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چكيده
دكوپاژ را جدا از اصول شناختهشده ميتوان بهمنزله شیوة بیاني انحصاری میان كارگردان و اثر شناخت؛ بهگونهای
كه فراتر از فن ،وضعیتي را پیش از قواعد و چارچوبهای قراردادی میان كارگردان و روایت متني ایجاد
مي كند .این پژوهش باهدفي بنیادین اجراشده و مسئله اصلي ،بررسي عملكردی است كه فرایند دكوپاژ از آن
برای عینیت بخشیدن تخیالت و تصویر ذهني بر اساس روایت در ذهن سازنده اثر بهره ميبرد .روش این
پژوهش ،كیفي و با رویكردی علوم شناختي و بر اساس نظریه گیرایش مادی و با استفاده از مطالعه منابع
كتابخانهای و آرشیوهای شنیداری و دیداری انجام گرفته است .پژوهشگر برای امكانسنجي و آشكارسازی
بحث ،به شیوة مطالعه موردی سه اثر سه كارگردان كه در كشورهای گوناگون و در سالهای متفاوت از داستان
«مسخ» كافكا ساخته شده است را بهدقت بررسي و تجزیه تحلیل كرده است .یافتههای این پژوهش نشان
ميدهد نما در وضعیت اجرایي شكل ميگیرد كه بهطور كامل متأثر از شرایط ذهني لحظهای ،وابسته به
تجربههای زیسته ،ماده پیشرو و توانمندیهای كارگردان است .نتیجه تحقیق نشان ميدهد كه كارگردان با
انتخاب شیوه و سبک سینمای موردنظر ،از قابلیتها و امكانات موجودش استفاده كرده و در وضعیت اجرایي
دست به خلق نماهایي ميزند كه درعین حال كه برگرفته از شیوة سینمایي مشخص است ،متعلق به خود اوست
و درنتیجۀ اثر او را از سایرین متفاوت ميكند .
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مقدمه
این پژوهش از میان مراحل تعامل انسانافزار با پویانمایي ،دكوپاژ كه یكي از مراحل تولید ميباشد
را بهدقت بررسي كرده است .دكوپاژ در وهله اول ،ابتدایيترین گام برای به تصویر كشیدن روایت
متني ،از منظر فني است ،اما در نگاه كليتر ،دكوپاژ فراتر از فن ،وضعیتي است كه پیش از آنكه
قواعد و اصول از پیش تعیینشده در آن قابل بیان و بحث باشد ،نگرشي است كه كارگردان را
به شكل بصری با روایت متني درگیر ميكند .ازاینروی در آراز ،روایت در ذهن سازنده فیلم
تصویرسازی ميشود و او را وارد جهان فیلم ميكند .در این فرایند ،تصویرها از ذهنیتهایي كه
در اثر تحلیل روایت امكان ایجاد دارند عبور كرده و به عینیتي كه شخص كارگردان به دنبال بیان
آن است ،طرحریزی و طراحي ميشوند.
در دوران ابتدایي شكلگیری هنر سینما ،اصل مدون و نظاممندی نه تنها برای دكوپاژ كه برای
هیچ تمهید دیگر سینمایي نیز اندیشیده نشده بود .تا اینكه در سال  1917هالیوود طبق تجربههای
بهدست آمده از متن استودیوهای خود ،جزوه قواعد كالسیک سینما را منتشر كرد و ترویج شیوه
واحدی در دكوپاژ و دیگر تمهیدات سینمایي را آراز كرد تا بينظمي دوران اولیه سینما را سامان
دهد (مهدوی .)25 :1395 ،اگرچه آرازگر چارچوببندیها و پيریزی اصول با نام دكوپاژ را
هالیوود در دوران كالسیک شناخت ،اما حضور واقعگرایي و ثبت تصویر در سینما ،نظریههای
فلسفي گوناگوني را در تاریخ سینما به وجود آورد كه هر یک مكتبهایي (چون واقعگرایي و
شكلگرایي) و سبکهایي (چون رئالیسم و اكسپرسیونیسم) را در رابطه با خود شكل داده و
تعریف كردند (معتمدی .)1395 ،بهعبارتيدیگر ،تأثیرگذاری مستقیم این آراء و نگرشها بر نوع
روایتگری تصویری خالقان فیلم و شكل دكوپاژشان ،پیش از آنكه قواعد مدوني برای دكوپاژ
وجود داشته باشد ،انكارناپذیر است.
«روانشناسان تجربهگرای معاصر و فالسفه زبان و ذهن راهي پیدا كردهاند تا توانایيهایشان
را در طرحي هماهنگ سازند كه آنرا علومشناختي 1مينامیم .هدف علومشناختي ،پيریزی
الگوهای موجهي از ذهن و كاركردهای آن است.البته ،با دقت و وضوحي بیش از آنهه فیلسوفان
1. Cognitive Science
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بهتنهایي بتواند برآورده سازد .علومشناختي ،برخالف نگرش روانكاوانه ،دو چیز را در هم
ميآمیزد :یكي استدالل قوی و روشن و دیگری تعهد به باالترین معیارهای آزمونپذیری

تجربي2

كه ميتوان تصور كرد ».در نظریهپردازی سنتي درباره فیلم ،فیلم از دید نشانهشناختي بررسي
شد؛ این نگرش در مطالعات سینمایي در دهههای شصت و هفتاد میالدی رواج داشت« :یعني
اینكه میان تصاویر و زبان همانندی بنیادی وجود دارد .واژگان بر اساس قرارداد عمل ميكنند و
تصاویر بر اساس همانندی .از دیدگاه نشانهشناختي ،همه بازنمایيها قراردادیاند و این دیدگاه
ميگوید تصاویر از برخي لحاظ شبیه موضوعاتِ درون تصویرند» سپس فیلم از منظر روانشناسي
بررسي شد؛ نتیجه بررسي فیلم در الگوی روانكاوانه ،شناخت فیلم بهمنزله رسانهای توهمي است
به این معنا كه ميتواند تماشاگر را در مدت زمان فیلم مجبور كند تا جهان فیلم را واقعي بپندارد
و خودش را بهمثابه ناظری درون فیلم بداند .در این نگرش نظریهپردازان فیلم سعي كردند،
«نشان دهند زاویه دید دوربین ارلب نمایانگر زاویه دید یک فرد ناظر است ا یعني زاویه دید
شخصیت ،راوی مفرو

 ،یا تماشاگر -كه از طریق همذاتپنداری 3در موقعیت دوربین قرار

ميگیرد» (كوری .)10-11 :1393 ،در دهه  80میالدی مطالعات در حیطه فیلم بهتدریج به سمت
روشهای تازه مطالعات فرهنگي و علوم اجتماعي ميرود و تا حدودی از نظریه فیلم فاصله
ميگیرد؛ در همین زمان نظریهپردازاني امریكا در امریكای شمالي و اروپا نظریه فیلم را از زاویه
علومشناختي بررسي كردند.
پس از این جریانات ،با رواج علومشناختي در اواخر دهه هفتاد ،اهمیت نشانهشناسي و نگاه
نشانهشناسانه به این معنا كه همه چیز را در زبان خالصه كند ،در مطالعات سینمایي كمرنگ شد:
«آموزههای نشانهشناسيِ استوار بر زبانشناسي ساختارگرا را به پرسش كشیدند  ،...باكلند)1393(4

1. Neuropsychology
2. Empirical Testability
3. Indentification
4. Warren Buckland/
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بهتنهایي بتوانند بكار گیرند و با انعطافپذیری و تجریدی بیش ازآنهه روانشناسي

اعصاب1
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در كتاب «نشانهشناسی شناختی در حيطه فيلم» در یک جمعبندی نظریهپردازان در حیطه فیلم
را به چهار دسته یا به معنایي به چهار دوره تقسیم ميكند كه به شرح زیر است:
 .1نظریه كالسیک فیلم :الف) مونتاژگرایان ب) واقعگرایان؛
 .2نظریه مدرن فیلم (یا نظریه معاصر فیلم)؛
 .3نظریه شناختيِ فیلم؛
 .4نشانهشناسي شناختيِ فیلم(1باكلند.)3-9 :1393 ،
از این چهار دسته ،دو گروه آخر حوزه مطالعاتي خود را به سمت علومشناختي برده و منظر
روانكاوی را در حیطه فیلم رد كردند؛ اما این دو گروه وجه تفاوتهایي نیز با یكدیگر دارند.
«شناختگرایان امریكای شمالي ،آموزههای بنیادین نظریه مدرن فیلم (یعني نظریه فیلم معاصر
كه بر زبانشناسي ساختارگرا ،نشانهشناسي ،ماركسیسم و روانكاوی استوار است) را قاطعانه رد
ميكنند ،اما شناختگرایان اروپایي با بازگشت به مرحله آرازین این نظریه ا یعني مرحله نشانه-
شناختي ا و تحول آن ،انقالبي در نظریه مدرن فیلم پدید آوردهاند ... .شناختگرایان اروپایي،
علومشناختي را در چارچوبي نشانهشناختي مينجانند؛ اما شناختگرایان امریكای شمالي در
چارچوبي بهطور كامل شناختي (عاری از نشانهشناسي) عمل ميكنند» (باكلند.)8 :1393 ،
نظریه گیرایش مادی نیز بهمنزله گرایشي نو در مبحث باستانشناسي شناختي ،واكنشي است
به جدایي ماده و انسان كه برگرفته از نگاه ثنویت دكارتي است .این آگاهي به ماده ،انسان و ذهن
و بررسي چگونگي عملكرد این سه عنصر در یک فرایند تولید یا خلق اثر ،مبحثي است كه در
پژوهشهایي كه دردره آن بررسي و تحلیل رفتارهای انساني بر پایه چارچوبي ریرزباني و
ملموس است به كمک پژوهشگر ميآید .گیرایش مادی از وجه تأكید بر مطالعه رفتار انسان با
جهان پیرامونش نزدیكي زیادی با نظریه شناخت بدنمند دارد؛ آنهه این نظریه شناختي را در
سیر تاریخي متفاوت مي كند تأكید مطلق بر وجه ریرزباني آن است.

.

در چارچوب گیرایش مادی ،2دكوپاژ یک وضعیت مادی 3تعریف ميشود كه انسان در تعامل با
1. Cognitive Film Semioticians
2. Material Engagement Theory
3. Material Condition
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بكشد .هر یک از اصول و قواعد دكوپاژ را ميتوان امكاناتي اولیه در نظر گرفت كه انسان را به
نیت خود در مسیر خلق و تولید ميرساند .در این نسبتسازی میان پویانمایي و گیرایش مادی،
محیط یا زمینه همان بافت ساخت پویانمایي است؛ متشكل از مخاطب ،نوع سینمایي كه در آن
پویانمایي روایت ميشود (اعم از سینمای تجربي ،مستند ،هالیوودی ،مؤلف و ،)...فن ،ژانر ،گاه
حتي كانسپتهای زده شده در مرحله پیشتولید و عواملي از این دست ،كه تأثیری مستقیم بر
نوع روایتگری تصویری در دكوپاژِ كارگردان دارد .بر این مبنا مسئله اصلي این پژوهش بررسي
عملكردی است كه فرایند دكوپاژ از آن برای عینیت بخشیدن تخیالت و تصویر ذهني بر اساس
روایت در ذهن سازنده اثر بهره ميبرد.
نگاهي جدید و عمیق به دكوپاژ در كنار بررسي فني آن ،فرصتي دوباره برای دیدن اصل و
بنیان تصویر در فیلم است .این بازنگری ،عالوه برافزودن منابع مطالعاتي و بیان نگرشي جدید
در حوزه مطالعاتي دكوپاژ كه اكنون بیشتر محدود به فن است ،ميتواند فرصتي باشد برای
كارگردانان فعال در حوزه تولید فیلم تا از طرفي با مرحله دكوپاژ از منظری نو ،آشنا شده و از
طرفي دیگر با مؤلفههایي كه به شكل ناخودآگاه در دكوپاژ با آنها در تماس بوده و بر روی
كارشان تأثیرگذار است ،آگاهي پیدا كنند .این پژوهش با درن اهمیت و ضرورت چنین پنداشتي
صورت گرفته است .همهنین پرسشهایي كه در پژوهش به آنها توجه شده شرح زیر است.
 .1چه شاخصههایي باعث ایجاد تصویرسازی در ذهن كارگردان ميشوند و او چگونه
آنها را عینیتسازی ميكند؟
 .2نقش دكوپاژ در فرم و سبک فیلم چگونه است؟
پيشينه پژوهش
هانیه عبداللهي ( )1393در پایاننامه كارشناسي ارشد خود با عنوان «تأثیر دكوپاژ در انتقال مفاهیم
و معاني در پویانمایي» ،كه به راهنمایي مصطفي گودرزی در پردیس البرز دانشگاه تهران به انجام
رسانده است نگاشته است :كارگردان تمام مواردی را كه به گروه فني و تولید مربوط است با
دكوپاژ پویانمایي بیان مينماید و حوادث داستان را در یک سیر منطقي به نماها و سكانسها
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آن ،بهواسطۀ آن و در چارچوب آن ميتواند در قالب فیلم و پویانمایي مفاهیم خود را به تصویر
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تبدیل و فیلمنامه را قابل تولید ميكند و در انتقال مفاهیم و معاني اثر بسیار مهم است .این
پایان نامه در بررسي نقش دكوپاژ در پویانمایي به ریشه و خواستگاه تولید آن یعني نخستین
استوریبوردهای دیزني اشاره دارد و تأثیری كه پویانمایي بر صنعت سینما گذاشته و متقابالً آنهه
از سینما گرفته است را بررسي كرده است.
نازیال رجائیه ( )1392در پایاننامه ارشد با عنوان «بررسي دكوپاژ در فنهای مختلف
پویانمایي» ،به راهنمایي محمدعلي صفورا و امیرحسن ندائي در دانشگاه تربیت مدرس به قلم
تحریر در آمده است بیان ميكند :فنهای پویانمایي قالبهایي هستند كه كارگردان انگارهها و
فضاهای متنوع موجود در فیلمنامه را به كمک آن بیان ميكند .در این پژوهش ضمن برشماری
عناصر مهم در دكوپاژ ،فنهای پویانمایي به دو دسته كلي دو بعدی و سه بعدی تقسیم شده
است؛ سپس فنهایي كه در زیرمجموعه هر یک از این دو دسته قرارگرفتهاند ،با توجه به مواد
تشكیل دهنده و عناصر و ویژگيهای منحصر به فرد هریک و تأثیراتي كه بر دكوپاژ دارند ،مطالعه
شدهاند.
ساورسفلي ،نرجس ( )1397در پژوهش كارشناسي ارشد باعنوان«آسیبشناسي دكوپاژ در
پویانمایي تجربي ایران ،با توجه به ویژگيهای فني (بررسي موردی ،»)1395-1391 :به راهنمایي
محمدعلي صفورا و امیرحسن ندایي در دانشگاه تربیت مدرس ثبت شده است ،ضمن بررسي
عناصر مهم دكوپاژ ،به تأثیر ویژگيهای پویانمایي ،با تمركز بر فنهای تجربي ،قابلیتها و
امكانات بیاني متفاوت آنرا در اختیار كارگردان دانسته است .هدف اصلي این پژوهش
آسیبشناسي این موضوع در پویانمایي تجربي ایران است.
حامد توكل ( )1396در مقاله خود باعنوان «ساختار دكوپاژ در فیلم و برنامههای تلویزیوني
یک و چند دوربینه» ،كه در دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انساني ،دوره ،2 :شماره 5 :به
چاپ رسیده است ،دكوپاژ در سینما و تلویزیون را عامل مهم بصری و نمایشگر نوع روایت به
حساب ميآورد .نتایج حاصله پژوهش حاكي از آن است كه تعداد دوربین در مولفههایي مانند
اندازه نماها ،زوایا ،تنوع بصری ،انعطافپذیری دوربین ،تغییر مركز تأكید ،نشاندادن واكنش
مخاطبان ،بازنمایي رویداد ،حركت بازیگران و خالقیت كارگردان تأثیرگذار است.
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قضاوت اخالقي مخاطب با مطالعه دو فیلم آژانس شیشهای و جدایي نادر از سیمین» ،كه در
نشریه نامه هنرهای نمایشي و موسیقي ،دوره  ،11شماره  21به چاپ رسیده ،دكوپاژ را یكي از
مهمترین عناصری دانستهاند كه هر فیلمساز برای كارگرداني فیلم خود در اختیار دارد.
پژوهشگران سینمایي در ارلب موارد تنها از منظری فني به دكوپاژ توجه كردهاند و همین نكته
سبب شده تا ظرفیتهای دكوپاژ در خلق معنا و جهتدهي ،از قضاوت اخالقي مخاطب به دور
بمانند .هدف از نگارش این مقاله ،پرداختن به همین جنبه مغفول مانده از كاركردهای دكوپاژ
است .این پژوهش تالش دارد با رویكردی توصیفي ا تحلیلي به بررسي چگونگي جهتدهي
كارگردان به قضاوت اخالقي مخاطب با استفاده از تمهید دكوپاژ بپردازد .به همین دلیل دو فیلم
«آژانس شیشهای» (ابراهیم حاتميكیا )1376 ،و «نادر از سیمین» (اصغر فرهادی )1389 ،برای
مطالعه موردی این مقاله انتخاب شدهاند .این مقاله آشكار ميسازد كه دكوپاژ چگونه در سوگیری
ا و یا عدم سوگیریا بیننده در مورد شخصیتها و نیز در قضاوت اخالقي نهایي مخاطب درباره
رویدادهای فیلم تأثیرگذار است.
سحر ناسوتي ،محمود اربابي ( )1398در مقاله «كارگرداني تلهفیلم» ،كه در نشریه رسانههای
دیداری و شنیداری ،دوره  ،6شماره  12به چاپ رسیده اظهار داشته است :هدف از نگارش
مقالهای در زمینۀ كارگرداني تله فیلم ،تجهیز علمي ا هنری كارگردانان تلویزیون در آثار بلند
روایتي دراماتیک ،یافتن راهكارهای مناسب برای ارتقای سطح كیفي فیلمهای تلویزیوني در
صداوسیمای جمهوری اسالمي ایران است .برای رسیدن به این هدف ،این پرسش اساسي مطرح
است كه آیا كارگرداني اثر دراماتیک در سینما و تلویزیون یكي است و آیا اشراف به تفاوتهای
دو رسانه ،باعث تغییر در فرم و ایجاد تفاوت زیبایيشناختي نميشود؟ بنیادیترین پرسش نیز
این است كه چگونه ميتوان فیلمي ویژة تلویزیون ساخت؟ نتایج حاصله از این پژوهش حاكي
از آن است كه كارگردان باید به رسانهای كه فیلم را برای آن ميسازد توجه كند .كارگردان
همهنین بهدلیل تفاوت اندازه پرده امكان استفاده از اندازه نماهای بزرگتر در تلویزیون و
همهنین امكان بیشتر استفاده از زوایای دوربین در مقایسه با سینما ،ایجاد عمق میدان مناسب،
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شهاب اسفندیاری ،سجاد ستوده ،میالد ستوده ( )1399در مقاله «نقش دكوپاژ در سوگیری و
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استفاده از حركات دوربین روی دست در نماهای بسته برای ایجاد هیجان ریتم سریعتر و به تبع
آن ایجاد هیجان در ارائه اطالعات و ایجاد جلوههای بصری بیشتر با استفاده از لوكیشنهای
متعدد و متنوع توجه كند.
در مقاالت ارائه شده تالش اصلي در معرفي فن است و اشارهای به مرحله خلق و رسیدن
به تصویر از متن نشده است .این پژوهش به جای رالب موضوعات پژوهشي با موضوعیت
مخاطب ،به خالق اثر (كارگردان) توجه و آنرا مطالعه كرده است .ازاینروی ،پژوهشگر به دنبال
آن نقطه دیدی است كه در آن تحلیل و بررسيها بهگونهای تعریف شده باشد كه بتوان سیر خلق
شدن اثر و تصویری شدن فیلم را از طرف كارگردانِ در تعامل با جهان سینما ،تحقیق كرده و
تحلیل نماید .با توجه به پیشینه ذكر شده این پژوهش در نوع خود متفاوت و جدید است.
مبانی نظري پژوهش
آنهه در فیلم و سینما ميبینیم ،نه واقعیت عیني و ملموس؛ بلكه محصول ذهن خالقهای است
كه تصاویر را بههم پیوند ميدهد (استیونسن و دبری .)232 :1383 ،ما همه بسته نفوس ذهني
خویش هستیم .دید و بینش ما از جهان متأثر از افكار ،تجارب ،سطوح آگاهي و فرایندهای
فردیازیستي ادراكمان است (كه اینها هم به خودی خود اموری دروني و شخصي و استنباطي
و نامتقین هستند) .هر تجربهای ،به یک معنا ،امری ذهني است و مفاهیمي نظیر عینیت نیز تنها
حاالتي از ذهنیت هستند .اگر هم اصطالح «عینیت سینمایي» بخواهد به لحاظ معنا مفید و
كاركردی باشد ،بایستي به منزله عینیت نسبي ،درن و فهمیده شود ،عینیت نسبيای كه در درون
قواعد ،تحریفات و حدودِ ذاتي تحمیل شده به وسیله (رسانه) سینما و عوالمِ ذهنيِ گریزناپذیر
خودمان تعریف ميشود (توماس.)189 :1383 ،
نظریه گیرایش مادی ،برآمده از علومشناختي ،تالشي است برای ایجاد چارچوبي تحلیلي و
میانرشتهای كه بتواند مرزهای ذهن را از نو بازسازی كرده و با وارد ساختن جدی مادیت (همانا
جهان اشیاء ،مصنوعات ،مواد و نشانههای مادی) به قلمرو شناختي ،توازن میان ماده و ذهن را به
معادله شناختي بازگرداند ،به این صورت كه در آن مغزها ،بدنها و اشیاء نقشهایي همسان
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ميكوشد بنیاني نوین در كلیت ساختار مطالعات باستانشناختي ایجاد كند .وی بر این باور است
كه خاستگاه و تحول فرهنگ انساني در درهمتنش ذهن ،بدن و ماده نهفته است كه در این
چارچوب نظری قابل بررسي است .لمبروس ماالفوریس با استفاده از همین رویكردِ استادش به
چارچوببندی و تدوین جامع فلسفي ،مردمشناختي و باستانشناختيِ نظریه گیرایش مادی
پرداخته و آنرا در سه مؤلفه «نشانهشناسي مادی»« ،عاملیت مادی» و «شناخت وضعي» مطرح
ميكند (مالصالحي و عسكرپور.)63 :1397 ،
این نظریه با تأكید بر جهان ماده و مركزیت قرار دادن ذهن انسان و بررسي ساختار و
رفتارهای ذهن انسان ،او را جدا از ماده (جهان یا واقعیت) در ارتباط با آن ندانسته و درنتیجه
ماده و انسان را شكلگرفته از یكدیگر ميداند .این مكمل شناختن انسان و ماده كمک ميكند تا
بتوان انسان را در جایگاههای مختلف بررسي و تحلیل كرد .گیرایش مادی فرایند شكلگیری
محصول را اینگونه شرح ميدهد :تراكنش انسان و ماده در جریان تعامل انسان با محیط كه در
تولید ماده (محصول) ،معناسازی ،برقراری ارتباط با ماده و استفاده از آن خالصه ميشود،
بهگونهای اتفاق ميافتد كه هر دو (انسان و ماده) به یک میزان در روند این تعامل چه بهلحاظ
كاربردی و چه معنایي مؤثرند .این به این معنا است كه ماده بهدلیل ویژگيهای فیزیكي،
كاربردهای خود را به همان میزان ميتواند محدود یا گسترده كند كه معناهای ارجاعدهنده به
خود را و انسان با توجه به قابلیتها و توانایيهای فیزیكي خود به همان میزان ميتواند
كاربردهای جدید برای ماده بهوجود بیاورد كه با نیروی ذهن ميتواند معاني متفاوتي برای ماده
در تعامل با آن قائل شود .برای مثال ،یكي از جریانات تعامل انسان و محیط به پدید آمدن ماده
جدید یا همان محصول مربوط ميشود .این محصول حاصل محدودیتهای ماده تشكیل شده
از آن و همهنین حاصل فرایندهای ذهني انسان تولیدگر است؛ انسان در تعامل با ماده اولیه ،ماده
را ميبیند ،آنرا لمس ميكند و گاه آنرا ميشنود .درواقع ،از طریق حواس خود ،امكانات ماده
را بررسي كرده و بر اساس دادههای به دست آمده در ذهن ،به تحلیل و تجزیه آن واقعیت بیروني
1. Renfrew, Colin
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ميگیرند (ماالفوریس .)2 :1393 ،آرازگر این نوع نگاه به انسان ،كالین رنفرو 1با طرح این نظریه
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ميپردازد .به نوعي ميتوان گفت ذهن انسان بر اساس آنهه كه دریافت كرده ،شكل ميگیرد و
سپس در فرایندهای ذهني به تجزیهوتحلیل آن پرداخته و درنهایت بر اساس قابلیتها ،توانایيها
و امكانات خود و ماده به تولید مادهای جدید یا محصول ميپردازد .این محصول كه نتیجه تعامل
دوجانبه انسان و ماده است ،پس از تولید در دسترس انسانهایي در جایگاه مصرفكننده قرار
ميگیرد .معناهای تولیدشده از این فرایند كه درواقع ،معناهای محصول شناخته ميشوند (همانند
معناهایي چون كاربرد محصول یا جایگاه محصول در محیط) ،همراه محصول در میان انسانها
و محیطها توزیع ميشود .نكته قابلتوجه در اینجا این است كه این معنا ،مطلق و همیشگي
نیست ،بلكه با توجه به قرارگیری محصول در وضعیتهای جدید ،بر اساس تعامل وضعیتها
و محصول ،معناهایي از نو تولید ميشود ،به صورتي كه گاه حتي كاربرد آن محصول را نیز تغییر
ميدهد .این تغییر و نوسازیِ معنا حاصل تعامل جدید ماده با محیط و انسان است كه گیرایش
مادی به آن ميپردازد.
سه ركن اصلي نظریه گیرایش مادی عبارتاند از :جدا نبودن ذهن از ماده و بدن و شكلگیری
آن از طریق ماده ،توزیع شدن معنا توسط ماده و ایجاد نیروی عاملیت از بطن گیرایش انسانا
ماده ا محیط .این سه نكته در سه عنوان «ذهن گسترده (تجسدمندي ذهن)»« ،نشانههاي وضعی»
و «عامليت» خالصه ميشود.
ذهن گسترده( 1ذهن متجسد)
هنگاميكه از ذهن سخن مي گوییم ،مرادمان آن است كه به حالت كلي چیزی مجزا درون سر
وجود دارد كه مستقل از جهان بیروني و در تماس با آن است؛ در این تماس ،بدن واسطهای
است میان ذهن و جهان ( .)Clark & halmers, 1998: 12این تعریف كه ریشه در مطالعه
ذهن انسان از زمان دكارت دارد ،دیدگاهي درباره فرایند شناخت از سوی انسان را ارائه ميكند
كه ذهن را جدا از بدن و شناخت را «همه چیز درون سر» ( Clark & halmers, 1998:
 .)7تعریف ميكند .در مقابل ،در گیرایش مادی با عبارت ذهن متجسد مواجهایم« :بدن چنانكه
به طور سنتي مرسوم است؛ حامل بیروني و ایستای ذهن نیست ،بلكه بخشي مكمل در شیوه
1. Extended Mind
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(ماالفوریس.)66 :1393 ،
در این تعریف ،ذهن انسان نه تنها مقولهای جدا از بدن او نیست كه حتي بدن نقش فعالي
در شكلگیری ذهنیت او دارد .به عبارت دیگر ،ميتوان گفت انسان در تعامل با محیط اطرافش،
بدن را در ارتباط مستقیم با محیط داشته و دریافتهای بدني ،سبب شكلدهي ذهن ميشوند
(.)Lakoff, & Johnson, 1999: 16
تجسمندی ذهن به بیان دو گزاره مشخص ميپردازد:
 شیوهای كه ما از طریق آن جهان را معنا ميكنیم ،ریشه در تجربههای بدني ما دارد وپیشامفهومي 1است.
 مفاهیم و كارهای سطح باالتر ،مثل ایجاد مفاهیم یا فكر كردن یا ساختن تصورات انتزاعيدرزمینۀ ساختارهای بدني شكل ميگیرد و انجام ميشود،...
ماالفوریس مثال رویدادهای زمان در مكان را ميزند و آنرا با وضعیت بدني انسان بررسي
كرده و به بیان عمومیت حضور «آینده» در روبهرو یا جلو شخص و «گذشته» در پشتسر ،در
تمام فرهنگها ميپردازد« .در هر تظاهر مسیردهي فضاییا زماني ،حوزه «اشیاء درون فضای رو
در روی مشاهده گر» ،همواره درون حوزه «آینده» رسم ميشود؛ درحاليكه حوزه «اشیاء درون
فضای پشتسر مشاهدهگر» ،همواره درون قلمرو «گذشته» جای دارد .سادهتر اینكه یک جهت-
گیری بدني وجود دارد كه در گستردهای از فرهنگ انساني رالب است؛ یعني آینده بهمثابه امری
پیشرو و گذشته ،بهمثابه امری پشت سر ما» (ماالفوریس.)66-71 :1393 ،
در رابطه با مفاهیم و كارهای سطح باالتر ،مثل ایجاد مفاهیم یا فكركردن یا ساختن تصورات
انتزاعي ميتوان به كلمات و مفاهیمي اشاره داشت كه بهطور كامل ساخته بشر بوده و در نگاه
اول هیچگونه ارتباط یا اشاره به تجربه بدني ،ماده یا واقعیت بیروني ،در آنها مشاهده نميشود؛

 .مفهوم را اگر یک انگاره ذهنی یا تصور عام از پدیدههای بیرونی در نظر بگیریم؛ پیشامفهومی آن تجربه و اتفاقاتی را 1
شامل می شود که در حالت مفهومی و انگاره ذهنی هنوز شکل نگرفته و رفتارهای حسی ـ هیجانی ما را به دنبال دارد.
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اندیشیدن ما است .به عبارت دیگر ،ذهن در بدن ساكن نیست ،بلكه بدن در ذهن سكونت دارد»
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برای مثال :كلمه صلح .صلح را در سادهترین معنا ميتوان جنگ نداشتن و جنگ نكردن تعبیر
كرد.
نشانه وضعی
در نشانهشناسي آنهه كه بیش از همه در مورد آن بحث و بررسي شده است ،مسئله بازنمود
است .بر اساس بازنمودها ،معنا در نشانه ساخته شده و حضور پیدا ميكند .بیشتر نشانهشناسان،
بازنمود را جوهر نمادگرایي برميشمارند و برای بسیاری از مردم ،نمادگرایي یا داللت ،خاصیت
انسانشناختي مهمي است كه بیش از هر چیز دیگر ،معرف انسانیت است .این تعریف از بازنمود،
شاخصه نشانهشناسي زباني است كه در آن ماده و واقعیت بیروني به كل جدا افتاده از ذهن و
آنهه كه در فرایند ذهني رخ ميدهد ،تعریف ميشود؛ سوسور اساس این دیدگاه را بنا نهاده
است .در نظام نشانهشناسي سوسور 1با الگوی قراردادی روبهرو هستیم كه همه نشانهها در
چارچوب این قراردادها كه بهطور كامل زباني است ،شكل ميگیرد و هیچگونه بافت و ماده و
محیطي تأثیری بر معنای نشانه نخواهد داشت ،زیرا هیچگونه تفاوت معنایي برای متني كه
حروفش با رنگ سیاه نوشته شده باشد یا سفید ،برجسته یا محكون ،با مداد یا قلم حكاكي قائل
نیست و معتقد است هیچ یک در نسبت با داللت اهمیتي ندارند (همان .)102 :از نظر چندلر
هیچ چیز نشانه نیست ،مگر اینكه بهمثابه«داللتگر» ،ارجاعدهنده ،یا اشارهگر به چیزی ریر از
خودش تلقي شود .دراینصورت ،ميتواند نشانه باشد .درن نشانهها بهطور كامالً ناخودآگاه از
طریق ارتباط دادن آنها با نظامهای آشنایي از هنجارها و قراردادهای اجتماعي تحقق ميیابد .این
استفادة معنادار از نشانههاست كه در كانون اهمیت نشانهشناسي قرار دارد (چندلر.)45: 1386 ،
نشانهشناسي پیرس( 2پیرس )1955 ،تا حدود زیادی در نقطه مقابل قراردادی بودن الگوی سوسور
قرارگرفته و نقطه آرازی برای بررسي معنای اشیاء و نشانه مادی است:
 شمایلها :نشانههایي كه بهواسطه گونهای مشابهت یا یكساني بصری معنادار ميشوند؛ نمایهها :نشانههایي كه با اتصال فیزیكي به مرجع خویش ،به شكل مجاورت علّيِ زماني امكاني داللتگر ميشوند؛
1. Ferdinand De Saussure
2 Charles Sanders Peirce
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پیرس نشانه و معنا را تنها به نمادهای «قراردادی» محدود نكرده و آنرا درون شمایلها و
نمایهها نیز ميبیند .این موضوع ما را به نشانه مادی و درنهایت نشانه وضعي نزدیک ميكند،
اینكه همه چیز را درون سر ندیده و در قابلیتهای زباني نگنجانیم.
نشانه مادی در گیرایش مادی چند ویژگي اصلي را در خود دارد .1 :انگاره دال نمایهای و
شمایلي انگیخته را جایگزین دال قراردادی ميسازد و تقدم زماني یا هستيشناختي مدلول بر دال
را كه در بیشتر چارچوبهای نشانهشناختي تكرار ميشود ،نميپذیرد؛  .2در این نوع از نشانه،
نشانه در معناسازی فاقد منطقي «ارتباطي» یا بازنمودی بوده و از منطقي وضعي برخوردار است؛
بدین معنا كه معنا در نشانهشناسي مادی محصول بازنمود نیست ،بلكه از فرایند «ادرام مفهوميِ»
قلمروهای مادی و مفهومي برميخیزد یعني فرایندی كه در آن بدن ،جهان و ذهن درگیر است...؛
 . 3ابزارهای ایجاد و آن خواص فیزیكي كه معرف نشانه در یک شيء هستند ،با ماهیت فرایند
نشانهای نسبتي مستقیم دارند .به عبارتي خالف زبان ،در اینجا نسبت میان دال و مدلول قراردادی
نیست و مادیت و خواص فیزیكي حتي زماني كه پیامي به روشني بیان ميشود ،در معنای نشانه
تأثیر ميگذارد و بدون آن نميتوان به معنای درست نشانه دست یافت (ماالفوریس:1393 ،
 .)104-100از نظر پیرس بازنمون چیزی است كه با«موضوع»اش ،یعني دومین مولفۀ نشانه در
ارتباط است .من به آنها كه پیرس ،موضوع مينامد« ،موضوع نشانهای» ميگویم ،موضوع نشانهای
را هیچگاه نميتوان با چیزی «واقعي» یكي دانست ،آن هم به این دلیل كه به اعتقاد پیرس ،دانش
ما هیچگاه مطلق نیست (مرل .)53-57 :1394 ،با اثبات ریربازنمودی و قائم به ذات بودن نشانه
مادی ،مي توان به مفهوم نشانه وضعي رسید .در این مسیر ابتدا به توضیح نشانه مادی و تفاوت
آن از نشانه داللتگر پرداخته ميشود.
نشانه داللتگر ،به چیزی ریر از خود ارجاع ميدهد ،همانند زبان ،نمادسازی كرده و داللتگر
یک مفهوم است و به خاطر داللتگریاش كاركردی معادلساز دارد .نشانه مادی در مقابل نشانه
داللتگر ،ویژگي بیاني دارد؛ یعني نشانه مادی در بسیاری از موارد به جای یک مفهوم نمينشیند،
بلكه مفهومي را مستند ساخته یا واقعیت ميبخشد .واقعیت مادی در نشانه مادی تقدم ميیابد؛
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 -نمادها :نشانههایي كه سوسور به ما معرفي كرده و داللتي قراردادی دارند.
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به این معنا كه «مفهوم بدون وجود یک جوهر واقعي بيمعناست» .برای مثال ،باید گفت همانطور
كه وزن در حالت ریرمتجسد بيمعناست (ماالفوریس.)107-109 :1393 ،
برای وجود نشانه مادی ،ابتدا لزوم واقعیت مادی را داریم و معنای نشانه توسط تجربه بدني
دریافت شده و بهواسطه بدنِ ذهن ،1قابل حصول است .جدا از تقدم ماده و واقعیت مادی باید
گفت در شكلگیری نشانه ،ماده و مفهوم یا همان معنا به صورت همزمان رخ ميدهد .این آنیت
به این مفهوم است كه معنا در لحظه حضور انسان و ماده و نیت برقراری ارتباط میان انسان و
ماده در یک وضعیت ،شكل ميگیرد و نشانه مادی بدون ایجاد یک تصویر ذهني ،بهطور مستقیم
رفتار انسان را در تعامل با خود جهت ميدهند .در اینجا تصویری در ذهن حضور ندارد كه
داللت چیزی باشد ،بلكه پیام به بدن و حواس و سپس ذهن منتقل ميشود و معنا در همان لحظه
اتفاق ميافتد .معنا در نشانه مادی ،محصول بازنمایي نیست؛ بلكه محصول فرایند تركیب مفهومي
میان قلمروهای مادی و ذهني است ،زیرا نشانه مادی از منطق ارتباطي یا بازنمودی پیروی نميكند
و تابع منطق وضعي 2است (همان .)20 :به عبارت دیگر ،معنا توسط نشانه مادی وضع ميشود.
وضع كردن به معنای تصویب كردن در واژه نشانه وضعي و در ارتباط با نشانه مادی ،بیانگر
نقشي از اشیاء است كه بهواسطه آن ویژگيهای شناختي انسان آشكار ميشود؛ بدان معنا كه
توسط ماده یا اشیاء ،انسان خود و ویژگيهای خود را در جهان وضع و تصویب ميكند
( .)Latour, 2005: 75-76اشیاء با این ویژگي خود فعاالنه میانجيگر شیوههای بودن انسان
در جهان و معنادار كردن آن هستند و به آنها شكل و ساخت ميبخشند؛ «اشیاء ما هستند!»
(ماالفوریس .)50 :1393 ،به عبارت دیگر ،یک ماده با حضور خودش در یک وضعیت مشخص،
انسان در تعامل با خود را به كنشي واميدارد كه نتیجه آن بهكار انداختن یک وضعیت شناختي
یا رفتاری مشخص همانند خشم ،هیجان و ...در انسان است كه درنتیجه آن مفهوم مشخصي از
 . 1استعاره از آن ویژگیهای بدنی که وابسته به کنش است و ذهنیت را جهت و شکل میدهد .بدنذهن در مقابل واژه مغزذهن
قرار دارد ،به مفهوم محدود کردن ذهنیت و جهت دادن آن در چارچوبهای مغز و فعل و انفعاالت درونی مغز.
Enactive . 2؛ این واژه از رویکرد وضعگرایی ( )Enactivismاستخراج شده است .در این رویکرد ،شناخت به واسطه
برهمکنشهای پویای میان انداموارهای کنشور و محیط وی برمیخیزد .در این رویکرد بر این امر تأکید میشود که «شناخت»
بازنمود یک جهان از پیش موجود نیست ،بلکه وضع ( )Enactmentجهان و ذهن ،براساس تاریخ کنشهای گوناگونی است
که یک موجود در جهان به اجرا درمیآورد.
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این نشانه شكل ميگیرد كه بر بنیان بازنمودی نبودن این نوع نشانه قرار دارد.
عامليت:
«در صورت وجود چیزی به نام عاملیت انسان ،عاملیت مادی نیز وجود خواهد داشت؛
راهي برای منفصل كردن عاملیت انساني از عاملیت مادی وجود ندارد .یا به عبارت
دیگر ،با آنكه عاملیت و نیتمندی را نميتوان خواص اشیاء در شمار آورد ،خواص
انسانها نیز نیستند؛ عاملیت و نیتمندی از خواص گیرایش مادی محسوب ميشوند»
(ماالفوریس.)131 :1393 ،
عاملیت در تعریف باال ،عامل بودن را برعكس نظر انسان مدرن فقط به انسانها محدود
نكرده و برای ماده و اشیاء عامل بودني را در نظر گرفته است كه بر اساس آن در تولید معنا،
نميتوان انسان را از اشیاء جدا دانست ( .)Latour, 1991: 116عاملیت را در نظریه شبكه ا
كنشور ميتوان بررسي كرد و در آن به تعریف دقیقتری از عاملیت رسید .نظریه شبكها

كنشور 1

 ،نشانهشناسي مادیتي است كه با توجه توامان به عاملهای انساني و ریرانساني ،توازن ميیابد
( .)Latour, 2005: 75-76در این نظریه ،با تكیه و توجه هم بر عاملهای انساني و هم
ریرانساني ،عاملیت پدیدهای تعریف ميشود كه به شیوههای گوناگون در شبكههای اشخاص و
اشیاء توزیع یافته و به تصاحب آنها درميآید ،به این مفهوم كه همه موجودات سهیم در آن
شبكه ها از اهمیت تحلیلي یكساني برخوردارند .به عبارت دیگر ،در این نظریه ،كنشوران ،یا
عامالن از اساس محصوالت یا آثار شبكهها هستند .درنتیجه ،مفرو

داشتن تقدمي از پیش برای

كنشور انساني (فردی یا جمعي) ،یا كنشور ریرانساني بههیچ عنوان قابل قبول نیست
(ماالفوریس .)136 :1393 ،عاملیت ،نه یک خاصیت است كه به چیزی یا كسي اطالق شود ،بلكه
محصول «تنش تقلیلناپذیر یک فعالیت باواسطه» است .جایگاه ماده و انسان در عاملیت ،درون
یک فعالیت وضعیت یافته ،تنها از چشمانداز نسبتهای قدرت معنادار ميشوند .در عاملیت دو
عامل داریم ،این عاملها ممكن است در وضعیتي یكي بر دیگری قدرت داشته باشد ،اما در
1 . ANT
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ماده موردنظر در ذهن شكل مي گیرد .این شكل از رابطه تنها در نشانه مادی و در منطق وضعي
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نسبت و وضعیتي دیگر ميتواند جایشان برعكس شده و عاملي كه درزماني مغلوب است در
زمان دیگر رالب باشد .این تغییر و جابهجایي حتي ممكن است در یک وضعیت مشخص و در
یک عاملیت و كنش اتفاق افتد؛ به عبارت دیگر ،این برتری داشتن متقابل است و مدام در
وضعیت و حال جدید قابل تغییر است .به همین صورت است كه ميگوییم عاملیت در گیرایش
مادی نسبي است.
عاملیت نه خاصیت یا دارایي انسانها و نه ریرانسانها است ،بلكه محصولي نسبي است
كه از بطن گیرایش مادی برميخیزد .عاملیت چیزی نیست كه از پیش موجود باشد؛ بلكه امری
تحقق یافتني است ،...آنهه مهم است صیرورت موجود و مكان آن در شبكه گیرایش مادی به
شكل عامل است (ماالفوریس .)161 :1393 ،وارن بس در كتاب فيلم و فرهنگ به
محدودیتهایي اشاره ميكند« :مانعي كه بر سر راه دستیابي به عینیت قرار ميگیرد ،عامل انساني
است ....همه تصمیمگیریها برای خلق و تولید یک فیلم ضروریاند و تاآنجاكه این تصمیمات
تاویلي هستند (و تاآنجاكه خود دوربین ادراكات ما را متأثر ميكند) در برابر نخواستد عینیت
ناب قرار ميگیرند» (توماس .)189 :1383 ،وارن بس ،در متن خود به نوعي به عاملیتي اشاره
دارد كه در فرایند تولید فیلم میان انسان و ماهیت وجودی سینما حضور دارد .در راستای بیان
عاملیت و تعمیم دادن عامل از محدوده انسان به ماده با سه نكته روبهرو هستیم:
 .1رسانه همان پيام است.
در گیرایش مادی ،نشانه مادی بررسي ميشود كه انسان را به كنش در یک وضعیت واميدارد.
دراینجا ،رسانه یا ماده موردنظر همانند گزاره واسطي نیست كه به وسیله آن پیامي منتقل شود،
بلكه خود پیام است كه در عمل ما را به انجام كاری وا ميدارد و معنایي را ميسازد .همانند مثال
نامه رسمي بر روی كارذ مهاله شده یا به شكل مشخصتر سرعتگیر كه در این زمینه زده شد.
 .2شبكه مقدم بر معنا
عاملیت در امتداد یک شبكه توزیع ميشود و در ذات اشتراكات و نسبتهای موجودات واقع
است نه خود آنها .به عبارتي ،ابتدا یک شبكه درهم تنیده و متشكل از آدمها ،باورها،
ایدئولوژیها ،اشیاء و موارد دیگر وجود دارد كه درارتباط با یكدیگر شبكهای را به وجود
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شبكههای گیرایش مادی است نه معاني،...
 .3محرک اوليه
قدرت ،نیتمندی و عاملیت خواص شخص یا شيء منفرد نیستند ،بلكه خواص زنجیرهای
از اشتراكاتند .در همین راستا ،عامل محرن و ایجادكننده یک انگاره (مثل انگارهه سینمای
هالیوود) نميتواند یک شخص یا یک نهاد  ،بلكه ابتدا یک وضعیت خاص وجود دارد كه عوامل
و چیزهای مختلفي در آن باهم ارتباط برقرار ميكنند و نیت محقق آن انگاره از درون این وضعیت
برميخیزد و باعث ایجاد معنا ميشود .این وضعیت خاص همان زمینه و بافت است و عوامل و
چیزهای مختلف در ارتباط باهم همان شبكه ميباشد ،...اثبات اینكه هر دو طرف رابطه ،عامالن
حقیقي برای ایجاد كنش هستند ،بحث این نكته را پیش ميكشد كه كدام یک بر دیگری رالب
است و تقدم یكي بر دیگری آیا در گیرایش مادی موضوعیت دارد یا خیر؟ در اینجا عامل عبارت
است از« :هر عنصری كه فضایي را پیرامون خویش منكسر ميكند و دیگر عناصر را به خود
وابسته و اراده آنها را به زبان خویش برگردان ميسازد» (ماالفوریس .)140-160 :1393 ،در
عاملیت دو عامل داریم ،این عاملها ممكن است در وضعیتي یكي بر دیگری قدرت داشته باشد،
اما در نسبت و وضعیتي دیگر ميتواند جایشان برعكس شده و عاملي كه درزماني مغلوب است
در زمان دیگر رالب باشد .بههمینصورت است كه گفته ميشود عاملیت در گیرایش مادی نسبي
است .عاملیت نه خاصیت یا دارایي انسانها و نه ریرانسانها كه محصولي نسبي است و از بطن
گیرایش مادی برميخیزد.
نیات عامل انساني ،بهمحض درگیر شدن با جهان ،موضوع توانمندیهای میانجيگرانه مادیت
پیرامون وی قرار ميگیرد و به این شكل ماده ،انسان را به نیات خود ميرساند .در این صورت،
بیان بازنمودی ماده ،مورد بررسي نیست؛ بلكه بیان اجرایي ماده و قابلیتهای آن در وضعیت
اجرا اهمیت پیدا ميكند .یعني نپرسیم شيء در جای چه چیزی ایستاده است ،بلكه در پي آن
باشیم كه یک شيء چه ميكند و كدام واقعیت را به جهان فراميخواند .عاملیت در همین وضعیت
اجرا و بازنمودی نبودن ماده است كه معنا پیدا ميكند.

سال ،14
1399
شماره35
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1400
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مي آورند كه این موضوع تأكیدی است بر این نكته كه آنهه در واقعیت وجود دارد ،بافت و
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دركل ،این نظریه با بیان مؤلفهها ،خود به تحلیل انسان و ماده در جایگاه هم تولیدگر و
تولیدشونده ،هم مصرفكننده و محصول ميپردازد .ازاینرو ،ميتوان عملكرد انسان (كارگردان)
را در فرایند تولید (دكوپاژ) در این نظریه تحقیق و بررسي كرد .كارگردان ،در مواجه با متن به
تصویر ذهني ميرسد كه این تصویر ذهني در چارچوبهای یک نوع سینمای مشخص شكل
ميگیرد؛ این سینمای مشخص همان ژانرها و فنهایي است كه كارگردان تصمیم ميگیرد در
آنها شروع به روایتپردازی تصویری كند ،اما آنهه مورد توجه است نحوه رسیدن آن تصویر
ذهني فیلتر شده به عینیت جهان فیلم در چارچوب نظری گیرایش مادی است.
روش پژوهش
روش تحقیق این پژوهش ،كیفي تحلیلي و با رویكردی شناختي بر اساس نظریه گیرایش مادی
صورت گرفته است .از اینروی برای مكاشفه و آشكارسازی و درن بهتر فرایند خلق دكوپاژ در
گیرایش مادی از مقایسه تطبیقي سه مورد پویانمایي كه از متن مشترن قصه مسخ نوشته فرانتس
كافكا 1در سه نقطه مختلف جهان ساخته شده است بر اساس گزینش هدفمند از موارد مطلوب
بهره برده و بهدقت بررسي شده است .اینكه كارگردانان در تماس با یک متن واحد چه تصاویری
را خلق ميكنند كه به آثاری متفاوت ختم ميشود و این آثار به چه میزان تحت تأثیر سبک
شخصي افراد هستند یا تحت نوع سینما و فن موردنظرشان و عواملي دیگر ،مباحثي است كه
ميتوان در این تحلیل آنها را بررسي كرد.
باید اذعان داشت :مطالعه موردی ،یک كاوش تجربي است كه از منابع و شواهد چندگانه
برای بررسي یک پدیده موجود درزمینۀ واقعياش در شرایطي كه مرز بین پدیده و زمینۀ آن
بهوضوح روشن نیست ،استفاده ميكند (یین .)20 :1376 ،همهنین این روش دارای مزایای زیر
است:
 .1بهدست آوردن انبوه اطالعات؛ پرارزشترین روش برای موقعي كه پژوهشگر ميخواهد
انبوهي از اطالعات را درباره موضوع مورد پژوهش بهدست آورد.

1. Franz Kafka

از تصویرسازی ذهني تا عینیتبخشي 81❖ ...

شواهد ،اسناد ،دستساختههای تاریخي ،مصاحبههای نظاممند ،مشاهده مستقیم و حتي
پیمایشهای سنّتي را ميتوان در مطالعه موردی گنجاند .هرچه منابع دادهها در مطالعه موردی
بیشتر باشد ،درنتیجه مطالعه ما معتبرتر است.
 .3شناخت تمام ابعاد یک واحد اجتماعي؛ ساروخاني ميگوید :ازجمله نقاط قوّت تحقیق
موردی پرداختن به شناخت تمام ابعاد یک واحد اجتماعي است (ساروخاني.)300-307 :1373 ،
نمونه موردیها ،آثاری ساخته شده با سه فن متفاوت ،عروسكي ،شن و آب مركب ميباشد.
مسخ رمان كوتاهي است كه به روایت مردی ميپردازد كه یک روز صبح از خواب بیدار ميشود
و ميبیند تبدیل به یک حشره شدهاست .مواجهه گرهگوار با خودِ حشرهشدهاش و خانواده با او
در نخستین برخوردها ،از نكاتي است كه تقریباً در هر سه نمونه به آن پرداخته شدهاست .ازاینرو،
در هر كدام به بررسي نمابندیهای یكي از این صحنهها و نسبتپذیری آنها با مؤلفههای گیرایش
مادی پرداخته خواهد شد.
یافتههاي پژوهش
بر اساس نظریه گیرایش مادی ،تعامالت انسان با جهان بیروني ،به بازنمودها و یا در مفهوم دیگر
محصوالتي ختم ميشود كه نتیجه یک تعامل دو طرفه میان او و جهان پیرامونش است .این انسان
هنگاميكه در تعامل با جهان سینما قرار ميگیرد ،همین تعامل دو طرفه را در فرایند خلق دكوپاژ
دارد ،به گونهای كه ميتوان دریافت دكوپاژ در یک فضای میاني بین انسان و جهان سینمای
انتخابيش شكل ميگیرد

شكل .1رابطه انسان و جهان
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 .2روبهرو شدن با منابع بیشتر؛ قادر ساختن پژوهشگر به روبهرو شدن با طیف وسیعي از
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بر اساس شكل باال و آنهه كه از مولفههای گیرایش مادی به نگارش درآمد ،ميتوان دادههای
به دست آمده را در جدول زیر ارائه داد.
جدول  .1رابطه بین نمابندی و مولفههای گیرایش مادی
مؤلفههاي گيرایش
مادي

ذهن متجسد

نشانه مادي یا
نشانه وضعی

نمابنديها در دکوپاژ

عامليت

تجربه زندگي

معاني متفاوت در

تحت تأثیر فن و

روزمره

موقعیتهای متفاوت

ابزارهای استفاده شده

باز

تجربه زندگي در

معاني متفاوت در

تحت تأثیر سینمای

()Long shot

سینمای موردنظر

موقعیتهای متفاوت

انتخاب شده

بسته
()Close up

تحليل موردهاي مطالعاتی؛ مساخِ آقای ساامساا 1سااخته كاروالین لیف 2در ساال ( )1997و با
حمایت هئیت ملي فیلم كانادا ساخته شده است.

شكل .2فریمهایي از مسخ اثر كاروالین لیف
1. The Metamorphosis Of Mr. Samsa
2. Caroline Leaf
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مؤلفههاي گيرایش مادي

ذهن متجسد

نشانه مادي یا
نشانه وضعی

عامليت

نمابنديها در دکوپاژ
تجربه زندگي
نمای پایههای تخت به صورت تار
(نمای نزدیک به نقطه دید)

روزمره (القای حس تحت تأثیر رابطه علي و
بینایي در موقع

معلولي

بیداری)
نمای از باال از حشره
(نمای باال یا گاد كمرا)

تجربه زندگي در
مواجه با حشره و
تسلط بر آن
محدودیت فن در

نمای كناری از تخت و رسیدن حشره به
لبه تخت
(نمای نزدیک به مدیوم شات)

روایت تحت تأثیر

كادربندی و بیان

وضعیت اجرایي

تصویری حركت در
انیمیت

حركت دوربین و درنهایت نما از زمین و تجربه روایتگری

تحت تأثیر قابلیتها

در سینمای موردنظر

و محدودیتهای فن

دمپایي روفرشي كاراكتر

استعاره تصویری
افتادن حشره بر روی زمین ،نمای زوم

دست و پا زدن و

شده روی حشره و تبدیل شدن دست و

ررق شدن در

پا زدن حشره به نمایي گرداب طور

گرداب بر گرفته از
یک تجربه مادی

قابلیت و امكان شن
تصویر مبهم گرداب

در القای حس

وابسته به وضعیت اجرا

گرداب به صورت
عیني و قابل لمس
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جدول .2نسبت سازی میان دكوپاژِ پویانمایي مسخ اثر كارولین لیف و مولفههای گیرایش مادی
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مسخ 1اثر فردریک اِوِن 2و لوئیس مركادیر 3در سال  2015در كشور فرانسه ساخته شده
است.

شكل .3فریمهایي از مسخ اثر فردریک اون و لوئیس مركادیر
1. Metamorphose
2. Fredric Even
3. Louise Mercadier
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مؤلفههاي گيرایش مادي

ذهن متجسد

نشانه مادي یا
نشانه وضعی

عامليت

نمابنديها در دکوپاژ
تجربه زندگي روزمره در تحت تأثیر رابطه علّي و
نمای بسته از چهره كاراكتر و حركت دوربین توجه بر جزئیات (هم در
بر روی جسم كاراكتر

نمابندی هم در وضوح و

معلولي برای بیانگری
حس كاراكتر

محو بودن تصویر)
امكان و قابلیت فن
عروسكي و
نمای بسته از تصویر كاراكتر و چرخش

نزدیكي آن به فیلم

دوربین از تصویر بر خود كاراكتر

زنده در این
نمابندی و حركت
دوربین

نمای اینسرت از پنجره و فید این شدن

بیان رسیدن به زمان

تحت تأثیر رابطه علي و

تصویر به كادری سفید

صبح در تجربه روزمره و

معلولي

(نشانگر فرا رسیدن صبح)

تأكید بر آن با نمای
اینسرت
تحت تأثیر رابطه علي و
معلولي و انتخاب این نما

نمای باال از مادر پشت در اتاق

برای ایجاد سؤال توسط

(مادر در كادری به تصویر كشیده ميشود كه

مخاطب كه این فرد

چهره آن مشخص نیست)

كیست و پاسخ دادن به آن
در نمای بعدی با قاب
عكس
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ذهن متجسد

مؤلفههاي گيرایش مادي

نشانه مادي یا
عامليت

نشانه وضعی
نمابنديها در دکوپاژ
نمای اینسرت از قاب عكس بر روی دیوار و

پاسخ به نمای قبل بر امكان و قابلیت این فن

تیلت دان دوربین و رسیدن دوربین به

اساس اصل علت و برای حركت آزادانه
معلولي

كاراكتر

میزان فاصله گرفتن از

نمای كناری از پدر و مادر پشت در اتاق تجربه زندگي روزمره در
كاراكتر

فاصله گرفتن از سوژه و تحت تأثیر رابطه علي و

(بیانگری خشم پدر و نگراني مادر در نمایي دریافت مفاهیم موردنظر معلولي
كه بهخوبي نشانگر هر دو نكته باشد)

نمای در از نقطه دید كاراكتر
(در جهت نزدیک شدن به كاراكتر و
ایجادحس همذاتپنداری در مخاطب)

دوربین

از آن

كاراكترها بر اساس
میزان

فضای

موردنظری كه قرار
است ساخته شود

تجربه زندگي روزمره و رسیدن به این نما در
قرار گرفتن مخاطب در

جهت ایجاد حس

جایگاه كاراكتر در این

همذاتپنداری (علت

نما

و معلولي)

بیان ضعف در استعاره تحت تأثیر وضعیت
تصویری نگاه از باال به

نمای از روی شانه پدر
1

(در مقابل پسر در نما های انگل دیده
ميشود)

پایین (تجربه واقعیت)

اجرا (موقعیت
كاراكتری كه توانایي
ایستادن ندارد در
روایت ،تأثیرگذار برای
انتخاب این نما)

1. High Angle
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مسخ 1اثر یو شو ليانگ )2011( 2ساخته کشور تایوان است.

1. The Metamorphosis
2. Yu-Shou Liang
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شكل .4فریمهایي از مسخ اثر یوشو لي یانگ
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نشانه مادي یا

مؤلفههاي گيرایش مادي
ذهن متجسد

نشانه وضعی

عامليت

نمابنديها در دکوپاژ
نمای باز از بیروني خانه ،شب است و با گذر زمان با تغییر تدریجي
دیزالوی به روز ختم ميشود.

بهمثابه یک تجربه روزانه

دیزالو تاریكي به
روشنایي در اینجا به
مفهوم گذر زمان

نمای باز و های انگل از خانواده پشت در

محدودیتهای فن برای

اتاق پسر (شبیه به نمای مادر در پشت در

بیان تصویری با

اتاق در نمونه موردی قبل)

جزئیات بیشتر

نمای اینسرت از در (نزدیک به )POV

تحت تأثیر رابطه

(در اینجا ابتدا با خانواده همراه شده و

علّي و معلولي در

سپس به كاراكتر مسخ شده ميرسیم)

جهت روایت
وابسته به محدودیتها

نمای بسته از پشت جانور ،زوم اوت
دوربین و قرارگیری خانواده در كادر
(زاویه دوربینهای انگل است)

نگاه از باال به پایین به
موجود ضعیف و ناتوان در
تجربه زندگي روزمره
(به نوعي استعاره
تصویری)

و امكانات این فن
(بیان دو موضوع مهم
در یک نما با انیمیت
محدود و روایتي
خالصه از تقابل
خانواده با حشره و نوع
نگاهشان به حشره)
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جدول .4نسبت سازی میان دكوپاژِ پویانمایي مسخ اثر یوشو لي یانگ و مولفههای گیرایش مادی
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ادامۀ جدول .4نسبتسازی میان دكوپاژِ پویانمایي مسخ اثر یوشو لي یانگ و مولفههای گیرایش مادی
نشانه مادي یا

مؤلفههاي گيرایش مادي
ذهن متجسد

نشانه وضعی

عامليت

نمابنديها در دکوپاژ
نمای لو انگل از پشت كاراكتر كه خانواده
در مقابل او در پس زمینه قرار دارند.
چرخش اندن دوربین و حمله پدر به
جانور

نگاه از پایین به باال به
موجود قدرتمند در تجربه

محدودیت فن در

واقعیت روزمره

حركت كامالً آزادانه

(به نوعي استعاره

دوربین

تصویری)
وابسته به وضعیت

نمای بسته از قسمتي از اتاق كه جانور به
گوشهای از آن پرتاب ميشود.

پرت كردن به گوشهای در
تجربه زندگي نشان از
بيتوجهي و انزجار
(استعارهای تصویری)

اجرا (به گوشه
راست تصویر پرت
ميشود ،زیرا در
پالن قبل از چپ
كادر خارج شده
است)

یافتههاي پژوهش
در این سه نمونه موردی ،نمابندیهایي از تقابل حشره با خود و خانوادهاش در چارچوب نظری
و مؤلفههای گیرایش مادی بررسي شد تا از دوبارهگویي در جدول موردنظر جلوگیری شود.
همانطور كه از جدولها برميآید هر نما ،در یكي از مؤلفهها نمود بیشتری داشته و گاه سه مؤلفه
را شامل ميشوند .این بدین معناست كه هر نمایي ممكن است یک مؤلفه بارز گیرایش مادی
برای مثال عاملیت را در روایت تصویری خود داشته باشد؛ اما در مؤلفههای دیگر ميتواند دقیقاً
وابسته به این نما و درواقع این نوع روایتگری نباشد .به عبارت دیگر ،نما در یک وضعیت
اجرایي شكلگرفته و بهطور كامل به شرایط لحظه خلق وابسته باشد كه به آن دسترسي نداشته
و فاقد اطالعات موردنظر در این مورد باشیم .برای مثال ،نمای دیزالو در خارج خانه در نمونه
موردی سوم ،آنطور كه در جدول آمده فاقد وجه عاملیت است .این بدان معنا نیست كه این نما
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كردن چنین نمایي در هر فني و هر نوع سینمایي با كمي شرایط متفاوت قابل اجراست و نوع
اجرا بهدلیل سادگي نما ،وابستگي كمتری به عاملیت شخص و ماده (پویانمایي) موردنظر دارد.
ازطرف دیگر همین نما وابسته به مفهوم نشانه مادی و تجسدمندی ذهن است .اگر تبدیل شدن
شب به روز را تجربه نكرده باشیم و برایمان مفهومي نساخته باشد ،امكان درن این موضوع
برایمان وجود نداشته و فاقد توانایي بیان تصویری آن نیز هستیم .در نمونه دیگر ،نمایي مانند
نمای تقابل تصویر كاراكتر با خود كاراكتر در نمونه موردی دوم با فن عروسكي ،طبق بررسي
مؤلفه گیرایش مادی از وجه عاملیت برخوردار است .این به معنای این نیست كه در سایر فنها
چنین نمایي دیده نميشود ،بلكه در این فن بهدلیل سادگي حركت دوربین میان دو جسم ساكن
به راحتي ميتوان دوربین را بهنوعي در فضا تكان داد كه از پرسپكتیوهای خاص برخوردار بوده
باشد و نماهای متنوعي را در آن به نمایش بگذاریم؛ اتفاقي كه گاه بهدلیل سختياش در انیمیت
دوبعدی ممكن است حذف شده یا به نوعي دیگر به نمایش درآید.
همانطور كه مشاهده شد ،هر نمابندی ميتواند شامل یا فاقد مؤلفههای گیرایش مادی
باشد ،جدا از آنكه توسط چه اشخاصي در چه جوامعي تحت تأثیر چه عوامل روحي-روانيای،
شكلگرفته است .این جدولبندی و تحلیل نگاهي است كلي به خلق دكوپاژ ،یا به عبارتي رسیدن
به تصاویری است كه از یک متن به ذهن كارگردان اثر ميرسد و در قالب فن موردنظر به نمایش
درميآید .باید اذعان داشت فنها ،خود وجه مهمي را در این ساخت و پرداخت به وجود
ميآورند ،بهگونهای كه نمابندیها گاه بهشدت تحت تأثیر فن موردنظر هستند .البته گفتني است
این تأثیرگذاری تنها به فن محدود نميشود ،بلكه نوع فضا و كاراكترهای طراحيشده بهشدت
در نوع نمابندیها مؤثرند .درنهایت ميتوان اذعان داشت ،دكوپاژِ كارگردان مطابق این جدول و
تحلیلها ،جدا از حس و حال شخصياش ،بهشدت به مواردی وابسته است كه به شكلي
ناخودآگاه همان حس و حال را نیز تحت تأثیر قرار داده و در جهت متن روایي به روایت
تصویریای ميپردازد كه در مؤلفههای گیرایش مادی قابل بررسي هستند .این مؤلفهها متفاوت
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وابسته به امكانات و محدودیتهای فن موردنظر نیست ،بلكه به نوعي ميتوان گفت تصویر
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و دور از تجربههای روزمره ،توانمندیهای كارگردان و ماده پیش رویش و همهنین مفاهیم
شكلگرفته در وضعیت اجرایي نیستند.
بحث و نتيجهگيري
دكوپاژ فراتر از یک فن كه در چارچوب قواعد سینمایي یا به نوعي زبان سینمایي ،یكي از
مراحل خلق اثر است كه ميتواند از وجهي ریرتكنیكي بررسي و تحلیل شود .در این عمل
ميتوان جنبههای متفاوت زیبایيشناسي ،روانشناسي و علوم دیگر را در آن دید و آنرا در
ارتباط با كارگردان مطالعه كرد .به این معنا كه دكوپاژ تنها یک عمل قانونمند شده نیست كه
طبق همان قواع د و دستورات از پیش تعیین شده اجرایي باشد و خالق اثر و وضعیت اجرایي
در آن تأثیری نداشته باشد ،بلكه تمام جنبههای گوناگون ميتواند بر این شكلگیری تصویر اثر
بگذارد .در این پژوهش ،مطالعات به حوزه علومشناختي و بهطور مشخص گیرایش مادی
معطوف شد و در این چارچوب تحلیل شد و نتایج زیر بهدست آمد.
 كارگردان در مواجه با متن تحت تأثیر عوامل بسیاری ،تصویرهایي در ذهنش شكلگرفتهكه از آن میان به تصاویری ميرسد و فرایند از ذهنیت به عینیت رسیدن درنتیجه ،در دكوپاژ
عملي و بصری شده و در فیلم به نمایش درميآید .گیرایش مادی بهمثابه نظریهای كه فرایند
شكلگیری اثری را در یک فضای میاني بین انسان و ماده (پویانمایي) ميشناسد ،سه مؤلفه
تجسدمندی ذهن ،نشانه وضعي و عاملیت را مطرح ميكند .در این چارچوب نظری ذهنیت
كارگردان تحت تأثیر عواملي چون  .1تجربههای روزمره .2 ،روایتگری در سینمای موردنظر
كه الهام گرفته از وضعیت اجرایي كه در آن قرار دارد ،است و  .3محدود شده به قابلیتها،
توانایيها و امكانات خود و ماده پیش روی او به عینیت جهان فیلم درميآید.
 دكوپاژ از دیدگاه چارچوب نظری گیرایش مادی ،بهشدت تحت تأثیر فرم و سبکانتخابي فیلم است یا برعكس بهشدت بر فرم و سبک فیلم تأثیر ميگذارد .هنگاميكه كارگردان
تصمیم به روایتگری به صورتي ارراقشده در حاالت و احساسات كاراكترهای خود دارد ،به
نوعي شرایط صحنه و تصاویر را به شكلي تعبیه ميكند كه احساسات ارراقشده به نمایش
درآیند .او در این مسیر از نورهای شدید ،از گریمهای ارراقشده و ...استفاده ميكند .كارگردان
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در آن چارچوب برای كارگردان امكانات و محدودیتهایي ایجاد ميكند كه تصویر نهایي را
تحت تأثیر خود قرار ميدهد.
بر اساس آنهه كه تحلیل شد ،ذهنیت كارگردان چیزی جدا از واقعیت مادی و عینیت
جهان فیلم نیست ،بلكه تحت تأثیر آن و وابسته به آن شكلگرفته و شروع به خلق تصاویری
در دكوپاژ ميكند .این تصاویر در چارچوبهای مشخص سینمایي ،فني ،محدودیتها و
قابلیتهای امكاناتي به وجود آمده و در آخر در فیلم به نمایش درميآیند .اگرچه دكوپاژ یک
عمل شخصيسازی شده توسط كارگردان شناخته ميشود ،اما این به معنای جدایي كارگردان
از تمام آنهه سینما برای او تعیین و مشخص كرده است ،نميباشد .از تحلیل موردهای
مطالعاتي دریافت شد كارگردان با انتخاب سینمای موردنظر خود (برای مثال فن) ،در میان
مفاهیم موجود در آن سینما قرارگرفته و از قابلیتها و امكانات موجود آن استفاده كرده و در
وضعیت اجرایي دست به خلق نماهایي ميزند كه درعینحال كه متعلق به آن سینماست متعلق
به خود اوست و درنتیجه اثر او را از سایرین متفاوت ميكند.
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به نوعي در محیط تجربه سینمایي به بیان روایت تصویری خود ميپردازد .به عبارتي دكوپاژ
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