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مقدمه:
فیلم ازجمله هنرهای بسیار جذاب است. هر اتفاقی که بتوان در زندگی واقعی 
با چشم دید یا با گوش شنید، می توان روی فیلم ضبط کرد. در ابتدای پیدایش 
سینما کسی فکر نمی کرد روزی از سینما به مثابه هنری جذاب نام برده شود. سینما 
درمقام نوعی تکنولوژی شناخته می شد که درمقابل هنر قرار دارد و آینده  ای 
موسیقی،  نقاشی،  عکاسی،  ازجمله  کهن،  هنرهای  از  توانست  وقتی  اما  ندارد؛ 
داستان نویسی و... استفاده و آن ها را به هم وصل کند، روند تکاملی را با سرعت 
طی کرد. فیلم سازان اولیه در فیلم ها نقاشی می کردند و قصه می گفتند و نمایش 
می دادند. به تدریج معلوم شد برخی از هنرها را می توان به زبان فیلم و حتی در 

بسیاری موارد جذاب تر از خود آن هنر بیان کرد. 
اما یکی از هنرهایی که فیلم رابطۀ نزدیکی با آن دارد رمان نویسی است. حال بیایید 
برخی تفاوت ها و شباهت های فیلم و رمان را باهم مرور کنیم: فیلم و رمان برای ما 
قصه های بلندی را از زاویۀ دید راوی که جزئیات اتفاقات را شرح می دهد، تعریف 
می کنند. همۀ داستان ها را می توان به شکل تقریبًا مشابهی در فیلم به تصویر کشید؛ 
اما فیلم در زمان واقعی عمل می کند و محدودتر است. درحالی که داستان فقط زمانی 
البته گفتنی است داستان ها و رمان ها مواد و  پایان می گیرد که نویسنده بخواهد. 
مصالح اصلی فیلم ها را می سازند. امروزه یکی از معیارهای مهم چاِپ کتاب در بسیاری 
فیلم  باشد.  داشته  را  فیلم  به  برگردان  قابلیت  که  است  این  انتشاراتی  بنگاه های  از 
باوجوداینکه روایت کوتاه تری دارد، قابلیت های تصویری دارد که داستان آن را ندارد. 
شاید برایتان سؤال شود که چرا فیلم را می توانیم آفرینشی هنری بنامیم؟ هنر اغلب با 
الهام فردی شروع می شود، سپس هنرمند سعی می کند به اینکه ایدۀ خود را به شکلی 
خاص منتقل کند. در ساختن فیلم نیز فیلم ساز اگر بتواند الهام اولیۀ خود را با سایرین 
تقسیم کند، یعنی چیزی از آن الهام در ما مخاطبان هم به وجود آید، می توان گفت 
قدم اول را در آفرینش هنری به خوبی برداشته است. وقتی همراه فیلم می خندیم و 
گریه می کنیم و روزها به آن فکر می کنیم یعنی ما نیز از الهام فیلم ساز متأثر شده ایم. 
درنهایت چیزی که باعث می شود فیلم در سطح جامعه به مثابه اثری هنری معرفی 
شود، دیده شدن آن است. البته هنرمند باید بتواند آن الهامی را که در ذهنش جرقه زده 

است، با قواعد سینما و زبان تأثیرگذار به ما برساند.
در این کتاب به این تکنیک ها و زبان خالقانۀ سینما می پردازیم که همانا راز جذابیت 

فیلم هاست.



CLOSE UPCLOSE UP
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در ابتدا بیایید باهم دربارۀ این سؤال ها فکر کنیم:
  به نظر شما زنان هندی چه قیافه و پوششی دارند؟

  خانه و شکل ظاهری شهر، در افغانستان چه فرقی با خانه و شکل ظاهری شهر در ایاالت متحدۀ آمریکا دارد؟
  به نظر شما اعراب چگونه افرادی هستند؟

  چه تصوری از افراد معلول دارید؟ 
  معموالً این ها در رسانه ها چگونه به تصویر کشیده می شوند؟

فیلم ها بر نگاهی که از دنیای پیرامون داریم تأثیر می گذارند. اگر نگوییم تمام، غالب اطالعاتی را که از دنیای 
اطراف خود داریم، از رسانه ها گرفته ایم. بسیاری از ما تجربۀ مواجهۀ مستقیم با اکثر پدیده ها را نداریم؛ ولی راجع به 
آن ها اطالعاتی داریم و از آن مهم تر براساس این اطالعات قضاوت می کنیم. اما تصویری که فیلم یا کلیپ برای ما 
ترسیم می کند، چقدر به واقعیت نزدیک است؟ اگر به کشور هند سفر کنید می بینید بسیاری از زنان بلوز و شلوار 
می پوشند، خال ندارند، موهای بلند ندارند و... ، اما چون در غالب فیلم های هندی، زنان را این گونه دیده ایم، آن ها 

را با این مشخصات می پنداریم.
این تصور که فکر کنیم رسانه ها مانند آینه ای برای انعکاس واقعیت هستند، اشتباه است. رسانه ها با محتوایی که ارسال 
می کنند بر آگاهی و ذهنیت ما تأثیر می گذارند و باورهای عمومی را راجع  به موضوعات شکل می دهند. آنچه فیلم ها 
از دنیای بیرونی به ما نشان می دهند هرگز بی طرفانه نیست. هر عقیده ای که بتواند به رسانه دسترسی داشته باشد می تواند 
واقعیت را آن طور که می خواهد به اطالع همه برساند. پس واقعیت براساس بازنمایی رسانه ای شکل می گیرد و ساخته 

می شود. حال کمی بیشتر به معنای واقعیت فکر کنیم.

واقعیت چیست؟
از کجا متوجه شویم اطالعات و تصاویر فیلمی واقعی است یا نه؟ برای اینکه بتوانیم واقعی بودن یا نبودن فیلم را 

تشخیص دهیم، می توانیم این شش سؤال را از خود بپرسیم:
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سطح فاصله، واقعیت را ماهرانه تر تغییر دهد، پیام جالب تر جلوه می کند و احتمال جذب ما مخاطبان و جلب توجهمان 
افزایش می یابد. اما کاِر سخت ما از آنجایی شروع می شود که ممکن است در تشخیص مرز دنیای واقعی و رسانه ای 

سردرگم شویم. ما می خواهیم باهم تمرین کنیم که هوشیارانه دربرابر پیاِم فیلم ها قرار گیریم. 
سطح دوم واقعیت به ما می گوید همۀ پیام ها آمیزه ای از واقعیت و خیال است. پس برای اینکه بتوانیم با هوشیاری 
دربرابر پیام آن ها قرار گیریم، باید این سؤال را از خود بپرسیم: »چه چیزهایی در این پیام واقعی هستند و چه 

چیزهایی از واقعیت فاصله گرفته اند؟«. برای پاسخ باید بتوانیم پیام فیلم را تحلیل کنیم. 

رسانه ها به چند علت نمی توانند واقعیت را به ما برسانند. این چند علت عبارت اند از: 
  رسانه ها فضای محدودی برای پیام خود دارند. مثاًل عکاس  از هر ماجرایی چندین عکس از زوایای مختلف تهیه 
می کند، اما فقط یکی از آن ها امکان چاپ در صفحۀ اول روزنامه یا مجله را دارد. یا اینکه گزارشگر از موضوعی 

چندین ساعت گزارش تهیه می کند، اما فقط چند دقیقه از آن امکان پخش از تلویزیون را دارد.
  قطعاً رسانه ها مالکانی دارند که برای فرستادن هر پیام اهداف خاصی را دنبال می کنند و اگر پیامی با اهداف آن ها 
هم خوانی نداشته باشد، حتی اگر مطابق واقعیت باشد، از انتشار آن خودداری می کنند. البته بایستی توجه کنیم که 
مالکان رسانه با کارمندان آن، یعنی بازیگران، گزارشگران، عوامل صحنه، دستیاران تولید، گویندگان و... تفاوت 

دارند. قاعدتاً کارمندان باید در جهت اهداف و منافع مالکان کار کنند تا بتوانند در آن رسانه فعالیت کنند.
  هر فردی باتوجه به سن، جنسیت، تجربه ها و... هر ماجرا را به نحوی خاص متوجه می شود و تحلیل می کند. وقتی 

1- آیا این اتفاق، واقعاً رخ داده است؟
2- آیا این داستان امکان وقوع داشته و ازلحاظ منطقی معقول است، چنین اتفاقی بیفتد؟

3- آیا این اتفاق، موضوعی عادی است و در بیشتر اوقات رخ می دهد؟
فیلم، هم ذات پنداری کنید؟ چقدر می توانید هویت شخصیت  احساسات شخصیت های  با  4- چقدر می توانید 

داستان را واقعی تلقی کنید؟
5- مجموعه  رویدادهای پشت  سرهم  قرار گرفته، چقدر برای شما باورپذیر است؟

6- تصاویر به کاررفته چقدر واقعی است و شما را قانع می کند؟
جالب است بدانید بیشتر مردم برای اینکه فیلم را واقعی بپندارند ناخودآگاه فقط به پاسخ سؤال دوم تکیه می کنند؛ 
اما واقعیت مفهوم پیچیده ای است. هرچقدر توانایی تحلیل شما از فیلم باالتر رود، می توانید جنبه های غیرواقعی 

بیشتری از آن را کشف کنید.

واقعیت سطح دوم
پیام ها  برخی  تولید می شوند و چطور  پیام های رسانه ای چگونه  بپردازیم که  این بحث  به  اینجا می خواهیم  در 

مخاطبان بسیاری را به خود جذب می کنند. 
چرا دوست داریم فیلم ببینیم؟ 

فیلم ها ما را سرگرم می کنند و زمانی را می توانیم به خیلی از مشکالت فکر نکنیم و صرفاً لذت ببریم. اما علت دیگری 
که شاید تابه حال به آن توجه نکرده باشیم و الزم است به آن عمیقاً فکر کنیم؛ این است که بسیاری از رویدادها را 
نمی توانیم در دنیای روزمرۀ خود تجربه کنیم یا با تجربۀ شخصی خود درک کنیم؛ مثاًل جنگ مختار با قاتالن امام 
حسین)ع( و مسببان کربال. افزون  براین حتی اگر به این کار قادر باشیم، تماشای آن ها ازطریق رسانه ها در مقایسه  با 
دنیای واقعی هزینۀ بسیار کمتری دارد. برای مثال تماشای فیلمی از کشور فرانسه و مشاهدۀ زندگی مردم آن بسیار 
راحت تر از پرداخت هزینۀ سنگین برای سفر و اقامت در این کشور است. اما ما فیلمی را دوست داریم که واقعی 
به نظر برسد و فیلم برای اینکه بتواند واقعیت را القا کند، باید عناصر متعددی را دربرگیرد. فیلم باید القا کند درحال 
انعکاس تجربۀ بینندگان است و آنچه نشان می دهد درست است یا دست کم، محتمل و معقول است. سازندگان برای 
هرچه بیشتر دلپذیرساختن پیام، آن را یک قدم از تجربۀ روزمرۀ ما فراتر می برند. درغیراین صورت مخاطب به دیدن 
آن پیام و استفاده از تجربیات آن در زندگی روزمره اطمینان نمی کند. حتی در فیلم های تخیلی، سازندگان با فاصله 
 انداختن گام به گام میان مخاطبان و واقعیت، به تدریج آن ها را وارد فضایی تخیلی می سازند و بدین ترتیب مخاطب را 
تا پایان سفر با خود همراه می کنند. همۀ پیام های رسانه ای، از فیلم گرفته تا پیام تبلیغی و حتی اخبار، به گونه ای طراحی 
شده اند که تا حد امکان واقعی به نظر برسند؛ ولی تمام آن ها درواقع یک سطح از واقعیت فاصله دارند. هرچه این یک 

تمرین: ترسیم مرز مبهم واقعیت و خیال
1- فیلمی سینمایی را انتخاب کنید. کاغذی بردارید و عنوان فیلم را باالی آن یادداشت کنید. کاغذ 
را به دو ستون تقسیم کنید. ستون سمت راست را ستون »واقعی« بنامید و تمام مواردی از فیلم را 
که به نظرتان واقعی بودن آن را به شما القا می کند، در این ستون یادداشت کنید. ستون سمت چپ را 
»غیرواقعی« بنامید و در این ستون تمام عناصری را یادداشت کنید که به نظرتان موجب می شود فیلم 

را غیرواقعی تصور کنید. 
2- تمام مواردی را که در هرکدام از ستون ها یادداشت کرده اید بشمارید و از هر ستون درصد بگیرید. 

درصدها را باهم مقایسه کنید و ببینید میزان واقعی یا غیرواقعی بودن فیلم چقدر است.
3- پس از اینکه مطالعۀ همۀ بخش های کتاب حاضر را تمام کردید، دوباره همان فیلم را ببینید و همان 

کارها را برایش انجام دهید. چه تفاوتی در تحلیل شما ایجاد شده است؟ 
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همان گونه که گفتیم رسانه ها واقعیت را نشان نمی دهند و صرفاً آن را بازنمایی می کنند. اما این بازنمایی ها برای 
مردِم واقعی دارای پیامد و نتایج واقعی است. حال موضوع را با مثالی شفاف می کنیم و به نسبت افراد مختلفی 
که در فیلم ها نشان داده می شوند، بیشتر عمیق شویم. اگر دقت کنیم متوجه می شویم تعداد افراد در فیلم ها، از 
چیزی که در دنیای واقعی وجود دارد بسیار متفاوت است. وقتی به جنسیت، قومیت، سن، وضعیت تأهل، موقعیت 
اجتماعی و شغلی شخصیت های فیلم ها بنگریم و فکر کنیم همانند دنیای واقعی است، اطالعات غلطی به خود 
داده ایم. در بسیاری از فیلم ها مردان و سفیدپوستان و شغل های خاص را بیشتر می بینیم. تحقیقی که در مقایسۀ بین 
مشاغل غالب در فیلم ها و دنیای واقعی انجام شده است نتایج جالبی را نشان می دهد. در فیلم ها حدوداً 12درصد 
پلیس می بینیم، این درحالی است که در دنیای واقعی نسبت پلیس به مشاغل دیگر 0/09درصد است. در فیلم ها 

حدوداً 6 درصد فضانورد می بینیم، درحالی که این عدد در واقعیت 0/0001درصد است. 
در خیلی از فیلم ها، سفیدپوستان را به مثابه ناجیان جهان می بینیم. تقریباً بیشتر شخصیت فیلم ها ثروتمند و فوق ثروتمند 
هستند، کمتر از 10درصد، از طبقۀ ضعیف جامعه هستند و طبقۀ متوسط را خیلی مشاهده نمی کنیم. این درحالی 

گزارش و فیلم و... را می بینیم، باید توجه کنیم موضوع را از زاویۀ دید سازنده آن گزارش یا فیلم یا... می بینیم و 
حتماً اگر خود ما یا فرد دیگری بخواهد آن موضوع را گزارش کند یا از آن فیلم بسازد، جور دیگری خواهد شد.

تمرین: بیایید گزارشگر شویم
در راهپیمایی ها شرکت می کنید؟ شما هم دوست دارید گزارشگر این رویداد باشید؟

به عکس های زیر که از راهپیمایی 22بهمن1395 گرفته شده است توجه کنید. در جایگاه گزارشگر کدام 
را انتخاب می کنید و چه عنوانی را برای آن اختصاص می دهید؟

عنوان:........................................................................
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گروه های مختلف، منطقی فکر کنیم. این موضوع باعث می شود که در دنیای واقعی برمبنای همین تصاویر گرفته شده 
از فیلم ها رفتار کنیم. مثاًل وقتی فرد جدیدی را مالقات می کنیم، در همان برخورد اول براساس سن، جنس، ظاهر، 
پوشش، نوع صحبت کردن و...، راجع به او قضاوت کرده و تالش می کنیم او را در ذهنمان تیپ بندی کنیم. وقتی هم 

تیپ خاصی را به آن فرد نسبت می دهیم، توقعات خاصی از او داریم. 
کلیشه ها مجموعه ای از توقع ها را به ما ارائه می کنند که به محض رویارویی با هر فرد یا رویداد از آن استفاده می کنیم. 
به ما می گویند چگونه شخصیت یا رویدادی را پردازش کنیم. همان طورکه قباًل گفتیم، کلیشه ها  این کلیشه ها 
ویژگی های متعدِد واقعیت را به تعداد انگشت شماری کاهش می دهند. این سبب می شود تصور کنیم تمام افراد با آن 
تیپ خاص، در یک یا چند ویژگی مثبت یا منفی مشترک اند. مثاًل کلیشه سازی جنسیتی دربارۀ زنان این گونه است که 
زنان خانه دار شأن کمتری از زنان شاغل بیرون از خانه دارند و زنی که مدیر شرکتی است، در مقایسه با مادر خانه دار از 
توانایی و ذکاوت بیشتری  برخوردار است. این باعث می شود این انگاره در ذهن افراد شکل بگیرد که زن برای داشتن 

منزلت، بایستی حتماً بیرون از خانه کار کند. 
فیلم ها بسیاری از فعالیت هایی را که بخش عمده ای از زندگی ما را تشکیل می دهند، به تصویر نمی کشند، چراکه 
جذابیت بصری چندانی ندارند. فیلم ها به جای اینکه تجربه های معمول ما را ارزشمند جلوه دهند، حتی این تجربه ها را 

آن قدر مهم نمی دانند که نامی از آن ها به میان آورند.
آیا تابه حال دقت کرده اید که شخصیت های با تناسب اندام و سالمت جسمی فیلم ها چه غذاهایی مصرف کرده یا چه 
ورزشی می کنند؟ فیلم ها پیامی کاماًل گمراه کننده به مخاطبان ارائه می کنند. درواقع شخصیت های فیلم ها دائماً درحال 
خوردن غذاهای پرکالری و نوشیدنی های ناسالم و... هستند، اما اغلب همچنان سالم و با اندامی متناسب نمایش داده 

می شوند. 
همچنین با وجود اینکه آمار خشونت در فیلم ها بسیار است، شخصیت های معدودی آسیب می بینند و بیشتر شخصیت ها 
سالم و فعال نشان داده می شوند. این درحالی است که در واقعیت، با این حجم خشونت، آسیب های جسمی بسیار 

بیشتری روی می دهد.

است که بیشتر افراد جامعه از طبقۀ متوسط هستند. در زندگی روزمره، بسیاری از زمان خود را صرف کارهایی 
چون ظرف شستن، لباس شستن، تمیزکردن یا ماندن در ترافیک و... می کنیم و مدت زمان گفت وگوی ما با افراد 
خانواده و ابراز صمیمیت و دوست داشتن و... بسیار کوتاه تر از مدت زمان انجام کارهای روزمره مان است؛ اما 
امور خاص روزانه  فیلمی90 دقیقه ای شاهد  از  تمام کارهای روزمره حذف می شود و در 80 دقیقه  فیلم ها  در 
هستیم. درنتیجه قسمت عشق ورزی در فیلم ها پررنگ می شود و افراد از مقایسۀ آن با زندگی روزمرۀ خود احساس 
نارضایتی می کنند؛ چراکه فکر می کنند آن ها به مقداری که خانوادۀ بازنمایی شده در فیلم خوشبخت هستند و 

همدیگر را دوست دارند، خوشبخت و موردتوجه دیگران نیستند.

کلیشه
کلیشه ها عالوه بر جنبه های منفی، جنبه های مثبت نیز دارند. از این جهت مثبت اند که به راحتی می توانیم آن ها را 
بتوانیم راجع به  تشخیص دهیم. اما اغلب، تصاویری کلیشه ای می بینیم که تعصب آمیزند و مانع آن می شوند که 

تمرین:خانوادۀ بازنمایی شده در دو فیلم را در نظر بگیرید:
  آیا کسی را می شناسید که شبیه یکی از شخصیت های بازنمایی شده در فیلم ها  باشد؟

  دربارۀ نوجوانان خانوادۀ فیلم ها چه فکر می کنید؟ آیا شبیه شما هستند یا با شما متفاوت اند؟
  چه چیزهایی را دربارۀ این نوجوان ها دوست دارید و چه چیزهایی از شخصیتشان را نمی پسندید؟

  ارتباط بین اعضای خانوادۀ این فیلم ها چگونه است؟ اگر مشکلی برایشان پیش بیاید چگونه حل 
می شود؟

  در بسیاری از فیلم ها گره داستان با بیمارشدن و خواب دیدن و تحول ناگهانی یکی از شخصیت ها حل 
می شود. آیا در زندگی شما نیز مشکالت این گونه حل می شود؟

  آیا اعضای خانوادۀ فیلم ها در فعالیت هایی مشارکت می کنند که خانوادۀ شما نیز معموالً در آن 
مشارکت می کنند؟ 

تمرین:
سه فیلم »اخراجی ها 1«، »چ مثل چمران« و »ویالیی ها« را نظر بگیرید. شخصیت رزمنده در هرکدام چگونه 

تمرین:یکی از فیلم های مورد عالقۀ خود را انتخاب کنید. بازنمایی شده است؟ 
  در ابتدا فهرستی از شخصیت های اصلی فیلم را تهیه کنید. 

  از نظر ویژگی های فردی، سن، جنس، شغل و... چه تمایزها و شباهت هایی باهم دارند؟ 
  آیا خصلت های شخصیت های نمایش داده شده با الگوهای دنیای واقعی مطابقت دارد؟

  کدام شخصیت رفتار اخالقی تری دارد. چرا؟
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رسانه ها به سه شکل کلیشه سازی می کنند:
  اول اینکه تصویر غلطی را از حضور یا قدرتمندبودن گروهی ارائه می کنند. آن ها این کار را از چند طریق انجام 

می دهند؛ مثاًل:
- بی توجهی به حضور مؤثر گروهی خاص؛ مثاًل رسانه ها عموماً زنان را در نقش های مهم به تصویر نمی کشند.

- پررنگ کردن حضور گروهی خاص در عرصه ای خاص؛ مثاًل تأکید مکرر بر حضور و نقش زنان در تبلیغ لوازم 
آرایش و لوازم آشپزخانه.

  دوم اینکه نمایش محدود و پایداری را از رفتار گروه های خاص ارائه می کنند. برای مثال جوانان سیاه پوست در 
خیلی از فیلم های آمریکایی افرادی خالفکار و خشن معرفی می شوند. مشکل کلیشه سازی این است که رفتارها را 

محدود به جنبه های خاصی می کند و برای آن مثال نقض در نظر نمی گیرد. 
  سوم اینکه کلیشه ها از گروه یا گروه های خاصی مشروعیت زدایی می کنند و این کار را از خالل مقایسۀ آن گروه ها 
با رفتار آرمانی انجام می دهند. یعنی رفتاری را بسیار خوب درنظر می گیرند و می خواهند نشان دهند گروهی خاص 
آن رفتار را ندارد. مثاًل رسانه ها، غرب را نمونۀ آرمانی فرهنگ بشریت قرار داده و این  کار را با بی فرهنگ و بی تمدن 
 نشان  دادن سرزمین های دیگر انجام می دهند. نمونه ای از این کلیشه سازی را وقتی می بینیم که در داستان فیلمی، رسوم 

قبایل سرخ پوست به تمسخر گرفته  شده یا درمقایسه  با فرهنگ شهرنشینی غربی، جاهلیت تلقی می شود. 

تمرین:
باتوجه به فیلم هایی که تاکنون دیده اید کدام یک از صفات زیر را می توان ویژگی کلیشه ای زنان و کدام را 

می توان کلیشۀ مردانه دانست؟ از شخصیت های فیلم ها برایشان مثال بیاورید.
خودمحور، مستقل، احساساتی، مطیع، دارای اعتمادبه نفس، خیانت کار، ازخودگذشته، زیرک، وابسته، 

مضطرب، بلندپرواز، مسلط، منفعل، فعال، رهبر، خالق، دنباله رو.

کلیشۀ زنانهکلیشۀ مردانه

کلیشۀ زنانهکلیشۀ مردانه
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یکی از سؤاالتی که پاسخ دادن به آن می تواند نگاه ما را به فیلم ژرف تر کند این است که در فیلم مدنظر، از چه 
عناصر خالقانه و تکنیک هایی برای جلب توجه ما استفاده شده است؟ 

به کارگیری تکنیک ها و عناصر تولید هر فیلمی می تواند موجب شود در سطح عاطفی تحت تأثیر قرار گیریم. 
سازندگان فیلم به واسطۀ استفاده از این عناصر و تکنیک ها فضایی را خلق می کنند که می توانیم پیام را تجربه و 
حس کنیم. برای مثال فیلم های ترسناک، حس ترس را در ما ایجاد می کند و می توانیم با تجربۀ شخصیت های 
فیلم هم ذات پنداری کنیم. این عناصر فنی درواقع دستور زبان فیلم هاست. مواردی مثل تدوین، ترکیب بندی، 
زاویۀ دید، زاویۀ دوربین، رنگ پردازی، نورپردازی، شکل، حرکت، صداگذاری و جلوه های ویژه، به شناخت 

محتوای فیلم ها و فهم پیام رسانه ای آن ها کمک می کند. 

ترکیب بندی در فیلم
تجزیه و تحلیل ترکیب بندی صحنه های فیلم می تواند گامی مهم در بازیابی پیام های پشت پردۀ آن فیلم باشد؛ 

چیزی که معموالً دربارۀ آن فیلم نمی دانیم و از دیدمان پنهان است. 
ترکیب بندی یعنی محلی که شخصیت ها و اشیا در قاب سینما یا تلویزیون ظاهر می شوند. با ترکیب بندی فیلم، 
چشم مخاطب به سمتی هدایت می شود که موردنظر سازندگان است. اینکه شخصیت ها یا اشیا در کجای قاب 
فیلم ظاهر می شوند نه تنها مشخص می کند چقدر باید به آن توجه کنیم، بلکه اهمیت تقریبی آن را نیز نشان 

می دهد. 
مرکز قاب فیلم، باثبات ترین و برجسته ترین محدودۀ دید را دارد. وقتی شخصیت ها و اشیا در قاب فیلم تعادل نداشته 
باشند یا با نسبتی برابر، پراکنده  شده باشند، حس ثبات القا می شود؛ اما اگر روابط درونی بین رویدادها و شخصیت ها 
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گاهی اوقات سازندۀ فیلم برای اینکه واکنشی عاطفی در ما ایجاد کند به عمد شخصیت ها و اشیا را در یکی از 
قسمت های اصلی قاب تصویر قرار می دهد. برای مثال وقتی اشیا یا شخصیتی در باالی قاب تصویر قرار گیرد، 
نشان این است که در مقایسه  با دیگر چهره های موجود در قاب، از اهمیت بیشتری برخوردار است. برعکس وقتی 

شخصیت هایی در پایین صفحۀ  نمایش ظاهر می شوند، نماد ضعف و آسیب پذیری و سرسپردگی است. 
یکی از چیزهایی که باعث می شود ترکیب بندی های فیلم را واقعی بپنداریم این است که با تخیل خود فضای 
خارج از صفحۀ  نمایش را به فضایی که تصویر نشان می دهد، پیوند می زنیم. به بیان دیگر آن چیزی را که در 

تصویر به نمایش در نیامده است، با تخیل خود می بینیم. 
گاهی اوقات چهره هایی در لبۀ قاب تصویر قرار گرفته اند و به فضایی ناشناخته خارج از قاب نگاه می کنند. در این 
موارد سازنده می خواهد  بگوید که عنصری خارج از قاب تصویر است و با این کار احساس رازآلودگی یا ترس 

را به ما منتقل می کند. 

و اشیا تعادل الزم را نداشته باشد، یعنی تصاویر در مرکز قرار نداشته باشند و سنگینی آن به سمت یک طرف تصویر 
متمایل شده باشد، مخاطب احساس می کند شخصیت ها سردرگم اند یا اینکه تنش و بحرانی وجود دارد.

زاویۀ دوربین 
زاویۀ دوربین زاویه ای است که دوربین از دریچۀ آن به موضوع نگاه می کند. زاویۀ دوربین می تواند به سه صورت 

باشد: زاویۀ سرازیر، زاویۀ سرباال و زاویۀ هم سطح.

 فصل دوم. تحلیل عناصر
 فنـی فیلـم و فیلمنامـه
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سازندگان فیلم با دستکاری زاویۀ دوربین به ما پیام های غیرمستقیمی را راجع  به جایگاه فرد یا چیز به تصویر درآمده 
می فهمانند. اگر دوربین پایین قرار گرفته باشد و از پایین به شخصیت موردنظر نگاه کند؛ کارگردان می خواهد آن 
شخصیت را فردی قدرتمند معرفی کند. مثاًل در آگهی های تبلیغاتی معموالً از این زاویه استفاده می شود تا سوژه 

را مهم بپنداریم. 

اگر دوربین در زاویۀ دیدی برابر با چشم ما تنظیم شده باشد، صمیمیت و اعتماد ایجاد می کند. شخصیت ها مستقیماً 
به دوربین نگاه می کنند و کارگردان می خواهد بگوید شخصیت ها در جایگاهی برابر با ما قرار دارند و از جنس 

خودمان هستند؛ مانند گویندۀ خبر یا شخصیت هایی که در تبلیغی از کاالی خاصی استفاده می کنند.

وقتی دوربین از باال به پایین به شخصیت ها نگاه می کند، می خواهد بگوید سوژه در جایگاه پایین تری قرار دارد. 

سلطه، قدرت، حاکمیت زاویۀ سرازیر

برابری زاویۀ هم سطح چشم

ضعف، ناتوانی  زاویۀ سرباال

نمای دوربین
برای اینکه بتوانیم فیلم هایی را که می بینیم به خوبی تحلیل کنیم باید قوانین پایۀ دستور زبان فیلم را بشناسیم. شناخت 
دکوپاژ به ما در این زمینه کمک فراوانی می کند. دکوپاژ یعنی طرح و شکل فنی فیلم، ترتیب نماها، حرکت 
دوربین، نوع نماها، نوع عدسی و سایر خصوصیات فنی. پس از نوشتن شرح صحنه و گفت وگوهای فیلم نامه یا 
دیالوگ ها، این نکات فنی به آن اضافه می شود. اگر بخواهیم تحلیلگر دقیقی باشیم باید در زمان دیدن فیلم به این 
قوانینی که کارگردان به کار برده است، واقف باشیم و در این صورت است که می توانیم فیلم را بهتر درک کرده 

و تحلیلی عمیق تر از آن داشته باشیم. 
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نما یا پالن
اینکه بتوانیم نماها را به تناسب شخصیت داستان و دکور و وسایل دیگر از هم تفکیک کنیم، کمک بزرگی به ما برای 

تحلیل فیلم می کند. برای همین در ادامه فهرستی را می آوریم از انواع نماها و مفهومی که هرکدام منتقل می کنند:
نمای کلی: در این نما تمام عوامل مهم جریان نمایش در تمام فضای مرتبط با نمایش نشان داده می شوند. در این 
نما نشانه هایی کافی در اختیار تماشاگران قرار می گیرد تا مکانی را که کنش در آن انجام می گیرد، بشناسیم و تعداد 
شخصیت هایی را که در این کنش دخالت دارند و نیز موقعیت آن ها در فضای نمایش را در نظر بگیریم. مدت چنین 
نمایی باید به اندازه ای باشد که بتوانیم همۀ این اطالعات را جذب کنیم و فهمی کلی دربارۀ جایی که شخصیت ها 

زندگی می کنند و همچنین رابطۀ بین آن ها داشته باشیم.

نمای نیمه کلی: این نما همان هدف های نمای کلی را دنبال می کند. در این نما میدان و جهت دیگر همان فضای 
کلی نشان داده می شود و به این ترتیب اطالعاتی که در اختیار تماشاچی قرار می گیرد، نصف نمای قبلی است و 

موضوع برای ما کمی خاص تر نمایش داده می شود. 

که  است  نمایی  متوسط  نمای  متوسط:  نمای 
بااستفاده  نشان می دهد.  تمام قد  را  شخصیت داستان 
 از این نما جنبۀ فیزیکی و ظاهری شخصیت داستان، 
برای مثال نحوۀ راه رفتن و مدل نشست وبرخاست او، 

برای ما مشخص می شود. 

نمای نزدیک: در این نما که در تلویزیون بسیار 
استفاده می شود توجه ما برخالف نمای بزرگ، به 
جزئیات بازیگر و برخالف نمای متوسط، به دکوری 
که مهم است جلب می شود. آنچه شخصیت داستان 
می گوید و انجام می دهد در این نما مهم است. این 
نما بیشتر در صحنه هایی استفاده می شود که بازیگر 

رو به دوربین صحبت می کند.

نمای درشت: این نما صورت شخصیت را نشان 
و  زودگذر  حالتی  با  اغلب  درشت  نمای  می دهد. 
احساسی ویژه و نگاهی مشخص نمایش داده می شود.

نمای نزدیک تا سینه: این نما همان کاربرد نمای نزدیک از نیم تنه را دارد، با این تفاوت که کمی بیشتر به چهرۀ 
شخصیت داستان اهمیت داده می شود تا حاالت و احساسات او برای ما آشکار شود.
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نما جزئیات خطوط  این  نمای خیلی درشت: در 
لرزان،  لب های  مضطرب،  نگاه  مانند  بازیگر،  چهرۀ 
و...  دستان  لرزش  درهم رفته،  ابروان  چشمان،  اشک 
نشان داده  می شود. این نما معموالً خیلی کوتاه است و 
مثل صحنه ای زودگذر از جلوی چشم ما می گذرد، اما 
احساسی که در ما ایجاد می کند تا مدت ها باقی می ماند.

عاطفه، لحظۀ حیاتی، درام نمای بسیار درشت

نزدیکی و صمیمیت نمای درشت

رابطۀ شخصی با سوژه نمای متوسط

زمینه یا بافت، فاصلۀ عمومی نمای دور

تمرین:
هرکدام از عکس های زیر، صحنه را از چه نمایی نشان می دهد و چه حسی را به شما منتقل می کند؟

اگر به کاربرد نماها در فیلم آگاه باشیم؛ دیگر بسیاری از صحنه ها در فیلم ها برای ما بی معنی نیست، یا دیگر فکر 
نمی کنیم کارگردان، فیلم را با پایاِن باز رها کرده است. مثاًل در فیلمی مشاهده می کنیم که پسری بیمار است و در 
وضعیت بحرانی به سر می برد. در سکانس آخر فیلم می بینیم برگی سبز با چرخشی از درخت می افتد و نمایی بسیار 
نزدیک از افتادن این برگ نشان داده می شود. برگ درحالی به زمین می رسد که خشک شده است و دوربین 
چند ثانیه با نمای بسیار نزدیک روی آن زوم می کند. اگر کسی بر تحلیل نماها آگاه باشد متوجه خواهد شد که 

شخصیت اصلی فیلم، یعنی آن پسر بیمار، درگذشته است.

رنگ
ترکیب های رنگی به کاررفته در عناصر فیلم، این امکان را به کارگردان می دهد که بتواند حس بیشتری را به 
تماشاگر خود منتقل کند. همچنین رنگ ها در به وجودآوردن صحنه های عاطفی و دراماتیک، کاربرد فراوانی 
دارند. کاربرد رنگ های سیاه، سفید، خاکستری، بژ و قهوه ای به علت خنثی   بودنشان می تواند صحنه هایی را بیافریند 

که اثرات مثبت یا منفی را به بیننده منتقل کند.
استفاده از رنگ های گرم مانند قرمز، نارنجی، زرد، سبز و ارغوانی که به وضوح رؤیت پذیرند، محرک سیستم 
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عصبی بوده و احساسات را تشدید می کنند و احساس خوش بینی و شوق را ایجاد می نمایند. البته وقتی این گونه 
رنگ ها به تنهایی استفاده شوند، حس ایمنی و قدرت را به مخاطبان القا می کنند. 

رنگ های سرد، آرامش بخش هستند و هارمونی یا هم خوانی آن ها در محیط های مختلف بیشتر است و خیلی به 
چشم نمی آیند. رنگ های آبی و نیلی و سبز ازجمله رنگ های سرد هستند. البته برخی فیلم سازان رنگ های سرد را 

برای ایجاد احساس ناامنی در بیننده استفاده می کنند.

خوش بینی، شوق، انگیزش گرم: زرد، نارنجی، قرمز، قهوه ای

بدبینی، آرامش، عقالنیت سرد: آبی، بنفش، خاکستری

واقع گرایی، واقعیت، بالفعل شدن سیاه و سفید

خوشبختی مایۀ روشن

یأس، حزن، ابهت مایۀ تیره

تئاتری، دراماتیک پرتضاد

واقع گرایانه، مستند کم تضاد

میزانسن
مثل صحنه آرایی،  فیلم برداری کنند.  از آن ها  تا  قرار می دهند  است که جلوی دوربین  عناصری  تمام  میزانسن 
بگیریم.  قرار  فیلم  حس وحال  در  بتوانیم  می کند  کمک  صحنه  وسایل   . و...  چهره پردازی  لباس،  نورپردازی، 
همچنین سبب می شود فیلمی را واقعی یا تخیلی بدانیم. اگر وسایل صحنه را عوض کنیم، اما معنایی که از فیلم 
به ذهن می رسد هیچ تغییری نکند، کارگردان نتوانسته است به درستی وسایل را به کار ببرد. ما از وسایل صحنه 
اطالعات فراوانی را دربارۀ شخصیت ها و وضعیت اقتصادی و عالقه مندی های آن ها به دست می آوریم. همچنین 
وسایل صحنه کمک می کند حال وهوای زمان فیلم را درک کنیم. هرچقدر وسایل صحنه و لباس بیشتر مطابق با 
دوره ای باشد که فیلم دربارۀ آن ساخته شده است، بیشتر احساس واقعی بودن فیلم به مخاطبان دست می دهد. برای 
اینکه بتوانید به اهمیت میزانسن پی ببرید، فیلمی را ببینید و سعی کنید در ذهنتان بازیگران را با لباسی غیر از آنچه 
پوشیده اند، تصور کنید. آیا احساس شما دربارۀ فیلم با تغییر لباس ها تغییر می کند؟ اگر تغییری ایجاد شود و شما 

حال وهوای دیگری را احساس کنید، میزانسن به درستی به کار رفته است.
مثاًل در تبلیغات می بینیم، افرادی که از محصول تبلیغ  شده، برای مثال شامپو، استفاده می کنند لباس هایی بر تن دارند 
که نشان دهندۀ وضع اقتصادی خوب آن هاست. دکور خانه یا محل حضور شخصیت تبلیغ کننده، نیز همین را به ما 
نشان می دهد. قصد سازندگان، آن است که به ما این احساس را بدهند که هرکسی از این محصول استفاده می کند، 

خوشبخت و مرفه است.

تمرین:فیلمی را انتخاب کنید و با دقت ببینید.
آیا اشیا و وسایل چیدمان صحنه )چه طبیعی باشند، مثل رودخانه و درختان و چه مصنوعی مثل نقاشی ها و ساختمان ها( 

اهمیت ویژه ای در ارتباط با شخصیت ها و داستان پیدا می کنند؟
  آیا نحوۀ چیدمان اشیا و شخصیت ها در صحنه اهمیتی دارد؟ 

نورپردازی
کارگردان ها با استفاده از نوری که به صحنه می دهند، قصد دارند 
معانی متفاوتی را به ما برسانند. مثاًل وقتی کارگردان بخواهد به 
آرامش  و  امنیت  شعف،  خوش بینی،  احساس  داستان  موضوع 
داشته باشیم، از نورپردازی مایۀ روشن استفاده می کند. درمقابل، 
موضوع  به  ناامیدی  و  ترس  و  غمگینی  احساس  بخواهد  وقتی 

داشته باشیم، از نورپردازی تیره استفاده می کند.
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صدا
تاکنون دو فرد را درحال گفت وگو دیده اید که به زبان شما صحبت نمی کنند و مکالمۀ آن ها را متوجه نمی شوید؟ 
شما درواقع دارید صحبت آن ها را می شنوید ولی به آن گوش نمی دهید، چون درکی از محتوای صداهایی که 
می شنوید ندارید؛ هرچند ممکن است از صداهایی که می شنوید بترسید، خنده تان بگیرد و... . شاید بسیار برایتان 
اتفاق افتاده باشد که تحت تأثیر آهنگی خارجی که مفهوم آن را متوجه نمی شدید، قرار گرفته باشید و با آن گریه 
کرده باشید. این مسئله در فیلم ها که مجموعه ای از صدا و تصویر هستند، بیشتر ملموس است. باید توجه کنیم که 

گوش کردن با شنیدن تفاوت های بسیاری دارد. 
شنیدن غیرارادی است. صداهای اطرافمان بدون آنکه آن ها را بفهمیم به گوشمان می خورد؛ اما گوش کردن درک 
معنی صداست و دقت و تمرکز حواس را می  خواهد. اگر بخواهیم فعاالنه گوش دهیم، باید بتوانیم معنای آن چیزی 
را که می شنویم تجزیه و تحلیل کنیم. این کار در فیلم سخت  تر هم می شود، چون باید هم زمان حواسمان به دو نوع 

تمرین:
هرکدام از این عکس ها را که از صحنه هایی از فیلم ها انتخاب شده است، از نظر ویژگی های فنی مثل نما، 

رنگ، نورپردازی و زاویۀ دوربین تحلیل کنید.

تحلیل: 

تحلیل: 

تحلیل: 

تحلیل: 
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صدا باشد و هر دوی آن ها را تحلیل کنیم؛ هم صدای شخصیت ها و هم صداهای جانبی صحنه و موسیقی متن. برای 
تحلیل صدا در ابتدا باید بیاموزیم به صداها توجه کنیم و درواقع آن را بشنویم. البته منظور ما جمالت آشکاری نیست 
که شخصیت ها می گویند. البته که توجه به صداهای آشکار و درک آن ها و موسیقی متن می تواند در تحلیل ما مؤثر 
باشد؛ اما باید بیشتر تمرکز و توجه خود را به چیزهایی معطوف کنیم که به احتمال زیاد شنونده معمولی در حالت 
عادی نمی تواند آن را درک کند. بسیاری از افرادی که به تماشای فیلم ها می روند، صدای فیلم ها را می شنوند، اما اکثراً 
گوش دادن را یاد نگرفته اند. صدا هم می تواند مانند تصاویر و به همان پیچیدگی و هوشمندی، در فیلم به کار رود و 
تدوین شود. بی شک صدا در فیلم ابعاد و کاربردهای بسیاری دارد. صدا می تواند باتوجه  به ویژگی هایی چون زیرو 
بمی و بلندی و کوتاهی یا طنین توصیف شود. صدا می تواند به دو صورت در فیلم حضور یابد؛ یا به صورت صدای 

مستقیم که حین فیلم برداری ضبط می شود؛ یا به صورت صدای پس از دوبله که بعداً در استودیو اضافه می شود. 
صدای فیلم می تواند شکل گفتار، موسیقی یا صدای محیط، مثل غرش طوفان و صدای گوش خراش برخورد 
اتومبیل با مانع را به خود بگیرد. همۀ این صداها می توانند به صورت طبیعی یا مصنوعی تولید شوند. صدای فیلم 
می تواند ارتباط های بسیاری با تصویر و روایت داستان برقرار کند. در رایج ترین شکل آن، منبع صدا می تواند سوژه 
یا اتفاق اصلی صحنه باشد، مثل صدای درون پرده یا صدای هم زمان. صدا همچنین می تواند مربوط  به فضای 
خارج از قاب تصویر بوده و درقالب صدای بیرون پرده یا صدای غیرهم زمان حضور داشته باشد. در تقسیم بندی 
دیگری، صدا براساس صحبت شخصیت ها تقسیم بندی می شود. دراین صورت اگر منبع صدا در روایت فیلم نقشی 
به عهده داشته باشد صدای داستانی است؛ مثل وقتی شخصیت درون فیلم ناگهان شروع می کند به آوازخواندن. 
اما صدای غیرداستانی بیرون از روایت فیلم قرار دارد. مثل موسیقی که به جای صدای پس زمینه درطول صحنه ای 
رمانتیک پخش می شود. صدا حتی می تواند قبل از تصویر یا در ادامۀ آن بیاید و مانند پلی آوایی به آن متصل شود.

مثال: 
در کلیپ تبلیغ پنیر، موشی را می بینیم که درصدد خوردن قطعه ای پنیر است و ناگهان در تله موشی که پنیر روی 
آن قرار گرفته، اسیر می شود. موش مدتی در این حال نزار قرار دارد، تا اینکه اثر خوردن پنیر بر قوای جسمانی 
او ظاهر می شود و او می تواند بر مشکل فائق آمده، دستۀ تله موش را مثل هالتر ورزشکاران جابه جا کند و خود را 
نجات دهد. در هرکدام از این سه موقعیت موسیقی متن نیز متفاوت می شود، به نحوی که ما را در بازگشایی پیام 
مدنظر تبلیغ یاری می رساند. موسیقی در وضعیت اول حاکی از آرامش و خوشبختی موش است و در وضعیت 
دوم اوضاع غم بار و مأیوس کننده ای را در نظرها مجسم می کند. موسیقی هیجان انگیز وضعیت سوم اما حس 

قهرمان شدن و موفقیت موش را به بیننده منتقل می کند.

تمرین: 
برای تحلیل صدای فیلم، پاسخ دادن به پرسش های زیر بسیار کمک کننده است. یکی از فیلم هایی را که قبالً 

دیده اید دوباره ببینید. این بار سؤال های زیر را از خود بپرسید:
  چه ارتباطی میان صدا و تصویر در صحنه ها یا سکانس هایی خاص وجود دارد؟ پاسخ این سؤال تا چه اندازه 

در آشکارساختن اهداف، دستاوردها یا حتی ناکامی های صدا در فیلم مؤثر است؟
  آیا صدا با هدف مرتبط کردن تصاویر به کار رفته است، یا اینکه نقشی قراردادی در آغاز و پایان تصویر دارد؟

  آیا صدا در طول فیلم اهمیتی بیش از تصویر پیدا کرده است؟ به نظر شما چرا کارگردان این کار را کرده است؟
  آیا قطعات موسیقایی در فیلم، رابطه ای ویژه با ساختار داستانی دارند؟ مثالً وقتی به کار می روند که شخصیت ها 

نیاز دارند به دنیای فانتزی و رؤیاپردازی پناه ببرند؟

تمرین: 
بیایید برای پی بردن به اهمیت صدا در کنار تصویر، این تمرین را با گروهی از دوستانتان انجام دهید:

بخش اول. صدای فیلمی اکشن یا رمانتیک را که قبالً ندیده اید و می خواهید برای اولین بار ببینید، قطع کنید و آن را 
تماشا کنید. بعد از تماشا هرآنچه متوجه شده اید، یادداشت کنید. 

سپس آن فیلم را دوباره با صدا ببینید. این بار نیز هر آنچه متوجه شدید بنویسید. با سایر دوستانتان دربارۀ تفاوت 
بین دیدن فیلم به صورت باصدا و بی صدا گفت وگو کنید. 

بخش دوم. چند تیزر از فیلم های مختلف را انتخاب کنید. آن ها را به صورت بی صدا ببینید. فکر می کنید چه 
صداهایی ممکن است با این تصاویر همراه باشد؟ سپس فیلم را با صدا و تصویر ببینید. اکنون دربارۀ تفاوت های 

این دو تجربه فکر کنید و با دوستانتان گفت وگو کنید.

تمرین: صداگذار شوید
با نرم افزار تدوین فیلم، مجموعه ای از عکس ها و فیلم های خانوادگی خود را به هم بچسبانید و به کلیپ تبدیل 
کنید. حال روی آن صداهای مختلف اضافه کنید. این صداها می تواند جمالتی از زبان خودتان یا اعضای خانواده 
یا قطعه های موسیقی متفاوت باشد. چند مدل از این کلیپ را با صداهای مختلف بسازید. هرکدام از این کلیپ های 

ساخته شده، چه تصویری را از خانوادۀ شما ارائه می کند؟
با این کار می توانید قضاوت دقیق تری دربارۀ صدا و صداگذاری در فیلم داشته باشید.

 فصل دوم. تحلیل عناصر
 فنـی فیلـم و فیلمنامـه

* برای مشاهده کلیپ »تبلیغ پنیر« نرم افزار بارکدخوان تلفن همراه خود را بر روی این کادر تنظیم کنید.
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تدوین
انتخاب و مرتب سازی اطالعات را تدوین می گویند. درواقع تدوین موجب می شود فیلم معنادار شود. 

استراتژی حذف
فیلم نمی تواند همه چیز را نشان دهد، چون همان طورکه گفته شد، هم کمبود وقت و هم کمبود جا دارد. پس گاهی 
اوقات برخی صحنه ها در تدوین از نمایش اصلی حذف می شود. ما قسمت هایی را که حذف می شوند یا به آن ها 
کمتر اهمیت داده می شود، نمی بینیم. اما خوب است به این فکر کنیم که علت این بی توجهی چه بوده است. در 
اینجا الزم است به این سؤال دقت کنیم که این فیلم به سفارش چه کسی ساخته شده است؟ چه کسانی در این فیلم 

از اهمیت برخوردارند و بیشتر بخش های اصلی چه هدفی را دنبال می کنند؟
برای مثال کتابی در آمریکا نگاشته شده است با موضوع نقش پنتاگون در فیلم های هالیوودی. در این کتاب اشاره 
شده است که در بخش های بسیاری از فیلم هایی که در هالیوود ساخته می شود، ارتش و وزارت دفاع دستور می دهند 

قسمتی از فیلمی که اسپانسر آن هستند یا به طور غیرمستقیم به آن کمک مالی کرده اند، در تدوین حذف شود. 

وقتی ارتش آمریکا در نقش اسپانسر ظاهر می شود
تهیه کنندگان »پارک ژوراسیکJurassik Park( »3( نمی توانستند پایان خوبی را برای فیلمشان پیدا کنند. در 
بخش اعظم فیلم، قهرمانان داستان در جزیره ای پوشیده از جنگل با دایناسورهای پیش از تاریخ مبارزه کرده 
بودند و اکنون تهیه کنندگان، نیاز به شیوۀ هیجان انگیزی برای نجات دادن آن ها داشتند. در یکی از نسخه های 
اولیۀ فیلم نامه، وزارت دفاع صرفاً هلیکوپتری را می فرستاد تا آن ها را از جزیره خارج کند، اما این روش خیلی 
هیجان انگیز نبود. درنتیجه تهیه کنندگان تصمیم گرفتند از نیروی دریایی و تفنگداران دریایی استفاده کنند. 
فرمانده باب اندرسون، رئیس دفتر فیلم نیروی دریایی در لس آنجلس، در یادداشتی در تاریخ 4دسامبر2000 
نوشت: »تهیه کنندگان پارک ژوراسیک 3 از ما درخواست کرده اند از تجهیزات نیروی دریایی و تفنگداران دریایی 
ارتش آمریکا برای حل مشکل استفاده کنند. گرچه صحنه کوتاه است، اما تهیه کنندگان به هرصورتی که 
بخواهیم آن را ارتقا می دهند تا مخاطب به طور حتم متوجه شود که داریم افرادی را که مارمولک های 
عظیم الجثه تهدیدشان می کنند، نجات می دهیم«. لورا درن، یکی از شخصیت های فیلم که در فیلم نقش 
فرماندۀ نیروهای دریایی را دارد، در هلیکوپتر نشسته است و ما درمی یابیم که او ارتش را برای نجات مردم 
فرستاده است. در فیلم همچنان که دکتر گرانت و اریِک کوچک به سمت گروه نجات ارتش می روند، اریک 
به گرانت می گوید: »باید االن ازش تشکر کنی. اون نیروی دریایی و تفنگدارها رو فرستاد«. این دیالوگ کوتاه 
خطی، تنها چیزی بود که پنتاگون می خواست؛ اشاره ای کوچک تا تماشاگران بدانند قهرمانان واقعی چه 

کسانی هستند. در انتهای فیلم هم هنگامی که هلیکوپتر بلند می شود، لوگوی نیروی دریایی کامالً در هر دو 
سمت برای تماشاگران قابل مشاهده است. در صنعت فیلم سازی، پولی که شرکت ها به تهیه کنندگان می دهند 
تا محصوالتشان در فیلم نمایش داده شود، تبلیغ نامحسوس نامیده می شود. اما اقدام دولت در فراهم کردن 

امکانات برای تهیه کنندگان، به منظور ارائۀ تصویری مثبت از ارتش در فیلم ها گونه ای »پروپاگاندا1 « است.

در اینجا می خواهیم مجموعه ای از رمزهای فنی را درخصوص سکانس هایی از فیلم »کودک و فرشته« به 
کارگردانی مسعود نقاش زاده و ساخت بنیاد فارابی و سیمافیلم تحلیل کنیم.

در آخرین روز تابستان سال 1359 فرشته و خانواده اش آماده می شوند در جشن عروسی یکی از اقوام 

1. دروغهای وقیحانه سیاسی برای فریب افکار عمومی )تبلیغات سیاسی( در علوم اجتماعی و سیاسی اصطالحا" پروپاگاندا نامیده 
میشود. این تبلیغات فریب دهنده گونه ای ارتباط است که در آن، اطالعات هماهنگ و جهت دار برای بسیج افکار عمومی از طریق 

تبلیغات سیاسی پخش و فرستاده می شود.

و  موقعیت ها  و  صحنه ها  بین  تفاوت  برجسته شدن  برای  تدوین  از  فیلم  و  عکس  مثل  تصویری  رسانه های  در 
شخصیت ها استفاده می شود. تدوین همچنین کمک می کند حس وحال فیلم به مخاطب القا شود و به جنبۀ خاصی 
از روایت توجه بیشتری شود. برای مثال پالن هایی که به طور کوتاه کوتاه تدوین می شوند فضای عجوالنه را ترسیم 

می کند، یا سکانس های طوالنی می تواند احساس تعلیق یا ثبات یا روایتی عاشقانه را منتقل کند. 

تیتراژ
تیتراِژ فیلم شبیه جلد کتاب است. همان طورکه در کوتاه ترین زمان ممکن، موضوع کتاب را از روی شکل و 
فضای طراحی جلد حدس می زنیم، در فیلم نیز با دیدن تیتراژ اطالعاتی کلی درمورد آن پیدا می کنیم. ما از جلد 
کتاب، عناوینی چون نام کتاب، نام نویسنده، مترجم و... و از تیتراژ مواردی چون نام فیلم، کارگردان، تهیه کننده، 
شرکت های حامی فیلم و... را متوجه می شویم. تیتراژ باید به گونه ای باشد که مخاطب جذب مضمون اصلی فیلم 
شود و البته داستان فیلم آشکار نشود. در تیتراژ باید تمام افرادی که در تولید فنی و هنری فیلم نقش داشته اند، 
معرفی شوند. هر تیتراژ به تنهایی سناریویی دارد که خود فرمی نمایشی است و فرصتی را در اختیار تماشاگر قرار 
می دهد تا آمادۀ دیدن فیلم شود و بداند با چه ژانری روبه روست. تیتراژ جذاب با طراحی و فضاسازی خوب 

می تواند بینندگاِن بی  اعتنا را جذب دیدن فیلم کند.

 فصل دوم. تحلیل عناصر
 فنـی فیلـم و فیلمنامـه

* برای مشاهده فیلم »کودک و فرشته« نرم افزار بارکدخوان تلفن همراه خود را بر روی این کادر تنظیم کنید.
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نزدیک شرکت کنند. اما غرش صدای هواپیماهای جنگنده ای که از مرز عبور کرده اند، موجب می شود پدر 
فرشته تصمیم بگیرد از خیر عروسی خواهرش بگذرد و خانواده اش را از مهلکه به در ببرد. فرشته برای آوردن 
مادربزرگ از خانه خارج می شود، ولی دیگر هیچ گاه خانواده اش را نمی بیند. او مدتی بعد اما با شنیدن خبر 
زنده بودن برادرش، جست وجویی طوالنی را برای یافتن او آغاز می کند. فرشته در شهری که حاال دشمن آن 
را اشغال کرده است، درگیر ماجراهای بسیاری می شود. دخترک سرانجام جان پسربچه ای هم سن برادرش 

را از مهلکه نجات می دهد و با جسد برادرش مواجه می شود که شهید شده است.
در سکانس اول فیلم می بینیم که سلیم، برادر فرشته، به سمت در می رود و دوباره برمی گردد، سمت حوض 
می رود، دستان خود را میان آب فرو می برد و به گلدانش که لبۀ حوض است آب می دهد. او لبخندی بر لب 

دارد که نشان از آرامش خاطر و ایمان به  درستی راهش است. 
وقتی سلیم به سمت گلدان برمی گردد، زاویۀ دوربین از پایین به باالست که بیانگر عظمت و بزرگی سوژه یا 
همان سلیم است و به  اسطوره  تبدیل شدن سلیم را نشان می دهد. در هنگام آب دادن سلیم به گلدان، هیچ 

سروصدایی از انفجارها نیست و تنها صدای آب می آید که نشان از آرامش قلبی سلیم است. 
مادر و خواهِرکوچک تر با نگاهشان سلیم را دنبال می کنند و مادر زیر لب دعا می خواند که خدا بهترین 
نگهبان است. این امر نشان از اعتقاد آن ها به تقدیر و قضاوقدر الهی دارد. سلیم از در بیرون می رود، صدای 

برهم کوفته شدن در شنیده می شود و نمای بسته از قفل در نشان می دهد گویی این رفتن بازگشتی ندارد.
با واردشدن پدر به صحنه، می بینیم دوربین روی دست حمل می شود و شات ها کوتاه است که بیانگر وضعیت 
هیجانی و اضطراب آور و عجلۀ پدر است. او از مادر می خواهد که هرچه سریع تر آمادۀ رفتن از خانه و شهر 
شوند، چراکه عراقی ها حمله کرده اند و جنگ آغاز شده است. مادر فرصتی برای جمع آوری وسایل زندگی 
می طلبد و می خواهد تا بازگشت سلیم و فرشته صبر کنند. در همین لحظه می بینیم خواهر کوچک تر در 

گوشۀ حیاط مشغول فرفره بازی است. 
چرخش فرفره در زاویۀ بستۀ دوربین نشان از جاری بودن زندگی دارد.

پسر همسایه در را می کوبد و وارد خانه می شود. او سراغ سلیم را می گیرد و می گوید قصد دارد با سلیم به 
مسجد برود. ناگهان صدای هواپیمای جنگی را می شنویم که درحال نزدیک شدن به خانه است.

به  چشمان  روی  دوربین  می چرخاند،  را  فرفره  همچنان  کوچک  فرزند  است،  آسمان  به  نگاه ها  همۀ 
آسمان دوختۀ همه زوم می کند و ناگهان روی فرفره  که از حرکت باز می ایستد، ساکن می شود و این نشان از 

پایان زندگی افراد حاضر در این صحنه دارد.
ترکیب بندی این صحنه، نامتقارن و پویا است که نشان دهندۀ زندگی روزمره و هیجان و اضطراب است. 

زاویۀ دوربین در اکثر موارد مستقیم است که مخاطب با بازیگر احساس نزدیکی و هم ذات پنداری می کند. 
نورپردازی این صحنه تلفیق نور تیره و روشن و نشان دهندۀ زندگی روزمره است.

اگر به میزانسن این صحنه دقت کنیم، متوجه می شویم که با اوضاع آن زمان و اتفاقات فیلم هم خوانی دارد: 
حیاِط پر از گلدان که متناسب با شغل پدر گل فروش است؛ حوض؛ باغچه؛ پیت نفت که نشان از نداشتن گاز و 
زندگی در اوضاع سخت سال های جنگ دارد؛ فضای داخلی اتاق های خانه شامل پشتی، کمد، فرش و قاب 
عکس نشان از زندگی روزمره با سطح متوسط دهۀ شصت است؛ فرشته مانتو و شلوار مدرسه بر تن دارد 
که نشان از محصل بودن وی و شروع هم زمان جنگ با مهر و آغاز سال تحصیلی دارد؛ مادر، خواهر و برادرِ 
خردسال او لباس محلِی جنوبی بر تن دارند و سلیم، پیراهن مردانۀ دوجیب دارد که روی شلوار افتاده است 

که لباس رزمندگان و بسیجیان است.

فیلم نامه
فیلم نامه، پیوند بین تمام عواملی است که در خلق فیلم دخالت دارند. فیلم نامه با دقت کامل و با درنظرگرفتن 
جزئیات، تمام حرکات و شیوۀ ارائۀ دقیق آن ها را توصیف می کند. برای تحلیل موضوع فیلم باید به دو نکته 
توجه کنیم: داستان فیلم، یا آن چیزی که اتفاق می افتد و شخصیت فیلم، یا آن کسی که داستان برایش اتفاق 
می افتد. داستان کلیدی ترین عنصر فیلم نامه است. هر داستان نیز از عناصری ساخته شده است. در ادامه این عناصر 

را می بینید:
پیرنگ

پیرنگ، بنیاد و اسکلت داستان است؛ مجموعه  اتفاق هایی که شخصیت اصلی و دیگر شخصیت های داستان را 
هدایت می کند. پیرنگ، نقشۀ علت  و معلولی ماجراهایی است که در داستان اتفاق می افتد. پیرنگ داستان سه 

قسمت دارد:
 1. شروعی که بتواند مخاطب را جلب کند. در این بخش شخصیت ها، زمان، مکان و گره داستان به مخاطب 

معرفی و وی وارد داستان می شود.
 2. در قسمت میانی داستان، کشمکش اتفاق می افتد و کنش داستانی به نقطۀ اوج می رسد.
 3. در بخش پایانی، گره داستانی سروسامان می گیرد و با حل مسئله، ماجرا پایان می یابد. 

کشمکش در داستان به صورت های مختلفی ممکن است وجود داشته باشد. مثاًل به صورت کشمکش فرد در برابر 
فرد، کشمکش فرد در برابر گروه، کشمکش فرد در برابر جامعه، کشمکش فرد در برابر طبیعت و کشمکش فرد 

در برابر خود.
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شخصیت پردازی
آنچه شخصیت داستان انجام می دهد و می گوید، باید با داستان مرتبط باشد. دربارۀ شخصیت داستان باید به این 

چیزها فکر کنیم: 
  او چیزی را می خواهد

  می داند برای چه آن چیز را می خواهد
  و اینکه تا چه حد آن چیز را می خواهد. 

داستان خوب به شخصیت هایی که قهرمان یا ضدقهرمان هستند، نیاز دارد. شخصیت های داستان باید باورپذیر باشند. 
باورپذیری به این معنی نیست که همیشه کارهایی براساس منطِق رایِج زندگی واقعی انجام دهند؛ بلکه باید در روند 
قراردادهای داستان که ممکن است فانتزی یا تخیلی هم باشد، خوب پرورانده شوند و برای مخاطب زنده و ملموس 
باشند. شخصیت ها با مسئلۀ داستان کشمکش دارند و معموالً در روند داستان تغییر و تحول پیدا می کنند. افراد اغلب 
خود را به جای شخصیت های داستان می گذارند و هرچقدر بتوانند با آن ها هم ذات پنداری می کنند، داستان فیلم را بهتر 
درک کرده و با آن ارتباط برقرار می کنند. حال برای تحلیل شخصیت داستان باید دو محور اصلی را در نظر بگیریم. 
اولی محور درونی است، یعنی از بدو تولد شخصیت داستان تا نخستین ظهورش در فیلم نامه. برای شخصیت شرح حالی 
را از دوران کودکی، تحصیل، عالیق، مشکالت زندگی و... می سازیم. دومی محور بیرونی است که از زمان ظهور 
شخصیت در فیلم نامه تا آخرین تصویرش را شامل می شود. در این محور شرایط شخصی و روحی و رؤیاها و تخیالت 
شخصیت به  تصویر کشیده می شود. همچنین نام شخصیت ها در بسیاری از فیلم ها اتفاقی نیست. نویسندۀ فیلم نامه 

باتوجه به عقاید خود نامی را برای شخصیت منفی یا مثبت انتخاب می کند. 

تمرین: 
در آخرین فیلمی که دیدید، شخصیت اصلی داستان چه ویژگی هایی داشت؟

چگونه دربارۀ تحصیالت و عالیق و خانوادۀ او اطالع پیدا کردید؟
چه چیزهایی در فیلم باعث شد احساس همدردی، نفرت، عالقه و... به شخصیت های فیلم داشته باشید؟ 

تمرین: 
فکر کنید می خواهید شخصیتی را به تصویر بکشید که به رغم مشکالت فراوان و موانعی که پیش راه او بوده، 
در زمینۀ تحصیلی و شغلی بسیار موفق شده است. چه المان ها یا فاکتورهایی در صحنه پردازی می تواند در 

به تصویرکشیدن این شخصیت مؤثر باشد؟

تمرین:  
لیست فیلم هایی را که در طول ماه گذشته دیده اید، بنویسید. موضوع فیلم ها چه بوده است؟

اگر می توانید این کار را برای چند ماه متوالی تکرار کنید. حال بگویید بیشتر فیلم هایی که می بینید چه موضوعاتی 
دارند و کدام موضوعات را بیشتر می پسندید؟

تمرین: فیلمی را ببینید و جدول زیر را برای توصیف شخصیت های فیلم پر کنید:

چگونگی بازیتوصیف ویژگی های نقشموقعیت یا نقشنام شخصیت

صحنه پردازی
صحنه پردازی به بیننده می گوید داستان در چه زمانی و در کجا اتفاق می افتد. صحنه پردازی به مخاطب کمک 
می کند داستان، شخصیت ها، کشمکش ها، کنش ها و... را بهتر درک کند. هر داستانی چه واقع گرا، چه تخیلی، 
چه فانتزی و... به صحنه پردازی ویژۀ خود نیاز دارد. صحنه پردازی سبب شکل گیری حال وهوای داستان، زمینه های 
تاریخی داستان و... می شود. صحنه پردازی داستان به مفهومی که از فیلم برداشت می کنیم، بسیار مرتبط است. اگر 
صحنه پردازی داستان را عوض کنیم و مفهومی که منتقل می کند، تغییری نیابد، نویسنده در صحنه پردازی موفق 

نبوده است. 

موضوع
موضوع هر داستان، هستۀ داستان است. موضوع داستان، مفهوم یا مفاهیمی است که شکل و محتوای داستان 
براساس آن گسترش پیدا می کند و پرورانده می شود. موضوع های داستانی عام و کلی هستند؛ مانند دوستی، فقر، 

همکاری و... .

ژانر 
ژانر فیلم همان جریان فیلم است که به دو شکل ظاهر می شود: 

  جریان فیزیکی: مثل فیلم های ماجراجویی یا حادثه ای 
  جریان احساسی: مثل فیلم های عاطفی

 اگر دقت کنیم بعضی فیلم ها الگوهای مشابهی در ساختار و محتوا دارند و می توانیم نقاط اشتراکی در گونه هایی 

 فصل دوم. تحلیل عناصر
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زاویۀ دید
زاویۀ دید، یعنی چه کسی دارد داستان را برای ما تعریف می کند. راوی یا روایت کنندۀ داستان همان نویسنده 
نیست، بلکه شخصیتی است که نویسنده انتخاب می کند تا داستان از زبان او روایت شود. زاویۀ دید شیوۀ بیان 
داستان، نوع اطالعات ارائه شده و میزان هم دلی مخاطب با داستان را تعریف می کند. در فیلم های سینمایی میزان 
اطالعات مخاطبان از شخصیت ها و موقعیت ها با زاویۀ دید مشخص می شود. برای مثال وقتی کارگردان بخواهد 
قهرمان داستان را از بقیه جدا و سرنوشت او را دنبال کند، قهرمان همان کسی است که تصویرش کل قاب فیلم را 
می پوشاند و سپس دوربین، مشاهدات آن شخصیت را برای ما به نمایش می گذارد. زاویۀدید انواع مختلفی دارد 

که عبارت اند از:
اول شخص یا نگاه خیره: شخصیت داستان در این زاویۀ دید، به جای اینکه از خارج به سوژه بنگرد، نگاهی خیره 
به آن می کند. برای مثال شخصیتی تنها را می بینیم که به فضای خالی زل می زند، چشمانش مات و بی حال می شود 
و ناگهان سکوت می کند. دوربین در این لحظه نمایی بسیار نزدیک از چیزی را به  تصویر می کشد و می فهمیم که 
از اینجا به بعد، داستان را از نگاه آن شخصیت می بینیم که معموالً در چنین سکانسی رؤیا یا خاطره یا بازگشت به 

گذشته نشان داده می شود. 
نگاه سوم شخص: در نگاه سوم شخص دوربین در صحنه باقی می ماند، حتی بعد از اینکه شخصیت صحنه را ترک 

می کند. یعنی دوربین، شخصیتی مختص خود دارد که از دیگر شخصیت ها جداست.
زاویۀ دید گروهی: در این زاویۀ دید، از نگاه شخصیت های متعدد به داستان فیلم نگاه می شود. این نگاه به مخاطب 

امکان می دهد از دیدهای گوناگون به افراد و رویدادهای بازنمایی شده در اثر، نگاه کند. 

از فیلم ها بیابیم. مثاًل در اغلب فیلم های علمی تخیلی با ماجراهایی خارج از فضای زندگی سروکار داریم؛ مثاًل 
تجاوز موجودات فرازمینی به سیارۀ ما یا حمله موجوداتی که از حالت طبیعی خارج شده اند، مانند مورچه های 

گوشت خوار.
برای مثال در فیلم های علمی تخیلی که از آن ها نام بردیم، ساختار فیلم به این شکل است:

1- نشان دادن زندگی آرام و عادی که در آن ارتباط صمیمانۀ دو فرد به مشکل دچار شده است؛
2- ورود تدریجی عنصری ناشناخته، مانند موجودات فرازمینی یا موجودات تخیلی؛

3- همکاری آن دو فرد برای شناسایی مشکل؛
4- بحرانی شدن اوضاع با گسترش عامل ناشناخته؛
5- تالش شبانه روزی آن دو فرد برای حل مشکل؛

6- پیروزی انسان ها بر عامل ناشناخته؛ 
7- عادی شدن اوضاع و دوستی دو فرد. 

 

 

 

تمرین: 
باتوجه به مثال باال الگو یا ساختار ثابتی برای فیلم های سریالی صداوسیما بکشید. چه شباهت ها و نقاط اشتراکی 

در اغلب این سریال ها تکرار شده است؟ 

تمرین: 
یکی از فیلم های موردعالقۀ خود را انتخاب کنید. راوی داستان کیست؟

یکی از شخصیت های فرعی داستان را انتخاب کنید و داستان را از زاویۀ دید او نقل کنید.
در داستان جدیدی که نگاشته اید، نظر و احساس مخاطب دربارۀ شخصیت ها چه تفاوتی با داستان اولیه خواهد 

داشت؟

تمرین: 
دو فیلمی که موضوع آن ها دربارۀ جنگ است پیدا کنید. بررسی کنید که هرکدام از نویسنده های فیلم نامه ها چه 

نگرشی به جنگ داشته اند. 

درون مایه
موضوع و درون مایه به هم مرتبط اند، اما یکی نیستند. درون مایه پروراندن موضوع براساس نگرش نویسندۀ فیلم نامه 
است. امکان دارد چندین نویسنده موضوعی واحد را انتخاب کنند، ولی هرکدام با نگرش خاص خود به موضوع، 
درون مایه ای متفاوت به آن بدهند؛ مثاًل دو نویسنده موضوع مرگ را برای داستان فیلم نامۀ خود انتخاب کنند، اما 
یکی نگرش دنیایی جدید را به مرگ داشته باشد و دیگری مرگ را نیستی و نابودی بداند و هرکدام با توجه به 
نتیجه گیری اخالقی داستان که  یا  پیام  با  باشیم که درون مایه  باید توجه داشته  بپردازند.  نگرش خود داستان را 

خصوصاً در داستان های سنتی وجود داشت، متفاوت است.

برای هر داستانی می توان نمودار زیر را رسم کرد. همان طور که مشاهده می کنید و گفته شد، هر داستانی بخش 
اسباب بازی ها«  »داستان  فیلم  در  مثاًل  می شود.  معرفی  داستانی  فضای  و  شخصیت ها  آن  در  که  دارد  آغازینی 
پسربچه ای را می بینیم که در اتاقش به خوبی درحال بازی کردن با اسباب بازی های گوناگونی چون گاوچرانی 
به اسم وودی، سیب زمینی و... است. در بخش آغازین، با نام کودک، اسباب بازی ها و برخی ویژگی  های او آشنا 
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تولد  اسباب بازی ها احساس خطر می کنند که در  داستانی وقتی آغاز می شود که  می شویم. گره و کشمکش 
پسربچه، اندی، قرار است چه اتفاقی بیفتد. گره اول وقتی اتفاق می افتد که وودی، اسباب بازی محبوب اندی، با 
بازالیتر، اسباب بازی جدید که فضانورد است، احساس رقابت می کند. باید توجه داشته باشیم که غالب داستان ها 
صرفاً یک اوج یا قله ندارند و مانند رشته کوه ها از چندین قله یا گره داستانی تشکیل شده اند که هرکدام اگرچه 
تاحدی باز می شوند، به پایان داستان منجر نمی شوند. این اوج و فرودهاست که برای ما مخاطبان، هیجان ادامه دادن 
داستان را ایجاد می کند و ما را گامی به پایان داستان نزدیک تر می سازد. حتی اگر گره ها در کل داستان حل نشود 

نیز در پایان داستان جایگاهی بهتر از ابتدای داستان داریم، چون داستان گام هایی به جلو برداشته است.

 

 

 

تمرین:  
یکی از فیلم های موردعالقۀ خود را انتخاب کنید. نمودار باال را برای داستان فیلم نامۀ آن بکشید.

تمرین: 
یکی از فیلم های موردعالقۀ خود را انتخاب کنید. سؤاالت زیر را دربارۀ داستان آن از خود بپرسید:

   داستان فیلم در چه زمانی و در کجا اتفاق افتاده است؟
   مشکل چه بود و در پایان مشکل چگونه حل شد؟

  شخصیت های داستان در زمان اوج مشکل چه احساسی داشتند؟
  شخصیت های داستان پس از حل شدن مشکل چه احساسی داشتند؟

   هرکدام از شخصیت ها چه ویژگی هایی داشتند؟ از کجای داستان فیلم این برداشت را دربارۀ شخصیت ها 
پیدا کردید؟

  نظرتان دربارۀ رفتارها و واکنش ها و احساسات شخصیت های داستان فیلم چه بود؟
  آیا تاکنون در موقعیتی مشابه شخصیت های داستان فیلم قرار گرفته اید؟

  به نظرتان نویسندۀ فیلم نامه چه می خواست به شما بگوید؟
  اگر داستان فیلم نامه از زاویۀ نگاه سوم شخص یا یکی از شخصیت ها تعریف شده است، آن را از زاویۀ نگاه یکی 

دیگر از شخصیت ها تعریف کنید.

 William حال می خواهیم انیمیشن »کتاب جادویی آقای موریس لزمور« به کارگردانی
Joyce و Brandon Oldenburg را که شرکت Moonbot Studios در سال 2011 ساخته است، از نظر 

عناصر داستانی بررسی کنیم تا با کاربرد این مهم به صورت عملی آشنا شویم.
این انیمیشن داستان مردی به نام آقای موریس را روایت می کند. در ابتدای داستان کتابی را مشاهده 
می کنیم که باز می شود و بدین ترتیب قرار است داستان نگاشته شده در آن کتاب را بخوانیم. آقای موریس 
در بعدازظهر روزی به ظاهر معمولی در بالکن هتلی مشغول نوشتن است. در اطراف او چند ردیف کتاب 
وجود دارد. ناگهان هوا ابری و سپس طوفانی می شود. طوفان همه چیز و حتی کتاب ها و کلمات کتاب را 

سکانس و صحنه
فیلم نامه از سکانس ها و صحنه ها تشکیل می شود. سکانس، واحدی دراماتیک یا زمانی از جریان نمایش است که 
می تواند از یک یا چند صحنه تشکیل شده باشد. صحنه، واحدی مکانی است. یعنی ماجرا تا زمانی که در مکانی ثابت 
مثل اتاق پذیرایی اتفاق می افتد، یک صحنه از فیلم است. اگر ادامۀ داستان در آشپزخانه اتفاق بیفتد، وارد صحنۀ بعد 
شده ایم. برای مثال دعوای دو نفر را در خانۀ بزرگی تصور کنید. شخصیت های داستان، یکدیگر را از اتاقی به اتاق 
دیگر دنبال می کنند. از آشپرخانه به حیاط خانه و سپس به پارکینگ و راه پله می روند و درنهایت به اتاق برمی گردند. 
این سکانس را می توان براساس مکان های مختلفی که عوامل داستان از آن عبور می کنند، به چندین صحنه تقسیم کرد. 

 فصل دوم. تحلیل عناصر
 فنـی فیلـم و فیلمنامـه

* برای مشاهده انیمیشن »کتاب جادویی آقای موریس لزمور« نرم افزار بارکدخوان تلفن همراه خود را بر روی این کادر تنظیم کنید.

 *
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از جا می کند. در این میان مردی را می بینیم که در سبد دوچرخۀ خود چند کتاب دارد و در زمان طوفان 
کتاب ها به شدت بر صورت و چشم های او می خورد و جلوی دیدش را می گیرد. طوفان به گردباد تبدیل 
می شود، شهر را برهم می زند، خانه ها را از جا می کند و در هوا معلق می کند. آقای موریس در تالش است 
خود و کتابش را حفظ کند، اما او نیز در امان نمی ماند. باالخره پس از چندی، طوفان تمام می شود و تمام 
وسایلی که از جا کنده شده بود، به صورت وارونه به زمین می افتد. همه جا خاکستری و تقریباً بی رنگ 
شده و زمین پوشیده از برگه های کتاب هاست. آقای موریس و کتابش نیز بر زمین می افتند. وی متوجه 

می شود هر آنچه نوشته بود، پریده و تنها برخی حروف در کتاب و در گلوی او باقی مانده است. 
او و سایر مردم، غمگین و متحیر در شهر راه می افتند تا اوضاع را بررسی کنند. ناگهان آقای موریس 
سایه ای بر سر راه خود احساس می کند. خانمی بسیار شاداب که با کتاب هایی به شکل دسته ای بادکنک 
درحال پرواز است. آقای موریس از حالت کتاب ها خوشش می آید و دوست دارد کتاب او نیز به پرواز درآید. 
کتاب را به هوا می اندازد، اما کتاب بر زمین می افتد. آن خانم که شاهد این تالش است، به کتابی که بر 
آرنج دارد و درحال پرواز است، اشاره می کند تا آقای موریس را راهنمایی کند و سپس خودش به راهش 

ادامه می دهد. 
کتاب پس از آشنایی با آقای موریس او را به آن سوی نرده ها هدایت می کند تا به کتابخانه ای می رسند؛ 
جایی که در آن کتاب ها زنده اند و پرواز می کنند و درحال رفت وآمد به فضای بیرون و داخل کتابخانه اند. 
موریس با تحیر همه جا را نگاه می کند و کتاب ها نیز کنجکاوانه درحال بررسی او هستند. روی دیوار 
کتابخانه چند عکس از افراد مختلف دیده می شود که یکی از آن ها همان خانمی است که کتابش موریس 

را به کتابخانه راهنمایی کرده بود. 
در کتابخانه کتاب  راهنما موسیقی می نوازد و آقای موریس هم پای کتاب های دیگر او را همراهی می کند. 
در صحنۀ بعدی آقای موریس را می بینیم که زندگی خود را در کتابخانه رسماً آغاز کرده است. مسئولیت 
او نگهداری از کتاب ها و رسیدگی به آن ها، تمیزکردن کتابخانه و راهی کردن کتاب ها به بیرون از کتابخانه 
است. اما پس از اتمام این امور، آقای موریس با صدای سوت یکی از کتاب ها متوجه کتابی کهنه می شود 
که در قفسه جامانده است و خودش دیگر نمی تواند پرواز کند. آقای موریس او را تشویق می کند، پرواز 

کند. کتاب می خواهد پرواز کند که ناگهان تمام برگ های آن از فرط کهنگی از هم باز می شود. 
آقای موریس مانند جراحی مشغول تعمیر آن کتاب می شود. همۀ کتاب ها و خصوصاً کتاب راهنما نگران، 
کار او را نگاه می کنند؛ اما برغم همۀ تالش ها عالئم حیاتی کتاب باز نمی گردد. تا اینکه کتاب راهنما، آقای 
موریس را متوجه می کند که بایستی کتاب را بخواند. آقای موریس مشغول خواندن کتاب می   شود و کم کم 

عالئم حیاتی به کتاب باز می گردد. موریس به خواندن کتاب عالقه مند و در آن عمیق می شود، به طوری که 
انگار به سفری درون کلمات کتاب رفته است. شب، خسته از این سفر باز می گردد. همۀ کتاب ها او را 

تشویق می کنند. 
وقتی همۀ کتاب ها به قفسه های خود باز می گردند و موریس در خلوت خویش قرار می گیرد، با وجود 

خستگی، خودکار به دست می گیرد و نوشتن کتاب خود را آغاز می کند.
از آن پس آقای موریس همواره در زیر درختی نزدیک کتابخانه به نوشتن کتاب خود می پردازد و از طرفی 
همچنان ادارۀ امور کتابخانه را با عشق برعهده دارد. او به مردم کتاب هایی متناسب با خودشان امانت 

می دهد و مردم هم با گرفتن کتاب ها رنگ خود را می یابند. 
آقای موریس باالخره درحالی که به سن کهولت رسیده است، کتاب خود را تمام می کند. او آمادۀ رفتن 
به دیاری دیگر می شود و همۀ کتاب ها او را بدرقه می کنند. کتاب ها دور او حلقه می زنند، موریس دوباره 
جوان می شود و با کتاب ها به پرواز درمی آید. کتاب های راهنما از رفتن موریس غمگین و ناراحت هستند 
و نهایتاً به کتابخانه باز می گردند. در این هنگام دختر کوچکی، مانند روزگار جوانی موریس به دنبال کتاب 
پرندۀ موریس وارد کتابخانه می شود. کتاب های راهنما با دیدن این کتاب راهنمای جدید که کتابی است 
که موریس نوشته است، خوشحال می شوند. کتاب بر آرنج دختر می نشیند، وی را رنگین می کند و او 

مشغول خواندن می شود. کتاب ها گرد دختر حلقه می زنند.
در سکانس پایانی می بینیم که عکس موریس نیز در کنار عکس سایر نویسندگان کتاب راهنما، بر دیوار 

کتابخانه قرار دارد.
در این انیمیشن می توان دو نقطۀ اوج یا گره داستانی را شناسایی کرد. در ابتدای داستان می بینیم آقای 
موریس با آسودگی در اتاق هتل مشغول نگارش کتاب است و همۀ میزانسن موجود و رمزها، از آرامش 
موجود در فضای شهر حکایت می کند. ناگهان طوفان این آرامش موجود را درهم می ریزد و خط سیر 
داستان را در حالت تعلیق قرار می دهد و این سؤال را برای مخاطب ایجاد می کند که چه اتفاقی خواهد 

افتاد.
نقطۀ اوج دیگر در روند بازگشایی گره داستانی اول اتفاق می افتد و آن وقتی است که آقای موریس با 
وضعیت و وظایف خود در کتابخانه همراه شده است و ناگهان یکی از کتاب ها شرایط حیات خود را از 

دست می دهد و همۀ کتاب ها منتظرند ببینند چه اتفاقی می افتد.
نهایتاً داستان با اتمام کتاب آقای موریس و آسمانی شدن او و تأکید بر ادامه داشتن این چرخۀ نویسندگی 

پایان می یابد.

 فصل دوم. تحلیل عناصر
 فنـی فیلـم و فیلمنامـه
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می توان زندگی موریس را به دو دورۀ قبل از طوفان و بعد از طوفان تقسیم کرد:

موریس بعد از طوفان موریس قبل از طوفان

خواندن عمیق کتاب هاخواندن سطحی کتاب ها

پروازدادن کتاب هاتلنبارکردن کتاب ها

نوشتن کتابی اصیل و نوینکپی کردن از روی کتاب های مختلف

زندگی با مردم و تجویز کتاب های متناسب زندگی در تنهایی
برای هرکدام

کتاب هایی مایۀ اوج گرفتنکتاب هایی مایۀ دردسر در بحران ها

......

افراد مختلف با دیدن پیامی واحد، برداشت های متفاوتی دارند. برای مثال بچه ها بعد از دیدن این انیمیشن 
مهم ترین چیزهایی را که از این داستان فهمیده اند، در قالب عبارات زیر بیان کرده اند:

کتاب؛  نجات دهندگی  اندیشه؛  بر  کتاب  تأثیر  آموختن؛  و  خواندن  با  بالندگی  و  پرواز  مطالعه؛  ترویج 
یار  کتاب  دیگران؛  و  زندگی خود  تغییر سبک  تاریخ؛  در  نویسندگان  ماندگاری  کتاب؛  به  عالقه مندی 

مهربان؛ انسان کعبۀ دانش؛ کتاب موسیقی زندگی؛ کتاب دار خوب در ابتدا کتاب خوان خوبی است؛ و... .

 فصل دوم. تحلیل عناصر
 فنـی فیلـم و فیلمنامـه
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فصل سوم. چگونه دربارۀ 54
فیلم ها، انتقادی بیندیشیم

اگر بخواهیم بدانیم تحلیل خوبی از فیلمی داریم یا نه، باید بتوانیم به پنج سؤال کلیدی زیر دربارۀ هر فیلم پاسخ دهیم:

سؤال اول. چه کسی این فیلم را ساخته است؟
این سؤال به این موضوع می پردازد که هیچ فیلمی واقعی نیست و داستان آن را فردی یا افرادی نوشته اند و 
گروهی خالق و ماهر، قسمت های مختلف آن را کنار هم گذاشته و مجموعۀ منسجمی را در اختیار ما قرار 
داده اند. اما همان طور که گفته شد مهم است توجه کنیم که در این فرایند، قسمت های مختلف انتخاب شده 
و ایده ها از بین گزینه های مختلف ساخته شده است. برخی دیالوگ ها گفته شده اند و برخی دیگر حذف یا 
ویرایش شده اند. اگر پایان قصه ای به شیوه ای نوشته شده باشد، پایان سایر قصه ها ممکن است، کشف نشده باقی 
بماند. نکتۀ مهم این است که ما در جایگاه مخاطب، مجاز نیستیم کلمات و تصاویر و بخش های پایانی را که 
کنار گذاشته شده است، ببینیم. ما تنها آن چیزی را که سازندگان فیلم پذیرفته اند، می توانیم ببینیم و بشنویم و 
هیچ کسی به ما توضیح نمی دهد که چرا گزینه های خاصی در معرض دید ما قرار گرفته است. درنتیجه اگرچه 
گروه اندکی از افراد فیلمی را می سازند، فیلم برای عموم مردم متعارف و معمولی تلقی می شود. همان طورکه 
گفتیم فیلم ها واقعی نیستند، اما به شیوۀ واقعی بر مردم تأثیر می گذارند، چراکه ما مفهوم را برای خودمان سوای 
آنچه سازندگان ساخته اند دریافت می کنیم. موفقیت فیلم نیز به طبیعی بودن ظاهر آن بستگی دارد. وقتی فیلمی 
را می بینیم که ساختگی یا تقلیدی یا دروغین به نظر برسد، از دیدن ادامۀ آن صرف نظر می کنیم. واقعیت این 
است که تمام فیلم ها ساختگی هستند. برای اینکه دقیق تر بتوانیم این مفهوم را در فیلم ها بررسی کنیم، الزم است 

به سؤاالت زیر که پاسخ آن ها در بخش های گذشته توضیح داده شده است، فکر کنیم:
  عناصری که ساختار کلی فیلم را ایجاد می کند، چه هستند؟

  این عناصر در ژانرهای مختلف چقدر باهم فرق می کنند و چقدر به هم شبیه هستند؟
  به نظر شما کدام یک از گزینه های ساخته شده با آنچه باید ساخته می شد متفاوت است؟

  چه تعداد از مردم درگیر ساخت این فیلم بوده اند؟
  شغل های متنوعی که این فیلم ایجاد کرده چه بوده  است؟
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بپرسیم، آمادگی بیشتری برای ارزیابی پیام و پذیرش یا رد آن پیدا می کنیم. آشنایی با تفسیرهای متعدد می تواند احترام 
به فرهنگ های متعدد را در ما ایجاد کند. البته اگر بتوانیم تشابه نظر خودمان با سایرین دربارۀ فیلمی را به دست آوریم، 

می توانیم درک کنیم فیلم ها چگونه تأثیرگذار می شوند و مردم را به پیروی از آنچه نشان می دهند، وادار می کنند. 

سؤال دوم. از چه تکنیک  هایی برای جلب توجه ما استفاده می شود؟
باعث  فیلم ها زبان خالقانه و قواعد خاص خود را دارند که  همان طورکه در قسمت های قبل توضیح دادیم؛ 
می شود آن ها را دوست داشته باشیم و ساعت ها برایشان وقت بگذاریم. مهم ترین چیزی که در این کتاب سعی 
کردیم به آن بپردازیم، همین تشخیص زبان خالقانه و قواعد خاص ساخت فیلم بود. برای درک این موضوع 

باید بتوانیم به سؤاالت زیر دربارۀ فیلم ها پاسخ دهیم:
  چه چیزی دربارۀ شیوه های تولید این فیلم می دانیم؟

  شکل ها، افکت های صدایی، موزیک، سکوت، دیالوگ ها و... چه چیزی به ما می گویند؟
  خط سیر روایت داستان چگونه پیش رفته است؟

  میزانسن و لباس ها و... چگونه به تصویرسازی فیلم کمک کرده اند؟
  نورپردازی و رنگ ها چه اطالعات زمینه ای دربارۀ فیلم به ما می دهد؟

  دوربین کجا قرار گرفته است و باتوجه به آن، دیدگاه سازندگان به موضوع فیلم چگونه است؟
  آیا با تغییر هرکدام از این بخش ها، معنا و مفهومی که از فیلم دریافت می کنیم، متفاوت می شود؟

سؤال سوم. چگونه ممکن است مردم مختلف این فیلم را به شکل های مختلفی 
متوجه شوند؟

شاید هنگام تماشای فیلم بدن های ما تکان نخورد و ثابت نشسته باشیم، اما در سرهایمان غوغایی به پاست و دائم 
درتالشیم آن چیزی را که می بینیم و می شنویم، با هر چیز دیگری که می شناسیم مرتبط کنیم. در این سؤال با 

دو ایدۀ مهم سروکار داریم: 
1- تفسیرهای متفاوت هرکدام از ما بر پیامی که از فیلم دریافت می کنیم، تأثیر می گذارد. 

2- شباهت های ما فهم مشترکی از فیلم ایجاد می کند. 
آیا تاکنون فکر کرده اید چرا وقتی دو نفر باهم فیلمی سینمایی را می بینند، برداشت متفاوتی از آن فیلم دارند؟ علت 
اصلی آن است که هر مخاطب تجربیات متفاوتی را در زندگی دارد. سن، جنسیت، تحصیالت، تربیت فرهنگی، 
سفرهایی که رفته، کتاب هایی که خوانده، روابط احساسی با دوستان و... بر درک و خوانشی که هرکدام از فیلم 
دارند، تأثیر می گذارد. برای مثال فیلم »ماجرای نیمروز« را در نظر بگیرید. فردی که پدرش را در ماجراهای ترورهای 
منافقین در دهۀ 60 از دست داده و آن روزها را از نزدیک لمس کرده است، تجربیات متفاوتی از بچه های دهۀ 80 از 
ماجراهای آن روزگار دارد. اگر هر دوی آن ها برای دیدن این فیلم باهم به سینما بروند، قطعاً واکنش های متفاوتی به 
فیلم خواهند داشت. شاید برخی صحنه ها فرد اول را به گریه وادارد، ولی در فرد دوم هیچ احساس خاصی ایجاد نکند. 
شاید از این موضوع آگاه نباشیم، ولی هرکدام از ما چه کودک و چه میان سال، مدام تالش می کنیم تا به آنچه می  بینیم 
و می شنویم، احساسی داشته باشیم. هرچه بتوانیم سؤاالت بیشتری را دربارۀ آنچه ما و اطرافیانمان تجربه می کنیم 

 

 

تمرین:  فیلمی را انتخاب کنید و آن را ببینید. نظر و تحلیل خود را از فیلم یادداشت کنید. سپس در 
وب و شبکه های اجتماعی نظرات افراد مختلف را دربارۀ آن جست وجو کنید. این نظرات چه شباهت ها و 

تفاوت هایی با نظر شما دارد؟

تمرین:  فیلمی را با گروهی از دوستان خود انتخاب کنید و آن را به صورت دسته جمعی ببینید. پس از اتمام 
فیلم هرکدام برداشت های خودتان از فیلم را در جمع بیان کنید. چه تحلیل هایی از سوی دوستانتان مطرح 

می شود که به آن توجه نکرده اید؟

برای درک بهتر نقش تجربیات در فهمی که از فیلم داریم، باید بتوانیم برای سؤاالت زیر درخصوص هر فیلم، 
پاسخ های قابل قبولی را بیابیم:

  آیا تابه حال چیزی شبیه ماجرای این فیلم را در زندگی خود تجربه کرده اید؟
   مدلی که موضوع در این فیلم نشان داده می شود، چقدر به تجربۀ شما از این فیلم نزدیک بوده است؟

  چه چیزهایی از این فیلم آموخته اید؟
  چه تفسیرهای دیگری از این فیلم می تواند وجود داشته باشد؟

  آیا دیدگاه سایرین نیز به اندازۀ دیدگاه شما معتبر است؟

سؤال چهارم. در این پیام کدام سبک زندگی، ارزش ها و دیدگاه ها بیان یا حذف 
شده اند؟

شیوۀ زندگی درواقع روشی است که مردم برای کارهای خود به کار می برند؛ اینکه چگونه لباس می پوشند، چگونه 
غذا می خورند، چگونه اوقات فراغت خود را می گذرانند، با چه چیزهایی خوشحال می شوند و... . اما ارزش ها، 
اصول و اعتقاداتی است که برای مردم مهم تلقی می شود. مثاًل در فرهنگ ما باور به یکتایی خداوند، نوع دوستی، 
مهربانی، خانواده و... ارزش تلقی می شوند. اما در جامعه ای دیگر ممکن است این امور ارزش تلقی نشوند و چیزهایی 
مثل اهمیت دادن به خود به جای درنظرداشتن دیگران، فردیت به جای خانواده و... مهم باشد. دیدگاه ها یا همان 
جهان بینی ها نقطه نظرات افراد دربارۀ شکل زندگی کردن و نگاه به جهان است؛ مثاًل خوش بین بودن یا بدبین بودن به 
کارها، مصرف گرایی یا صرفه جویی و... . هر فیلمی با فرهنگ خاصی تولید می شود. نمی توان فیلمی را یافت که درون 

فصل سوم. چگونه دربارۀ 
فیلم ها، انتقادی بیندیشیم
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خود ارزش ها و شیوه های زندگی و دیدگاه های خاصی را ارائه نکند. پس اینکه بتوانیم این موارد را به خوبی در فیلم ها 
شناسایی کنیم، کمک می کند تحت تأثیر آنچه صاحبان فیلم می خواهند بگویند و ما موافق آن نیستیم، قرار نگیریم. 
مهم است بدانیم هیچ فیلمی وجود ندارد که در آن مناسب یا نامناسب بودن شیوه ای از زندگی را نشان نداده باشد. تمام 
فیلم ها، به طور ماهرانه ای پیام هایی ضمنی درمورد اشخاص و چیزهای مهم به ما می دهند که می توانیم قضاوت کنیم آن 
چیز خوب است، بد است، دوست داشتنی است، تنفرآور است، پذیرفته شده است یا مطرود است. بعد از اینکه فیلمی را 
می بینیم، می توانیم دربارۀ شخصیت هایی که در آن فیلم به تصویر درآمده اند، قضاوت کنیم. فیلم ها به ما می گویند چه 
نگاهی به نژادهای مختلف، شخصیت های مختلف، کشورهای مختلف و... داشته باشیم. اگر مهارت سؤال پرسیدن از 
فیلم را داشته باشیم، می توانیم این ارزش های آشکار و پنهان فیلم را تشخیص دهیم. پرسش های زیر ازجمله سؤال هایی 

است که پاسخ دادن به آن ها کمک بسیاری در یافتن عمق معنای فیلم ها می کند:
  چه نوع رفتاری در این فیلم به تصویر کشیده شده است؟

  در این فیلم چه اندیشه ها و ارزش هایی برای شما خوب جلوه داده شده است؟
  وقتی این فیلم را تماشا کردید، چه سؤاالتی به ذهنتان می آید؟

  این فیلم چه قضاوت هایی را دربارۀ اینکه با مردم چگونه تعامل کنیم به شما می دهد؟
  چه دیدگاه هایی در این فیلم حذف شده است؟

  این فیلم جهان را چگونه به  تصویر می کشد؟ ما را به آینده امیدوار می کند یا دنیا را چنان به  تصویر می کشد که 
هیچ امیدی برای تغییر وضعیت سیاه آن نخواهیم داشت؟

یکی از مهم ترین ثمره های پاسخ دادن به سؤاالت فوق درخصوص فیلم ها فقط این نیست که بفهمیم ارزش ها و 
شیوه های زندگی و دیدگاه ها چگونه به  تصویر کشیده شده است، بلکه دانستن این موضوع به ما کمک می کند که 
چگونه برخی رفتارها در جامعه به صورت الگو درمی آید و برخی رفتارها دائماً تشویق می شود و در همۀ گروه ها 

پذیرفته شده تلقی می شود. 
 

تمرین: 
فیلم ها درواقع الگویی به ما می دهند دربارۀ اینکه چه کسی هستیم و چه کسی می خواهیم بشویم. الگوی 

بسیاری از افراد، شخصیت های فیلم ها و ستارگان سینمایی هستند. 
یکی از فیلم های موردعالقۀ خود را انتخاب کنید. 

  در این فیلم، ویژگی های قهرمان داستان چیست؟
  قهرمان فیلم را با مردم واقعی که می شناسید و آن ها را تحسین می کنید، مقایسه کنید. تفاوت ها و 

تشابه های آن ها چیست؟

سؤال پنجم:چرا این پیام فرستاده شده است؟
اغلب فیلم ها هدف یا انگیزۀ خاصی دارند که مهم ترین آن کسب سود مادی یا به دست آوردن قدرتی در جامعه 
است. ممکن است پیام فیلم، تحت تأثیر پول یا شخص یا عقیده ای قرار گرفته باشد. بسیاری از فیلم ها، فضای 
عمده ای از فیلم خود را آشکارا یا پنهان به آگهی ها اختصاص می دهند. اینکه شخصیت اول داستان چه لباسی به تن 
دارد، یا اینکه چه مبلمان و چینشی در دکور صحنه به کار رفته است، قطعاً تصادفی نیست. صاحبان آگهی هزینه 

می کند تا از تأثیرگذاری فیلم ها استفاده کرده و فروش خود را بیشتر کنند. 
عالوه براین سازندگان فیلم ها انگیزه های بسیاری دارند تا مردم را با پیامشان تحت تأثیر قرار دهند و بر فکرهای آن ها 
نفوذ کنند و ازاین طریق، قدرتی به دست بیاورند. بسیاری، از قدرت فیلم ها استفاده می کنند تا نگرش مردم را به 

خودشان مثبت کنند. 
بسیاری از فیلم سازان نیز برای مردم سایر کشورها برنامه ریزی می کنند. آن ها فیلم هایی می سازند که مثاًل حاکمیت 

کشوری را زیر سؤال ببرند و ازاین طریق بر مردم آن ها نفوذ پیدا کنند. 
برای شناخت بهتر این موضوع، الزم است بتوانیم به سؤاالت زیر پاسخ دهیم:

  چه کسی درحال کنترل و تولید و ارسال این پیام است؟
  در تیتراژ این فیلم چه سازمان هایی، درمقام حامی معرفی شده اند؟

  داستان ساخته شدن این فیلم چه بوده است؟
  در این فیلم چه چیزی برای فروش تبلیغ شده است؟

  در این فیلم چه چیزی به صورت غیرمستقیم برای فروش تبلیغ شده است؟
  سفارش دهندۀ این فیلم چه کسی است؟

  چقدر ممکن است تصمیم های حامیان فیلم بر محتوای آن تأثیر گذاشته باشد؟

فصل سوم. چگونه دربارۀ 
فیلم ها، انتقادی بیندیشیم

 

 

تمرین: 
چند فیلم مورد عالقۀ خود را انتخاب کنید. تحقیق کنید چقدر برای ساخت آن هزینه شده است؟ این هزینه ها از 

کجا تأمین شده است؟ 

تمرین: 
فیلمی را انتخاب کنید. ابتدا به تیتراژ پایانی فیلم نگاه کنید. 

  از چه کسی در این فیلم سپاس گزاری شده است و حامیان فیلم چه کسانی بوده اند؟
  حال فیلم را تماشا کنید. ردپای هرکدام از آن ها را در کجای فیلم می توان یافت؟



CLOSE UPCLOSE UP

فـصـل چهارم

کنترل من دست کیست؟
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فصل چهـارم. کنترل 62
مـن دسـت کیسـت؟

در اینجا جا دارد این پرسش را از خود بپرسیم: »برای افزایش توانایی تجزیه و تحلیل مهارت های فیلم دیدن خودم 
چه کنم؟«.

پرسشی اساسی که در انتهای این کتاب باید به آن جدی فکر کنیم، این است که چگونه می توانیم مهارت ها و حتی 
دانشی را که در مطالعۀ بخش های مختلف این کتاب کسب کردیم، حفظ کنیم و چطور آن را ارتقا دهیم. درواقع 
باید برای خودمان تفکری منسجم دربارۀ رسانه ها شکل دهیم. نقطۀ اوج این کار این است که بتوانیم وقتی پیام 
فیلم ها را می بینیم، سرگرم آن نشویم، از آن پیام عبور کرده و به ابعاد و جوانب آن فکر کنیم. اگر بتوانیم این کار 
را بکنیم، می توانیم کنترل بیشتری بر فرایند اثرگذاری رسانه ها داشته باشیم و به تدریج آگاهی مان را از این فرایند 
افزایش دهیم. دقیقاً وقتی بیشترین تأثیر را از رسانه ها می پذیریم که ناخودآگاه دربرابر فیلم ها قرار گرفته ایم و عمیقاً 
درحال لذت بردن از آن ها هستیم. وقتی اجازه می دهیم فیلم ها سرگرممان کنند، خودمان به اختیار، این اجازه را به 
سازندگان آن ها می دهیم که فرایندهای ذهنی و احساسی ما را کنترل کنند. اما درواقع باید کنترل رسانه در دست 
ما باشد. بیایید با این کنترل، مغزمان را روشن کنیم. اما برای اینکه در این مهم موفق باشیم باید 10 تکنیک زیر را 

در خودمان ایجاد و تقویت کنیم:
1- جایگاه شخصی خود را تقویت کنیم. جایگاه شخصی یعنی آگاهی از اهدافمان و داشتن انگیزۀ الزم برای 
جست وجوی اطالعات و نیز کسب تجربه های موردنیاز برای رسیدن به این اهداف. احتیاج داریم یک بار بنشینیم 
ما را واقعاً خوشحال می کند؟ در زندگی  اهدافمان چیست؟ چه چیزی  این موضوع فکر کنیم که  به  و عمیقاً 
می خواهیم به چه چیزی برسیم؟ آیا پاسخ به این پرسش ها همان چیزهایی است که رسانه ها برنامه ریزی کرده اند؟ 

پاسخ هایمان به این سؤاالت از کجا نشئت گرفته اند؟
افزایش  فعالیت ذهنی خود را  فیلم ها،  برنامه ها و  باشیم، هنگام تماشای  اگر هدف مشخصی در زندگی داشته 
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ابزار پرکردن این شکاف دست خود ماست. این موضوع ربطی به میزان تحصیالتمان ندارد، بلکه به عالقه مندی مان 
ربط دارد. اگر به موضوع مفیدی عالقه مند باشیم باتوجه  به امکاناتی که عصر جدید در اختیار ما گذاشته است، 
می توانیم منابع فراوانی را جست وجو کنیم و اطالعات الزم را به دست آوریم؛ اما اگر اطالعاتمان دربارۀ موضوعی 

زیاد نباشد، قطعاً آنچه رسانه ها می گویند، میزان اطالعاتمان دربارۀ آن موضوع را شکل می دهد.
6- دربارۀ طیف خیالی ها و واقعی ها فکر کنیم. به طور مداوم از میزان خیالی بودن و واقعی بودن هر امر بپرسیم. 
خیالی بودن برخی فیلم ها را به راحتی می توان متوجه شد. اما دسته بندی برخی دیگر از فیلم ها کار ساده ای نیست، 
چون از موقعیت های واقعی استفاده می کنند و درعین حال صحنه های فانتری نیز دارند. یا اینکه از موقعیت های 
واقعی استفاده می کنند؛ ولی جریان واقعی را منحرف می کنند. در دنیای رسانه ای، تمیز واقعیت از خیال کاری بس 
دشوار است. چنین اقدامی مستلزم اندیشیدن دربارۀ ویژگی های مختلف پیام است. باید بتوانیم فیلم را به بخش های 
مختلف تقسیم کنیم و بعد دربارۀ خیالی یا واقعی بودن هر بخش فکر کنیم. اما پیام های رسانه ای ممکن است بسیار 
سرگرم کننده باشند. این عناصر می توانند به طور خالقانه تفکر ما را تحریک کنند. باید بدانیم این ها ابزاری برای 
تحریک خالقیت ما هستند، نه الگویی برای تقلید. باید بتوانیم این پیام های واقعی و خیالی را به گونه ای متفاوت 
پردازش کنیم. اگر هنگام رویارویی با پیاِم خیالی، به اندازۀ کافی رویکرد تحلیلی نداشته باشیم، بسیاری از پیام هایی 

را که عناصری خیالی درون خود جای داده اند، واقعی می پنداریم. 
7- مجاری رسانه ای مختلف را مقایسه کنیم. مجاری رسانه ای مختلف هرکدام چالش های متفاوتی را برای ما ایجاد 
می کنند. برای مثال رمان فیلمی را که دیده ایم بخوانیم و تمایزها و تشابه های آن را تحلیل کنیم. آیا این تفاوت ها 
مهم است؟ یا مثاًل خودمان تالش کنیم پیامی را تولید کنیم که مردم با گوش کردن به آن بخندند. بعد همان پیام 
را در وب الگ شخصی خود بنویسیم و بارگذاری کنیم. طراحی پیام رسانه ای برای هرکدام از مجاری رسانه ای 
ویژگی های متفاوتی را می طلبد و درک این تفاوت ها کار دشواری است. چنین تمرین هایی به افزایش درک 

زیبایی شناختی ما کمک می کند. 
8- دیدگاه های خود را بررسی کنیم. به این منظور این پرسش ها را از خود بپرسیم: آیا دیدگا ه های من منطق 
درستی دارند؟ آیا واقعاً نتایجی که بسیاری از فیلم ها به تصویر می کشند معتبرند؟ آیا اطالعات خود را از روش های 

درستی به دست آورده ایم؟ آیا درعمل هم به بسیاری از دیدگاه هایی که می دانیم درست است، پایبندیم؟ 
 9- رفتارهای خود را تغییر دهیم. تا چه اندازه رفتارهایمان درراستای عقایدمان است؟ برای مثال اگر معتقد باشیم 
تبلیغ می شود، خودداری می کنیم؟  فیلم ها  از خرید کاالهای گوناگونی که در  آیا  مادی شده است  ما  جامعۀ 
احتماالً در اطراف خود انسان های بسیاری را دیده باشید که مدام از اسراف و تجمالت نشان داده شده در فیلم ها 
شکایت می کنند؛ ولی خودشان باز هم کاالهایی را می خرند که به آن نیازی ندارند. این به علت آن است که 
بهترین سطح مواجهۀ هوشمندانه با فیلم ها یا پیام های رسانه ای، تعهدداشتن به مسئولیت اخالقی در پیروی از عقاید 

ازآنجایی که  است.  اختیاری  کاماًل  می کنیم،  صرف  برنامه ای  تماشای  هنگام  تالش  مقدار  چه  اینکه  می دهیم. 
می توانیم تالش خود را کنترل کنیم، می توانیم یادگیری خود را هم کنترل کنیم و آن را افزایش دهیم. یعنی 
درنهایت می توانیم براساس اهدافمان آن چیزی را که می خواهیم از فیلم ها بیاموزیم و تجربه هایی از فیلم ها را که 

خودمان می خواهیم درک کنیم. 
2- فکرکردن به مفیدبودن امور را هدف خود قرار دهیم. یعنی دربارۀ هر کاری که می خواهیم انجام دهیم از 
خود بپرسیم: »انجام این کار چه فایده ای برای ما دارد؟«. دالیل مختلفی برای رویارویی با رسانه ها وجود دارد. 
خیلی از این دالیل ممکن است خوب باشند، اما کاربردهای متفاوتی دارند. در هر مرتبه از رویارویی با رسانه ها 
باید اهداف خود را صریحاً مشخص کنیم، چون اگر ندانیم برای چه داریم فیلمی را می بینیم این خطر وجود دارد 
که تأثیرهایی بر ما بگذارد که دوست نداریم. این سؤال را همیشه آن قدر از خود بپرسیم که ملکه ذهنمان شود: 
»آیا خود را برای رویارویی با فیلم ها طبق اهدافمان آماده کرده ایم یا بدون هیچ برنامه ریزی ای خود را در معرض 
تماشای آن ها قرار داده ایم؟«. اگر از سر عادت و بدون هیچ هدف مشخصی در معرض رسانه ها قرار بگیریم، قطعاً 

بازیچۀ آن ها خواهیم شد.
با رسانه ها آگاهی دقیقی را در خود ایجاد کنیم. به طور دوره ای شاید هر چند ماه  یک بار  3- برای رویارویی 
کاربردهای رسانه  ای خود را در طول هفته یادداشت کنیم. با تکرار این تمرین می توانیم عالقه مندی خود به رسانه ها 
و پیام های آن ها را کنترل کنیم و تغییر دهیم. همان طور که تغییرات را زیرنظر گرفته ایم خوب است این سؤال ها را 
از خود بپرسیم: آیا میزان رویارویی مان با انواع مختلف فیلم ها و رسانه ها افزایش یافته است یا فقط یکی دو رسانه 
را دنبال می کنیم؟ میزان رویارویی مان با ژانرهای مختلف فیلم ها بیشتر یا کمتر شده است؟ یعنی مثاًل اگر قباًل فقط 

فیلم های تخیلی می دیدیم، االن فیلم های تاریخی هم تماشا می کنیم؟
4- اصول ذهنی خود را بررسی کنیم. در جریان رویارویی عادت گونه مان با انواع رسانه ها مرتباً این سؤال ها را از 
خودمان بپرسیم: چرا چنین عادت هایی داریم؟ چرا هرشب باید فیلمی ترسناک ببینیم؟ آیا برنامه ریزی کرده ایم 
چنین عادت هایی داشته باشیم یا این عادت ها خودبه خود به وجود آمده اند؟ آیا فکر نمی کنید رسانه های جمعی در 
راستای تأمین خواسته های خود عادت های ما را برنامه ریزی کرده اند؟ مثاًل فیلم های مهیج را در ساعت های پایانی 
شب پخش می کنند تا بیشتر بیدار بمانیم. اگر توانستیم به این سؤاالت پاسخ دهیم، الزم است دوباره دربارۀ اصول 
ذهنی خود بیندیشیم و این اصول را درجهت منافع خودمان دوباره بچینیم. آن وقت اگر به رویارویی روزانۀ خود با 

رسانه ها برگردیم، می بینیم اصول ذهنی در راستای اهداف ما قرار گرفته اند و نه اهداف رسانه ها. 
5- دانش مفید کسب کنیم. دانشی که مفید نباشد کمکی به ما نخواهد کرد. برای مثال دانستن اینکه فالن بازیگر در 
چه سالی متولد شده و همسر او چه کسی است به ما کمکی نخواهد کرد. همواره میان دانشی که در اختیار داریم 
و دانشی که برای درک بهتر جهان به آن نیاز داریم، شکاف وجود دارد. می توانیم این شکاف را پر کنیم؛ چون 

فصل چهـارم. کنترل 
مـن دسـت کیسـت؟
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مختلف است. یعنی خودمان مسیر رفتارمان را برطبق اصول اخالقی مشخص کنیم، نه اینکه دیگران را سرزنش 
کنیم ولی اقدامی نکنیم. متأسفانه این راهبردی است که در برابر بسیاری از معضالت جامعه فراگیر شده است. 
بسیاری از آدم ها برخی رفتارهایی را که در فیلم ها می بینند ناپسند می شمارند، اما خودشان در زندگی واقعی آن 
کار را انجام می دهند. اگر در مواجهۀ خود با فیلم ها از مسئولیت اخالقی برخوردار باشیم با مشاهدۀ رفتاری که در 
فیلم ها نمی پسندیم، اعتراض می کنیم. همچنین اعتراض خود را ازطریق به اشتراک گذاری در صفحات شخصی 
خود یا پیام دادن و ایمیل زدن به رسانه ای که آن فیلم را پخش کرده است به گوش سازندگان و عوامل ساخت فیلم 
می رسانیم. البته چنین اقدامی تقریباً هیچ تأثیری بر خود رسانه ها نمی گذارد، مگر اینکه تعداد افرادی که معترض اند 
زیاد شود، همگی با هم اقدام مشترکی انجام دهند و اعتراض امری فراگیر شود. البته این موضوع نباید موجب 
دلسردی مان شود و از چنین اموری صرف نظر کنیم. با این اقدام عملی احساس خواهیم کرد که بر رسانه  ها کنترل 
داریم و این حس قدرت جدید در زندگی مان اهمیت بسزایی خواهد داشت. ازطرفی اگر اقدام ما هیچ فایده ای هم 

نداشته باشد شاید الاقل کسی را به فکرکردن بیشتر وادار کرده باشد. 
10- مسئولیت پذیری شخصی داشته باشیم. این کار شاید سخت ترین مرحله باشد. به جای سرزنش دیگران از 
خودمان شروع و سعی کنیم تأثیرات فیلم ها را در خودمان از بین ببریم. مثاًل اگر می دانیم فیلمی غذایی ناسالم را 

تبلیغ می کند، تحت تأثیر آن قرار نگیریم و خودمان آن را مصرف نکنیم.

تمرین:  
فیلمی را انتخاب کنید و آن را با گروهی از دوستانتان ببینید. پس از تماشای فیلم دربارۀ کنش های بازیگران، 

دیالوگ ها و... با دوستانتان بحث کنید.
  به چه جنبه های از فیلم دقت کرده بودید که دوستانتان دقت نکرده بودند؟

  دوستانتان به چه جنبه هایی از فیلم دقت کرده بودند که شما به آن بی توجه بودید؟
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