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 «شهرگردش بیرون»فیلم  شناختینگاشتبازخوانی 

 سواریسکانس تاب

 نژادهاجر سعیدی

 
 

خانواده سنتی آقای دفور در یک بعدازظهر برای فرار از هول خبرهای بدسگال جنگ 

روند. زن و دختر فتان آقای دفور سرخوشانه شان به خارج شهر میفرانکو با داماد آینده

که از شوهرش کنند و آنریت جوان در حالیاز دو مرد کارگر نوشخانه دلبری می

ی کوتاه و شرورانه کند. از آن مغازلهرد مغازله میگریزد با آنری یکی از آن دو ممی

ها بعد هم که به آن که سالماند چنانی دلکشی برای آنریت میوبرکشنده خاطره

کند. این خط روایی گردند دور از چشمان شوهرش آنری را مالقات میمنطقه باز می
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نوشته  ۱۸۸۱است که در سال « گردش در خارج شهر»دوموپاسان با نام داستان گی

ژان رنوار، فرزند آگوست رنوار آن را به فیلمی به همین نام بر  ۱9۳۶شد و در 

های ترین سکانسسواری دو زن ) مادر و آنریت( از مهمگرداند. سکانس تابمی

 تاریخ سینمای فرانسه است که همواره محل بحث قرار گرفته است.  

مردی که از  دزدند ورا می عابران . چشمبر تاب سوارندها بینیم که زندر فیلم می»

و برگشتی شود. حرکت نمادین رفتزند دلباخته او میپنجره دختر جوان را دید می

ست که این دو خط توصیفی «. کندرا هم منحرف می« ریآن»نه فقط روایت که  تاب

 رنواراثر ژان « گردش بیرون شهر»ی فیلم درباره« های روزاقتباس»گاردین در ستون 

انتخاب یای فیلم را برای ورود به دن ظریفیی صحنه باید اذعان کرد اونویسد. می

هرچند  .د، هنگام اکران فیلم هم این صحنه بارها مورد توجه قرار گرفته بوکرده است

 سواری،ه تابحنصدر فیلمبرداری نوآوری تکنیکی ژان رنوآر  ی گاردیننویسندهبرای 

دا موپاسان و تفاوت دیدگاه خطوط گریز فیلم از متن مب شناختیهای روانانگیزه

شک است. متن حاضر بی این سکانسبا نویسنده محل اعراب رنوار کار محافظه

د و نوشتار مانند خودش زاران نقمانند ه نوشتاری مقاله گاردین نیست، آن درباره

ما چگونه جاست: ن من اما اینسوال اصلی متد. کند جهان فیلم را درک کنسعی می

 کنیم. می ذهن خود را درگیر خلق معنای فیلم

 شناختی به عنوان دو پارادایم اصلی کوشیدندها رویکردهای روانشناختی و نشانهسال

با انقیاد فرآیند خلق معنا، میانجی قهاری  ی ادراک را از مخاطب سلب کرده،وظیفه
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کرده، « استخراج»را از متن  «ی قرین به مطلوبمعنا» یک هاآن برای ادراک متن باشند.

ی ماده»و در انتها به عنوان  نموده« پردازش»های نظام ایدئولوژیک خود با مولفه

ا این دو قطبی به ظاهر ناساز هاند. شاید تا سالکردهبه مخاطب منتقل می« مصرفی

 کردند.ستم معنای خود گرفتار میبا یک روش مخاطب را در سی در واقع نمودند امامی

در کردند که را فدای روایتی از فیلم می« ی ممکنمعناهای گستره»ها آزادی انتقال آن

صورت  ٌها بهفت. به بیان دیگر آنگرها شکل میمتن فیلم با ساختار فکری آن تعامل

فیلم را چون  و متن های مهیا کردهها و معلولها، علتپیشینی نظامی از چراها و پاسخ

شود دهند و معنایی که در انتها تولید میپرتوی لرزانی از آن نظام قاهر عبور می

های پارادایم اصلی را ثابت که بیشتر فرضیه تفسیری تحدید شده از دنیای متن است

درگیر خلق . مخاطب این دست تفسیر دیگر بخشی متن فیلم باشدکند تا رهاییمی

سواری آنریت توسط آنری در دید زدن تاب». کننده استتفسیر نیست، صرفا مصرف

دهد چرانی قرار میتماشاگر را در موقعیت چشمزده که مرد بر جناب دریچه تکیهحالی

های بازخوانی عقده«. هاستزدن شخصیتکه در تاریکی سالن او هم مشغول دید

ایم روانشناسانه که شناختی و این نمونه از تفسیرهای پارادهای روانادیپی، انگیزش

 مقوم آن بود. آرا لکان و ژیژک 

جای تالش برای سعی کرد بهشناسی روایت فیلم نظریه شناخت۱9۸۰ از اواخر

جای بندی کند. بههای دریافت معناهای ممکن را صورتاستیفای یک معنا، شیوه

 چگونه ماکند به این موضوع بپردازد که چیزی درک می«چه»که مخاطب پاسخ به این
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 شناخت هینظر پرونده دردیوید بوردول  .میکنیم لمیف یمعنا خلق ریدرگ را خود ذهن

 یهایورود: ستین یحس کاتیتحر نهالمنفع ضبط]فیلم[ صرفا  افتیدر: سدینویم

 قرارگرفته، هایورود گرید کنار در ابند،ییم شکل رییتغ شوند،یلترمیف ی هموراهحس

 .بسازند داریپا و وستهیپ یجهان یاستنتاج یشکل به تا ،شوندمی سهیمقا

(Bordwell,1989b, 18 ) یا داستان فیلم را در  فیبوال فعاالنه، مخاطب بردولبه باور

یکسان  کامالهای گوناگون از فیلم سازد و درک و دریافت مخاطبفرآیند مشاهده می

و بوردول میان فرآیندهای نورولوژیک، سازوکارهای شناختی جهانی  نیست.

ها ی این مولفه. بافتاری در هم تنیده از همهشودهای فرهنگی تمایز قائل میمؤلفه

الگوهای به  هااز میان آن شوند که برداشت هر معناییمعناهای ممکنی را موجب می

های نگاشت» که به چهآن شود.های مخاطب منوط میو انگیزه تاریخی پیشینی ادراک

های شناختی الگوهای ادراکی نگاشتشود. تعبیر می« Cognitive Mappingشناختی یا 

های زیستی مشترک و اجتماعی هستند که در جوامع مختلف به اقتضای تاریخ و امکان

ها نه سازند. نگاشتها متفاوت میگیرد و ادراک ایشان را از پدیدهمشترک شکل می

های ساختارگرایان ، نه مانند نشانهانداند  و غیر قابل تبیینالگو ذهنیمانند مفهوم کهن

فیلم  ها تصویرهایی هستند که پیشینی در زیرمتنتجریدی و ابزاری تنیده در متن. آن

در  فیلمساز  /های مغزی مخاطبها قراردادهایی هستند که نورونشوند. آنمی« تعبیه»

ز برانگیختگی ها پس اای از نورونچه دستهکه اند. اینباهم گذاشتهتکوینی تاریخی 

که معناهایی ها در هم آمیخته شده چنانای دیگر نوروندائمی و چندین نسلی با دسته
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نظر برسد. معناهایی که در کند بدون آن دیگری بعید بهکه هر خوشه نرونی خلق می

 الگوهای شناختیند. آغوش و گرما. شب و تاریکی. شده« آمیختههم»ی ادراکی نقشه

های لغزانی هستند که مخاطب را الیه الگوها . آنمتقن حل؛ یک راهنیستند« چیز»یک 

کنند. در این معیت می از این دیده یر دیگری که پیشمدام از یک تصویر به تصو

هایش داشته مدیون نه محدود به چهارچوب بیرونی که خوانش است که مخاطب

شناختش را موجب  چه غنای بصری، ادبی، موسیقایی، تاریخی و ادراکیاست. آن

همزمان شمای کلی داستان را نیز نمایش  که «ترواحدهای متنی بزرگ»است. شده

شناسی کلی داستان به توانند ریختروایی میدهند. الگوهایی که در سطح کالنمی

است. این الگوها با زیست رواییدست دهند که خود متشکل از فضاهایی سطحی خرد

همزمان تاریخ ادراکی او تنیده است و به همین سبب  روزانه هر فرد به شخصه و

« داندمی»چه او گیرد  میان آنفرآیند معناسازی برای مخاطب همواره جایی شکل می

 شود. می« خلق»با هر اثر هنری  شجدید یکه طی مواجهه های نوظهوریداستانو 
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ها راه به توانیم بدون این ریلبندی نظری را بر من ببخشید، ما نمیاطناب این صورت

بار دیگر سکانس را مرور کنیم. آنریت و مادرش سواری ببریم. بیایید یکسکانس تاب

کنند. سواری میگذرانند. تابظهر شادی را میحین استراحت در آن نوشخانه کوچک 

شان را. کودکان چند کشیش جوان و مباشران میانسالکنند. نظر عابران را جلب می

خندند. نامزد آنریت )آناتول( هر از گاهی ها میزیر چانه زده سرخوشانه به آندست

پایند. معنای این ها را از نوشخانه میدهد و آنری  و رودولف آنها را تاب میآن

وانشناسی رهین ی که متن فیلم را به علم رهای روانشناختسکانس ورای خوانش

کند، در متون دیداری دیگری نیز نهفته است. ادراک آن متون بصری درست می

را تر از دیگران آنهای ذهنی مخاطب فرانسوی فعالست که نگاشتجاییهمان

پسربچه. این عناصر عالوه بر  فاسق/ مردهاییمردرسمی/ طناز/ شناسد. تاب / زنمی

 ست فرامتنی به نقاشی رنوار پدر. نقاشینوار ارجاعیمعنای متنی خودبسنده فیلم ژان ر

 سواری زنان اثر آگوست رنوار.زن تاب
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یاب نیست. شود این نقاشی دیربرای مخاطبی که در زمان اکران فیلم با اثر مواجه می

تاریخی/تصویری مخاطب این تصاویر گاشتندر  دوموپاسان.طور که رمان گیهمان

این »نویسد ر در تفسیر خود از امپرسیونیسم این تابلو میاگوست رنوا موجود است.

ست که یک بعدازظهر وقت دارد زیبا باشد ]شاید برای تابلو برای من اغوای زنی

که اقتباس یک امپرسیون، برش از زندگی یک زن. این فرآیند بیش از آن«. مردی دیگر[

طی متن مبدا و متن مقصد ی خست که از رابطهاز متن ادبی باشد،  یک بافتار روایی

 که در روح امپرسیونیسمهاست گاشتنر و رود. این یک پیوستار از تصاویفراتر می

های ژان رنوار فضاهای سمبولیستی و توامان ناتورالیستی پاسان و میزانسن، رنوار پدر

خلق  سربچهپ /فاسق ییمردها /یمردرسم /طناززن/  تابتنیده شده است و به بیش از 

 شوند. کنند و ادراک میای خلق میهای ناشناختهشده که الیهکند. ارجاعاتی شناختهمی

تر که شود. شاید برای مخاطبان جدیجا ختم نمیاتصاالت نگاشتی این متن همین

« خوردنتاب»ی نقاشی باشند الیههای تصویری/ گفتمانی داشتهتر از نشانهبافتاری غنی

باشد. نقاشی « تریواحد متنی بزرگ»راگونار حتی از نقاشی رنوار پدر اثر ژان اونوره ف

شد. محسوب می« روایت»ی خودش یک انقالب در م فراگونار که در زمانه۱۸قرن 

دهد و زنی فتان با لباسی صورتی بر تاب سوار شده، مردی ]شوهرش[ او را هل می

دیگر ]فاسقش[ که زیر خبر ندارد که زنش اغواگرانه کفش کوچکش را برای مردی 

ست که زن در آن مشغول مغازلهکند. درباغ زیباییپرهیب دامنش نشسته پرت می

شود که گویی ها )خدایان کودک عشق( دیده میهای زیادی از کیوپیدمجسمه

هایی که در متن روایی سکانس رنوار به دو سطح همانخندند. همدستانه با زن، می
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شود. اند تقسیم میخندند و کشیشان جوان که خیره به زنهایی که میبچهروایی پسر

 شوند.های پیوستار از میل و الهیات که در متن رنوار از هم جدا میکیوپید

 

زن/شوهر،  پیچیده خود شامل سه سطح روایی زن/فاسق،« فضای روایی»این 

سواری رنوار به سه سطح کیوپیدهاست. همان سه سطحی که در سکانس تاب

 شود. روایی تقسیم میهخرد
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اثر تجسمی به بافتاری از در را « روایت»انقالب روایی تابلو فراگونار در زمان خود 

 Baron deکند. این تابلو به سفارش فرهنگ تبدیل میعناصر تجسمی/فرهنگی/ خرده

Saint-Julien   .همان شوهر نقاشی فراگونار. نقاش که از رابطه سرخوشانه  کشیده شده است

زند. روایت فرهنگ عامیانه پیوند میزن با مردان دیگر باخبر  است آن صحنه را در یک خرده

است هرچند هنوز اشارات اروتیک سواری به تازگی برای زنان مجاز شدهدر قرن هجدهم تاب

ها که سالیان سال هیچ نگاهی را به زیر آن راه نبوده، زنی خود را به همراه دارد. دامن برافراشته

ی دوربین در نمای شود. حال به  زاویهخواهانه برای زنان محسوب مییک ابتهاج آزادی

سواری آنریت دقت کنیم. دوربین و فیلمبردار با مشقت به دو سر طناب تاب زن آونگ تاب

بیند. همان خوردن میپایین در حال تابهشوند و مخاطب برای نخستین بار یک نمای زاویمی

توان رسد و با تحلیل نگاشتی مینوآوری که در زمان خودش عجیب و برکشنده به نظر می

دریافت بیش از یک عنصر میزانسی ست. 
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ی بازخوانی فیلم را با جستجوی مبتذل کارآگاهان اشتباه گرفت. این شیوهشک نباید بی

کند و مدام به متون دیگر نقب ردّ خودش را خلق می شناختیی نگاشتاین شیوه

کند. هدایتگر مخاطب است از هر الگویی که زند. مسیر یک سیل را معلوم میمی

«. یکی لوال شدهالگوی دیگری که در این»به « برد حاصل شدهگمان می»

از هرچیز مبتنی بر شناخت است. نه تنها شناخت شناختی روایت بیشنگاشتشیوه

راک مخاطب، بل الگوهای پیشینی تصویری و موسیقیایی و در تبیین حدود ادراک اد

ی دیگر از متونی ست ای به الیهاند. روش شناختی در غلتیدن از الیهدخیل بودهاو 

 شوند. که دیگر در یک تفسیر و یا یک معنای مشخص مستحیل نمی


