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 (۱)ا هپنجره و درها باب در نکاتی: نقاشی و سینما در دریچه شناسیزیبایی

 بخش نخست

 علی جمشیدی

 

 

 سوراخی یا بیرون کردنِ درونی امکان تنفس، برای الزام دارد؟ قابلیتی چه پنجره چیست؟ در یک

 فیلسوف باشالرِ گاستون دارد؟ ضرورتی چه ایریشه حد چنین تا پرسشی بیرون؟ زدن دید برای

 ؛«۱فضا شاعرانگیِ» :دهدمی سازشدوران یمقاله در را پاسخ ساختمان، اندامِ و خانه متفکر و

 شکل پاییدن اخالقِ که مرزی .«است گیتی با مواجه برای ابزاری هاپنجره» گویدمی که جایی

 غیراخالقی، درون به بیرون از و است متقن و الزم پذیر،توجیه ،بیرون به درون از. گیردمی

 و است حاکم خانه درون فرد. قانون شدهِ تعیینپیش از مرزهای از فراتر و خاطی، متجاوزگرانه

 .پایید را شهر و ایستاد هابلندی بر توانمی هادریچه از. رعیت رهگذر یابژه

 این در اصلی عنصر سه بسنده آمد، نظرم به که بندیدسته در کانادایی، معمار 2پترسون دونکان

 نمودن خارج میانجی به داخلی فضای تعریفِ( ۱: )کندمی مشخص - پنجره و در - را اندام دو

[ بیرون] گیبالقو دیالکتیک( ۳) و طبیعت اکولوژیِ تغییر( 2) بیرونی؛ قلمروِ  از اشکردنتکینه و

 و پنجره -ساختمانی اندام دو این هستیِ بیان در افراد بهترین باشالر ،ایضاً[. درون] فعلیت و

. دمانمی «دمادرزا پدیدارشناسانِ» را افراد این نام او. داندمی سینماگران و شاعران نقاشان، را -در

در . شود بارزتر دو این کارکردِ هایشباهت و هاتفاوت تا ببریم پیش هامثال با را کار بگذراید

 مرز که ایمیانجی. ماند خواهند باقی میانجی یک شرایطی هر در ،[اندام] دو این که بپذیریم ابتدا

 هایدگر؛: است مهمی فیلسوفِ باشالر، ینمونه. اندبخشیده فیزیکی عینیتِ را درون و بیرون

. است نشسته نظاره به را« (سیاه جنگل) فارست بلک» کهحالی در اشصندلی روی بر نشسته

 و کوچک کس، هر و چیز همه. بیندمی مینیاتور همچون را جهان که فیلسوفی»: گویدمی باشالر

 چرا داند،می هایدگر یخانه یپنجره را وضعیتی چنین مسبب باشالر .«آیدمی نظر به بزرگ او
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 نگران نموده؛ بانانزندان چونهم را فیلسوف ذهنیت ،پنجره با پیوند در خانه توپوگرافیِ که

 پنجره میانجی به -گویدمی تنبیه و مراقبه در نیز فوکو که طورهمان -زندان .دستپایین زندانیان

 که نبود مجبور دیگر بانزندان. نمود بهینه را شانکردارهای و زندانیان از مراقبت بازدهیِ که بود

 صورت به درببی یراهروها ،اًایض. کند اشتباه و شود خسته برود، راه را زندان سراسرِ

 و سالن هر درب نمودن باز نگهبان، ورودِ لحظه بینیپیش امکان تا بودند هشد طراحی راهپیچ

 برای مجالی تا باشد خبربی نگهبان شدنِ نزدیک از -مراقبه یابژه- زندانی تا بگیرد را پا صدای

 را زندان جهانِ سراسرِ و نشستمی برجی باالی بر نگهبان. باشد نداشته اعمالش نمودنِ پنهان

 ابژه جهان و پنهان را سوژه که سوراخی. شودمی گفته ۳پانپتیکون بدان که ساختاری در پایید؛می

  .باشد پنجره از موجه تعریفی شاید این کند؛می آشکار را

 احساسات اًایض و شانادراک که زندانیانی. نامید نیز ادراک زندانِ توانمی را پانپتیکون هایزندان

 با رویارویی یتجربه .است شده گرفته گروگان به زندان معماریِ ساختار توسط شانروزمره

 چه بگیرد؟ شکل تواندمی چگونه زندان این در حسانی یتجربه است؟ چگونه زندانی چنین

 یمازگونه هایراهرو در زدن قدم توانمی چگونه دارد؟ را ایتجربه چنین بازتولید توان مدیومی

 والتر درآورد؟ المسه به توانمی ایشیوه چه به را هازندانی ترس کرد؟ تجربه را هازندان این

 تئاتر نقاشی، از بیش را سینما ،«مکانیکی بازتولید عصر در هنری اثر» اشکوتاه یمقاله در بنیامین

 بنیامین منظرِ از. داندمی معماری داروام -شاناولیه و تنگاتنگ ارتباط رغمعلی -ادبیات حتا و

 . است( tactile) بساوایی باشد،( visual) تصویری کهآن از بیش سینما

 بهره هاپنجره و درها از -خویش بساوایی یتجربه در -اشگیریشکل ابتدای همان از سینما

 فضای -خانه به بخشیدن اکولوژیک خصلتِ اندام، دو این یبرجسته کارکردِ. است جسته

 نویسدمی 4گالووی که گونههمان - هاپنجره مالیک، ترنس تا فورد جان سینمای از. است -داخلی

 یپنجره چشم اگر بیرون؛ و درون بین ما تیز مرز نمودن لغزنده: دارد« fertile nexus» خصلتِ -

 سه مابین تباین محلِ راآن گاتاری فلیکس که دیالکتیکی. است خانه چشمِ نیز پنچره است، روح

 در شانکارکردی خصلت ترینمتداول و اولین در درها .جهان و خانه انسان،: داندمی اکولوژی

 شود؛می کشف بیرون اندازچشم و شودمی باز دری اند؛روایت بردن پیش به برای ابزاری سینما،
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 فیلم. آورد نمونه توانمی را فورد جان (۱9۵۶) «جویندگان» آغازینِ  یصحنه. بیرون به درون از

 (۵جوردن یتودور بازی با مارتا،) زن و تابدمی نوری شود،می باز دری شود،می شروع سیاهی با

 سیاه] است رنگیک زمینهپیش با کهحالی در مارتا. گرددمی خیره بیرون طبیعتِ اندازچشم به

 «پنجره پشت زنی» نقاشیِ همچون درست شود؛می خارج خانه از مکث کمی از بعد ،[است

 و بیرونی طبیعت ینظاره حال در زمینهپیش رنگهم زنی. شیدریفر دیکاسپار داو اثر (۱۸22)

 (.دو شکل) است مشاهده قابل زمینهپس در هایشبادبان که قایقی

 دانست، در کارکردِ اولین توانمی را دریچه یک از روایت آغازیدنِ یا و بردن پیش به بنابراین

 از ملهم ۶الهانیمک جو. کندمی ارتزاق درها پسِ ینشدهفاش و مرموز دانشِ  از فیلم کهجایی

 را دانستن برای بیننده عطشِ همواره کالسیک سینمای» :نویسدمی دنه سرژ سینما فقید منتقد

 از فیلم و شودنمی متوقف هرگز فرآیند این. شود کشف چیزی است قرار همیشه دارد،می نگه

 مخاطب نمودنِ کنجکاو به عالقه این اما ماند؛می باقی پویا و زنده و مکدمی که است تداوم این

 شعاع تحت نیز را فیلم بصریِ سازماندهیِ بلکه گرددنمی بر درام یِلمعلو-علی جذابیتِ به اًصرف

 چهآن. رسد فرا نامقرر وقت به تا شده پنهان جدید تصویری تصویری، هر پشت. دهدمی قرار

 هامیانجی را زیباگرایانه کلیتِ چنین بانیِ دلوز. نامدمی «کلیت هایِاندام زیباسازیِ» دلوز ژیل که

 .«سازندمی را فیلم درونیِ زمان مونتاژ، با پیوند در هاپنجره و درها داند؛می

 

 

 
 

 

 

 

 

 کوبا مودلو، پرزیدو سراسربین، زندان یک درون: یک شکل
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 کاسپار داوید فردریش« زنی پشت پنجره»جان فورد و « جویندگان»شکل دو: 

 

 در تمایزگذاری این. است متفاوت نیز هاپنجره با درها کارکردیِ خصلت که گفت باید البته

 زدنِ گره بر مساله کالسیک سینمای در اگر. اروپا سینمایِ جهانِ کشف برای است بابی حقیقت

 در پرسه برای هاییدریچه هاپنجره و درها اروپا، هنریِ سینمایِ در بود، پیرامونی جهان به فرد

 - یکسان کلیتی مثابه به پنجره و در کالسیک سینمای در اگر همچنین .اندسوژه فکریِ جهانِ

 تواندمی روایت اروپا سینمای در اند،فیلم روایتِ بردنِپیش خدمت در - شد ذکر که طورهمان

 هایشخصیت ذهنیت بازنمایی از جدید ایالیه واجد پنجره با در کارکردیِ تفاوت خاللِ  از

 مرتبط سینما پیدایشِ از پیش سال سیصد به باید البته را تمایزگذاری این تبار. گردد داستان

 هاینقاشی در نویسد،می« 7بلوم ایو» که طورهمان. برگردیم ترعقب به کمی بگذارید. دانست

 درون از اغلب نقاشی بوم. بودند بیرون جهان نمودنِ رازورزانه برای ابزاری هاپنجره مپانزده قرن

 و ساختمی روشن را درون از بخشی بیرون، از و پنجره خاللِ  از نوری. کردمی نگاه بیرون به

 از اغلب مسیح درباب رنسانس هاینقاشی. دادمی تمیز داخلی فضای یبقیه از را رخشان بخشِ
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 واجد -درایر سینمای المثلفی -اروپا مدرن سینمای از بخشی. برندمی بهره کارکردی چنین

 (.سه یشماره شکل) اندمکانیسمی چنین

 پیتر شد؛ تررنگکم ایاندیشانهباریک شکل به هانقاشی در گراییتقدس باروک، یدوره شروع با

 ایتالیا دررا  ۱2جنتیلسکی آرتمیسیا و ۱۱کاراواجوو، هلند در ۱0بلومائرت، 9هلست در فن ،۸ندک

-۱۵99« )متی فراخواندنِ» نقاشیِ. نامید پسارنسانسی هاینقاشی در گراییماده گامانِپیش توانمی

جا آن است متی انجیل مشهور روایتِ نقاشی،. است دوره این تجواهرا از کاراواجوو از( ۱۶00

 او و خوانندفرامی را متی -مشهودند نقاشی راست سمت ضلع در پیتر سن با که -مسیح که

 عنصر دو شود،می مشاهده نیز نقاشی در که گونههمان (.الف-چهار یشماره شکل)« من؟»: گویدمی

 بر پیچیدنهاله( ۱: )ندارد رنسانس هاینقاشی ثابتِ هایموتیف از پیروی به ایعالقه نقاشی در

 با قدیسان زدنِ جا یایده -شده متجلی مالیات مامور هیئتِ در اینجا در متی) قدیسان پیرامون

 نقاشیان در بیشتری هاینمونه و شودنمی نقاشی این به منحصر( Tax Collectors) مالیات مامورانِ

 تنها نه که نقاشی در پنجره کارکردِ( 2) و یافت توانمی دوره این در ایتالیایی و آلمانی هلندی،

 این دیگر نقاش. آیدمی نظر به نوربی و رمقبی بلکه ندارد، مسیح به بخشیقداست در نقشی

 به پنجره باروکیِ کارکرد کهجایی دانست؛ هاپنجره نقاشِ توانمی را فرمیر. است« ۱۳فرمیر» دوره

 تصویر است روزمرگی مشغول که را پنجره کنار در زنی بارها فرمیر. است رسیده خود حداعالی

 و محتوا یواسطه به بلکه نور، با بازی در برانگیزشرشک مهارت خاطرِ به تنها نه نقاشی. کرده

 (.ب-چهار شماره شکل) است مهم مادیت، این در پنجره کارکرد و نقاشی مادیتِ

 

 
 کارل تئودور درایر« اردت»شکل شماره سه: دو نما از فیلم 
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 فرمیر «شراب جام با دختری»( ب) کاراواجوو؛ «متی فراخواندنِ»( الف: )چهار یشماره شکل

 

. داشت نقاشی به وافری یعالقه ،ایتالیایی کارگردان، «ویسکونتی لوچینو» سینما؛ به بازگردیم

 بسیاری همچون -اشعالقه مورد نقاش. دارد نقاشی یک از اثری خط سینمایش، هایقاب اکثر

 از یکی به بگذارید اشهایقاب کمپلکس فهمِ برای. است فرمیر -سینما بزرگ کارگردانان از

 یمنظره اینجا در فرمیر. دهیم ارجاع (۶۱-۱۶۶0) «دلفت از اندازیچشم» نامِ با فرمیر هایِنقاشی

 به مندعالقه کهآن هر تا -نیست مشهود پنجره ولی - کشیده پنجره یک یدریچه از را شهر

 عالقه که ایحفره .دریابد شهر نمای به ایپنجره چونهم را نقاشی باشد، دیوار به تابلو نصبِ

 واقعیت و نقاشی بوم منظره، پنجره، دیالکتیکیِ یرابطه متوجه. کند تولید را واقعیت خودش دارد

[ ما] دوربین ،«روشن هایشب» فیلم در. افتدمی بارها ویسکونتی سینمایِ در مشابه اتفاق شدید؟

 داخل در که هستیم ایپارتی تماشای مشغولِ شبانه کلوپ از بیرون -فیلم شخصیت - ماریا و

 قابِ که حالی در «!Ciao»: نویسدمی پنجره بروی و کندمی اشاره ماریا به زنی. است جریان در

 حاضر -بخارگرفته یپنجره بر نوشتن -کارکردش و حذف پنجره خودِ  و نیست معلوم پنجره

 «لرزدمی زمین» همچون -ویسکونتی دیگر کارهای در بندیقاب برای پنجره از استفاده. است

 و نیست ویسکونتی به منحصر اصلی، قابِ  مثابه به پنجره ایدهِ  البته. است مشهود زنی (۱94۸)



 
 

97 آذر |جستار  | تجسمی   

 
 

 

7 

 در پنجره. شودمی دیده نیز رنوار ژان ویسکونتی، استادِ آثارِ در نویسد،می« بلوم» که طورهمان

 مقدارهمان به است، انفصال مسببِ بیرون، و درون جهان مابین کهآن حین در رنوار کارهایِ

 درون در زمانهم اتفاقی کهچنان روایت؛ در سینمایی گذار یک کند،می بازی را آستانه یک نقشِ

  (۱9۳۶) «شهربیرون  گردش» هایِفیلم در پنجره کارکردِ به کنید نگاه] است اتفاق حال در بیرون و

 .(۱9۳۶) «ژنجنایت آقای ال» و

 پل» زعم به و شودمی کشیده تریوسیع مرزهای به مادیتی چنین با پنجره نسبت سینما در البته

 ویلیام یساخته گیر،جن فیلم) شیطان و خدا گردد؛می متضاد نیروهای نبردِ  محل« شریدر

خش ب  در(. برسون روبر) انقیاد و استعال و( پیاال موریس و بالتار سینمای) شر و خیر ،(فریدکین

 .گشت برخواهیم متضاد نیروهای این به مقاله ایندوم 
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