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 دهیچک
 چۀارچو   در کۀه  هیۀ نظر نیۀ ا .اسۀ   (2002 ترنۀر،  و هیۀ )فوکون یمفهۀوم  یختگۀ یآم یۀة نظر عطف ةنقط و یدیکل میمفاه از یسازفشرده
 طۀور بۀه  تۀا  دهدیم امکان انسان به یسازفشرده .اس  معنا ساخ  یبرا یشناخت یمدل ةارائ یدرپ اس ، شده نیتدو یشناخت یشناس یمعن
 نیۀی تب هۀد   بۀا  دارد یسۀع  حاضۀر  پۀووه   .کند درک را هاآن یمعنا و کنترل را یمنطق استدالل ةپراکند و یدرپیپ یهارهیزنج زمانهم
 در نهفتۀه  نیمامضۀ  یبررسۀ  هب یمفهوم یختگیآم ةشبک در امعن ساخ  یایپو  یماه و یرسازیتصو ،ینوآور جادیا در یسازفشرده ندیفرا
 از ،کاررفتۀه بۀه  ییبازنما ییِفضابرون یاتیح ةرابط که س ا آن گرانیب هاافتهی .دبپرداز (3183) یفرهاد اصغر یکارگردان به غباردررقص لمیف

 معلۀول  -  عل ۀ  ر،ییۀ تغ و اسیۀ ق روابط کاربرد بسامدِ بیترتبه ،آن از پس و بوده برخوردار یاتیح روابط ریسا به نسب  ییباال تکرار بسامد
  ،یۀ هو ،ییکتۀا ی ییفضادرون یاتیح روابط در ختهیآم یفضا در که رندیگیم قرار مکان و یجواسن زمان، روابط ، یدرنها و کل - جزء و

 و نوظهۀور  میمفۀاه  جۀاد یا در هیۀ نظر نیۀ ا دهۀد یمۀ  نشۀان  هۀا افتۀه ی ،افزون بر این .شوندیم فشرده یوگیو و یامقوله ةرابط ،یاسنجهزمان
 .شودینم ظاهر توانمند چندان لمیف ییروا انسجام ییابازنم در رسدیم نظربه امّا دارد، یقبول قابل  یکفا ییمعنا یوستگیپ

 .یاتیح روابط ،یسازفشرده ،یختگیآم ،یمفهوم یختگیآم یةنظر :هادواژهیکل
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 مهمقدّ -9

 بۀه  را پراکنۀده  یدادهایۀ رو که درویم شمار به یمفهوم یختگیآم یةنظر تقوّ نقاط از یکی 6یسازفشرده

 آوردیمۀ  فۀراهم  انسۀان  ذهن در را العاتاط  انسجام ةنیزم و اختهس فشرده 7یانسان اسیمق به دنیرس نفع

 زمۀان هۀم  طۀور  بۀه  دهۀد یمۀ  امکۀان  انسۀان  بۀه  سۀازی فشرده ،8ترنر و هیفوکون باوربه .(2000 ه،ی)فوکون

 مثۀال،  یبرا ؛کند درک را هارهیزنج نیا یکل  یمعنا و کنترل را یمنطق استدالل ةپراکند و یاپیپ یها رهیزنج

 رتصۀوّ  خۀود  ةخانۀ  در را آن ،نظۀر  مۀورد  فرش به اهنگ با و ستادهیا فرش فروشگاه در یشخص که یزمان

 شۀد یاند یمۀ  و کنۀد یم مرور ذهن در را اس داشته یکس با  یپ هاسال که یامکالمه که یزمان ای کند،یم

 3گیبۀز  .(2000 ه،یۀ فوکون) سۀازد یمۀ  فشرده را زمان و مکان واقع در بدهد، آن به توانس یم یپاسخ چه

 و یزبۀان  یهۀا دهیۀ پد تبیین که اس  معتقد و نگردیم یختگیآم یةنظر به ،یشناختروان دیدگاه از (2000)

 در ایۀن رهیافۀ ،   آن یشناخت یهایوگیو یبازشناس و ایپو یاندازچشم از امعن ساخ  به هتوجّ ،یمفهوم

   .اس  هتوجّ قابل

 مطالعۀۀات در یمفهۀوم  یختگۀ یآم یۀة نظر در یمعناسۀاز  روش کۀه  دهۀد یمۀ  نشۀان  پۀووه   ةپیشۀین  

 در (2003) دیگۀران  و 30یجۀو  نمونۀه،  یبۀرا  ؛اس  شده گرفته کار به یچند یگفتمان و یشناخت  یروا

 ینۀدها یفرا ةمطالعۀ  .کردنۀد  یبررسۀ  یمفهۀوم  یختگیآم یةنظر براساس را یبازرگان یهایآگه ،یامطالعه

 هۀا، واژه هۀا، رنگ کمک به دیداری 33یبندطرح چطور داد نشان هاآن به غاتیتبل در معنا ساخ  یشناخت

 بۀروز  آنۀان،  اعتقۀاد  بۀه  .اس  رگذاریتأث یآگه متن از مخاطب درک یهاوهیش در نیدورب یةزاو و ریتصاو

 فۀا  ات  یریتصۀو  و یکالمۀ  بافۀ   بیۀ ترک و انتخا  سه،یمقا استنتاج، یندهایفرا یدرپ یاحساس واکن 

 یبرخۀ  بۀودن  قموف ۀ  یچگونگ و ییچرا درک در ،زین یفرهنگ نیب دان  از یهآگا ،نیا بر افزون ؛افتد یم

   .دارد ضرورت هایآگه

 دارنۀد   ینما یاجرا و تئاتر به یمتفاوت نگاه یشناخت علوم گرانپووه  اس  معتقد (2030) 32کوک 

 ةاسۀتعار  یۀة ظرن کندیم فکر او .کندیم باز متون یبازخوان مورد در پاسخ و پرس  از یدیجد یهاافق که

                                                           
6. compression 

7. human scale 

8. G. Fauconnier & M. Turner 

9. R. W.Gibbs 

10. A. Joy 

11. layout 

12. A. Cook 



 35/ رقص در غبارسازی در سینما در چارچو  نظریة آمیختگی مفهومی در فیلم سینمایی تحلیل فشرده

 ریشکسۀپ  ةمطالعۀ  از یاتۀازه  افۀ  یره ترنر و هیفوکون یمفهوم یختگیآم یةنظر نیهمچن و کا یل یمفهوم

 ینظۀر  چۀارچو   در هملۀ   ةشۀنام ینما ةمطالعۀ  با منظور، نیهمبه ؛دهندیم قرار گرانپووه  یرو فرا

 ریشکسۀپ  آثۀار  یمفهوم و یادب ساختار درک هینظر نیا چطور دهد نشان کندیم یسع ،یمفهوم یختگیآم

 تنهۀا  زبۀان  کۀه  ردیۀ گیمۀ  جهینت طورنیا ،(2030) کوک .سازدیم ممکن را هاآن از مخاطب درک ةنحو و

 یادهیۀ پد بلکۀه  رد؛یگ کار به دادهایرو فیتوص و یگر یروا در را آن انسان که س ین هانشانه از ینظام

 .دهۀد  رییۀ تغ را او  یۀ ذهن و بگۀذارد  اثر مخاطب در ندتوایم اجرا و زبان ن،یبنابرا ؛اس  یهیبد و  خال 

 رنۀد یگیمۀ  جۀه ینت و پرداختۀه  یشۀفاه  اتیۀ روا در یمفهۀوم  شزیآم ةمطالع به (2030) 31رومانو و پورتو

 کۀل   کیۀ  صورت به ار پراکنده العاتاط  کندمی کمک مخاطب به  یروا خرد سطح در ییروا یفضاها

   .دینما درک منسجم

 35زاردیۀ ا یِکمۀد  آپ-اسۀتند  یالگۀو  از یکاربردشۀناخت  لیۀ تحل هبۀ  یپووهشۀ  در (2035) 34استانکو 

 ةشۀبک  نقۀ   مخاطۀب،  یسو از آن ادراک و نیکمد طتوسّ طنز خلق یچگونگ درک منظوربه و پرداخته

 اسۀتنتاج   یّۀ اهمّ ،پۀووه   نیا یهاافتهی .اس  دهکر یبررس یکمد ژانر ساختار در را یمفهوم یختگیآم

 بۀه  ینشۀ یگز ریتفسۀ  نۀد یفرا قیۀ ازطر کۀه  را زیۀ طنزآم یمعنا و طنز یهادهیا یبازشناس در یکاربردشناخت

 برداشۀ   اجۀرا  یِفرازبۀان  و یزبۀان  بافۀ   از را یبافت برون و یبافت درون یمعنا تا دهدیم امکان مخاطب

   .سازدیم برجسته کنند،

 یفضۀاها  یختگۀ یآم عنۀوان  بۀا  یاتازه یالگو به ،یذهن یفضاها ةینظر میمفاه از استفاده با 36ریگیدنس 

 یفضۀاها  ةشۀبک  چطۀور  دهۀد یمۀ  نشان یذهن یفضاها یبررس ریگیدنس باوربه .اف ی دس  ییروا یذهن

 ننۀد؛ کیمۀ  بۀاز  را حاصل یمعنا و گفتمان یهابرش و ریتصاو م،یمفاه انتخا  انیم توأم یهمبستگ یذهن

 یدرپۀ  داسۀتان  یۀی روا هۀد   و بۀوده  تۀر دهیچیپ اریبس ،موارد نیا با سهیمقا در ییروا داستان که آن حال

 یاهانگۀار  او (.16-15 :2032 ر،یگی)دنسۀ  دشویم قمحق  ییروا یساختارها یختگیآم و یفشردگ ن ،یگز

 ،یاصۀل  یۀی روا یفضۀا  داسۀتان،  انداز چشم یفضا شامل که دهدیم دس  به داستان ییروا یفضا از یکل 

 خۀرد  سۀطح  در هاآن ادغام و فضاها نیا ییشناسا با مخاطب .شودیم ها یشخص یفضا و یراو یفضا

   .ابدییم در کالن سطح در را نوظهور داستان ،یاختشن لیتحل

                                                           
13. M. D. Porto & M. Romano  

14. Z. Stanko 

15. Izzard 

16. B. Dancygier 
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 و انۀه یعام یِشفاه /ینوشتار ییروا ،یادب مختلف متون ةمطالع در شتریب هینظر نیا ،یداخل مطالعات در 

 یهۀا داسۀتان  یبررسۀ  بۀا  دندیکوشۀ  (3133) همکۀاران  و برکۀ   جمله، از ؛اس  شده گرفته کاربه رسانه

 و بپردازنۀد  معنۀا  ساخ  در لیّتخ و یسازمفهوم نق  و یمفهوم یرسازیتصو فیتوص به ،یرانیا ةانیعام

 یمعنۀا  بهتر درک و ترقیعم اف یدر به را ما یشناخت علوم ةتاز یدستاوردها از استفاده که رندیگیم جهینت

   .کندیم ییراهنما یادب متون

 مۀورد  یمفهۀوم  یختگیآم هینظر ةیپا بر را یادب متون در تصویر و نوشتار ادغام ةلئمس (3132) یصادق 

 ،آن براسۀاس  کۀه  کنۀد یمۀ  یفۀ معر  را نوشتار و ریتصو نیب ةرابط درک از یدیجد نوع و داده قرار مطالعه

 ییمعنۀا  یگوستیپ ةمطالع به (3134) گرانید و یلیاردب .شودیم نوشتار یاستعار یمعنا رییتغ سبب ریتصو

 یفارسۀ  زبۀان  ةانۀ یعام یهاهقصّ خالل از را خود یهاداده و گمارده  همّ یمفهوم یختگیآم منظر از متن

 نیۀ ا یهۀا افتۀه ی .دنۀد یبرگز هسۀتند،  واقۀع  خۀال   امۀور  ایۀ  هادهیپد و  یّواقع قیتلف از یبارز ةنمون که

   .گذاردیم صحه گفتمان ریتفس و ییمعنا یوستگیپ ساخ  در هینظر نیا یابزارها مهمّ نق  بر پووه ،

 را ذهۀن  در معنۀا  ساخ  فرایندهای ةلئمس (3134) نوبندگانی یینایس و پورحسام گر،ید یپووهش در 

 ةرمزگونۀ  میمفاه به یشناخت یرهایتفس ةارائ با داده، قرار مطالعه مورد یقرمز کاله یونیزیتلو ةمجموع در

 ادانۀه نق  رتفک  یهامهارت  یتقو در را یمفهوم یزیآمدرهم ةینظر کاربس  و دهیبخش وضوح شده یروا

 یختگۀ یآم یالگۀو  ،یۀی روا متۀون  یشۀناخت  لیۀ تحل هد  با ،زین (3135) همکاران و ینجف .دندانیم رمؤث 

 .دنۀد کر یبررس را ییروا متون در معنا یریگشکل یندهایفرا و دهیبرگز را ریگیدنس ییروا یذهن یفضاها

 در معنۀا  سۀاخ   یهایوگیو و هایدگیچیپ یبرخ از ییروا یذهن یفضاها دهدیم نشان مطالعه نیا جینتا

   .داردیبرم پرده متون نیا

 تۀاکنون  یگفتمۀان  متون از یادهیچیپ نوع مثابةبه ،یینمایس لمیف متن که اس  آن ادآوری مطالعات مرور 

 از یکۀ ی ،لمیفۀ  .اسۀ   گرفتۀه  قۀرار  ،یداخلۀ  مطالعات در وهیوهب ،یشناخت شناسانیمعن هتوجّ مورد کمتر

 ینمایسۀ  و بۀوده  هروزمۀر   یزنۀدگ  و یاجتمۀاع  جهان از ما  یروا و زبان به دهنده شکل عوامل نیتر مهم

 و دیۀ بازتول خلۀق،  منظۀور بۀه  یابۀزار  و یاجتمۀاع  - یفرهنگۀ  التتحوّ از یممتاز و زیمتما ةنشان معاصر

 یجسۀتجو  بۀه  تۀا  شد آن برحاضر  پووه  ن،یبنابرا ؛اس  مدرن جوامع در یفرهنگ یهانشانه ییبازنما

 یفرهۀاد  ةسۀاخت  ،غبۀار  در رقۀص  یینمایس لمیف متن در نیمضام و میمفاه ییبازنما و یسازفشرده ةویش

 لیۀ تحل در را یمفهۀوم  یختگۀ یآم یاشۀبکه  یالگۀو  یکارآمۀد  زانیۀ م ،رهگۀذر  نیا از و پرداخته (3183)

   .دکن فیتوص و نییتب یینمایس یهالمیف در یمعناساز



 37/ رقص در غبارسازی در سینما در چارچو  نظریة آمیختگی مفهومی در فیلم سینمایی تحلیل فشرده

 یمفهوم یختگیآم ینظر چارچوب -4

 و یمفهۀوم  ةاسۀتعار   سۀن   دو از کۀه  (2002و  3338 ترنۀر،  و هی)فوکون یمفهوم یختگیآم ینظر کردیرو

 گۀران پۀووه   یفۀرارو  یاتۀازه  یهۀا افۀق  ،اسۀ   گرفتۀه  شۀه یر یشناسۀ یمعن در یذهن یفضاها یةنظر

 یۀة نظر بۀا  ،یاصۀل  میمفۀاه  و طۀرح  لحۀا  بۀه  هینظر نیا .دیگشایم شناسان یروا و یشناخت یشناس زبان

 ارتبۀاط  و معنۀا  سۀاخ   یایپو یهاجنبه لیدلبه یشناخت شناسانیمعن یبرخ و دارد قراب  یذهن یفضاها

 پۀردازان هیۀ نظر .داننۀد یمۀ  ادشدهی یةنظر ةافتیگسترش شکل را کردیرو نیا ،یذهن یفضاها ساختار با آن

 شۀمار بۀه  رتفک ۀ  یبۀرا  یاهیۀ پا یشۀناخت  اتیۀ عمل ،ادغۀام  ای یفهومم یختگیآم ندیفرا معتقدند دگاهید نیا

 و یمفهۀوم  یهۀا بسته ای یذهن یفضاها که اس  نیا یختگیآم یةنظر در شدهمطرح یاصل یعاادّ .رود یم

 فۀرد  ذهۀن  در یرکالمۀ یغ و یکالمۀ  یهۀا کمحر  با مواجهه در سازند،یم را داددرون یفضاها که هاقالب

 ،گفتمۀان  گسۀترش  ضمن و شوندیم بیترک ختهیآم یفضا قالب در یدیجد یکربندیپ با شده، ختهیبرانگ

 ایۀ  هسۀتند،  یمفهوم نظام در موجود  یپ از یِشناخت یهاسازه فضاها نیا ن،یبنابرا ؛دهندیم شکل را معنا

   .شوندیم ساخته گفتمان انیجر در

 ن یگۀز  و داددرون یفضۀاها  از هۀا فۀه مؤل  یفرافکنۀ  ونیمد ختهیآم یفضا یمفهوم ساختار یوستگیپ 

وابسۀته   آمیختۀه  مفهۀوم  پیۀدای   بنابراین، ؛اس  37یاتیح روابط یفشردگ و آن از یخاصّ یاجزا یانتخاب

 سۀایر  و مکۀانی  و زمانی هایویوگی ،38مشارکان شاملخود  که داددرون یفضاها یدرون ساختار اس  به

 شۀکل  گفتمۀان  پیشۀرف   بۀا  همگۀام  یعنۀی  ،33خط بر صورتبه و شودیم هاآن درون عناصر انیم روابط

 کۀه  یسۀاز فشرده اتیعمل به ،یمفهوم یختگیآم ةشبک اتیجزئ از نظر صر  با خ ،ب نیا ةادام .ردیگ می

 .پردازدیم اس  مقاله نیا هتوجّ مورد و یختگیآم سازوکار عطف ةنقط

 یسازفشرده -4-9

 ،ختۀه یآم مفهۀوم  هۀر  گۀر، ید عبۀارت بۀه  ؛اسۀ   یجهۀان  نگۀرش  بۀه  یابیدست ،یختگیآم کارکرد نیترمهم

 یاتۀازه  یمعنۀا  بۀه  ،یادهیۀ پد به دوباره نگاه با دهدیم امکان فرد به که رودیم شماربه قانهخال  یشاهکار

 کۀاه   ییتوانۀا  فۀرد  [ذهۀن ] بۀه  میمفۀاه  یزیۀ آمهۀم در کنندیم عاادّ (2002) ترنر و هیفوکون .ابدی دس 

 در یزنۀدگ  از تجربۀه  ةدامنۀ  کۀه  انۀدازه  آن تۀا  یعنی دهد؛یم را ینانسا درک اسیمق و حد تا هایدگیچیپ

                                                           
17. vital relations 

18. participants 

19. on-line 
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 داشۀته  آن از یدیۀ جد درک و کنۀد  برقۀرار  ارتباط هادهیا ای هادهیپد انیم تا دهد امکان او به خارج جهان

 خۀود  ةنوبۀ بۀه  هد  نیا و اس  یانسان اسیمق به دنیرس ،یمفهوم یختگیآم یاصل هد  ن،یبنابرا ؛باشد

  یۀ تقو ،یجهۀان  نگۀرش  بۀه  افتنیۀ دسۀ   پراکنده، میمفاه یگفشرد ازجمله ،اهدا  از یاهرمجموعیز به

 :2006 ،20نیگۀر  و وانزیا) شودیم مربوط مفهوم آن درک و واحد یمفهوم به کل از دنیرس ،یاتیح روابط

 یۀا  22قیۀاس  و سۀازی کوتۀاه  یا 23یسازخالصه حال  دو از یکی به تواندیم سازیفشرده عملیات .(433

 یهۀا بخۀ   ایۀ  یتجربۀ  میمفۀاه  از هۀایی برش که دهدمی رخ زمانی سازیخالصه .دهد روی سنجیمه

 کۀه  یزمۀان  شۀد،  گفته تر یپ که یمثال در ،نمونه یبرا شود؛ کاسته یاتیح ةرابط کی در دادیور از یادیز

 خانۀه  تۀا  گاهفروشۀ  نیب ةفاصل درواقع م،یشیاندیم خود ةخان یفضا یاحطر  و ابعاد به فرش فروشگاه در

 یفضۀاها  نیبۀ  روابۀط  بۀر  یسۀاز خالصه ندیفرا ،بیترت نیا به .میکنیم خالصه یکیزیف یفضا کی در را

   .شودیم اعمال خاص داددرون یفضا کی درون عناصر انیم روابط بر ای داددرون

 در یوممفهۀ  ایۀ  نۀد یفرا کۀه  صورت نیا به ،اس  اسیق افتدیم فا ات  یفشردگ در که یادهیپد نیمدوّ 

 را یزنۀدگ  عمۀر  کیۀ  طول ل،امث یبرا د؛شویم خالصه کند، منتقل را یمعن همان که آن با رتبههم یزیچ

 ،یسۀاز خالصۀه  بۀرخال   اسیۀ ق در اامّۀ  ؛کۀرد  ادغۀام  و فشۀرده  تۀوان یم دیسپ یمو دنیرکشیتصوبه در

 ،یمکۀان  اسیۀ ق و حۀواد   بیۀ ترت ،یزمۀان  اسیۀ ق مثال، یبرا ؛دشویم حفظ شدهفشرده ةدیپد یکربندیپ

   .ندک یم حفظ را یجوارهم روابط

 مشۀترک  اتیۀ تجرب بنابر که شودیم اعمال ییوندهایپ از یکوچک ةمجموع یرو یسازفشرده اتیعمل 

 .دارد بشۀر  نۀوع  یاساسۀ  کیۀ ولوژیب امکانات در شهیر گف  توانیم ،فرد یفرهنگ – یاجتماع و یجسم

 21واقۀع  خۀال   عناصۀر  نیبۀ  یپلۀ  اصل در و کنندیم عمل یذهن یفضاها در که یمفهوم یوندهایپ نیا

 جۀاد یا سۀبب  که س ا نیا در یاتیح روابط  یّاهمّ .شوندیم دهینام یاتیح مفهومیِ روابط کنند،می ایجاد

 از را واقۀع  خۀال   میمفۀاه  انیۀ م ةاصلف یختگیآم گر،ید عبارتبه ؛شوندیم یختگیآم ةشبک در یفشردگ

 در ه،دشۀ  حاصۀل  ارتباط یفشردگ موجب و دهدیم رخ ییفضابرون روابط رد ،فا ات  نیا .داردیبرم انیم

 بۀا  یسۀخنران  ةجلسۀ  در دیکن رتصوّ مثال، یبرا ؛دشویم انینما ییفضادرون ةرابط شکل به ختهیآم یفضا

 کیۀ  و آمدنۀد  وجودبه شب ده ساع  در ناسورهایدا دیگویم سخنران و دیاکرده شرک  تکامل موضوع

                                                           
20. V. Evens & M. Green 

21. syncopation 

22. analogy 

23. counterfactual 
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 رأس انسۀان  و کردنۀد  دایۀ پ ظهۀور  شۀب مهین به مانده قهیدق پنج هاینخست سپس .شدند منقرض بعد ربع
 بۀا  تکامۀل  یاسنجهزمان یختگیآم مثال، نیا در .(433: 2006 ن،یگر و وانزی)ا آمد وجودبه دوازده ساع 

 سۀاختار  کۀه  معنۀا  نیۀ ا بۀه  اسۀ ؛  شۀده  فشرده روزشبانه کی موسمل و یتجرب زمان در ،یانسان اسیمق

 کۀاه   سۀاع   24 کمترِ یدگیچیپ با حال نیع در و فشرده ساختار کی در تکامل سال هاونیلیم ةراکندپ

 یبۀرا  یدرکۀ  قابل و ملموس یزمان ةباز ،روزشبانه کی چراکه ،شودیم سازگار یانسان اسیمق با و ابدییم

 درک یسۀاز آسان با دارد،ن میمستق ةتجرب ادشدهی یزمان ةگستر از انسان که آنجا از ن،یهمچن ؛اس  انسان

   .دشویم تکامل یزمان ةباز به نسب  یجهان نگرش اف یدر به قموف  تکامل، زمان

 یاتیح روابط -4-4

 ارتبۀاط  یذهن یفضاها در واقع خال  عناصر انیم ،یمفهوم یوندهایپاز  یگروه شد، گفته که طورهمان

 انیۀ م نگاشۀ   ایۀ  تطۀابق  بۀه  منجۀر  کۀه  اسۀ   مفهومی فرافکنی نوعی ،فرایند این درواقع .کنندیم جادیا

 دو ایۀ  واقۀع  خۀال   عنصۀر  دو که اس  یوندیپ یاتیح ةرابط ن،یبنابرا ؛شودیم یختگیآم ةشبک یفضاها

 در مۀداوم  طۀور بۀه  که جه  آن از را هارابط نیا ترنر و هیفوکون .دهدیم مطابق  هم با را متقابل یوگیو

 در همتۀا  عناصۀر  ،حیۀاتی  روابۀط  .(3338)فوکونیۀه و ترنۀر،    دنامنیم یاتیح دارند، حضور شبکه سراسر

 بۀا  ارتبۀاط  در مختلۀف  ییفضۀا بۀرون  و ییفضادرون یوندهایپ ةواسطبه را یختگیآم شبکة هایداددرون

 بۀه  که را یسازفشرده نیچن .شوندیم یختگیآم در یفشردگ بروز سبب نیهمچن و دارندیم نگه گریکدی

 آمیختگۀی  صۀورت،  بۀدین  گوینۀد. مۀی  24 یمۀا یپ ایۀ  یگذاراسیمق انجامد،یم افتهیلیتقل یاسیمق جادیا

 اتیۀ تجرب و هۀا دهیپد قالب در مبهم میمفاه قراردادن و نامتجانس یهاتجربه و دادهایرو قیتلف با مفهومی

 خۀ  ب نیا .کشدیم ریتصوبه را انسان رتفک  و استدالل ةویش از ییربنایز یِلیّتخ ییِبازنما ملموس، و آشنا

 روابۀط  یسۀاز فشۀرده  بۀا  چطۀور  نظرگاه نیا که پردازدیم آن یبررس به یاتیح روابط از یتعداد مرور با

 .رسدیم خود اهدا  به یاتیح

 41زمان -4-4-9

 قیۀ ازطر را دادیۀ رو دو کۀه  یاتیۀ ح ةرابطۀ  کی مثابةبه زمان دهند،یم خر زمان عدبُ در 26وقایع که آنجا از

 (356 :3337) هیۀ فوکون از ریۀ ز مثال به نمونه، یبرا .کندیم عمل ،سازدیم مرتبط هم به داددرون یفضاها

                                                           
24. scaling 

25. time 

26. events 
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 :دیکن دق  

 (3331) الیۀ   نۀورترن  قۀایق  دنبۀال  بۀه  را روزه 5/4 سۀفر  کیۀ  یسۀخت بۀه  (3851) کنیامۀر   یگر (3

 .گذراند یم

 ةلحظۀ  به و شودیم فشرده یختگیآم ندیفرا در داد،یرو دو نیا انیم ةسال 340 یزمان ةباز مثال، نیا در

 زمۀان  یسۀاز فشرده با س ،ین آشکار ما بر قیقا دو ریمس که آنجا از (.یاسنجه )زمان شودیم لیتبد اکنون

 مثۀال  در چنانچۀه  ،ندیفرا نیا در .دیآیم فراهم کسانی ریمس کی در هاآن ةمسابق امکان ،قیقا دو یفضا و

 را عمۀرش  تمۀدّ  یراو نجۀا یا در ..ابۀد ییمۀ  کاه  رهیزنج کی در رخدادها تعداد شود،یم مشاهده ریز

 .دهدیم کاه  رخداد چند در را آن و نموده خالصه

 بعۀد  بۀه  زمۀان  آن از و کۀردم  ازدواج .رسۀاندم  اتمۀام  بۀه  را التمیتحص .شدم دمتول  3160 سال در من (2

   .هستم دانشگاه در سیتدر مشغول

 47مکان -4-4-4

 مکۀان  یاتیۀ ح ةرابط یبرا یاسنجه ،ختهیآم مفهوم که کرد رکد شودمی قایقرانی، ةمسابق مثال یادآوری با

 اسۀ   ممکن اقع،درو .دارند ییفضا ییکتای  یّموقع کی هاقیقا از کدام هر ،داددرون یفضا دو در .اس 

 شۀود یمۀ  فشۀرده  یطۀور  رابطه نیا ،ختهیآم یفضا در اامّ نباشد، منطبق هم بر قیدق طوربه قیقا دو ریمس

 .اندمودهیپ را کسانی ریمس کی قیقا دو هر ییگو

 48ییبازنما -4-4-3

 داددرون در یمتنۀاظر  رخۀداد  ایۀ  دهیۀ پد به ،داددرون یفضا کی در را یرخداد یا پدیده ،بازنمایی ةرابط

 وصۀل  را متقابۀل  یهۀا واقۀع  خۀال   شۀد،  بحۀ   نیۀ ا از  یپۀ  کۀه  یروابط کهیدرحال ؛ونددیپیم گرید

 نیۀ ا یذهنۀ  لحۀا  به .دیبریم تلذ  آن از و دیکنیم تماشا را باران ارشب دیکن رتصوّ مثال، یبرا ؛کردند یم

 ریتصۀو  و شۀود یمۀ  مۀرتبط  آن، یگفتۀار  فیتوص چه و یاشنق  ای لمیف قا  در چه ،آن ییبازنما با تجربه

 زیۀ ن اسیۀ ق ةرابطۀ  از ،دو نیۀ ا هالبت ۀ  ؛شوندیم وصل گریکدی به ییبازنما ةرابط قیازطر آن یاشنق  و باران

 ةمنظۀر  بۀا  مشۀترک  یشناسۀ خ یر یهایوگیو یبرخ ،باران یاشنق  که معنا نیا به خورند؛یم وندیپ مه به

 (.2006 ،ترنر) دارد باران

                                                           
27. space 
28. representation 
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 41تیهو -4-4-2

 معنۀادار  روابۀط  ریسۀا  ،آن ونبۀد  کۀه  داننۀد یم یاتیح ةرابط نیتراصلی را هوی  (2000) ترنر و فوکونیه

 در شۀخص  کیۀ  بۀه  یوقتۀ  کۀه  دیۀ د  ّیۀ موقع نیۀ ا در تۀوان یم را یاتیح ةرابط نوع نیا ةنمون» .ستندین

 نیۀ ا در کۀه  شودیم جادیا ریتصو نیا م،یکنیم اشاره (یریپ و یجوان ،ی)کودک یزندگ متفاوت یها دوره

 (57 :3132 ،یلی)اردب «.اس  نکرده رییتغ او  یهو دوران

 30رییتغ -4-4-1

 بۀه  ،مثۀال  یبۀرا  ؛شۀود  فشرده ییکتای ییفضادرون ةرابط به تواندمی دگرگونی یا تغییر فضاییبرون رابطة

   :دیکن نگاه (1) ةجمل

 .بود شده لیتبد ییبایز یقو به زش  اردکجوجه (1

 در بۀا یز یقۀو  و زشۀ   اردکجوجۀه  دو هۀر  و شده فشرده اس  افتاده فا ات  زمان گذر با که یرییتغ 

 .رسندیم ییکتای به و شوندیم درک موجود کی قالب

 39ارزش - نقش -4-4-6

 یکتۀایی  بۀه  ،آمیختۀه  فضۀای  در هۀا آن یسازفشرده با و ساخته مرتبط هم به را ارزش و نق  ،رابطه این

 بۀروز  سۀبب  ،یفشۀردگ  ةختۀ یآم یفضۀا  در ،یروحۀان  ارزش و جمهۀور  سیرئ نق  مثال، یبرا ؛رسد می

 .ابندییم یتجل  موجود کی در ارزش و نق  که یاگونهبه شود،یم ییکتای

 34اسیق -4-4-7

 نیگۀر  و وانزیۀ ا از ریز مثال به ؛شودیم حاصل ارزش - نق  ةرابط یسازفشرده درپی سنجیهم یا قیاس

 :دیکن هتوجّ (2006)

 .اس  سکویسانفرانس به سیانگل یجا نیترکینزد تونیبرا شهر (4

 زشار و شۀهر  نقۀ   شۀامل  یکی .دارد وجود امجز  یختگیآم ةشبک دو در یختگیآم دو ،مثال نیا در 

 یاتیۀ ح روابۀط  یفشۀردگ  .ردیۀ گیم دربر را سکویسانفرانس ارزش و شهر نق  یگرید و شودیم تونیبرا

 و تۀون یبرا نیبۀ  اسیۀ ق سۀاز سۀبب  ،امجۀز   یختگۀ یآم ةشبک دو از ختهیآم یفضا دو نیا در ارزش - نق 
                                                           
29. identity 
30. change 

31. role-value 

32. analogy 
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 ختۀه یآم یفضۀا  دو نیبۀ  که دانس  یاتیح ةرابط ینوع توانیم را اسیق ن،یبنابرا ؛شودیم سکویسانفرانس

 کیۀ  یبۀرا  یداددرون مثابۀة بۀه  خۀود  ،ختۀه یآم یفضاها نیا .کندیم بروز مختلف یختگیآم یهاشبکه در

  یۀ هو دیۀ جد یاتیح ةرابط در اسیق ةرابط ،یبعد ةختیآم یفضا در و کنندیم عمل مسوّ یختگیآم ةشبک

   .شودیم خالصه و فشرده

 33یواسنج -4-4-8

 ةرابطۀ  نیهمچنۀ  و رییۀ تغ ییفضۀا درون ةرابطۀ  در و شۀده  بنۀا  اسیق ةیپا رب ،تشابه عدم یا واسنجی ةرابط

 یبعضۀ  در اامّ ،باشند هم به هیشب زیچ دو که یزمان گر،ید انیب به ؛شودیم فشرده ختهیآم یفضا در ییکتای

   .دارند یواسنج ةرابط ،باشند داشته تفاوت هم با عناصر

 32کل - ءجز -4-4-1

 چیهۀ  بۀه  مانیسۀل  نینگۀ  آن مۀن  مصۀرع  در ،لامث یبرا ؛اس  مجاز کاربرد از اینمونه گربیان ،رابطه این

 .(212 :3181 ،ی)صۀفو  اسۀ   انگشۀتر  از یجزئۀ  کۀه یدرحۀال  رفته کار به انگشتر یمعن در نینگ ،نستانم

 یفضۀا  دو از مجاز .دهدیم دس  به آن از یترواضح ریتصو ،یمفهوم یختگیآم دگاهید از مجاز به هتوجّ

 کیۀ  در داددرون یفضا دو به را کل - ءجز ةرابط انگشتر و نینگ باال، مثال در .شودیم لیشکت داددرون

   .شودیم فشرده ییکتای ةرابط در رابطه نیا ، یدرنها که سازدیم بدل یختگیآم ةشبک

 31معلول - تعلّ -4-4-90

 آتۀ   ییجۀا  زد حۀدس  شۀود یمۀ  دود، دنید با ،لامث یبرا ؛سازدیم یعل  روابط همتوجّ را فرد باال، ةرابط

 طۀور نیهم .شودیم اسیق سبب و زدیآمیدرم زمان یاتیح ةرابط با معمول طوربه رابطه نیا .اس  روشن

 –  عل ۀ  ةرابط ن،یا بر افزون ؛رسدیم ییکتای به ختهیآم یفضا در که خوردیم وندیپ رییتغ یاتیح ةرابط با

 کۀ   دنیپوشۀ  لیدل ،گرم ک ِ عبارت در مثال، یبرا ؛ودش فشرده یوگیو یاتیح ةرابط در تواندیم ،معلول

 .شودیم فشرده ک  یوگیو صورتبه ،ختهیآم یفضا در که اس  شده فشرده شدنگرم معلولِ در

 ترنۀر  و هیۀ فوکون یشۀنهاد یپ یاتیۀ ح روابط از یارمجموعهیز ،شد ذکر بخ  نیا در که یاتیح روابط 

 موجۀود  یاتیۀ ح روابۀط  و یختگۀ یآم یهۀا شۀبکه  مطالعه با شودیم یسع بعد، قسم  در .اس  (2002)

 رقۀص  یینمایسۀ  لمیفۀ  در شدهگرفته کاربه یهایگفشرد وهیش ،پووه  یهاپرس  یراستا در ،داددرون
                                                           
33. disanalogy 

34. part-whole 

35. cause-effect 
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 .ررسی شودب یینمایس لمیف ییمعنا ساختار لیتحل درچگونگی کارکرد نظریه مورد بح   و غبار در

 ارغب در رقص فیلم در سازیفشرده تحلیل -3

 بخۀ   در ادشۀده ی یاتیۀ ح روابۀط  بۀه  هتوجّ با و غبار در رقص لمیف از یاخالصه ةارائ از پس بخ  این

 یهۀا زهیۀ آم فراخۀور  بۀه  ن،یهمچنۀ  ؛پۀردازد یمۀ  لمیفۀ  در کاررفته به یهایسازفشرده در پووه  به ،قبل

 عملکۀرد  یچگۀونگ  ،یفیک لیتحل روش با و میترس یمفهوم یختگیآم یهاشبکه یبرخ ابتدا ،شدهمشاهده

 (3) جۀدول  در خالصه طوربه هانمونه ریسا سپس، ؛شودیم یبررس لیتفصبه هاآن فیوصت در یفشردگ

 .دشویم ارائه

 آشۀنا  حانۀه یر بۀا  بۀوس ینۀ یم در یروز کۀه  کندیم  یروا را نظر نام به یجوان داستان غبار در رقص 

 را او کۀه  دارنۀد  حانۀه یر مۀادر  مۀورد  در یناپسند دیعقا مردم اامّ کنند،یم ازدواج یتمدّاز  پس و شود یم

 را حانۀه یر ةیۀ مهر ردیگیم میتصم نظر اج،ازدو وام یبده باوجود .شود جدا همسرش از تا کندیم مجبور

 و سۀ  ین یبۀده  دو هۀر  پرداخ  به قادر یول اس ، کاربه مشغول یسازسرم تویانست در او .کند داخ پر

 .زدیۀ گریم و شودیم یمخف یون لیاتومب در نظر .شودیم صادر او داش باز دستور ،وام ضامن  یشکا با

 در را هۀا شۀب  و یریمۀارگ  بۀه  ابۀان یب در را روزهۀا  کۀه  اسۀ   تنهۀا  و ریمۀارگ  یرمردیپ به قمتعل  لیاتومب

 کسۀب  و مۀار  شۀکار  ةشیاند با نظر .گذراندیم اشذشتهگ عشق یبرا یسوگوار و یگساریم به ل یاتومب

 در را یریمۀارگ  ابۀزار  تۀا  کنۀد  یراضۀ  را رمۀرد یپ شودیم قموف  یسختبه تو،یانست به هاآن فروش از درآمد

 نجۀات   یبۀرا  رمردیپ و زندیم  ین را او دس  یسمّ مار کی ،تالش نیلاوّ در یول دهد، قرار ارشیاخت

 درمۀان  نۀه یهز ،لیۀ اتومب فروش با و رساندیم مارستانیب به را او رمردیپ .شودیم او انگش  قطع به ریناگز

 جۀا بۀه  را خۀود  ةنقر ةحلق برداشته، را پول نظر ،شود آماده عمل اتا  که یافاصله در امّا ؛کندیم فراهم را

 ابۀان یب بۀه  او یدرپۀ  ،دهۀد یم حانهیر به هیمهر عوض در را رمردیپ پول نکهیا از پس و رودیم و گذاردیم

 .اس رفته و گذاشته  یبرا را یریمارگ ابزار او شودیم همتوجّ یول ،گرددیبازم

 قهرمۀان  بۀه  یعۀادّ  یفۀرد  از را او و دهدیم رخ نظر یبرا که یفاقاتات  از اس  یتیروا غبار در رقص 

 و صۀداها  کمۀک  بۀه  را آن ،سازلمیف که دهدیم شکل را لمیف یاصل یختگیآم لهئمس نیهم .دکنیم لیبدت

 درواقۀع  16فضاسۀازها  .کنۀد یمۀ  یفضاساز انیپا در یتاشارا با زین و لمیف نیآغاز یهاصحنه در یریتصاو

 بۀه  ارجۀاع  ایۀ  دیجد یذهن یفضاها لیتشک به که هستند یتیّموقع /یبافت و یرکالمیغ کالمی/ هاینخ سر

                                                           
36. space-builders 
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 یدارا یزبۀان  صۀورت  هر کهنیا به هتوجّ با ن،یبنابرا ؛(36 :3334 ه،ی)فوکون کنندیم کمک نیشیپ یفضاها

 بۀه  هتوجّ (،17 :3337 ه،ی)فوکون رسدیم  یفعل به باف  گرید یاجزا کنار در اتنه و س ا یاهبالقوّ یمعنا

 یبۀرا  یدرپۀ یپۀ  یهاسکانس ای هابخ  در شدهمطرح یهانخ سر و دادهایرو شامل لم،یف ةسازند عناصر

 نۀه زورخا از ییآوا با لمیف نیا نیآغاز تراژیت نمونه، یبرا ؛دارد ضرورت لمیف گفتمان ییمعنا ساختار درک

 نقۀ   دو نیۀ ا .دهۀد یمۀ  نشۀان  را اژدها با مبارزه درحال یپهلوان ةممجسّ ،یآغاز ینما و شودیم شروع

 ایِاسۀطوره  17یالگۀو کهن دو از ،خود نظر مورد مضمون یفضاساز یبرا سازلمیف نجایا در .دارند فضاساز

 بۀا  و جسۀته  بهۀره  ند،هسۀت  مخاطب یفرهنگ و یانهیزم یپ دان  از بخشی که پهلوانی آیین و زورخانه

   .دکنیم القا تماشاگر به را داستان یپهلوان ةنیزم هاآن یدرپیپ  ینما

 
 فیلم آغازین نمای (.9) تصویر

 ظۀاهر  صورت سه به و زده یریخط یکارها به دس  هد  به دنیرس یبرا قهرمان ونگ،ی یآرا اساسبر

 یطۀوالن  یسۀفر  قهرمۀان  ل،اوّ حال  در .ییفدا ای بالگردان و ینوآموز ای ییپاگشا وجو،جس  :شودیم

 بۀر  غلبه و معمّا حل  وال،یه با نبرد چون یرممکنیغ یکارها انجام ةعهد از دیبا آن در که ردیگیم  یپ در

 یمعنۀو  و یفکۀر  بلۀو   به تا گذراندیم سر از یدشوار یهاآزمون او ،گرید حال  در .دیبرآ دشوار موانع

 رنۀج  از گۀران ید تۀا  سازد خود نیسرزم و مردم یفدا را خود ،یثارگریا با دیبا قهرمان  ،یدرنها و برسد؛

 از نظۀر  صۀورت،  نیهم به .(375 :3132 ،یآقاجان و ی)طاهر رسند یبارور و یآزاد به و دهیره یسخت و

 را یریمۀارگ  فۀن   و فوت و ردیگیم مار شکار به میتصم حانهیر ةیمهر نیتأم یبرا و رودیم ابانیب به شهر

 افعۀال  همۀراه بۀه  نظر .اس شده داده  ینما (3) شکل در یختگیآم ةشبک نیا ةانگار .آموزدیم رمردیپ نزد

                                                           
37. archetype 
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 یجۀا  مدوّ داددرون در یپهلوان قا  و هاطرحواره با پهلوان و لاوّ داددرون در یو به مربوط العاتاط  و

 یختگۀ یآم ةشۀبک  و شۀده  کنۀده فراف ختهیآم یفضا به (یان)پهلو مدوّ داددرون ةساختاردهند قا  .ردیگیم

 ،انۀد شۀده  یفضاسۀاز  یتیّمۀوقع  بافۀ   در کۀه  یالعۀات اط  ،یدسترس اصل کمک به .ردیگیم شکل یاساده

 ؛شۀوند یمۀ  ختۀه یآم یفضۀا  بۀه  داددرون دو از متقابۀل  عناصر انیم یوندهایپ یفرافکن و  یتقو سازنهیزم

 وجۀود بۀه  هۀا داددرون از یعناصۀر  و تایخصوصۀ  بیۀ ترک ةجیدرنت ختهیآم یفضا ساختار ،نیا بر افزون

 بۀه  یۀی افزااتیۀ ئجز نۀد یفرا .دشۀو یمۀ  لیتکم یفرهنگ و یانهیزم یپ ،یاطرحواره العاتاط  با که دیآ یم

 کنۀد یمۀ  خلۀق  ییفضۀا  ،یختگیآم نیا یِشیدایپ ساختار و انجامدیم ختهیآم یفضا ساختار ییایپو و بسط

 یبۀرا  هۀا آزمۀون  و موانۀع  از گۀذر  با و ستدیایم )مردم( منیراه برابر در که اس  یقهرمان نظر آن در که

   .کندیم یفداکار حانهیر ةیآت نیتأم و نجات

 
 است قهرمان نظر مفهومی آمیختگی ةشبک (.9) شکل

 بۀر  کبوترهۀا  پۀرواز  دنیرکشۀ یتصوبه و قهرمان ةممجسّ ریتصو تکرار با یانیپا یهاصحنه در یفرهاد 

 .ورزدیم دیتأک یآزادگ و یپهلوان میمفاه

 و سۀفر  مۀار،  اسب، ،یریفالگ همچون یشتریب یالگوهاکهن از لمیف گرید یهاسکانس در سازلمیف اامّ 

 قالب در دو آن ییآشنا سکانس در حانهیر و نظر ییجدا یآگه یپ مثال، یبرا ؛دیجویم بهره زین خرد رِیپ

 از خودمۀون  یول همِ،  یپ دالمون» :کندیم ریتفس طورنیا را فال حانهیر .اس شده یفضاساز کارت فال
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 و ملکه با اسیق در حانهیر یکی در که دهدیم شکل ذهن در یختگیآم ةشبک دو ،(2) ریتصو «.میدور هم

 نظۀر  و ملکۀه  حانهیر ده،یرس ییکتای به ختهیآم یفضا در و ردیگیم قرار سرباز با اسیق در نظر یگرید در

 نظۀر  و حانۀه یر بۀا  سۀرباز  و ملکۀه  ریتصاو آن در که دهدیم یرو رگید یختگیآم دو پس .شودیم سرباز

 در هۀم  را ییجۀدا  عل   ر،یتصو نیهمچن .رسندیم ییکتای به ختهیآم یفضا در و دارند کل - جزء رابطه

 نیبۀ  گرفتنیجا با و بوده نظر پدر با اسیق در پادشاه که اس  مسوّ یختگیآم ةشبک آن و دارد نهفته خود

 .کندیم ییبازنما را یقدرت ةطرحوار کی و شانبودنباهم موانع از یکی دو، آن یهاکارت

 
 حانهیر و نظر تیّموقع بازنمای هاکارت ترتیب .(4) تصویر

 کۀار  بۀه  غبۀار  در رقۀص  ةعمۀد  یهایختگیآم از گرید یکی یریگشکل جه  در که یگرید یالگوکهن

   .اس  اسب اس ، شده گرفته

 در و قهرمۀان  یالگۀو کهۀن  با ارتباط در معموالً که اس  یجانور یالگوکهن نیپرتکرارتر اسب»

 یزیۀ غر قۀدرت  متجسّ توانیم را اسب .رودیم کاربه هستند، ع یطب نماد که ایدر و آ  با وندیپ

 ی)قۀائم  «.دیۀ مایپیم را کمال یبرا کاریپ ریمس یو (زهیغر )مهار آن کردنرام با که دانس  قهرمان

 (8 :3188 ،دیگران و

   .اس  یکوگهرین و نجاب  نماد اسب ن،یسرزم نیا یفرهنگ زمینةپی  در همچنین،

 
 اسب گاهیجا در نظر قرارگرفتن .(3) تصویر

  ینمۀا  سۀرم  ةیۀ ته گۀاه یجا در اصۀطبل  در را اسب و نظر ،یفرهاد تو،یانست در امجز  سکانس دو در 
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 واقۀعِ  خۀال   مفهۀوم  دو آن در کۀه  ردیگیم شکل مخاطب ذهن در یگرید یمفهوم یختگیآم و دهد یم

 ییمعنۀا  یفضۀا  و شۀده ادغۀام  درهم و وستهیپهمبه  یهو و رییتغ اس،یق یاتیح یهارابطه با نظر و اسب

 ییهۀا یوگۀ یو ،فضۀا  نیا .ردیگیم شکل اس  اسب عاشق یِمفهوم ةاستعار آن در که شودیم خلق یاتازه

 کامۀل  یفرهنگۀ  یانهیزم یپ العاتاط  با که سازدیم بیترک هم با را نظر و اسب داددرون قا  دو هر از

 ،یسۀاختار  بسۀط  نۀد یفرا  یدرنها .اس  یدوساحت و یبیترک قالب یدارا دیجد یفضا ن،یبنابرا ؛شود یم

   .اس  یختگیآم ةشبک در کتحر  و ییایپو جادیا مسئول

 
 است اسب عاشق یمفهوم آمیختگی ةشبک .(4) شکل

 زبۀان  در مۀار  .کشۀد یم ریتصوبه را مار یالگوکهن از یادهیچیپ  ینما ،ابانیب سکانس ن،یا بر افزون 

 نقۀ   جۀوار، هۀم  یهۀا نیسۀرزم  و نیزمرانیا یخیشاتاریپ هنر در دارد، رانندهیم و ندهیزا یمعن دو یفارس

 یرویۀ ن به رفتهرفته و اس  آ  یزدبانویا نماد ،انهیعام یهاافسانه در و داشته محافظ و مندشگون ،یزدیا

 مۀار  یالگۀو کهۀن  ابان،یب در (.337 :3134 ویسی، و غیبی و 25 :3134 ،یطاهر) خوردیم وندیپ یمنیاهر

 قیۀ تلف انسۀان  اتیخصوصۀ  بۀا  ،وانیۀ ح نیۀ ا یهایوگیو و شودیم ظاهر منیاهر و معشو  نق  دو در

 را یسۀتمکار  و یگۀر افسۀون  یانسۀان  یهاییتوانا ،مار آن در که دهدیم دس به یاختهیآم یفضا ،گشته
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 عناصۀر  فکنۀی واپۀس  ازطریۀق  و المعۀارفی  ةریدا دان  از استفاده با ییفضا نیچن به یابیدست .کندیم دایپ

 متقابۀل  عناصۀر  بیۀ ترک از برآمۀده  یاختۀه یآم مفهۀوم  ،یعنۀ ی ؛شودیم ممکن هاداددرون به ختهیآم یفضا

 بۀا  ختۀه یآم یفضۀا  و شۀود یمۀ  حاصۀل  یانهیزم یپ و یاطرحواره اتیجزئ با هاآن لیمتک و هاداددرون

 و ییجۀۀوزهیسۀۀت یهۀۀافۀۀهمؤل  ابۀۀد،ییمۀۀ گسۀۀترش شۀۀده، یسۀۀاختارده هۀۀاداددرون قالۀۀب دو هۀۀر کمۀۀک

 و شۀود یم افزوده مار یوانیح یفضا به یانسان یفضا از ینگیماد و یگرافسون نیهمچن و رساندن بیآس

 یمفهۀوم  یختگۀ یآم ةشۀبک  دو قالۀب  در را اسۀ   مۀار  منیاهۀر  و اس  مار معشو  یمفهوم ةاستعار دو

 گۀر ید داددرون در اریۀ  و داددرون کیۀ  در مۀار  ،یختگۀ یآم ةشبک کی در .دهدیم شکل امجز  یدوساحت

 قۀرار  منیاهۀر  بۀا  تقابۀل  در مۀار  گر،ید یختگیآم ةشبک در (.1 )شکل دینمایبازم را معشو  گرفته، یجا

 سۀتم  مهلۀکِ  سۀم  بۀا  که شوندیم هیتشب اژدها و مار به ظالمان نیپرو شعر در چنانچه (،4 )شکل ردیگیم

 یهۀا شۀه یاند ،مۀار  مفهۀوم  ن،یۀ ا براساس (.23 :3134 ،یسلمان و ی)بهادر ندشویم هاانسان ینابود سبب

 داشۀتند  روا حانهیر و نظر مورد در مردم که یستم و جامعه در یسرپرستیب زن یزندگ مورد در یمنیاهر

 زنۀد مۀی  نی  ،کندیم ییخودنما آن در یانگشترة حلق که یانگشت همان به آخر در و کندیم ییبازنما را

   .اس  نظر و حانهیر ییجدا در مردم اصرار و فشار از بازتابی که

 
 (است مار منیاهر) آمیختگیِ ةشبک .(2) شکل                            (است مار معشوق) آمیختگیِ ةشبک .(3) شکل         

 .اسۀ   خۀرد  ریۀ پ دهۀد، یمۀ  شکل را گرید یختگیآم و ردیگیم کاربه سازفیلم که یگرید الگویکهن 

 خۀرد  ریپ به ریمارگ از ت یهو و آموزدیم نظر به را یریمارگ و ابانیب در ستنیز رسم و راه ریمارگ رمردیپ
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 ؛کنۀد ر مۀی نامۀد و هویۀ  پیرمۀرد تغییۀ    چراکه نظر او را به نام پدر خود، آقا حیدر، می شود؛یم دگرگون

 ةرابطۀ  یفرافکنۀ  بۀا  و کنۀد یمۀ  سۀه یمقا خود پدر با یوخو خلق و سال و سن  لحا به را او نظردرواقع، 

 و یسۀادگ  گۀر، ید یسۀو  از ؛رسۀد یمۀ  ییکتۀا ی بۀه  خۀرد  ریۀ پ مفهۀوم  در رمردیپ ختهیآم یفضا در اسیق

 کۀه  را رمۀرد یپ چشۀم  نۀد، یبیمۀ  حانۀه یر سعادت در را  یآرزوها تمام نکهیا انیب در نظر پاک احساسات

 رمۀرد یپ و نظۀر  ،لحظۀه  نیۀ ا در .کندیم باز عشق ق یحق به دارد، دل در نهیک اشنهیرید اری از هاس سال

   .ندینشیم خرد ریپ نق  در و کندیم رییتغ نظر  یهو شوند،یم مرتبط هم با یواسنج ةرابط قیازطر

 و  یخۀو  شۀتن یخو شناخ  راه در که رمردیپ سفر یکی ؛کندیم  یروا را سفر نوع دو باد در رقص 

 .اسۀ   حانۀه یر نجۀات  و ییرها یدرپ و  یروا قهرمان که نظر سفر یگرید و اس  تکامل یجستجو در

 زیۀ ن لمیفۀ  نیۀ ا در .گۀذارد یمۀ  سر پش  یانسان هد  به دنیرس یبرا یاچندگانه مراحل اسطوره قهرمانِ

 آنجۀا  در رود،یم انیایب به و کندیم ترک را رشه نظر اس ؛ شده یرسازیتصو یپهلوان راه در قهرمان سفر

 دسۀ   اسۀ ،  عشۀق  راه در یازخودگذشۀتگ  کۀه  خۀود  یانسان هد  به و آموزدیم را موانع بر غلبه راه

   .ابدی یم

 لنگۀر  کۀه  ردیۀ گیمۀ  کۀار به یگرید یشناخت ابزار لمیف ییمعنا ساختار دیتول در سازلمیف ن،یا بر افزون

 یوسۀتگ یپ در و هسۀتند  یمفهۀوم  ییبازنمۀا  یبۀرا  هدفمنۀد  ییگرهانشان ییروا یلنگرها .دارد نام ییروا

 عۀا   و سۀوگند  وضۀو،  نیۀی آ اذان، صوت نمونه، یبرا ؛کنندیم فایا یمهمّ نق  لمیف یهاسکانس ییمعنا

 مشۀارکان  و لمیف یفضا بر حاکم یفرهنگ و یمذهب اعتقادات یبازنما نظر یِپدر ةخان سکانس در نیوالد

   .اس 

 یاصۀل  یمفهۀوم  یهۀا یختگیآم یبرخ در رفته کاربه یاتیح روابط یسازفشرده از یشناخت لیتحل ،االب در

 و ییفضۀا بۀرون  یاتیۀ ح روابۀط  بۀه  شۀتر یب یهانمونه یبررس یبرا .شد ارائه غبار در رقص یینمایس لمیف

 :دیکن هتوجّ ریز جدول در ،ییفضادرون یاتیح روابط در هاآن یفشردگ

 غبار در رقص لمیف در هاآن یفشردگ و یاتیح طرواب .(9) جدول

 (ی)فشردگ ییفضادرون یاتیح روابط ییفضابرون حیاتی روابط

 زمان
 پهلوانی فضاساز: زورخانه، صدای
 .دینمایم یسازخالصه را جوان دو سرنوشت و ییجدا تا ازدواج وقایع کارت: فال

 .سازدیم شردهف خود در را ازدواج تا یخواستگار مراسم :هلهله یصدا
 تفا  نظفر  سففر  شده، پنهان و دهیکش دراز رمردیپ رختخواب در فرار موقع که نظر ریتصو
 .سازدیم فشرده را ریمارگ به لیتبد

 
 یاسنجه زمان
 شدهخالصه زمان
 شدهخالصه زمان
 یاسنجه زمان
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 (9) جدولادامة 

 (ی)فشردگ ییفضادرون یاتیح روابط ییفضابرونروابط حیاتی 

 انمک

 پیرمرد ةخان اتومبیل:

 

 شدهخالصه مکان

 بازنمایی

 صوتی: بازنمایی

 پهلوانی زورخانه: صدای

  ازدواج :هلهله صدای

 حاکم یمذهب فضای اذان: صوت

 :یریتصو ییبازنما

 قهرمان :شهر دانیم ةممجسّ

 شوم ازدواج :هلهله و اهیس ةصفح

 عشق :بیس

 یفداکار و زیغرا از گذشتن :اسب

 ییرها ،یناسخودش :ابانیب

 یعاطف وندیپ :حلقه

 منیاهر /معشوق :مار

 یآزادگ :کبوتر

 کالمی: بازنمایی

 اعتقادی تأکیدی/ خوردن: قسم

 اعتقادی بازدارنده/ کردن: عا 

 غیرکالمی: بازنمایی

  خودگذشتگی از شیشه: روی بسنتی رقص

 اعتقادی آدا  وضوگرفتن:

 مردم تهمت از مبرّا :حانهیر مادر ظاهر و لباس سادگی

  شوررخت کارگر :اریبس یهارخت شستن

 نظر تیهو رییتغ رد،یگیم را او یجا :رمردیپ رختخواب در نظر دنیخواب

 مردم ستم و ظلم :مار شین

 متارکه حلقه: انگش  قطع

 معصومی  ریحانه: سفید پوش 

 افتی قهرمان تیهو نظر :انیپا در میدان مجسمه مجدد نمای 

 

 

 ییکتای

 ییکتای

 ییکتای

 

 ییکتای

 ییکتای

 ییکتای

 ییکتای

 ییکتای

 ییکتای

 ییکتای

 ییکتای

 

 ییکتای

 ییکتای

 

 ییکتای

 ییکتای

 ییکتای

 ییکتای

 ییکتای

 

 ییکتای

 ییکتای

 ییکتای
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 (9) جدولادامة 

 (ی)فشردگ ییفضادرون یاتیح روابط ییفضابرونروابط حیاتی 
 تغییر
 لتأهّ به دتجر  از ریحانه و نظر
 کنندیم کهمتار حانهیر و نظر
 آموزدیم رمردیپ از نظر
 شودیم خرد ریپ نظر
 شودیم قهرمان نظر
 شودیم ریمارگ نظر

 شودیم ردخِ ریپ رمردیپ
 شودیم یگرید سفر وارد و گذردیم مرحله نیا از رمردیپ

 
 ییکتای
 ییکتای
 ییکتای
 ییکتای
 ییکتای
 ییکتای
 ییکتای
 ییکتای

 قیاس
 ملکه با ریحانه
 سرباز با نظر

 پادشاه با نظر درپ
 حانهیر صورت با ماه

 نظر با عاشق رمردیپ
 نظر پدر با رمردیپ

  قهرمان ةاسطور با نظر

 
  ییکتای
 ییکتای
 ییکتای

 یامقوله
 یامقوله
  یهو
  یهو

 واسنجی
 گاریس دود ةحلق با نظر ةحلق

 نظر و رمردیپ یدلدادگ ةویش
 نظر سفر و رمردیپ سفر

 
 ییکتای
 رییتغ
 رییتغ

 لک - جزء
 او خود با زن عکس

 او خود با حانهیر یروسر نخ
 حانهیر با ملکه عکس
 نظر با سرباز عکس
 نظر پدر با پادشاه عکس

 
 ییکتای
 ییکتای
 ییکتای
 ییکتای
 ییکتای

 (رییتغ و زمان با ختهی)آم معلول - تعلّ
 مشکل حلّ از ناتوان /گرفتنفال

 پدر یتینارضا /ییجدا

 ابانیب /تنها رمردیپ

 شهیش در مار و گشتان ریتصو

 
 ییکتای
 ییکتای
 ییکتای
 ییکتای

 معلول - تعلّ
 مار شین

 
 یوگیو
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 از خۀود  نظۀر  مۀورد  نیمضام انتقال و ساخ  در مطالعه مورد فیلم دهدمی نشان شده ارائه هایتحلیل

 ةطۀ راب بۀه  یاتیۀ ح روابۀط  تکۀرار  بسامد نیشتریب .اس برده بهره اریبس هاآن یسازفشرده و یاتیح روابط

 و یکالمۀ  یهۀا ییبازنمۀا  ،یریتصۀو  ،یصۀوت  ،یزبان یهاییبازنما انواع شامل که شودیم مربوط ییبازنما

 ییمعنۀا  ارسۀاخت  جۀاد یا یراسۀتا  در یفرهنگۀ  یۀی روا یلنگرهۀا  افۀزودن  و یفضاساز منظوربه یرکالمیغ

 ؛بۀرد  نام را اسیق و رییتغ ةرابط توانیم ،جدول گرِید پربسامد یاتیح روابط از .شودیم لمیف یهاسکانس

 معلۀول،  - عل ۀ   روابۀط  یسۀاز فشرده به توانیم لمیف نیا در کاررفته به گرید یهایفشردگ از ن،یهمچن

   .کرد اشاره مکان و یواسنج زمان، کل، - جزء

 یریگجهینت و بحث -2

 یمفهۀوم  یگۀ ختیآم یةنظر یاصل یندهایفرا از یکی که یسازفشرده سازوکار از استفاده با حاضر پووه 

 درک و دیۀ تول یبۀرا  میمفاه ییبازنما و یسازفشرده ندیفرا یچگونگ لیتحل به پرس  دو قالب در ،اس 

 نیۀ ا بۀه  .پرداخۀ   مطالعۀه  مۀورد  ینظۀر  چارچو  یکارآمد زانیم نییتب و یینمایس لمیف ییمعنا ساخ 

 یفۀ یک لیۀ تحل روش هبۀ  و شۀده  انتخا  (3183) یفرهاد اصغر یکارگردان به غبار در رقص لمیف ،منظور

   .گرف  قرار یبررس مورد

 حۀول  لمیفۀ  ةعمد یهایختگیآم که س ا آن گرانیب لاوّ پرس  به پاسخ در پووه  یهاداده لیتحل

 ،لمیفۀ  نیا در شدهمشاهده یهایسازفشرده نیشتریب .اندگرفته شکل یفداکار و بتعصّ ،عشق یمحورها

 بۀا  سۀاز لمیفۀ  .اس  گرفته صورت (یرکالمیغ و یکالم ،یریتصو ،ی)صوت ییبازنما یاتیح ةرابط قیازطر

 یوانۀات یح از استفاده فال، قهرمان، زورخانه، چونهم یچند یفرهنگ و یریاساط یالگوهاکهن یریکارگبه

 مِیمفۀاه  ها،سکانس ساختار در یفرهنگ نیب دان  قیتزر و ردخِ ریپ و سفر پیتا یآرک مار، و اسب مانند

 رقۀم  را یاستعار یویسنار کی و درآورده ریتصو  یروا به را یآزاد و یفداکار ،بتعصّ عشق، ،یپهلوان

 و (3132) یصۀادق  ،(2003) همکۀاران  و یجۀو  یهۀا افتۀه ی با حاضر ةمطالع جینتا ،جه  نیا از .زندیم

 یفرهنگۀ  نیبۀ  دانۀ   بۀر  اشۀرا   با فرهادی چنانچه اس ، سوهم (3134) نوبندگانی سینایی و پورحسام

 یفضۀا  بۀا  متناسۀب  یاسۀتعار  میمفاه و ریتصاو وانات،یح قالب در هاآن ةدیتندرهم کاربرد و هاالگوکهن

 گۀران ید و برکۀ   که طورهمان و دهدیم شکل را لمیف ریباورپذ و رگذاریتأث باف  ها، یشخص و داستان

 بۀر  افزون .ندکیم  یهدا هاآن یورا در نهفته ترقیدق یمعان اف یدر به را مخاطب ،دارندمیبیان  (3133)

 - جۀزء  ،یمعلول - عل   اس،یق ر،ییتغ روابط بیترتبه جدول گرِید پربسامد یاتیح روابط ،ییبازنما ةرابط
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 بۀه  هتوجّۀ  ضۀرورت  ،شۀده لیۀ تحل یهایفشردگ در روابط نیا نق  .هستند مکان و یواسنج زمان، کل،

 شۀود یمۀ  و دهدیم نشان  یپ از  یب را شبکه یفضاها یدرون ساختار و میمفاه یهایوگیو و اتیجزئ

 لمیفۀ  یکل  ییمعنا ساخ  و نیمضام درک و شدهیرمزگذار میمفاه ییبازگشا در یمفهوم یختگیآم گف 

 یهۀا افتۀه ی ،پۀووه   نیۀ ا جینتا رسدیم نظربه ییسو از ن،یبنابرا   ؛اس  برخوردار یقبول قابل  یکفا از

 یسۀاز برجسۀته  در العاتاط  ینشیگز ریتفس  یّاهمّ بارةدر را (2030) رومانو و پورتو و (2035) استانکو

 صۀورت بۀه  پراکنۀده  العۀات اط  ریتفس و درک در یمفهوم یختگیآم ةشبک رمؤث  نق  و یبافتدرون یمعنا

 یۀی روا یفضۀاها  وجۀود  ضۀرورت  مۀورد  در هۀا آن آنچه گر،ید یسو از و کندیم دییتأ منسجم کل  کی

 ادغۀام  دهۀد یمۀ  نشان مطالعات ةنیشیپ .داردیوام مدوّ پرس  مورد در شتریب تأمل به را ما کنند،یم مطرح

 یبۀ یترک با یچندوجه متون مورد در .دیبرآ گفتمان انیجر در معنا ساخ  درک ةعهد از تواندیم یمفهوم

 سۀاختار   ینمۀا  کۀه  تفۀاوت  نیۀ ا بۀا  اس ، نیچن زین لمیف مانند یزبان و یریتصو ،یصوت یهاکمحر  از

 و مۀبهم  یذهنۀ  یفضۀاها  ةشۀبک  ییبازنما که یاگونهبه اس ، یزمان یتوال ییبازنما مستلزم انداست ییروا

 دگاهیۀ د ةتوسۀع  بۀه  ریگیدنسۀ  ازجملۀه  یشۀناخت  شناسۀان زبان از یا هعدّ منظور، نیهمبه .دشون کنندهجیگ

 قۀرار  مطالعۀه  مۀورد  را یۀی روا گفتمۀان  بۀه  نسب  یشناخت یکردهایرو و دندیورز اهتمام یذهن یفضاها

   .دادند

 انۀداز، چشۀم  یفضۀا  چۀون  یدیۀ جد یفضۀاها  (3337) هیفوکون ییروا یفضاها از اسیق با ر،یگیدنس 

 سۀطوح  در یۀی روا یسۀاختارها  سۀاخ   بۀه  ،هۀا  یشخصۀ  یفضۀا  و یراو یفضا ،یاصل ییروا یفضا

 سۀازد یمۀ  مطرح ییروا یِذهن یفضاها یختگیآم ةینظر عنوان با را آن و دیافزایم یختگیآم ةشبک مختلف

 محصۀول  نوظهۀور،  داسۀتان  ،نیۀ ا براسۀاس  .گنجۀد ینمۀ  مجال نیا در آن فیتوص که (2032 ر،یگی)دنس

 نیۀ ا نگارنۀده،  بۀاور بۀه  .اس   یروا در سطوح تمام از موجود یفضاها از شدهیفرافکن عناصر یختگیآم

 شۀمار بۀه  یینمایسۀ  ملیف ییمعنا ساخ  نییتب در یمفهوم یختگیآم یةنظر یهایکاست از توانیم را لهئمس

 دارد داددرون یفضۀاها  یدرونۀ  اختارسۀ  ای یشناسخ یر به یبستگ ،نوظهور مفهوم  یدایپ چراکه آورد،

 گفتمۀان  ییمعنا ساختار ،کنندیم فیتوص را یگفتمان یفضاها از ییدورنما که ییالگوها رسدیم نظربه و

 .ندینمایبازم یباالتر  دق  با را لمیف کی

 منابع

 ةیۀ نظر منظۀر  از مۀتن  ییمعنۀا  یوستگیپ (.3134) یمیمحمدابراه نبیزو  روشن،بلقیس  برک ،بهزاد  لیال، ی،اردبیل

 .47-27 (،5) 6 ،یزبان یجستارها ةدوماهنام .یمفهوم یختگیآم
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 ةنامۀ  انیۀ پا .یرانیا ةانیعام یها هقصّ در یمفهوم یختگیآم ةینظر کارکرد و یشناخت یمعناشناس (.3132) الیل اردبیلی،

 .تهران نور پیام دانشگاه .شناسیزبان یدکتر

 )کاربسۀ   شۀناختی  شناسۀی روایۀ   (.3133) یلۀ یاردب الیلۀ  و محمۀدابراهیمی زینب  روشن،بلقیس  بهزاد، برک ،

 .13-3 ،(23) 6 ،یپووهاد  .(یرانیا ةانیعام یهاهقصّ بر مفهومی آمیختگی ةنظری

 نشۀریة  .پۀروین  شۀعر  در آن مصادیق و ظلم وممفه تحلیلی بررسی (.3134)  یسلمانافسانه  و باقر محمد ،یبهادر
 .40-37 ،(213) 68 ،فارسی اد  و زبان

 سۀاخ   ینۀدها یفرا و ادانۀه نق  رتفک  یهامهارت ارتباط یبررس (.3134) نوبندگانی سیناییو هاله  سعید پور،حسام

 .44-33 ،(3) 6 ،کودک و رتفک  .یقرمز هکال ةمجموع از یشینما در ذهن در معنا
 4 ،زبۀانی  جسۀتارهای  .مفهۀومی  ادغۀام  ةنظریۀ  براساس ادبی متون در تصویر و نوشتار ادغام (.3132) لیال صادقی،

(1)، 75-301. 

 .مهر ةسور: تهرانم، چاپ دوّ .شناسیمعنی بر درآمدی (.3181) کوروش صفوی،

 هۀای سۀرزمین  و ایۀران  در مۀار  الگۀوی کهۀن  )بررسۀی  نماد یک مفهوم باژگونی(. 3134) صدرالدین طاهری،

 .14-25 (،1) 20 ،زیبا( )هنرهای تجسمی هنرهای - زیبا هنرهای .همجوار(

 در کمبۀۀل  و یونۀۀگ  آرای براسۀاس  قهرمۀان  سۀفر  الگۀوی کهۀن  تبیین (.3132) آقاجانیحمید  و محمد طاهری،

 .45-15 ،(12) 3 ،ۀناختیشاسۀطوره و عرفانی ادبیات فصلنامة رستم. خوان هف 

 ةدوفصۀلنام  .یرانۀ یا ةانۀ یعام یهۀا افسۀانه  در تۀا یآناه یوانیح نمود سه یتجل  (.3134) ویسیو الخاص  موده غیبی،
 .342-337 ،(8) 5 ،یادب علوم

 در آن ینمودهۀا  و آ  اسۀطوره  نینمۀاد  نق  لیتحل (.3188) یاحقیمحمدجعفر و  قوامابوالقاسم  ،فرزاد قائمی،

 . .67-47 ،(365) 42 ،یادب یجستارها .یااسطوره نقد روش براساس یفردوس شاهنامه
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