
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  م یتنظ   ی قاب صحنه خود را به درست  رهیو غ  یی طال  هایکننده، نقطهتیهداتعادل، کنتراست، خطوط    دان، یعمق م 

   .کند

 و ساختار هیمادرون .3

  سنده یاز طرف نو  ی داستان  ی دادهای رو  ای و    ها تیشخصاست که    یمحور  ۀدیعق  ک ی یا مضمون    مایه دروندر آثار نمایشی،  

  یکارگردان برا  چنانچه  و   آن است  یریتصو  انی ب  ه،یماانتقال درون  یا هاز راه  یک ی.  اندشده  دهیبرگزنمایش آن    یبرا

زیرا    . باشدن  هاالوگیآن معنا در د  یی به بازگو  یاز ین  گریکار ببرد، چه بسا دبه  صحیحی   یریتصو  ساختار   ه، یانتقال درونما

دهد تا در  یبه طراحان اجازه م  نکته  ن یداشته باشد. ا افراد یبرا یمتضاد  ی شناخت ییبای ز ی ایتواند مزایم ی کار یمواز

-Valencia) وارد عمل شوندبا دقت    مفهومتوسعه    ندیدر فرا  ی ریگقابل اندازه  ی ژگ یو  ک ی عنوان  به  یشناس ییبای ادغام ز

Romero, & Lugo, 2017).  درون بحث  معن  نی ترمهم  هیما در  هو  پایهو  است    یمقوله  اساس  نمایس  تیو    بر 

است    یو رابطه متقابل اجزاء و عناصر  ب یهنرها، شامل ترک  ی مانند تمام  لم یف   ک ی ساختار    .و »نشانه« است  ت«ی»روا

طور عمده عبارت  به  یشناسمعتقد است نشانه  ،یشناس معروف فرانسونشانه  4روالن بارت وجود آورده است.  هکه آن را ب

  آوردن   انیبا به م  یمفهوم  انمانند هنرمند  زیکارگردانان ناست.    و ضمنی  ایالیهداللت  و  معنای صریح  از    یاز شکل 

  ی مطلوب تمام   ی سازمانده  کی در    . کنندیخلق م   ع یبد  ی ساخته و آماده به حوزه هنر آثارشیپ  ی ایاش  ، متن، زبان، نشانه

  به همین دلیل.  کنندیم   دا یهماهنگ باهم وحدت پ  یت یمعنادار هستند که در فعال   یساختار  ی اجزا از ابتدا تا انتها دارا

را به مخاطب    ی خود مفهوم  اتجزئی  و  عناصر  ها،نشانه  لهیتا به وس   است  ایپنجره  لمیف   ک ی   هایهصحناز    ریهر قاب تصو

  خود منتقل سازد.

 هاافتهی تحلیل .4

 هامون فیلم   .4.1

مرد  لم یف  داستان  رسال  یهامون  نگارش  حال  دربار  ی دکتر  ۀدر  ا  ۀخود  فلسفه    مان یتضاد  براساس  عقل،  و 

  ی شخص  یاست. و در زندگ   میکردن فرزند توسط حضرت ابراهیقربان  یدر قالب داستان قرآن  رکگورییک  سمیال یستانس یاگز

ف  انه یخود در م با    ی از زندگ   یابرهه  شینما  لم یسنت و تجدد گرفتار شده است. داستان  از اختالف  اوست که پس 

 خود است. ییمشکالتش در تنها ی همسرش مشغول واکاو
 هامونتحلیل روایی فیلم    :1جدول

   روایت عناصر شرح عناصر روایت

 تقابل سنت و تجدد   موضوع 

   تضاد عقل و عشق)جنون الهی(  درونمایه 

 هامون و همسرش، علی عابدینی شخصیت 

 خانه پدری هامون، خانه وکیل او و خانه همسرش)محل زندگی مشترک(   صحنه 

 رسمی و دارای ضرباهنگ تندی   لحن 

 فضایی معنوی )معلق در میان سنت و تجدد(  فضا 

 توصیفی  زبان 

 گرایانه  واقع -درام سبک 

 
4 Roland Barthes 
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 یی پاشاکال انیفردوس حاج ، یساربانقل ی محمدرضا پاکدل فرد، حسن ستار ان،یپرنا کاظم

بر    یاریبس  ریثأسه خانه است که ت  یداخل  یهامون در ارتباط با فضا  تیمعرف شخص  یاصل  یهاصحنه  لمی ف   نیا  در

  ی ( که و1ریهامون است )تصو  لیمورد، خانه وک  نیاول  (.  2جدول  ری)تصاو  مخاطب از قهرمان آن دارد  قیشناخت عم

بیان    5اسکولز.  است  اشو مشغول انجام رساله  کندیم  اقامتدر آنجا    دی مهش  ،طور موقت پس از اختالف با همسرشبه

  (.10: 1399فرخ نژاد افشار و دیگران، )  اجتماعی است  - کند که مفهوم اقامت مفهومی عاطفیمی

  ، یافراد اشاره دارد که اغلب با مشکالت متعدد و مرتبط اقتصاد ی بُعد از طرد اجتماع  کی فقدان سرپناه تنها به  معموالً

  مدرن اما خاک   ایخانهنیز که  خانه،    نای  (.64:  1400خوشنامی و دیگران،  سبزی  )  اندمواجه  یو روان  ی کی زیف   ، یاجتماع 

هامون    یریو ناگز  صالی است  ،عاطفی یی نماد احساس تنها  (46:  1395  ، یمهد  خ ی و ش  ات ی)ب  و سرد است  ی گرفته، خال 

  پشت   در   هاقاب پنجره  روحیفضا، خطوط قائم، بدون منظره و ب  ی سرد و خنث  ی رنگ  فیدر آن است. ط   دن یگز  ی در سکن 

  ط یو درک شرا  یی احساس تنها  دتشدی  بر  است،  اشهامون که در حال مرور گذشته و عمر از دست رفته  دهخمی  قامت

  ت ی( که پس از ثبت مالک 2ری)تصو  مورد خانه مشترک هامون و همسرش است   ن یدوم  .د یافزایهامون م   ی نامساعد روح

و    ینظم یب   ،یختگ یمدرن و سراسر بهم ر  ی خانه آپارتمان  ن ی. اشودیهامون مجبور به ترک آن م   د، ی آن به اسم مهش

البته در کنار   که  مدرنو  یانتزاع  ،ید یتجر ییاز رنگ و تابلوها ده یپوش ایاست؛ خانه یداخل  یفضا دمان یالتقاط در چ 

: 1395  ، یمهد  خ ی و ش  اتیب)  شوند  ی م  ده ی خانه د  یوارهایبر د  زین  ی سنت   یها و آثار حجم مجسمه  ، یسنت   تابلوهای  هاآن

  ن یمناسب به بهتر  ایهیفضا از زاو  ی بنددر سبک مبلمان و رنگ   یبصر  ی شلوغ  ن یشده ا  دهی کش  ریبه تصو  م یدر فر  و(  46

 (.  2 ری)تصو  نحو نشان داده شده است

بوده و    دیهامون و مهش  یتی گسست شخص  ۀدهندکه خانه را فراگرفته، نشان  یختگیهم ر و به  ینظم یب  ،یشلوغ  نیا

هاست، پس از  آن  یاوج اختالف نظرها  ۀ دهندشیمذکور که نما  مفری   در .  دارد هاآن  یدرون یاز تفاوت و دوگانگ  تیحکا

اند  درآمده شیپشت به هم، غرق در افکار خود به نما هاآن یلحظات یخانه برا لیبحث و جدل بر سر نظم و سبک وسا

است که    یم یقد  ۀخان  ک ی سوم،    ۀها از هم است. خانآن شیاز پ   شیبر فاصله گرفتن و دور شدن ب  ی دیکأت  ی اکه نشانه

  ی زندگ  ی درون  ی نشاط و گرما  ی است و روزگار  کرده یم  ی مادربزرگش در آن زندگ  با خانواده و  ی هامون در دوران کودک

شده، روح مکان در    بی تخر  باً یخانه تقر  نیاو، ا  ی اما اکنون و در بزرگسال  (3ری)تصو  را درک و تجربه کرده است  ی سنت

از ب آنجا زندگ  ییبه تنها  رشیمادربزرگ و خدمتکار پ   رفته و  نیآن  نما  ییمهرجو.  کنندیم   یدر  از    یسکانس   شیبا 

حاکم بر    ی خانه که مادر در حال آموزش نماز خواندن به اوست، فضا و فرهنگ مذهب  نی هامون در ا  ی خاطرات خردسال

  ی سنت  ی هاهامون به حفظ ارزش  الت یتما  ۀ شیر  گر انیب  ریتصو  ن یا  است.  ده یکش  ریبه تصو  یخوبخانه و خانواده او را به

بزرگسال در  فرهنگ شرق  درون  ی و  تالطمات  تصو  ی و  قاب  در  است.  غرب  فرهنگ  با  مواجهه  در  با    ن یا  ریاو  صحنه 

  که دو فرد   ی به داخل اتاق، در حال  د یخانه و تابش نور سف   ی سادگ  ، یبه عنوان ناظر درون  نیمناسب دورب  ی ریقرارگ

به نشانه تاک ی)عنصر عمود ن  د ی(  ا  ریچپ تصو  مهیو تکرار در  قابل    یو معنو  یروحان   ی فضا  اند،ستادهیبه نماز  خانه 

 احساس است. 

 

 
5 Schulz 
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 هامون   لم یمنتخب ف  یهاصحنه  یبصر  لیتحل  :2جدول

 خطوط و اجزای اصلی تشکیل دهنده موقعیت تصویر  شماره 

 طیف رنگی

عناصر 

 صحنه 
 فضا 

1 

 

نمایی از خانه وکیل  

 هامون 

 )روز/داخلی( 
 

  

2 

 

مشترک  خانه زندگی 

 هامون و همسرش 

 )روز/داخلی( 

 
 

 

 

3 

 

خانه دوران کودکی 

 هامون 

 )روز/داخلی( 

 
 

 

 

 

 پری  فیلم  .4.2

  درواقع،   .است  شده  دگرگون  حوادثی  تأثیر  تحت  او  متعالی   افکار  است که  جوان  دانشجوییک دختر   داستان  فیلم پری، 

طلب  دردناک  در وادی  و    جدا شدهاو با مطالعه کتابی در باب عارفی گمنام در قرن پنچم هجری، از زندگی معمولی  

   .شودسرگردان می

 تحلیل روایی فیلم پری   :3جدول  

   روایت عناصر شرح عناصر روایت

 مکتب اشراق و سلوک عرفان شرقی   موضوع 

 الخلق(   من الحق  سیر الی خدا )  بسوی  تکاملی سیر درونمایه 

 شخصیت 
  طلب  و سلوک  وادی  در همگی و رسیده دکتری درجه  او که به  برادر پری و سه 

 .اند نموده مسیر طی  متفاوت ای گونه  به

 سنتی اصفهان به خصوص مسجد شیخ لطف اهلل   شهر کاروانسرا، خانه پدری،  صحنه 

 رسمی و دارای ضرباهنگ آرام و شاعرانه   لحن 

 عرفانی و معنوی   فضا 

 توصیفی   -استعاری  زبان 

 گرایانه واقع -درام سبک 
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 یی پاشاکال انیفردوس حاج ، یساربانقل ی محمدرضا پاکدل فرد، حسن ستار ان،یپرنا کاظم

  یشهر  یفضا   ،یسنت   یشهر   ی، فضا پدری پریۀ  : کاروانسرا، خانیمعمار  یاصل   یدر چند فضا  لمیف   یاصل  یهاصحنه

  خ ی و مسجد ش  یپر  یپدر  ۀکه در خان  هایی صحنه  یطور کل اما به  .دهدیرخ م  عت یطب  یفضا   ، یمدرن، جاده، کلبه ساحل 

  ریهستند)تصاو  ی داستان، پر  ی اصل  تیشخص  ۀکنندیمعرف   ی هاصحنه  نیتراند، شاخصشده  ده یکش   ریاهلل به تصولطف

 (.4جدول

  ار ی معنا بس  ی تجل  در و ترکیب آن با فضای معماری    یعی و باالخص نور طب  ی معمار  لم،ی ف   نیمختلف ا  یها در سکانس 

مشاهده    یخوببه  اخود ر  ی زندگ  طی تا ما مح  شود یمهم سبب م  ار یبس  یعامل بصر  ک ی نور به عنوان  .  موثر بوده است

  ی از عوامل عمده در افکار انسان شرق   یک یو مکاتب مختلف ارائه شده است.    ان یاز نور در اد  ی متفاوت  ریتفاس  .می کن

خداوند و    ، یسهروداشراق،    خی ش  ۀ مراد از نور در فلسف .  و توسل به خداوند متعال است  ی به کمال تقرب اله   دن یرس

  شوند میهستند که نور محض محسوب    یموجودات  نهای است؛ ا  یفرشتگان، نفس ناطقه آدم   یعن ی  تمام موجودات مجرد، 

منزل    ی هااز اتاق  ی کی که در    ی پر  لم، یف  ه یاول  یهادر صحنه  (.1390به نقل از دیباجی،  ،  1399دیگران،  )اطمینان و  

.  شودیم   داری ب  یم یقد  ی کاروانسرا  کی   اطیح  ۀشدن خود در حوضچغرق  شان ی خواب پر  دنیبا د  دهیخواب  اش یپدر

  ی در برابر افکارش در ط  ی و غبارآلود بودن ذهن پر  ینشانگر سردرگم   ا، ی غبارآلود و مبهم در صحنه رو  یوجود نورها

 (.  65: 1389 ،یو مختاباد امرئ ابخش ی)ض  باشد یم قیطر

  روشن   اری شود که از پنجره بلند بسیم   دهیرنگ بر آن تاب  یآب  یاست و فقط نور  ک یو تار  رهیت  زیخانه ن  یداخل   یفضا

  و   کند بصیرت، خرد، شهود، اشراق و اندیشه را معنا می  ی قد علم کرده است. رنگ آب  ریقاب تصو  ی ( در انتها4  ری)تصو

  ینما خطوط افق   ن یعناصر موجود در کادر ا  ۀ دهندمجموعه خطوط شکل  کند. می  کی انسان را تحر  یمعنو  ساسات اح

رنگ    ی پنجره و حضور نور روشن آب  ی عمود  ی دگ ی اما کش  کند یم   ی از سکون و آرامش را تداع  یب یو قائم است که ترک 

  لم یف  ی عرفان  ی بر فضا  ی اباچهی و د  کندیم   جاد یدر مخاطب ا  یحرکت بصر  ره، یت  نهیبر زم   ریسوم راست تصو  کی در  

شهر    ی . معماررودیبه شهر اصفهان م  ی پر  ، یو فکر  یدرون  ی هاشیهمان ابهامات و تشو  ی و در پ   لمیف   ۀاست. در ادام

اهلل،  لطف  خ یش   یعن ی  رانیا  در نور    ۀ کنندیمسجد متجل   ن یتریو حضور اعل  یو فرهنگ   ی سنت  نه یشی پ  ل یاصفهان به دل

پس از مالقات با نامزدش    ی(. پر66:  1389  ،یو مختاباد امرئ  ابخشی )ض  کندیم   یرا تداع  یحس مکان اشراق  نیبهتر

  ی فضا  ریثأو تحت ت  شودیلطف اهلل م خی اذان ظهر وارد مسجد ش  یصدا   دن ینقش جهان با شن   دان یبه هنگام عبور از م 

  ا یتقرب به خدا مه   یمن تمام وجود خود را براؤاست که م  ییفضا   ی عباد  ی . فضاشودیم حاکم وارد عالم خلسه   یمعنو

  ازمند یو انسان خود را ن  د یآ  ی است که روح به پرواز درم  ی مکان   ن یبرد. در چن یم  ا یسازد و در آن فضا دل از دن یم

که به    یی(. در نما61  :1389  ،یو مختاباد امرئ  ابخشیض )  خود بپردازد  یبا خدا  ازیتا در آن به راز و ن  ندیبیم  ییفضا

و در   ستادهیدر شبستان مسجد ا  ی(، پر5 ری)تصو شودیداده م   شیمسجد نما یداخل یصورت باز )النگ شات( از فضا 

در بام  گنبد    ایروزهیف   هاییبا کاشارتباط    ی و به نوع  کند می  عبور  ذهنش   در   ها مناره  چ یپ مار  یهاعالم خلسه از پله

  کند یم   جادیفرد ا  در  را  یو بصر  یآرامش ذهن   یاروزهیف  ،یچون آب  یالجورد  ،یچون آب  ییهارنگ .  یابددست میمسجد  

 (. 1394اد،  ژ، به نقل از جعفر محمدی و حمزه ن1399می و دادور ی)کر

را    یک یزیحضور متاف  یآرامش در حس مکان و تجل   یدر ارتباط است و نوع   یمافوق بشر  یی رویهنگام او با ن  نیدر ا 

  یی از نورها  می ضخ  یهادود فراوان و ستون  ، یم ی(. نقوش اسل66:  1389  ،یو مختاباد امرئ  ابخشی )ض  دی نمایم   افتیدر
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، 1389  ، یو مختاباد امرئ  ابخش یض )  نموده است   جاد یسکانس ا  نیدر ا  ی روحان  یی تابد، فضایم  زر یکه از شبکه مثل ل

است.    ینما، عمدتا خطوط عمود  نیکار رفته در کادر اکه خطوط به  دهدیعناصر صحنه نشان م  ی(. بررس1385  ، یپناه

جسم را با توجه   کی یدار ی کند که پایم  جادیدر او ا یادراک و شعور ذات  ینوع ، یانسان در طول زندگ یبصر اتیتجرب

و در مقابل دو ستون مدور   ریقاب تصو انه یدر م  لمیف   یاصل  ت یشخص ریتصو نی. در ازندیم  نیآن تخم  ییستایبه نوع ا

داستان    ت یاست. در ادامه شخص ن یزم  ی بر رو ستادن یا  ن یدر ع ی عروج معنو ۀ کنندیکه تداع   ستاده یمسجد ا ی عمود

قرار دارد،    ریچپ تصو  مهیکه در ن  ای ( و مناره6  ری)در تصو  قرار دارد  ریراست تصو  مه یدر ن  ی رومندین  یمانند خط عمود 

.  دی آینظر مسبک به  ردی گیقرار م  ریتصو  ییکه در قسمت باال  ی زمان  ی . رنگ آبکنندیقرار م بر  ریتعادل را در قاب تصو

و مقام عرش  از آسمان    یل یعنوان تمثبه  هابهی ها و کتگنبدها، مناره  یموجود بر رو  هاینقش  زین  یاسالم   یدر معمار

  زیو ارتفاع متما  یاروزهینما، رنگ ف   نیدر قاب ا.  شوندیم   ی زآمیرنگ   یو سبزآب  یبخانواده آ  های رنگ   بااً  عمدتالهی،  

  لم یف   هیاساس درونماآسمان بر  یبه سواو    شیو گرا  ی( پری)عرفان  یحاالت معنو  نیمب   رامونیپ  یبناها   هیمناره با بق

 .است

 پری   لم یمنتخب ف  یهاصحنه  یبصر  لیتحل  :4جدول

 خطوط و اجزای اصلی تشکیل دهنده موقعیت تصویر  شماره 

 رنگیطیف 

عناصر 

 صحنه 
 فضا 

4 

 

 خانه پدری پری

 )روز/داخلی( 

 

 

 

5 

 

 شیخ مسجد در پری

 اهلل لطف

 )روز/داخلی( 
 

 

 

6 

 

در مناره   یحضور پر

لطف در  خیمسجد ش

 عالم خلسه اهلل

  ( ی)روز/خارج
 

 

 

 

 



ی تجسم ی هنرها  یبر اساس مبان یینما یآثار س  یبصر لیتحل 466   

 یی پاشاکال انیفردوس حاج ، یساربانقل ی محمدرضا پاکدل فرد، حسن ستار ان،یپرنا کاظم

 گیری نتیجه

انتقال  گذاردیم   ریتاث  یکردن احساسات مخاطب بر و  ریاست که با درگ   ی ارتباط  نیابزار نو  ک ی   نمایس . بدون شک 

و    یقی ، موس)نریشن(گفتار  الوگ، ید   ی عنیآن    یمجموعه ابزارها  قیاز طر  یی نمایس  تی روا  کی احساس، معنا و مفهوم  

  ی ضمن ی آن داللت، احساس و معنا له یبه وس هاست ک ی ابزار نیترمهم ریتصو انیم نی . اما در اردیگ یصورت م  ریتصو

  انیب ریتصاو قیمورد نظر خود را از طر یمعنا ،بتواند تیروایک  کارگردان  نکهیا ی. براشودیبه مخاطب منتقل م  لم یف 

فضای دیداری  مختلف  ی هایژگ یو د یبا به عبارت دیگرو نحوه عملکرد آن است.  ریاز تصو ی دانش و آگاهنیازمند کند، 

  ی داشته باشد بتواند فضا  تیخالق  یتجسم   یهنرها  ینظر  یبر اساس مبان   بصریعناصر    شیآرا  نهی در زم  و  را بشناسد

  یی مهرجو  وشیساخته دار  ی هامون و پر  ثردو ا  های صحنه  ی و بررس  ل یبدل کند. تحل  یی نما یس  ی ریخود را به تصو  ی ذهن

بر وجوه ز  یی که مهرجو  دهدینشان م  ب  یعناصر بصر  ی هنر  نش یاز چ  ری تصاو  ی باشناسی عالوه    ی می مفاه  ان یجهت 

  ی اصل   ی هاتیاز شخص  ی فیتوص   ینماها  ریقاب تصو  هیدر تجز.  کندیم   بردیکاراستفاده    شهایلمیف   هیمتناسب با درونما

مانند نور    یی هاو مولفه  دی د   یی طال  ی ای ها در آثار مذکور، تقارن، تعادل و زوادهنده آن  لی به خطوط ساده و عناصر تشک

به گونه ب  یجهت معرف  ی ف ی توص  یاو رنگ  به مخاطب    یت یو شخص  ی روان  ی هایژگیو  شتری هر چه بهتر و  کاراکترها 

  لم یف ت یروا یدر تطابق کامل با فضا ییمهرجو ی هالمیدر ساختار ف یعناصر بصر  کردکار نیبنابرا استفاده شده است. 

در    یبصر  ی هنرها  ی صحنه و مبان  ی هدفمند طراح  ستکارب  گرید یی نمایس   د یاز هر تمه  ش یدر آثار او ب در واقع،است.  

 .    کندیآشنا م هالمی)کاراکترها( ف  یهامخاطب را با قهرمان ،ریقاب تصاو
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