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سینمای زیست محیطی در حوزة مطالعات نقد زیست محیطی عمری چندان طوالنی ندارد. سینمای ایران نیز از این تعریف 
مســتثنی نیســت. از همین رو برای رسیدن به تحلیلی ملموس در این زمینه آرای هنری لفور در حوزة دو گونه ضرباهنگ 
زندگی زیســت محیطی بیان، و در ادامه سعی شده است تا با یافتن ارتباط این دو ضرباهنگ با عناصر زیباشناختی در یک 
اثر سینمایی راهی برای تحلیل آثار سینمایی مرتبط با محیط زیست ارائه شود. مقالة حاضر با رجوع به نظریات هنری لفور 
در باب زندگی روزمره و ارتباط آن با شــرایط زیست محیطی که براساس روش جمع آوری اطالعات کتابخانه ای، براساس 
روش کیفی و براســاس ماهیت توصیفی-تحلیلی است به این سؤال پاسخ می دهد که سهراب شهید ثالث در فیلم »طبیعت 
بی جان« و عباس کیارســتمی در فیلم سینمایی »باد ما را خواهد برد« چگونه از تقابل میان دو ضرباهنگ مورد نظر لفور به 
ایجاد معنا پرداخته و داللت های نشــانه ای زیست محیطی را در این رابطه برجسته می کند. به نظر می رسد در فیلم »طبیعت 
بی جان« ضرباهنگ زیســت محیطی به نوعی به ضرباهنگی زیباشناســانه تبدیل شده است و در فیلم »باد ما را خواهد برد«، 
محیط زیست برای تحول شخصیت کارکردی استعاری یافته است. نتیجه اینکه هر دو فیلم فرضیه های مطروح را به اثبات 

رسانده و ضرباهنگ و شیوة زیست فرهنگی-اجتماعی را راهی برای رسیدن به نگاهی زیباشناسانه قرار داده اند.
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»محيـط زيسـت« و چـگونـگی 
بازنمايی آن در سينما قالب های 
گوناگون دارد. اين دسته از فيلم ها 
به گستره های تعريفی متفاوتی تعلق می يابند كه  می توان 
آنها را از مستندهای حيات وحش تا مستندهای صنعتی 
انتقادی در گسترش شهرها و فيلم های داستانی كه به از 
ميان رفتن طبيعت توسط انسان ها  می پردازند، بسط داد. 
»در اصل ما تمايل داريم بر اين نكته توافق كنيم كه با 
اكتشاف ارزندة هر فيلمی از نقد زيست محيطی و تحليل 
اطرافش  دنيای  با  سينما  از  گوناگونی  روابط  آن،  دقيق 

.)Rust et al., 2013: 3( »كشف  می شود
در سينمای ايران يكی از شكل هايی كه هميشه بر »محيط 
زيست« صحه گذاشته و آن را مؤكد كرده است، تقابل ميان 
شهر و روستا است. در اين دسته فيلم ها »محيط زيست« 
به مثابه بافت زندگی  می تواند تأثيری متفاوت بر تفسير 
زندگی كنش گران داشته باشد. ارتباط سوژة كنش گر در 
برخورد با اين بافت و تأثير متقابل بافت بر وی، همزيستی 
را پديد  می آورد كه داللت های نشانه ای زيست محيطی بر 
زندگی روزمره را سبب شود. در اين نگاه سينمايی گاه 
فيلمساز »بدون تأكيد« از كنار عناصر عبور  می كند و گاه با 
توسل به شگردهايی همچون »تكرار« عناصر را مؤكد كرده 
و به آن وجه معنايی ويژه ای عطا  می كند كه اين وجه ويژه 
عناصر را از منظر نشانه ای دارای بار افزون معنايی  می كند. 

يكی از نگاه هايی كه در حوزة مطالعۀ هنری محيط زيست 
مورد توجه قرار  می گيرد توجه به وجه استعاری و در بيان 
يك  روايت  در  آن  مجازی  وجه  به  دادن  اعتبار  كلی تر، 
متن سينمايی است. چگونگی ارتباط »محيط زيست« در 
مفهوم كالن با زندگی روزمره  می تواند يكی از اين گونه 
بازتاب های مجازی در حوزة مطالعات متون هنری از جمله 
سينما به شمار آيد. هنرمندانی در آثار هنری كوشيده اند 
تا شخصيت فيلم را به مثابه سوژه و فاعل شناسا در بستری 
قرار دهند تا با شكل گيری فرايند آگاهی، اين امر را درک 
كرده و بكوشد حلقه های روزمرگی كه در آن محاط شده  

را دستخوش تغيير و دگرگونی سازند. 
در آثار سينمايی كه تقابلی دوتايی از شهر و روستا را مورد 
بررسی قرار داده  اند، روستا وجوه نشانه ای محيط زيست 
را بارز كرده است. فيلم های اين دسته خود در دو شكل 
عرضه شده اند: فيلم هايی كه در آن خلوص نيت قهرمان 
اثر، وجهۀ تيپيكال يافته و طبيعی است كه به عمق دست 
نمی يابد )همانند مجموعه فيلم های  مجيد محسنی در 
دهۀ 40 شمسی( و فيلم هايی كه وجوه شاعرانه داشته 
با خلق  و  رفته  به عمق  از سطح  دارد در گذار  و سعی 
شخصيت، زيست او را در قالبی هستی شناختی با محيط 
سينماگرانی  آثار  ميان  اين  در  كه  كند  آميخته  زيست 
همچون سهراب شهيد ثالث و عباس كيارستمی را  می توان 

مورد بحث قرار داد.

مقدمه
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با اين نگاه  می توان اذعان داشت كه عباس كيارستمی در 
فيلم »باد ما را خواهد برد« )1378( ]1[ به دستۀ دوم 
تعلق دارد. فيلمساز قصد داشته با توجه به تحول و شناخت 
  كنش گر درون اثر با عنايت به نشانه های  محيط زيست 
و استعاری كردن بافت، مبنای شناخت شخصيت را پديد 
آورد. سينماگرانی ديگر برخالف اين جريان حركت كرده 
و فاعل شناسا را از درون فيلم به بيرون از آن منتقل كرده 
و مخاطب را هدف شناخت قرار می دهند؛ همچون فيلم 

»طبيعت بی جان« )1354( ]2[ اثر سهراب شهيدثالث.
بازنمايی  چگونگی  دريافت  و  موضوع  اين  تحليل  برای 
نشانه های زيست محيطی پس از مروری بر چند نظريۀ 
مهـم »سـينمای زيسـت محيطی«،1 آرای هنـری لفـور2 
)2000( ]3[ مورد بازخوانی قرار خواهد گرفت. از منظر 
لفور ضرباهنگ زندگی شهری خطی3 و برگشت ناپذير است 
و ضرباهنگ در زندگی روستايی در تعامل با داللت های 
زيست محيطی چرخه ای4 و برگشت پذير به نظر  می رسد. 
اين شكل ايجاد ضرباهنگ سبب  می شود تا نحوة روزمرگی 
سوژه در هريك از دو مكان شهر و روستا با توجه به بافت 
متفاوتی  نشانه های  طريق  از  و  رسيده  نظر  به  متفاوت 
بازنمايی شود. لفور در اين راستا برای ايجاد داللت های 
معنايی از تقابل های دوتايی سود جسته و  می كوشد نشان 
1. Eco-Cinema
2. Henry Lefebvre
3. Linear Rhythm
4. cyclic rhythm

شكل گيری  بر  چگونه  نشانه ای  داللتی  عناصر  كه  دهد 
ضرباهنگ و در نهايت زندگی كنش گران تأثير  می گذارد 
و در همين بخش نشانه های محيط زيست وارد عرصۀ 

مطالعاتی وی شده است. 
باب  در  لفور  هنری  نظريات  به  رجوع  با  حاضر  مقالۀ 
زندگی روزمره و ارتباط آن با شرايط زيست محيطی كه 
براساس روش جمع آوری اطالعات كتابخانه ای، براساس 
روش كيفی و براساس ماهيت توصيفی-تحليلی است به 
اين سؤال پاسخ  می دهد كه سهراب شهيد ثالث در فيلم 
»طبيعت بی جان«، و عباس كيارستمی در فيلم سينمايی 
»باد ما را خواهد برد« چگونه از تقابل ميان دو ضرباهنگ 
مورد نظر لفور به ايجاد معنا پرداخته و داللت های نشانه ای 
زيسـت محيطی را در اين رابطه برجسـته  می كننـد؟ به 
نظـر  می رسـد در فيلـم »طبيعـت بی جـان« ضرباهنگ 
زيست محيطی به نوعی به ضرباهنگی زيباشناسانه تبديل 
شده است و در فيلم »باد ما را خواهد برد«، محيط زيست 

برای تحول شخصيت كاركردی استعاری يافته است.

در ميـان پـژوهش هـای انجـام 
مهم ترين  زمينه  اين  در  شده 
پژوهش  مقاله اسكات مك دانلد5 

است. اين مقاله كه »به سوی سينمای زيست محيطی«6 
5. Scot MacDonald
6. Toward an Eco-Cinema

پيشينة پژوهش
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)2004( نام دارد  می كوشد تا از منظری زيباشناسانه به 
مقولۀ محيط زيست در فيلم های مستند نظر افكنده و 
در خالل آن تعريفی برای سينمای زيست محيطی ارائه 
نمايد. اصطالح زيست محيطی فارغ از نقد های پراكنده 
قرار  علمی  بحث  مورد  مقاله  اين  در  نخستين بار  برای 
گرفته است. به اين ترتيب مقاله به يك بعد از اين گونه 
انگاره های  همچون  ديگر  ابعاد  و  شده  متمركز  سينما 
جامعه شناسانه را به فراموشی  سپرده است. پژوهش ديگر 
در اين زمينه به مقالۀ ارين اسپلی7 )2020( اختصاص 
دارد. نويسنده در اين مقاله كه »عكس العمل به اختالل: 
در  الزم  شوک های  و  شبانه روزی  چرخه ای  ضرباهنگ 
عادات  می كوشد  دارد   نام  زيست محيطی«8  سينمای 
ذهنی مخاطب در مواجهه با هنر ديجيتال را مورد بررسی 
قرار دهد و از آنجا به سينمای زيست محيطی  می رسد 
كه زندگی بيولوژيك انسان و حيات ذهنی وی را بخشی 
از اين چرخه  می داند. او در مقالۀ خود به اين نكته اشاره 
می كند كه در سيستم های آنالوگ و حضور مخاطب در 
سينما عادات ذهنی او در شبانه روز در برخورد با يك فيلم 
اما به واسطۀ سينمای  سينمايی عاداتی مشخص است، 
ديجيتال شكل های تماشای او تغيير كرده و به اين ترتيب 
ساختارهای ذهنی وی نيز دستخوش تغييراتی  می شود. 
7. Erin Espelie
8. IN-KIND DISRUPTIONS: circadian rhythms and necessary 
jolts in eco-cinema

اين مقاله در ادامه به سينماگرانی  می پردازد كه متناسب 
با اين تغييرات فضای كاری خود را در برخورد با تصاوير 
و داستان گويی تغيير داده اند. به نظر  می رسد مقالۀ حاضر 
قصد دارد بيشتر از منظری شناختی زيست انسان را به 
حوزه های محيط زيست معطوف كند، اما در طول مقاله 
در  و  شده  ادغام  هم  با  اثر  صاحب  و  مخاطب  جايگاه 

روش شناسی نيازمند بازنگری است.
می شود  مربوط    )2020( وايديا9  آنوج  به  ديگر  پژوهش 
به سوی يك سينمای  »داستان های جنگل:  عنوان  با  كه 
در  پژوهشگر  است.  شده  ارائه  اجرايی«10  زيست محيطی 
اين مقاله بيشتر تجربه ای اجرايی را به محك آزمون گذارده 
است. او سعی كرده است محيط زيست را در تخيل تماشاگر 
ساخته و به كمك تكنولوژی آن را به سينما نزديك كند. 
وی در اين راه حماسۀ هندی رامايانا11 را دست مايۀ خود قرار 
داده و كوشيده است بيشتر به تعريف مك دانلد از سينمای 
بنا بر روايت  اين ترتيب،  زيست محيطی نزديك شود. به 
جنگل  بسته،  محيط  در  می خواهد  تماشاگر   از  برگزيده، 
سبزی را تخيل كند و در اين فضا داستان خود را پيش 
ببرد. در اين فرايند محيط خلق شده توسط مخاطبان، بيش 
از شخصيت ها اهميت يافته و به اين ترتيب نوعی تعريف 

تازه از سينمای زيست محيطی شكل می گيرد.
9. Anuj Vaidya
10. Forest Tales: Toward a Practice of Eco-Cinema
11. Ramayana
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رساله ای ديگر كه در اين زمينه  می توان به آن پرداخت، 
»نقش زيبايی شناسی تصوير سينمايی در ارتقای آگاهی 
زيســت محيطـی )مطالعۀ مـوردی: سـينمای مسـتند(« 
در  است. شمشيريان   )1398( وحيد شمشيريان  نوشتۀ 
با تكيه بر نظريۀ اكولوژی عميق و به  اثر  می كوشد  اين 
مؤلفه های  كه  يابد  دست  نكته  اين  به  پيمايشی  شكل 
فراهم  را  عينی  بيان  امكان  كه  تصوير  زيبايی شناسی 
می آورند منجر به آگاهی زيست محيطی می  شوند. كاهش 
بهره گيری از الگوهای ژانری و روايی با تأثير بر بازنمايی 
عينی زيست بوم می تواند به ارتقای آگاهی زيست محيطی 
مخاطب منجر شود. اين نگاه نيز انگاره ای شناختی داشته 
و با تكيه بر سينمای مستند جايگاه ذهن مخاطب را در 
برخورد با سينمای زيسـت محيطی به بحث می گـذارد و 
اگرچه در اين راه البته سينمای داستانی مهجور مانده است.

اصطالح »سينمای زيست محيطی« 
كـه در ذيـل عنـوان نقـد هنـری 
زيـسـت محيطـی مطـرح  مـی شـود 
ندارد.  هنری  نظری  مطالعات  حوزة  در  طوالنی  عمر 
كتاب  ويراستار  و  گردآورنده  پائوالويلوكو-ماريكوندی12 
»قاب گرفتن جهان: اكتشافاتی در محيط زيست و فيلم«13 
چنين می انگارد: »نقد زيست محيطی از اوايل دهۀ 1990 
12. Paula Willoquet-Maricondi
13. Framing the World: Explorations  in Ecocriticism and Film

كه به صورت يك زمينۀ مهم در تحصيالت دانشگاهی 
فراتر  ادبی  از حوزة تحقيقات  فراخور،  به  شناخته شد، 
رفته و به مطالعۀ ساير شكل های توليد فرهنگی از جمله 
گفتمان های نظری، موسيقی، عكاسی، محيط مجازی، 
 Willoquet-Maricondi,( »فيلم و ويدئو گسترش يافت
1 :2010(. وی ريشۀ مطالعات نقد زيست محيطی را در 

دهۀ 1970 دانسته و در نخستين رابطۀ آن با هنر به 
متون ادبی اشاره  می كند:

امروزه نقد زيست محيطی در حيطۀ ادبيات به بررسی 
متونی  می پردازد كه در ارتباط با طبيعت به مثابه يك 
ژانر نگاشته شده اند. اين ژانر نقش ]ارزش[ زيست-مكان 
را در توليدات ادبی بررسی  می كند؛ ارزش هايی كه در 
ارتباط با محيط ]زيست[ و ارتباط ميان آنچه كه يك 
فرهنگ دربارة محيط ]زيست[ بيان  می كند شكل گرفته 
و آن را به تحليل  می نشيند. اين مكان در اين گونه آثار به 
مثابه امری در بحران تصوير  می شود؛ بحرانی كه مناسبات 
ميان جنسيت، طبقه و قوميت با طبيعت را بيان  می كند 
و سعی دارد به اين سؤال پاسخ دهد كه متون فرهنگی 
توليد شده، چگونه ارتباط ما با جهان طبيعی را تحت تأثير 
قرار  می دهد و اين ارتباط بر درک فرهنگی ما در طول 
اين  تأثيری گذاشته است. مطالعۀ  از محيط چه  زمان 
تغييرات در طول تاريخ به شكل های بحران در محيط 

.)Ibid, 3( زيست  می رسد

سينمای
 زیست محيطی
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در سال 2004 بود كه اسكات مك دانلد سعی كرد در دل 
نقد هنری زيست محيطی، تعريفی دقيق از آن ارائه نمايد. 
او در هياهوی زندگی ماشينی، سينمايی را جست و جو  
می كرد تا بتواند اندكی فارغ از اين هياهو، انسان را به 
آرامش برساند: »در نتيجه من كار اساسی زيست بوم 
سينما را به عنوان دركی دوباره به شكل راهی جهت ارائۀ 
جايگزين برای تماشاگران رسانه ای مرسوم ]... [ می بينم 
كه فارغ از مصرف گرايی متعارف در زندگی ماشينی مدرن 
كه به وسيلۀ آپاراتوس رسانه متجلی  می شود، راهی برای 
 MacDonald, 2004:( »رسيدن به مدينۀ فاضله است
109(. او در اين راه چند فيلم را انتخاب كرده كه دغدغۀ 

محيط زيست دارند و  می كوشد تصاوير شاعرانه ای را كه در 
خالل آنها به بيننده ارائه  می شود، به شكلی دقيق توصيف 
و تحليل كند. در اين راه به زيبايی شناسی سينماتيكی 
اشاره  می كند كه بيرون از چشم انسانی،  می تواند از طريق 

حساسيت های لنز دوربين به ثبت برسد.
اين نگاه در سال های بعد رشد و توسعه پيدا كرده است. 
نگاه  اين  پشتوانۀ  و  اجتماعی  مختلف  جنبش های  با 
در حوزة ادبيات پژوهشگران حوزه های ديگر نيز برای 
را  آنچه  زيست محيطی   نقد  افزوده اند.»  آن  به  مطالعه 
كه نويسنده در زبان و استعاره پيرامون ادراک و تجربۀ 
خود از طبيعت بيان  می دارد، مورد بررسی قرار  می دهد. 
نقد زيست محيطی سينمايی - چيزی كه ديگران آن 

ياد   محيط زيستی«  »فيلم-نقد  يا  سبز«  فيلم  »نقد  را 
می كننـد - بايد چگونـگی به كارگيـری بازنمـايی بصری 
ماهيت و ويژگی های طبيعی را بيان دارد ]و نشان دهد[ 
چگونه اين بازنمايی ها توسط لنز دوربين صورت بندی 
شده و در فرايند تدوين ]شكل  می گيرد[ در حالی كه اين 
دوربين توهم بستری از عينيت واقع گرايی ايجاد  می كند؛ 
غالب خاص«  ايدئولوژی  يك  محصول  عينی  بازنمايی 

 .)Willoquet-Maricondi, 2010: 8(

راسـت14 و همكاران در جمع بنـدی آنچـه پائـوالويلـوكـو-
ماريكوندی در كتاب خود پيرامون سينمای زيست محيطی 
نوشته اند: »به نظر   تعريفی واحد  به  برای رسيدن  آورده 
می رسد برخی مستندهای تغزلی و عمل گرای مستقل- و 
نه تجاری شده )همانند آثار هاليوودی(- را  می توان به عنوان 
فيلم هـای زيسـت محيطی قلمـداد كرد، زيرا اين فيلم ها  
می توانند موجبات نوعی كنش گری سياست زيست محيطی 
 .)Rust et al., 2013: 3( »را در بينندگان خود برانگيزند
ايشان در كتاب خود كه سينمای زيست محيطی نظريه و 
جنس  اين  از  متفاوت  دسته بندی هايی  دارد  نام  عمل15 
سينما ارائه كرده  اند كه بتوان فيلم ها را ذيل آنها طبقه بندی 
كرد. مقوالتی همچون اخالق و زيبايی شناسی در سينمای 
زيست محيطی،  سينمای  در  ايدئولوژی  زيست محيطی، 
سينمای زيست محيطی به مثابه فلسفه را در بخش نظريه 
14. Stephen Rust
15. Ecocinema Theory and Practice
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به عنوان  را  زيست محيطی  فيلم  چند  دربارة  مطالعاتی  و 
نقدی كاركردگرا ارائه كرده اند، اما اين نويسندگان نيز خود  
زمينۀ سينمای  در  را  كلی  و  تعريفی سه گانه  می كوشند 
ارائه دهند و يك صورت بندی كلی از آن  زيست محيطی 
تبيين نمايند: »چند تعريف كليدی را  می توان در نزديك 
شده به سينمای زيست محيطی در نظر گرفت. اول اينكه 
به طور واضح  توافق داريم كه همۀ سينما  نكته  اين  بر  ما 
فرهنگی و اساساً تعبيه شده است. دوم سياست شخصی ما 
هرچه باشد، تمايل داريم توافق كنيم كه حالت غالب، در 
تعامل های انسانی و غيرانسانی، امری است كه بر آشفتگی 
در مصرف گرايی تأكيد داشته و سينما اين امكان را برای ما 
فراهم  می آورد كه بر آن نظر افكنيم و ما را مختار  می كند له 
يا عليه آن عمل كنيم. سوم اينكه بنا بر اظهارشان كوبيت 
به  به طور پيش بينی پذيری  فيلم ها  از  بسياری  اگرچه   ]...[
ايدئولوژی های رايج همچون ايدئولوژی های طبيعت محورانه 
معطوف  می شوند، در آن ميان فيلم هايی هستند كه از نظر 
عاطفی و اخالقی بسيار پربارتر از فيلم های در اختيار اين 
ايدئولوژی های غالب بوده و بسيار فراتر از آنها  می ايستند و در 
قالبی مستقل از فيلم های زيست محيطی رايج، قابل قبول تر 

.)ibid( »]...[هستند
در  يك ارزيابی كلی از آنچه به عنوان سينمای زيست محيطی 
در آثار عرضه شده ارائه  می شود،  می توان به اين نكته دست 
يافت كه اين سينما دارای تعريف محدودی نيست و با 

گرفته   صورت  راستا  اين  در  كه  پژوهش هايی  به  توجه 
جنس  اين  مطالعۀ  برای  را  تازه ای  عرصه های  می توان 
اين حوزه ها سبك زندگی  از  داد. يكی  پيشنهاد  سينما 
افراد در محيط زيست است. نحوة مواجهۀ انسان با محيط 
زيست خود  می تواند دريچه های تازه ای را برای او نسبت به 
هستی باز كرده و بنا بر آرای مك دانلد هوای تازه ای را برای 
تنفس ايجاد كند. برای صورت بندی اين شيوه  می توان از 

شناخت »ضرباهنگ« زيستی كمك گرفت.

نظريه پردازانی  از  لفور  هنری 
ضرباهنگ  مفهوم  به  كه  است 
در زندگی انسان مدرن پرداخته 

است. لفور برای مكان ها و فضاهايی كه انسان دچار آن 
است، دو گونه ضرباهنگ متمايز را در نظر گرفته است: 
همين  ]درون  و  هستند  تكرار  از  حاكی  » ضرباهنگ ها 
به عنوان حركت و اختالف در تكرارها  تكرار [ می توانند 
]نيز[ تعريف شوند« )Lefebvre, 2000: 231(. اين دو 
ضرباهنگ از منظر لفور، چرخه ای و خطی نام می گيرد: 
»]...[ در هنگام تحليل اين دو شكل  می بايست بين آنها 
تفكيك قائل شد. به اين ترتيب محاسبه گران هر دو نوع 
حركت، چرخش و مسير را به درستی تشخيص  می دهند 
 .)Ibid( »و محاسبات مختلفی را برای هر دو شكل دارند
می توان  چگونه   را  ضرباهنگ  نوع  دو  اين  ويژگی های 

»ضرباهنگ«
 زیست محيطی
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تشخيص داد؟ نگاه لفور در اين تقسيم بندی بيشتر قائل 
به زندگی انسان در شهر است، اما در همين حركت زبانی، 
بخشی پنهان وجود دارد كه زندگی در روستا است و به 
متفاوت معرفی   كاماًل  نوع زيست محيط  دو  ترتيب  اين 

می شود. 
ويژگی های ضرباهنگ چرخه ای عبارتست از: »1. منشأئی 
مربوط به عالم هستی و طبيعت دارد مثاًل شب و روز 
و ماه و فصول؛ 2. با ويژگی های محيط روستايی تطابق 
بيشتری دارد؛ 3. سيستم شمارش متناسب بر پايۀ دوازده 
است )دوازده ماه از سال،360 درجه زمين، دوازده ساعت 
و...(؛ 4. چرخه ای و دايره ای و بازگشت پذير است؛ 5. شروع 
و پايانی ندارد؛ 6. تكرار شونده  است، تكراری متشابه اما 
نه كاماًل يكسان )همانند فصول سال(؛ 7. هر ضرباهنگ 
ثابتی  عناصر  از  و  دارد  ثابت  تعريفی  هميشه  مشخص 
و  داريم  فصل  چهار  هميشه  )مثاًل  شده  است  تشكيل 
دوازده ماه(؛ 8. متغيری مستقل است و باقی عناصر را تابع 

خود می كند« )پرستش و مرتضوی، 1390: 114(.
اما در ادامه ويژگی ضرباهنگ خطی را می توان به اين 
پديده ای  بازتوليد  و  توالی  به وسيلۀ   .1« برشمرد:  شرح 
عمل  می زند  لفور  كه  مثالی  می شود.  تعريف  مشخص 
چكش زدن است]...[؛ 2. سيستم شمارش متناسب با آن 
سيستم متريك )ده دهی و اعشاری( است؛ 3. مستقيم و 
خطی است و بازگشتی در آن وجود ندارد؛ 4. با جامعۀ 

مدرن و شهری نزديكی بيشتری دارد و بيشتر به صورت 
انتزاعی درک می شود؛ 5. هر ضرباهنگ خطی اندازه و 
وزن مخصوصی دارد. يعنی سرعت و تكرار هر ضرباهنگ 
مشخصی در مكان ها و زمان های متفاوت تعاريف متفاوتی 
پيدا می كند؛ 6. در ضرباهنگ خطی زمان تابع است. تابع 

كار و فراغت سرمايه داری« )همان، 114 و 115(.
حال معنای زندگی انسان در اين شكل از دو ضرباهنگ 
چگونه معنا  می شود؟ دو فيلم »طبيعت بی جان« و »باد 
ما را خواهد برد« دو نگاه متفاوت به اين دو ضرباهنگ 
دارند. در هر دو فيلم مورد بحث اين دو گونه ضرباهنگ 
از بيرون بر   كنش گر تحميل  می شود و گويی عاملی است 
تا با نيرويی بزرگ تر او را در اختيار بگيرد. از همين رو 
سوزنبان و خانوادة او در فيلم اول از ابتدا تابعی از اين 
ماجرا هستند و در فيلم دوم هم كه   كنش گر قصد دارد تا 
عليه آن بشورد، در مقابله با آن تسليم شده و از نزاع دست  
می شويد، اما چگونه  می توان ضرباهنگ زيست محيطی را 

در سينما بازنمايی كرد؟

سوزنبان فيلم طبيعت بی جان به 
زندگی روزمره و اعمال اين زندگی 
تن داده  است و اتفاقاً قصد رهايی 
و خروج از آن را ندارد. ضرباهنگ 

اعمال و زندگی او بسيار كند است و همين ضرباهنگ 

ضرباهنگ 
زیست محيطی 
در »طبيعت بی جان«
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كنـد در رفتار، سـاختمانـی در فيلم »پديـد« می آورد 
كه مخاطب نيز بتواند به درک همان كسالت برسد. اين 
ضرباهنگ در زندگی بايد قابليت همسانی با زبان سينما 
را داشته باشد، زيرا كه ضرباهنگ در هنرها با ضرباهنگ 
در زندگی  می تواند متفاوت باشد. در تعريف ضرباهنگ 
سينمايی، شهبازی )1393( در برخورد با يك فيلم دو امر 
متفاوت را در مورد ضرباهنگ در نظر می گيرد. او اعتقاد 
دارد كه ضرباهنگ در يك فيلم سينمايی يا از مرحلۀ 
نگارش فيلمنامه ايجاد می شود كه عناصری همچون شيوة 
روايت، شيوة تقسيم بندی اطالعات و زاويۀ ديد را در آن 
مؤثر می داند و شيوة دوم را به آنچه پس از ساخت بر ميز 
تدوين رخ می دهد. ظاهراً كارگردان در اين دو تقسيم بندی 
تنها يك ناظر است كه در ادامه با نقد اين دو شيوه به 
كار كارگردان از منظر ايجاد تركيب بندی، نورپردازی و 
حتی آرايش صحنه اشاره می كند كه در ضرباهنگ يك 
فيلم مؤثر است.]4[ رابرت مك كی نيز در تقسيم بندی 
ضرباهنگ و تفاوت آن با تمپو، می نويسد كه ضرباهنگ 
به ارتباط ميان سكانس ها در فيلمنامه وابسته  است. يعنی 
از نظر زمانی  آنها  بودن  بلند  و  تعداد سكانس ها، كوتاه 
ضرباهنگ را می سازد، اما تمپو به عمل درون سكانس 
اشاره دارد و برای نمونه به تفاوت های تندی و كندی دو 
گونۀ گفت و گو در يك صحنۀ عاشقانه و دادگاهی اشاره 

می كند.]5[

سهراب شهيدثالث در فيلم »طبيعت بی جان« هم در 
مورد ضرباهنگ بيرونی و هم ضرباهنگ درونی16 روندی 
يكسان را در نظر می گيرد. در فيلم صحنه های بسياری 
وجود دارند كه بسيار با كندی برگزار  می شوند. اگر به 
گفتۀ مك كی  آنها را ضرباهنگ درونی در نظر بگيريم، 
رفتار و حركات پيرزن و پيرمرد فيلم در خوردن غذا و 
جابجا شدن ايشان می تواند نمونۀ مناسبی برای نمايش 
مالل باشد. در يكی از صحنه های فيلم پيرمرد و پيرزن 
در حال خوردن غذا هستند. در اين صحنه زمان واقعی با 
زمان دراماتيك برابر می شود. بعد از غذا خوردن، پيرزن 
فرتوت با كندی ناشی از كهولت سن به سمت سماور 
با جزئيات تمام اين  می رود تا چای بريزد و كارگردان 
امر را »توصيف« می كند. اين ضرباهنگ درونی منجر به 
طوالنی شدن سكانس می شود. حال از اين جنس سكانس 
می توان سكانس های ديگری را نيز در نظر گرفت؛ برای 
نمونه فصل هايی كه پيرمرد به محل كار خود می رود. 
شهيد ثالث با طراحی نماهايی در النگ شات، »پالن هايی 
افقی« را پديد می آورد كه فاصلۀ دو نقطۀ عرضی آن بسيار 
طوالنی است و اين پالن های افقی كندی و مالل حركت 
پيرمرد از يك نقطه به نقطۀ ديگر را با تأثير بيشتری 
به ريتمی  نهايت  اين تمپو كه در  اما  نمايان می سازد، 
كند در فيلم منجر می شود، فقط محدود به حركات افراد 

16. Tempo
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نيست، بلكه در سكانس های نخستين فيلم ديده می شود 
كه زنگ راه آهن به صدا در می آيد و كارگردان با نشان 
دادن نمايی بر آن تأكيد می كند. اهرم درون كاسه زنگ 
بسيار كند تر از زمان معمول به حركت در  می آيد و همين 
نكته سبب می شود اصوات نيز با فاصله از يكديگر توليد 
شوند و بنابراين شهيدثالث نه تنها در زمينۀ امر بصری كه 
در زمينۀ امر صوتی نيز می كوشد اين تمپوی كند را در 
فيلم گسترش دهد. به اين ترتيب، شهيدثالث به ظاهر از 
منظر زيبايی شناسی نوعی ضرباهنگ كند را بنيان می نهد 
در  را  مالل  موجبات  می تواند  كند  ضرباهنگ  اين  كه 
تماشاگر موجب شود. اين نگاه توصيف گرايانه از زندگی 
برای  نيز  آنها  فرزند  كه  فصلی  در  و همسرش  پيرمرد 
مرخصی سربازی نزد آنها می آيد از سر نو تكرار می شود. 
حتی نحوة نوشيدن چای پسر و خوابيدن او بر تخت پدر 
نيز ناشی از نوعی نگاه ناتوراليستی است كه بر كليت 
فضای داستان سايه افكنده  است، اما اين عوامل را چگونه 
می توان در ارتباط با امر روزمره مورد بازخوانی قرار داد؟ 
رفتار پيرمرد، همسر و فرزندش در تكرار شكل  می گيرد. 
عناصری نيز كه در اين تكرار مورد تأكيد است، رفتاری 
است كه زندگی روزمره را تعين می بخشد: غذاخوردن، 

كار تكراری، خوابيدن. 
بنابراين عواملی كه در ايجاد ضرباهنگ ُكند مورد نظر 

فيلمساز مؤثر است به  شرح زير بازشناسی می شوند:

1. عوامل انسانی
كهنسالی شخصيت های اصلی فيلم كه در عمل با خود 

نخوت در حركت را پديد می آورد.
2. عوامل غير انسانی

- طبيعت: سينماگر با انتخاب طبيعت آن را از شلوغی 
و حركت موجود در شهر دور می كند تا بتواند به مدد 
آرامش موجود در طبيعت بستر سازی مناسبی را برای 

كندی رفتارهای پيرمرد و همسرش متصور شود.
زنگ  و  سوزنبانی  گاردهای  همانند  عناصری  اشياء:   -

ايستگاه كه در حركت مجدداً نمايشگر رخوت هستند.
3. عوامل زيباشناختی

- تصاوير: پالن هـای عريض و افقـی كه در نماهـای دور 
توانايی بازنمايی بيشتر رفتار پيرمرد را داشته  باشد.

- صداها: بيشتر سكوت بر پالن ها حكم فرما است كه اين 
سكوت نيز بر مالل تكرار می افزايد.

همان گونه كه در مورد كندی در عوامل غير انسانی ذكر 
قاب  مثابه  به  سوزنبان  زيست  محيط  و  طبيعت  شد، 
عكسی زندگی او را در بر  می گيرد. حال قصد اين است 
كه نشان داده شود ضرباهنگ مورد نظر لفور چگونه با 
ضرباهنگ مورد نظر شهيدثالث همنشينی پيدا می كند. 
اعمالی كه شخصيت پيرمرد و پيرزن مورد نظر در فيلم 
ضرباهنگ  با  بيشتر  می شوند  مرتكب  بی جان  طبيعت 
چرخه ای تناسب دارند. يعنی آنچه موجب شكل گيری 
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تمپو در فيلم می شود متناسب با ضرباهنگ چرخه ای 
زيست محيطی است. 

لفور در تأثر از پديدارشناسان فرانسوی برخورد با اطراف 
امر  مدرک،17  »امر  می كند:  طبقه بندی  سه تايی  در  را 
زيسته18 و امر متصور19« )پرستش و مرتضوی، 1390: 
108(. امر زيسته را می توان به همان فضايی اطالق كرد 
كه زندگی روزمره در آن اتفاق می افتد. امر مدرک همان 
چيزی است كه به كمك حواس پنج گانه با آن مواجه 
تصور  و  تفكر  و  ذهن  به  اشاره  متصور  امر  و  می شويم 

هرچيزی از خالل عمل تفكر است.
زيسته  امر  و  مدرک  امر  حاصل  چرخه ای  ضرباهنگ 
شخصيت های درون فيلم است و چون اين امر با تجربۀ 
مخاطب از درک مالل و تكرار آميخته می شود، بنابراين 
مخاطب نيز با امر زيسته و امر مدرک مواجه است. در 
اينجا نقش ديالكتيك »بدن« و »محيط زيست« دارای 
اهميت  می شود. شخصيت های اصلی   كنش گر فيلم يعنی 
محيط  با  آشكار  دادوستدی  در  همسرش  و  سوزنبان 
زيست قرار دارند. اين داد و ستد بايد از طريق درک حواس 
پنج گانه آنان بازنگری شود. اتفاقی كه از سوی شهيدثالث 
دستخوش  چندان  سينمايی  ضرباهنگ  با  هم ارزی  در 
دگر گونی نمی شود. او سعی نمی كند با تقطيع نماها و 
17. The Perceived
18. The Lived
19. The Conceived

دخالت های شخص سوم به مثابه فيلمساز امری متصور از 
زندگی ايشان ارائه نمايد كه مخاطب را از آن فضا دور كند. 
به همين دليل اتفاقاً كندی مالل آور زندگی شخصيت ها 
در تناقض با امر متصور مخاطب – كه حاصل بدن زيسته 
در شهر فرض  می شود - قرار گرفته است، اما همين تناقض 
ذهنی، مفهوم زندگی روزمره در نزد شخصيت های فيلم را 
اعتال بخشيده و به همين شكل محلی را كه ايشان به مثابه 
محيط زيست در آن زندگی  می كند، دارای ارزش  می كند. 
اين ارزش از سوی فيلمساز به مثابه ارزشی ايدئولوژيك 
بازنمايی نمی شود، بلكه حاصل همزيستی مسالمت آميز 
است. همزيستی كه از بودن درون »فضا« حاصل شده 
زيباشناختی  ضرباهنگ  كه  است  ترتيب  اين  به  است. 
سينمايی با ضرباهنگ مورد نظر لفور همنشينی يافته و 
مفهوم ضرباهنگ چرخه ای كامل  می شود. در اين فيلم، 
زندگی شهری روی غايب اين شكل از زندگی است. غياب 
زندگی شهری در ذهن مخاطب فيلم امتداد  می يابد و 
زمانی كه در انتهای فيلم فيلمساز سوزنبان را برای دريافت 
حكم بازنشستگی به شهر  می آورد به رخ تماشاگر  می كشد. 
اتفاقاً آنجاست كه عدم تناسب زيستی   كنش گر با فضا 
خود را  می نمايد و امر زيسته در محيط زيست از منظر 
شناخت ضرباهنگ در تناقض با امر زيسته و مدرک وی 
قرار  می گيرد و فضايی متصور را برای شخصيت به همراه  
می آورد كه او مجبور  می شود دست به كنشی بزند كه 
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تاكنون به آن درگير نبوده است. به اين ترتيب امر متصور 
ابالغ   او  به  راه آهن  ادارة  سوی  از  كه  سوزنبان،  زندگی 
می شود، از وی در خارج از محيط  زيستی وی، شخصيتی 
مصرف شده  می سازد. پس كل امر متصور اجتماعی از او و 
امر زيسته اش در محيط زيست امری مصرف شده است 
كه با ارزش هايی كه فيلمساز سعی دارد تا يك سوم انتهايی 
فيلم آنها را بيان كند، سر ستيز دارد. اينجاست كه بنا بر 
آنچه در نظريات سينمای زيست محيطی آمد، طبيعت 
و شاعرانگی ضرباهنگ چرخه ای در تضاد با ضرباهنگ 
خطی قرار  می گيرد و مفهومی جديد از محيط زيست و 

مفهوم زندگی ايجاد  می كند.

عباس كيارستمی در فيلم »باد 
مـا را خواهـد بـرد« در مقايسـه 
بـا فيلـم »طبيعـت بـی جـان« 
حـركتـی معكـوس ارائــه داده 
است. كيارستمی در فيلم خود نوعی نگاه استعاری را به 
مفهوم »مرگ« و »زندگی« متبادر كرده است. بنابراين 
اشارات زيست محيطی نيز در همين سازوكار ظاهر شده 
و اين نگاه بر خوانش لفوری ضرباهنگ نيز تأثير گذارده 
است. در اين فيلم برخالف نظم در حركت شهيد ثالث 
از امر زيسته به امر متصور- و حتی حذف امر متصور- 
حركت از امر متصور به سمت امر زيسته است. امر متصور 

نوعی فرافكنی است كه از سوی خود نسبت به ديگری 
صورت  می گيرد. در فيلم »باد ما را خواهد برد« در آغاز 
روستايی  زيست  بر  شهری  زيست  خطی  ضرباهنگ 
فرافكن شده است. در اين زمينه،  می توان به مقدمۀ فيلم 
اشاره كرد: »بهزاد« و همراهانش در دل جاده ای خاكی 
به دنبال روستا  می گردند تا مسئوليت خويش را به انجام 
رسانند. كيارستمی در نماهای طوالنی فيلم آنها را در 
مسيری ترسيم  می كند كه خطی است، اما در ادامه وقتی 
به وضعيت درون روستا دچار  می شوند، داستان متفاوت  
می شود و شخصيت اصلی فيلم به بهانۀ ارتباط موبايلی، 
دائم مسيری ثابت را از دل روستا به نوک كوه رفته و از نو 
باز  می گردد كه با جنس نماهايی كه كيارستمی تدارک 
ديده در برابر سكانس های آغازين ورود اين شخصيت و 
دوستانش به روستا است. نكتۀ ديگری كه در اين زمينه 
خود را  می نمايند، ضرباهنگ موجود در معماری روستا 
است. پشت بام هرخانه، زمين و حياط خانۀ ديگری است. 
گويا همۀ اين خانه ها در دل هم قرار گرفته و هزارتويی را 
پديد آورده  اند كه در هر حركتی شخصيت را از نو به مكان 
نخستين خود باز  می گرداند. اين نكته همان شرايطی است 
كه زندگی شخصيت های شهری فيلم را قاب گرفته و بايد 
ايشان را به امر زيسته برساند، ضرباهنگی چرخه ای كه 
بايد در كنار طرحوارة ضرباهنگ خطی ذهنی شخصيت ها 
قرار گيرد، اما امر متصور از آن رو است كه شخصيت اصلی 

ضرباهنگ
 زیست محيطی در 

»باد ما را خواهد برد«
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فيلم كه خيلی زود توسط فيلمساز از ديگر شخصيت های 
همراه جـدا  می شـود به آن باور ندارد. او در ضـرباهنگ 
خطی باور دارد مرگ در ادامۀ زندگی جاری است. بنابراين 
منتظر است تا پيرزن بيمار از دنيا برود تا او بتواند با ياری 
همكارانش مراسم آيينی عزاداری را ثبت كند. او به آدابی 
در  نخستين  سكانس های  در  كه  دارد  عادت  ماشينی 
گفت و گو با همسرش كه يكی از نزديكانش را از دست 
داده نمايان  می شود. اين نگاه در زمينۀ مواجهه با ديگر 
مقوالت زندگی روستاييان نيز رخ  می نمايد؛ برای نمونه در 
گفت و گو با زن صاحبخانه روستايی شيوة زيست ايشان را 
در فرزندآوری به سخره گرفته و با تعبير »كارخانۀ توليد 
فرزند« از وی و همسرش انتقاد  می كند. اين »قضاوت« 
همان عامل نگاه فرافكن كردن خود در ديگری است كه  
می كوشد اتفاقاً انگشت خود را به شيوة زيست افراد حاضر 

در روستا نشانه برود.
در فيلم »باد ما را خواهد برد« اثر عباس كيارستمی تقابل 
زندگی شهری و روستايی به مثابه تقابلی دوتايی بسيار آشكار 
مورد توجه قرار  می گيرد و نشان دار  می شود: 1. نحوة تنظيم 
ساعت استراحت روزانه كه در روستا و شهر متفاوت است 
و چندين بار توسط شخصيت اصلی يعنی »بهزاد« مورد 
از خوراكی های  تأكيد قرار  می گيرد؛ 2. خوراک: استفاده 
محلی همچون سرشير، نان تازه كه برای مردم محلی امری 
عادی، اما برای مهمانان از شهر آمده همچون غذايی ويژه، 

چندين بار توسط »بهزاد« مؤكد  می شود؛ 3. استفاده از 
عناصر تكنولوژيكی همچون موبايل كه درون بافت روستا 
و در زيست محيط مصور در فيلم امكان استفاده ندارد و 
»بهزاد« بايد برای استفاده از آن مسافتی طوالنی را با ماشين 
طی كند تا به فضايی آنتن دار برسد. نكته ای كه چندين بار 
»تكرار« می شود و حركت تدريجی بهزاد را برای استحاله 
در ضرباهنگ چرخه ای فراهم  می آورد. تمام اين عناصر بر 
تفاوت ميان »ضرباهنگ زندگی روزمره در روستا و شهر« 
تأكيد دارد. بهزاد قصد دارد تا اين ضرباهنگ تكرار شونده و 
چرخه ای را در اختيار بگيرد كه موفق نمی شود و محيط 
زيست خود را به وی تحميل  می كند، اين در حالی است 
كه همراهان او با تمام اعتراض ها اين قانون را پذيرفته اند. 
ميان  ارتباط  برقراری  در حال  بهزاد همچنان  وقتی  آنها 
نشانه های »شهری« و »روستايی« است به راحتی تمشك  
می خورند و از محيط طبيعت به مثابه داللتی برای آرامش 
سود  می برند. آنها خيلی زود به »مدرک« رسيده و با گذار 
از »امر متصور« آن را به »امر زيسته« بدل كرده اند. اتفاقی 
كه برای بهزاد چون بايد حاصل نوعی معرفت شناسی باشد، 

بسيار دير رخ  می دهد.
بهزاد در اعتراض و تحميل  ضرباهنگ خود به محيط زيست 
الک پشتی را كه در بيابان برای خود طی مسير  می كند 
واژگون  می كند تا بتواند عدم توانايی در مرگ پيرزن را بر 
سر اين موجود آسيب پذير تالفی كند. موجود واژگون باقی  
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می ماند و بهزاد سوار ماشين شده و  می رود، اما الک پشت 
با تقال برمی گردد و مسير خود را ادامه  می دهد. اينجاست 
كه فيلمساز دوباره بر وجه داللتی چرخه ای بودن محيط 
زيست اشاره كرده و با استناد به نشانه های زيست محيطی 

مخاطب را به درک معنای نهايی فيلم نزديك  می كند.
بهزاد در انتها بر ناتوانی خود در نبرد با محيط زيست 
پی  می برد. او  می داند ضرباهنگ زندگی شهری او يارای 
برابری با ضرباهنگ چرخه ای روستا/طبيعت را ندارد، اما 

اين عمل چگونه رخ  می دهد؟
ضرباهنـگ چرخـه ای حاصـل امر مدرک و امـر زيسـتۀ 
شخصيت هـای درون فيلـم اسـت كه در قالب نشـانه های  
زيست محيطی به معنا درآمده و برای ذهن شخصيت اصلی 
فيلم به امر متصور بدل  می شود. اينجاست كه كيارستمی 
دوباره نشانه ای مستقيم از محيط زيست را پيش روی بهزاد 
قرار  می دهد: سوسكی مشغول حمل سرگينی است، اما اين 
بار بهزاد اين چرخه را متوقف نكرده و تنها او را  می نگرد و  
می پذيرد كه اين سوسك بايد به حركت خود ادامه دهد. 
بنابراين  می پذيرد كه زيست محيط روستايی/طبيعت دارای 
آسوده تر   زندگی  برای  كه  است  خود  خاص  داللت های 
می بايست آن را معنا كرد و به آن تن داد. بهزاد در نهايت 
به اين معرفت می رسد كه »زندگی« و »مرگ« همانند 
معماری درون روستا جدا از يكديگر نبوده و درون يكديگر 
جای دارند. اينجاست كه از ماشين خود جدا شده و با 

موتور مرد پزشك كه روحيه ای عارف مسلك دارد به روستا 
باز می گردد. او ديگر در انتظار مرگ پيرزن نيست و با حسی 
از زندگی روستا را ترک می كند. اينجاست كه در چرخشی 
معرفتی امر مدرک بر شخصيت بهزاد پديدار  می شود: او امر 
متصور خويش را كنار نهاده و به نگاهی تازه از امر زيسته 
می رسد؛ امری كه بخشی مهم از آن حاصل زيستن در 
محيط است. به واسطۀ اين نگاه اليه رويين روستا به مثابه 
امر متصور در ذهن بهزاد با گسست مواجه  می شود. محيط 
زيست و نشانه های موجود در آن به انگاره هايی  می انجامد 
كه تصويری تازه از اين مكان در ذهنش نقش بندد و فرای 

آن به گستره ای وسيع تر در زندگی دست يابد.

در  زيست  »محيط  موضوع   .1
سينما« را  می توان به شكل های  
مختلف تبديل به »مسئله« كرد. 

مسئله مند شدن اين موضوع  می تواند از نگاه های انتقادی 
به مسائل آشكار محيط زيست آغاز و تا شاعرانگی نگاه 

فيلمساز ادامه يابد.
2. سهراب شهيدثالث در فيلم »طبيعت بی جان« سعی كرده 
تا ضرباهنگ درونی و بيرونی سينمايی را كه منجر به تعريف 
زيباشناختی در سينما  می شود به ضرباهنگ زيست محيطی 
پيوند بزند. بنابراين آرای لفور در ضرباهنگ كاوی زيستی 
مورد توجه قرار گرفت و كوشيده شد اين ضرباهنگ در 

               نتيـجه گيری 
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حوزة جامعه شناسی به ضرباهنگ سينمايی پيوند خورده و 
راهی تازه برای بازخوانی ميان رشته ای ميان زيبايی شناسی 
و نحوة زيسـت در حوزة نقـد زيسـت محيطی ارائه شود. 
مقاله نشان  می دهد چگونه ضرباهنگ چرخه ای مورد نظر 
لفور كه حاصل زندگی روستايی است  می تواند به عاملی 
زيباشناسانه در سينما بدل شده و لحظاتی شاعرانه را از 
روزمرگی خلق كند. رخوت و مالل دارای نشانه های زيستی  
می شود و فيلمساز با گزينش آنها در قالب ميزانسن روايت 
خود را از خالل آن خلق كرده و بازخوانی تازه ای با زبان 
سينما از اين مالل ارائه  می دهد. او امر زيستۀ شخصيت 
خود را به امر مدرک مخاطب بدل  می كند و باعث  می شود 
نگاهی بيناذهنی ميان فيلم و مخاطب شكل گرفته و به 
اين شكل امر متصور از مالل در محيط زيست با بازخوانی 

جديد مواجه شود.
3. بحث عباس كيارستمی در فيلم »باد ما را خواهد برد« 
نيز نگاهی شاعرانه به مقولۀ محيط زيست است، اما او 
بهزاد  می رساند.  تازه   معرفتی  شناخت  به  را  شخصيت 
شخصيت اصلی فيلم در مواجهه با طبيعت، امر متصور 
خـود را مخـدوش شده  می بينـد و در زنـدگی »درون« 
طبيعت و با خروج از ضرباهنگ خطی به سوی ضرباهنگ 
چرخه ای تجربۀ زيستۀ تازه ای را تدارک  می بيند. اشاره های 
استعاری كيارستمی در برخورد با عناصر زيست محيطی 
همچون جاده های روستايی، حيوانات و معماری موجود 

در طبيعت عناصر اين شناخت را پديد  می آورد و گام به گام 
شخصيت را به تحولی درونی  می رساند. همين اشارات به 
محيط زيست و به تماشا نشستن بعد شاعرانه آن در كنار 
مباحث علمی سبب  می شود مخاطب نيز با نگاهی تازه 

محيط زيست را در قالبی سينمايی تجربه كند.
4. در هر دو فيلم محيط زيست خاستگاهی روايی يافته 
و با تأكيد و نشان دار شدن، معنايی افزون بر يك زيستگاه 
پيدا  می كند. برای همين شايد بتوان ادعا كرد كه هيچ يك 
از اين دو فيلم را نمی توان بيرون از »زيست محيطی« كه 
تجربه  می كنند معنا كرد. به گفتۀ ديگر »مكان« دارای 
ارزشی  می شود كه از »مرز«های انديشيده شدة پيشين 

فراتر  می رود.
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پی نوشت 

]1[ بهزاد، كيوان، علی و جهان كه اعضای يك گروه فيلمسازی هستند 
به  تهران  از  محلی  سوگواری  مراسم  موضوع  با  فيلمی  ساخت  برای 
روستاهای كردنشين سياه دره و شاهپورآباد در بخش دينور، دهستان 
احتضار  حال  در  پيرزنی  مرگ  انتظار  در  و  می روند  كرمانشاه  در  حر 
می مانند. روستاييان تصور می كنند كه آنها برای يافتن گنج آمده اند و 
بهزاد، تنها عضو گروه كه چهره اش ديده می شود نيز بدش نمی آيد كه 
مردم چنين تصوری داشته باشند. تنها چيزی كه در او و دوستانش ديده 
می شود، حالتی از انتظار برای رخ  دادن يك حادثه است. گاهی او از پشت 
بام ها، خود را به كنار خانۀ پيرزنی می رساند كه در آستانۀ مرگ است و 
فرزندانش درآنجا جمع شده اند و اندوهگين و منتظرند و گاهی نيز برای 
صحبت كردن با تلفن همراه، ناچار است به گورستان روستا كه روی قلۀ 
تپۀ مجاور قرار دارد برود. در انتها مشخص  می شود بهزاد ديگر يك مرد 
جوان شهری است كه در اين روستای دورافتاده به دركی تازه  از فلسفۀ 

تولد و زندگی دست يافته  است.
را  است، سال هاي عمر خود  قطار  مرد سالخورده اي كه سوزنبان   ]2[
گذراندن  براي  كه  يزداني(،  )زهرا  همسرش  با  دور افتاده  منطقه اي  در 
آدم  هاي  آن دو  زندگي مي كند.  قاليچه مي بافد،  زندگي خود در خانه 
فراموش شده اي هستند، و تنها فرزندشان به خدمت سربازي رفته است، و 
فقط يك بار با گرفتن مرخصي نزد آنها مي آيد، شبي را پيش آنها مي ماند 
و صبح روز بعد به پادگان محل خدمتش مي رود. روزي بازرس راه آهن، 
همراه دو كارمند، به محل خدمت پيرمرد مي آيند، و پس از سؤال و جواب 
و صحبت دربارة ساختمان محل از آنجا مي روند. چندي بعد دريافت حكم 
بازنشستگي زندگي آرام سوزنبان پير را بر هم مي زند. روز بعد راهبان 
جواني به محل كارپيرمرد مي آيد و اعالم مي كند كه جانشين او است. 
پيرمرد متأثر از وضعي كه برايش پيش آمده، قبل از ترک خانه، به ادارة 
محل كارش مي رود و به حكم بازنشستگي اعتراض مي كند، اما مسئوالن 
اعتنائي به او نمي كنند. سوزنبان به كافه اي مي رود و مست مي كند. فرداي 

آن روز به اتفاق همسرش، با يك گاري، محل را ترک مي كند.

]3[ هنری لفور در نظريه و تقسيم بندی خود، نگاهی انتقادی به شهر را 
مورد نظر قرار  می دهد و نظريۀ او ارتباط مستقيمی با زندگی روستايی 
پيدا نمی كند. نگاه او بيشتر معطوف به مطالعۀ »فضای شهری« از منظری 
ماركسيستی است، اما چون در تعبير ضرباهنگ چرخه ای برای ايجاد معنا 
به زندگی روستايی اشاراتی دارد، از همين رو اين بخش از نگاه وی در 
يك خوانش جديد توسط نگارنده به زندگی روستايی بسط يافته و پايۀ 
نظری مقالۀ قرار گرفته است. برای مطالعۀ بيشتر در اين زمينه ر.ک: 
هنری لوفور، فضا، زمان و زندگی روزمره ضرباهنگ كاوی، ترجمه: آيدين 
تراكمه و آتوسا مديری )تهران: نشر رخ داد نو، 1393(، صص159-141.

]4[ برای مطالعۀ بيشتر ر.ک: شاهپور شهبازی، تئوری های فيلمنامه در 
سينمای داستانی )تهران: چشمه، 1393(، ج.2، صص84-81.

]5[ برای مطالعۀ بيشتر ر.ک: رابرت مك كی، داستان ساختار سبك و 
اصول فيلمنامه نويسی )تهران: هرمس، 1393(، صص193-191.
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