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  مسأله بيان
هاي   فيلمبر حاكم گفتماني فضاهاي معناشناختي نشانه تحليل و بررسي به حاضر پژوهش

 ناظر پژوهش، ايند نظر  ممعناشناسي نشانه. پردازد مي »قند حبه يه «فيلم مشخصاً و سينمايي
 ها نشانه پوياي و سيال معاني كشفدنبال   بهكه رويكردي است؛ پديدارشناختي شناسي  نشانه بر

  . است گفتماني فرايند درون
 شناسايي مطالعه، شود، استفاده پسوند و پيشوند بدون و تنهايي به 1»شناسي نشانه «واژة از وقتي

 نيز 2»معناشناسي«. است مد نظر آنها به مدلولي طالقا درنهايت و ها نشانهبندي  طبقه و
. است ضمني معناهاي به پرداختن و معنايي بزرگ و كوچك واحدهاي يافتن بر ناظر تنهايي به
 در نظر را آنها وراي معناي هم و ها نشانه هم كه دارد فرايندي به اشاره 3»معناشناسي نشانه «اما
 معنا توليد به) گفتمان (فرايندي نظامي در گرفتن قرار با نشانه رويكرد، اين در. گيرد مي
 اي گونه معناشناسي نشانه در نشانه ديگر، سخن به. نيست ايستا و منجمد كه معنايي پردازد؛ مي

 تعاملي، را معنا ها ويژگي اين كه است چندبعدي و متكثر تغييرپذير، پويا، سيال، منعطف،
 قرار آن در معناها نشانه كه فرايندي لذا. سازند مي چندوجهي و پويا پذير، تحول فرايندي،

 معنا و نشانه. بود نخواهد راهگشاتنهايي   بهنشانه بررسي و است ناپذير پايان و پويا گيرند، مي
  . زنند مي رقم را گفتماني جريان هدفمندطور   بهكه هستند هم به وابسته عناصري
 لذا گيرد، مي صورت گفتمان كنترل و نظارت تحت رويكرد، اين در معناسازي فرايند
 هاي نظام در معنا دريافت و توليد كاركرد، چگونگي شناخت «دنبال به معناشناسي نشانه

 و بررسي: كرد تعريفگونه   اينرا معناشناسي نشانه هدف توان مي اساس اين بر. است »گفتماني
- 2: 1392 ~ ؛37 ،21 ،13: 1381 شعيري، (گفتمان در معنا دريافت و توليد شرايط توصيف

1.(  
 تعداد و نفوذ گستردگي نظير خود؛ ذاتيهاي  ازويژگي برخي ةواسط  بهكه است اي رسانه سينما

 حركت، عنصر از مندي بهره و مخاطب، پنداري ذات هم جلب قابليت و بودن تصويري مخاطبان،
 قدرتمندي يعاطف تأثير و شوشي - احساسي سرشت داراي، 5نما پيش و 4نما پس مكان، زمان،
  .نيست ممكن كاملطور   بهسنتي ساختگراي و صوري هاي روش هواسط  بهآن شناخت كه است

 از پرده معناها نشانه گفتماني رابطة بررسي تنها كه است عميقي و پنهان معاني از سرشار سينما
                                                 

1  -  Semiology 
2  -  Semantics 
3  -  Semiotics 
4 - Flash Back 
5  -  Flash Forward 
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 از استفاده اب يا عمدتاً فيلم، مطالعات حوزة در پيشين هاي پژوهش كه آنجا از. گشايد مي آنها راز
 يا و اند بوده... و دوبعدي هاي تقابل استخراج دنبال به صوري و ساختارگرا شناسي نشانه هاي روش

 رابطة بررسي به اجتماعي، - سياسي فلسفه و انتقادي گفتمان تحليل بر مبتني هاي روش با
 خالي يجا اند، پرداخته ايدئولوژي و قدرت و جامعه كالن ساختارهاي باها   فيلممعاني

 معاني گفتماني و شوشي حضوري، درك به معناشناختي نشانه نگاهي با بتواند كه هايي پژوهش
  .شود مي احساس بپردازد، سينمايي آثار سيال

 گفتماني فضاهاي نتيجه در و دهد مي آن به مختلفي ابعاد گفتمان، به معناشناختي نشانه رويكرد
... و احساسي كنشي، شناختي، فيزيكي، توانند مي كه فضاهايي. گيرند مي شكل نيز مختلفي
 و سينمايي يها  فيلمدر تصويرشده عواطف و كاركردها ساختارها، روابط، از مهمي بخش. باشند

  .اند شده تصوير و گرفته شكل گفتماني فضاهاي همين چارچوب در نيز ايراني يها  فيلمجمله از
 فضاهاي معناشناختي نشانه تحليل را خود عزيمت نقطه پژوهش اين ،موارد اين همه به توجه با

 شناختي روش سازوكار بهتر تبيينمنظور   بهو داده قرار ايراني سينمايي يها  فيلمدر گفتماني
 ساخته »قند حبه يه «فيلم منظور، بدين و كرده ارائه نيز را تحليلي چنين از عملي اي نمونه آن،
. است داده قرار بررسي مورد اخير ساليان محبوب و مهم آثار از يكيعنوان   بهرا ميركريمي رضا
 تعامل بر مبتني و مدار شوش فيلمي اساساً كنشي، و روايي ساخت بر تكيهجاي   بهمذكور فيلم

 بر آن ابتناي و بوده ايرانيان زندگي عام هاي جنبه بر فيلم اين تكية. است تنشي - عاطفي
 غالب با آن معناشناختي نشانه تمايز سبب رويكرد همين. است  روزمره و ساده رويدادهاي

 فضاي در غرق را مخاطب خاص، موقعيتي بر تكيهجاي   بهكه شود مي سينمايي يها فيلم
 فيلم، ارجاعات بودن همگاني. كند مي زندگي عمومي و ساده هاي جنبه بر حاكم عميق احساسي

 از خارج اجتماعي تگويگف و بررسي براي را زمينه حال، عين در مخاطب، كردن همراه بر عالوه
 همين مؤيد فيلم مورد در گرفته صورت فراوان اجتماعي نقدهاي كه كند مي فراهم نيز فيلم
 فضاهاي تحليل براي مطلوب اي نمونه »قند حبه يه «شد، گفته آنچه مبناي بر. است بحث

  .است معناشناسي نشانه رويكرد با گفتماني
  :است قرار اين از حاضر پژوهش اصلي پرسش اساس، اين بر

 چگونه و است؟ معنايي - نشانه كار و ساز چه داراي سينمايي يها  فيلمدر گفتماني فضاهاي
 يه «فيلم مشخصاً و ايراني آثار معناشناختي نشانه تحليل به سازوكارها اين اساس بر توان مي
  پرداخت؟ »قند حبه

  :نظري و مفهومي مباني
 بيان آن نظري هاي بنيان و معناشناسي نشانه رويكرد اساسي هاي جنبه مختصراً قسمت، اين در
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  .شود مي

  گفتمان به معناشناختي نشانه رويكرد
 اين) 1389 (معنا نقصان خود اثر در 1 رمس-گ. است حسي ادراك بر مبتني معناشناسي نشانه
 در يعني نامد؛ ي-م عيت-واق از گريز را  آن  كه داند مي جرياني نتيجة  را حسي ادراك نوع
 امر، اين و گيرد ي-م رار-ق اهر-ظ از اي پرده پشت در چيز، آن واقعيت چيز، يك با شدن واجهم

 هر از ا-م ع،-واق در. گردد  ي-م آن انحرافي معناي بلكه چيز، آن واقعي  معناي نه بروز سبب
  يمعنا ، دليل همين ه-ب. دهيم ي-م دست از را ديگر زواياي كنيم، نگاه چيز يك به كه اي زاويه
 دوم. خواند مي معنا نقصان را آن گرمس كه است چيز آن انحرافي يا ناقص، معناي چيز يك

 توليد در دخيل دنياي (معنايي واقعيت از تادگي-اف دور و قصان-ن اين جبران جهت اينكه،
 قرار مد نظر را معناها  نشانه حسي ادراك هاي بنيان و كرده  مراجعه  پديدارشناسي به بايد) معنا
 و آن به نزديك حسي هاي واقعيت راستاي در و زندگي دل در معنا طالعة-م معناي به اين. داد
  .است گفتمان چارچوب در حقيقت در

   2گفتمان
 شده ارائه افراد ديدگاه نيز و نظري رويكرد به بسته گفتمان، از متفاوتي تعاريف و ها برداشت

 رويداد يك كه ،»ها گفته «از اي جموعهم از است عبارت مفهوم،ترين  كلي در گفتمان. است
 در.... و  خطابه/مصاحبه   لطيفه،/و گو  گفت يك مانند دهند، مي تشكيل را متمايز گفتاري

 به انتقادي، شناسي زبان در. است جمله از تر بزرگ زباني قطعة گفتمان، از منظور شناسي، زبان
 هايي مجموعه «را آن و استفاده معاني اجتماعي سرشت به اشاره براي گفتمان از فوكو از پيروي
 نيكولز، (كنند تلقي مي»كنند مي بيان را نهاد يك هاي ارزش و معاني كه هايي گزاره از مند نظام

1392: 336 .(  
 زبان كارگيري به «را گفتمان كه 3بنونيست تعريف گفتمان، معناشناختي نشانه مفهوم درك براي

 مبناي بر. گشاست راه بسيار داند، مي) 13: 1392 ي،شعير (»فردي استعمال عمل هواسط به
 تمام به«) رفته كار به نيز بنونيست تعريف در كه (زباني 5»استعمال «،4يلمزلف ديدگاه

 جوامع عادات ةواسط  بهتاريخ، طول در و تدريج به كه شود مي اطالق زباني متفرقة كاربردهاي

                                                 
1 - Algirdas Julien Greimas 
2 - discourse   
3 - Émile Benveniste 
4 - Louis Hjelmslev 
5 - Usage 



   17 قند حبه يه فيلم موردي مطالعه :گفتمان تحليل به معناشناسي نشانه رويكرد

 بنونيست، ديد از). 46: همان (»اند درآمده بتثا و متشكل اي مجموعهصورت   بهفرهنگي و زباني
 استعمال گفتمان، ديگر سخن به. فرديصورت   بهزباني استعماالت كارگيري به يعني گفتمان
 براي را زباني استعمال محصوالت پرداز گفته شد، گفته آنچه مبناي بر. است شده شخصي زباني

 مختلف صورت دو تواند مي گفتمان فرايند، ناي در كه گيرد مي كار به گفتمان فرايند در استفاده
  : بيابد

 كار به مجدداً و سازد مي لقوه با پذيرد، مي را زباني استعمال اشكال و محصوالت پرداز گفته -1
. است عمومي و هنجارپذير شده، شناخته پيش از آشنا، هاي گونه ظهور آن حاصل كه گيرد مي

 و گيرد نمي صورت رايج هاي گونه به تنسب ساختاري و معنايي عمدة دگرگوني يعني
 زبان خروجي در ديگر، فرد به فردي از در الجرم كه است هايي تفاوت حد در زبان شدن فردي
 تناسب گفتمان كنشي و روايي حيطة با بيشتر كه مواجهيم 1»بيان «با حالت اين در. دارد وجود
  . گيرد مي جاي گفتماني هاي گستره محدودة در و دارد

 نادري هاي گونه و جديد كاركردهاي كه اي گونه به كند، مي دگرگون و بازسازي رد، را آنها يا -2
 موجب را متفاوت و جديد معناهاي توليد و نوين معناشناختي هاي رابطه و آيد فراهم زبان براي
 هاي فشاره محدودة در و دارد تناسب گفتمان، شوشي و حضوري حيطة با حالت، اين. شود

  ).47- 48: 1392 شعيري، (گيرد  ميايج گفتماني
 آنها دو هر شامل و بوده فوق صورت دو هر از اعم معناشناسي نشانه ديدگاه در گفتمان بنابراين،

  .شود مي

  تعاملي- احساسي گفتماني نظام و كنشي- روايي گفتماني نظام
 ارزش تابع را معنا و كرده تلقي ثابت اما قراردادي، امري را نشانه كه- ساختارگرايي دورة از پس

 مهم دورة و مرحله دو گفتماني معناشناسي نشانه ،-داند مي زبان اي نشانه نظام در نشانه تقابلي
  .است گذاشته سر پشت را

 آن در معنا و است روايي و كنشي منعطف، غير دار، برنامه معناشناسي نشانه دورة اول مرحلة
 آغاز اي نقطه از كنش. است كنش از ناشي يا مرحله و منطقي سير و معنايي تغييرات تابع
 پس آنجا در و رود مي پيش پاياني نقطة سوي به مراحلي، طي از پس ،)كنشگر مثالً فقر (شود مي
 معناشناسي نشانه «نظام يعني نظامي چنين. يابد مي پايان ،)ثروتمند شدن (معنا تغيير تحقق از

                                                 
-1  Énoncé /utterance : ازي متفاوتهاي  ترجمهيدر فارس  utteranceان،ي بري نظ؛ استفاده صورت گرفته استگاهي، بسته به جا 

 اما با توجه به ، آن در نظر گرفته استيرا برا» گفته«دل  معايري شعدرضاياز جمله حم.  گفتمانيحت گفتار، سخن، اظهار، نطق، گفته و
 اندازد، يم utterance يني كاربرد باختادي آن كه ما را به ينامتني بتي ماه،جهينت  و دري آن با استعمال زبانباط و ارتنجايمفهوم واژه در ا

 و گفتمان معادل  utterance/ énoncé عادل م»انيب «قي تحقنيلذا در ا.  شديابيتر ارز مناسبتوسط محققان  »انيب«معادل 

discourse در نظر گرفته شده است.  
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 شناسي نشانه منطق تابع معنا تغيير چراكه است؛ »بسته معناشناسي  نشانه «نظام يك ،»روايي
-  139 و 3: 1392 شعيري، (پذيرد مي پايان و شده متوقف روايي فرايند تغيير، تحقق با و است
138 .(  

 و است عواطف و احساسات بر مبتني و تعاملي و منعطف معناشناسي نشانه دورة دوم، مرحلة
 كه اند ادراكي  -  حسي هايي گونه معناها نشانه. شود مي تلقي ناپايدار عنصري آن در معنا
 آنكه بدون افتد مي اتفاق معنا گاهي دليل، همين به. كنند پيدا بروز زمان هر و هر جا توانند مي

 و باشند شده اتفاق اين متوجه گفتمان عوامل اينكه يا باشد، داده روي وضعيتي تغيير و كنش
 نظام لذا. باشند كرده ريزي برنامه آن براي) تاس رايج روايي نظام در كه گونه آن (قبل از يا

 نظامي، چنين. پوياست همواره و تعاملي تنش، در نشده، تثبيت نظامي رويكرد، اين در گفتماني
 و پذيرد نمي پايان گاه هيچ آن در معنا چراكه شود؛  ميخوانده »باز معناشناسي نشانه «نظام
 عوامل شوش حاصل معنا كنش، جاي به جااين در). 138 و 3- 4: 1392 شعيري، (است سيال

  .بود خواهد گفتماني

  گفتماني شوش و احساسي نظام
 انتقال بر آنان ابتناي و بوده عاطفي هاي جنبه و احساسي بعد بر هنري هاي گفتمان تأكيد اساساً

 و و سينما ذاتي هاي ويژگي و ماهيت دليل به. است عاطفي معناسازي و عواطف و احساسات
 معناشناختي نشانه گفتمان بعد ينتر  مهمگفتمان، احساسي نظام آن، عاطفي - حساسياتأثير 

 دارد، علمي گفتمان با را قرابت بيشترينشناختي  نظام  كه همچنان. شود  ميمحسوب سينما در
 آثار فهم در بسزا نقشي و داشته نمايشي گفتمان با را نزديكي بيشترين نيز احساسي نظام

  . دارد سينمايي يها  فيلمصوصالخ علي نمايشي،
 احساسي و پديداري حضور از ناشي شوش. است احساسي گفتمان نظام دل در جرياني شوش،

 محيط، به حساسيت اين. هاست پديده و محيط به نسبت گفتماني عامل حساسيت و عاطفي -
 اين زا و بخشد مي احساسي - عاطفي گفتار، بار به و شده ها پديده پديداري درك به منجر

 شوشي و حضوري هاي گفتمان در در نتيجه،. دهد مي شكل گفتماني نظام در را معنا رهگذر،
 گفتماني راهبردهاي ينتر  مهم،»گفتمان عاطفي - احساسي فرايند در دخيل عناصر «كاربرد

 بخش در سينمايي، آثار گفتماني معناي در احساسي بعد اهميت دليل به كه شوند مي محسوب
  .شد خواهد پرداخته عناصر اين به شناسي روش

  ژوهش     پ شناسي روش
 نظر از. است كيفي پژوهش اقسام از آن، اقتضائات و ضرورت و ماهيت به توجه با حاضر پژوهش
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 معناشناختي  نشانه رويكرد با گفتمان تحليل روش از اي كتابخانه و اسنادي مطالعة بر عالوه اجرا،
 عين در تئوري سينمايي اي رشته بين مطالعات حيطة در است ذكر به الزم. نمايد مي استفاده

 تحليل نظري هاي زمينه بررسي بر عالوه بنابرين. شود مي محسوب هم روش حال
 از بخشيعنوان   بهنيز شناسي روش بخش در نظري، مباني بخش در گفتمان معناشناختي نشانه
 و بررسي چگونگي ادامه، در لذا. شود مي اشاره عملي بعد از آن كاربرد چگونگي به تحقيق، روش

 معناشناسي نشانه رويكرد از استفاده با آنها هاي زيرمجموعه و پژوهش اصلي هاي  مؤلفهسنجش
  .گذرد  مينظر از

  1گفتماني فضاي
 اي پيچيده عنصر فضا. است سينمايي مطالعات آن تبع به و فيلم ساخت بنيادين عناصر از فضا
 ديداري (سينمايي عناصر دادن ترتيب فضا. شده تشكيل تر كوچك جزء چندين از خود كه است

  . است مفروض محيطي در) شنيداري و
 در كه است فضايي گفتماني، فضاي گفت توان مي كنيم، وارد نيز را گفتمان عنصر بخواهيم اگر
 معناساز عظيم اشكال آن ةواسط تنها به  نهكه) گيردصورت مي(... پردازي  گفته عمليات «آن

 متني زباني، توليدات از عظيمي حجم بلكه يابند، مي بازپروري و بازتوليد فرصت يا و گشته خلق
 يكديگر با رقابت در و گشته زنده شده، خوانده فرا جمعي حافظة در متورم و انباشته اي نشانه و

 و بديع نو، معناهايي توسعة و بسط توليد، به منجر جديد، پرسپكتيوي ايجاد با تا گيرند مي قرار
  ).70: 1388 شعيري، (»گردند  غيرمنتظره

 از بنونيست تعريف توانيم مي دهيم توضيح را گفتماني فضاي عملي صورت بخواهيم چنانچه
 بعد دربارة آنچه كنار در فردي را استعمال عمل هواسط  بهزبان كارگيري به يعني گفتمان
 فضاي مفهوم، اين عملياتي و يشترب فهم براي. دهيم قرار مدنظر شد، بيان گفتمان احساسي
 سپس و كرده تقسيم احساسي فضاي و فيزيكي فضاي كلي دسته دو به را گفتماني

 نهايت در كه است ضروري نكته اين به توجه البته. كنيم مي بيان را يك هر هاي زيرمجموعه
 گو كنيم؛ مي تحليل را آن معاني و گرفته نظر در پيوسته كل يكعنوان   بهرا گفتماني فضاي
  .شود مي احساسي فضايي خلق به منجر نهايتاً نيز فيلم در فيزيكي فضاي اساساً اينكه

  فيزيكي فضاي) الف
 درجات به تواند مي و است قاب داخل كه فضايي شود؛ مي تعيين فضا ترتيبات وسيله به تصوير
 هاي واكنش و شكن ها، شخصيت طريق از كه اطالعاتي  .شود انباشته اطالعات انواع از مختلف

                                                 
1 - Discourse Space 
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 وگو گفت و صوتي هاي جلوه موسيقي، چهره، و مو آرايش شيوة البسه، اماكن، اشياء، شخصيت،
  .يابد مي انتقال

 توجه آن عناصر و فيزيكي فضاي به گرفته، صورت ما كشور در كه پيشيني مطالعات عمده در
 آنكه حال اند، بوده متن از خارج ساختارهاي در معنا فهمدنبال   بهبيشتر يعني است؛ نشده كافي
 بدون نيز تحقيقات برخي. است آن فهم اصلي پاية و فيلم عوامل هنرِ اصلي نمود فيزيكي فضاي
  . اند پرداخته عناصر اين تحليل به ذوقي،صورت   بهمشخص، مدل يك داشتن

 الگوي از سينمايي، تحقيقات در بار اولين براي و گرفته پيش در متفاوتي روش پژوهش، اين
 تنها نه الگو اين. است كرده استفاده گفتمان فيزيكي فضاي تحليل براي 1 داس - لورنزو نوريا

 تر گسترده نيز فني نظر از است، گفتماني معناشناسي نشانه يعني حاضر، پژوهش روش با منطبق
 حاضر، پژوهش در. است 2كاودري و سلبي رويكرد نظير مشابه؛ صوري الگوهاي از تر دقيق و

 مرحلة در سپس و شود مي بررسي داس - لورنزو الگوي از استفاده با گفتمان فيزيكي فضاي ابتدا
 فضا دو اين هاي نشانه مجموع دل از فيلم معاني گفتمان، احساسي فضاي بررسي از پس بعد،

  .شد خواهد استخراج
 يي،سينما يها  فيلمفضاي با آن بيشتر هماهنگي و داس - لورنزو الگوي تكميل راستاي در

 به نيز گفتماني بافت در آنها معاني و فيلم گفتمان در آنها نقش و ميزانسن و نورپردازي عناصر
 حضوري داراي ميزانسن عناصر از يكي كه جايي يعني گرفت؛ خواهد قرار بررسي مورد ضرورت

  .شود مي اشاره آن به معناست، متضمن گفتمان، بافت در كه است
 بررسي زير هاي  مؤلفهبا را كالمي و شنيداري - ديداري ناصرع) 1390 (داس - لورنزو الگوي

  :نمايد مي
   نما مشخصات -
  ...)اشك  اخم، لبخند، (ارتباط لفظي غير يا پيرازباني هاي ويژگي -
  )سريع/ آهسته  - تند آشكارا/ آرام  آشكارا بيان (بيان نوع -
  )كالم آهنگ افزايش يا كاهش (كالم آهنگ -
 آغازين سخن/ بعد  نفر گفتار آغاز و گوينده سخن ميان آشكار گسست/ وند پي (كالم اتصال -

  )زمان هم
  )ترديد پوشانده، مكث/ ثانيه  حسب بر طوالني مكث/ كمتر  يا ثانيه يك- كوتاه مكث (مكث -

                                                 
1 - Nuria Lorenzo- Dus 

 يها يژگي ويصورت محدود به بررس  از آنكه بهري استفاده شده، به غيينماي و سيونيزي تلوقاتي تحقي كه در برخي و كاودري سلبيالگوـ  2
 كردي خالف هدف و روقاًي كه دقدهد ينظر قرار م مديري تصويها  نشانهي برازي ني ثابتيها ، مدلولردازدپ يم در فضا ثرؤ ميفن

 . حاضر استقي تحقيِمعناشناخت نشانه
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 صداي با/ آشكار  تأكيد با/ واژه  يا هجا ناگهاني قطع/ نامفهوم  (واژگان و هجاها اداي كيفيت -
  )بلند

  )بيرون از گفتار يا تصوير روي صدا (فراتصويري صداهاي -

  سوژه تعداد و اندازه نظر از نما انواع
 قرار عمل مالك تلويزيون، در آنها كاربرد فراواني مبناي بر پنج نما داس، - لورنزو الگوي در

 ندازها نظر از اصلي نماهاي كلية سينما، رسانة نيازهاي مبناي بر حاضر پژوهش در. است گرفته
  :هستند زير قرار از كه شده لحاظ نما 14 مجموعاً يعني سوژه؛ تعداد و
 محيط يك از كلي نماي: Extreme Long Shot (XLS / ELS)) / دور ب ن (دور بسيار نماي -

  جزئيات بدون جغرافيايي،
 را ژهسو عموماً كه نمايي: Long Shot / Master Shot (LS)1) / دور ن (مادر نماي / دور نماي -
  دهد مي نشان ساختمان يك مقابل مثالً در محيط، يك در
  كاملطور   بهسوژه قد: Full Shot (FS)) / ك ن (كامل نماي -
 Medium Long Shot / American Shot) / دور م ن (يي امريكانماي/ دور متوسط نماي -

(MLS):  
  سر باالي تا زانو از
  بدن بااليي  نيمهMedium/Mid Shot (MS):) / م ن (متوسط نماي -
 سر باالي تا  سينه از: Medium Close Up (MCU)) / ن م ن (نزديك متوسط نماي -

  سر و گردن و شانه ها: Head and shoulder shot (H&S)) / ن س ش(نماي سر و شانه   -
  سر باالي تا گردن از: Close Up (CU)  /)ن ن (نزديك نماي -
  سر باالي تا چانه از: Big Close Up (BCU) ) /ن د ن (نزديك درشت نماي -
  )چشم مانند (چهره اجزاي از يكي: Exteme Close Up (ECU – XCU) ) /د ن (درشت نماي -
  صحنه اجزاي و اشياء از يكي از نزديك نماي: Insert Shot/  )ت ن (ي تأكيدنماي -
  نفره دو كادر: Shot2 (S2) ) /2 ن (دونفره نماي -
  نفره سه كادر: Shot2 (S2)) / 3 ن (نفره سه نماي -
   2افراد از گروهي از متشكل كادر: Group Shot (GS)) / گ ن (گروهي نماي -

                                                 
   .كنند ي استفاده مLong Shot از Full Shot يجا  و بهVery Long Shot از Long Shot يجا  از منابع بهيرخـ ب1
   : منابع بوده استني محقق از ايبند  آنها، حاصل برداشت و جمعيساز نماها و معادل يبند مياشكال، تقسـ  2

(Learnaboutfilm, 2016) , (Pinterest, 2013), (Solubleapps, 2015),   ،) ،1384آرنو، (، ) 90-93: 1394احمدزاده :
 ).60: 1392 نگ،يمر(و ) 79-76
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  1سوژه تعداد و اندازه نظر از نما انواع: 1شكل 

****  
 هر براي فوق، مشخصات از فهرستي ابتدا منتخب، نماهاي تحليل در شد، گفته آنچه مبناي بر
 نورپردازي عناصر با عناصر اين تركيب بررسي رهگذر از فيلم فيزيكي يفضا. شود مي تعيين نما
  .آيد مي دست به گفتماني بافت در ميزانسن و

  احساسي فضاي) ب
 در كه است تعاملي روابط بر مبتني احساسي، گفتمان نظام شد، اشاره دوم فصل در كه همچنان
 كه شود مي ساخته عواملي و ها  مؤلفههواسط  بهاحساسي فضاي. شود مي متجلي احساسي فضاي

 در گفتماني راهبردهاي ينتر  مهمو شده خوانده »گفتمان احساسي فرايند در دخيل عناصر«
 در و شده داده توضيح مختصراً عناصر اين اينجا در. شوند مي محسوب معناشناختي نشانه نظام

  .2شود مي ارائه موضوع بهتر درك براي نيز سينمايي مثالي نياز، صورت

                                                 
 و نماهاي چند نفره وجـود دارد   (H&S)راي نمونه در تصوير سمت چپ نماي سر و شانه           ب. همه نماها در هر دو تصوير ديده نمي شود         ـ1 

ديده مي شود كه در تـصوير سـمت چـپ         ) BCU(همچنين در تصوير سمت راست نماي درشت نزديك         . كه در تصوير سمت راست نيست     
 .وجود ندارد

 به ي احساسندي در فرالي از جمله عوامل دخزين) و باورداشتن دانستن، توانستن ستن،يخواستن، با( و برهمكنش افعال مؤثر بيتركـ  2
لفه كنار ؤ مني ا، در پژوهش حاضرلم،ي فلي محدود آنها در تحلاري و كاربرد بساتيثر با ادبؤ افعال مشتري تناسب بليدل  اما بهرود، يشمارم

 .گذاشته شد
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  عاطفي  واژگان-
 معرف كه واژگاني شوند؛ مي متجلي واژگان قالب در عواطف و احساسات طبيعي، زبان در

 مورد در آنچه و دارند تنشي ماهيت عاطفي، واژگان. هستند عاطفي گر شوش حال يا و وضعيت
 تباف دل در نيز و واژگان كنارساير در و اي مجموعهصورت   بهآنها معناي درك است، مهم آنها

  . عزيزم پسر: مثال. است موقعيتي و فرهنگي

  عاطفي پردازي صحنه -
 عنصري يعني باشيم،  قائل اي صحنه چارچوبي گفتار در عواطف و احساسات بروز براي كه زماني

 نظر در آن با مرتبط بشري غير و بشري عوامل به توجه با و كان-م زمان، قالب در را عاطفي
  ).162- 164: 1392 ،~ ؛205 و 204: 1383 شعيري، (ايم   گرفته

 و خشم نشانگر موارد، عمدة در فرزند فيزيكي ضرب و زدن نمايه فرضي، سينمايي نماي يك در
 چندان نه اي ضربه عالقه، روي از و بازي حين در پدر يا مادر متفاوت، فضايي در اما است، تنبيه
 آن از صميميت و دوستي ي،شوخ معناي حالت اين در زند؛ مي فرزندش به خنده با را محكم

 در) محبت و خشم (متفاوت معاني بروز به منجر تواند مي واحد، اي نمايه لذا. شود مي برداشت
  .گردد  مختلف هاي بافت

  بخشي عمق و) دورنما (انداز چشم  ايجاد-
 حضور از ناشي جايگاه اتخاذ و گيري جهت نوعي كه است زماني بخشي عمق و دورنماسازي

 اين. شود مي تصوير يا گفتار به عاطفي بار بخشيدن و گيري موضع به منجر گر، ششو گفتماني
 قابليت ما نظر از آنچه يعني. است مهم بسيار حاضر تحقيق در و فيلم تحليل در نيز مسئله
 جمالتي آنها از يكي كه دارند گفتمان در بااليي كيفي قابليت كه است هايي گونه دارد، بررسي
 در را فيلم يك از فرضي نمايي توان مي مثال عنوان به. باشند عاطفي انداز مچش داراي كه است
  :گرفت نظر

 تشكر كرده درست همسرش كه غذايي خاطر به غذا اتمام از پس غذاخوري، ميز سر مردي
  :كند مي

  .بود عالي نكنه، درد دستت): عادي حالت با (مرد -
  .بود عالي نكنه، درد دستت): تمسخر با (مرد -
 گفتماني غير و ساده استعمالي بيان يك اول مثال. است شده بيان جمله يك مثال دو هر در

 به گفتماني ارزش درنتيجه و كرده ايجاد عاطفي دورنماي كالم لحن دوم، مثال در اما است،
  .بخشد  ميگفتار
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  ادراكي  جسم-
 براي جانشيني  را  آن  توان مي كه است سمي-ج ماية-ن عاطفي، بروز مهم هاي شيوه جمله از

 را بدن و چهره طريق از غيركالمي ارتباطات و پيرازباني هاي ويژگي ترتيب بدين. دانست كالم
  :راهگشاست غذاخوري مثال همان نمونه براي. خواند ادراكي  جسم توان مي
 تشكر كرده، درست همسرش كه غذايي خاطر به غذا اتمام از پس غذاخوري، ميز سر مرد
  .كند مي
 عالي نكنه، درد دستت: گويد مي سردي با كند، نگاه همسرش به آنكه بدون و كرده خما مرد
  .بود
 بار آن هواسط  بهو آمده كمك به ،)مستقيم نگاه عدم و كردن اخم (جسمي نمايه دوم، مثال در

 نيز سرد لحن. است داده ارتقاء گفتمان سطح به را آن درنتيجه، و شده منتقل تصوير به عاطفي
  .بخشد مي عمق ارگفت به

  گفتمان در 1تنشي  فضاي-
 بر كه هستند تنشي فضاييوجود   بهمعتقد عواطف، معناشناسي نشانه كتاب در فونتني و گرمس
 براي محلي يا مركز، پايگاه، تنشي؛ فضاي. گردد مي تنظيم گفتمان عاطفي شرايط آن اساس
 كنندة ترسيم اينجا در انيگفتم عامل »حضور«. رود مي شمار به گفتمان در احساسات بروز

 /فرهنگ  مثل تقابلي روابط در نتيجه، و شده معنايي ناپايداري موجب كه است زنده اي رابطه
 توان مي را اي رابطه چنين. دهد مي سيال اي رابطه به را خود جاي  زندگي/مرگ  و طبيعت
 بايد را حضور امنةد آن در كه دانست) ها گستره و ها فشاره تعامل از ناشي (تنشي اي رابطه

 هاي ارزش واجد تواند مي معنا آن، از نقطه هر در كه گرفت نظر در پيوستار يكصورت  به
  . گردد مختلفي

  3گستره و 2 فشاره-
 كه روايي هاي گفتمان برخالف. است اي گستره و اي فشاره وجه دو داراي گفتمان تنشي نظام

 يز-چ مه-ه نشي،-ت ويژگي داراي هاي گفتمان در اند، يافته قطعيت و اي كليشه بسته، منجمد،
 عناصر يعني باشد، باالتر اي فشاره وجه هرچه. خورد مي رقم ها گستره و ها فشاره بين تعامل در

 بيشتر چنيني اين عواطف و استرس هيجان، شور، نمايند؛ بروز تر منقبض و تر فشرده گفتماني

                                                 
1  -  Tensive Space 
2  -  Intensity 
3 - Extensity 
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 و گشايش نوعي به منجر) آنها بسط و رعناص گستردگي (گفتماني گسترة سو، آن از. شود مي
 گستره از حاكي گسترده، و دور نماهاي و باز فضاهاي معموالً سينما، در. گردد مي آرامش
 گفتمان عاطفي فشاره از نشان عموماً متمركز، و محدود نماهاي و بسته فضاهاي و عاطفي،

 نظام دل در و تنشي فضاي در عناصر اين سنجش است، قضاوت اصلي معيار آنچه اما. دارند
  .است گفتماني

  گفتمان فرايند تنشي واره  طرح-
 بعد دو از يك هر بودن پايين يا و باال اساس بر توان مي شد، گفته قبل بخش در آنچه مبناي بر

 نظر در) تنشي گونه چهار (گفتمان فرايندي واره طرح براي را حالت چهار گستره، و فشاره
  . گرفت

  )شناختي گستره افزايش و عاطفي فشاره كاهش (تنش تنزل / افت يفرايند واره طرح -1
  )شناختي گستره افت و عاطفي فشاره افزايش (تنش اوج / افزايش فرايندي واره طرح -2
  ها گستره و ها فشاره قدرتزمان   همافزايش فرايندي واره طرح -3
  ).34- 43: 1392 يري،شع (ها گستره و ها فشاره قدرتزمان   همكاهش فرايندي واره طرح -4

  ) 1ريتم ( آهنگ-
 فيلم نماهاي ميان در و متحرك تصوير در ثابت، تصوير درون و نما داخل در آهنگ فيلم، در

 تركيب حاصل عمدتاً ديداري ريتم يا آهنگ. شود احساس بيشتر اخير مورد شايد كه دارد وجود
  : است جزء سه
  ) منفي فضاي (نشده اشغال فضاهاي و )مثبت فضاي (شده اشغال فضاهاي ميان  تناوب-1
  مختلف نماهاي ميان بصري عناصر تكرار يا و نما يك بصري عناصر  تكرار-2
 بالك، ؛198- 199: 1392 مرينگ،(شود  مي تعيين نماها طول وسيله به غالباً كه آهنگ  ضرب-3

2008 :205.(  

  :تحليل واحد
 كه اي فاصله به كه است فيلم از احديو پالن يا نما. ست»نما« حاضر پژوهش در تحليل واحد
 دارد، وجود تدوين برش دو ميان  فاصله يا دوربين ضبط شدن خاموش و روشن بار هر ميان
  .شود مي اطالق

                                                 
1  -  Rhythm 
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  پژوهش هاي يافته
 عمق و احساسي نظام غلبة دليل به ،»قند حبه يه «فيلم شد، ذكر مسئله بيان در كه همچنان

 قرار بررسي مورد معناشناسي نشانه رويكرد با فيلم تحليل نةنموعنوان   بهشوشي، بعد از فيلم
 تحليل اند، داده جاي خود در را فيلم اساسي معاني كه مهم نماي 32 فيلم اين در. است گرفته
 كه- بيشتر اهميت حائز نماي 18 تحليل آنها ميان از چاپي، فضاي محدوديت دليل به كه شده

 از پس منظور بدين 1.است شده بيان اينجا در ،-دهند مي دست به فيلم از مفيدي معنايي شماي
 و ميزانسن فيزيكي، فضاي نظر از نما هر مشخصات ابتدا آن، خالصة و فيلم مشخصات ذكر

 ارتبط نيز و نما عاطفي فضاي و گفتماني معاني سپس و شده برشمرده فني هاي ويژگي
 موضوع يك كه ها صحنه برخي در حال عين در. شد خواهد بررسي نماها ساير با آن احتمالي

 ذكر آنها همه از پس و يكباره نما چند آن كلي معناي شده، بيان متوالي نماي چند در مهم
 نماهاي كلية بررسي پايان از پس فيلم، ماية  درون و كلي معاني از بندي جمع نهايتاً. شد خواهد

 ذكر به الزم نيز نكته ينا. گيرد مي قرار بحث مورد گيري نتيجه و بحث بخش در و منتخب،
 آن در كه عاطفي و فيزيكي فضاي هاي ويژگي از دسته آن تنها نما، هر تحليل در كه است

  . شد خواهد ذكر هستند، اهميت حائز و داشته وجود صحنه

  )1389(يه حبه قند : فيلم
سـيد رضـا    : كننـده و كـارگردان     سيد رضـا ميركريمـي، محمدرضـا گـوهري، تهيـه          : نويسندگان

حـسن  : ينتـدو  ،بهمـن اردالن : صـدابردار  حميدرضـا خـضوعي ابيانـه   : تـصويربردار ، كريمـي مير
سـعيد  ،  پريـوش نظريـه   ،  رضا كيانيـان  : بازيگران،  محمدرضا عليقلي : موسيقي متن ،  حسندوست
 .فر ريما رامين ،هدايت هاشمي ،اللهي شمسي فضل ،نگار جواهريان، اصغر همت، پورصميمي

  :فيلم الصةخ
 كوچكش دختر و مادر. شود مي مهماناني ورود آمادة يزد در سرسبز و قديمي باغي خانه

 سر به خدمت در حاال كه (قاسم و خانم ننه اش، فرموشي دچار و پير همسر و دايي ،)پسنديده(
 ناي شدة بزرگ آنها همة كه) پسند (پسنديده خواهر چهار. كنند مي زندگي خانه اين در) برد مي

 خانه وارد ترشان كوچك خواهر عروسي براي فرزندانشان و همسر همراه به نيز هستند خانه
 هاي خانواده از)  وزيري (داماد خانواده. است رقص و شادي و شور از پر خانه فضاي. شوند مي

 قدر آن دارند؛ عروس خانواده به نسبت باالتري اجتماعي - اقتصادي پايگاه و اند اربابي و پولدار

                                                 
 . خواهد بودي قابل دسترسه،ي دفتر نشرقي از طرزي نماها نري كامل سالي تحلاز،يدر صورت نـ  1
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 زندگي امريكا در آنها پسر. است بوده ها وزيري با ازدواج تر، بزرگ دختران از يك هر آرزوي كه
 همين به و كند زندگي غربت در ازدواج، و دور راه از عقد از پس نيز پسند است قرار و كند مي

 و ها خنچه باالخره. است انگليسي زبان فراگيري مشغول خود خواهرزاده كمك با خاطر
 بزرگ كه دايي طرفي از. رسد مي راه از نيز - او خود حضور بدون - داماد خانواده هاي يپيشكش
. كند مي ابراز مختلف انحاء به را خود حوصلگي بي و نيست راضي چندان ماوقع از است خانواده
 ايم فهميده مرور به كه چرا است؛ قاسم با او ازدواج عدم شايد و پسند رفتن نيز آن اصلي دليل
 روز يك. است نكرده ازدواج براي اقدامي قاسم اما داشته، وجود اي عالقه جوان دو اين بين

. رود مي دنيا از و شده خفه نشسته، حالت همان در او و پرد مي دايي گلوي به قندي حبه صبح،
 حول داستان و دهد مي اندوه و حزن فضاي به را خود جاي نشاط، و شادي فضاي يكباره

 گردد برمي و گرفته مرخصي خدمت از نيز قاسم. چرخد مي آن از بعد هاي اسممر و دفن مقدمات
 خانواده اثنا، همين در. رود مي سر و صدا بي دوباره و شود مي مواجه پسند با صحنه چند در و

 عقد اردكان در صدا و سر بي دفن، مراسم فرداي كه اند خواسته پسند خانواده از ،)كامران (داماد
 پسند مهمانان، رفتن و ختم مراسم از پس شب،. شود سفر عازم ويزا اخذ رايب و كند محضري

 دايي چهلم تا گويد مي و دهد نمي پاسخ نيز كامران تلفن به شام سر. پوشد مي مشكي لباس
  !دهيم مي جواب آنها به بعد و كنيم مي صبر

  آنها تحليل و منتخب نماهاي

  ):فيلم افتتاحيه نماي (1 نماي شرح
 لبه روي را آن زنان نفس و آورد مي خود دوش روي را خيس گليمي شده، كادر ورد) يزن (سوژه
  .كند مي پهن بام پشت

  

  : 1نماي  مشخصات
  كامل نماي به نزديك متوسط نماي به كامل نماي: نما نوع
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  تصوير روي اذان صداي: فراتصويري صداهاي زدن نفس نفس: پيرازباني هاي ويژگي
 چادر - چوبي تخت - قديمي مشبك هاي پنجره  -  كوزه-  گليم - ادگيرب - بام پشت: ميزانسن

  تيره نسبتاً گلي
  درختان و بادگير: زمينه پس
 در كه) ثانيه 27 (طوالني نسبتاً نماي يك. است معرف نماي نوعي به و افتتاحيه نماي نما، اين

 عناصر و است متحرك صحنه. كشد مي تصوير به ميزانسن عناصر با را قديمي اي خانه بام، پشت
. دهد مي نما به سنتي - مذهبي بافت اذان، صداي و سوژه گلي چادر دكور، يعني آن دروني
 در فيلم اين دهد مي نشان مخاطب به و دارد مكاني معناي نما اين در بادگير دو دادن نشان
  . است يزد استان در احتماالً شهري در سنتي بافتي
 فعاليت از ناشي خستگي از حكايت كه است پيرزن زدن نفس سنف اينجا در ادراكي جسم عنصر

 مهماني يك نظير امري، وقوع براي او آمادگي معناي به شده، شسته گليم و او فعاليت. دارد او
 گسترة از حكايت كند، ريتم و برداري فيلم نوع و است كند تصوير ريتم و ضرباهنگ. است

  .دارد پايين فشارة و باال گفتماني
: كند معرفي را فيلم كلي فضاي خواهد  مي فيلم ابتداي در معرف نماييعنوان   بهنما اين ،كل در

 و روشن نور و محيط سرسبزي كنار در عومل اين مجموعة. قديمي بافتي در مذهبي - سنتي فضايي
  .كند مي منتقل بيننده به نوستالژيك و مثبت حسي گفتماني گسترة عالوه به آفتابي، هواي

  :5 تا 2 نماي شرح
 بازمان   همو است رسيده پسند براي هديهعنوان   بهآيفون گوشي يك داماد خانواده طرف از

 و رقص براي اي بهانه ماجرا همين و گيرد مي تماس وي با امريكا از) داماد (كامران بازكردن،
  .شود مي خانواده شادي
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  :2 نماي مشخصات
  دونفره و متوسط نماي: نما نوع

 )بادا مبارك بادا آهنگ (گوشي زنگ صداي :صداهاي تصويري خنده: رازبانيپي هاي ويژگي
  ) پسند خواهر شوهر (آقا جعفر رقصيدن و ديگران خنده صداي - :صداهاي فراتصويري

 روشن هاي رنگ با غلبه - خاص آرايش بدون و ساده چهرة روستايي،  - سنتي پوشش: ميزانسن
  گلدان يك -

  :3 نماي مشخصات
  .آيفون گوشي از نزديك و ي تأكيدنماي: نما نوع

  لبخند: پيرازباني هاي ويژگي
 خندة صداي - )بادا مبارك بادا آهنگ (گوشي زنگ صداي: تصويري  و فراتصويري صداهاي
  پسند خواهرزادة و خواهر

  :4 نماي مشخصات
  گروهي و كامل نماي: نما نوع

  رقص و خنده: پيرازباني هاي ويژگي
  خنده صداي - )بادا مبارك بادا آهنگ (گوشي زنگ ايصد: فراتصويري صداهاي

  روشن نيمه: نور
 پنكه رنگي، هاي شيشه با قديميهاي  در حياط، سنگفرش تاقچه، (قديمي خانة: ميزانسن



30 1396زمستان / 49 شماره/ زدهمسي سال / ارتباطات و يفرهنگ مطالعات يرانيا انجمن فصلنامه 

  گلدان يك - مذكر عنصر دو شهري لباس و مؤنث عناصر سنتي لباس - )سقفي

  :5 نماي مشخصات
  دونفره و متوسط نماي: نما نوع

  خنده: پيرازباني يها ويژگي
 خنده صداي - )بادا مبارك بادا آهنگ (گوشي زنگ صداي: فراتصويري صداهاي تصويري و

  )پسند خواهر شوهر (آقا جعفر رقصيدن و ديگران
 روشن هاي رنگ با غلبه - خاص آرايش بدون و ساده چهرة روستايي،  - سنتي پوشش: ميزانسن

  گلدان يك -

  :5 تا 2 نماهاي تحليل
 رقص (كنش و باورها آرايش، پوشش، در مشخصه اين و است سنتي كامالً اينجا تا يلمف فضاي

 عروسي حول داستان كه پسند سادة آرايش و پوشش در جمله از شود مي ديده ها شخصيت...) و
 دارد سر به سفيد روسري دايي، فوت از بعد تا فيلم طول در كه است كسي تنها او .گذرد  مياو
 مدرن كامالً عنصري ناگهان. است كامران با او نزديك عروسي از كنايه اس،لب سفيدي همين و
 مسئله اين اهميت بر) ي تأكيدنماي (آن روي تمركز با دوربين و شود مي وارد )آيفون يعني(

 خانواده شود؛ مي داده نشان صحنه اين در مدرنيته و سنت آشكار تقابل نوعي به. كند ميتأكيد 
 تنها موبايل بعد، به اينجا از. است فرستاده را آيفون كه داماد مدرن خانواده و عروس سنتي
. است فيلم در مدرن و ستي فضاي ميان مديوم ينتر  مهمو داماد و عروس ميان ارتباطي رسانة

 خود كه است، »بادا مبارك بادا بادا «ايراني و قديمي آهنگ نيز ييمريكاا آيفون زنگ طرفي از
 عناصر متضاد آشكار تلفيق اين اما. است مدرنيزم و سنت كامران؛ و دپسن پيوند از اي نشانه
 است، خنده و شادي و رقص از پر كه حاكم احساسي فضاي در صحنه اين در مدرنيته و سنت
 ابزار ورود حيقت در. كند مي منتقل نيز بيننده به را شادماني حس و يابد مي مثبت معناي
  . است آفرين شادي ابتدا در مدرن،

 از ولي نامنظم، نما طول جهت از لذا). ثانيه 10 تا 3 بين (است متغير صحنه اين در نماها ولط
. است منظم تقريباً) ها شخصيت مكان و پوشش رنگ، نور، (بصري عناصر تناوب و تكرار جهت
 مجموعا فيلم، از ديگر نماي يك در نيز و 5 و 2 نماي در (بار سه واحد، تقريباً نماي يك حتي
 بلكه رود؛ نمي كامل نماي به نزديك نماي از يكباره به دوربينهمچنين . شود مي تكرار) ارب سه
 به بعد و متوسط نماي به دوباره و موبايل از نزديك )اينسرت( نماي تاكيدي به متوسط نماي از

 اين مجموع، در. نماهاست ميان نسبي نظم از حاكي اينها همه كه خورد  ميبرش كامل نماي
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 به ميل جهاتي از و باال فشارة جهاتي ازهمچنين . باالست به رو متوسط ريتم ارايد صحنه
 موجب همزمان   هميعني دارد؛ غلبه كمي گفتماني فشارة مجموع، در اما شود، مي ديده گستره

 فرايند تنشي وارة طرح لذا. دارد همراه به را آرامش و گشايش نوعي هم شده، شعف و شور
  .است باال نسبتاً گستره و باال فشارة داراي اينجا در گفتماني

  

  :6 نماي شرح
 و پسند ازدواج  مراسم در تا دوخته مادرش براي پسند كه است لباسي امتحان مشغول مادر

 از تا دو سؤاالت به پسند اينكه حين در مادر. خواند مي جوان را مادرش پسند. بپوشد كامران
 همه خواهد نمي: گويد مي بعد و كرده نگاه را دخترش هاي عكس از عكسي دهد، مي پاسخها  بچه

 از پس (بچسباند، اي سينه گل خواهد مي دختر. شود مي سنگين بارت ببري، را هايت عكس
 قلب روي را او دست مادر» ...كه اينجا بزنم سينه گل هم تا يه«: گويد مي) اي ثانيه 3 مكثي
 براي كردم هركاري: گويد مي) اي نيهثا 5 مكثي از پس (و دارد  مينگه و گيرد مي خود

 ثانيه دو. (برم قربونت الهي: گويد مي جواب در نيز پسند) مكث ثانيه دو. (كردم شما خوشبختي
  .شد مي خوشحال بود اگر هم خدابيامرزت پدر: مادر) مكث

  :6نماي  مشخصات
  .دونفره به نماي متوسط نزديك و دونفره و متوسط نماي: نما نوع

 - است مادر قلب روي دختر دست-  كشد مي دست دختر سر روي مادر: يرازبانيپ هاي ويژگي
    .گذارد مي مادر پاي روي را سرش دختر
  كم: نور
  آهسته بيان: بيان نوع

  بعد نفر گفتار آغاز و گوينده سخن ميان آشكار گسست: كالم اتصال
 و تيره متضاد ايه رنگ - خاص آرايش بدون و ساده چهرة روستايي،- سنتي پوشش: ميزانسن

 نشان جا جابه عمالً را دختر و مادر تصوير كه هم كنار آينه دو - دختر و مادر هاي لباس روشن
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  .دهند مي

  :6 نماي تحليل 
 و مادر عميق رابطه و است فيلم مهم نماهاي از و) ثانيه 51 (طوالني و پيوسته نمايي نما، اين

 جوان و است مسن فردي مادر. خواند مي جوان را مادر دختر، ابتدا در. رساند مي را دختري
 حال، عين در. است گفتمان به بخشي عمق و عاطفي بارگذاري نوعي پسند، سوي از او خواندن
 كنند مي ايجاد عاطفي صحنة نوعي اينها دوي هر. كند مي مادر تن بر دوخته، خود كه را لباسي

  . رساند مي را مادرش به دختر عالقة كه
 در. »شه مي سنگين بارت. ببري هاتو عكس همة خواد نمي«: گويد مي دختر به مادر نما ادامه در

 عكس، اساساً كه چرا كند؛ مي پيدا عمق و انداز چشم نوعي مادر، سادة ظاهراً جملة نيز اينجا
 از حاكي كه يابد مي عاطفي معنايي مادر جمله لذا. شود سنگيني باعث كه ندارد چنداني وزن
  .بود خواهد دخترش نبود از مادر دلتنگي حس

 سنگين فضاي و اندوه از حاكي جمالت، ميان هاي مكث و دارد عاطفي جنبه نيز پاياني ديالوگ
 ريتم نسبي نظم به منجر كه است منظم نسبتاً ها مكث طول حال، عين در دو است، آن ميان
 مادر قلب دختر گويي دوست؛ اين قلبي عميق رابطة دهندة نشان قلب، روي دست. شود مي

. گذارد مي مادر پاي روي را سرش دختر و كند مي نوازش را دختر سر مادر حال، عين در. است
 دختر عاطفي وابستگي و دختر از مادر عاطفي حمايت) ادراكي جسم عنصر (پيرازباني عمل اين
 بدل و رد عاطفي واژگان و تعابير كنار در ادراكي جسم عناصر اين كاربرد. رساند مي را مادر به

 امريكا به پسند الوقوع قريب سفر از را آنها جدي دلتنگي و دو اين عميق وابستگي و عالقه شده،
 بعد و شود مي قطع گيرد، مي را او دست مادر وقتي سينه، گل مورد در پسند جمله. رساند مي

 دختر و مادر محبت ابراز براي اي بهانه و بستر لباس پرو درواقع. شود مي شروع عاطفي ديالوگ
 گفتمان به طرفين، شوشي احساسات و شده اهميت بي پوشيدن لباس كنش يعني شود؛ مي
 فضاي غلبة از حاكي نيز دختر و مادر جمالت ميان گسست و مكررهاي  مكث. بخشد مي معنا

 تر عميق را عاطفي رابطة تا كند مي كمك بينندگان نيز و گفتماني عناصر به مكث. است عاطفي
  .كنند درك

 رنگ آشكار تضاد. است طرفين الوقوع قريب دلتنگي از ناشي اندوه حس القاكننده كم، ورن
 و جوان دختري. دارد آنها سني و نسلي تفاوت از حكايت و است توجه قابل نيز دو اين پوشش

 و است متجلي هم او روشن لباس در كه روشن شايد اي آينده با زندگي تشكيل آستانة در
  .دختر آيندة از نگران و گذاشته سن به اپ ديده، رنج مادري
 سمت دختر و راست سمت مادر اصل در. كرده جابجا را آنها تصوير نيز دو آن سر پشت آينه



   33 قند حبه يه فيلم موردي مطالعه :گفتمان تحليل به اشناسيمعن نشانه رويكرد

 به. شوند مي داده نشان چپ سمت مادر و راست سمت دختر ها آينه در اما است، تصوير چپ
 دو اين تصوير جابجايي با فيلمساز گويي دهد؛ مي را دو اين حد از بيش نزديكي معناي نوعي
  . هستند نفر يك انگار دو اين بگويد خواهد مي

 و آهسته نما ريتم. هستند نما داخل در تناوب و تكرار توليدكننده حال عين در آينه در تصاوير
 و آهسته ريتم اما برد، مي باال را فشاره قدري كه است نزديك متوسط نما اندازة. است منظم
 و شور و است پايين نسبتاً فشاره مجموع، در لذا. دهد مي كاهش را فشاره منظم و ضعيف
 منجر كه شود نمي ديده هم خاصي انبساط و گسترگي سو آن از. شود نمي ديده زيادي هيجان

 پايين نسبتاً گستره و فشاره داراي اينجا در تنشي فضاي نتيجه، در. باشد گستره افزايش به
  . استزمان  طور هم به

  :8 و 7 نماي شرح
 شادي و رقص مشغول زمينه پس در خانواده، و است صحبت مشغول خود همراه تلفن با پسند

 خنده، با خواهرها از دوتا كه داريم برگشتي و رفت شكل به هم ديگري نماهاي بين اين در(
 را پسند نماي حال عين در .)بازي آب مشغولها  پسربچه و هستند آب به ها ميوه ريختن مشغول

 از پس حال، همان در و است خوردن تاب مشغول كه) 8 نماي (داريم متناوبصورت   بهنيز
  .چيند مي درخت روي از را اوست از دورتر كه سيبي سيب، دو ميان از تالش، بار چند

  

  :7 نماي مشخصات
  زمينه پيش نزديك در متوسط نماي زمينه، پس در گروهي نماي: نما نوع

    شادي و رقص زدن، كف: پيرازباني هاي ويژگي
  روشن: نور

  متن موسيقي: فراتصويري صداهاي
 روشن هاي رنگ با غلبه - خاص آرايش بدون و ساده چهرة روستايي،- سنتي پوشش: ميزانسن

  ها لباس
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  :8 نماي مشخصات
    نزديك متوسط به متوسط به دور متوسط از متغير نماي: نما نوع

  آهسته حركت: دوربين حركت
  سواري تاب :پيرازباني هاي ويژگي

  روشن: نور
  متن موسيقي: فراتصويري صداهاي
 رنگ ها، لباس روشن رنگ - خاص آرايش بدون و ساده چهرة روستايي،- سنتي پوشش: ميزانسن

  تصوير گرم نيمه

  :8و 7 نماي تحليل
 ما 7 نماي در. است اش خانواده و پسند متفاوت روحي حاالت بيانگر صحنه اين نماهاي مجموع

 اما مواجهيم، پسند ازدواج بهانه به زمينه پس در خانواده و كودكان نشاط و قصر و شادي با
 ديده اش چهره در نگراني احساس با توأم حالتي و است صحبت مشغول زمينه پيش در او خود
 زنيم مي حدس فيلم عناصر مجموع از كه (همراه تلفن با او مكالمه هنگام تضاد اين. شود مي

 را پسند چهرة نما اين در برداري فيلم نوع آنكه  ضمن.است آشكاركامالً ) تاس كامران - او نامزد
  .كند كمك پسند اطمينان عدم و ترديد حس انتقال به تواند مي كه كرده محو كمي
 خوردن تاب مشغول باال از پسند نما اين در. رسد مي خود اوج به 8 نماي در ترديد حس اين

 را تعليق عاطفي وضعيت خوبي به صحنه، اين. است معلق ينوع به هوا در و شود مي نشان داده
 سيب، دو بين از اما. بچيند درخت از سيبي است تالش در پسند حين، همين در. رساند مي

 اينجا در. چيند مي را رسد مي آن بهتر  سخت كه دورتر سيب و كرده رها را تر نزديك سيب
. يابد مي عمق و دورنما نوعي درواقع و شود ميشناختي  معنايي بار حاوي سيب، چيدن كنش
 خدمت در اكنون و كرده مي زندگي خانه يك در او با كه است قاسم از كنايه نزديك سيب

 ميان ناگفته اي عالقه فهميم مي فيلم ادامة در ها شخصيت هاي صحبت دل از و است سربازي
 يعني دور؛ جايي در هك است وزيري كامران نماد نيز دور سيب. است داشته جريان او و پسند

  .است كامران يعني تر سخت دسترسي با دورتر سيب پسند، انتخاب اما. كند مي زندگيامريكا 
 حتي (است آهسته كامالً و متناسب و منظم نسبتاً صحنه اين نماهاي بصري عناصر نظر از ريتم

. است ارهفش كاهش و گستره افزايش به منجر كه) شود مي پخش آهسته حركتصورت   بهتصوير
 باال را فشاره كند، مي ايجاد تصوير كه ترديدي حس حال عين در و شعف و شور طرفي، از

 متوسط تقريباً گفتماني فشاره و باال اينجا در گفتماني گسترة گفت توان مي مجموع در. برد مي
  .است
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  :9 نماي شرح
 همسر هرمز،. شوند مي عجم نهار سفرة سر  نيامده هنوز كه مهناز خانوادة منهاي خانواده، همة
 دايي زن. خير يا بيايد نيست معلوم دارد، شمسي همسر ناصر، حاج با كه اختالفيدليل   بهمهناز
 خانواده بزرگ كه دايي از غير نشينند، مي سفره سر همه. »ميان. شده باز راه سفره تو«: گويد مي

  .است

  

  :نما مشخصات
  گروهي و دور نماي: نما نوع

  خنده: ازبانيپير هاي ويژگي
  روشن  نيمه: نور

 خندةدليل   بهنامفهوم واژة يا هجا ناگهاني قطع لحظات برخي در: واژگان و هجاها اداي كيفيت
  خواهران مداوم

  تصوير گرم نيمه رنگ - قديمي وسايل و پنكه روستايي،- سنتي پوشش: ميزانسن

  :9 نماي تحليل
 شكل صميمي و شلوغ وصدا، سر پر فضايي و اند شده جمع هم دور) دايي منهاي (خانواده همة

. رود مي غذا درون پايش كه بپرد سفره روي از خواهد مي اعظم كوچك پسر علي. است گرفته
 دستاتو علي«: گويد مي نيز مادر. »بگو بهش چيزي يه خوب«: گويد مي همسرش به جعفر

: پرسد مي وقتي نيز رشديگ پسر. شود مي تكرار فيلم در نيز ديگر بار چند صحنه اين. »شستي؟
: گويد مي او به پدرش سادگي به ،»راسته؟ كشته خرسو يه دستاش با دايي گن مي اينكه«
 فرزندي و پدر سنتي رابطه پسرهايش با - است معمار يك كه - جعفر رابطة. »بخور غذاتو«

 نظر اين از و سرحالي فرد اگرچه او،. عاطفي كمتر و مالي تأمين بر مبتني اي رابطه است،
 و پسران هاي كاري شلوغ حوصلة چندان است، رقص و شادي حال در دائماً و است مشربي خوش
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 ديگر نمايي در دايي برخورد با پسرانش به نسبت او برخورد تضاد. ندارد را آنان مختلف سؤاالت
 حال، همين در. دهد مي پاسخ را علي سؤاالت حوصله، با خيلي كه است آشكار او خود فرزند با

 پسرانش دعواي يا و شماتت به حاضر اصالً كه طوري دارد، دوست را فرزندش عميقاً بچه مادر
 دست از آيد، نمي او و كند  ميصدا را خردسالش فرزند وقتي ديگر نمايي در نيز حميد. نيست

 و كودكي اقتضاي از دركي چندان حميد هم و جعفر هم. شود مي ناراحت و عصباني كودكش
 ديده عاطفي انداز چشم نوعي ساده، برخوردهاي همين در لذا. ندارند دانشانفرزن بازيگوشي

  . فرزندانشان به انمادر علقة حس و انپدر اعتنايي بي و حوصلگي بي حس: شود مي
 و زمين روي نشستن سفره، دور افراد تجمع. دارد نيز ديگري مهم جنبة نما، اين عاطفي فضاي
...) و پنكه بشقاب، و پارچ نظير سفره وسايل (قديمي وسايل هواسط  بهشده ايجاد قديمي فضاي
 حس برانگيختن و صميميت حس انتقال آن ثمرة كه كند مي ايجاد عاطفي صحنة نوعي

 و پايين عاطفي فشارة يعني. است پايين به رو متوسط اينجا در تنش. است مخاطب نوستالژي
  .باالست قدري عاطفي گسترة

  :12 و 11 و 10 نماي شرح
 براي و كرده جدا را )خانه گربة( »پيشوك «سهم كند، نهار خوردن به شروع دايي آنكه از يشپ
 اي سفره او براي پسند و مادر و نشده حاضر بقيه، كنار و سفره سر دايي. بخورد تا گذارد مي او

  .رود مي و خيزد برمي پسند آيد، مي ميان به قاسم بحث. اند كرده پهن جدا

  

  :10نماي  مشخصات
  )گربه از (دور متوسط نماي: نما نوع
  روشن نيمه: نور

  قديمي پنجرة يك آستانة: ميزانسن
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  :11 نماي مشخصات
   )زمينه پيش در مادر (دايي از نزديك نماي: نما نوع

  جمالت ميان طوالني نسبتاً مكث) پسند سوي به (ديگر سمت به نگاه: پيرازباني ويژگي
  روشن - تاريك: نور

  قديمي مدل شميپ كاله: ميزانسن

  :12 نماي مشخصات
  شانه و سر نماي: نما نوع

  نامعلوم اي نقطه به و پايين به رو نسبتاً اي نقطه به خيره نگاه: پيرازباني هاي ويژگي
   روشن: نور

  آرايش بدون چهره - گلي و سفيد روسري: ميزانسن

  

  :12 و 11 و 10 نماي تحليل 
 او اينكه. كند مي متبادر) ياب گفته (بيننده ذهن به را احتماالتي سفره، سر دايي نشدن حاضر
 به را قاسم صحبت پاي دايي بينيم مي نما ادامة در. است تبختر يا غرور حس يا انزوا حس دچار
  :كشد مي ميان
  .»كنه غريبي نذاريد. زدي مي بهش زنگ يه«): خواهرش (مادر به دايي
  . »مياد حتماً عقد سفرة سر صبح فردا نياد، هم امشب. ندادن مرخصي بهش«: مادر
 متجلي پسند خيره غير و رو به پايين نگاه و پسند به دايي نگاه در خوبي به نيز ادراكي جسم
 اينجا در در. شود مي مستقيم نگاه از مانع كه دارد وجدان عذاب و شرم نوعي پسند گويي. است
  .شود مي معذب قاسم مورد در صحبت از انگار. رود مي بيرون اتاق از و برخاسته پسند
 دلش تو چيزي كه بزني بهش زنگ تا يه خودت بايد«: گويد مي و كرده پسند به نگاهي دايي
  .»نمونه

 عاطفي بار نوعي حاوي شده، ردوبدل جمالت. مواجهيم متفاوتي احساسات با صحنه، اين در
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 از پسند نشد معذب و قاسم ناراحتي قاسم، به نسبت دايي نگراني حس دهنده نشان كه هستند
 عين در. است )اند داشته عالقه هم به شود مي مشخص بعداً كه (قاسم بحث شدن كشيده پيش
) بعد هاي صحنه در حوصلگي بي و (دايي گرفتن فاصله دليل دهد مي نشان ها ديالوگ حال

 قاسم با ازدواج عدم و كامران با پسند ازدواج بابت فهميم مي بعداً كه اي دلخوري. اوست دلخوري
 طوالني نسبتاً مكث. است كرده ايجاد را سنگيني فضاي و است دايي پسرِ حكم در كه است
 قدر آن است؛ وگو گفت بر حاكم سنگين فضاي همين دهندة  نشان نيز طرفين جمالت ميان

  .كند مي اتاق ترك به واردار را پسند كه سنگين،
 بخورد، غذا خود اينكه از لقب دايي. است مهم بسيار عاطفي پيام يك داراي 10 نماي اما

 دهد مي نشان و رسانده را او عاطفي عميق روحية نما اين. كند مي تقسيم پيشوك با را غذايش
 گفتماني گسترة مجموعاً نماها اين در. است مهربان فردي عميقاً اما نيامده، سفره سر هرچند
  .است متوسط فشاره و پايين

  :13 نماي شرح
 او به و پرد مي دايي گلوي به قندي حبه فاصله، اين در. كند گرم نان يداي براي تا رود  ميپسند
 نشسته، طور همان نهايتاً بكند، چنداني صداي آنكه بدون و دهد مي دست خفگي حالت

  .ماند مي حركت بي

  :نما مشخصات
  سر و شانه نماي: نما نوع

  خفگي از ناشي خرخر و دست لرزش: پيرازباني هاي ويژگي
  )پيشوك (گربه ممتد نالة: ويريفراتص صداهاي

  روشن تقريباً: نور
  قديمي طاقچة: ميزانسن
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  :13 نماي تحليل 
 حبه. دهد مي تغيير پس اين از را فيلم فضايتنهايي   بهچراكه. است فيلم بنيادين نماي اين

  . شود مي او خفگي باعث همين و پرد مي دايي گلوي به كوچك قندي
 در. است پسند است، بيدار كه كسي تنها خوابند، دايي بستگان از نفر چندين كه اي خانه در

 تسكين را او كند مي سعي است، دلخور او دست از دايي كند مي حس كه پسند پيشين، نماي
 باعث دو، آن ميان فضاي سنگيني. هستم پيشتون ديگه ماه 6-  5 تا من: گويد مي او به و دهد
 سر نان بودن كهنه به را بحث نتيجه، در. بزند او به سمقا مورد در را حرفش نتواند پسند شود مي

 بررسي مورد نماي در بنابرين. كند گرم را نان تا رود مي و شود  ميبلند نهايتاً و كشاند مي سفره
  .نيست او كنار در كس هيچ دايي خفگي هنگام و

 دارند، حضور لفمخت افراد همه اين كه جايي در. است تصوير وراي در اما نما، اصلي عاطفي بار
 حالت و او مشكل متوجه كس هيچ حتي و نيست دايي كنار كمك، به نياز هنگام كس هيچ

 شنيده دايي گربة مداوم نالة صداي تنها پرد، مي دايي گلوي به قند وقتي. شود نمي اش خفگي
 صداي. اوست پيش مرگ هنگام در كه است كسي تنها گربه ها، آدم اين همة ميان در. شود مي
 آن متوجه راحتي به مخاطب، شايد كه زند مي رقم خاصي عاطفي صحنة اينجا در راتصويريف

 غذا او براي خودش از پيش دايي، كه اي گربه. است عميقي احساسي بار داراي اما نشود،
 ناراحت حالت اين از و و شود مي دايي خفگي حالت متوجه كه است موجودي تنها ريخت، مي

 و اندوه «عاطفي انداز چشم داراي گربه، هاي ناله واقع در. كند مي الهن و كشد مي عذاب است،
  .است پايين عاطفي گسترة و باال اينجا در عاطفي فشارة. است شده »ناراحتي

  :18 تا 14 نماي شرح
 لباس او بودند نگذاشته پوشد، نمي سياه عروس كه استدالل اين با اين از پيش پسند خواهران
 از پيش. نشيند مي شام سفرة سر و كرده تن بر مشكي لباس پسند نما اين در. بپوشد مشكي
 با آن وسيله به كه پسند موبايل شام حين در. است روز آن مراسم سر بر بحث پسند، ورود

 مرضيه. پيچد مي فضا در »باد مبارك بادا« آهنگ و خورد مي زنگ كند، مي صحبت كامران
 مورد در ها وزيري به پاسخ بحث. كند مي مخالفت مادر كه بياورد را پسند گوشي خواهد مي

) ها وزيري (اينا به حاال گم مي: پرسد مي) پسند بزرگ خواهر (مهناز. آيد مي پيش پسند ازدواج
 چهلم بعد. ميستيم واي«: گويد مي پسند نهايتاً. »دونم نمي«: گويد مي مادر. »بگيم؟ چي چي
 مورد در عادي هاي حرف دوباره بعد و »شااهللا نا خيره«: گويد مي ناصر. »ديم مي جواب دايي

  .شود مي گرفته سر از روز آن مراسم
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  :14نماي  مشخصات 
 در پسند (گروهي كامل نماي به نزديك متوسط نماي به گروهي دور و نماي: نما نوع

  )زمينه پيش
 ورود از پس وادهخان اعضاي ساير بهت . نامعلوم اي نقطه به پسند خيره نگاه: پيرازباني هاي ويژگي
  پسند
  روشن  نيمه: نور

  چنگال و قاشق صداي: فراتصويري صداهاي
   سفره سر فانوس - مشكي لباس - دار گل مشكي روي روبه: ميزانسن
 ورود از پس (سكوت  روز، آن ختم مراسم دربارة سفره سر عادي هاي حرف: بياني وضعيت
  )پسند
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  :15نماي  مشخصات
  يو گروه كامل نماي: نما نوع

  نامعلوم اي نقطه به پسند خيره نگاه - )اعظم و مهناز (خواهر دو نگران نگاه: پيرازباني هاي ويژگي
  روشن  نيمه: نور

  چنگال و قاشق صداي: فراتصويري صداهاي
  سفره سر فانوس - مشكي لباس - دار گل مشكي روسري: ميزانسن
   سكوت: بياني وضعيت

  :16نماي  مشخصات
  گروهي دور و نماي: نما نوع
  روشن نيمه  - تاريك نيمه: نور

  )باد مبارك بادا بادا آهنگ (پسند موبايل زنگ - چنگال و قاشق صداي: فراتصويري صداهاي
  زنان خانگي چادر - سفره سر فانوس - مشكي لباس - دار گل مشكي روسري: ميزانسن

  :17نماي  مشخصات
  سر و شانه نماي: نما نوع 

  نما لحظة آخرين در محو كامالً لبخند - نامعلوم اي نقطه به خيره نگاه: پيرازباني هاي ويژگي
  روشن - نيمه: نور

  چنگال و قاشق صداي: فراتصويري صداهاي
  مشكي لباس - دار گل مشكي روسري: ميزانسن
  سكوت: بياني وضعيت

  :18نماي  مشخصات
 سر و شانه نماي: نما نوع

  محو لبخند - )پسند (رو روبه به نگاه: پيرازباني هاي ويژگي
  تاريك كامالً زمينه پس و روشن سوژه: روشن - تارك: نور

  سكوت: بياني وضعيت
  چنگال و قاشق صداي: فراتصويري صداهاي
  دار گل مشكي لباس - مشكي روسري: ميزانسن



42 1396زمستان / 49 شماره/ زدهمسي سال / ارتباطات و يفرهنگ مطالعات يرانيا انجمن فصلنامه 

  :18 تا 14 نماي تحليل
 را خانواده اعضاي همة بهت، و سكوت و شده اتاق وارد اطمينان عدم حس و طمأنينه با پسند

 و تنشي فضايي او حركت اين. كرده تن به مشكي لباس) عروس (او چراكه گيرد؛ فرا مي
. بخشد مي خانواده اعضاي ساير به را زدگي بهت و نگراني حس كه كند مي خلق عاطفي اي صحنه
 محور حول مشخصطور   بهنما اين. اند نشسته سفره سوي دو در و هم روي روبه پسند و مادر
 نماي در آنان ميان عميق عواطف و اند نشسته صحنه سوي دو در كه چرخد ي منفر دو اين

  .شد تحليل ششم
 و درآورده كيوان محضري عقد به را پسند فردا صدا و سر بي مايلند داماد خانوادة كه دانيم مي
 مشكي لباس. دارند عجله لحاظ اين از لذا. كنند سفر رهسپار امريكا ويزاي گرفتن براي را او

 و اطمينان عدم از حاكي مادر خيره هاي نگاه. رساند مي را پسند مخالفت نوعي به قعدروا
. دزدد مي مادرش از را نگاهش و است پايين به رو نگاهش پسند مقابل، در و اوست استيصال

 ميل مبادا اينكه از پسند شرمساري است؛ كرده ايجاد شرم حس نوعي اينجا در عاطفي صحنة
 كامران. باشد كرده نااميد را مادر پوشيدن مشكي با او و باشد كامران با او اجازدو بر مبتني مادر

 آشكار تضاد. كند مي پر را فضا »بادا مبارك بادا بادا «آهنگ و گيرد مي تماس پسند موبايل با
 عوامل دروني تنش بيانگر كه زند مي رقم تنشي فضاي نوعي حاكم، عزاي فضاي با آهنگ اين

 را تمايل عدم و ترديد حالت پسند از نزديك نماي. است مادر و پسند عنيي صحنه اين اصلي
 براي را گوشي تا شود مي بلند پسند خواهرزاده. نيست گوشي برداشتن به مايل پسند. رساند مي
. كند واگذار پسند خود به را تصميم خواهد  ميگويي دارد، مي باز را او مادر اما بياورد، اش خاله
 قرار خوردن برهم بر مبني را خود ميل عمالً گوشي، آوردن از ممانعت با گفت بتوان شايد حتي

 پسند لب بر رضايت نشانة به نما لحظة آخرين در محو لبخندي. است داده نشان ازدواج
  .شود مي منتقل بيننده به ظريف شكلي به پسند رضايت حس اينجا در. نشيند مي

 جوابي چه داند نمي گويد مي مادر. نگرانند همه. شدك مي پيش را ها وزيري به پاسخ بحث مهناز
 كه حالي در. گذاشته باز گيري تصميم براي قبل نماي در را پسند دست عمالً اما. بدهند بايد

 نماهاي در. دهيم مي پاسخ آنها به دايي چهلم از بعد گويد مي پسند دارند، عجله داماد خانوادة
 گفته دايي زن به قاسم آمده، مرخصي براي قاسم ويدگ مي دايي زن به پسند كه زماني پيشين

 به را قاسم حضور عدم و اعتنايي بي از اش نارضايتي پسند. مانم مي پيشت برگردم، كه بار اين بود
 و برگشت قصد نيز او كه داند مي نيز پسند بار اين اما. بود كرده منقل او به دايي، زن نياز بهانة

 لباس اوصاف، اين همه با. بوديم شده مطلع نيز هم به دو آن متقابل عالقة از پيشتر. دارد ماندن
 از حاكي نوعي به چهلم، از بعد به پاسخ كردن موكول و كامران به اعتنايي بي پسند، مشكي
 نماي در كه تصميمي. است قاسم برگزيدن ضمنيطور   بهو كامران با ازدواج از پسند انصراف
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. است راضي كرده، رفتار باطني ميل به دخترش اينكه از اند؛نش مي مادر لب بر محوي لبخند 18
  . است بوده نيز دايي آرزوي ترديد بي كه تصميمي

 و رد آنها بين كالمي مستقيماً آنكه بدون دختر، و مادر ميان گرفته شكل عاطفي فضاي واقع در
 و دهد ناطمينا حس به را خود جاي تعليق و ترديد حس اينكه به شود  ميمنجر شود، بدل

 در را سنتي و نزديك آشنا، عشق راه دور، و پولدار ناآشناي همسر و مدرن عشقجاي   بهپسند
 و مفاهمه نوعي و شده نزديك خود ادراكي  -  حسي جريان به گفتمان در حقيقت،. گيرد پيش
 طرفين آنكه بدون متقابل، فهم اين آنكه جالب. شود مي ايجاد دختر و مادر ميان متقابل درك
 نگاه و نوع گرفته شكل عاطفي فضاي صرفاً شود؛ مي خلق كنند، بيان هم به خطاب اي جمله

  . برد مي آن ادراكي - حسي ساحت به را گفتمان طرفين،
 »شاءاهللا ان خيره«: گويد مي ناصر حاج كند، مي موكول دايي چهلم از بعد به را جواب پسند وقتي

 رفته بين از هم آنها نگراني پسند حرف اين با يگوي. شود مي گرفته سر از عادي هاي حرف و
  .است
 در و تناوب و تكرار به منجر كه شاهديم جزئي اختالف با را نماها تكرار بارها صحنه اين در

 تكرار) بار 6 (مادر و) بار 4 (پسند از نزديك نسبتاً نماهاي. شود مي صحنه ريتميك نظم نتيجه،
 نسبتاً آن سرعت و ريتم آهنگ ضرب هرچند بخشد،  ميآن به منظم نسبتاً ريتمي كه شود مي

 پايين به رو متوسط گسترة و باال به رو متوسط فشارة داراي صحنه مجموع، در. است آهسته
  .است

  گيري نتيجه و بحث
 تحليل به معناشناختي نشانه رويكرد اساسي مفاهيم مسئله، بيان از پس حاضر پژوهش در

 عملي هاي جنبه بر تكيه با پژوهش شناسي روش سپس. شد بررسي گذراصورت   بهگفتمان
 و) داس الگوي مبناي بر (فيزيكي فضاي تلفيق رهگذر از و شد بيان معناشناسي نشانه رويكرد
 به معناشناسي نشانه رويكرد مبناي بر گفتماني فضاهاي تحليل براي مدلي احساسي، فضاي
 شدة تحسين و مهم آثار از »ندق حبه يه «فيلم بحث شدن تر روشن جهت سپس. آمد دست

 اين از استفاده با حاضر پژوهش. شد تحليل مدل اين مبناي بر نيز انقالب از پس سينماي
 هم با مرتبطصورت   بهفيلم در گفتماني احساسي و فيزيكي فضاهاي بررسي رهگذر از و رويكرد

 نما 18 مجموعه، اين از كه پراخت معنايي نظر از فيلم اساسي نماي 32 تحليل به ،زمان  همو
 نماها، بررسي بندي جمع و فيلم محتواي مبناي بر اينجا در. شد ذكر مقاله حجم فراخور به

  .شود مي بيان آن مهم معاني و اساسي هاي ويژگي و فيلم كلي تحليل
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  مرگ نيمه و زندگي نيمه. 1
 و شادي زندگي، عشق، سلطة نيمة ، اولنيمة. است شده تشكيل متضاد كامالً بخش دو از فيلم

 اندوه مرگ، نيمه دوم، بخش. است معمولي اي خانواده كوچك هاي خوشي از سرشار و سرزندگي
 نتيجه در است، پايين تنش و روشن فضا عمدتاً ، اولبخش در. معمولي خانوادة همان مصيبت و

 ساساح كه بخش آرامش هاي صحنه و باز نماهاي از است پر و باالست گفتماني گسترة عموماً
 هاي صحنه و نزديك نماهاي از است پر فيلم دوم بخش. كند مي منتقل بيننده به را سبكي
  .رساند مي اوج به نماها بعضي در را فشاره و سنگين را فضا كه تاريك و تاريك نيمه
 و داده تغيير كلي به را گفتماني فضاي يكباره كه فضا دو اين ميان رسانه آنكه جالب نكتة

 حبه يك تنها كند، مي تبديل زده مصيبت و غمگين اي خانواده به را سرزنده و دشا اي خانواده
 اما. است كامي شيرين و شادي نشانة عموماً اتفاقاً كه كوچك و ساده بسيار عنصري. است قند
 اين. يابد مي كامي تلخ و غمگيني مصيبت، بديمني، معناي فيلم، اين در آن گفتماني معناي در

 اموريترين  افتاده پا پيش و ترين ساده ةواسط  بهزندگي: است فيلم معانيين تر محوري از يكي
 فيلم عنوان در كه اي مسئله شود؛ زير و رو تواند مي يكباره به دارند، متضاد كاركردي حتي كه
 با نيمه دو تصوير (سبكي لحاظ به چه فيلم گفتمان اينجا در. شده است متجلي اي گونه به نيز
) فضا دو ميان رسانةعنوان   بهقند حبه انتخاب (مضموني لحاظ به چه و) متفاوت  كامالًفضاي دو
  .شود مي نزديك بديع معاني و تازه هنري صور خلق به

  مرگ و عشق يكسان كاركرد. 2
 در. شوند مي جمع هم دور ازدواج بهانة به خانواده همة آن در كه است زندگي نيمه ، اولنيمة

 هم به خانواده اعضاي عاطفي نزديكي و فيزيكي يكپارچگي و وحدت عامل عشق، حقيقت
 اتحاد و خانواده اعضاي همكاري باعث ،»دايي «مرگ. است مرگ نيمة فيلم، دوم نيمة. شود مي
 كاركرد همان اينجا در نيز مرگ در واقع،. شود  مي مراسم و دفن و كفن به مربوط امور در آنان

 قبل از فراتر را همبستگي حس مرگ كه تفاوت اين با د،كن مي ايفا را عاطفي نزديكي و وحدت
 از بيش نيز را زندگان انساني خصايل گويي برد؛ مي ميان از نيز را قبلي هاي كدورت حتي و برده

 را فرزندانش و همسر خانواده، قدر كه حميد. بخشد مي تعالي را آنان روح و كرده بيدار گذشته
 برايش او خيال به كه است زيرزمين در اي خطي نُسخنبال د  اول بهنيمه طول در و داند نمي
جاي   بهاست، زمين كندن مشغول آزمندي اوج در وقتي دوم نيمة در آورد، مي ارمغان به ثروت
 شود، مي انداز طنين فضا در بلبل آواز حال همين در. خورد برمي درخت ريشه به خطي، نسخ
 هاي ريشه يعني حقيقي گنج به و گردد مي صفيهت او روح و رفته بين از او آز و حرص گويي

 خطي، نسخ به نيافتن دست افسوسِجاي   بهبعد، به اين از. يابد مي دست خانواده و خانوادگي
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 مهناز. دارد بسزايي نقش مادر، به تسال بخشيدن در حتي و كند مي خانواده به بيشتري توجه
 به دوم، نيمة در شود، مي وارد باغ نهخا به حميد دست از گريان چشم با ، اولنيمة در كه

 وقتي صحنه، همان در. كند  ميحمايت او از خواني نوحه صحنة در و شده تر نزديك همسرش
 حاج كند، مي گريه) دهد  ميبروز ناصر حاج با را اختالفش اول نيمة جاي جاي در كه (هرمز
 نوجوان پسر مسعود، حتي. دكن مي نوازش تسلي و همدردي نشانه به را او شانه دستش با ناصر
 در دوم نيمة در گذراند، مي وقت خود تاپ لپ با دائمًا خود انزواي در اول نيمة در كه نيز فيلم
 اول نيمة در كه مرضيه شود مي باعث موضوع همين و زند مي باال آستين مراسم، كارهاي انجام

 در هم با اي دوستانه رفتار و شده رت نزديك او به است، ناراحت او گيرانه گوشه رفتار از آشكارا
 به را گفتمان عاطفي نظام و احساسي بعد انساني، هاي جنبه مرگ، حقيقت در. گيرند پيش

  .بخشد مي تعال تري عالي سطوحي

  روايتجاي   بهگفتمان احساسي فرايند به اتكا و زندگي همگاني هاي جنبه. 3
 فضاي درون گفتماني عناصر شوِش بر باشد، روايي جريان و كنش بر مبتني آنكه از بيش فيلم

 يكنواخت، فيلمي كنيم، حذف فيلم از را عاطفي عميق هاي جنبه اگر. است استوار احساسي
 روايت اساساً. كرد خواهد خسته را مخاطب كه آيد مي دست به كند بسيار ريتمي با و روح بي

 گيرد نمي صورت نهايتاً است، ستاندا آغازين بهانة كه نيز، ازدواج حتي. ندارد خاصي نكتة فيلم
. كند توليد روايتي معناي تا دهد نمي رخ گفتماني عنصر وضعيت در مهمي تغيير نظر اين از و

 نمادين،صورت   بهمرگ و زندگي. است رفته نشانه را زندگي عمومي و عادي هاي  جنبه فيلم
 به نمادين صورت اني،انس زيست همگاني هاي جنبه لذا. است مشترك ها انسان تك تك ميان
 همگان ميان كه شود مي عميقي احساسات گر روايت ايراني، زندگي بافت در و گيرد مي خود

 در نتيجه،. كند مي ايجاد خاطر تعلق مخاطب در عواطف، اين مناسب پرداخت و دارد عموميت
 رو ناي از. تنشي فضاي عمق و عواطف انواع فوران براي شود مي بستري نيز دايي مرگ حتي
 - حسي و عاطفي بعد دوش بر فيلم جذابيت بار بلكه نيست، استوار محور كنش روايت بر فيلم

 هاي كنش در گفتماني عوامل عاطفي هاي شوش و احساسي هاي تكانه انبوه و گفتمان ادراكي
 به شوشي و احساسي رويكرد و زندگي همگاني هاي جنبه بر تكيه ،بنابرين. است آنان روزمره
 را  -كنند مي زيست فرهنگي سپهر همان در كه - فيلم ايراني مخاطبان عموم مراهيه آنها،
 جامعه سطح در همگاني - اجتماعي گفتگوهاي و نقدها و ها بحث ساز زمينه و داشتهدنبال  به

 كرده بدل كشور معاصر سينماي در ماندگار و جذاب فيلمي به را فيلم اين مجموعاً كه شده
  . است
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  سنت هب بازگشت - 4
 يك. يابد مي نمود مدرنيته و سنت ميان تقابل در فيلم معناشناختي نشانه مهم هاي جنبه از يكي
 آن در) صحنه دو منهاي (فيلم تمامي تقريباً كه است فيلم مسلط فضاي يزد، در قديمي باغ خانه
 فضاي بر مذهبي، سنتي بافت تسلط بيانگر همگي افراد، عقايد و آرايش پوشش، نوع. گذرد مي

 باورهايي كنند؛ مي تقويت را فضا اين نيز باورها و رسوم و آداب. دارند خانه در جاري گفتماني
 بدشگوني «،»مهمان رسيدن معناي به شدن باز راه سفره توي «نظير خرافي تاحدي و سنتي
 سو آن از. »فرزند بودن پسر معناي به قند كله شدن شكسته ضرب يك «و »شب در مو اصالح
 پوشش داماد خانواده عروس، خانواده سنتي پوشش برخالف. هستند تجدد نماد وزيري ةخانواد
 در است، پسند نامزد كه كامران پسرشان. دارند )واتاكر و شلوار و كت (شهري مدرن رسمي
 برقرار ارتباط او با فرستاده پسند براي كه جديدي آيفون گوشي با و كند مي زندگيامريكا 

 حقيقت در. باشد) داماد حضور بدون (دور راه از و مدرن است قرار نيز عقدشان حتي. كند مي
 هستيم؛ رو پيش عروسي هواسط  بهتجدد، و سنت ميان وصلت و پيوند شاهد اول، پردة در

 قديمي آهنگ زنگش صداي كه شود  ميمتجلي مدرني آيفون گوشي در خوبي به كه پيوندي
  . است »باد مبارك بادا بادا«
 در است، مند عالقه نيز قاسم به فهميم مي مرور به كه پسند. ندارد چنداني دوام لت،وص اين اما

 ميان انتخاب حقيقت در. دارد تعليق و ترديد حس كرده، كه انتخابي به نسبت فيلم طول تمام
 شده متجلي خوردن تاب صحنة در خوبي به تعليق اين كه داشته نگه معلق را او تجدد و سنت
 و داماد خانوادة به پاسخ انداختن تأخير با گيري، تصميم پرتنش فضاي در اًنهايت اما است،

 و زند مي پا پشت غريب، اما متجددانه، مرفه، زيست اين به عمالً كامران، تماس به اعتنايي بي
 و است مند عالقه) قاسم (او به كه فردي كنار را آشنا حال عين در و ساده سنتي، زندگي همان

  .گزيند مي بر ،دارد فرهنگي - اقتصادي نظر از نيز بيشتري سازگاري
 نيز فيلم فضاسازي گردد،  ميبر سنتي زندگي به مدرن، زيست براي تصميم از پسند كه همچنان
 مدرن، پراكنده و اي هسته هاي خانواده كه زماني. كند مي هدايت سو و سمت همين به را بيننده
 خانوادة به تبديل نوعي به اي هسته خانوادة شوند، مي جمع هم دور و شده باغ  خانه وارد همگي

 تداعي و آن قديمي و شاد زندگي و باغ خانه به خانواده اعضاي همه بازگشت. شود مي گسترده
 و شعف و شور از پر فيلم اول پردة سراسر. است سنت به بازگشت حقيقت در گسترده، خانوادة
 سادة هاي زندگي در ايرانيان، وستالژيكن حافظة در كه است ريزريزي هاي شادي و آرامش
 مجموع در. است رويايي اما ساده، چيز همه. خورد مي چشم به گسترده هاي خانواده و سنتي

  .است سنت به بازگشت پسند، انتخاب همچون فيلم پيشنهاد
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