ناتورالیسم ادبی در سینما؛ تنازع بقا و جبر زیستمحیطی
در فیلمهای «خاکستری» و «مرگ کسبوکار من است»
*2

محمود بشیری ،1رضا جمشیدی

پذیرش1395/12/09 :

دریافت1394/09/01 :

چکیده
می کنند که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در اوضاع وخیم و اسفناکی بهسر میبرند .رفتار و اَعمال
شخصیتهای این فیلم ها غیرارادی ،غریزی و موروثی ،و متأثر از شرایط جبری زیستمحیطیای است
که بر آنها تحمیل شده است .با توج ه به اینکه ناتورالیسم از ادبیات به سینما راه یافته ،در این
پژوهش ،فیلمهای نامبرده براساس ویژگیهای ادبیات ناتورالیستی نقد و تحلیل شده و تنازع بقا ،جبر
زیستمحیطی ،عامل وراثت و سرانجامِ اسفناک شخصیتهای داستانی مورد تأکید قرار گرفته است.
دادههای پژوهش بهشیوۀ کتابخانهای گردآوری شده و روش تحقیق نیز توصیفی -تحلیلی است که
مبتنی بر قرائت تنگاتنگ داستان فیلمهاست .تنازع میان شخصیتهای این فیلمها و جدال ایشان با
محیط بیرونی سرانجامی جز مرگ و استیصال ندارد .درگیری شخصیتهای داستانی با همدیگر ،جدال
شخصیتها با محیط طبیعی یا ساختههای دست بشر ،اوضاع اجتماعی و اقتصادی نامطلوب،
بیماریهای موروثی یا محیطی و کنشهای نمادینی که بر جبر ناشی از وراثت تأکید میکنند،
مؤلفههایی از ناتورالیسم در این فیلمها هستند.
واژههای کلیدی :تنازع بقا ،جبر زیستمحیطی ،سرانجامِ بد ،سینما ،ناتورالیسم ادبی.
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«خاکستری» و «مرگ کسبوکار من است» فیلمهایی ناتورالیستیاند که زندگی شخصیتهایی را بیان

فصلنامة علمی -پژوهشی پژوهشهاي ادبيات تطبيقی
دورة  ،4شمارة  ،4زمستان  ،1395صص 167 -140

 .1دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
 .2کارشناس ارشد ادبیات تطبیقی ،دانشگاه عالمه طباطبایی

دورة  ،4شمارة  ،4زمستان 1395

فصلنامة پژوهشهاي ادبيات تطبيقی

 .1مقدمه
از آغاز شکلگیری سینما ،این صنعت هنری با ادبیاات ،باهویاژه رماان و داساتان ،در
ارتباط بوده؛ البته ،این نکته به معنای این نیست که سینما بر بنیان ادبیات شکل گرفتاه؛
بلکه منظور از آن ارتباطی دوسویه است؛ زیرا ادبیات نیز امروزه از فیلم و ساینما اثار
میپذیرد.
تصوری سادهنگر ،بنیان روایت سینمایی را رمان یا داستان کوتااه مایداناد و در
مواردی ،اساس روایی متمایز هنرهای نمایشی (تئاتر ،اپارا و اناواع دیگارا را نیاز
درنظر میگیرد .بیشك ،این سه نقش مهمی در تکامل «روایت فیلمای» داشاتهاناد؛
اما بههیچرو یگانهشکلهای بنیادین روایت فیلمی محسوب نمیشوند؛ همانطور که
یگانهشکل روایت ادبی نیز بهحساب نمیآیند (احمدی252 :1371 ،ا.

سینما بازمیگردد؛ اما همچنان به این سبك یعنی ناتورالیسم (نه مکتابا آثاار ادبای و
هنری خلق میشود .ناتورالیسم اندیشه ،مکتب و سبکی است که از ادبیات وارد ساینما
شده است .در سینما ،هیچگاه سبك ناتورالیستی باهصاورتی کاه در ادبیاات یاا تئااتر
است ،شکل نگرفته و همواره رگههایی از ناتورالیسم در برخی فایلمهاا وجاود داشاته
است؛ با این حال ،باید اذعان کرد برخی فیلم هاا دارای تماامیتی ناتورالیساتی هساتند؛
بهگونهای که تمام ویژگی های رمان ناتورالیستی در آنها دیده میشود .در فایلمهاای
ناتورالیستی نیز همچون رمان های ناتورالیستی ،از شخصیتها ،مکانها و موقعیتها،
حااالوهااوا و لحناای کااه برگرفتااه از اصااول ناتورالیساام اساات ،اسااتفاده ماایشااود.
«خاکستری» 1و «مرگ کسبوکار من است» فیلمهایی ناتورالیستی اند که با اقتبااس از
ادبیات ساخته شدهاند .در این دو فیلم ،سبك ادبیِ منبع ماورد اقتبااس ،اثرگاذار باوده
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درست است که مکتب ناتورالیسم به قارن ناوزدهم و قبال از شاکلگیاری صانعت

است .فیلم «خاکستری» براساس فایلمناماهای اقتباسای 2از رماان شاب رونادۀ 3ایاان
مکنزی 4سااخته شاده اسات و عناوان فایلم «مارگ کسابوکاار کاار مان اسات» کاه
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فیلمنامهای اصلی 5دارد ،برگرفته از رمانی با همین عنوان 6از روبرت مارل 7اسات کاه

ناتوراليسم ادبی در سينما ...

محمود بشيري و همکار

احمد شاملو ترجمه کرده است .این فیلمها با پیرنگای 8رئالیساتی ،زنادگی مشاقتباار
شخصیتهایی را روایت میکنند که در محیطی سرد و کوهستانی در اوضاع اجتماعی
و اقتصادی وخیمی بهسر میبرند .در فیلمهای «خاکستری» و «مرگ کسابوکاار مان
است» از یك سو مؤلفههای ناتورالیستی همسانی همچون محیط کوهستانی و برفی و
مقهور شدن انسان در جدال با این محیط ،لحن یکسان کنشهای نمادین تأکیدکننده بر
جبر ناتورالیستیِ ادامهدار و ...وجود دارد و از سوی دیگر در قیاس با دیگر فیلمهاایی
که رگههایی از ناتورالیسم در آنها وجود دارد ،دارای کلیتی ناتورالیستیاند؛ بنابراین،
این فیلمها برای نقد و تحلیل تطبیقی براساس ناتورالیسم ادبی انتخاب شدند.
 .1-1بیان مسئله
زیستمحیطی در آنها برجسته است؛ بهگونهای کاه مایتاوان ایان فایلمهاا را آثااری
مبتنی بر تنازع بقا و جبر زیستمحیطی دانست .البتاه ،دیگار ویژگایهاای ناتورالیسام
همچون وراثت و سرانجامِ بد نیز در ایان فایلم هاا وجاود دارد؛ اماا اون دو ویژگای
نخساات در آنهااا برجسااتهتاار بااود ،باارای مقالاای حاضاار ایاان عنااوان انتخاااب شااد.
شخصیتهای داستانی این آثار بهمنظور تأمین حداقل نیازمندیها بارای زناده مانادن
به ستیز با هم و جدال با طبیعت روی میآورند و در پایان ،مقهور جبر زیستمحیطای
ماایشااوند .تنااازع بقااا در ایاان فاایلمهااا بااهصااورت کاانشهااای غریاازی و غیاارارادی
شخصیتهای داستانی که در بستر اوضاع جبری زیستمحیطی یا برپایی وراثت عمال
میکنند ،نمود پیدا کرده است .در این فیلمهاا ،باا رویکاردی جامعاهشاناختی برمبناای
عینیگرایی ناتورالیستی ،اوضاع و احوال جبری زندگی اشخاصای از طبقای ضاعی
درمانده در محیطی که رنج و مرگ را برای ایشان بههمراه دارد ،توصی

شده است.
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«خاکستری» و «مرگ کسبوکار من است» آثاری ناتورالیستیاند که تنازع بقاا و جبار

دورة  ،4شمارة  ،4زمستان 1395

فصلنامة پژوهشهاي ادبيات تطبيقی

 .2-1پیشینۀ پژوهش
پیش از این ،در کتابهای زوال و فیلم :پژوهشی در هنار اقتبااسCousins, 2005( 9ا و
سینما و نظریی فایلم اروپاایی :مقدمای انتقاادیAitken, 2001( 10ا مبااحیی در اقتبااس
سینمای اروپایی از ناتورالیسم ادبی مطرح شده است .هر ناد تااکنون درباارۀ مکتاب
ناتورالیسم ندین اثر به زبان فارسی نوشته شده است ،دربارۀ ناتورالیسم در ساینما
اثری در دست نیست .از مهمترینِ این آثار میتوان به مکتبهاای ادبای (سیدحساینی،

1334ا ،آشاانایی بااا مکتاابهااای ادباای (ثااروت1385 ،ا و داسااتان کوتاااه در ایااران
(داستانهای رئالیساتی و ناتورالیساتیا (پایناده1389 ،ا اشااره کارد .برخای مقااالت
نوشتهشده در این زمینه عباارتاناد از« :نقاد و تحلیال وجاوه تماایز و تشاابه اصاول
کاربردی مکتبهای ادبی رئالیسم و ناتورالیسم» (رادفر و حسانزاده میرعلای1383 ،ا
رئالیستی و ناتورالیساتیا کاه در آن آثاار ناتورالیساتی و سابك ناتورالیساتی نقاد و
تحلیل شده  ،در همی این آثار به توضیحی کلی دربارۀ مکتب ناتورالیسام بسانده شاده
است .در زمینی فیلمهای «مرگ کسبوکار من است» و «خاکستری» نیز جاز ناد نقاد
روزنامهای -که در آنها عمدتاً به ارزشگذاری اثر میپردازناد و باه کلایگاویی اکتفاا
میکنند -مطلبی نوشته نشده است .نوآوری مقالی حاضر نخسات ،باه بررسای سابك
ناتورالیستی در سینما به زبان فارسی برمیگردد و دیگر اینکه ،نخستینبار اسات کاه
فیلم های مذکور برمبنای روشی علمی که مبتنی بر نظریات مرتبط باا آن اسات ،نقاد و
تحلیل موشکافانه شده است.
 .3-1روش پژوهش
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و «مکتب ناتورالیسم» (ثروت1386 ،ا .بهجز کتاب داستان کوتاه در ایران (داستانهای

جمعآوری دادهها در این مقاله ،بهروش کتابخاناهای و همچناین مشااهدۀ فایلم انجاام
شده است .روش پژوهش نیز توصیفی -تحلیلی است که مبتنای بار قرائات

تنگاتناگ11
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داستان فیلمها براساس روشهای نقاد ادبای اسات و باه دو بخاشِ بررسای و تحلیال

ناتوراليسم ادبی در سينما ...

محمود بشيري و همکار

صحنی آغازین فیلم (پاینده1393 ،ا و نقد و تحلیل کلی داستان فیلم تقسیم شاده اسات.
از آنجااایی کااه ایاان پااژوهش ارتباااط میااان ادبیااات و سااینما را بررساایده اساات ،در
پژوهشهای مربوط به مکتب ادبیات تطبیقی امریکایی جای میگیرد.

 .2فیلم «مرگ کسبوکار من است»
فیلم «مرگ کسبوکار من است» به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین ثقفای در ساال
 1389تولید شاد .ایان فایلم در مادت ناود دقیقاه ،روایتگار و نشااندهنادۀ کانشهاای
شخصیتها و حوادثی است که در طول یك روز اتفاق میافتد.
فیلم نام برده روایتگر سه مرد فقیر روستایی با نامهای عطا ،شکراهلل و یوس

است

که برای سرقت از کابلهای دکلهای فشارقوی برق با هم همراه شدهاند تا باا فاروش
برقگرفتگی میمیرد و شکراهلل و عطا با پیرمردی که بهظااهر نگهباان دکالهاای بارق
است ،درگیر میشوند .در این درگیری ،عطا پیرمرد را میکُشد ،نگهبانان دکلهای برق
شکراهلل را اسیر میکنند و عطا هم از معرکه میگریزد.
عطا پس از فرار از صحنی درگیری ،به خانه میرود تا با دختر خردسالش (راحلاها
به مکانی برای پنهان شدن و گریز از نگ قانون پنااه ببارد؛ اماا در میانای راه ،بار
سنگینی ایشان را اسیر میکناد و سرنوشتشاان در ایان وضاعیت ،یازی جاز مارگ
نیست .از سوی دیگر ،پلیس شکراهلل را که در مسجد روستا بازداشت باوده ،باه شاهر
میبرد؛ ولی آنها (شاکراهلل ،اساتوارپلیس و ساربازا نیاز در میانای راه در بار

گیار

میکنند و به سرنوشت محتومشان یعنی مرگ د ار میشوند.
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آنهااا اماارار معاااش کننااد .در همااان آغاااز داسااتان ،یکاای از آنهااا (یوسا ا باار اثاار

 .3فیلم «خاکستری»
کارناهان و ایان مکنزی (نویسندۀ رمانی که فیلم نامه از آن اقتباس شده استا نوشاته
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«خاکستری» فیلمی به کارگردانی جو کارناهان 12اسات کاه فایلمنامای آن باا همکااری

دورة  ،4شمارة  ،4زمستان 1395

فصلنامة پژوهشهاي ادبيات تطبيقی

شده است .این فیلم در سال 2012م تولید شده و در مدت 117دقیقه ،تصویرگر جادال
شخصیت هایی با مرگ است که هواپیمایشاان در منطقاهای کوهساتانی ساقوط کارده
است.
«خاکستری» تصویرگر تنی ند از بازماندگان سقوط هواپیماایی حامال کاارگران
یك شرکت نفتی است که در منطقهای کوهستانی و خالی از سکنه با گرسنگی ،بار

و

سرما و گرگهای خاکستری در ستیز هستند .جاان آتاوی ،13شخصایت اصالی فایلم،
برای محافظت از کارگران به شکار گرگهای خاکستری مشغول میشود .در این فیلم،
آتوی و برخی بازماندگان بهوسیلی گرگها دریده مایشاوند و برخای دیگار از شادت
سرما و اوضاع وخیم محیط میمیرند.
گرگهای خاکستری نیز در این فیلم نقش عمدهای ایفا میکنند .زماانیکاه گارگهاا
آنها ،عالوهبر انسانها تعدادی از گرگها نیز شکار میشاوند .در پایاان فایلم ،رهبار
گرگها و جان آتوی با هم جدال میکنند و این درگیری به مرگ هر دو منجر میشود.

 .4ناتورالیسم
براساس نظریی ناتورالیسم ،14هر ه در جهان است ،جزئی از طبیعت بهشمار میآید و
بهوسیلی علتهای مادی توضی داده میشود (ثروت122 :1385 ،ا .این نظریه (مکتابا
درنتیجی زیستشناسی پساداروینی 15در قرن نوزدهم شکل گرفت و انسان را از تمام
جهات ،عضوی از طبیعت میداند که بههیچوجه باه مفااهیم و دنیاای فراطبیعای تعلاق
ندارد؛ بنابراین ،این موجود صرفاً حیوانی نظامیافته است که شخصایت و رفتاارش را
دو نیروی مهم یعنی وراثت 16و محیط 17تعیین میکنند .این مکتب بار ایان نکتاه تأکیاد
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انسانها را در قلمرو خود میبینند ،به آنها حملهور مایشاوند و در تناازع بقاا میاان

می کند که افراد غرایز غیرارادی همچون گرسانگی ،شاهوت و ماالانادوزی را باهارث
می برند و همچناین ،تحات تاأثیر عوامال اقتصاادی ،اجتمااعی ،خاانوادگی ،طبقاهای و
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محیطی که در آن زاده می شوند ،قرار دارند (ایبرمز و گالت هارفم373-372 :1387 ،ا.

ناتوراليسم ادبی در سينما ...

محمود بشيري و همکار

جنبش یا سابك ناتورالی سام درپای نشاان دادن ایان نکتاه اسات کاه ماردم از محایط
اجتماعی و فیزیکی واقعی خود جداییناپذیرند (Williams, 1989: 85ا.
ناتورالیسم در دورانی شکل گرفت که علوم طبیعی به الگوی سنجش دیگر رشتهها
نیز تبدیل شده بود .این مکتب از لحاظ فلسفی ،برپایای اثبااتگرایای 18آگوسات

کنات19

شکل گرفت که میان فلسفه و علم تفاوتی قائل نبود و به متافیزیك اعتقادی نداشات .از
دیگر فیلسوفانی که بر ناتورالیسم اثرگذار بودهاند ،هربرت اسپنسر 20انگلیسی و امیال
دورکیم 21فرانسوی هستند .اسپنسر معتقد بود تمام دگرگاونیهاای جامعاه براسااس
قانون رخ میدهد و بهباور دورکیم ،رخدادهای اجتمااعی دارای واقعیات خاا

خاود

هستند و مایتاوان آنهاا را همچاون شایء بررسای کارد (Habib, 2011: 168-169ا.
نظریی «نقش اصلی محیط بر شکلگیری بیمارهاای» کلاود برناارد 22نیاز در باهوجاود
ناتورالیسم اصطالحی کهن برای علوم فیزیکی و یا مطالعای طبیعات باوده اسات و
بهصراحت میتوان آن را تالش برای تقلیاد از روش علاوم فیزیکای و نقاشای کاه
بهشدت بر اصول علیت ،جبر ،توضی و آزمایش استوار است ،دانست .منظاور از
طبیعت در این اندیشه ،مفهوم داروینی آن است .تنازع بقاا باهعناوان ارتبااط باین
افراد و محیط زیست یکی از اصول مهم ناتورالیسم است .این مکتاب اغلاب درپای
بهتصویر کشایدن فیزیولاوییکی ابعااد شخصایت افاراد اسات و رفتاار آنهاا را
بهعنوان شرایطی تصاادفی و غیارارادی باهجاای غلبای اقادام عقالنای ،آزاداناه و
قهرمانانه بر جهان میداند .ازاینرو ،ناتورالیسم را میتوان بهعنوان شکل افراطای
رئالیسم تلقی کرد که بر موروثی بودن ویژگیهای روانیِ اشاخا

 ،ارتبااط باین

ویژگیهای روانشناختی انسان و محیط بیرونی و امتناع از تطبیق هر نوع دیدگاه
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آمدن ناتورالیسم بسیار اثر گذاشت (Pearson & Simpson, 2005: 431ا.

متافیزیکی یا معنوی تأکید میکند .مبانی تئوریك ناتورالیسم توساط ماورخ ادبای،

هیپولیت تن 23و امیل زوال پایهگذاری شده است (Habib, 2005: 471-472ا.
ناتورالیسم به میابی جنبشای در تئااتر ،نخساتین باار در نمایشانامههاای آگوسات
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بهاعتقاد فروید ،26زوال 27اصل جبر را گسترش داد و آن را برای همی پدیدههای طبیعی
که رفتار انسان را دربرگرفتهاند ،بهکار برد .او با گسترش جبر ناتورالیستی به ادبیات
و رمان که «بهطور کلی کنکاشی در طبیعت و ارتباط آن با انسان است» ،این مفهاوم و
نظریه را به هنر و ادبیات وارد کرد (Habib, 2005: 480ا.
 .1-4فیلم ناتورالیستی
فایلم و ساینمای ناتورالیساتی درپای تصاویر کاردن ،روایاات و تشاری اوضااع کلای
شخصیتهایی داستانی اسات کاه در بساتر اوضااع جباری زیساتمحیطای و برپایای
وراثت ،و درحالی که کنترل خاصی بر رفتار خود نادارد ،عمال مایکنناد ( Williams,
2015: 11ا .آندره آنتاوان 28آغاازگر ساینمای ناتورالیساتی باوده اسات ( Hayward,

آورده است .در این نوع سینما ،فیلمساز به ارائی تصاویر اجتمااعی از دوران معاصار
میپردازد .ارائی تصاویر پانوراما و نماهای باز 29از محیط و طبیعت برای نشاان دادن
جدال حماسی انسان و طبیعت و نمایش نماهای بسته 30از هرۀ شخصایتهاای فایلم
برای نُمودن سختیهای زنادگی و اساارت ایشاان در شارایط جباری از ویژگایهاای
سینمای ناتورالیستی است (Cousins, 2005: 20ا .از نظریات زوال اساتنباط مایشاود
که فیلم ناتورالیستی باید انسانها را بهعنوان حیواناات طبیعای ،باا پرهیاز از هرگوناه
قضاوت یا دیدگاه ذهنی گزارش کند و نشان دهد (Hallam & Marshment, 2000: 5ا.
فیلم ناتورالیستی تصاویرگر زنادگی فقارا و درپای اصاالح اجتمااعی اسات ( Aitken,

2001: 70ا .برای شناخت سینمای ناتورالیستی ،ابتدا باید به داساتانهاا و رماانهاای
ناتورالیستی آگاهی یافت؛ زیرا این سبك و اندیشه (و ناه مکتابا از ادبیاات باه ساینما
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2000: 259ا .او با شبیهساازی «رماان تجربایِ» زوال فایلم ناتورالیساتی را باهوجاود

انتقال یافته است.
امیل زوال در مقالی «رمان

تجربی»31

عمل رماننویسی خود را تشری کرده اسات.
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او ادبیات را سیطرۀ حکومت علوم طبیعی میداند و معتقد است« :ادبیات باا علام اداره
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میشود» (Zola, 1964: 1ا .زوال «رمان تجربی» را اینگونه تبیین کرده است:
رمان تجربی نتیجی تکامل علمی قرن [نوزده] اسات؛ یعنای زماانی کاه فیزیولاویی
ادامه پیدا کرد و کامل شد تا خود را برای پشتیبانی از شیمی و پزشکی آماده کند.
در رمان تجربی مطالعی انسان طبیعی جایگزین انسان متافیزیکی و انتزاعای شاده
است؛ یعنی رمان با حکومات قاوانین فیزیکای یاا شایمیاییِ تأثیرگرفتاه از محایط
اصالح شده است .رمان تجربی بهطور خالصاه ،ادبیاات عصار علمای ماا [دوران
زوال] درمقابل ادبیات کالسیك و رمانتیك عصر کالمی ،اعتقاادی و مکتبای اسات.
رمان تجربی بهمنزلی مکانیزم حاصل از داشتن دانش به پدیدههای سرشتی انسان
است که تحت تأثیر وراثت و محیط زیسات ،مانناد فیزیولاویی شاکل مایگیارد و
درنهایت به ارائه و نمایش زندگی انسان در شرایط اجتماعی میپاردازد .موضاوع
رمان تجربی در واقعیت ریشه دارد ،در مشاهدات انسان و طبیعت درونی او که با

با توجه به آنچه دربارۀ رمان تجربی (ناتورالیستیا بیان شد ،میتوان نتیجه گرفت
سینمای ناتورالیستی دربرگیرندۀ فیلم هایی اسات کاه باا پایرنگای رئالیساتی زنادگی
مشااقتبااار شخصاایتهااایی را ارائااه ماایکنااد کااه رفتااار ایشااان تااابعی از شاارایط
زیستمحیطی و ویژگیهای موروثی ایشان است .شخصیتهایی کاه بارای فایلمهاای
ناتورالیستی انتخاب میشوند ،زادۀ اوضاع اجتمااعی -اقتصاادی ضاعیفی هساتند کاه
اغلب در محیط های روستایی یا شبیه به آن زندگی میکنند .بهترین زاویی دید 32بارای
رمان های ناتورالیستی سوم شخص عینی اسات کاه در آنهاا راوی هایچ تفسایری از
رایی رفتار ،کنش شخصیتها و ذهنیت ایشان بهدست نمیدهاد و باه پیاروی از آن،
در سااینمای ناتورالیسااتی نیااز شخصاایتهااای داسااتانی بااه تفساایر رفتااار یکاادیگر
نمیپردازند و البته ،راوی نیز در این فیلمها عدسی دوربین است که سومشخص عینی
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انجام «آزمایش واقعی» نشان داده میشود (همان23-21 ،ا.

است .موضوع و مضمون فیلمهای مورد بحث ،مضامین ناتورالیستی است (در ذیل به
آنها اشاره شدها و فُرم این فیلمها رئالیستی.
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آنها اشاره شده است ،عبارتاند از :مشاهدات دقیاق از زنادگی طبقای کاارگر ،مسائلی
وراثات و آگااهی از تاأثیر اوضااع اجتمااعی بار زنادگی شخصایتهاا ( & Pearson

Simpson, 2005: 431ا .مهمترین درونمایههای داستانهای (و فیلمهایا ناتورالیستی
از این قرارند:
 دشواری بقا :در بسیاری از داستانها و فیلم های ناتورالیستی ،ادامی حیات برابر بااتداوم رنج و عذاب مفرط جسمی است.
 حیوانی بودن طبع انسان :انسان بنابه سرشات حیاوانیاش ،موجاودی زیاادهخاواه،شهوتران و سلطهجو تصویر میشود.
 جبر زیستشناختی :انسان ناگزیر از تن در دادن به الزامهای زیستی است. تأثیر ناگزیر خصلتهای ارثای و ویژگایهاای محیطای در نگارش و رفتاار انساان:محیط در او بهوجود آورده است یا نیاکانش به او منتقل کردهاند.
 ناکامی در اعمال کردن ارادۀ فردی :فارد بیهاوده تصاور مایکناد کاه مایتواناد باهخواست و ارادۀ خود با ساز وکاار طبیعای جهاان پیراماونش بساتیزد (پایناده:1389 ،
307ا.
ناتورالیسم هیچگاه در سینما ،آنگونه که در ادبیات یا تئاتر است ،شکل نگرفته و
بیشتر میتوان رگههایی از آن را در سینما جستوجو کرد؛ اما فیلمهایی هم هستند
که دارای کلیتی ناتورالیستیاند .در مقدمهای بر تاریخ فیلم 34به برخی از این فیلمها
اشاره شده است؛ ازجمله فیلم

«قوش»35

(Loach, 1969

Kenا36

که زندگی پسری

بدبخت از طبقی کارگر را بهتصویر میکشد که تنها دلخوشیاش آموزش یك قوش
است« ،لحظات دلگیر»Mike Leigh, 1971( 37ا داستان کارمند زنی است که با خواهر
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شخصیت اصلی فیلمها و داستان های ناتورالیستی غالباً همان خصلتهایی را دارد که

معلول ذهنیاش زندگی میکند و فیلم «بچگی من»Bill Douglas, 1972( 38ا به زندگی
پسری در شهرکی صنعتی پرداخته است (Thompson & Bordwell, 2003: 612-
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 .5اقتباس از ادبیات
فیلمهای «خاکستری» و «مرگ کسبوکار من است» با اقتباس از سبك ادبی
ناتورالیستی ساخته شدهاند .گفتنی است در این پژوهش ،جنبی اقتباس مستقیم این دو
فیلم بررسی نشده است؛ زیرا از یك سو فیلم «مرگ کسبوکار من است» اصالً فیلمی
اقتباسی نیست؛ بلکه فقط نام آن از نام رمانی گرفته شده است .هر ند میتوان رمان
مرگ کسب وکار من است را نیز از لحاظ مؤلفههای ناتورالیستی بررسی کرد ،در
فیلم «مرگ کسبوکار من است» اقتباسی از آن صورت نگرفته است .از سوی دیگر،
بررسی امانتداری اقتباس فیلم «خاکستری» از رمان شب رونده و
پژوهشی دیگر میطلبد که هد

گونگی آن

ادعای این مقاله نیست؛ زیرا این پژوهش به اقتباس

آنچه در ارتباط ناتورالیسم با سینما اهمیت دارد این است که سبك یادشده از
ادبیات (داستان و نمایشنامها به سینما منتقل شده است؛ زیرا «زمین» -39که نخستین
فیلم ناتورالیستی به نویسندگی و کارگردانی آندره آنتوان است -در سال 1921م با
اقتباس مستقیم از رمانی با همین نام از امیل زوال ساخته شده است .این فیلم موفق به
انتقال مؤلفههای «رمان تجربی» امیل زوال از ادبیات به سینما شده است ( Cousins,

2005: 19ا.

 .6نقد فیلمها
فیلم های «مرگ کسبوکار من است» و «خاکستری» در دو بخش نقاد شاده اسات .در
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سینما از سبكهای ادبی پرداخته است و نه اقتباس فیلمی خا

از رمانی خا

.

بخش نخست ،صحنی آغازین این فیلمها بررسی و در آن نشان داده شاده کاه گوناه
کلیت این فیلمها تاابعی از صاحنی آغاازین آنهاسات و مایتاوان باا بررسای صاحنی
مؤلفههای ناتورالیستی آنها مشخص شده است.
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 .1-6صحنۀ آغازین
صحنی آغازین این فیلمها نمودگر تنازع بقا ،اوضاع اجتماعی و اقتصادی ناگوار ،رفتار
شریرانی شخصایتهاا کاه غیارارادی و غریازی ،تاابعی از شارایط زیساتمحیطای و
وضعیت وخیم اجتماعی و اقتصادی ایشان است ،خیانت آنها در حق همدیگر ،اسارت
و زندان ،بیسرپرستی و بدسرپرساتی افاراد و مارگ در پایاان داساتان فایلمهاسات.
حالو هوای این فیلمها بر مرگ (پایان محتَملِ بیشتر آثار ناتورالیستیا اساتوار اسات؛
بهگونهای که حتی رنگها نیز نشان از مرگ دارند.
 .1-1-6صحنۀ آغازین «مرگ کسبوکار من است»
مضمون این فیلم میدهد ،عنوان آن است« :مرگ کسبوکار من اسات» .ایان عناوان از
یك سو داستان فایلم را بارای ماا آشاکار مایکناد و مایگویاد کاه ایان فایلم درباارۀ
کسبوکاری است که به مرگ منجر میشود و از سوی دیگر نشاان مایدهاد فایلم در
همان ابتدا یزی را از مخاطبانش پنهان نمیکند که پیش از پایان فیلم درپی کشا

آن

باشند.
صحنی آغازین این فیلم با نمایش ند درخت بیشاخوبرگ و افسرده نشان میدهد
که زمان فیلم فصل زمستان است (زمانی مطلوب برای آثار ناتورالیستیا و پس از آن
در نمای بسیار دور 40مینیبوسی نمایش داده میشود که در جادهای روستایی (مکان
مناسب آثار ناتورالیستیا درحال حرکت بهسمت دوربین است .در سینما ،نمای بسیار
دور برای نشان دادن محیط بهکار میرود و در آن شخصایتهاای ارائاهشاده ماورد
توجه نیستند .بااینکه این فیلم رنگی است ،طبیعت اطرا
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نخستین نکتهای که پیش از صحنی آغازین این فیلم برجساتهنماایی مایکناد و خبار از

جاده که متشکل از رنگهاای

تیره و مرده است (سیاه ،خاکستری ،قهوه ای تیره ،سبز تیره و افسردها ،نشااندهنادۀ
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صورتهای اصالحنشده و لباسهای تیرهرنگ و کهنه تصویر شدهاناد و ویژگایهاای
شخصیتپردازی آثار ناتورالیستی را نمودگرند .در مینیبوس یکی از افراد به شخص
کناریاش می گوید که حالش بد است و از او میخواهد که جایشان را عوض کنند .این
نوع شخصیتپردازی و ذکر «حال بد» از زبان یکی از شخصیتها گویای آن است کاه
این فیلم دربارۀ مردمانی است که حالشان بد است (در همین صحنی آغاازین یاك باار
دیگر بر حال بد تأکید شده استا.
در ادامه ،خانهای با دیوارهای گلی نشان داده میشود که موتورسیکلت یدککشای
جلوی آن است .لباس عروسی بر روی موتور است که ظاهرش بیش از آنکه به لبااس
عروس شبیه باشد ،کفن را به ذهن مخاطب متبادر مایکناد کاه نمااد مارگ اسات .در
خانه ،نمای بسته ای از هرۀ پیرمردی نشان داده میشود که افسرده ،درهمشکسته و
می شود .میان پیرمرد و خانمی (محبوبها که براساس گفتههای خاودش جاوان اسات،
اما هرهاش این را نشان نمیدهد ،مشاجرهای دربارۀ اینکه را حاضر نیسات همسار
او شود ،برقرار است که زن پاسخ میدهد « :ون تو زشاتی ،پیاری ،دهنات باوی گناد
میدهد و »...و اظهار میکند که «حالش از او بههم میخورد» که تکرار همان «حاال باد
اساات» کااه بااه آن اشاااره شااد .مشاااجرۀ زن و ماارد بااهنااوعی نمااودگر تنااازع میااان
شخصیتهاست که در ادامی همین صحنی آغازین بر آن تأکید ندباره شده است.
پس از آن ،نمایی بساته از هارۀ پیرزنای باا صاورتی درهامشکساته نشاان داده
میشود که کنار جاده و شمباهراه اسات و پاس از آن ناد جاوان (شخصایتهاای
اصلی فیلما با نمایی بسته از هرههای افسارده و عبوسشاان تصاویر مایشاوند کاه
درحال حرکت بهسمت دکل های برق هستند تا با بریدن کابالهاای آنهاا امرارمعااش

] [ Downloaded from clrj.modares.ac.ir on 2022-12-08

اصالح نشده است .در سراسر این فیلم ،بارها این نماهای بسته از هارۀ افاراد تکارار

کنند .درحین بریدن کابلها ،شخصی که بهظاهر نگهبان دکلهاست (همان پیرمرد آغاز
فیلما ،بهجانب آنها میآید و در همین زمان ،یکی از سه جوان (یوس ا بر اثر اتصاال
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با برق فشارقوی خشك میشاود و مایمیارد .بعاد از آن ،شاکراهلل و عطاا باا پیرمارد

دورة  ،4شمارة  ،4زمستان 1395

فصلنامة پژوهشهاي ادبيات تطبيقی

درگیر می شوند و عطا باا رفتااری کاه نماودی حیاوانی و غیارارادی دارد ،پیرمارد را
میکُشد .پس از آن همکاران پیرمرد سر میرسند ،عطا میگریزد و شاکراهلل را بعاد از
مالشی سخت ،بازداشت میکنند .این صحنه بار تناازع بقاا باهگوناهای حیاوانی تأکیاد
میکند .همزمان با بازداشت شکراهلل ،زنی جوان درحاال رخاتپهانکاردن نشاان داده
می شود که همسر شکراهلل است .نماایش زن شاکراهلل تأکیاد دارد بار اینکاه او از روی
جبر زیستمحیطی و تأمین حداقل نیازهای زیستن خانوادهاش ،اقدام باه ایان کارهاای
خبییانه کرده است و عالوهبر آن ،بر بی سرپرست شدن خانوادۀ او تأکید مایکناد .در
اینجا صحنی آغازین فیلم پایان مییابد.
 .2-1-6صحنۀ آغازین فیلم «خاکستری»
نماهایی دیگر از منطقه ای صنعتی که نفت از آن استخراج مایشاود .منطقای صانعتی-
کارگری و کوهستانی و سرد ،محیطی مطلوب برای فیلمهای ناتورالیساتی اسات .پاس
از آن ،تكگوییهای جان آتوی آغاز میشود:
شغلی در دورترین نقطی دنیا ،قاتلی که برای یاك شارکت عظایم نفتای کاار
میکنه؛ دلیل نص

کارهایی رو که کردم نمیدونم ،اما مایدونام باه اینجاا

تعلق دارم ...کالهبرداران سابق ،تبعیدیها ،بیکسوکاران ،آدمهای آشاغال،
انسانهایی که برای بشریت مضرند.
تكگویی آتوی نشاندهندۀ شخصیتهای این فیلم است که بیشتر خال کارانیاناد کاه
از روی نا ااری و بارای تاأمین هزینااههاای زنادگی خاود بااه محیطای صانعتی پناااه
آوردهاند .همچناین ،باهکاار باردن وایۀ «قاتال» بارای شاغل آتاوی (شاکار گارگهااا
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«خاکستری» با نمایی دور از منطقهای سرد و کوهساتانی آغااز مایشاود و همچناین

نشان دهندۀ تنازع بقایی است که در ادامی فیلم میان گرگها و انسانها روی مایدهاد.
«تعلق» آتوی به محیطی که در آن است ،به تبعیت رفتار و کانشهاای شخصایتهاا از
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محیط زیست ایشان اشاره میکند .پاس از آن باا ورود آتاوی باه اقامتگااه کاارگران،

ناتوراليسم ادبی در سينما ...

محمود بشيري و همکار

ندتن درحال زدوخورد نشان داده میشوند که تأکیدی دوبااره بار تناازع بقاسات و
نیز نماهایی بسته که از تفنگ و فشنگهای آن نشان داده میشود.
در ادامه ،گرگی نشان داده میشود که بهسمت انسانها حملهور میشاود و آتاوی
آن را با شلیك یك گلوله از پای درمی آورد و نماهای بستهای از گرگی که روی بار
افتاده است و آخرین نفسهایش را مایکشاد .تصااویری کاه از گارگ هاا نشاان داده
میشود ،عالوهبر تأکید دوباره بر تنازع بقا ،بیانکنندۀ نقش پررنگ گرگها در پیشبرد
داستان است و همچنین تأکیدی بر این نگاه ناتورالیستی که میان انسان (بهعنوان یاك
حیوانا و دیگر حیوانات تفاوت ندانی قائل نیست و معتقد است انسانها نیز همچاون
دیگر جانداران ،بر اثر شرایط زیستمحیطی و رفتار غریزی عمل میکنند .این نگااه در
نمای بستهای که در میانههای فیلم با تأکید بر شباهت صورت آتوی به هرۀ گرگهاا
مکان این فیلم با استفاده از رنگهای تیره و افسرده نشان داده میشاود و تیرگای
و افسردگی در شخصیتپردازی نیز نمایان است .شخصیتهای ایان فایلم در صاحنی
آغازین با هرههایی اصالحنشده ،افسرده و درهمشکسته و با لبااسهاایی تیارهرناگ
تصویر شده اند؛ این ویژگی در پرداخت شخصیت جان آتوی نمایاانتار اسات .آتاوی
شخصیتی افسرده ارائه میشود که آن نان از زندگی خسته اسات کاه باا قارار دادن
لولی سالح در دهان خود ،تا مرز خودکشی نیز پیش میرود و در ناماهای ماینویساد:
«یك بار دیگر /در ترس و وحشت /بهسمت آخرین جادال خاوبی مایروم کاه تااکنون
داشتهام» .این شعر عالوهبر اینکه از افسرگی او حکایت میکناد ،تأکیادی نادباره بار
تنازع بقا نیز است .صحنی آغازین فیلم با نمایی دور از محیط افسارده و مارگ هماان
گرگی که درحال جانکندن بود ،پایان مییابد که عاالوهبار نشاان دادن نقاش پررناگ
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نشان داده شده ،نمایانتر است.

اوضاع زیست محیطی در این فیلم ،بر سرانجامی بد که هماان مارگ اسات ،نیاز تأکیاد
میکند.
] [ DOR: 20.1001.1.23452366.1395.4.4.7.0
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 .2-6نقد و تحلیل کلی
در این بخش ،کلیت فیلمها با تأکید بر عناصر ناتورالیستی آنها یعنی تناازع بقاا ،جبار
زیست محیطی ،وراثت و سرانجامِ بد نقد و تحلیال شاده اسات .در آثاار ناتورالیساتی،
معموالً شخصیتها از بیماریهاای روانای یاا اماراض جسامیای رناج مایبرناد کاه
بسیاری از آنها موروثی اسات .در فایلم «مارگ کسابوکاار مان اسات» بسایاری از
شخصیتها به نقصها یا بیماری های جسامی د ارناد؛ شامدرد عبااس و ماادرش،
جراحات جسمی شاکراهلل و عطاا ،وجاود سامعك در گاوش شاکراهلل ،بیمااری کلیاوی
استوارپلیس و مشکالت معدۀ سرباز برخی از این بیماریهاست .در «خاکساتری» باه
این ویژگی ناتورالیستی کمتر توجه شده است؛ بهجز جراحات جسمی شخصیتها بار
اثر جدال با گرگها ،شارایط زیساتمحیطای و ،...بیمااری ریاوی باورک 41و همچناین
نیست .البته ،یکی از بیماریهایی کاه تقریبااً همای شخصایتهاای ایان دو فایلم باه آن
مبتالیند ،افسردگی است .این بیماری یکی از فاجعههای زیستمحیطی اسات کاه بارای
شخصیتهای این فیلمها رخ داده و شدت آن بهحدی است که حتی در کودکاانِ (نمااد
شادابی و طراوتا فیلم «مرگ کسبوکار من است» نیز نشانی از شادی نیست و هماه
افسرده و غمگیناند.
یکی دیگر از ویژگیهای شخصیتهای آثار ناتورالیستی کنشپذیری ایشاان اسات
(در تقاباال بااا کنشااگری شخصاایتهااای رئالیسااتیا .در ایاان فاایلمهااا ،شخصاایتهااا
کاانشپذیرنااد و ایاان ویژگاای بااهویااژه در مقهااور شاادن شخصاایتهااا دربراباار جباار
زیست محیطی نمایان است .کنشپذیری در سکانسی از «مرگ کسبوکار من است» که
در آن پسر شکراهلل به ص

شیر دولتی اضافه میشود ،برجستهتر است .کنشپاذیری
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ابتالی او به هیپوکسی 42که بیمارایای زیستمحیطی است ،نشاان دیگاری از بیمااری

شخصیت های این فیلم در اسامی برخی از آنها نیز برجساته اسات؛ عطاا ،شاکراهلل و
مرضیه برخی از این اسامیاند که البته ،تناقضی هم در این نامها نهفته است؛ باهویاژه
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در شکراهلل که در تضاد با شرایط او و خانوادهاش است .کنشپذیری در «خاکساتری»

ناتوراليسم ادبی در سينما ...

محمود بشيري و همکار

در رفتار وحشیانی شخصیتهای فیلم که جبر زیستمحیطی علت آن باوده و آنهاا را
به بروز عملکردی خشنتر از گرگها واداشته ،نمایان است .شخصایتهاای ایان فایلم
سخت تالش میکنند تا از مرگ رهایی یابند؛ اما سرانجام مغلوب قهر طبیعت میشوند.
عالوهبر اینکه شخصیتهای آثاار ناتورالیساتی باه کارهاای زشات و شاریرانهای
دست میزنند ،معموالً در حق همدیگر نیز بدجنسی میکنند و مرتکب خیانت میشاوند.
این ویژگی در فیلم «مرگ کسبوکار من است» در این اَعماال برجساته اسات :سارقت
کابل های برق به قیمت محرومیت طوالنی مدت دیگران و خود شخصیتهای ساارق از
برق ،اقدام سرباز به دستبند زدن شکراهلل در بر

و گم کردن کلید دستبند و اناداختن

فشنگهای تفنگ بهوسیلی او و واکانش شاکراهلل باه ایان کانشهاا ،خیانات رفیاق عطاا
(سی اهللا در حق او که درقبال 450هزار تومان از او (عطااا مایخواهاد سارقت انباار
«خاکستری» نیز تصری می شاود اشخاصای کاه بارای شارکت نفتای کاار مایکنناد،
«کالهبرداران سابق ،تبعیدیها ،بیکسوکاران ،آدمای آشغال و انسانهاایی کاه بارای
بشریت مضرند» هستند .این نکته در درگیری شخصیت های این فیلم در بازی بیلیاارد
و همچنین سرقت دیاز 43از اموال کشتهشدگان سقوط هواپیما ،آنهم در شارایطی کاه
احتمال زنده ماندن خودش نیز کم است ،نمایانتر است.
فضای این فیلم ها سرشار از رنج و خشونت است و به پیروی از آن ،لحن فایلمهاا
نیز خشن است .وایگان خشن و منفی در گفتوگوهای شخصیتها بسامد زیادی دارد
که البته ،این ویژگی در تناسب تمام با ناتورالیسم است.
 .1-2-6تنازع بقا
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کارخانااه را کااه باار گااردن اوساات (ساای اهللا ،برعهااده بگیاارد .در همااان آغاااز فاایلم

اصطالح تنازع بقا ذهن را بهجانب جنگل هدایت میکند و بیشتر برای تحلیل مستندهای
حیات وحش شایسته است که در آنها حیوانات از یك سو با دیگر حیوانات درگیرناد
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و از سوی دیگر با طبیعت و محیط .در آثار ناتورالیستی نیز تنازع بقا باه هماین شاکل
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وجود دارد؛ زیرا ناتورالیسم رفتار انسان را غیارارادی و غریازی مایداناد .نمودهاای
تنازع بقا در این دو فیلم به این شرح است:
 .1درگیری شخصیتهای داستانی با همدیگر :در فیلم «مرگ کسابوکاار مان اسات»:
مشاجرۀ لفظی پیرمرد و زن جوان (محبوبها؛ درگیری شکراهلل و عطا با پیرمرد (کُشاته
شدن پیرمرد توسط عطاا؛ درگیری شکراهلل و همکاران پیرمرد (بازداشت اوا؛ درگیاری
شکراهلل و سربازِ پلیس (مرگ سرباز در بار ا .در فایلم «خاکساتری» :مشااجرههاای
لفظی آتوی و دیاز در صحنههایی از فایلم؛ زدوخاورد شخصایتهاای فایلم در باازی
بیلیارد؛ درگیری فیزیکی آتوی و دیااز؛ جادال گارگهاا و انساانهاا (باه مارگ منجار
میشودا.
 .2جدال شخصیت ها با محیط :بیشتر بهصورت مبارزۀ بیهودۀ شخصیتهای اصلی با
البته ،هیزمهای نمایشدادهشده در «مرگ کسبوکار من است» نمودار جادال انساان و
طبیعت ،و همچنین محیط روستایی بیثمر در آن نشاندهندۀ جدال ساکنان مغلوب این
محیط با آن است .روستاهای این فیلم از نظر اقتصاادی و اجتمااعی ،در اوج وخامات
هستند .تالش بیهودۀ عطا برای نجات دختارش (راحلاها در سارما و کوشاش بیهاودۀ
شکراهلل ،سرباز و استوارپلیس برای زنده ماندن در بر

و کوهساتان نیاز نماودهاای

دیگری از جدال انسانِ مقهور با طبیعت در این فیلماند .در «خاکساتری» هام عاالوهبار
استخراج نفت که بهنوعی دربرگیرندۀ جدال انسان و طبیعت است ،مرگ بورک بار اثار
شدت سرما و شرایط زیساتمحیطای ،ساقوط تالگات 44از دره کاه باه مارگش منجار
میشود و غرق شدن هندریك 45در رودخانه جادال شخصایتهاا باا محایط را نشاان
میدهند.
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بر

و طبیعت سرد کوهستانی نمود پیدا کرده است که درنهایت ،مقهور آن میشاوند؛

 .3جدال شخصیتها با ساختههای دسات بشاری :در «مارگ کسابوکاار مان اسات»
بهصورت جدال با دکال هاای فشاارقوی بارق ترسایم شاده اسات و در «خاکساتری»
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بهصورت سقوط هواپیما که به کُشته شدن افراد زیادی منجر میشود.

ناتوراليسم ادبی در سينما ...

محمود بشيري و همکار

 .2-2-6جبر زیستمحیطی
در دیدگاه ناتورالیستی ،رفتار شخصیتها ارادی نیست؛ بلکه تابعی از جبری است کاه
نیروهای مختل

بر آنها وارد می کنند .یکی از عوامل اصلی ایان جبار ،محایط اسات.

محیط فیلم های مذکور سبب شده است تا انسانهاای سااکن در ایان محایطهاا بارای
امرارمعاش خود به شغلهای پرخطر یا دزدی اقدام کنند.
نمودهای این ویژگی در «مرگ کسبوکار من است» عبارتاند از:
 شخصیتها برای رفع گرسنگی یا باید به دولت وابسته باشند و شیر دولتی بگیرنادیا کارهای کمدرآمد و سنگین انجام دهناد (مانناد نگهباانی دکالهاای بارق و حجاامی
بهروش سنتیا.
در تأمین لبنیات مورد نیاز خود نباید مشکلی داشاته باشاند ،ناهتنهاا شایری موجاود
نیست؛ بلکه دامی نیز وجود ندارد.
 -جبر زیستمحیطی و اوضاع اجتماعی و اقتصادی ضعی

در این فیلم سبب میشود

امیال شکراهلل و عطا ،حتی به قیمت محرومیت دیگاران از بارق در محیطای کاه ممکان
است تا ماهها برق آن وصل نشود ،اقدام به سرقت کابلهای برق کنند ،آنهام درقباال
دریافات پاولی نااا یز .در یکای از سااکانسهاای فایلم از زبااان شاکراهلل باار ایان جباار
زیست محیطی تأکید می شود .او در پاسخ به همسارش (مرضایها کاه باه او معتارض
است که را به آن عمل شنیع اقدام کرده ،میگوید:
اونجا نمیرفتم ،هکار باید میکردم؟ کجا باید میرفتم کاه نارفتم؟ باه کای
باید می گفتم که نگفتم؟ به اینجام رسیده [به گلویش اشاره میکند] ،بعاد یاه
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 -وضعیت اسفناک محیط این فیلم بهگونهای است که در روستاهای آن کاه دساتکام

عمر جون کندن ،نون زن و بچم رو باید از این کارا بکشام بیارون ...خساته
شدم ،یه ساله که بیکارم.
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نمیداند نیز ،به جبر زیست محیطی در این فیلم بازمیگردد؛ زیرا در تفکر ناتورالیستی،
جنایات و ناهنجاریهای مجرمان غیرارادی و تاابع شارایط زیساتمحیطای و وراثات
است (پاینده299 :1389 ،ا .استوارپلیس همچنین دربارۀ جبر زیستمحیطایای کاه بار
خود او حاکم اسات ،مایگویاد« :پنجااه روزه از خاانوادهام دورم .واسشاون خرجای
نفرستادم».
 آوارگی استوارپلیس و سرباز همراهش در آن منطقه بهسبب شرایط شغلی ،اوضااعاجتماعی و اقتصادی ،و جبر زیست محیطی نیز ،نمودهای دیگاری از ایان جبرناد .ایان
عوامل در رفتار و گفتههای سرباز از دیگران برجساتهتار اسات؛ زیارا اجباار خادمت
سربازی را عاملی میداند که او را اسیر این اوضاع و احوال کارده و تهدیاد کاردن او
به پنجاه روز اضافه خدمت از جانب استوار تأییدی بر این جبر است .تکرار لفظ پنجااه
متحمل شده است.
نمودهای جبر زیستمحیطی در «خاکستری» نیز عبارتاند از:
 نبود شغل و اوضاع بد اقتصادی علت خال کاری شخصیتهای این فیلم است. اوضاع وخیم اقتصاادی موجاب شاده اسات شخصایت هاا باه اشاتغال در«یکای ازدورترین نقاط دنیا» و آنهم در شرایطی بد روی آورند و از سرزمین خود کوچ کنناد.
شخصیتهای این فیلم آن نان ازیاد رفتهاند که بعد از سقوط هواپیما هم اقدامی برای
کمكرسانی به آنها انجام نمیشود.
 جبر زیستمحیطی در این فیلم موجب میشود انسانها از درندهترین حیواناات نیازخشنتر رفتار کنند؛ این نمود در کشته شدن یکی از گرگها و تغذیای انساانهاا از آن
نمایانتر است .در همین صحنه است که دیاز پس از اینکه خطاب به گرگها مایگویاد:
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از زبان استوار دلیلی برای ساختیهاا و فشااری اسات کاه در ایان پنجااه روز بار او

«شما حیوان نیستید ،ما حیوانیم» ،سر گرگ را بهجانب آنها پرتاب میکناد و نادبار
زوزه میکشد.
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 .3-2-6وراثت
در دیدگاه ناتورالیستی ،هر فرد از بدو تولد و بایآنکاه خاود بخواهاد ،مجموعاهای از
غرایز را بهارث میبرد که غریازه هاای حیاوانی قاوی همچاون طماع و هاوس جنسای
ازجملی آنهاست .شخصایت هاای آثاار ناتورالیساتی قرباانی ترشا غادد از درون و
فشااارهای اجتماااعی از بیاارون هسااتند (ایبرمااز و گالاات هاارفم372 :1387 ،ا .یکاای از
مسائلی که وراثت انتقالدهندۀ آن است و در آثار ناتورالیستی بارهاا دیاده مایشاود،
انتقال بیماریها و امراض از طریق ینهای موروثی است .عناصری که بر جبر ناشای
از وراثت در این فیلمها تأکید میکنند ،عبارتاند از:
 .1بیماریهای موروثی :این مورد در «مرگ کسبوکار من اسات» یاك نماود دارد کاه
عبارت است از :شم درد پیرزن که به پسرش ،عباس ،منتقل شده است .در سکانسای
اما عباس جوونه ...هیچی بهت ندادم غیر این درد شم ننه[ ...و همزمان قطرۀ شامی
بیرون میآورد و ند قطره در شمانش می کاند]» .در پایان فیلم نیز ،شخصیتی که
ظاهری پیر با محاسن سافید دارد و ناه جاوان (عبااسا نشاان داده مایشاود کاه در
اتومبیلی درحال حرکت به سوی روستا نشسته اسات و قطارۀ شامی از جیاب خاود
بیرون میآورد و در شمانش می کاند .در فیلم «خاکستری» نشانی از بیمااریهاای
موروثی نیست؛ البته ،بورک به مشکالت ریوی د ار است کاه نمایتاوان دلیلای بارای
ن غریازۀ رفاع گرسانگی و غریازۀ جنسای در
موروثی بودن آن آورد .ماوروثی باود ِ
آرزویی که دیاز آن را آخرین آرزوی خود میداند ،آشکار است.
 .2کنش های نمادینی که بر جبر ناشی از وراثت تأکید مایکنناد :ایان عامال در «مارگ
کسبوکار من است» به این شرح است:

] [ Downloaded from clrj.modares.ac.ir on 2022-12-08

از فیلم پیرزن (ننی عباسا در تكگویی بیرونی با خود میگوید« :من طاقت ایاوب دارم،

 ایستادن پسر شکراهلل در صفی کاه بارای گارفتن شایر دولتای تشاکیل شاده اسات.افرادی که در این ص

ایستادهاند ،حالوروز اس باری دارناد و بارای تهیای کمتارین

160

] [ DOR: 20.1001.1.23452366.1395.4.4.7.0

مایحتاج زندگی خود ،نیازمند دیگراناند .ایستادن پسر شکراهلل در این ص  ،بر اباتالی

دورة  ،4شمارة  ،4زمستان 1395

فصلنامة پژوهشهاي ادبيات تطبيقی

او به سرنوشت شوم این افراد تأکید میکند و عالوهبر آن ،غریزۀ گرسانگی ماوروثی
او را نشان میدهد.
 در پایان فیلم ،هار جوان دیگر بهسمت دکلهای بارق حرکات مایکنناد .ایان عمالنشان دهندۀ تکرار و تسلسل جبار ناتورالیساتی و شارایط اسافناکی اسات کاه پایاانی
ندارد.
این عامل در «خاکستری» نیز عبارتاند از:
 -توصی

آتوی از پدر خاود و داشاتن زنادگی ساختی همچاون پادرش و سارانجام

اسفناک آنان.
 شعری که آتوی از پدرش برای دیگران میخواند و نادبار آن را زمزماه یاا تکارارمیکند؛ ازجمله در پایان فیلم« :یكبار دیگر در ترس و وحشت /بهسمت آخرین جادالی
نین روزی».
 نفس زدن و جان کندن آتوی و گرگ در صحنی پایانی فیلم به همان شکلی که گارگصحنی آغازین جان میکند.
 .4-2-6سرانجامِ بد
یکی از وجوه تمایز آثار ناتورالیستی و رئالیستی ،در پایانِ اسفناک آثار ناتورالیساتی
است که معموالً به مرگ یا نزدیك به آن منجر میشود« .ناتورالیسم به شخصیتهاای
فقیر با انواع بدبختی ،گرسنگی ،جنون جنسی و نقص موروثی میپردازد» ( Baldick,
2001: 167ا کاه معماوالً عااری از ذهنیات عمیاق و تاأمالت اخالقایاناد و همچنااین،
محصول ترکیب بیولوییکی خود و شرایط زیستمحیطی و قربانی توالی اجتنابناپذیر
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میروم که تا اکنون داشتهام /زنده بمان و بمیر در نین روزی /زنده بمان و بمیار در

حوادث تصادفیاند که سرانجامِ آنها در اغلب آثار یزی جز مرگ نیسات ( Lehan,
2006: 65-66ا.
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که عبارتاند از:
 -مرگ :مرگ یوس

بر اثر برقگرفتگی ،کُشته شدن پیرمرد توسط عطا ،مرگ عطاا و

دختر خردسالش (راحلها بر اثر بر

و سرما ،مارگ اساتوارپلیس در بار

و سارما،

مرگ شکراهلل و سربازِ پلیس بر اثر سرما.
 بیسرپرستی و استیصال :یکی دیگر از سرانجامهاای باد کاه باهصاورت مضامونمکرر در سراسر فیلم دیده میشود ،بیسرپرستی یا بدسرپرستی شخصیتهاست که
خود ،گونهای استیصال است .بیسرپرستی محبوبه (زن ابتدای فایلما ،بایسرپرساتی
همسر و فرزندان شکراهلل ،بدسرپرستی و بیسرپرساتی دختار عطاا (ماادرش از دنیاا
رفتااه بااودا ،بدسرپرسااتی و باایسرپرسااتی دختاار حجااام ،بدسرپرسااتی آمنااه و
باایسرپرسااتی پیاارزن (نناای عباااسا نمودهااای ایاان ویژگاای ناتورالیسااتی در فرجااام
در «خاکستری» نیز سرانجام اسفناک دو نمود دارد:
 مرگ :کشته شدن گرگها بهدست انسانها ،مرگ تعداد زیادی از انساانهاا بار اثارسقوط هواپیما ،مرگ ند تن از شخصیتها در جدال با گرگها ،سقوط تالگات از دره،
مرگ بورک بر اثر بیماری و شدت سرما و غرق شدن هندریك در رودخانه.
 استیصال :بی سرپرست شدن دختر تالگات باا مارگ او و درمانادگی دیاازِ مجاروحِبدون آذوقه در محیطی خالی از سکنه و در میان گرگها .در این فیلم حتی گرگها نیز
سرپرست و راهبر خود (گرگ آلفاا را در جدال با آتوی ازدست میدهند.

 .7نتیجه
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شخصیتهای این فیلم هستند.

ناتورالیسم هیچگاه آنگونه که در ادبیات وجاود داشاته ،در ساینما نباوده؛ اماا سابك
ناتورالیستی ادبی از ادبیات به سینما راه یافته است .سینمای ناتورالیساتی تصاویرگر
و روایتکنندۀ اوضاع کلی شخصیتهایی داستانی است کاه در بساتر اوضااع جباری
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وخیم اجتماعی و اقتصادی مایپاردازد و هاد

آن را مایتاوان انتقااد بارای اصاالح

دانست .فیلمهای «مرگ کسبوکار من اسات» و «خاکساتری» آثااری ناتورالیساتی باا
رویکردی جامعهشناختیاند که با پیرنگی رئالیستی به تشری زنادگی و مشاقتهاای
شخص ایتهااایی م ایپردازنااد کااه رفتااار ایشااان تااابعی از شاارایط زیسااتمحیطاای و
ویژگیهای موروثی ایشان است.
صحنی آغازین این فیلم نمودگر تنازع بقا ،اوضاعِ بد اجتمااعی و اقتصاادی ،رفتاار
شریرانی شخصایتهاا کاه غیارارادی ،غریازی و تاابعی از شارایط زیساتمحیطای و
وضعیت وخایم اجتمااعی و اقتصاادی ایشاان اسات ،خیانات آنهاا در حاق همادیگر،
بیسرپرستی و بدسرپرستی افراد و مرگ در پایان داستان فیلم است .حالوهوای این
فیلمها بر مرگ (پایان محتمَل بیشتر آثار ناتورالیستیا اساتوار اسات؛ باهگوناهای کاه
ویژگیهای ناتورالیستی این آثار در جدول زیر دستهبندی شده است:
مؤلفههای ناتورالیستی فیلمها
مؤلفههای
ناتورالیستی

نمود مؤلفه در فیلم

«مرگ کسبوکار من است»

 .1درگیری شخصیتهای

درگیری شکراهلل و عطا با پیرمرد

داستانی با همدیگر
تنازع بقا

 .2جدال شخصیتها با
محیط طبیعی
 .3جدال شخصیتها با
ساختههای دست بشری

جبر

 .2اوضاع اجتماعی

فیلم با بر

زدوخورد آتوی و دیاز
جدال شخصیتهای فیلم با
سرما و محیط سرد
کوهستانی

جدال با دکلهای فشارقوی برق

سقوط هواپیما

محیطی روستایی که در آن حداقل

خشونت رفتاری شخصیتها

شرایط زندگی نیز تأمین نمیشود.

بر اثر جبر زیستمحیطی

وضعیت اسفناک کودکان

بزهکاری و شرارتهای
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زیستمحیطی

 .1محیط

مبارزۀ بیهودۀ شخصیتهای اصلی

«خاکستری»
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کارگران شرکت نفت

نامطلوب
 .3اوضاع اقتصادی

شغلهای کم درآمد ،خطرناک و

نامطلوب

دشوار یا ناهنجار شخصیتها

 .1بیماریهای موروثی

شمدرد پیرزن و پسرش عباس

کار کردن در شرایط بد برای
تأمین حداقل نیازمندیهای
زندگی
بیماری هست؛ اما نشانی بر
موروثی بودن آن نیست.
موروثی بودن غریزۀ رفع
گرسنگی و غریزۀ جنسی

وراثت

ایستادن پسر شکراهلل در صفی که
 .2کنشهای نمادینی که بر

برای گرفتن شیر دولتی تشکیل شده

جبر ناشی از وراثت تأکید

است .ایستادن او پشت سر ایشان بر

میکنند.

ابتالی او به سرنوشت شوم این

به همان شکلی که گرگ صحنی
آغازین جان میکند.

مرگ شکراهلل و سرباز پلیس بر اثر

مرگ بورک بر اثر بیماری و

سرما

شدت سرما

 .2بیسرپرستی و

بیسرپرستی همسر و فرزندان

بیسرپرست شدن دختر

استیصال

شکراهلل

تالگت با مرگ او

 .1مرگ
سرانجامِ بد

و گرگ در صحنی پایانی فیلم

 .8پینوشتها
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1. The Grey
2. Adapted Screenplay
3. Ghost Walker
4. Ian Mackenzie Jeffers
5. Original Screenplay
)6. La mort est mon métier (Death Is My Trade
7. Robert Merle
8. Plot
9. Zola and Film: Essay of Art of Adaptation
10. European Film Theory and Cinema: A Critical Introduction
11. Close Reading
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افراد تأکید میکند.

نفس زدن و جان کندن آتوی
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12. Joe Carnahan
13. John Ottway
14. Naturalism
15. Post-Darwinian
16. Heredity
17. Environment
18. Positivism
19. Auguste Comte
20. Herbert Spencer
21. David Émile Durkheim
22. Claude Bernard
23. Hippolyte Taine
24. August Strindberg
25. Henrik Ibsen
26. Sigismund Freud
27. Émile Zola
28. Andre Antoine
29. Long shot
30. Close up
31. "The Experimental Novel"
32. Point of View
33. Critical Dictionary of Film and Television Theory
34. Film History: An Introduction
35. "Kes"
. برای فیلمها نام کارگردان و سال تولید داخل پرانتز قرار گرفته است.36
37. "Bleak Moments"
38. "My Childhood"
39. La Terre (The Earth)
40. extreme long shot
41. Burke
 بیماریای است که بر اثر کمبود اکسیژن در بافتهای بدن روی:اhypoxia(  هیپوکسی.42
 الگوی، این بیماری ممکن است بر اثر کمبود اکسیژن در هوا (بهویژه در ارتفاعاتا.میدهد
 تشدید این بیماری و. بیماریهای ریوی یا بیماریهای قلبی ایجاد شود،غیرطبیعی تنفس
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.اMarcovitch, 2005: 351( طوالنی شدن آن ممکن است به مرگ منجر شود
43. Diaz
44. Talget
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45. Hendrick

 منابع.9
. از نشانههای تصویری تا متن؛ بهسوی نشانهشناسی ارتبااط دیاداری.ا1371(  بابك،احمدی
. نشر مرکز:تهران
 ترجمای ساعید. فرهناگ توصایفی اصاطالحات ادبای.ا1387(  گالت هارفم. و ج. اچ. ام،ایبرمز
. رهنما: تهران.سبزیان مزدآبادی
: تهاران. داستان کوتاه در ایران (داستانهای رئالیستی و ناتورالیستیا.ا1389(  حسین،پاینده
.نیلوفر
. مروارید: تهران. گشودن رمان.ا1393( اااااااااااااا
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. سخن: تهران. آشنایی با مکتبهای ادبی.ا1385(  منصور،ثروت
.196-177 صص.54 ش. پژوهشنامی علوم انسانی.» «مکتب ناتورالیسم.ا1386( اااااااااااااااا
 «نقاد و تحلیال وجاوه تماایز و تشاابه.ا1383(  ابوالقاسم و عبداله حسانزاده میرعلای،رادفر
.3 ش. پااژوهشهااای ادباای.»اصااول کاااربردی مکتاابهااای ادباای رئالیساام و ناتورالیساام
.44-29صص
. نیل: تهران. مکتبهای ادبی.ا1334(  رضا،سیدحسینی
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