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مقدمه
قاب،نوعیمرزگذاریاستکهباتفكیکیکناحیة
و درون شكلگیری موجب پیرامون، فضای از فضایی
درون را آنچه حد، یک منزلة به قاب میشود. بیرون
ناحیةمحصورشدهقراردارد،بهیکابژةهمگنوواحد
تبدیلمیکندمثالیکنقاشیفارغازابژههاییکهدر
آنبازنماییشدهاندوفارغازتفاوتهایکیفیوکمیاز
جملهناهمگونیهایدرونیدررنگها،خطهاویاحتا
موادمتفاوت،ازایننظرکهیکنقاشیاست،یکواحد
ابژکتیواست.زمانیکهماازیکنقاشیویایکتصویر
آن تمامیت در را تصویر و نقاشی آن میزنیم، حرف
لحاظمیکنیم.اینتمامیتیاستکههمبهواسطةقاب
محصورشدهاستوهمتوسطآنخلقشدهاست.چرا
تمامیت این تولید امكان حدگذار قاب یک بدون که

وجودنداشت.
آن با متناظر مفهومهای و قاب پیدایش »ریشه
از مستقل نقاشیها که زمانی از اما است نامشخص
نقاشی بهیکمولفةساختاریدر دیوارهاشدند،قاب
آن در که فرسكو نقاشیهای تكنیک شد. تبدیل
رویگچمرطوبگذاشته رنگیمستقیماً پیگمانهای
میشد،بهمدتپانزدههزارسالتكنیكیشناختهشده
آثار و آلتامیرا2 و اززمانغارنگارههایالسكو1 بودکه
سلسلةفراعنهدرمصروفرسكوهایپمپئی3دررمادامه
یافتند.ازنظرمادی،نقاشیهایفرسكوسطوحیبودند
کهبرمكاناولیهایکهبرآننقشمیبستند،تثبیت
میشدند.]...[درقرنسیزدهمزمانیکهنقاشیهاروی
محجرمحرابگذاشتهشد،ازدیوارجداشدندوزمانی
مراسم برای و جدا خود پایة از ها نقاشی همین که
مذهبیبردهمیشدند،نهتنهانقاشیهاابژههاییمستقل
ازدیواربلكهقابلنقلوانتقالهمشدند]...[امااهمیت
اصلیقابهنگامیآشكارشدکهنقاشیسهپایهای۴در
)Friedberg 2006, 78-79) شد« متداول پانزدهم قرن
اگرچهدرنقاشیهایفرسكونیزمیتوانازقابحرفزد
ومرزنقاشیازدیواررابهعنوانیکمرزمصنوعیو
با اما نظرگرفت، (bona fide boundary(در قراردادی 
مرز بهیک پیرامونش از نقاشی مرز نقاشیسهپایهای

طبیعیوواقعی (fiat boundary(تبدیلشد.

همانطورکهقابنقاشیمحدودةهنریداخلتابلو
میکند، جدا پیرامون فضای غیرهنری محدودة از را
قاب زد. حرف هم سینماتوگرافیک قاب از میتوان
سینماتوگرافیکنیزمانندقابنقاشی»تنهایکمرزیا
انفصال و نیستکهفقطموجبجدایی،گسست حد
میسازد« سربسته و محصور فضای یک بلكه باشد
(Sevin 2007, 12(اهمیتاینموضوعدراینجاستکه

اینفضایسربستهعالوهبرآنکهصرفاًیکقطعةجدا
شدهازفضایپیراموندرنظرگرفتهشود،قطعهایاز
فضاستکهکیفیتوماهیتمتفاوتییافتهاست.»به
و تصویر میان تصویری اینجدایی استویكیتا،5 تعبیر
برش یک مثابة به قاب فراتصویری کارکرد زمینهاش
هستیشناختی)کاتانتولوژیک(میانتصویرودیواررا
کات این )Verity&Squire 2017, 69) میدهد« نشان
اثروفضای برتمایزیماهویمیان انتولوژیکمبتنی
پیرامونآناستودراینمیانقابهمبهمنزلةدورگیر
اینفضاوهمبهمنزلةمولفهایهستیبخشبهاینفضا
یک صرفا تصویر قاب دیگر بیانی به میکند. عمل
انتولوژیک کات همین بلكه نیست صرف جداکنندة

اساسهستِیتصویراست.
کات-انتولوژیک-ریشه-در-معنای-ایجابی-مرز-دارد-که-
به-واسطة-آن-هرچیز،-همان-چیز-می-شود-و-خود-را-متمایز-
تفکرش- دوران- عمدة- بخش- در- که- هایدگر- می-کند.-
چنین- را- مسئله- این- بود،- »هستی«- دل-مشغول-

صورت-بندی-می-کند:-
»مرز6-آن-نیست-که-یک-چیز-در-آن-توقف-می-یابد-
آن- مرز- یونانیان-می-فهمیدند،- که- بلکه-همان-گونه-
است-که-چیز-آشکارگی-)تاگشایی(-ذاتی-اش7-را-از-

 )Heidegger 1993, 356)-»آن-آغاز-می-کند
اینصورتبندیواژگونکردننگرکالسیكیاست
کهبرمبنایآنمرزهرچیزپایانآنچیزوتوقفگاه
انتولوژیکآناست.درعوضهایدگراصرارداردکهمرز
ایجابیاستکهسببمیشودهستندهها، یکنیروی
انجام مكان تولید ازطریق را کار این و هستشوند.
دازاین که است معتقد صراحت به هایدگر میدهد.
بودن،بودِنآنجا-در-مكاناشاست.پسمكانمحاط
درمرز،مكانگشودگیهستیاست.هایدگردردرآمدی
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نظر در را حد واژة متضاد معنای دو متافیزیک، به
نتیجه این به آن یونانی تبار پیگیری با و میگیرد

میرسدکه:
آن )telos) غایی- حد- هستی،- بنیادین- »خصیصة-
استکهبهمعنایهدف۸-یا-غرض9-آن-نیست-بلکه-
اینجا»حد در است. )end) نهایی- معنای-حد- به-
یا نمیرود فراتر چیزی که معنا این در نهایی«
هیچ- و- نیست- می-پذیرد11- پایان- یا- فرومیماند10-
معنای-سلبی-ای-ندارد.-در-عوض-«حد-نهایی«-به-
یافتن1۳  تحقق- معنای- در- و- اتمام12- معنی-
)Heidegger 2000, 63)»است)Vollendung)

بهاینمعنامرزیکچیزبنیادهستیشناختیآن
مشخص چیز آن میشودچیستی وسبب است چیز
شود.بههمیناعتبارتفاوتدورسانهنظیرسینماوتئاتر
نیزدرامكاناتایجابیایاستکهمرزانتولوژیکهریک
ازآنهادراختیارآنهامیگذارد.میتوانازمقایسهای
کهاستیونهیثمیانتئاتروسینماانجاممیدهد،به
عنوانشاهدیدرتاییداستفادهکرد.اوتفاوتایندو
رسانهرادرسطحدواصطالحفنیوپرکاربردبررسی
 mise en) میزانسن که مینویسد»همانطور و میکند
زمانمندچیزها و قراردادنفضامند معنای به )scène

 mise en)رویصحنةتئاتراست،میتوانیمازمیزانکادر
cadre(یعنیقراردادناینعناصردرنماحرفبزنیم«

(Heath 1976, 258-259(.دراینجامیزانسن)کهبعدها

تنهایک واردگفتمانسینماشد( استعاری بهشكلی
بنیاد بلكه نیست تئاتر در سبكی دستورالعمل
تئاتر است. آن وجودی اساس و تئاتر هستیشناختی
تنهازمانیتئاتراستکهچیزهادرمرزهایصحنهقرار
نیز بنیادهستیشناختیسینما معنا بههمین گیرند.

تنهابااستقرارچیزهادرمحدودةقابمعنامییابد.
بخشمهمیازتاریخنظریهفیلمدلمشغولبحثدر
هستیشناسیتصویرسینماتوگرافیکاستوازآنجاکه
است، تصویر این بنیادین اصل سینماتوگرافیک قاب
بحثدربارةقابنیزبهصراحتیابهتلویحاجتنابناپذیر
است.دردورةکالسیکنظریةفیلم،اینبحثرامیتوان
نظری اردوگاه دو درگیریهای و بحثها خالل در
رئالیسموفرمالیسمپیگیریکرد.چارلزآلتمندردهة

هفتاد،زمانیکهنظریةآپاراتوسفراگیرشدهودرحال
رقمزدندورانجدیدیبراینظریهفیلمبود،نوشت:
»تمامتاریخنقدونظریةفیلم،غالبابهمنزلةدیالكتیک
میشود، دیده رئالیستها و فرمالیستها موضع میان
دو میان دیالكتیک را آن بتوان بههمینسیاق شاید
 Altman 1977,) دید« پنجره15 و چارچوب1۴ استعارة
261(مقالهپیِشرو،درنظرداردبااستفادهازایندو

جبهههای در را سینماتوگرافیک قاب ماهیت استعاره
نظریفرمالیسمورئالیسمبكاودودرپایانتالشکند
بااستفادهازایننظریههاسویههایهستیشناختیقاب

سینماتوگرافیکراتبیینکند

قاب به مثابة پنجره
دوران از میتوان را غرب هنر در پنجره استعارة
دربارة عنوان با آلبرتی1۶ دورانساز رسالة و رنسانس
این در آلبرتی کرد. پیگیری )De pictura) نقاشی17

رسالهمینویسد:
»پیشازهرچیزبرسطحیکهبناسترویآن
رسم دلخواهم اندازة به مستطیلی کنم، نقاشی
 aperta)1۸میکنمکهآنرابهمنزلةپنجرهایباز
finestra(میگیرمتاموضوعیکهبناستنقاشی

 Masheck از (نقل دیدهشود« آن درون از شود،
 )1991,35

فقط میزند حرف آن از آلبرتی که پنجرهای
مستطیلیسادهویکراهنمابرایآغازنقاشینیست،
و قدیم جهانبینی کردن دگرگون برای ابزاری بلكه
آغازگاهعصرجدیداست.آنچهآلبرتیپیشمیگذاردو
تاعصرنقاشیمدرنیستیبهمدتپانصدسالحكمفرمای
مطلقزیباشناسیاروپاییاست،بخشیازپروژةرنسانس
استکهبهدگرگونینظرگاهجدیدمیانجامد.»اروین
اثرمشهورخود،پرسپكتیوبهمثابةفرم پانوفسكیدر
در که آنگونه پرسپكتیو مفهوم است معتقد نمادین،
رنسانسفهمیدهمیشد،صرفاًکوچکترکردناشیاو
همان به ]جهان[ انتقال بلكه نبود، نقاشی در چیزها
کتاب در او همچنین ]...[ )ibid, 37) بود پنجره
لئوناردو هنر نظریة و هویگنس دستنوشتة
داوینچی19مینویسدکهدرنقاشیقرونوسطا،تصویر20
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سطحیمات)اپک(ودوبعدیبودکهباخطوطورنگها
پوشاندهمیشدومصداق21یانماد22ابژههایسهبعدی
تلقیمیشد.امادررنسانس،صفحةنقاشیپنجرهایبود
را دیدارپذیر جهان از قسمتی آن طریق از ما که
میدیدیم.بهایناعتبارسطحدوبعدیوعینی]مادی[
نقاشیدیگرنفوذناپذیرومات)اپک(باقینمیماندوبه
یکپنجرهتبدیلمیشود.درواقعسطحتابلوشروعبه

)ibid, 38) .نفیمادیتخودمیکند
آلبرتیبهکاربرد،موجبچرخشی استعارهایکه
عظیمدرخاصگینقاشیشد.تاپیشازاینودرهنر
سدههایمیانه،نقاشیرسانهایبودکهبهسطحمادِی
محدودیت نقاشی بیانی، به بود. وفادار خود دوبعدی
مادیخودرامیپذیرفت.اماباهنررنسانسکهبهدنبال
مفاهیمیهمچونپنجرةآلبرتیوپرسپكتیوآمد،نقاشی
دیگرتالشیبرایحفظسطحدوبعدینقاشینمیکرد.
پنجرةآلبرتی،قابیبودکههمچونیککاتانتولوژیک
محدودةقاببندیشدهراازسطحدوبعدیدیوارجدا
میکردونهفقطبهواسطةتفاوتهاییدرشكلورنگ
بلكهبهواسطةیکتفاوتهستیشناسانهخودرامتمایز
سطح به جدید بعد یک تلقین تفاوت، این میکرد.
دوبعدینقاشیبود.بهایناعتبارابژههاینقاشیدیگر
نبودند سهبعدی جهان واقعیت به اشاره در نمادهایی
بلكهدرپیبازنماییابعادجهاننیزبودند.وبازنمایی
ابعادجهانبهمعنایامحایمحدودیتمادیبومنقاشی

بود.
کاماًل رنسانس بینش در تابلو سطح مادیت نفی
متفاوتباآننفیمادیتیبودکهدرقرونوسطامتداول
بود.طردویادربهترینحالتبیمیلینسبتبهجهان
در تا وامیداشت را وسطا قرون نقاشان وسطا، قرون
تاجای نقاشی، تابلوهای بهسطح مادی انتقالجهان
و کنند حذف را مادی پَست خصیصههای ممكن
بود. سهبعدی امتداد مادی جهان خصیصة مهمترین
نقاشانقرونوسطا،بادگرسانکردنجهانسهبعدیبه
اتهام از را خود سو یک از هم دوبعدی نگارة یک
مصون قدیم مشرکانة و تنانه جهان به دلسپردن
میکردندوهمازسویدیگرمیتوانستندعبورازجهان
جهان درک سوی به رهیافتی منزلة به را سهبعدی

ناخواه خواه میان این در اما کنند. قلمداد روحانی
میبایستبهمحدودیتدوبعدیتابلوینقاشیبازگردند.
امكانات به اینمحدودیتراهرگزنهدراحترام آنها
رسانةنقاشی)کهمهمترینخصیصهاشدوبعدیبودنش
بود(بلكهدراحترامبهامرقدسیایمیدانستندکهدر
شمایلهای اهمیت حتا بود. سهبعد فاقد تعریفی هر
امر بازتابهمین که بود رو آن از تنها هم فیگوراتیو
قدسیبود.»اگرچهدرنقاشیبیزانسیصورتانسانیبه
تصویرکشیدهمیشد،هنرمنددرپیبهتصویرکشیدن
نفسبودنهبدن؛بدنصرفانمادیازنفسبود.یكیاز
متالهانآنعصرمینویسد:هنرمندخوبنفسراتصویر
میکندنهبدنرا.هنرمندبرایانجاماینکار،ازطریق
فروکاستنبدنانسانبهانتزاعیترینوکمترینصورت
)تاتارکیویچ مادهتهیمیکرد« از را اصلیممكن،آن

.)۶5،139۶
درقرونوسطابخشیازاهمیتنورومفاهیممرتبط
باآننیزناشیازاینموضوعبود.نورهموارهبهمثابة
امریبسیطدرنظرگرفتهمیشدورسیدنبهروشنیو
درخشندگینوربخشیازسودایمتألهانوهنرمندان
آنعصربود.بههمینمعناابزارهایبازتابندةنورنظیر
وسطای قرون در »آینه قدسییافتند. شانی نیز آینه
متأخرتنهاابزاریعلمیبرایمطالعةاپتیکنبودبلكه
اعتقادبرآنبودکهواجدنوعیداللتاالهیاست.در
در را خود قدسی امر که بود این بر گمان دوره این
وجود با نورانی بازماندههای این و بازمیتاباند آینهها
میشوند. حفظ همچنان اولیه، منبع شدن ناپدید
مقدس نمازخانههای به را آینهها غالباً زائران بنابراین
میبردندتااینبازماندههایقدسی23رابهچنگآورند.«
(Edgerton 2006, 159-160(درقرونوسطادانشهای

ریاضیاتیکهمبتنیبرهندسةنوربودند،اساساًدرجهت
نیلبهیکماوراءالطبیعةبرترازجهانمادیبودند.بر
مبنایآنچهکهدیونوسوسمجعولبنانهادهبودوتا
مدتهااصلموضوعةزیباشناسیقرونوسطابوداساس
به رؤیتناپذیر زیبایی از »تقلید هنرمندانه خالقیت
،139۶ )تاتارکیوویچ است« رؤیتپذیر زیبایی وسیلة
5۴(براینمبنادانشهندسه،دانشیبودکهنهبرای
بهحقیقتی برایدستیابی بلكه واقعی بازنماییجهان
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متعالتراستفادهمیشد.»برایناساسدرقرونوسطا
بهتدریجاینباورشكلگرفتکهکاربرداصولهندسه
درهنر،دانشیعرفانیوالهامشدهاست«)همان،2۶۴(
امابرونلسكی2۴یكیازپیشاهنگانرنسانسوکسی
کهآلبرتیکتابشرابهاوتقدیمکردهبود،تالشکردبا
انجامیکآزمایشتجربی،اینباورعامرابهنفعهندسة
هندسی الگوی مبنای بر او کند. دگرگون تجربی
پرسپكتیوخطی25طرحیدقیقازتعمیدگاهفلورانس2۶
کشید.طرحاوازنقطةدیدکسیبودکهازدربورودی
میکرد. نگاه تعمیدگاه غربی جانب به جامع کلیسای
برونلسكیسوراخیدرمرکزنقاشیقرارداد،ودرستدر
هماننقطةدیدوروبرویتعمیدگاهایستاددرحالیکه
طراحیاشراروبرویتعمیدگاهودرمقابلیکآینهقرار
دادوازسوراختعبیهشدهدرطراحیبهآینهنگاهکرد.
نتیجهآنبودکهطرحنقاشیکامالمنطبقبرتصویر
بازتابیتعمیدگاهدرآینهبودوباجابهجاییآینهدرهر
لحظهامكانانطباقهرقسمتیازطرحباقسمتمتناظر

درتعمیدگاهواقعیوجودداشت.

شکل 1. آزمایش برونلسکی
به که برونلسكی، آزمایش نتایج مهمترین از یكی
دگرگونیبنیادیندرتصورعمومیازبازنماییانجامید،
اینموضوعبودکهبابهکارگیریدقیققوانینهندسة
همان به بیرون جهان دقیق بازنمایی امكان اپتیک
شكلیکهبودوجودداشت.بهایناعتبار،قوانینحاکم
برنورشناسیوهندسةاپتیک،دیگرموضوعیکتلقی
عرفانیواالهیدررسیدنبهحقیقتمتعالنبودبلكه
اینقوانین،قوانینحاکمبرهمانجهانپَستمادیبود

کهبابهکارگیریآنها،بازنماییدقیقجهانسهبعدی
امكانپذیربود.پرسپكتیوخطیتحققاینواقعیتبود
از اپتیک هندسة یاری به میتوانست نقاشی که
را جهان و شود رها تابلو سطح دوبعدی محدودیت
همانگونهکههستبازنماییکند.دراینراهتنهاکافی
بودجهانبیرونیتحتقوانینهندسیاپتیکبهپنجرة

آلبرتیمنتقلشود.
آزمایشبرونلسكیوپنجرةآلبرتیستایشیازجهان
دیدارپذیروبازنماییبود.چیزیکههنرمندانومتفكران
قرونوسطاهرگزبرنمیتافتندودراینراهبهاینآموزة
پولسرسولاستنادمیکردندکه»مااکنون]درجهان
مادی[ازخاللشیشهایتاریکمیبینیماماپسازاین
]درملكوتخداوند،خداوندرا[رودررومیبینیم27یادر
ترجمةتحتاللفظیترآن،اکنونماچیزهاراهمچوندر
آینةتیرهوتارمیبینیماماپسازاین،رودرروخواهیم
 Edgertonدید«)نامهبهقرنتیان1)12:13(بهنقلاز
2006,160(اماآینةبرونلسكیوپنجرةآلبرتینویداین

و واضح بود که همانگونه را جهان ما که میدادند را
رنسانسی »ایدة معنا یک به آوریم. چنگ به شفاف
پرسپكتیو،حتادرشكلیغیرعمدی،هدفنقاشیرانه
ترسیمآنرازالوهیکهدرهندسهآشكارمیشدبلكه
نمایشآنکمالدنیویدانستکهباهندسهقاببندی

.)ibid, 161)»میشد
که میداد هنرمند به را توان این آلبرتی پنجرة
بخشیازجهانرادرقابنقاشی،قابکند.ازاینرو
ایدةقاب،بهمعنیگزینشبخشیازجهانوبازنمایی
آنبربومنقاشیبود.قابسینماتوگرافیکرانیزمیتوان
بههمیناعتبارتحلیلکرد.قابدرسینمانیزبهمنزلة

شكل1.آزمایشبرونلسكی
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گزینشبخشیازجهانسهبعدیاستکهباانتقالبر
و میکند نفی را پرده دوبعدی مادیت سینما، پردة
سر در رنسانس هنرمندان و متفكران که همانگونه
میپروراندند،جهانسهبعدیرابرپردةدوبعدینشان
میدهد.اماشباهتهادرهمینجابهپایانمیرسدو
تفاوتهایتعیینکنندهسینماراازنقاشیوقابسینما
و منتقد بازن، آندره میکند. جدا نقاشی قاب از را
این به که بود کسانی از یكی فرانسوی، نظریهپرداز
یک سینما »پردة بازن نظر از کرد. توجه موضوع
چارچوبمانندتصویرنقاشینیستبلكهنقابیاستکه
اجازهمیدهدتنهایکبخشازکنشنشاندادهشود.
وقتییکشخصیتازقابپردهخارجمیشود،مااین
واقعیترامیپذیریمکهاوازجلودیدگانمارفتهاست
امادرجاییدیگرکهازماپنهاناست،بههمانشكل،
بهوجودشادامهمیدهد«(Bazin 2005, 105( تفاوتی
کهبازنمیانتصویرسینماتوگرافیکوقابنقاشیقائل
است،تفاوتیبنیادیناست.ازنظراوقابنقاشیتنها
بازنمایانندةفضایسهبعدیاستحالآنکهسینماتنها
بازنماییفریبگوناینفضانیستبلكهخوداینفضاست
کهدرسینماآشكارمیشود.»پردةسینماازهرواقعیتی
 )ibid. 108) فضا« واقعیت جز شود خالی میتواند
بنابراینآنچهدرسینمانشاندادهمیشود،فضایواقعی
اینبرخالفمكاندراماتیكیاستکهبهشكل است.
مكان »ایدة میشود. تعیین تئاتر درصحنة قراردادی
پرده مفهوم با فقط نه )locus dramaticus( دراماتیک
)screen(بیگانهاستکهدرتقابلذاتیباآنهمهست
مرکزگریز2۸ سینما پردة تئاتر، صحنة برخالف ]...[
است«(ibid 105(بازنبالفاصلهدلیلاینامرراتوضیح
میدهد:»چراکهامرنامتناهیدرتئاترنمیتواندفضامند
 )ibid(»باشدوتنهامیتوانددرروحانسانیدرکشود
ازنظراوصحنةنمایشدرتئاتربهماهوتئاترمحدود
این میبایست نمایش هر آغاز در تماشاگران و است.
به نمایش، بقیةسالن از باجداکردن را تئاتر صحنة
باور  )locus dramaticus) دراماتیک مكان یک مثابة
کنندواینبهمعنایآناستکهآنهابایدناباوریخود
رادرمدتنمایشتعلیقکنند.اماسینمانیازیبهاین
آنچه ندارد. )suspension of disbelief) ناباوری تعلیق

به نمادی و قرارداد بدونهیچ نمایشمیدهد سینما
از بازن میآید. در باور به فضامند واقعیتی مثابة
اجراهای نظیر فرانسه، تاریخ تئاترهای رئالیستیترین
شقههای آنها در که میزند مثال آنتوان آندره
خونچكانگوشتدرصحنهآویختهمیشدتاواقعگرایی
ظاهراً اینصحنههای در حتا اما شود. تشدید صحنه
واقعگرایانههمعبورگلةگوسفندانازعرضیکخیابان
)Ibid , 89-90)ویاقدمزدندریکجنگلناممكنبود
ازنظربازن،تصورتئاترواقعگرای29آندرهآنتوانبهمثابة
یکپیشسینما30ازاساسگمراهکنندهاستچراکه
تفاوتسینماوتئاتریکتفاوتماهویاستوبنیاداین
تفاوتبرمفهومفضامندی31است.فضادرتئاترفقطیک
مكاندراماتیکاستکهباتعلیقناباوریتماشاگراندر
نیز مكان همین در و میگیرد شكل نمایش مدت
فراسوییوجودندارد.بهبیانیدیگراینمكان،مكانی
باشد شده گزینش نامتناهی فضای یک از که واقعی
بهمثابةیک باورفضا ازیکسو امادرسینما نیست
ازسوی و ندارد ناباوری تعلیق به نیازی واقعی فضای
تا فضا این ادامة که دارند باور تماشاگران همة دیگر
آن که است سینما قاب صرفا و دارد وجود بینهایت
فضاینامتناهیراپنهانکردهاست.بنابراینزمانیکه
یكیازشخصیتهایفیلمکهدرحالقدمزدندریک
خیاباناست،ازقابخارجمیشود،همةتماشاگرانهم
حضوراووهمواقعیتفضاییجاییراکهاودرخارجاز
قابدرآناست،باوردارند.بهیکمعناقابسینمابر
یکفضاینامتناهیحدمیزندواجازهمیدهدبخشی
ازاینفضاخودرادرمحدودةقابآشكارکند.استعارة
میتواند که است چیزی نزدیکترین اینجا در پنجره
از بخشی میدهد اجازه نیز پنجره باشد. مثال شاهد
فضایبیروندیدهشوداماهمزمانباپنهانکردنبقیة

اینفضا،باوربهوجودآنرانیزحفظمیکند.
بازندرمقالةدیگریباعنوان»نقاشیوسینما«
مقایسة در را صورتبندی این از دیگری جنبههای
کار به شده نقاشی تصویر و سینماتوگرافیک تصویر
نقاشی »قاب میگوید مقایسه این در بازن میبرد.
فضاییدرونسو)inward(رامیسازد]کهجهتآنبه
سمتدرونتابلواست[امادرمقابل،آنچهپردةسینما
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به که است فضایی آن از بخشی میدهد نشان ما به
شكلنامتناهیبهسویجهانکشیدهشدهاست.قاب
]نقاشی[مرکزگرا32است،حالآنکهپرده]یسینما[

)ibid, 166)»مرکزگریزاست
شكل را بستهای فضای نقاشی قاب معنا، این به
چارچوبی سینما قاب اما ندارد فراسویی که میدهد
از بیرونی واقعیت از بخشی که است پنجره همچون
خاللآنپدیدارمیشود.ازاینروقابنقاشی،حدو
مرزیبرایبازنمایییکرویداداست،حالآنکه»اصل
رویداد برای مرز و حد هرگونه نفی سینما، بنیادین
است«(ibid 105(بهبیانیقابسینماتوگرافیکهمچون
پنجرهایکهبهپیوستارجهانبازشدهاستتنهاازآنرو
اهمیت میدهد، نمایش را پیوستار این از بخشی که

دارد.

قاب به مثابة چارچوب33
بیانگرایی واسطة به که زمانی دوم ازجنگ پیش
قرار دفاعی موضع در واقعگرایی مدرنیستها، بیمهار
پنجره استعارة با بازن آندره آنکه از پیش و داشت
بنیانهایواقعگراییرادرنظریهفیلماستوارکند،غلبة
جبهههای تمام در فرمالیسم بود. فرمالیسم با نظری
نظریخودبهویژهدرفرانسهباامپرسیونیسم،سینمای
ناب،آوانگاردیسموسینمایآبسترهوسوررئالیسمودر
شورویمكتبمونتاژدریکموضوعاتفاقنظرداشتند
وآنطردوجهبازنمایانگرهنربود.ازآنجاکهواقعگرایی
هموارهدرمعرضایناتهامبودکهکنشخالقانةهنرمند
رازیرسایةواقعیتابژکتیوقرارمیدهد،فرمالیسمدر
که شكلگرفت محوری حول خود متنوع شكلهای
پیشازهرچیزبرمبنایفاصلهازواقعیتبیرونیبنا
میشود.درتاریخنقاشیپسازلرزههاییکهترنر3۴و
دالکروا35برایهرچهپرابهامترکردنرنگهاوخطهاو
عدولازخطوطمتمایزکردند،امپرسیونیستهاآمدندو
نقاشی آن، از پس و دادند ادامه را نیمهتمام کار
مدرنیستیتاآنجاپیشرفتکهرسالتبازنماییرابه
آتونال موسیقی کرد. تبدیل تاریخی خاطرهای
شوئنبرگ3۶وآلبانبرگ37وهمچنینرمانمدرنیستی
مبتنیبرفاصلهگذاریوانقطاعوجریانسیالذهننیز

از ازاینتاریخآوانگاردبودند.سینمانیز بخشیدیگر
تاثیراتبرآمدهازایناروپایمدرنیستیبینصیبنماند
اهمیت نیز سینما در نظری جریانهای نخستین و
فرمالیسمرادرمقابلرئالیسم)کههموارهآنرابازنمایانه

میدانستند(نشاندند.
نظریهپردازان نخستین از یكی آرنهایم3۸ رودولف
هواخواهفرمالیسم،سینمارانهازجهتواقعگراییذاتی
آن)کهبعدهابازنآنراجوهرسینمانامید(بلكهازنظر

فاصلهایکهازواقعیتداشت،میستود.ازنظراو
که- باشد- عواملی- تمام- باید- سینما- اصلی- »مادة-
-]...[ باشد.- واقعیت- از- کاملی- توهم- سینما- نمی-گذارد-
آرنهایم-معتقد-است-اگر-سینما-رسانة-واقعیت-باشد،-نمی-
تواند-هنر-باشد-زیرا-که-هنرمند-سینماگر-امکان-حقیقی-
برای-کنترل-رسانة-سینما-نخواهد-داشت.-در-این-صورت-
بازنمایی- به- تنها- شد- خواهد- مجبور- هنرمند-سینماگر-
واقعیت-بپردازد-و-توجه-بیننده-را-به-آنچه-بازنمایی-شده-
جلب-کند-نه-به-رسانه-ای-که-این-بازنمایی-را-امکانپذیز-

کرده-است«-)اندرو-1۳89،-60(-
که میبیند این در را سینما ارزش تمام آرنهایم
را واقعیت طبیعی ادراک شروط از گسستی سینما
محققمیکند.وهمینگسستاستکهسینمارارسانة
سینما ویژة تكنیکهای تمام میکند. هنری بیانگری
وابستهبههمینگسستاند.آرنهایممنظورخودرادر
کتابفیلمبهمنزلةهنربامثالیروشنترمیکند.»در
زندگیواقعیهرتجربهیاسلسلهایازتجربههادریک
توالیپیوستهوناگسستةمكانی-زمانیرخمیدهد.مثال
هستم نفر دو از فوتی 15 فاصلة در من که زمانی
نمیتوانمبالفاصله5فوتآنطرفترباشم.منبایددر
مكانوزمانحرکتکنمتا5فوتدورترشوم.]...[اما
فیلمبرداری زمانیایکه بازة نیست. درسینماچنین
شدهاستدرهرنقطهمیتواندگسستهشود.یکصحنه
میتواندبالفاصلهپسازصحنهایبیایدکهدریکزمان
)Arnheim 1957, 20-21)»کامالمتفاوترخدادهاست
بنابراینتدوینسینماییتنهاازآنروممكناستکه
سینمابازنمایانگرواقعیتیکاملنباشد.آرنهایمهرگونه
تالشبرایواقعگراییدرسینماراتالشیبرایانطباق
تجربةسینماییوتجربةادراکطبیعیمیداندواین
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انطباقراخیانتبهذاتسینما.اوامكاناتسینمابرای
و محدودیتها همان را هنر یک به شدن تبدیل
تفاوتهایآنباادراکطبیعیمیداندوششمورداز

آنهارابهتفصیلبرمیشمارد:
-نمایششیسهبعدیرویپردهدوبعدی

-تنزلاحساسعمقودرکاندازهحقیقیاشیا
-نورپردازیونبودرنگ]درسینمایسیاهوسفید

وصامت[
-نبودتداوممكانی-زمانیبراثرتدوین

-نبودفعالیتسایرحواسدرتماشایفیلم
با ۶1 اندرو13۸9، از نقل )به  تصاویر قاببندی

تغییر(
درتماماینمواردگسستازادراکطبیعی،مقوم
ذاتسینماست.موردآخریعنیقاببندینیزیكیدیگر
ازتفاوتهاییاستکهسینماراازادراکطبیعیجدا
هرگز آرنهایم اینجا در که است بدیهی و میکند
را سینماتوگرافیک تصویر که نظرگاهی با نمیتواند
همچونیکپنجرهبرایدیدنواقعیتدرنظرمیگیرد،
میدان اگرچه که میکند تأکید آرنهایم باشد. موافق
وضوح با آن مرکز که است محدود گسترهای بینایی
حداکثروحاشیههایآنباوضوحکمتردیدهمیشودو
درمنتهیالیهاینگسترهمیداندیدبهپایانمیرسد،
اینمیداندیِدظاهراًمحدودبامحدودیتقابسینما
قابلمقایسهنیست.چراکه»درگسترةواقعیبینایی
عمل، در دید میدان ندارد. وجود چنینحدی انسان
نامحدودونامتناهیاست.]...[ماقسمتیازیکاتاقرا
ازیکموقعیتثابتبینایینمیبینیمبلكهدرعملسر
وچشمخودراحرکتمیدهیموازآنجاکهچشموسر
کل یک منزلة به را اتاق کل ما میکند حرکت ما
ناگسسته39دیدارپذیرمیکنیم]...[امامحدودیتتصویر
بالفاصلهاحساسمیشود.فضایمحصوردرتصویردر
همانگسترةدیداستامالبههایتصویر،آنچهبیروناز
 )Arnheim 1957, 16-17) میبرند« را است تصویر
آرنهایمبالفاصلهاضافهمیکندکهاینمحدودیت،یک
نقصنیستبلكهامتیازسینماستکهآنراتبدیلبه

هنرمیکند.
قابسینمانزدآرنهایممحدودةسلبیبینایینیست

بلكهیکحدایجابیاستکهنظمدهندةفضاوابژههای
محصوردرآناست.

محدود را بیننده دیدگاه که چارچوبی یا »قاب
میکندتوسطهنرمندبراینظموجهتدادنبهادراک

ماازاشیاءبهکارگرفتهمیشود«)اندرو۶۶،13۸9(
بنابراینقابسینماتوگرافیکتنهاپنجرهایبهسوی
جهانبیروننیستبلكهحضورشبهمثابةقابوجهی
ایجابیداردکهنخستینپیآیندآننظمجدیدیاست
کهمیانعناصردرونیقاببرقرارمیکند.چیزهادرقاب
سینماتوگرافیکبهداممیافتندومبنایآرایشآنها
نسبتبهیكدیگرراپیشازهرچیز،خودقابتعیین

میکند.
»میتوانفرایندسینماییراپنجرهایتصورکردکه
ازطریقآنجهانرامینگریم.آرنهایمازمامیخواهد
را نور شیشههایش که بگردانیم چنان را پنجره این
شكسته،تصویرآنچهرادرورایآننهفتهتحریفکندو
کیفیتشیشههایپنجرهرابرماآشكارکند.ماناگهان
متوجهچارچوبشیشه،جنسآنونوعنوریکهازآن

میگذردمیشویم«)همان،۶5(
اگراینتلقیراباایدةپنجرةآلبرتیمقایسهکنیم
نخستیننتیجهاینخواهدبودکهپنجرهابزاریبرای
بازتولید برای ابزاری قاب، چارچوب و جهان بازنمایی
پرسپكتیو منطق در احتماالً بود. دوبارةجهانخواهد
مصنوعیبرونلسكی،جاییکهانطباقکاملپرسپكتیو
بازنمایی قاب وظیفة شد، ممكن مصنوعی و طبیعی
بخشازواقعیتبیرونیبود.امااروینپانوفسكی۴0نشان
دادکهاینتلقیبیشازاندازهگمراهکنندهاست.اودر
نمادین[ صورت مثابة به پرسپكتیو ]کتاب در 192۴
متافیزیکپرسپكتیوراشرحدادوپرسپكتیوبهمنزلة
وحِس )raumgefuhl) فضا۴1 مدرن نمادینحس فرم
به کردن نگاه عادت با که را )weltfuhl) جهان۴2
تبیین است، گرفته شكل پرسپكتیو بازسازیهای
از که نمادین« »فرم اصطالح با پانوفسكی ساخت.
که میدهد نشان گیرد، می وام کاسیرر۴3 ارنست
پرسپكتیوسامانةویژةتاریخیاستکهبهمنزلةیکفرم
که میدهد پیشنهاد پانوفسكی میکند. عمل نمادین
پرسپكتیوصناعیرابیشازآنکهبرگرداندرستو
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واقعیت از جسورانه انتزاع یک بدانیم، واقعیت دقیق
در ]خطی پرسپكتیو دیگر بیانی به ]...[ کنیم. فرض
فضای به را سایكوفیزیولوژیكال فضای رنسانس[
فضای این دهد. می تغییر عقالنی و منظم ریاضیاتی
]=بستایی[ بسگانگِی از تكاملی جدید ریاضیاتی
و وسطا قرون و گوتیک بینایی سیستم تجمعی۴۴
همزمانبازگشتبهواریاسیونهایباستانیپرسپكتیو
مثابة به قاب رو این از )Friedberg 2006, 42) است. 
پنجرهکهبازنمایانگرقواعدپرسپكتیواست،کمترازآن
محض واقعیت خدمت در میشود، ادعا که اندازهای
بیرونیاست.درواقعاینعملبازنماییبیشازآنکه
یکبازنماییدرمعنایدقیقکلمهباشد،نوعیبازتولید
عقالنیوریاضیاتیجهانبیروناستکهبهمنطقعصر
به را پرسپكتیو »پانوفسكی میشود. تبدیل رنسانس
منزلةتغییرادراکانسانیدریکزمینةتاریخیمیداند-
تامس پارادایم با قیاس قابل که فرهنگی توپوس یک
کوهن،اپیستمةفوکویارژیمهایدیدارِیمارتینِجی۴5

)ibid,43-44) »وکریستینمتز[۴۶است[

پنجره در برابر قاب
واقعیت از بخشی پنجره مثابة به قاب سو یک از
بیرونرابرمالمیکندوازسویدیگرخودقاببندی
کنشخالقانهوآزادیاستکهبهبازتولیدیکواقعیت
جدیدمیانجامد.ازاینروتنشمیاندونظرگاهاصلی
همچون را قاب که نظرگاهی یعنی قاب با رابطه در
پنجرهونظرگاهیکهقابرایکچارچوبمیداند،رخ
میدهد.همانطورکهژانمیتری۴7جمعبندیمیکند،
با دارد، بودن پنجره به تمایل که همانطور تصویر
سازماندهیفضایدرونیتمایلبهچارچوببودندارد.
ایندیدگاهمرکزگرادرکناریاعلیهدیدگاهقبلتاریخ
نظریهفیلمرامیسازندومبتنیبردوتصورازلبههای
قاباست.اولبهمثابةنقطةپایانودومبهمثابةنقطة

 )Altman 1977,260- 261)»شروع
ژیلدلوزافقاینبحثراگستردهترمیکند.اودر
کتابسینما1؛تصویر-حرکتقابرابهمثابةمجموعهای
گامنخستمیتوان در نظرمیگیردکه در دادهها از
آنهارایکمجموعةبستهدرنظرگرفت.اینمجموعة

بستهشاملهمةعناصریاستکهدرقابجاگرفتهاند
(Deluze 2001,12(امااگربحثدلوزرادرپرتوموضوع

قبلدرنظربگیریمبایدنسبتاینمجموعةدادههارابا
دوگانةپنجره/چارچوببررسیکنیم.امادلوزهرگزخود
راملزمنمیداندکهمیانایندوگانهدستبهانتخاب
بزند،اوبههمانترتیبیکهمیتریشرحدادهبود،هردو
تصویر هستیشناسی در را دوگانه این وجه
سینماتوگرافیکدخیلمیداندکههریکازفیلمسازان
بزرگهرباربهیكیازقطبهایایندودوگانهگرایش

داشتند.
بازگردیم، قاب یا نقاب بازنی گزینة به ما »اگر
میبینیمکهگاهیقابمانندیکنقابمتحرکعمل
مجموعة یک به مجموعه هر آن طبق بر که میکند
همگنبزرگترکهباآندرارتباطاستگسترشمییابد
وگاهیهمچونیکقابتصویریکهسیستمیراجدا
این میکند. خنثی را پیرامونیاش محیط و میکند
دوگانهآشكارادرسینمایرنواروهیچكاکبیانمیشود.
دراولیفضاوکنشهموارهبهفراسویمحدودةقابی
دربرگرفته را ناحیه یک از عناصری فقط که میرود
است.امادردومیقابهمةاجزاءرامحصورمیکند«

 )Ibid,16)

با نسبت در قاب دوگانة کارکرد این دلوز نظر از
اعتبار این به میشود. تعیین قاب« از »خارج فضای
زمانیکهاستعارةپنجرهرادرنظرداشتهباشیم،مجموعة
بستةقاب،مجموعهایاستکهبهمجموعههایممكِن
بیرونماندهازقاب،ارجاعمیدهدواستعارةچارچوب،
مجموعهایاستکهباجداشدنازاینفضایخارجاز
بالقوه قابدیگریکه از بهفضایخارج قاِبمتحقق

استارجاعمیدهد.۴۸
دراینجاکارکرددوگانةقابسینماتوگرافیکآشكار
معنای به آن ایجابی سویة طرف، یک از میشود.
چارچوبیبرایآنچهنشاندادهمیشودودرطرفدیگر
کارکردسلبیآندرمعنایقابیکهمانعازدیدهشدن
فضایخارجمیشود.اینهمانچیزیاستکهپاسكال
بونیتزرتشخیصمیدهدوبهواسطةآنشیفتگیبازن

بهتصویرسینماتوگرافیکراتوضیحمیدهد.
»پردةسینماصرفاسطحمستطیلسفیدینیست
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کهامكاندیدنفیلمرابرایمافراهممیکندبلكه]...[
متكیبهقابیاستکهواقعیتبیرونازخودراازما
پنهانمیکند.تأثیراینترفندیاپردهپوشیچهآگاهانه
باشدچهناآگاهانه،اصلواساسهمیشگیسینمااست.
همانچیزیکهآندرهبازنرامجذوبکردهبود.رؤیت
این»درپردهمانده«خواستهمیشةبازنبود:پیبردن
زمان، تداوم به پرده-پنجره، لبههای از بیرون به
یكپارچگیواقعیتطبیعتونهایتابهواقعیت.«)بونیتزر

)12-11،1393

نتیجه  
دواستعارةبااهمیتقابسینماتوگرافیک،استعارة
از سویهای آشكارکنندة یک هر چارچوب، و پنجره
لبههای است. سینماتوگرافیک قاب هستیشناسی
پنجرهآشكارکنندةتصویریاستکهپنهانماندهاست
ودرهرلحظهگوییبانفیمادیتپردةسینمابخشیاز
آنآشكارمیشود.واستعارةچارچوب،قابرابهمثابة
حدپایانیتصویریمیداندکهخودبسندهوخودمختار
است.بااصطالحشناسیهنررنسانسمیتوانجمعبندی
بسندهایازایندواستعارهداشت.دررنسانسدستکم
دوواژهکهگاهیمترادفیكدیگردرنظرگرفتهمیشدند
برایتكنیکژرفانماییبهکارمیرفت.»اولیواژةالتین
پرسپكتیو(perspective(بودکهپیشوندperدراینواژه
بهمعنای«ازخالل«و»ازمیان«بودوبهاینترتیب
پرسپكتیورا»دیدنازخالل«یا»دیدنازمیاِن«معنا
میکردودومواژةprospettivaبودکهپیشوندproدر
آنبهمعنای»دربرابر«و»درمقابل«بودوبهایناعتبار
معنای»دیدندربرابر«یا»دیدنپیِشِروی«میداد«
استعارة میتوانیم تمایز این با )Friedberg 2006, 83)

واژة که گیریم نظر در مفهومی همچون را پنجره
متبادر ذهن به را میان« از »دیدن یعنی پرسپكتیو
میکند.وواژةچارچوبراهمچونواژةپروسپتیوادر
است. مقابل« در »دیدن تداعیکنندة که آوریم نظر
گوییپنجرهاینامكانرامیدهدکهازطریقآنجهان
واقعیبیرونیدیدهشودوچارچوب،تصویریقاببندی
شدهراپیِشرویمامیگذاردتاببینیم.بنابراینایندو
استعارهنشانگردوسویةسلبیوایجابیقابسینمایی

آن مبنای بر قاب تعریف پنجره استعارة در هستند.
چیزیاستکهاز»خارجازقاب«جداشدهاست،ودر
استعارةچارچوبتعریفقابمبتنیبرآنچیزیاستکه
تعریف بنابراین اضافهمیشود. قاب از بهجهانخارج
بردوسویة دیالكتیكی،مبتنی تعریفی قابسینمایی
سلبیوایجابیاستکهبهترتیببااستعارههایپنجره

وچارچوبنشانهگذاریشدهاند.

پی نوشت
1. Lascaux
2. Altamira
3. Pompeii
4. easel painting
5. Victor I Stoichita )1949-)
6. boundary
7. essential unfolding 
8. goal
9. purpose
10. breaks down
11. gives out
12. completion
13. coming to fulfillment
Frame.1۴:دراینجابایدتوجهداشتکهواژةقابمیتواندبه
سینما قابهای انواع تمام برای عام اصطالح یک مثابة
و است( رساله این موضوع که )همانگونه شود استفاده
همچنینمیتواندبهمنزلةیکاصطالحخاصتربرایتبیین
موضعفرمالیستهانیزلحاظشود.دراینجابرایمعنایدوم،

ازاصطالحچارچوبframeworkاستفادهشدهاست.
15. window
16. Leon Battista Alberti )1404-1472)
On Painting.17:اینرسالهنخستبهزبانبومیایتالیایی
مخاطبان برای و Della pittura عنوان با درسال1۴35
عمومیونقاشانبهنگارشدرآمدودر1۴39نسخةالتین
آننیزبازبانیفنیتروجزئیاتتخصصیتربرایدانشوران

منتشرشد.
18. open window
19. Codex Huygens and Leonardo Da Vinci’s Art 

Theory
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20. picture
21. token
22. symbol
23. holy relics
24. Filippo Brunelleschi )1377-1446)
25. linear perspective
26. Florentine Baptistery
27. videmus nunc per speculum in enigmata tunc 

autem facie ad faciem
28. Centrifugal
29. realist theater
30. pre-cinema
31. spatiality
32. centripetal
33. framework
34. J. M. W. Turner )1775-1851)
35. Eugène Delacroix )1798-1863)
36. Arnold Schoenberg )1874 –1951)
37. Alban Berg )1885 –1935 )
38. Rudolf Arnheim )1904-2007)
39. unbroken whole
40. Erwin Panofsky )1892-1968 ) 
41. modern sense of space
42. sense of the world
43. Ernst Cassirer )1874-1945)
44. aggregate multiplicity
45. Martin Jay )1944-)
46. Christian Metz )1931-1993)
47. Jean Mitry )1907-1988)
فضای ادغام را قاب از خارج دوم کارکرد دلوز اینجا در .۴۸
محصوردرقاببا»کل«میداند.ازنظردلوز،»کل«مجموع
تماممجموعههایممكننیستبلكهامكانیاستکهموجب
این ودر بماند. باقی میشودیکمجموعههموارهگشوده
از است.»خارج معنا»کل«تحققگشودگییکمجموعه
قاب«دراستعارةپنجرهبهمعنایمجموعةمحققیاستکه
قابهرلحظهوتابینهایتبهآنوصلمیشودودراستعارة
چارچوب،فضاییاستکهبالقوهدرکلموجوداستوفضای
داخلقاببااینکلادغاممیشود.بحثبیشتردراینرابطه
درگنجایشاینرسالهنیستوبرایمطالعهدراینخصوص

)Deleuze 2001,12-28)ر.کبه

ازصفحهی30۸ پانویس10۶ به نگاهکنید ۴9.وهمچنین
همینکتابکهدرآنجاخطایدیویدبوردولدرتبارشناسی

واژهیپرسپكتیوراباذکرهمینتمایزگوشزدمیکند.
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