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Representation of Architectural Space in Asghar
Farhadi’s Cinema Based on Semiotics Approach

در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است.
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 .1پژوهشگر دکتری معماری ،گروه معماری ،واحد شبستر ،دانشگاه آزا د اسالمی ،شبستر ،ایران.
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 .4استادیار گروه معماری ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت99/08/29:

تاریخ پذیرش1400/02/25 :

تاریخ انتشار1400/07/01 :

چکیده

بیان مسئله :در سالهای اخیر نزدیکی روزافزون دو رشتۀ هنری معماری و سینما که از خصوصیات و
تأثیرات دوسویۀ یکدیگر کام ً
ال آگاهاند به یک مبحث جدى آکادمیک تبدیل شده است .سینما بهعنوان
یک رسانۀ پرمخاطب و ابزار بیانی تأثیرگذار ،از طریق بازنمایی فضای معماری سهم مهمی را در خلق
معنا ،برقرای ارتباط حسی با مخاطب ،بیان روایت و شخصیتپردازی بر عهده دارد .اما آنچه در سینمای
ایران مور د غفلت قرار گرفته است نظریهپردازى دقیق در رابطه با تعامل میانرشتهاى میان این دو حوزه و
راهکارهای بهرهگیری از ظرفیتهای مدیوم معماری در راستای تجلی معنا در فضای حاکم بر فیلم است.
هدف پژوهش :این پژوهش در پی واکاوی کارکر د دراماتیک کالبد و عناصر فضای معماری در سینمای
اصغر فرهادی ،به طور خاص فیلم «فروشنده» ،و کشف مضامین آشکار و پنهان نشانههای متن فیلم است.
روش پژوهش :در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و چارچوب نشانهشناسی سوسور،
یافتههای تحقیق بهصورت توصیفی-تحلیلی ارائه شده است.
نتیجهگیری :نتایج حاصل از مطالعه مبین این نکات است که در سینمای فرهادی ساختار معمارانۀ فضا نه
فقط بهعنوان پسزمینۀ داستان ،بلکه همچون عاملی دخیل در روند فیلمها ،با رفتار شخصیتها و درونمایۀ
آثار منطبق بوده و بهتنهایی مؤی د احساسات و حتی ادراک معانی خاص هر فیلم هستند .همچنین هر
عنصر و المانی از فضای معماری براساس مقاصد معنایی و نشانهشناختی خاصی بازنمایی میشود .بهعالوه
نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که در فیلم «فروشنده» حجمی گسترده از نشانهها به صورت
کام ً
ال محسوس و هدفمند در قالب کالب د و عناصر فضایی معماری گوناگون همچون خانه ،رنگ ،نور ،بافت،
بازشو و اشیا به کار گرفته شده تا روایت دراماتیک داستان و انتقال معانی نهفتۀ آن ،تعریف عملكر د و
حاالت کاراکترها و برانگیختن احساسات بیننده حاصل شود.
واژگان كلیدی :بازنمایی ،فضای معماری ،نشانهشناسی ،معماری در سینما ،اصغر فرهادی.
* این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری معماری «فرزا د نوائی» با عنوان «بازنمایی
معنایی فضای معماری در سینمای معاصر ایران با رویکر د نشانهشناسی ،مطالعۀ
موردی :منتخب فیلمهای دو دهۀ اخیر سینمای ایران» است که به راهنمایی دکتر

«مهروش کاظمی شیشوان» و دکتر «اکرم حسینی» و مشاورۀ دکتر «نگار نصیری»
است که در سال  1400در «دانشگاه آزا د اسالمی واح د شبستر» در حال انجام است.
** نویسندۀ مسئولmmkk177@gmail.com ،09141165748 :
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فرزاد نوائی و همکاران
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مقدمه

سینما درکلیترین تعریف خو د ،هنر بازنمایی واقعیت
(صفاران و ملکشاهیان )57 ،1397 ،با ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ
به واسطۀ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ (ﮔﻮﻫﺮﭘﻮﺭ .)80 ،1389 ،این
هنر نسبت به سایر جلوههای رسانه نزدیکی بیشتری به متن
و جریان زندگی دارد (رضازاده و فرهمندیان)14 ،1389 ،
و از طرفی یک ابزار تداعی معانی و دنیای مجازی برای
بازنمایی فضاها ،محیطها ،رویدادها ،نمادها ،و نشانهها است
که به صورت مستمر و پیوسته در حال آموزش ،یادآوری و
یا تجسم محیطهای واقعی و مجازی برای مخاطبان خود
است ( Habibi, Farahmandian & Basiri Mojdehi,
 .)2016, 228معماری نیز آیینۀ تمامنمای جامعه و یک
وسیلۀ ارتباط جمعی (رسانه) است که مخاطب با استناد
به نشانههای فضایی و محیطی با آن ارتباط برقرار میکند
(دباغ و مختاباد امرئی .)35 ،1393 ،فیلم یکی از عرصههای
شکلگیری تخیالت در زمینۀ معماری قلمداد میشود .لزوم
توجه به زمان ،مکان ،فضا و درک هر یک در آثار سینمایی،
سینما را به معماری وابسته میکند (ردایی .)41 ،1392 ،در
سالهای اخیر ،برگزاری همایشهای بزرگ و مهم دانشگاهی
با موضوع سینما و معماری (خوشبخت،)9 ،1389 ،
گسترش روزافزون بهر هگیری از سینما بهعنوان ابزاری
کاربردی در فرایند طراحی معماری و استفاده از فیلمها
در مدارس و دانشکدههای معماری در جهت آموزش ،بحث
رابطۀ سینما و معماری وجههای آکادمیک به خود گرفته
است (قهرمانی ،پیراوی ونک ،مظاهریان و صیاد،1393 ،
 .)28از میان مؤلفههای مفهومی قابلبررسی ،کلیدواژۀ
فضا یكی از اساسیترین مفاهیم این دو هنر و دارای نقش
تعیینكنندهای در مطالعۀ کالبد ،فرم و معنای آنهاست
(سرابی و موالنایی .)158 ،1396 ،هر دو هنر دارای اصول
مشترکی برای ادراک فضا و برانگیختن احساس انسانها
هستند و برای رساندن مفاهیم عمیقترشان از فضا بهره
میجویند (بلیالن اصل و اسکندری .)106 ،1396 ،مفهوم
فضا در معماری مبتنی بر بعد زمان شکل میگیرد و با
حرکت در زمان و مکان سلسلهمراتب فضایی آشکار میشود،
از این رو فضا در معماری دارای روایت  1است (عابدی،
اعتصام ،مختاباد امرئی و شاهچراغی .)109 ،1397 ،در
سینما نیز بخش مهمی از داستان 2و روایت رویدادهای یک
فیلم معموالً در فضای معماری به وقوع میپیوندد و کیفیت
آرایش محیط با طراحی آن ،که نوعی مسئلۀ معمارانه است،
در تشدید حس مورد نظر راوی 3سینما یا کارگردان اهمیت
فراوان دارد (معتمدی و میرزاکوچک خوشنویس،1398 ،
 .)163فیلمسازان به شیوههای گوناگون از فضای معماری
استفاده میکنند (مدنیپور)140 ،1391 ،؛ برای بعضی،
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فضای معماری فقط حاشیهای بر متن است است که صرفاً
بستر و محملی برای کنشها میشود و در پیشبرد طرح
داستان بهعنوان عنصری جداگانه کمتر مورد توجه قرار
میگیرد .برای گروهی دیگر ،فضای معماری بخش مهمی از
متن فیلمنامه 4است که استفادۀ آگاهانه و نمادین از آن نقش
مهمی در ایجاد رابطه میان موضوع داستان و غنای ترتیب
بازگویی آن ایفا میکند (همان .)125 ،رویکردهای متفاوتی
از واکاوی فضای معماری در فیلم وجود دارد (Goharipour,
 ،)2019, 165یکی از این روشهای کارآم د تحلیلی-تفسیری
برای آثار سینمایی با موضوع معماری ،نشانهشناسی 5است
(مهدوینژاد ،مهدوینژاد ،طغرایی و قاضیپور.)80 ،1392 ،
در این جایگاه فضای معماری میتواند در مقام تبیین
داستان و تم 6یا مضامین فیلم برآید و با نمودهای خود در
فیلم ،ذهنیت فیلمساز را بر بیننده آشکارتر کند (یوسفی،
.)5 ،1397
در گسترۀ سینمای ایران ،شمار نمونههایی که فضای
معماری و ویژگیهای زیباییشناختی 7و مفهومگرایی 8آن
را همچون بنپارهای ساختاری و با کارکرد نشانهشناختی
به کار گرفته باشند ،چندان پرشمار نبو ده و اغلب
بهعنوان عنصری صرفاً بصری مور د استفا ده قرار گرفته
است (لقمانی ،اعتصام و ذبیحی .)29 ،1398 ،از جمله
کارگردانانی که فضای معماری در کارهایش بروزی درخور
مییابد ،اصغر فرهادی است (پورجعفری .)57 ،1395 ،اما
در ﺣﺎلی که فرهادی را فیلمساز مؤلف (راوراد و میرزاده،
 )54 ،1396و آگاه به بهرهگیری از ویژگیهای معمارانۀ
فضا (صمیم ،صمدانی و امجدی )67 ،1393 ،میدانند،
ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از فیلمﻫﺎی او از دﻳﺪﮔﺎه ﺧﺎص ﻣﻌﻤﺎری بررسی
و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺪه است .بنابراین هدف این پژوهش واکاوی
و شناسایی کارکر د دراماتیک  9کالبد و عناصر فضای
معماری در روایتگری سینمای اصغر فرهادی ،ﺑﺎ تأکید
ﺑر ﻓﻴﻠﻢ «فروشنده» و کشف مضامین و معانی آشکار و
پنهان نشانههای فضای معماری متن فیلم با رویکر د
نشانهشناختی است .شناخت این کارکرد و تأثیر متقابل آن
بر عناصر سینمایی همچون روایت ،مکان ،زمان و شخصیت
كه به خلق فضای سینمایی و بازنمایی این عناصر كمک
میكند ،بر درك معنای فیلم و فضای آثارش تأثیر شگرفی
دارد (امینزاده.)3 ،1397 ،
با توجه به مقدمه و بیان مسئله ،این پژوهش در تالش
برای پاسخگویی به این پرسشهاست:
 فضای معماری و ویژگیهای ذاتی آن چه نقشی درشکلگیری روایت سینمای اصغر فرهادی داشته است؟
 چه نوع فضاهای معماری بستر بیشتر رویدا دهایفیلمهای فرهادی و باالخص فیلم «فروشنده» است؟
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 فضای معماری در فیلم «فروشنده» با استفاده از چهنشانههایی بازنمایی شده است؟ و این نشانهها چه نقشی
در پیشبرد داستان اثر دارند؟
پاسخ به این پرسشها در جهت نیل به اهداف زیر هستند:
 شناخت نقش فضای معماری در شکلگیری روایتسینمای اصغر فرهادی؛
 شناسایی و معرفی تنوع فضاهای معماری استفادهشدهدر آثار فرهادی و باالخص فیلم «فروشنده»؛
 شناسایی و تبیین کارکرد نشانههای فضای معماری درفیلم «فروشنده».

پیشینۀ پژوهش

چارچوب نظری و مفهومی پژوهش

د معماری و سینما
•تأملی در پیون 
عرصۀ ارتباط معماری و سینما بهعنوان محملی برای
بررسی و متقاعدسازی مخاطب بارها مور د انتفاع هر دو
حوزه بوده است (امیرسرداری و همکاران.)17 ،1398 ،
اگر در دهههای گذشته ،معماری و سینما دو حیطۀ
11
مستقل بو دند ،در دنیای معاصر با دیجیتالیز هشدن
جهان و محوشدن تدریجی فاصلۀ واقعیت و خیال،
12
این دو قرابت نز دیکی یافتهاند و سینما به پارا دایمی
محوری در فرایند طراحی معماری تبدیل شده است
(  .)Vidler, 1992, 74-76در بررسی این رابطه ،یکی از
مباحث اساسی نحوۀ استفادۀ فیلمسازان از فضا ،معماری
و لوکیشن  13در آثارشان و شکلگیری معنا بو ده است
(قهرمانی و همکاران .)28 ،1393 ،ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺤﻮۀ ارائۀ
ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ سینما و معماری ،مسئلۀ ﻓﻀﺎ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺩﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ واسطۀ ﺗﺠﺴمیﺑﻮﺩﻥ آنها ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩﺍی ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ،ﺑﻪ
ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺣﺴﺎﺱﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎیی آنها ﺩﺭ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻨﺸﺎﻥ،
ﻣﺸـﺘﺮﻙ ﺍﺳﺖ (سرابی و موالنایی .)158 ،1396 ،هر دو
فرم هنری به خلق فضا و روح زندگی میپردازند (پنز و
تامس  ،)15 ،1389اگرچه خلق فضا در سینما توهمی از
واقعیت و در معماری حقیقتی از واقعیت است (عابدی و
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پیوند معماری و سینما در ایران مانند بسیاری از حوزهها
در ابهام است (حسینی ،ابیزاده و باقری.)119 ،1388 ،
آنچه که بر هیچ کس پوشیده نیست نپر داختن دقیق
هنرمندان و اندیشمندان هر دو شاخه به این زمینه است و
آنچه تا به امروز در طراحی فیلمهای سینمایی عموماً مورد
بیتوجهی قرار گرفته است تأثیر معماری بر تجلی معنا
در فضای حاکم بر فیلم است (پناهی .)11 ،1397 ،جز
دو همایش تخصصی معماری و سینما که در سال 1386
و  1387به همت فرهنگستان هنر برگزار شد ،بیشتر
تحقیقات پراکنده و جزئی  -عموماً در سطح پژوهشهای
نظری دانشگاهی  -بودهاند و موردی به موضوعی چنین
گسترده و کاربردی نپرداخته است .در بیشتر این مطالعات
تئوریک ،یا به زمینههای مشترك عناصر بیانی و مفهومی
مؤثر در ارتباط این دو هنر مانند ریتم  ،10حرکت ،نور
و فضا پر داخته شده است (معتمدی و میرزاکوچک
خوشنویس1398 ،؛ سرابی و موالنایی1396 ،؛ اسالمی،
1394؛ رحیمیان1389 ،؛ حسینی و همکاران )1388 ،یا
تجربۀ اداركی فضای معماری در آثار فیلمسازان مشهور
دنیای سینما تحلیل شده است (Koeck, 2013؛ پاالسما،
1394؛ خوشبخت1389 ،؛ پنز و تامس1389 ،؛ مختاباد
امرئی و پناهی .)1386 ،در پژوهشهایی نیز تأثیرات
مفاهیم معماری در سینمای ایران مالک تحقیق بوده است
(Habibi et al., 2016.؛ بلیالن اصل و اسکندری1396 ،؛
هاشمیزاده ،دالور و مظفری 1396 ،؛ صمیم و همکاران،
1393؛ عالقمندان ﻣﻄﻠﻖ1391 ،؛ مدنیپور1391 ،؛
رضازا ده و فرهمندیان .)1389 ،در حوزۀ نشانهشناسی
معماری و شهر در سینما ،سیامک پناهی ( )1397در اثر
تألیفی خو د با عنوان «معماری و سینمای معناگرا» ،به
نقش اساسی فضاهای معماری در درک مراتب هویت و
تجلی مفاهیم معنوی فیلمهای معناگرا دست یافته است.
امیرسر داری ،فروتن ،معظمی و محمدی ()17 ،1398

نیز با بررسی نشانهشناختی ساختما نهای بلند مسکونی
در سینمای بعد از انقالب اسالمی ایران دریافتند که
ساختما نهای بلند مسکونی از یک طرف ،در چالش با
انسجام اجتماعی ،حریم خصوصی و ابعا د همسایگی و
از طرف دیگر ،زمینهساز مادیگرایی ،فردگرایی و تظاهر
هستند .مقاالت دیگری نیز در زمینۀ سینمای اصغر فرهادی
تألیف شده است که در این تحقیق از بخش مبانی نظری
آنها بهره جسته شده است (افشار و کمالینیا1397 ،؛
امینی و سرپرست سادات1397 ،؛ سجادیفر ،ایشانی و
باوانپوری1397 ،؛ ریاضی و صالح بلوردی1397 ،؛ راوراد
و میرزاده1396 ،؛ صادقی فسایی و پروایی1396 ،؛ رضایی،
حسنپور و دانشگر )1393 ،اشاره کرد .در بخش عمدهای
از این مطالعات ،معضالت اجتماعی و فرهنگی با سویه و
دیدگاه جامعهشناختی روانشناسانه بررسی شده است .در
مجموع ،پس از جستوجوی پژوهشهای صورتپذیرفته،
چه درسطح جهانی و چه در داخل ایران ،کمبود آثاری با
زمینۀ موضوعی مقالۀ حاضر به روشنی به چشم میخورد.
لذا آنچه در این پژوهش بدیع است طرح مسئلۀ نقش
فضای معماری در معناسازی و روایتپردازی اثر سینمایی
با رویکردی نشانهشناسی و ارائۀ الگویی کاربردی در این
زمینه است.

..............................................................................
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فرزاد نوائی و همکاران

همکاران .)109 ،1397 ،فضاهای بصری مهمترین عامل
بیان در فیلم هستند (حسینی و همکاران.)113 ،1388 ،
نقش فضای موجود در فیلم همانند پسزمینۀ 14یک تابلوی
نقاشی اهمیت دارد و هرگونه عدم هماهنگی بین سوژه و
فضای اطراف باعث ایجاد عدم جذابیت و تضعیف پیام فیلم
خواهد بود (پناهی .)551 ،1397 ،معماری نیز هنری است
كه بیانش از طریق فضاست ،پس جنبۀ صوری و عینی
معماری صفتهای ویژۀ فضاست (معظمی.)60 ،1390 ،
هنر معمار در عرصۀ شكلدهی به فضا با استفاده از ابزار
بیانی دیوارها ،سقفها ،در و پنجر هها و نماها متجلی
میشود (رحیمیان .)251 ،1389 ،در حالی که در سینما
فیلمساز ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ذﻫﻨﻴﺎت ﺧﻮد و برای ساختن فضای
فیلمیک  15ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ راهﻫﺎی مختلفی ﻣﺘﻮﺳﻞ میﺷﻮد
و ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮی را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در واﻗﻌﻴﺖ اﻳﺠﺎد میﻛﻨﺪ .در
اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮرﭘﺮدازی ،زاوﻳۀ دورﺑﻴﻦ ،حرکت،
رﻧﮓ ،دﻛﻮر مناسب و ﺑﺴﻴﺎری ﺗﻤﻬﻴﺪات دﻳﮕﺮ در ﺧﻠﻖ اﻳﻦ
ﺗﻮﻫﻢ ﻓﻀﺎیی ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﻧﺪ (عالقمندان مطلق.)22 ،1391 ،
فضا در سینما شکل بصری عقاید کارگردان و بازنمود فکر
آدمهایی است که در درون کادر با هم در ارتباطاند و یکی
از عناصر ارتباطی آنها اتفاقاً معماری و بناست (گوهرپور،
 .)82 ،1389هنر معماری در سینما بهعنوان عامل اصلی
فضای رویدادهای فیلم و ایجاد تعادل و هماهنگی در شکل
تصاویر و ترکیببندی  16صحنه  17مطرح میشود (پناهی،
 .)551 ،1397بنابراین اگر غایت معماری را خلق فضا
بدانیم ،از آنجا که در سینما فضاسازی خو د در خدمت
بیان داستان دراماتیک قرار میگیرد ،فیلمساز با استفاده
از بازنمایی برخی وجوه معمارانۀ اثر ،از فضای معماری در
خدمت بیان داستان خود استفاده میکند (عسکرزاده و
ظریف آسیابان.)13 ،1395 ،
•مفهوم تصویر فضای معماری
هر تصویر سینمایی متشکل از دو عنصر «موضوع
بازنمایی»  18و «فاعل بازنمایی»  19است (اجاللی و
گوهریپور.)234 ،1394 ،
 «موضوع بازنمایی» به معنای سوژهای است که به آننگریسته میشود .در این پژوهش ،موضوع بازنمایی «فضای
معماری» است که آن را میتوان ترکیبی از دو مؤلفه
دانست :مؤلفۀ نخست« ،کالبد عملکردی فضای معماری»،
شامل تودههای فیزیکی ساختمانی با کاربریهای متفاوت
است .این مؤلفه در شكلگیری نقش کاراکترهای  20فیلم
مؤثر بو ده و میتواند بازگوکنندۀ احساسات شخصیتها
یا حتی سرنوشت آیندۀ آنها باشد (موسوی و حسینی
سنگتراشانی .)56 ،1393 ،مؤلفۀ دوم« ،عناصر فضای
معماری» ،شامل اجزا و عناصر  21تشکیلدهندۀ درون

..............................................................................
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کالبد مانند دیوار ،بازشو ،مبلمان ،رنگ ،بافت و پله است.
عناصر معماری میتواند فضای صحنه را جهت تجلی
مفاهیم معماری طراحی کند تا نقش عمیقی در اکران
اندیشه ایفا کند (مختاباد امرئی و پناهی.)116 ،1386 ،
22
هر دوی این مؤلفهها میتواند به تبعیت از الگوی ﺳﻮﺳﻮر
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ و داللتهای معنایی را ﺑﻪ
ذﻫﻦ متبا در ﮐﻨﻨﺪ (روانشا دنیا ،مختابا د امرئی ،دیبا و
پناهی.)60 ،1399 ،
 «فاعل بازنمایی» همان زاویۀ دید بصری فیلمساز بهموضوع بازنمایی است که به دو بحث «جهانبینی و نگرش
کارگر دان» و «انتخا بهای فنشناختی و رویکر دهای
فرمی» وی تقسیم میشود که بهنوعی ابزار دست فیلمساز
برای ارائۀ تصویر مورد نظر خود از فضای معماری است
(اجاللی و گوهریپور .)11 ،1393 ،فیلمساز در ساخت
تصویر مورد نظر خود ،با استفاده از تکنیکهایی سینمایی
دالهایی 23به آن میافزاید که مدلولهای 24معنایی معینی
داشته و آن را رمزگذاری میکند (اجاللی و گوهریپور،
.)235 ،1394
• نشانهشناسی فضای معماری در فیلمهای سینمایی
تحلیل نشانهشناسی از رویکر دهای تحلیلی است که
در متون رسانهای ،از جمله آثار سینمایی که سرشار
از نشانهها هستند ،پرکاربر د است (صمیم و همکاران،
انش مدرن در حوزة سینما ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
 .)69 ،1393این د ِ
ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻌﻨﺎیی و ﻛﺸﻒ ﻣﻌﺎنی ﺳﻴﺎل در درون
محتوای فیلم اﺳﺖ؛ رویکر دی که ﺷﻜﻞدﻫﻨﺪة ﻓﻀﺎﻫﺎیی
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺎزی درون آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت میﮔﻴﺮ د
(شهبا ،غفوریان و نیكخواه ابیانه .)13 ،1396 ،در این
رهیافت ،کلمات ،تصاویر ،موسیقی ،اشیا ،بناها و دیگر
عناصر فضایی فیلم بهمثابۀ نشانهای در نظر گرفته میشود
که از طریق آنها معانی خلق میشوند (هاشمیزا ده و
همکاران .)92 ،1396 ،البته نشانه بهخو دیخو د معنای
آشكاری ندار د .آنچه به نشانه معنا میدهد درك ذهنی
مخاطب و تأویل اوست (شهبا و طبرسا.)37 ،1391 ،
از سوی دیگر ،معماری یک متن الیهگون فضایی بو ده
و دارای مضامین و معناهای متعدد در درون رمزگان
خو د است (دباغ و مختاباد امرئی .)35 ،1393 ،یکی از
شیو ههای مؤثر در خوانش فضای معماری در فیلم به
زمانی مربوط است که آن را در مقام نشانه در نظر بگیریم
(یوسفی .)4 ،1397 ،تحلیل نشانههای تصویری در فضای
معماری بازنماییشده در سینما میتواند معنا و اندیشۀ
نهفته در فیلم را از زاویۀ دید معماری استخراج کند
(مهدو ینژا د و همکاران .)80 ،1392 ،به عبارتی دیگر،
نشانهشناسی با تفسیر بیان حاصل از فر مها و عناصر

نشریۀ علمی باغ نظر / 20-5 ،)100(18 ،مهر 1400

معماری ،تدوین و دستهبندیکردن آنها و تبدیل هر عنصر
به یک ابزار ارتباطی ،میتواند به معنایی در ارتباط با اثر
معماری دست یابد ( .)Ramzy, 2013, 338
فردیناند دوسوسور الگویی دووجهی از نشانه را با عنوان
دال«تصویری آوایی یا معا دل نوشتن آن» و مدلول
«مفهومی که دال به آن داللت میکند یا تصور مفهومی»
ارائه میدهد و از رابطۀ میان این دو عنصر درونی نشانه
با واژۀ « داللت» یا د میکند (سجو دی)19 ،1387 ،
(تصویر  .)1همچنین سوسور اضافه میکند که «رابطۀ
بین دال و مدلول اختیاری  25است؛ بدون علت است و
هیچ ارتباط منطقی میان لغت و مفهوم و دال و مدلول
وجود ندارد؛ نکتهای که دریافت معنا در متون را جالب
و معماگونه میسازد» (برگر .)22 ،1383 ،اما برای درک
صحیحتر منطق استفا ده از نشانهها در یک اثر ،جدا از
استخراج نشانهها از متن (فیلم) ،روابط بین نشانهها که
به معنا منجر میشود باید مد نظر قرار گیرد (گوهریپور،
 .)110 ،1391از نظر سوسور ،این تمایز و ارتباط دالها
27
خود بر دو نوعاند :روابط همنشینی 26و روابط جانشینی
(رضایی و همکاران .)129 ،1393 ،هرگاه یک نشانه یا
«دال» به جای یک معنا یا «مدلول» به کار گرفته شود با
محور جانشینی روبهرو هستیم و هرگاه چند نشانه در کنار
یکدیگر یک معنای واحد را ایجاد کنند در این مورد ما
شاهد محور همنشینی در انتقال پیام هستیم (سجادیفر
و همکاران .)76 ،1397 ،این مفاهیم زبانشناختی را با
احتیاط بسیار میتوان در نشانهشناسی سینما نیز به کار

توصیف دقیق و روشن از نشانه

معنای

ﻓﺮاﯾﻨﺪى ﮐﻪ در این مقاله ﺑﺮاى رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻌﻨﺎى
ناشی از بازنمایی فضای معماری در ﻓﯿﻠﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻰ
بصری سوسور ﻃﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،در تصویر  2آﻣﺪه اﺳﺖ.

روششناسی پژوهش

مطالعۀ حاضر پژوهشی نظری با رویکردی کیفی است که
راهبر د اصلی آن شیوۀ تفسیری با تحلیل نشانهشناختی
بصری سوسور است .روش گر دآوری دا دهها کتابخانهای
و آرشیوی؛ ابزار تحلیل کتاب ،فیلم و عکس؛ و نوع
یافتهها توصیفی-تحلیلی است .کشف قصد و منظور
اصلی تولیدکنندة محتوا که در اینجا اثری سینمایی است
از اهداف نگارش این مقاله به شمار نمیرود ،بلکه فیلم
در اینجا همانند یک متن ا دبی انگاشته که با مخاطب
به گفتوگو مینشـیند و مخاطب نیز به منظور برقراری
ارتباط با اثر به دنبال خوانش متن و کشف معنای ناشی
از حضور فضای معماری است؛ تفسیری که استفا ده از
رو شهای نشانهشناسی را امری ناگزیر جلوه میدهد.
در این نوشتار ،واحد تحلیل فیلم سکانسی  28متشکل از
نماهای متعدد است که بخشی از فرایند کلی داستان فیلم

همنشینی

هرگاه چند نشانه در کنار یکدیگر یک
معنای واحد را ایجاد کنند

هر چیزی که معنا را

معنای

میرساند

ضمنی

داللت

جانشینی

هرگاه یک نشانه یا دال به جای یک
معنا یا مدلول به کار گرفته شود

مدلول
تصویر مفهومی
معنای دریافتی و برداشت
ذهنی از تصویر یک نشانه

تصویر  .1مدل نشانهشناسی سوسور .مأخذ :نگارندگان.

...................................................................

دال
تصور تصویری
فرم فیزیکی نشانه (کلمات،
تصاویر ،آواها ،احجام)

ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﭘﮋوﻫﺶ

نشانه

صریح

مفاهیم ذهنی ایجادشده توسط نشانه
یا دال و ایدههای مرتبط با احساسات

گرفت (براودی و کوهن .)141 ،1396 ،از تحلیل همنشینی
برای کشف معانی آشکار فیلم و از تحلیل جانشینی برای
کشف معنای پنهان و داللتهای ضمنی متن فیلم استفاده
خواهد شد (چندلر.)133 ،1394 ،

..............................................................................
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موضوع بازنمایی

فاعل بازنمایی

دالها

 دال های
تصویری مرتبط
با فضای معماری

 فضای معماری

* کالبد
عملکردی فضای
معماری

نشانهشناسی

 نگرش فیلمساز

* عناصر فضای
معماری

* بناها و
تودههای فیزیکی
با کاربریهای
متفاوت

* عناصر و عوامل
تشکیلدهندۀ
درون کالبد

مدلول

 نشانهشناسی
سوسور

* تحلیل
همنشینی

 معنا ،مفهوم

* تحلیل
جانشینی

تصویر  .2مدل مفهومی پژوهش .مأخذ :نگارندگان.

را میسازد .بدین صورت که با فرض هر سکانس بهمثابۀ
یک متن و فضای معماری (کالبد و عناصر) بهعنوان نشانه،
نحوۀ نمود و مفهوم آن از دیدگاه سوسور بررسی و سپس
به آشکارسازی معانی نشانهها و ساختار روایی درون فیلم
پرداخته میشود .تنها ذکر این نکته الزم است که انتخاب
سکانسها در مقوالتی انجام میشود که فضای معماری را
در تصویر یادآوری کرده و از میان نشانههای مختلف فیلم
نیز بیشتر از نشانههای تصویری مرتبط با آن فضا بهره
جسته شده است.

....................................................................

یافتههای پژوهش

•ساختار فضای معماری در سینمای اصغر فرهادی
اصغر فرها دی بیگمان یکی از فیلمسازان تأثیرگذار
معاصر ایران است که لحن انسانی ،پر داختن ظریف به
جزئیات ،بیان مشکالت بشری در ساختاری قابلفهم و
واقعگرایی منحصربهفردش مخاطبان جهانی آثار او را نیز
افزایش دادهاند (شهبا و علیپناهلو .)74 ،1396 ،سینمای
فرهادی را میتوان از دیدگاه کاربرد فضای معماری ،در
دو حوزۀ شیوۀ بازنمایی فضای معماری و بهکارگیری آن
در روایتگری کاوید .برای واکاوی دقیق این دیدگاه ،باید
از منظر تنها یک فیلم فراتر برویم و از نظرگاهی کالنتر،
که در اینجا مجموعه آثار قبلی فیلمساز است ،به موضوع
بنگریم .بنابراین ابتدا در جدول  1بهاجمال نقش ساختار
فضای معماری در تمام فیلمهای وی بررسی میشو د و
سپس در جداول  2الف ،ب و ج بهتفصیل این نقش در

..............................................................................
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سکانسهای مهم و اثرگذار فیلم «فروشنده» مورد تحلیل
معنایی قرار میگیرد.
•تحلیل نشانهشناختی فضای معماری در فیلم
«فروشنده»
- -گزیدۀ فیلم

«فروشنده» بهعنوان هفتمین اثر اصغر فرها دی ،روایت
داستان زوج هنرمند تئاتر به بازیگری شهاب حسینی
(عما د) و ترانه علیدوستی (رعنا) است که آپارتمان
محل سکونت آنها در اثر گودبرداری غیراصولی شروع به
نشست کرده و آنها به اجبار خانۀ خود را ترک میکنند
و به یکی از دوستانشان به نام «بابک» به خانهای که در
پشتبام آپارتمانی قرار دارد و پیشتر زنی بدکاره به نام
«آهو» در آن ساکن بوده اسبابکشی میکنند .این واحد
مسکونی بهتازگی تخلیه شده و مستأجر قبلی آن نیمی
از اثاثش را در اتاقی با در بسته جا گذاشته و حاضر نشده
که برای بر دنشان بیاید .با نقلمکان آنها به این خانۀ
جدید در ظاهر همهچیز ابتدا خوب پیش میرود ،اما یک
شب رعنا بر اثر بیتوجهی به اینکه چه کسی پشت در
ورو دی است ،آن را باز میکند و در حمام مور د تعدی
مردی ناشناس قرار میگیرد .این واقعۀ شوم سایۀ تردید،
بدبینی و خشونت را بر زندگیشان گسترانده و عما د را
به پیگیری حقیقتی دردناک و جستوجویی طوالنی برای
یافتن و انتقام از فرد متجاوز وامیدارد که در نهایت به
بحرانی غیرقابلکنترل در روابط و تصورات رعنا و عما د
ختم میشود.

نشریۀ علمی باغ نظر / 20-5 ،)100(18 ،مهر 1400

جدول  .1تحلیل نشانهشناختی فضای معماری در آثار فرهادی .مأخذ :نگارندگان.
نام فیلم

سال
ساخت

فضاهای معماری
شاخص رویداد فیلم

رقص در غبار

1381

خانه ،دادگاه ،فضای
شهری ،بیمارستان

شهر زیبا

1382

خانه ،کانون اصالح و
تربیت ،مسجد ،دادگاه،
فضای شهری

چهارشنبهسوری

1384

آپارتمان ،فضای
شهری

دربارۀ الی

1387

ویال ،بیمارستان،
فضای شهری

جدایی نادر از
سیمین

1389

خانه ،مدرسه ،دادگاه،
فضای شهری ،بانک،
کارگاه تولیدی

گذشته

1392

خانه ،فضای شهری،
داروخانه ،دادگاه

تحلیل نشانهشناسی فضاهای معماری تأثیرگذار در فیلم
پیشگویی رابطة شکننده و ناکام زوج فیلم
شیشۀ شکستۀ خانه در ابتدای فیلم؛
ِ
فضایی به نام خانه و محل امن و آسایش در فیلم معنا ندارد؛ پیشاپیش فروپاشیده و
از بین رفته است.
وجود سیم خاردار دور خانۀ ریحانه ،نشانهای از در بند بودن رابطۀ زوج عاشق
قاب آبیرنگ پنجرۀ خانۀ فیروزه و نگاه از آن به بیرون؛ از یک سو احساس انزوا و تنهایی
شخصیتها و از سوی دیگر نمایشگر ارتباط و قابگرفتن رخدادهای درون و بیرون خانه
خانۀ کهنه و در آستانة فروریختن ابوالقاسم ،رنگ تیرۀ غالب فضاها و پوششها نشانۀ نبودن روابط
عاطفی و صمیمی بین افراد ساکن در آن و احوال درونی پریشان و متزلزل آنها
تأکید مکرر قاببندیهای فیلم بر فنس و میلههای فوالدی؛ نشانۀ تقدیر نافرجام شخصیتها
تصویر منعکس برجهای نواب در شیشۀ اتوبوس؛ انتخاب کام ً
ال آگاهانه در جهت نشاندادن نتیجۀ
منفی تغییرات شهر و پیشدرآمدی بر نقش اساسی فضای آپارتمان با تمام ویژگیهای نهان و
کژکاریهایش در پیشبرد داستان فیلم
خرابی زنگ منزل ،شیشۀ شکستۀ پنجره ،نابهسامانی و شلوغی خانه ،انبوهی از وسایل نامرتب،
بیتوجهی به اوضاع داخلی خانه؛ بازتابی از ناامنی روانی و روابط بحرانزدۀ ساکنان
حضور پررنگ پنجرههای بزرگ بدون پرده؛ نبودن حریم و زیر دید بودن مداوم
استراق سمع از هواکش مشترک حمام واحدهای آپارتمان و کشف راز خیانت همسر مژده؛ خلل و
ناامنی موجود در آپارتمان و ازدستدادن معنای حریم خصوصی در آن
تصاویر روحی و سیمین پشت میلههای ورودی مجتمع؛ نوعی تأکید بصری بر گرفتاری کاراکترها
در چرخۀ روزگار
ساکنشدن جمع دوستان در ویالی متروکه (دیوارهای طبلهکرده ،شیشههای شکسته ،سختی
بازشدن در و پنجرهها ،رنگ چرک و تیرۀ فضای فیلم)؛ تناظر کامل با وقوع اتفاقات هولناک
پیشروی داستان ،نبودن حریم امن برای مهمانان و ظهور روابط روبهزوال بین شخصیتها
نورگیری مرکز بنا و حضور پررنگ پنجره و شیشه؛ نبود حریم و فاششدن اتفاقات پنهان و رازها

راهپله جزء شاخصهای معنایی فیلم و محل رویداد گرۀ معمایی داستان (افتادن زن خدمتکار)
کاستی و نقصهای محیط خانه (کامل رنگنشدن دیوارها ،شلوغ و بینظم بودن مبلمان)؛ برگردانی
از احواالت بیقرار درون آدمها و ارتباطات نابهسامان آنها

...................................................................

بههمریختگی مبلمان ،مستعملبودن کاشیها و دیوارها و رنگ تیرۀ پوششها؛ نشانۀ عدم آرامش
زندگی و بازتاب آن در کژرفتاری عناصر فضایی

..............................................................................
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جدول  .2الف) تحلیل نشانهشناسی عناصر فضای معماری در فیلم «فروشنده» (تئاتر) .مأخذ :نگارندگان.
نام فضا

زمان
سکانس
مدلول

صحنۀ تئاتر

→00:01:12
00:02:47

نشانهشناسی عناصر فضای معماری
دال

مدلول

تختخواب دونفرۀ نامرتب

آشقتگی و تزلزل در زندگی زناشویی و حریم خصوصی

دو تختخواب تکنفره دارای میله عمودی

شکاف محسوس در پیوند عاطفی زوجین و حبس رازی پنهان
در نهانشان

رنگ قرمز در پتو ،نورپردازی صحنه
و عبارت تابلو «هتل کازینو»

عشق و عشرت جنسی نهفته در محتوای فیلم

اتصاالت داربستی بیحفاظ خانۀ ویلی

در خطر بودن حریم خانواده

در نیمهباز با نور زردرنگ

اضطراب و کنجکاوی برای اتفاقات پیشروی فیلم

جدول  .2ب) تحلیل نشانهشناسی عناصر فضای معماری در فیلم «فروشنده» (خانۀ در حال نشست) .مأخذ :نگارندگان.
نام فضا

زمان
سکانس
مدلول

→00:02:48
00:06:36

خانۀ در حال
نشست

....................................................................

نشانهشناسی عناصر فضای معماری

→01:36:40
01:55:50

دال

مدلول

خانه و شالودۀ آن

خانه نشانۀ خانواده و اجتماع انسانی ،ستونهای آن نشانۀ ارزشها و
بنیانهای اخالقی آن

بیل مکانیکی

 -1نماد مدرنیته
 -2نماد پیرمرد متجاوز فیلم

نگریستن دوربین از شیشۀ شکسته خانه به
گودبرداری زمین مجاور

درهمریختگی زندگی ساکنان آپارتمان

اتاق خواب

بارزترین مصداق حریم خصوصی زندگی

ترک بزرگ دیوار باالی تخت اتاق خواب

القاکنندۀ نوعی تهدید جدی به درهمریختگی و شکاف در حریم
زناشویی زوج فیلم

نگاه عماد از پشت پنجرۀ ترکدار به جاندادن
پیرمر د

خشم و زخم عمیق باطن عماد و نوعی همجواری همگون با
ساختمان متروکه

بستن تمام درها و خاموشکردن برق خانه

پایان تالش عماد برای انتقام و فهمیدن وقایع آن شب شوم

پسزمینۀ تصاویر رعنا با ترکهای دیوار و
نردههای فوالدی ورودی

روان رنجور رعنا و افتراق روزافزونش با عماد

پایینآمدن عماد و رعنا از پلهها

سقوط در رابطه ،احساسات و تفکرشان نسبت به هم

دو صندلی مقابل هم با چراغ باالی سرش

 -1یادآور فضای دادگاه و محکمه
 -2ازبینرفتن خوشبختی اولیه بین زوج فیلم و تبدیل آنها به دو آدم
جدا از هم

..............................................................................
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جدول  .2ج) تحلیل نشانهشناسی عناصر فضای معماری در فیلم «فروشنده» (خانۀ استیجاری) .مأخذ :نگارندگان.

نام فضا

زمان
سکانس
مدلول

نشانهشناسی عناصر فضای معماری
دال

مدلول

خانۀ نیمطبقه با در و دیوار رنگورورفته در پشتبام

 -1عدم رعایت ضوابط شهرسازی در ساخت و ساز
 -2بیبندوباربودن اخالقی مستأجر قبلی

حفاظ در ورودی ،حیاط و پنجرهها با میلههای عمودی

سرنوشت تلخ دربند زوج فیلم در این خانه

ترکیدن المپ حمام و تاریکی فضا

هشدار از تنش ناگوار احتمالی پیشرو در این فضا

دیالوگ «چیکار دارن میکنن با این شهر؟ دلم
اشاره به سیطرۀ نمادهای مدرنیته بر فضای شهری و امنیتزدایی
میخواست آدم یه لودر بندازه همۀ این شهر رو خراب
از مفهوم حریم امن خانه و انعکاس آن در روابط بین آدمها
→ 00:13:09کنه و دوباره از نو بسازه  »...و بناهای بلندمرتبۀ اطراف
00:20:51
ناامنسازی فضا ،تعلیق قصه و وجود سایۀ تهدیدگر زن بدکاره بر
وجود اسباب مستأجر قبلی در اتاقی با در قفلشده
سر زندگی عماد و رعنا

خانۀ
استیجاری

→00:25:20
00:28:48

→00:30:57
00:35:27

→00:36:20
00:43:44

→01:02:06
01:10:40
→01:17:47
01:19:29

انعکاس چشمانداز شهر و بناها در آیینه هنگام
اسبابکشی

تأکیدی بر بازتاب هولناک شهر و معماریهای کژوارهاش در
زندگی این زوج جوان

تشک صورتی دارای روکش

رابطۀ زناشویی بدون خدشه و خیانت رعنا و عماد

نصب پردۀ پنجرۀ اتاق خواب توسط رعنا

تأکیدی بر حفظ حریم خصوصی

مکث و تأکید دوربین بر در ورودی نیمهباز

ترس ،استرس و کنجکاوی برای وقوع حادثهای هولناک

کشیدن پردههای اتاق خواب توسط عماد و رنگ زرد
غالب فضا

فضای ملتهب درون اتاق و تالش نومیدانه برای جلوگیری از
زلزدن دنیای بیرون به حیثیت و زندگی درهمریختۀ زوج فیلم

خانۀ شلوغ و مبلمان بههمریخته

اوضاع آشفتۀ روحی و رفتاری ساکنان

تصویر رعنا با پسزمینۀ حفاظهای پنجره و دیوار
تبلهبستۀ پشتبام

اسارت روحی رعنا و ترکهای عمیق روان رنجیدهاش

نمای باز از رعنا تنها روی تراس و پشتبام خانه

 -1قرارداشتن زیر نگاه خیرۀ قضاوتگ ِر همسایهها
 -2قرارگیری رابطۀ او با عماد در لبۀ پرتگاه ناامیدی

وجود قطرات خون مرد متعدی روی پلهها

انتقال تنشهای درون خانه به بیرون و مبدلشدن اتفاق شخصی
به امری در معرض دید توسط پله

بستن درب سرویس بهداشتی بر روی رعنا توسط
صدرا

تأکیدی بر حفظ حریم شخصی

وارسی اشیا و اسباب مستأجر قبلی

تغییر شخصیت عماد و تعدی به حریم دیگران

حمل تشک کهنۀ مستاجر قبلی به پایین پلهها و
تأکید بابک به نمالیدن آن به دیوار

شخصیت فاسق مستأجر قبلی و حمل اسباب متعلق به وی

...................................................................

→00:48:39
00:52:04

راهپلۀ فوالدی دوطرفه با حفاظهای اطراف

بهوجودآمدن ازهمگسیختگی روزافزون بین زوج تازهوارد در
این خانه

..............................................................................
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- -ساختار پیرنگ 29فضایی فیلم

فیلم فرمی بسته ،دایرهوار و متقارن دارد که در تصویر3 
نشان دا ده شده است .در این ساختار ،سلسلهمراتب
فضاهای معماری با صحنۀ تئاتر و خانۀ درحال تخریب
آغاز و در انتها به این خانه و صحنۀ گریم عماد و رعنا در
پشتصحنۀ نمایش ختم میشود .در فیلم فضاهای کالبدی
اصلی (صحنۀ تئاتر ،خانۀ در حال نشست ،کالس درس،
خانۀ استیجاری) به شکلی سیال مدام تکرار و جابهجا
میشوند و فضاهای شهری ( درون تاکسی ،مغازۀ نان
فانتزی و بیمارستان) که این ریتم و تقارن را بههم زدهاند
به حکم همان وقایع ناگهانی و تر کهای زندگیاند که
قرار است ذهنیت ما بینندگان را به هم بریزد و گرهگشای
سکانسهای بعدیاند.
د عملکردی فضای معماری در فیلم
•نشانهشناسی کالب 
با توجه به نمودار پیرنگ فیلم ،به طور کلی سیر اتفاقات
مهم داستان از لحاظ فضای کالبدی معماری در سه
عملکرد ،صحنۀ تئاتر ،خانه و مدرسه روایت میشود که
در این بخش این فضاها مورد تحلیل نشانهشناختی قرار
میگیرد:
- -صحنۀ تئاتر

صحنۀ تئاتر در فیلم «فروشنده» این ظرفیت را مهیا
کرده تا الیههای پنهانتر شخصیتها و موقعیتها در آن
31
بازنمایی شود .نمایشنامۀ «مرگ فروشنده» 30آرتور میلر
حکایت فروریختگی مناسبات معیشتی و اخالقی طبقۀ
متوسط در فراگر د بحرا نهای اقتصا دی آمریکا ،تخریب

صحنۀ تئاتر
خانۀ در حال
نشست

....................................................................

خانه در حال
نشست

مغازۀ نان
فانتزی

کالس درس

بیمارستان

تاکسی
خانۀ استیجاری

تصویر  .3ساختار پیرنگ فضایی فیلم «فروشنده» .مأخذ :نگارندگان.

..............................................................................
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بافت سنتی شهر و تراکم معماریهای بلندمرتبه در دنیای
عاری از روح عاطفی مدرنیته است .فرهادی با بُرشهای
موازی و بهگونهای استعاری با طرح این نمایش و اقتباس
از درونمایۀ آن ،از همسانسازی لوکیشن (همسانی خانۀ
جدید عماد با خانۀ ویلی و تقابل با آسمانخراشها) ،اشیا
(جوراب ،تختخواب نامرتب ،عینک) و جزئیات زندگی
واقعی درام 32فیلم با زندگی نمایشی داخل تئاتر نیز بهرۀ
محتوایی فراوانی برده است.
- -خانه

در فیلم «فروشنده» با پدیدۀ شهر مدرن و عناصر آن روبهرو
هستیم که مهمترین وجه آن فقدان خانه است (ریاضی و
صالح بلوردی .)85 ،1397 ،در این فیلم بیشتر رویدادها در
سه آپارتمان روی میدهد :خانۀ صحنۀ تئاتر ،آپارتمان در
حال تخریب و خانۀ استیجاری .در صحنۀ افتتاحیه فیلم،
خانۀ ویلی و لیندا در دکور صحنۀ نمایش را میبینیم که
عمدتاً با چیدمان عناصر منزل نمود یافته است و پیرامونش
با داربستهای بیحریم طوری اجرا شده است که گویی
از بیرون ،داخل فضا عیان و در معرض خطر است .در
ادامه ،با سکانسی دلهرهآور از صدای لرزیدن ساختمان و
ترکبرداشتن دیوارهای محل سکونت کاراکترهای اصلی
فیلم به وسیلۀ بیل مکانیکی روبهرو میشویم که شبانه و
بیتفاوت به زندگی افراد در حال گودبرداری زمین کناری
است و هراس از بحران در راه را پیش از موعد به بیننده
انتقال میدهد .بعد حادثه ،عماد و رعنا بهناچار در خانۀ
دوستشان سکنی میگزینند .معمو الً اسبا بکشی به
یک سرپناه جدید به معنای آغاز یک زندگی پر از امید
و آرزوست ،اما این خانه نیز با نمایی ترکدار و ریزش،
بیضابطه همانند پیشینۀ اخالقی نه چندان مقبول مستأجر
قبلیاش ،در پشتبام آپارتمانی قرار دارد که چشمانداز شهر
مدرن و بناهای بلندمرتبه ،سکونتگاه جدید این خانواده را
در خود احاطه کرده و بر آن تسلط دارند .در روند فیلم،
تناقضی که میان روح حاکم بر آن خانه با ساکنان جدیدش
وجود دارد باعث تبدیل این مأوای امن به یك فضای
قرارگرفتن
نامطمئن شده و تنش مرکزی فیلم (مورد تعرض
ِ
رعنا) در فضای خصوصی آن ،حمام ،حادث میشود .در
چنین فضای پرآشوبی ،شخصیتهای فیلم در تال شاند
که به زندگیشان نظمی بدهند و با محیط جدیدشان کنار
بیایند ،اما دستخوش تصورات کابوسواری میشوند .در
سکانس پایانی ،بازگشت مجدد عماد و رعنا به همان خانۀ
فروپاشیده و تهی از هر اشیایی و فصل رویارویی دراماتیک
عماد ،رعنا و مرد متجاوز از سرنوشتی جبرآمیز حکایت دارد
که در نهایت ،چرخۀ آن ،فروپاشی شخصیتهای فیلم را به
سرانجام میرساند.
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- -کالس درس

فرهادی در چند سکانس با استفاده از کارکرد آموزشی
فضای کالس درس و ایجاد مجموعۀ نشانههایی در کنار
یکدیگر درام را وار د الیههایی عمیقتری در ماهیت
معناییاش میکند .در این صحنهها مدرسه فضایی است
برای نمایش شخصیت عماد ،که دبیر ادبیات با اخالق و
متعهد به آداب اجتماعی و حریم خصوصی است ،اما بعد
از حادثۀ تجاوز و وارسی مداوم همسایهها و همکاران از
این موضوع ،گویی داستان فیلم گاو و استحالۀ تدریجی
شخصیت به شكلی نمادین در درون عماد بازتولید میشود
و او به فرد انتقامجوی بیرحم و متجاوز به حریم دیگران
تبدیل میشو د .فرها دی در طول سکانسهای مدرسه،
رابطۀ پیچیدۀ انسان با جامعۀ مدرنی که هنوز رشد و
بلوغ فکری نیافته را بازنمایی میکند که چگونه افراد با
قرا رگیری در موقعیتهای پیچیده دچار تحول تدریجی
میشوند ،رسالت و هویت خو د را از دست میدهند و
بهتدریج بدل به گاو میشوند.
•نشانهشناسی عناصر فضای معماری در فیلم
در این بخش با شناسایی و معرفی عناصر فضایی معماری
تأثیرگذار در روایت سینمای فرهادی ،به بررسی نشانهای
این عوامل در فیلم «فروشنده» میپر دازیم (بنگرید به
جدول  .)2این نشانهها یا «دالها» با قرارگرفتن در کنار
(مقابل) هم ،ابزاری برای انتقال مفهوم و معنا «مدلول» به
مخاطب هستند که با تکیه بر آنها تصویر فضای معماری
در این فیلم تحلیل شده است.
- -راهپله

را هپله در سینمای فرها دی سخت مور د تأکید است که
عالوه بر آمد و شد و مواجهۀ افرا د با یکدیگر در آن،
بهعنوان عامل فضایی واسط ،تنش داخل خانه را به جهان
بیرون و بالعکس انتقال میدهند .در «فروشنده» نیز
اتفاقات تأثیرگذار و عمده نشانههای مضطربکننده در این
عنصر رخ میدهد .هر دو خانۀ فیلم پلههای فراوانی دارند
که فراز و نشیب احواالت شخصیتها و سختی روابط آن
زندگی ناهموار را بازمیتاباند.
در فیلمهای فرهادی پنجره و شیشه حضور مداوم ،پررنگ
و معنای خاص خود را دارد .این عناصر بهنوعی بیانکنندۀ
نگرش ما به دنیای خارج و زندگی دیگران و نوعی اشاره به
نبودن حریم و زیر دید بودن مداوم است .در «فروشنده» از
همان ابتدا ،هرگاه عماد و رعنا در یک قاب قرار میگیرند،
کنار یا مقابلشان یک شیشۀ کدر یا ترکخورده نشان داده
میشود که نشانۀ شکست رابطۀ عاطفی آنها ،تشدید حس
ناامنی و احتمال وقوع رخداد ناگوار است.

دیگر عنصر فضایی که بارها باز و بستهشدنش آن را تبدیل
به یک نشانه و موتیف 33تکرارشونده در آثار فرهادی کرده
«در» است .همۀ این درها ،عالوه بر اینکه داللت نشانهای
بر همان مرزی دارد که تمایل به پنهانماندن راز و حفظ
حریم شخصی در آن سویش جاری است ،نشا ندهندۀ
نوعی دلهره،کنجکاوی و انتظار هم هست .در این فیلم نیز
درهای بسته و نیمهباز در صحنههای گوناگونی کارکردی
مؤثر در تحریک واکنش احساسی مخاطب دارد.
- -بافت

فرها دی از بافتهای پسزمینه که حضوری آشکار در
ترکیببندی قابهایش دارد ،برای معنابخشی به محتوای
آثارش ،بهرۀ فراوانی جسته است .نمایی که تقریباً در همۀ
فیلمهای وی به شکلهای گوناگون تکرار شده شخصیتی
است که در پسزمینه دارای حفاظ میلهای یا فنس ایستاده
انی ناگزیر
و دوربین تصویر او را از مقابل بهسان یک زند ِ
از بند ،ثبت و ضبط میکند؛ نوعی تأکید بصری بر اسارت
انسان در چنبر تقدیر .بهعالوه نقشمایۀ دیوار (تر ک و
رنگپریدگی) نیز در سرتاسر آثار فرهادی پراکنده است .در
«فروشنده» این پسزمینهها در چندین نما تکرار میشوند
که در حقیقت بازتابی از واقعیت درونی کاراکترها و وضعیت
روحی رنجیدۀ آنها و افتراق روزافزون زوج فیلم است.
- -رنگ

از جمله عناصر قابلتأمل و مؤثر در خالل داستانگویی آثار
فرهادی کاربرد رنگ و پارامترهای 34مربوط به آن است .او
از کنتراست رنگ بهعنوان عاملی برای جلب توجه مخاطب
به جزئیات خاص ،انتقال احساسات ،تعیین رفتارهای
شخصیتها ،نمایش لحن فیلم و تغییرات داستان بهره
میگیرد .رنگهای قهوهای و خاکستری با درجات مختلف
کنتراست که نشانۀ غم ،اندوه و انزوای کاراکترهای فیلمها
هستند با افزایش تنش در اواخر فیلم ،به رنگ سیاه رنج و
سوگ تبدیل میشوند .در «فروشنده» نیز همین تهرنگها
که بهمثابۀ انعکاسی از وضعیت روحی متشنج کاراکترها و
بازتابی از معماری سرد و بیروح فضاهای فیلم است ،در
رنگ دیوارهای شهر ،مبلمان خانه و پوششها شخصیتها
به چشم میخورد .رنگ قرمز که نشانۀ عشق ،سرزندگی،
خشم و شهوت جنسی نهفته در فیلم است ،تنها در
مقاطعی خاص و به صورت مینیمال برای تأثیرگذاری ویژه
استفاده شده است.
- -نور

نور عنصری متافیزیکی است که نقش بسیار ویژ های
در معنابخشی به فضای معماری و سینما بر عهده دارد
(ضیاءبخش و مختاباد امرئی .)60 ،1391 ،بازی با نور در

...................................................................

- -پنجره و شیشه

- -در
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فرزاد نوائی و همکاران

بسیاری از صحنههای فیلم «فروشنده» برای نمایاندن
حقیقت ،غلبه بر ترس و هشدار از اتفاقات ناگوار نمود یافته
است .داستان فیلم ،با نورپردازی صحنۀ نمایش آغاز و با
خاموشکردن چراغهای خانۀ متروکه پایان مییابد.
- -مبلمان

در دﻧﻴﺎی ﺳﻴﻨﻤﺎ اﺷﻴﺎ واﺟﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و دﻻﻟﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪوﻳﮋه زﻣﺎنی ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ ده از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻴﻨﻤﺎیی ﭼﻮن
ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،زاویۀ دورﺑﻴﻦ و ﻧﻮرﭘﺮدازی ،ﺑﺮ ﭼﮕﻮنگی
ﺑﺎزﻧﻤﺎیی پدیدهﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻨﻬﺎن وآشکار آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ
میﺷﻮ د (عالقمندان مطلق .)25 ،1391 ،در فیلمهای
فرها دی اشیا و مبلمان حضور تأثیرگذاری دارند و جزء
جدانشدنی درام به حساب میآیند .در «فروشنده» نیز
اسباب و اثاثیۀ خانه نوعی حضور ملموس را در کنار سایر
شخصیتهای داستان در تشدید حس ناامنی فضا ،اضطراب
و تعلیق قصه ایفا میکنند.

....................................................................

بحث

با توجه به بخش یافتههای تحقیق و واکاوی محتوای
سکانس فیلمها در جداول  1و  ،2میتوان در جواب به
پرسش اول گفت که فضای معماری و عناصر مشخصۀ آن
نهفقط بهعنوان پسزمینۀ داستان ،بلکه در پیشبرد روند
دراماتیک فیلمها عنصری بسیار تأثیرگذار بوده و بهتنهایی
مؤید احساسات و حتی اداراک معانی و مضامین هر فیلم
هستند .در این آثار ،فضای معماری از سویی بر شخصیتها
تأثیر میگذارد و از سوی دیگر درون درهمریختة آنها را
بازنمایی میکند.
در پاسخ به سؤال دوم تحقیق ،یافتههای مطالعه مبین
این نکته است که بیشتر بستر رویدادها و بازنمایی فضای
معماری را در تمامی فیلمها ،خانه و آپارتمان و عناصر
وابسته تشکیل میدهند .اگرچه خانه در اکثر تفسیرهای
علم روانشناسی نماد آرامش و مأمن هر فرد است ،اما از
فیلم «چهارشنبهسوری» ،محیط خانه نشانی از آسایش و
امنیت ندارد؛ تنش و تضاد از آن میجوشد و در آن پیش
میرود .فرهادی با انتخاب و نمایش آگاهانۀ این لوکیشن
نشان میدهد که خانه تنها یک مکان برای قصه و زندگی
شخصیتها نیست و او بر رابطۀ متقابل و تأثیرگذار فضای
سکونت بر کاراکترها و شکلگیری رفتار آنها با ویژگیهای
محیطی و عناصر فضایی باور عمیقی دار د .بهعبارتی
خانه در سینمای فرها دی هویت ،شخصیت و کارکر دی
دراماتیک یافتهاند .گاه ،نقطۀ عطف روایت و گاه ،نقطۀ
عطف احساسی برخی از مهمترین فیلمهای فرهادی در
این فضا رقم میخور د .در «فروشنده» نیز موقعیت رو
به افول روابط زوج هنرمند داستان و بازتاب بیقراری و

..............................................................................
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حاالت پریشان آنها در فضا ،به واسطۀ سه خانۀ غیر امن
که در پیشبرد داستان مؤثرند ،در برابر دیدگان مخاطب
تصویر میشود.
در پاسخ به پرسش سوم مقاله نیز میتوان گفت با توجه به
اینکه فیلم «فروشنده» به حوزۀ حریم خصوصی و پیامدهای
ناشی از تعدی به محیط خانه ارجاعهای پیدرپی دارد ،به
سبب محدویتهای گوناگون سرشار از صحنههایی است
که درآن نشانهها به صورت گستر ده و کام ً
ال محسوس،
چه در محور همنشینی و چه در محور جانشینی ،در قالب
کالبد و عناصر فضایی گوناگونی همچون ساختمان ،رنگ،
نور ،بافت ،بازشو و اشیا برای روایت داستان دراماتیک
اثر و انتقال مفاهیم نهفتۀ آن ،تعریف عملكرد و حاالت
شخصیتها و برانگیختن احساسات مخاطب به کار گرفته
شده است.
بنابراین در مجموع با توجه به بخش پیشینۀ تحقیق ،در
پژوهشهایی که تا کنون بر روی پیوند سینما و معماری
و تأثیر آن بر آگاهی مخاطبان انجام شده ،با رویکر د
نشانهشناسی به تحلیل بازنمایی فضاهای معماری آثار
یک فیلمساز پرداخته نشده است .لذا نگارندگان تنها با
کاربست مبانی نظری تحقیقات پیشین و مجموع یافتههای
این مقاله ،به الگویی نوآورانه و مدل تحلیلی کاربر دی
دست یافتند که میتواند در بررسی و معرفی مؤثر کارکرد
فضای معماری در انتقال معنا و روایتپردازی سایر آثار
سینمایی تأثیرگذار باشد.

نتیجهگیری

پژوهش حاضر به منظور تحلیل و شناسایی کارکر د
دراماتیک کالبد و عناصر فضای معماری در روایتگری
سینمای اصغر فرها دی ،ﺑﺎ تأکید ﺑر ﻓﻴﻠﻢ «فروشنده» و
کشف مضامین و معانی آشکار و پنهان نشانههای فضایی
متن فیلم با رویکرد نشانهشناختی انجام گرفت (تصویر .)4
با توجه به مجموع یافتههای تحلیل محتوایی و پاسخهای
حاصل از سؤاالت پژوهش میتوان به این نتایج اشاره
کرد که اصغر فرهادی یکی از کارگردانانی اســت که از
تأثیر ذهنی و معنایی معماری آگاه بو ده و در استفا ده
از ساختار فضای معماری روشی هدفمند دارد و عناصر
معمارانۀ فضا در تطابقی کامل با مقاصد معنایی و
نشانهشناختی خاصی بازنمایی میشود .موتیفها و عناصر
نشانهای کالبدی و فرمی فضای معماری در کارهای این
ﺳﻴﻨﻤﺎﮔﺮ مؤلف تکرار شده و نقش تقریباً مشابهی دارد؛
مانند ﻟﻮﻛﻴﺸﻦ ،حاالت فضایی اشیای صحنه ،بافت ،نور،
رنگ محدود و  ...که در تمام آثار فرهادی بهمثابۀ ابزارهای
اصلی برای انتقال درونمایه ،تقویت روانی داستان و القای

اصغر فرهادی و
نگرش به معماری
در آثارش
 سؤاالتپژوهش

-اهداف

پژوهش

دقیق متخصصان
و نظریهپردازان
هر دو شاخه
بیان کاستیها و

کتاب ،فیلم ،عکس

سینمایآنایران و
کاربرد معنایی
فضای معماری

عدم پرداخت

توصیفی -تحلیلی

نشانهشناسی
فضای معماری در
فیلم

کنفرانس و
همایشهای
علمی -تخصصی

کتابخانه ای و آرشیوی

آن

رساله)... ،

ابزار تحلیل

و نحوۀ بازنمایی

(کتاب ،مقاله،

گرد آوری اطالعات

سینما و معماری

پیشینۀ تحقیق

تحلیل نتایج

ابعاد و
ظرفیتهای مؤثر
در ارتباط دو
حوزۀ سینما و
معماری
مفهوم فضا در

مطالعات نظری

روش تحقیق

کمبود مطالعات

نوع تحقیق و رویکرد

بیان مسئله

مرور ادبیات و

مبانی نظری

تحقیق کیفی با رویکرد نشانهشناسی

بازنمایی فضای معماری در سینمای اصغر فرهادی با رویکرد نشانهشناسی (با تأکیر بر فیلم فروشنده)
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در زمینۀ پژوهش

ارائۀ الگویی

بدیع و نوآورانه

در زمینۀ مقاله

گزارههای تحقیق ،در بخش
اول ،مسیر فکری پژوهش
را تعیین و هدایت میکند
و در بخش دوم ،به واکاوی
نحوۀ بازنمایی فضای
معماری در آثار فرهادی
پرداخته و سپس با رویکرد
نشانهشناختی ،نشانهها و
معانی آنها در تمام
فیلم
سکانسهای
«فروشنده» طبق جداولی
مورد بررسی قرار میگیرند.

پیوند
سینما و
معماری

مفهوم
تصویر فضای
معماری

نشانهشناسی
فضای معماری
در فیلم

یافتهها

تحلیل ساختار فضای معماری در آثار اصغر فرهادی
تحلیل ساختار فضای معماری در فیلم «فروشنده»
نشانهشناسی عناصر فضای معماری
نشانهشناسی کالبد عملکردی فضای معماری

بحث و نتایج تحقیق
بهرهگیری از فضای
معماری بر طبق اندیشه و
مقاصد معنایی خاصی
انتخاب خانه و آپارتمان
بهعنوان بیشترین بستر
رویدادهای بازنمایی فضا
توازی روابط آشفتۀ
کاراکترها با فضای سکونت
و شکلگیری رفتار آنها با
ویژگیهای محیطی
استفاده از نشانهها
به صورت گسترده در قالب
کالبد و عناصر فضایی
معماری جهت پیشبرد
روند دراماتیک داستان،
تعریف محدودۀ عملکرد
کاراکترها و حاالت درونی
آنها ،برانگیختن احساسات
مخاطب و انتقال مفاهیم
معنائی نهفتۀ اثر

تصویر  .4چکیدۀ تصویری و چارچوب فراین د کلی تحقیق .مأخذ :نگارندگان.

...................................................................

احسا سهای گوناگون (ترس ،شک ،تعلیق ،استیصال و
تنهایی) به مخاطب عمل میكنند .در واقع او با بهرهگیری
از فضای معماری ،به ساختمان دراماتیک و قصهگوی
فیلمش اسـتحکام میبخشد و مخاطب را هرچه بیشتر به
کاراکترهایش نزدیک میکند .به طوری که حتی میتوان
گفت که فضای معماری در فیلم «فروشنده» در اثرگذاری
بر مخاطب از دیالوگ  35و عناصر دیگر قصهگویی پیشی
میگیر د و جایگاه مرکزی دار د .آثار فرها دی برخالف
بسیاری از فیلمهای دیگر با موضو عهای مشابه در خأل
نمیگذرد و او بهخوبی رابطۀ متقابل میان کالبد معماری
و رفتار کاراکترها را نشان دا ده و بر این نکته تأکید
میکند که این دو از هم جدا نیستند ،مسئلهای که در
معماری بهشدت مورد تأکید است .از این منظر ،انتخاب

تعمدی و نمادین خانه و آپارتمان بهعنوان لوکیشن اصلی
فیلم و بازتاب تصویر فروریختۀ آن در رفتار باشندگانش
مبین آگاهی کامل فیلمساز بر اهمیت نقش این رابطه
است .در «فروشنده» و دیگر آثار فرهادی ،خانه یك امر
كاربردی صرف نیست و تم و مضمون اصلی فیلمها (عدم
آرامش زندگی ،تزلزل روابط عاطفی ،آشفتگی روحی،
تحت فشار بودن شخصیتها ،تعدی و تجسس در حریم
خصوصی دیگران) به شکلی آشکار در کژرفتاری عناصر
فضایی معماری و شکافهای محیطی این فضای سکونت
بروز یافته و درام واقعی نیز از كشاكش افرا د با عوامل
مادی و ملموس نشئت میگیرد .بهعالوه ،براساس نتایج
حاصلشده از بررسی نشانهشناختی فضای معماری در
فیلم «فروشنده» ،میتوان اینگونه دریافت کرد در این

..............................................................................
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فرزاد نوائی و همکاران

فیلم با توجه به موضوع داستان و انواع محدویتها در
انتقال مستقیم معنا ،شاهد کاربرد آگاهانه از حجم بسیار
زیادی از نشانهها در محور همنشینی و جانشینی در فیلم
هستیم ،به طوری که نمیتوان حضور این نشانهها را در
این فیلم نادیده گرفت .در این فیلم عناصر فضایی معماری
گوناگون مانند کالبد ،بافت ،رنگ ،نور ،مبلمان ،بازشو،
لوکیشن و  ...در قالب نشانههایی مانند خانه ،تختخواب،
رنگ سرخ ،میلههای عمودی ،ترک ،آشفتگی ... ،گاه به
صورت متناوب در چند سکانس فیلم تکرار میشوند .این
نشانهها در بیان معنا و مفاهیم نهفتۀ اثر ،عملكرد رفتاری
کاراکترها و شکلدادن به تصورات و احساسات مخاطب
بسیار هدفمند و تأثیرگذارند.
در نهایت با توجه به پیوستگی و پیوند روزافزون حوزههای
سینما و معماری و با جمعبندی معانی دریافتشده از
واکاوی فضای معماری در آثار سینمایی منتخب اصغر
فرها دی میتوان گفت ظرفیتهای سینما بهعنوان یک
رسانۀ جریانساز ،میتواند مدیوم 36بازنمایی کارآمدی برای
تحول و غنیسازی معماری و انتقالدهندۀ بخشی از معنای
آثار معماری و مؤثر بر فهم و کارکرد آنها باشند .از سویی
دیگر ،با طراحی دقیق و استفاده از معماری متناسب در
سینما میتوان از طریق نشانهشناسی به سازماندهی بصری
فضای رخدا دهای فیلم ،تزریق تفکر ،شخصیتپر دازی و
همچنین شناساندن مفاهیم ادراکی داستان کمک کرد.

....................................................................
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