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*

خسته نباشید ،1فیلمی با مضامین مواجهة فرهنگها ،حفظ زیستبوم ،پاسداشت میراث فرهنگی ،حافظه و خاطره است.
این مقاله ،با مروری بر دیگری در ادبیات فارس��ی و فیلمهای س��ینمایی نشان داد که دیگری ،چه در دوران پیشامدرن و

ِ
ن شدن استعمار است؛ چراکه استعمار تنها ابعاد نظامی و سیاسی
دیگری غرب و ممک 
توجه شده ،تبدیلشدن شرق ،به
نداشت و واجد وجوه فرهنگی و روانی عمیقی بود .همچنین دوران مدرن موجب شد احساسات ،عواطف و طبیعت به

حاشیه رانده شود .در این مقاله از روش تحلیل محتوای کیفی ،نوع مضمونی ،بهره گرفتهشد .خسته نباشید روایتی از

ش شده ،که به یاد آورده میشوند و از
همسرنوشتی برآمده از رنج ،و احساساتی که درک میشوند؛ از خاطراتی فرامو 
تمدنی در مجاورت کویر و در هماهنگی با آن است .انسانهایی که در ابتدا ،قابلیت ستیز و نزاع با یکدیگر را دارند ،اما

ِ
زمانی که از داستان ِ
رنج همدیگر مطلع میشوند ،بهرغم نداشتن زبانی مشترک ،شیوة همدلی را
های
مشترک برآمده از ِ

برمیگزینند .آنها اگر در ابتدا بهخاطر پول با یکدیگر همسفر شده بودند ،سپس بهخاطر دوستی و رفاقت و همسرنوشتی
و داس��تانهای مشترک ،برای به دست آوردن تجاربی جدید و بدون مقصدی مشخص ،باهم ،همراه میشوند ،تا شاید
رنگ آسمان جاهای دیگر را بهچشم ببینند.

کلیدواژه :فیلم خسته نباشید ،رابطة انسان با دیگری ،رابطة انسان با طبیعت ،دانش بومی ،همسرنوشتی.

* کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی mostafaie.soren93@gmail.com
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دیگری در ادبیات علوماجتماعی و تکوین دیگری در دوران مدرن مرور ش��د .یکی از مس��ائل اساس��ی که کمتر به آن
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چه در دوران مدرن ،پدیدة مهمی برای هنرمندان ،نویسندگان ،شاعران و بهویژه فیلمسازان بوده است .در مبانی نظری،
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مدرنیته را از منظرهای مختلف و متفاوتی تعریف کردهاند .شاید بتوان این پرسش را طرح کرد که چگونه
میتوان مدرنیته را از منظر رابطة انسان با دیگری تعریف کرد .رابطة انسان با دیگری را میتوان بهانواع
گوناگونی تقسیم کرد :رابطة انسان با انسان ،رابطة انسان با طبیعت و رابطة انسان با ماوراء طبیعت .تمرکز
این مقاله بر رابطة انس��ان با انس��ان و رابطة انس��ان با طبیعت است .این روابط ،در دورههای گوناگون
دستخوش دگرگونی شدند .اما بیشترین تغییرات را در دورة مدرن دیدند .رابطة انسان با انسان ،با برآمدن
ت دادن منطق جدیدی از تقسیمات میان کشورها ،همچون
نظم جدیدی از روابط میان فرهنگها و به دس 
" توسعهیافته" و " توسعهنیافته" دچار دگرگونی شد .این تقسیمبندی در جغرافیا ریشه داشت ،جغرافیایی
که با طبیعت پیوند خورده بود .اندیش��ة مدرن ،پیشاپیش تسلط خود را بر طبیعت گسترده ،بهطوریکه
یکی از جدیترین چالشهای مدرنیته ،رابطة انسان با طبیعت بود .از این منظر ،مدرنیته دورانی است که
با طرد آغاز میشود و ناخرسندیهایی را بهدنبال میآورد .دوران مدرن ،تغییرهای عدیدهای را در زندگی
انسان رقم زد .یکی از این تغییرها ،که دایرة آن از زندگی انسان خارج شده و حیوان ،گیاه و جماد را در بر
گرفت؛ این فرایند ،دگردیسی رابطة انسان و طبیعت بود که تا امروز ادامه دارد  .
فیلس��وفان عصر روشنگری همچون دک��ارت ( ،)René Descartesبیکن ( )Francis Baconو
گالیله ( )Galileo Galileiبر این باور بودند ،که انسان برای دستیابی بهپیشرفت ،میتواند بر طبیعت
مس��لط ش��ود (فش��اهی13 :1356 ،ـ  .)12آنان درک دیگری از طبیعت را اشاع��ه دادند که با جهان
پیش��امدرن متفاوت بود؛ عالوهبر اینکه سلس��له مراتبی را بهوجود میآورد که در آن انسان باالتر از
حیوان و گیاه و جماد قرار میگرفت .این جهانبینی با انقالب صنعتی همراه شد و آن را تسریع کرد.
در شرایط��ی ک��ه مدرنیته مرزهای مختلف معرف��ت را درمینوردید و بر روابط میان انس��انها
و چگونگ��ی تلقی و رابطه با طبیع��ت تاثیر میگذاشت ،شاعران ،نویس��ندگان و هنرمندان ،با خلق
آث��ار هن��ری اعتراض خود را بهتخریب محیطزیس��ت به زبان هنر نش��ان دادن��د .از میان هنرهای
تأثیرگذار ،سینما نس��بت به انواع دیگر هنر در روزگار ما از عمومیت و فراگیری بیشتری برخوردار
اس��ت ،فیلمهای قابلتوجهی را ،میتوان در سینمای جهان و ایران جس��توجو کرد که با مضامین
طبیعتگرایی ،دوستی با طبیعت ،دگرخواهی و صلح ساخته شدهاند .یکی از این فیلمها که در دهة
نود خورشیدی ،با هزینة اندک ،به کارگردانی افش��ین هاشمی و محس��ن قرایی و تهیهکنندگی رضا
میرکریمی ساخته شد ،2خستهنباشید است .این مقاله کوششی است تا مهمترین مضامین آن را مرور
و بیان کند تا از منظر این فیلم ،دیدن دیگری ،همزیس��تی انس��ان و طبیعت و صلح در جهان مدرن
چگونه ممکن میشود.

مالحظات نظري و مروري بر مطالعات گذشته
تاریخ علم جدید در غرب با تغییر رابطة انسان و طبیعت شروع میشود که ریشه در عصر روشنگری
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بهوجود آمدن نظام سرمایهداری در غرب ،با نیاز بهمواد اولیه برای تولید و انباشت و همچنین
بازاره��ای مصرف��ی همراه شد؛ این آغ��از تالشهای استعماری قدرتهای غربی ،برای تس��لط بر
سرزمینهای دیگر بود .شرقشناسی در این زمان ،مولود جهان غربی است که میخواهد برساختی
از شرق را ،که دیگری غرب است ،ایجاد کند .عالوهبر آن ،رشتههای دیگر علومانسانی نیز بهکمک
شرقشناسی میروند .در زمانیکه غرب در پی ایجاد سلطة نظامی ،سیاسی و اقتصادی بودند ،نقش
شرقشناسی در اینجا بهوجود آمدن و تثبیت نوعی سلطة فرهنگی بوده است (کتبی.)216 :1372 ،
سنتهای علوماجتماعی ،در قرن نوزدهم در کش��ورهای فرانس��ه ،انگلس��تان ،آلمان ،ایتالیا و
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دارد .ای��ن انق�لاب علمی ،که منجر بهانقالب صنعتی شد ،رابطة انس��ان و طبیعت را دگرگون کرد.
روشنگری ،شیوهای خاص از اندیش��یدن و تفکر نسبت به جهان را ترویج میکرد که با نوع خاصی
از عقالنیت همراه بود .این عقالنیت بر نوع رابطة انس��ان با انس��ان و انسان با طبیعت تاثیرگذار بود
(برلین.)172 :1385،
در اینجا طبیعت از وجود خود تهی و به " شیئی" برای زندگی انسان ،و وسیلهای برای پیشرفت
تبدیل شد .عقالنیت روشنگری ،موجب تس��لط اندیش��ة پیش��رفت ( )Idea of Progressنهفقط در
مناسبات و روابط میان انسانها ،بلکه موجب تسلط آن بر رابطة انسان و طبیعت شد.
هر آنچه در تضاد با عقالنیت مدرن قرار داشت " ،احساسات" " ،عواطف" " ،فانتزی"" ،جنون"،
"طبیع��ت" و "ش��رق" طرد و انکار شد .اینک��ه چرا عقالنیت مدرن ،طبیعت را ط��رد و انکار کرد ،به
مواجهة انس��ان غربی با طبیعت بازمیگردد ،چراکه او همواره در دو سویة تس��لط یا تسلیم در برابر
طبیعت زیس��ته بود (مرادی)1393،؛ برخالف انس��ان ایرانی که هماهنگ با طبیعت و اقلیم ،زندگی
خود را سامان میداد .دوران روشنگری و انقالب صنعتی ،اوج تسلط انسان بر طبیعت بود .با مسلط
شدن این دیدگاه ،دیگر کس��ی به گل سوسن شما خطاب نمیکند3؛ دیگر کس��ی در بند آب خوردن
کبوتر نیست 4و حتی اگر جنگلی از بین رفت و یا رودخانهای خشکید ،اتفاق خاصی نیفتاده ،چراکه
پیشاپیش با تسلط اندیشة پیشرفت ،طبیعت بهوسیلهای برای محققشدن آن ،فرو کاسته شده بود            .
با آشکار شدن صدمههای زیس��تمحیطی ناشی از تس��لط انسان بر طبیعت ،و از آنجایی که هر
ایده و ایدئولوژی مس��لطی ،ایدة مخالف و مقاومت در برابر خود را نیز سامان میدهد ،فیلس��وفانی
بهبازاندیش��ی در نظام برآمده از جهانبینی دوران رنسانس و عصر روشنگری پرداختند و بنیادهای
فلس��فی آن را ب��ا چالشهای جدی مواجه کردن��د .شاید بتوان بهاختصار از چن��د سنت فکری که
در ای��ن راه کوشیدن��د نام برد :رمانتیس��م ( )Romanticismو فیلس��وف مه��م آن ،ژان ژاک روسو
( ،)Jean-Jacques Rousseauو نوکانتیهای مکتب بادن نیچه (،)Friedrich Wilhelm Nietzsche
بورکه��ارت ( )Jacob Burckhardtو دیلت��ای ( ،)Wilhelm Diltheyو ادام��ه ای��ن سنت در مکتب
فرانکفورت آلمان ،مکتب تاریخنگاری آنال در فرانس��ه و برآمدن اندیش��مندانی چون میشل فوکو
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آمریک��ا شکلگرفت که سالهای اوج قدرت امپریالیس��م بود (سیدمن .)338 :1395،کش��ورهای
بهوجودآورن��دة جامعهشناسی در همان زم��ان تبدیل به قدرتهای استعماری شده بودند که بخش
قابلتوجهی از قارههای آسیا و آفریقا را در دست داشتند .اگرچه جامعهشناسانی هم بودند که نسبت
ب��ه اعمال دول امپریالیس��تی آگاهی داشتن��د ،اما در آن برهه ،غالب جری��ان جامعهشناسی بهنوعی
ب��ا مقولههای شرقشناسان��ه و اروپامدارانه درگیر بود .دستک��م جامعهشناسان کالسیک همچون
وب��ر( ،)Max Weberدورکیم ( )Émile Durkheimو اسپنس��ر( ،)Herbert Spencerامپریالیس��م و
ماجراجوییه��ای دول استعمارگر را نادیده گرفته بودند (همان) .هژمونی ایدة قوممداری و برتری
ن��ژادی ،که مانع بروز و ظه��ور ایدههای دیگری همچون کثرتگرایی و نس��بیتگرایی میشد ،در
سالهای ابتدایی ،بر جریان غالب علوماجتماعی تسلط داشت.
همانط��ور ک��ه گفته شد ،میت��وان تمام تاریخ مدرنیت��ه و علوم انس��انی را در رابطة با دیگری
نوشت .با گس��تردهشدن استعمار ،مرزهای دیگ��ری ،اروپا را درنوردید .با مطالعات و پژوهشهای
انس��انشناسی ،ملل و بومیان قارههای دیگر ،تبدیل بهموضوع پژوهش شدند .در واقع تفکیکی در
علوم انس��انی بهوجود آمد که جامعهشناسی مختص مطالعة جوامع صنعتیشده و از انس��انشناسی
برای مطالعة جوامع پیشاصنعتی استفاده شود (کوپانس 11 :1390،ـ  .)10اما در دهة  ،1960چرخشی
پارادایمیک در مطالعات انس��انشناختی پدید آمد .بدین صورت که انسانشناسان در مطالعات خود
دریافتن��د که جوامعی که آنها را به صورت " توسعه نیافته"" ،در حال توسعه" و یا "پیش��اصنعتی"
طبقهبندی میکنند ،از همان پیچیدگیهای جوامع " توسعه یافته" و یا "صنعتی" برخوردارند و گاهی
از آنها پیچیدهترند .لوی استروس ( )Claude Lévi-Straussانس��انشناس فرانس��وی ،در اینباره
چنین میگوید:
انس��انها همه مش��ابه یکدیگر نیس��تند ،و حتی در قبایل بدوی ،که جامعهشناسان آنها را به مثابه دستجاتی
تصویر کردهاند که زیر بار س�� ّنت بس��یار قدرتمند له ش��دهاند ،این تفاوتهای ف��ردی بههمان میزان درک
میشوند که در تمدن موسوم به فردگرای خود ما.

همچنین میگوید:
وقتی ما اش��تباه ًا اعتقاد داریم که وحش��ی منحص��را ً تحت فرمان نیازهای ارگانیک ی��ا اقتصادی خود زندگی

میکند ،متوجه نیس��تیم که او هم عین ًا همین س��رزنش را بهما میکند ،و میل بهدانس��تن در او بهنظر خود او
متعادلتر از این میل در ماست (استروس بهنقل از ُکتبی.)5 :1389 ،

ساله��ا پیش از استروس ،زیگموند فروید ( )Sigmund Schlomo Freudدر تحقیقات خود دربارة
غرب ـ که میتوان بهرابطه با دیگری نیز تعمیم داد ـ به چنین نتیجهای رسیده بود« :تکاملیافتهترین
اب��زار ،ب��رای تکاملنایافتهترین اهداف» (فروید بهنقل از فره��ادی .)523 :1395 ،این چنین بود که

پیش از برآمدن مطالعات پسااستعماری ،چگونگی مواجهه با دیگری و پیامدهای هژمونیک فرهنگ
غرب مورد توجه و واکنش انتقادی برخی از اندیش��مندان رها از تسلط نظامهای سلطة مغربزمین
قرار گرفتهبود  .
دههه��ای بعدی ( 1970و  ،)1980زمان برآمدن نظریه و مطالعات پس��ااستعماری بود .انتش��ار
کت��اب شرقشناس��ی ( )1389ادوارد سعی��د( )Edward Saidدر سال  ،1978نقط��ة عطفی در این
زمینه بود .از نظر ادوارد سعید ،شرق و غرب از مصادیق خود و دیگری هس��تند که بهگونة گفتمانی
برساخت��ه میشوند (منتظرقائم و غالم��ی .)111 :1392،سعید در کتاب شرقشناسی قصد داشت تا
تفس��یری فرهنگی از استعمار ارائه کند و رویکرد یکجانبهگرایانه و شرقشناسان را زیر سؤال ببرد
(بیچرانلو.)122 :1388 ،
اجتماعی عقبمانده و عاجز از پیش��رفت و ترقی تصور ش��ود .غالب ًا فرودستی شرق در قالب نژادی و جنسیتی
درک شده بود .انسان شرقی فردی بهلحاظ نژادی ابتدایی و در پیوند با خصائص کلیشهای زنانه ،مانند انفعال،
تزلزل ،کودکوارگی و زینتیبودن تصور میشد (سیدمن.)347 :1395 ،
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کوششه��ای سعید به این مس��ئله معطوف ب��ود که با نقد بنیادهای نگرش غربی به شرق و انس��ان
شرق��ی ،ای��ن تصویر ساختهش��ده را شرقشناسیزدایی کند .او قوی ًا معتقد ب��ود که شرقشناسی از
نظ��ر وج��ودی و اخالقی در خارج از شرق وج��ود دارد (سعی��د .)46 :1389 ،وی شرقشناسی را
علمی غربی و «تحت نفوذ و تابع امپریالیسم ،پوزیتویسم ،خیالگرایی ،تاریخگرایی ،داروینگرایی،
نژادپرستی ،فرویدگرایی ،مارکسگرایی و اشپینگلرگرایی» (همان )83  :میدانست    .
پیش از ادوارد سعید ،فرانتس فانون ( )Frantz Fanonکوششهایی در جهت نش��ان دادن ابعاد
فرهنگی و روانشناختی استعمار انجام دادهبود« .او دریافته بود که همانقدر که سلطه شامل کنترل
فیزیکی و نظامی است ،شامل اسارت و شکلبخش��یدن به روح و روان استعمارشدگان نیز هس��ت»
(سیدمن.)346 :1395،
"غی��ر" و "دیگری" ،بخ��ش قابلتوجهی از شعر کالسیک فارسی و ادبیات معاصر آن را بهخود
اختصاص دادهاست .گاهی بخش��ش به دیگری 5و گاهی نیز گالیه و ِشکوِه از او .گاهی صحبت از
دیگ��ری در خفا و تنهایی شاعر صورت میگیرد و گاه��ی گفتوگویی است بین او و دیگری .6در
7
ادبیات فارسی نمونههای زیادی از زیستن در صلح و مدارا با دیگران یافت میشود.
ام��ا ب��هاین داللتهای "دیگ��ری" در ادبیات فارس��ی،چنانکه باید و شاید پرداخته نش��ده ،و
گونهشناس��ی درخوری از آنها به دست داده نش��دهاست؛ اشاراتی بی��ش از این نیز از حوصلة این
نوشتار خارج است و پژوهشهایی مفصل و مستقل را طلب میکند.
طبیعت و زندگی خارج از شهر و تفاوت آن با آهنگ یکنواخت و روزمرگیهای زندگی شهری،
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ب��رای سینماگران منبع الهام بودهاست .تصویر زندگ��ی روستاییان بخش قابل توجهی از " سینمای
م��وج نو" 8در ایرا ِن دههه��ای چهل و پنجاه خورشیدی بود .برخالف جریان غالب سینما که نگاهی
از باال بهپایین بهروستاییان ـ دیگریهای مدرنیزاسیون آن روزهای ایران ـ داشت ،سینمای موج نو
همدالنه بهزندگی روستاییان نگاه میکرد .سینمای موج نوی ایران از آغاز شکلگیری بهدیگریها،
طردشدگ��ان و فرودستان نگاهی متفاوت داشت ،که از این میان میتوان بهکارگردانهایی همچون
فرخ غفاری ،ابراهیم گلس��تان ،بهرام بیضایی ،داریوش مهرجویی ،مس��عود کیمیایی ،سهراب شهید
ثالث ،بهمن فرمانآرا ،عباس کیارستمی ،پرویز کیمیاوی و ناصر تقوایی اشاره کرد.
پیش از انقالب ،با وجود دستگاه سانس��ور ساواک ،فیلمسازان و کارگردانهای موج نوی ایران،
موفق شدند تا با زیرکی و فهم زبان سینما ،از تیغ تیز سانس��ور آن زمان گذر کنند .آنان روایتهایی
از جامع��ة ایرانی به دست دادند که خ�لاف آن چیزی بود که حکومت سعی در تبلیغ آن داشت .در
این فیلمها ،خبری از تمدن بزرگ ،هتلها ،تاالرها ،رستورانها ،بزرگراهها ،دانشگاهها و اتومبیلهای
آمریکای��ی نبود ،که برای عدة محدودی ،لمی��ده در سایة دکلهای نفت (فرهادی،)142 :1 ،1397 ،
تأمین شده بود .اگر این مظاهر تمدنی بهتصویر کشیده میشدند ،بیشتر برای نشاندادن نابرابری و
نابرخورداری و کنار گذاشتهشدن گروهی از مزایا و مواهب آن بود ،همچنین بهتصویر کشیدن رنج
ناشی از اعمال سیاستهای نوسازی که بهفرودستان تحمیل شده بود؛ همان کسانیکه از اجرای این
سیاستها منتفع نشدهبودند .دیگریهای طردشده که سهمی از رفاه حاصل از افزایش قیمت نفت
نداشتند .در این می��ان روستاییان ،به دلیل اجرای سیاستهای اصالحات ارضی ،بیش از گروههای
دیگر ضربه خوردند (هوگالند.)144 :1392 ،
از جمل�� ة ای��ن فیلمها ،که هنوز هم ب ه عن��وان فیلمهای تأثیرگذار تاریخ سینمای ای��ران از آنها یاد
ِ
طبیعت بیجان 10و باغ سنگی 11اشاره کرد .مشخصة اصلی این فیلمها ،نگاهی
میشود ،میتوان به گاو،9
درونماندگ��ار به زندگی روستاییان است .در کنار این آثار ،میتوان به فیلمهایی اشاره کرد که نگاهی از
باال به زندگی روستایی دارند ،گاهی این نوع نگاه ،موجب تمسخر آنان میشود .این آثار سینمایی ،بیشتر
ب ه بازتولید "دیگری" یاری میرسانند .در اینجا هم میتوان بهفیلمهایی چون آقای هالو 12و بلوچ 13اشاره
کرد .این دو نگاه متفاوت به روستاییان در سینمای ایران ،که گاهی هر دو نگاه متضاد در آثار یک کارگردان
نی��ز وج��ود دارد 14،حاصل دو نگاه متفاوت به فرهنگ خودی است؛ یکی نگاه با عینک ایرانی و دیگری
نگاه با عینک غربی است .در این بین ،زیاد پیش آمده که ایرانیان عینک غربی و شرقشناسانه به چش��م
گذاشته و از این زاویه بهفرهنگ و تمدن خود نگریس��ت ه باشند .در عینحال ،غربیانی نیز بودهاند که با
نگاه��ی همدالنه ،بهفرهنگ و پدیدههای فرهنگی و تمدنی ایران نگریس��ته و کوشش کردهاند تا بدون
پیشفرض منطق درونی آنها را ببینند .مسئلة طرد و حذف ،تنها دربرخورد فرهنگهای مختلف خالصه
16
نمیش��ود .این موضوع ،میتواند درون یک خانواده رخ دهد که در فیلمهای پدر آن دیگری 15و پرویز
بهتصویر کشیده شدهاست .فیلم خسته نباشید یکی از معدود آثار هنری است که نگاهی درونماندگار و

همدالنه ،بهفرهنگ و پدیدههای فرهنگی ایرانی همچون قنات ،باغ ایرانی ،فرش ایرانی ،سفره ،موسیقی
و مهماننوازی دارد.

نگاهی به مطالعات پیشین
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سام��ان یافتن مدرنیت��ه ،دیگریهای او را از جریان غالب طرد کرد .ب��هعبارت دیگر ،تمام تاریخ و
تبار مدرنیته را میتوان از مواجهة آن با دیگری نوشت .انواع روابطی که انس��ان یا به بیان روشنتر،
انسان سفیدپوست چشمآبی اروپایی ،با دیگران (ملل قارههای دیگر) برقرار میکرد ،علوم و بهویژه
علومانسانی و علوماجتماعی را نیز متأثر ساخت .نگاهی که احساسات ،عواطف و طبیعت را طرد
ک��رد ،تنها بهاین موارد رضایت نداد .جوامع آسیایی و افریقایی را که در گردونة مدرنیته ،عقب نگه
داشت��ه شدهبودند ،نهتنها ط��رد شدند ،بلکه با القابی همچون "وحش��ی" از آنها نام میبرد .نهفقط
مردمان جوامع نابرابر بودند ،بلکه این نابرابری بهطبیعت جوامع و قارههای دیگر نیز رسید .طبیعت
بک��ر قارههای آسیا ،افریقا و آمریکای جنوبی ،برای بهرهبرداری جوامع اروپایی ،مورد استثمار قرار
گرفت.
ب��رای نمونه برت کالرک و جان بالمی فاستر ()Brett Clark & John Bellamy Foster, 2009
در پژوهش مفصلی بهغارت کود طبیعی از کش��ور پرو در آمریکای جنوبی میپردازند و پیامدهای
نابودکنندة آن برای طبیعت مورد بررسی قرار میدهند (.)Clark & Faster, 2009: 330
در ساله��ای اخیر ،در ادبیات علوماجتماعی ایران ،مرتض��ی فرهادی ،از "دیگری" بهرهگیری
نوآوران��های به منظور نقد وضعیت علوم اجتماعی و آثار منتش��رشده ،انجام دادهاست .او در کتاب
کمرهنام��ه ،در یادداشتی بر نامنامه ،با عنوان "نامنامه سنج��های برای دیدن دیگری" ،ضمن نقد آثار
منتش��ر ش��ده در حوزة "مطالعات مردمشناس��ی در ایران" و "مطالعات مش��ارکت" به توجه نکردن
آنها بهآثار و پژوهشهای پیش��ین نیز اشاره کردهاست (فرهادی 503 :1395 ،ـ  .)498فرهادی در
نوشت��اری دیگر ،با اشاره ب��هسخن نیما یوشیج که معتقد بود« :شاعر ،خودش است و دیگران» ،این
نتیجه را گرفته« :شاعر ،دیگران است و خودش» (فرهادی .)1397 ،از این نوآوریهای فرهادی در
نقد ادبیات علوماجتماعی و دیدن دیگری ،میتوان چنین نتیجه گرفت که عالم نیز دیگران است و
خودش؛ چراکه وجود عالم بدون وجود دیگران و پیشینیان امکانپذیر نیست .دانش ،در خأل شکل
نمیگیرد و خلقالساعه به وجود نمیآید .در واقع دانش بهطورکلی و علوماجتماعی بهطور خاص،
از انباشت و ایستادن بر شانههای دیگران و پیشینیان ایجاد میشود .انباشت دانش نیز بهمرور و درک
و نقد آثاری  بستگی دارد که  از پیش موجود بودهاند.
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انج��ام ش��دهاست .مس��ائل درون فیلم با نیمنگاه��ی بهمباحث مطرحش��ده در مالحظات نظری و
همچنین مضامین خاصی که در فیلم وجود دارد ،مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاست.
تحلی��ل محتوا ،روشی اس��ت که میتوان در انواع گوناگون آثار ادب��ی و برنامههای شنیداری و
دیداری بهکار بست (کیوی و کامپنهود .)237 :1393،تحلیل محتوا مطالعة ارتباطات ثبتشدة انسان
اس��ت .هر نوعی از این ارتباط��ات که اطالعات آنها ثبت شده باشد ،از جمله :مجلهها ،صفحههای
وب ،شعرها ،روزنامهها ،آوازها ،نقاشیها ،سخنرانیها ،نامهها ،پیامهای پس��تالکترونیک ،قوانین و
قوانین اساسی جزء اشکال مناسب برای تحلیل محتوا هستند (ببی 725 :1394 ،ـ )724
میرینگ روش تحلیل محتوای کیفی را رویکردی تجربی و یک تحلیل کنترلشده از لحاظ روششناسی،
برای متون در زمینة ارتباطی آن و بدون کمیگرایی بیپروا تعریف میکند (.)Mayring, 2000: 2
در ای��ن مقال��ه ،کوشش خواهیم کرد ت��ا بهفیلم همچون ی��ک متن نگاه کنی��م ،همانگونه که
جامعهشناسان کالسیک ادبیات همچون لوکاچ ( )Georg Lukácsو گلدمن ()Lucien Goldmann
درپی بازخوانی رمان و تحلیل زمینه اجتماعی آن برآمدهاند (ساترلند.)24 :1396 ،

خالصة داستان فیلم
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خستهنباشید ،داستان زن و شوهری است که از کانادا برای گذراندن اوقاتی بهایران میآیند و برای
اقامت شهر کرمان را انتخاب میکنند .فیلم از باغ شاهزاده ماهان ،با یادآوری صحنههایی از کودکی
ماریا یا همان مریم آغاز میشود .ماریا ،روی ایوان عمارت باغ شاهزاده ماهان ایس��تاده ،عکس��ی از
دوران کودکی در دست ،باغ را تماشا میکند و خاطرههای کودکی و دوران کوتاه زندگی در ایران را
بهخاطر میآورد .ماریا ،اکنون پس از پنجاه سالهمراه همس��رش ،رومن ،برای گذراندن تعطیالت
به ایران بازگش��ته است .ماریا و رومن ،پس��رشان مارکو را از دست دادهاند و برای فراموشی و کنار
آمدن با این حادثة غمبار ،کرمان ،سرزمین مادری ماریا را به عنوان مقصد خود برگزیدهاند.
رومن که زمینشناس است ،هدف دیگری هم برای سفر به ایران دارد :دیدن کلوتهای شهداد
کرمان ،به منظور ارائة مقاله و سخنرانی در کنفرانس علمی .اما مسئول تور گردشگری به او میگوید
ک��ه ب��هدلیل گرمی ه��وا در آن زمان از سال ،سفر به کلوت امکانپذیر نیس��ت .رومن در هتل محل
اقامتشان با پیشخدمتی بهنام مرتضی آشنا میشود که حاضر میشود آنها را در قبال دریافت مبلغی
ب��ه کل��وت ببرد .آنها با اتومبیل قدیم��ی ،فولکس کاروان آبیرنگ بازسازیشدة حس��ین ،دوست
مرتضی ،بهسمت کلوت میروند .در راه اتومبیل پنچر میشود .مرتضی آنها را برای گرفتن پنچری
الستیک تنها میگذارد ،تا بهوسیلة مینیبوس و وانت خود را به پنچرگیری برساند.
روم��ن در همین حین که برای گش��تزنی رفته ب��ود ،با مقنی پیر برخورد میکن��د .در کنار او
مینش��یند و مقنی با چای از او پذیرایی میکند ،رومن میگوید« :به به» .رومنداخل قنات میرود؛
و مس��حور عظمت و زیبایی این س��ازة زیرزمینی میشود .او همراه مقنی مس��یری را در زی ِر زمین
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میپیمای��د .با مقنی که زب��ان همدیگر را نمیفهمند ،اما به دلیل یکی بودن کار و مش��غلهشان( ،کار
در زیر زمین) "همدل" میشوند و چهبس��ا ،حرفها و سخنهایی یکس��ان میگویند و داستانهای
مشترکشان را برای یکدیگر بازگو میکنند.17
مظه��ر قنات بهروستای شفیعآباد میرسد .روستایی که خالة حس��ین ،حکیمه خانم ،ساکن آن
است .حس��ین ،مرتضی و ماریا بهسمت آن روستا و بهخانة خاله حکیمه میروند .ماریا در ابتدا از
ماشین پیاده نمیشود ،حکیمه بهپیشواز او میرود و او را با خود به داخل خانه میآورد .خانة خاله
حکیم��ه ،خان��های قدیمی بود ،با عمارتی بزرگ و اتاقهایی تودرت��و ،حیاطی باصفا ،با درختها و
حوض��ی در وسط ،طاقچههای دیوار ،عکسها و قابها ،و فرش ایرانی که روی زمین پهن شده؛ با
نقشهایی از طبیعت که نمونهای کوچک از همان باغ ایرانی است (بهشتی .)9 :1387 ،خانة حکیمه
خانم ،نمونة مینیاتوری باغ شاهزاده کرمان؛ و نمونهای از معماری پیشامدرن ایرانی در اقلیم کویری
بود؛ همانکه چیزهایی از ایران را به یاد ماریا میآورد .این خانه ،انگار برای ماریا نوستالژیک است
و چیزهای��ی را از گذشته بهخاطرش م��یآورد ،حوض آب ،و فرش ایرانی با نقوش گیاه و طبیعت،
چیزهایی است که ماریا در آنها خیره میشود.
ماری��ا ک��ه طاقت دوری رومن را ندارد و نگران است ،همراه حس��ین به مظهر قنات میرود .در
آنجاست که مریم با فارسی " شکس��ته بس��تهای" با حس��ین سخن میگوید .او پس از پنجاه سال،
فارسی حرف میزند .حس��ین از مریم میپرسد در خوابهایتان به چه زبانی با مادرتان ،که ایرانی
بوده ،حرف میزنید؟ و او جواب میدهد" :فارسی" .ماریا از حسین میپرسد که شما و حسن برادر
بودید ،حکیمه مادر حسن بوده ،اما خالة توست؟ چطور؟ دوربین به داخل قنات میرود ،مقنی برای
رومن توضیح میدهد که حکیمه بچهدار نمیشد ،خواهرش یکی از پس��ران خود ،حس��ن را به او
میسپارد تا بزرگ کند .رومن نیز میگوید« :چه پس��ری بود ،پس��رم مارکو» .آنها بدون اینکه بدانند
داستانهای مشترک را ورق میزنند .بحث ماریا و حسین ادامه دارد که رومن بههمراه مقنی از مظهر
قنات بیرون میآیند  .
حکیم را بر بالین رومن میآورند که از راهرفتن در آب سرد قنات کمردرد گرفته ،و او با درمانی
سنتی درد او را التیام میدهد .همگی آن روز را در خانة خاله حکیمه بهسر میبرند .صبح روز بعد،
بهسمت کلوت حرکت میکنند .رومن که در جاذبههای کویر محو گش��ته ،درختان گز توجه او را
بهخود جلب میکنند .ماریا به او معترض میشود که از کانادا آمدهای ،جایی که جنگلهای زیادی
وجود دارد .اما رومن میگوید« :درخت در کویر معجزه است!»
ماری��ا با دخترخالهاش ،فریبا ،تماس میگیرد و خود را مریم (بهاسم ایرانیاش) معرفی میکند.
فریب��ا ک��ه از آمدن ماریا باخبر شده ب��ود ،چند مرتبه در هتل با او تماس گرفت��ه ،اما ماریا حاضر به
صحبت با او نشده بود.
ماری��ا که از تجربههای جدید گریزان بود ،در پش��ت فرمان اتومبیل ق��رار میگیرد .او میگوید

میخواهد از راهی برود که کسی نرفته؛ و اتومبیل را از جادة آسفالت بهسمت کویر منحرف میکند.
اتومبیل در چالهای گیر میکند .اتومبیل را رها میکنند و با برداشتن قالی که حکیمه خانم بهآنها هدیه
دادهبود ،پیاده بهسمت کلوتراه میافتند .فیلم با این صحنه بهپایان میرسد.

تحلیلهایی از فیلم
در ای��ن بخش ،بهمرور مقولههای��ی که با روش تحلیل محتوای کیف��ی از نوع مضمونی گردآوری
ش��ده ،میپردازیم .برخی از این مقولهها ،با استفاده از مفاهیم نظری و با رویکرد قیاسی از متن فیلم
گ��ردآوری شده و برخ��ی دیگر که مقولههای درونماندگار فیلم بودهان��د ،با رویکرد استقرا ،احصا
گشتهاند  .
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مواجه��ه با دیگری ،در تمام طول داستان فیلم ادام��ه دارد .اگر بتوان نموداری برای آن رسم ،یا این
اطالع��ات را درون جدولی تنظی��م کرد ،درمییابیم که در ابتدای همراهشدن مرتضی و حس��ین با
ماریا و رومن ،اوج بیاعتمادی که از عدم شناخت برمیخیزد ،به ستیزه میانجامد .از طرفی حسین،
بهکرات میگوید که« :حوصلة فیسوافادة خارجیها را ندارد» و از طرف دیگر کار بهجایی میرسد
که ماریا همسفرانش��ان را عضو القاعده خطاب میکند .این مواجهة دو انس��ان ،از الگوهای عامتری
تبعی��ت میکند :نگاه رسانهها ،الگوه��ای شرقشناسانه و شرقشناسی وارون��ه .این نگاه ،رفتهرفته
همچ��ون پرده ای فرو میافتد و روابط انس��انی از پس آن نمایان میشون��د .پی بردن بهداستانها و
شنیدن سرنوشتهای مش��ترک؛ قضایایی است که شاید برای هر انس��انی رخ دهد :از دست دادن
فرزن��د ،یکی در جنگ و دیگری در حادثة سقوط هلیکوپتر .نگاههای از باال بهپایین رنگ میبازند
و جای خود را بههمدلی و همراهی میدهند.
فرهنگ و خاستگاه انسان
ماریا میگوید که در خوابهایش بهزبان فارسی با مادرش حرف میزند .در اینجاست که خواب و
حافظه بهگونة دیگری معنا میشود .فروید میگوید اصل و تمام زندگی پنج سال نخست آن است،
و بقیهاش تکرار همان پنج سال نخس��ت است .ماریا ،تا پنج سالگی در ایران زیس��ته و سپس همراه
خان��وادة خود از ایران مهاجرت کرده است .با این ح��ال "ملیت"" ،زبان مادری" و "فرهنگ بومی"
سایهاش را از زندگی او برنداشته است .شاید او به هر دلیلی کوشش کرده تا سایة فرهنگ ایرانی را
از زندگی خود بزداید ،اما آن فرهنگ و گذشته در خوابهای او تبلور یافته تا جاییکه او در خواب
بهزبان فارسی با مادرش حرف میزند.
پ��در رومن اهل فنالند و مادرش اهل اسپانیا بودهاند .او در کودکی،همراه خانوادة خود بهکانادا

مهاج��رت کرده است .او میگوید که در کانادا هیچک��س نمیتواند بگوید که کانادایی است .با این
هم��ه ،او در فوتبال طرفدار مصر است؛ چراکه هش��ت س��ال در مصر کار کرده و خاطرههای خوبی
از آنج��ا دارد ،ب��هزبان عربی حرف میزند و شعر میخوان��د .در اینجا با تعریف دیگری از ملیت و
سرزمین مواجه هس��تیم .چنین تلقی ،زمانی ظهور و بروز میکند که "خاک" جای "خون" و "محل
زندگ��ی" جای "محل تولد" را بگیرد .اینجاست که مرزهای سیاسی که غالب ًا در دو قرن اخیر و پس
از جنگهای جهانی اول و دوم دستخوش تغییر و تحول شدهاند ،کمرنگ میشوند و رنگ میبازند.
دانش آکادمیک و دانش بومی در مواجهه با طبیعت
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رومن ،بهمقنی میگوید که در کشورها و ایالتهای مختلفی کار کرده است :مصر ،مکزیک  ،آریزونا
و آالسکا« :وقتی توی دل زمین هستی همهجا عین هم ،فقط اون باالست که همه چی فرق میکنه»
و یا «سه روز توی معدن گیرافتاده بودم .وقتی از آنجا بیرون آمدم همهچیز رنگ دیگهای بهخودش
گرفته بود».
مقن��ی و روم��ن بدون اینکه زبان همدیگر را بدانند ،نه همزب��ان که باهم ،همدل میشوند .آنها
از داستانهای مش��ترک سخن میگویند .داستانهایی که بهرغم هزاران کیلومتر فاصله ،برای انسان
اتفاق میافتد .مقنی از حسن ،و رومن از مارکو میگوید .با اینکه حرف یکدیگر را نمیفهمند ،انگار
عمق حرفها و احس��اسات برآمده از آن را درک میکنند .خاله حکیمه که صاحب فرزند نمیشد،
حس��ن ،برادر حس��ین را بهاو میسپارند .حس��ن در جنگ ایران و عراق شهید شد .مارکو زمانی که
برای فیلمبرداری از حیات وحش به آفریقا رفته بود ،در حادثة سقوط هلیکوپتر کشته شده است  .
مواجهة زمینشناس کانادایی با مقنی کرمانی ،تنها مواجهة دو شخص نیست ،مواجهة دو انسان
برآمده از تجربهها و زیس��تجهانهای متفاوت است که هر دو آنها سالهای زیادی از عمرشان را
در زیر زمین سپری کردهاند .به قول آن مقنی کرمانی« :پدرم موش کور شده بود».
مقن��ی و زمینشناس ،هر دو از دانش��ی برخوردارند ،اما سرچش��مة دانش آنه��ا با هم متفاوت
است .سرچش��مههایی ک��ه از دو نوع مواجهة متفاوت با طبیعت برمیخیزن��د .مقنی از دانش بومی
و زمینشن��اس از دانش آکادمی��ک برخوردار است .دانش مقنی برآم��ده از مواجهه و رابطة برابر و
همزیس��تی و همبودی انس��ان با طبیعت است .رابطهای با طبیعت که محصول آن قنات ،بادگیر ،باغ
ایرانی ،فرش و آبانبار است .اما دانش زمینشناس ،پیامد فرمی از رابطة انسان و طبیعت است ،که
به تسلط انسان بر طبیعت میانجامد.
پسوند "شناسی" در فارسی و " "logyدر التین ،شناختی است که شرایط امکان تسلط انسان بر
طبیعت را مهیا میسازد 18و با انواع مختلف دانش پیش��امدرن و دانش بومی تفاوت بنیادین دارد .در
دوران مدرن شاهد برآمدن نظم جدیدی از علم و تس��لط آن ،نهفقط بر زیس��تجهان انسان ،بلکه بر
گیاه و حیوان و جماد هس��تیم .دانش بومی بهدنبال تس��لط بر طبیعت نیست .بلکه در پی آن است تا
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شرایط زیس��ت مس��المتآمیز انسان ،را در کنار حیوان و گیاه و جماد فراهم آورد .این دانش برآمده
از بطن زندگی است و ابعاد زیباییشناختی نیز دارد ،عالوهبر اینکه در پی واکاوی و افسونزدایی از
پدیدهها نیست 19.شناختی که از دانش بومی به دست میآید ،ابعادی متفاوت از شناخت علم مدرن
دارد .در اینج��ا شناخت موجبات تس��لط را فراهم نمیآورد و رابطهای براب��ر پیامد آن است 20.این
شناخت در پی تصرف و تغییر نظم چیزی نیست ،و پدیدهها را به ابژة شناختن خود فرو نمیکاهد   .
روم��ن که بهداخل قن��ات رفته بود و راهرفتن درآب سرد  قنات موج��ب کمردرد او شده بود،
حکی��م را بر بالین او میآورند تا با درمانی سنتی حال او را بهبود بخش��ند .درد ناشی از راهرفتن در
قناتـ سازهای پیشامدرن ـ  باید با درمانی پیشامدرن التیام یابد .پزشکی پیشامدرن برخالف پزشکی
مدرن در پی تسلط بر بدن نبود ،یا بهعبارتدیگر ،بدن را ابژة شناخت خود نمیدانست .تلقی حکیم
از ب��دن ،یک کل بود که امکان نداشت اجزای مختل��ف آن را از هم تفکیک کرد ،برخالف پزشکی
مدرن که بدن را تکهتکه میفهمد ،میشناسد و درمان میکند؛ پزشکی پیش��امدرن در پی برهمزدن
نظم اکولوژیک بدن نبود .همچنانکه معماری پیش��امدرن نیز چنین قصدی را در طبیعت نداشت ،و
خود را با زیستبوم انطباق میداد؛ که اوج آن را میتوان در قنات ،و معماری کویری مشاهده کرد؛
معماری بر مبنای پایداری و امکانهای زیستبوم.
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همسرنوشتی
ماریا در طول سفر ،بهخصوص پس از تغییر مسیر بهسوی شفیعآباد و دیدار با حکیمه خانم ،متوج ه
سرنوشت مش��ترک مارکو و حس��ن میشود .داستانهای مشترک ،دوستی بیشتر و عمیقتری را بین
آنان ایجاد میکند .یکی از صحنههایی که داستانهای مش��ترک در آن بیان میشود ،صحنهای است
که مقنی و رومن ،داخل قنات میروند و مسیری را تا روستای شفیعآباد درون قنات میپیمایند .در
آنجا نیز مقنی از حسن و رومن از مارکو میگوید.
موسیقی فراتر از ادراکات زبانی
یکی از تأثیرگذارترین صحنههای فیلم خسته نباشید ،همنوایی موسیقی سازدهنی رومن با آواز حکیم
است .کسانیکه زبان همدیگر را نمیفهمند ،اما موسیقی زبان همدلی و آوای برقراری ارتباط میان آنها
میش��ود 21.دو موسیقی که بنیاده��ای متفاوتی دارند ،از دو اقلیم و فرهنگ و تمدن متفاوت برآمدهاند.
ص��دای یک��ی از سازدهنی میآی��د ،سازی که بهاحتم��ال ،در آن مناطق کمتر شناخت��ه شدهاست ،و
صدای دیگر از حلق و حنجرة آدمی .موسیقی و مفهوم که منازعهای بین دو فیلسوف همعصر ،هگل

( )Georg Wilhelm Friedrich Hegelو شوپنه��اور ( )Arthur Schopenhauerبرمیانگی��زد
(مرادی .)45 :1397 ،در اینجا صدایی جز صلح ندارد .نوای سازدهنی زمینشناس کانادایی ،با آواز حزنانگیز
پیرمرد حکیم ،دره م میآمیزد و بهقول فروغ فرخزاد« :تنها صداست که میماند» (فرخزاد.)346 :1382،

خرد کویری
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تهیهکنندة خسته نباشید ،رضا میرکریمی 22است .دو کارگردان فیلم ،افشین هاشمی و محسن قرایی
نی��ز از دستیاران سابق او بودهان��د .قرابت قابل توجهی میان این فیل��م و فیلمهای شاخص کارنامة
میرکریم��ی چ��ون زیر نور ماه ،یه حبه قند و خیلی دور خیل��ی نزدیک وجود دارد .در ادامه کوشش
میکنیم تا مختصر ،به این ارتباط یا بهعبارت دیگر فراروایت آثار میرکریمی و بهخصوص مس��ئلة
دیگری در این آثار بپردازیم  .
زی��ر ن��ور ماه روایت طلبة جوانی است که در شرف ملبسش��دن ،شک و تردید دارد .او اتفاقی
بهزیر پل رسالت میرود ،جاییکه بیخانمانها زندگی میکنند ،با وضعیت زندگی آنها آشنا میشود
و از آن��ان دستگی��ری میکند .در روزی که طلبهها عمامه میگیرن��د ،او لباسهای خود را از دست
ی��ک بیخانمان میگیرد .یکی از نقاط قوت این فیلم ،رد الگوی غالب تقابل سنت با مدرنیته است.
میرکریمی در این اثر نش��ان میدهد که سنت با مدرنیته در امور ظاهری تضادی ندارند (راودراد و
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خرد کویری ،با عناصر خود در فیلم خسته نباشید حضور دارد ،هر چند حضور این عناصر بهبیننده
القا و گوشزد نمیشود؛ اما در پس هر تصویری میتوان اِلِمانها و نش��انههایی از آن را جس��توجو
ک��رد .خرد کویری از خ��رد محلی و بومی مایه میگیرد و روایتی متف��اوت از تکوین خرد در برابر
روایتهای همهمکانی و همهزمانی ارائه میدهد .در این روایت ،فرهنگ در بس��تر اقلیم و جغرافیا
تکوی��ن مییاب��د .فرهنگی ،همنوا با جغرافیای ک��مآب که قدر آب را میدان��د و ارزش طبیعت را
میفهم��د .شای��د بههمین دلیل است که نقش و نگار طبیعت در تم��ام اجزای زندگی حضور دارد.
در فیلم خس��ته نباشید نیز ،این نش��انهها هنرمندانه به تصویر کش��یده و با متن داستان مرتبط شده و
ابع��اد زیباییشناسانه یافتهاست ،از قنات گرفته تا باغ ایرانی ،فرش ،جادههای کویری ،درختهای
گز روییده در کویر و تاللو نور در ابرها .حضور رنگ آبی در فیلم ،نش��انة آب و نماد زندگی است،
فولکس قدیمی که دوباره رنگ و نیمکتهای مدرسه که رنگ میشوند و حتی لکة رنگ باقیمانده
روی پیراهن مرتضی .خس��ته نباشید ،زندگی را در بس��تر فرهنگ قناع��ت روایت میکند ،فرهنگی
ک��ه در دوران م��درن ،بیش و کم تحت تأثیر اقتصاد مصرفی ق��رار دارد ،اما دست آخر در مقابل آن
میایستد .این نشانهها در فیلم ،به وقت انتخاب شده و روایت را پیش میبرند .از بهکارگیری دربارة
اشیاء و فناوریهای قدیمی ،و بازسازی آنها ،همچون فولکس آبی رنگ تا خانهها و بناهای قدیمی
که با بافت پیش��ا مدرن خ��ود همچنان حفظ شده و گذشته را تداعی میکنن��د .ماریا با دیدن همان
مکانهای��ی ک��ه پنجاه سال پیش ،شادمانه و کودکانه در فضای آنه��ا بازی میکرد و در هوای آنها
نفس میکشید ،به کودکی خود پل میزند .این از بناها و مکانهایی نشئت میگیرد که همچنان حفظ
شدهاند؛ به عبارت دیگر ،هویت به فضا ،مکان و معماری گره میخورد.
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سلیمانی .)11 :1389 ،دربارة مواجهه با دیگری در این فیلم ،می توان " رسیدن به صلح با دیگری"
و فهم و درک او اشاره کرد.
خیلی دور خیلی نزدیک ،روایت پزشکی است که متوجه میشود پس��رش به سرطان مبتال
شده زمانیکه بهخانه میآید ،پس��رهمراه گروه��ی از ستارهشناسان و منجمین بهدل کویر رفته
است .او برای پیداکردن پسر ،که برای کادوی تولدش نوع پیشرفتهای از تلسکوپ را خریداری
کرده ،بهدل کویر میزند و رد پای پسرش را دنبال میکند .و در این راه ،با جهان جدیدی آشنا
میشود؛ افرادی بهدور از مادیات و با اعتقادات عمیق معنوی .او در این مس��یر با افراد مختلفی
مواج��ه میشود که برای او تجربههای متفاوت��ی است .افرادی قانع ،دور از فرهنگ مصرفی ،که
زندگ��ی سادهای دارند و با خوب و ب��د روزگار کنار میآیند؛ به عبارت دیگر افرادی که با خود
و دیگران به صلح رسیدهاند.
به همین سادگی فیلمی دیگر از میرکریمی ،داستان زنی شهرستانی را بهتصویر میکش��د که در
اتمس��فر کالنش��هر تهران زندگیاش دچار روزمرگی گش��ته ،و آهنگ یکنواختی دارد .او احساس
تنهایی میکند ،رضایت ندارد و خوشحال نیس��ت .روزی تصمیم به رفتن میگیرد ،چمدان خود را
جمع میکند ،اما شنیدن آیهای از قرآن او را از سفر منصرف میکند (راودراد و همکاران    .)1393 ،
جنبههای زیباشناختی ،یکی از ویژگیهای مهم فیلمهای میرکریمی است .در فیلم یه حبه قند ،خانهای
با معماری قدیمی و خانوادهای گس��ترده ،با حیاطی بزرگ و حوضی در وسط و یکی از تاثیرگذارترین
صحنهه��ای آن ،لحظة ریختن میوهها در حوض ،و بازی آب و نور و خنده و شیطنت کودکان است .در
روزگاری که معماری خانهها از هنر تهی میشود و " بسازبفروشی" و منطق سرمایه و سود جایی برای
منطق زندگی و درک طبیعت باقی نمیگذارد ،میرکریمی با تصویرکردن خانهای قدیمی در شهر یزد ،شهر
قنات و قنوت و قناعت ،بهدنبال بازگویی گذشتهای فراموش شدهاست .گذشتهای نهچندان دور که انسان
ایرانی در رابطهای مسالمتآمیز بـا طبیعت میزیست و اکنـون با هجوم فرهنگ مصرفـی ،نهتنها کلیـت
آن نظم کهـن دچـار اختالل شده ،بلکـه فرو ریخته است 23.و آدمی را در دوراهی تغییر و ثبات قرارداده
که تصویری از ایران اکنون است (محمدی   .)22 :1395 ،
یکی دیگر از عناصر مهم در آثار میرکریمی ،توجه به عناصر طبیعی و رابطة میان انسان و طبیعت
است .در تمام فیلمهای یادشده ،میرکریمی میکوشد تا رابطة مسالمتآمیز انسان با زیستبوم را به
تصویر بکشد .در فیلم یه حبه قند معماری خانهای قدیمی با اتاقهایی تودرتو ،در شهر یزد به تصویر
کش��یده شده است .خانهای گرم در زمس��تان و خنک در تابس��تان ،با بهارخواب و اتاقهایی برای
زمس��تان ،که اهمیت کمآبی و توجه به طبیعت و هماهنگی با اقلیم و همبودی با زیستبوم را نشان
میدهد .در فیلم خیلی دور خیلی نزدیک ،هماهنگی با کویر ،کاروانسرایی که معماری آن هماهنگ
با اقلیم کمآب بوده و مردمانی که به " فهم آب رسیده بودند" 24در این جغرافیا میزیس��تند .در فیلم
خس��ته نباشید ،قنات کویر را به روستای شفیعآب��اد پیوند میزند .همانجایی که خاطرههای خوبی

مؤخره
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خسته نباشید روایت نگریستن ،پذیرفتن و رسیدن بهصلح با دیگری است .چگونه بدبینیها ،پیشفرضها
و حتی القائات و تبلیغات رسانهها ،دربارة دیگری میتواند با زندگی و تجربة زیس��ته در همزیس��تی با
دیگری ،رنگ ببازد و جای خود را بهنگرشهای متفاوتی بدهد .نگرشهایی که احس��اسات و عواطف
مشترک را درک میکنند .احساساتی که از داستانها و سرگذشتهای مشترک برآمدهاند ،همسرنوشتی
انسانهایی با هزاران کیلومتر فاصله را بهواسطة رنج مشترکشان رقم میزند.
رنجهای مش��ترک ،آنها را نه روبهروی یکدیگر ،که در کنار هم قرار میدهد .رابطهای با دیگری
شک��ل میگیرد که در آن ستی��زه و نزاع امکان ظهور و بروز نمییابند؛ رابطهای که انس��ان ایرانی با
زیس��تبوم خود برقرار میکرد و با طبیعت بهصلحی پایدار میرسید .همچون رشتههای قنات که
مانند دانههای تسبیح بههم متصل شده بودند و شریان آبی از درون آنها جریان داشت.
انسانی که در چنین زیستبومی بدیع از جاذبههای طبیعی و انسانی هماهنگ باهم ،میزیست،
حافظ��ه و کودکیاش چن��ان تحتتاثیر قرار میگرفت ،که پس از پنجاه س��ال توانایی تکلم بهزبان
فارسی را از دست نداده بود .حتی در طول پنج دههای که زبان بهفارسی نگش��وده بود ،در خواب
مادرش با اوفارسی سخن میگفت .خسته نباشید نشان میدهد تالش انسان برای فراموشی بخشی
از زندگی و خاطرهها ،همیشه موفقیتآمیز نیست و حتی اگر ممکن شود ،بهبخش خودآگاه زندگی
بازمیگردد .خاطرههای فراموششده ،ناخودآگاه انس��ان را در خواب ،رویا ،احس��اسات و عواطف
تح��تتاثیر قرار میدهن��د .همانطورکه " ناخودآگاه جمعی" ،زندگی اجتماعی یک گروه ،قوم و یا
ملتی را متأثر میکند .این مسئله در زمانهای بروز بحرانهایی چون سیل و زلزله و پیشامدهایی که
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را ب��رای روم��ن و ماریا رقم میزند .خانه باغ و فرش ایرانی ،ماریا را به پنج سالگیاش و زندگی در
ایران میبرد و زبان فارسی را به یاد او میآورد.
تمام��ی اینها ذیل مفهومی بزرگتر تجمیع میشوند " .خرد کویری" که چگونگی زیس��ت ،در
اقلیم��ی کمآب و کویری را نش��ان میدهد .فرهنگی که ابعاد گوناگون��ی دارد ،که یکی از مهمترین
ارکان آن فرهنگ قناعت است .کمآبی ،توجه به طبیعت را دوچندان میکند و این جایی است که باغ
ایرانی و فرش ایرانی متولد میشود؛ که هر دوی اینها از عناصر پررنگ فیلم خس��ته نباشید هس��تند.
لحظ��ات پایانی فیل��م ،هنگامی که اتومبیل در چالهای گیرک��رده و از خارجکردن آن ناامید شدهاند،
مرتض��ی قالی را که خاله حکیمه به یاد حس��ن بافته ب��ود و به رومن و ماریا هدیه داده بود ،به دوش
میگی��رد و همگی پیاده به سمت کلوت راه میافتند .رها کردن اتومبیل ،به دوش کش��یدن فرش ،و
پی��ادهرفتن به سمت کلوت ،چیزهایی که فیلم ب��ا نمایش آنها به اتمام میرسد ،تصاویر بدیعی که
حتی توضیحی ممکن است از ارزشهای بصری آنها بکاهد .خسته نباشید داستانی خطی ندارد ،و
پایان فیلم میتواند شروع داستانی تازه باشد.
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یک کش��ور را در بهت فرو میبرد و حتی در زمانی که موضوعی باعث خوشحالی میشود ،بیش��تر
مش��هود است .در چنین شرایطی است که ناخودآگاه جمعی ،بیشازپیش تأثیر خود را بر سرنوشت
مشترک افراد باقی میگذارد.
خس��ته نباشید روایتی است از همسرنوشتی برآمده از رنج و احس��اساتی که درک میشوند؛ از
خاطرههایی فراموششده ،که بهیاد آورده میشوند و از تمدنی در مجاورت کویر و در هماهنگی با
آن است .انس��انهایی که در ابتدا قابلیت ستیز و نزاع با یکدیگر را دارند ،اما زمانیکه از داستانهای
مش��ترک برآم��ده از رنج همدیگر مطل��ع میشوند ،بهرغم نداشتن زبانی مش��ترک ،شیوة همدلی را
برمیگزینند ،و اگر در ابتدا بهخاطر پول با یکدیگر همسفر شده بودند ،پس از آن ،به خاطر دوستی
و رفاقت و احس��اسات مش��ترک ،برای به دست آوردن تجارب جدید و بدون مقصدی مشخص ،با
25
هم ،همراه میشوند ،تا شاید رنگ آسمان جاهای دیگر را بهچشم ببینند.
       

پینوشتها

1 .1فیلمی به کارگردانی محسن قرایی و افشین هاشمی ،و تهیهکنندگی رضا میرکریمی ،ساختة .1391
2 .2یکی از کارگردانهای فیلم خسته نباشید در مصاحبهای اعالم کرد که کل هزینة صرفشده برای ساخت این فیلم
سیصد میلیون تومان بوده است.
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«3 .3من شاعری دیدم هنگام خطاب به گل سوسن میگفت شما» (سپهری.)278 :1384 ،
«4 .4آب را گل نکنیم /در فرودست انگار ،کفتری میخورد آب (همان.)345 :
5 .5برای نمونه حافظ میگوید« :اگر شرابخوری جرعهای فشان بر خاک /از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک».
«6 .6گفتا تو از کجایی کاشفته مینمایی /گفتم منم غریبی از شهر دلربایی /... /گفتا ز قید هستی رو مست شو که َرستی/
گفتم به میپرستی َجستم ز خود رهائی /گفتا جویی نیرزی گر زهد و توبهورزی /گفتم که توبه کردم از زهد و
پارسائی /گفتا به دلربائی ما را چگونه دیدی /گفتم چو خرمنی ُگل در بزم دلربائی /گفتا من آن ترنجم کاندر جهان
نجم /گفتم به از ترنجی لیکن بدست نائی» (خواجوی کرمانی) و یا «گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید /گفتم که
ن َُگ َ

ماه من شو گفتا اگر برآید /گفتم ز مهرورزان راه وفا بیاموز /گفتا ز ماهرویان این کار کمتر آید»(حافظ.)224 :1385،
«7 .7آرامش دو گیتی تفسیر این دو حرف است /با دوستان مروت با دشمنان مدارا» (همان)5 :؛ «وفا کنیم و مالمت
کشیم و خوش باشیم /که در طریقت ما کافری است رنجیدن» (همان)382 :؛ «به جان زندهدالن سعدیا که ملک
وجود /نیرزد آنکه دلی را از خود بیازاری» (سعدی ،بیتا).
8 .8سینمای موج نو در برابر سینمای فیلمفارسی شکل گرفت و تصویر واقعگرایانهتری از جامعة آن روزهای ایران
را بهتصویر کشید .اگرچه آثار تمام سینماگران موج نو مانند همدیگر نبودند و در جاهایی تفاوتهایی اساسی با
هم داشتند.
9 .9ساختة داریوش مهرجویی ( )1348براساس داستانی از غالمحسین ساعدی   .
1010ساختة سهراب شهید ثالث (  .)1353

1111ساختة پرویز کیمیاوی (.)1355
1212ساختة داریوش مهرجویی (.)1349
1313ساختة مسعود کیمیایی (.)1351
1414همچون فیلمهای گاو و آقای هالو ساختة داریوش مهرجویی  .
1515ساختة یداهلل صمدی ( )1393براساس رمانی از پرینوش صنیعی (.)1383
1616ساختة مجید برزگر (.)1391
1717مولوی میگوید« :مرد َحجی همره حاجی طلب /خواه ترک و خواه کرد یا عرب /کم نگر در شکل و اندر رنگ او/
در نگر در عزم و در آهنگ او /ای بسا هندو و ترک همزبان /ای بسا دو ترک چون بیگانگان /که زبان همدلی خود

دیگر است /همدلی از همزبانی بهتر است» (مولوی ،بیتا :دفتر اول).
در پی شناخت و تسلط بر اقوام بدوی ،شرقی و  ...بودهاست .در واقع این شناخت تنها به منظور کنجکاوی علمی

نبوده ،بلکه اغراض و منافعی نیز در پس پشت آن وجود داشته است ( ُکتبی.)1394 ،

1919به قول سهراب سپهری« :کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ /کار ما شاید این است /که در افسون گل سرخ شناور
باشیم» (سپهری.)298 :1384،
2020به قول احمد شاملو« :دوستاش میدارم /چراکه میشناسماش» (شاملو)167 :1390 ،؛ همچنانکه داوینچی میگوید:

لحنها /از دوار چرخ بگرفتیم ما /بانگ گردشهای چرخ است اینکه خلق /مینوازندش به تنبور و به حلق /ما همه
اجزای آدم بودهایم /در بهشت آن لحنها بشنودهایم» (مولوی ،بیتا :دفتر چهارم)   .

2222رضا میرکریمی متولد  ،1345از آثار او میتوان به زیر نور ماه ،اینجا چراغی روشن است ،به همین سادگی ،خیلی
دور خیلی نزدیک و یه حبه قند اشاره کرد  .

2323به قول مارکس «هر آنچه سخت و استوار است دود میشود و به هوا میرود» (مارکس ،نقل از برمن.)56 :1373 ،
2424از کوروش هخامنشی چنین نقل شده« :به فهم آب رسیدن و گندم را گرامی داشتن ،این آیین من است .هر کس
روندهای را بیازارد ،جهان را آزرده است» (به نقل از درویش).
«2525بیـا ره توشه بـرداریم /قـدم در راه بـیبرگشت بگذاریم /ببینیم آسمـان هـر کجـا آیـا همین رنـگ است» (اخوان
ثالث.)82 :1390،

منابع

اخوان ثالث ،مهدی .1390 .گزینه اشعار .تهران :انتشارات مروارید.

ببی ،ارل  .1394 .روشهای تحقیق در علوم اجتماعی  .ج  .2ترجمة رضا فاضل .تهران :انتشارت سمت.

برلین ،آیزایا  .1385 .ریشههای رمانتیسم .ترجمة عبداهلل کوثری .تهران :نشر ماهی.
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«برای دوست داشتن باید شناخت» (داوینچی بهنقل از فرهادی.)1388 ،
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1818همچنانکه دانشهایی چون " شرقشناسی" " ،اسالمشناسی" و " ایرانشناسی" با پشتوانهها و پیشفرضهایی غربی
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