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 1وار مُستمندِ نَفَسبادبان

 طبیعت و آزادی در سینمای ترنس مالیک

 میثاق نعمت گرگانی 

 

 

سمیت در  شید، آب، باد. اینان نخستین واژگانی هستند که پوکوهانتس و کاپیتان ا سمان، خور آ

گردد ی طبیعت با خود طبیعت آغاز میگیرند. ترجمه در پهنهاز یکدیگر فرا می "دنیای نو"فیلم 

سان می سپس نوبت به یادگیری نام اندام حّسی ان سد: چشم، لب و گوش. پیش از این نیز و  ر

شده بود: -با خطاب قرار دادن مادر فیلم سوی راوی آغاز  ستانِ» تا «بیا ما سوی به»زمین از   دا

ستین کلمات راوی . «بخوانیم را خود سرخ"در نخ سش قرار  "خط باریک  نیز طبیعت مورد پر

 .«است؟ نبرد در خود با طبیعت چرا» و «آید؟می کجا از طبیعت دلِ در جنگ این»گیرد. می

شاداب ویرجینیا در ابتدای الی برگاز تأللو نور البه تا  (۲۰۰۵) "دنیای نو"های درختان متراکم و 

کانس یده و قلمسککک باغ انگلیسکککی تراشککک یان  یانی فیلم در م پا تا سکککرریز های  ته  زده گرف

                                                           
 (، شعر رَن، به فارسی بیژن الهی1378هولدرلین ) دریشفر 1
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Horizontalism۲یزرعهای لمزمین"اندازها در کرانگی چشم، وفور افق و بی
روزهای "و  (۱97۳) "

شت ۳به
ستره، (۱97۸) " ضمونی آثار گ ضای م سان ]فرهنگ[ ام ی طبیعت و تعامل/تقابل آن با ان

از نقطه  "های سککینماییمنظره"ای با عنوان در مقاله 4ترنس مالیک بوده اسککت. کریس لوکینبال

به بررسی کارکرد منظره  "انداز و استعارهمکان، فضا، چشم"نظر یک استاد جغرافی با تمرکز بر 

سینمایی می ضور و کارکرد طبیعت را فراتر در آثار  سینمای مالیک، ح پردازد. او در مواجهه با 

صرف پس سن یا  ستعاری میاز میزان امّا دقیقاً مراد  ۵داند.زمینه، برخوردار از وجهی نمادین و ا

از اسکککتعاره چیسکککت؟ این نمادین خواندن وجوه مختل  آثار مالیک همواره اسکککتعداد ارا ه 

سترونی را دخوانش شایی آثار وی بودههای  ست که مدعی ناممکن بودن رمزگ شته ا اند. حال ا

اسککتعاره معما نیسککت »که در ارتباط با اسککتعاره نباید این حکم پل ریکور را از یاد ببریم که آن

  6«.ا استحل معمّبلکه راه

سرنخ ستعارهیکی از  سیر ا سازی و تف سب برای وا سینمای مالیک نقل های منا ی طبیعت در 

۸سکککاعت ط یی"در ارتباط با  7نسکککتور آلمندِر ز قولی
اسکککت. آلمندرز از اصکککرار مالیک بر  "

شنایی روز پس از غروب آفتاب می "روزهای بهشت"برداری فیلم گوید. در آخرین لحظات رو

شود. هنگامی که گونه در تصاویر را موجب میلحظاتی که پرداختی جادویی، رمانتیک و نقاشی

این رمزوارگی و جادوی  9تواند روشککن باشککد.شککود ولی آسککمان هنوز میخورشککید دیده نمی

ی ی طبیعت و جهان، همواره کلیدواژهر گستره]نیروهای[ طبیعت و به دنبال آن هستی انسان د

ی ی آکادمیک و ع قهای که به دلیل پیشککینهاصککلی ورود به دنیای مالیک بوده اسککت. کلیدواژه

                                                           
2 Badlands (1973) 
3 Days of Heaven (1978) 
4 Chris Lukinbeal 
5 Chris Lukinbeal(2005), “Cinematic Landscapes,” Journal of Cultural Geography 23, no. 1, pp 3–22 

 ژوزت فرال، تئاتربودگی  6
7 Néstor Almendros 
8 The Magic Hour 
9 Lloyd Michaels (2008), Terrence Malick (Contemporary Film Directors), p 9. 
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در همین ارتباط،  ۱۱سکککاز اسکککتنلی کاولو همچنین کتاب جریان ۱۰مالیک به مارتین هایدگر

شاهفیلسوف آلمانی را به در این یادداشت ولی  ۱۲ل کرده است.کلید شرح جهان مالیک بدمثابه 

کوشکککم تا بر مبنای آرای شکککلینگ در ارتباط با طبیعت و آزادی از دریچه دیگری به دنیای می

 مالیک نقب بزنم.

 

شود. او آغاز می "من"آرای شلینگ از بررسی مفهوم همچون هر فیلسوف اید الیست دیگری، 

ی شناسد. نکتهای حصول معرفت به رسمیّت میعنوان مبنایی بربه تبع فیخته، اراده سوژه را به

محوریت یافتن هدف اخ قی یا هدف انضککمامی زندگی »قابل توجه در اندیشککه شککلینگ ولی 

                                                           
موضوع تز دکترای مالیک در دوران تحصیل در فلسفه جهان دراندیشه هایدگر، ویتگنشتین و کیرکگور بود. هر چند موفق به ۱۰

کردو مفسران بسیاری از جمله استنلی کاول،  دفاع و نشد و فلسفه را رها کرد و به سینما پرداخت ولی کتاب هایدگر را ترجمه

 اند.استاد او به تفسیر نمود آرای فلسفی هایدگر در سینمای مالیک پرداخته
11 Stanley Cavell 

ای که نباید از یاد برد این مسئله است که عدم رغبت مالیک به مصاحبه در ارتباط با آثارش و همچنین زندگی شخصی نکته ۱۲

ی مالیک به هایدگر اط ع چندانی از زندگی او در دست نباشد. در همین های سال غیر از ع قهخود موجب شده بود که سال

 ینمایی نامیده است. راستا لوید مایکل او را نوعی سالینجر س
Lloyd Michaels (2008), A Sort of Cinematic Salinger”: A Brief Biography of Terrence Malick in Terrence 

Malick (Contemporary Film Directors), pp 13-18 
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سط  سی در تبیین ب سا شی ا ست که از نظر وی نق کند. به این ترتیب او تبیین ایفا می« آگاهی»ا

سایی اموری میمی شنا سان به  در  ۱۳«.که خارج از او قرار داردپردازد کند که چگونه آگاهی ان

پردازد که حقیقت شککلینگ در راسککتای پیوند و آشککتی عقل نظری و عملی به تبیین این امر می

شکلی منفعل از ابژه خارجی تأثیر می سوی دیگر ابژهفاعل معرفت چگونه به  ای را پذیرد و از 

اراده و در جایی دیگر  اگر چنین باشککد سککوژه در جایی واجد ۱4کند.با اراده خودش تعیین می

ست؟ او فاقد آن خواهد بود و می شقاق و دوگانگی درونی ا سوژه واجد ان سید که آیا  توان پر

سئله به تبیین مفهوم  ست و هم پردازد که هیچمی« روح مطلق»برای حل این م گاه فاقد اراده نی

شکل می ست که عقل نظری و عملی را  شیء و هماو ا شیء  دهد. این روح واحد، هم  تصور 

صورات « روح»آورد. کارکرد را به وجود می شیاء، و در حیطه آگاهی، خلق ت در طبیعت، خلق ا

ست. شیاء ا سب از این ا سپینوزا و فیخته  ۱۵منا شلینگ وحدتی میان ا سفه  به عبارتی دیگر فل

خواهد در قطب مخال  کند و آن را میاست. او از یک طرف من شناسنده فیخته را اختیار می

صل و  آن صل کند. او معتقد بود که آن در در ا سپینوزایی مت شناخت ا به جوهر واحد و متعلق 

 ۱6واحد یکی هستند. او معتقد بود من مطلق همان جوهر واحد است.

                                                           
 ۳۳وردی، خردنامه اید الیسم استع یی؛ شلینگ پدر معنوی اگزیستانسیالیسم، حسین اهلل ۱۳
سفهمی ۱4 شد. )فل شفافیت بخ ستگاه من را  شید تا خا شلینگ کو ضمیران، توان گفت  شنگری، محمد  ی طبیعت در جنبش رو

 (۱۳۸4، ۸4و  ۸۳، شماره ۱۳صفحه 

 34همان  15
 23(، خیال از منظر فیخته و شلینگ، زیباشناخت شماره 1390بهرامی مهدی ) 16
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-  

1رو به ارضِ امروز -
1

1یزرعزمین لم /
1

 

ماهیّت و بند انداز متافیزیکی، فقدان جغرافیای ر الیسککتی، عباراتی از این دسککت ترجیعچشککم

شم شتیزرع بودهاندازهای جغرافیای فیلم زمین لمکارکرد طبیعت و چ های پهناور اند. تقابل د

شخصیت کرانگی جغرافیا[ تداعی افرادی ها ]در قیاس با بیو یکنواخت فیلم و حضور باریک 

شخصیتاندازی نامتنها را موجب میمحبوس در چشم  ها کافیشود. گویا انزوا و حتی یتیمی 

های ها را به نهایت برساند. این دشتکرانگی دشت و طبیعت باید دورافتادگی آننیست، و بی

( و همچنین ۲۰، رایت موریس۱9)وی  کتر ای طوالنی در ادبیاتیزرع البته از پیشککینهپهناور و لم

                                                           
 بیژن الهی(، شعر رَن، به فارسی ۱۳7۸هولدرلین ) دریشفر ۱7
18Badlands  هایی از نبراسکا، وایومینگ، مونتانا، داکوتای شمالی و جنوبی و ساسکاچوان یزرع آمریکا که بخشهای لمزمین

(Saskatchewanپراکنده شده ).اند 

19 Willa Cather 
20 Wright Morris 
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ست که  ساندنس کید( آمریکا برخوردارند. حال پرسش کلیدی این ا سینمای )بوتچ کسیدی و 

 اندازها در فیلم مالیک چیست؟این چشم تمایز

سمان که هر آن میسان لکههایی بهشخصیت توانند ی کوچک جوهری در حدفاصل زمین و آ

شت شوند. د ست برای بیپاک و زدوده  شتن های پهناور و افقی فیلم مالیک ابزاری ا پناه گذا

ی برای جسککتجوی مسککئله کنندکرانی که فضککایی بنیادین را ارا ه میهای بیها، افقشککخصککیت

انداز طبیعت در فیلم، ناگزیری بودن ی یکنواخت چشکککم. نامتناهی بودن پهنه"وجود"، "بودن"

 گردد.این جستجو و مواجهه را موجب می

حتی با نام خود نیز خطاب  هایی به غایت تخت، مشککخصککاً هالی که در اکثر فیلمشککخصککیت

های کیت و هالی اط ع مشخصی یادی از انگیزهشود ]قرمزی، تکس، پریسی [. از بخش زنمی

گرفته تا فرار هالی با کیت. هیچ حس  ۲۱هاشود. از انگیزه شمار زیادی قتلبه مخاطب ارا ه نمی

شته کیت تقریباً هیچ چیز نمی شینه و گذ دانیم. و علقه به خانواده یا فرد و گروهی ندارند. از پی

ها، اندازهای وسککیع، مونتاژسکککانسچون چشککمها همای از شککاخ و برگدر حقیقت مجموعه

[، ۲۲آور راوی ]صدایی که همزمان دایجتیک و متادایجتیک استبموسیقی اثیری و صدای خوا

ی نسبتاً واضح این امر افزاید. تنها نکتهها میی شخصیتانگیزهوجهی رؤیاگونه به پرداخت بی

اند. نوعی حس تباه شدن و ه شدهویژه کیت[ از محیط شهری کوچک، خستاست که هر دو ]به

صت بر دنیای ست. بهفقدان فر سایه انداخته ا شهر کوچک[ بهشان  جای عبارتی این طبیعت ]

 آن شکککدن انگیخته بر و انگیزه میان تفاوت و کندمی مجبور را او انگیزاند، بر را انسکککان کهآن

                                                           
ترین اسلوبی است که به واضح ئله اصلی فیلم نیست، بلکه تصویرکند که خشونت به هیچ وجه مسجیم شپارد اشاره می ۲۱

 کند.شکل خود را در خشونت بیان می
Shepard, Jim. “Badlands and the ‘Innocence’ of American Innocence.” The Believer 1.1 (March 2003): 39–47 
22 McGettigan, Joan. “Days of Heaven and the Myth of the West.” In The Cinema of Terrence Malick: Poetic 

Visions of America. Ed. Hannah Patterson. London: Wallflower, 2003. 50–60. 
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ست چیزى شکیل را آزادى و بازتاب شالوده که ا ساختدر . دهدمى ت شرایطی   پویاى چنین 

سان، آگاهى به طبیعى آگاهى از جهان سای کیت به عنوان شود. تقابل کار جانممکن نمی ان فر

 ای از این امر است.گاوچران با اسطوره غرب دور و شهرهای وسترن، خود جلوه

ه تغییر های نامتناهی نیز امّا منجر بی دشتترک شهر، فرار از آن، و حضور در طبیعت، در پهنه

نل معتقد اسککت که سککفر در فیلم شککود. جاناتان بیگگیری در وضککعیت هیچ یک نمیچشککم

 ۲۳کند.ای را خالی میهای جادهفرض خودشککناسککی در فیلمزیر پای پیش "یزرعهای لمزمین"

کنیم. چه گردد. ]هالی: ما در نهایتِ تنهایی زندگی میتر میشکککورتر و منزویهالی به مرور کم

کنه[. هالی: من یه جوری حس یه جور حیوون رو دارم که اینجا زندگی می .جاچه ایناونجا 

ضور ]وجود[ جای دیالوگ در نماها و قابنمود این امر درکیت، به هایی مالیک از چگونگی ح

شاهد پَنِ دوربین درامتداد افق و شود. بهبندد متجلی میاو در طبیعت می سی که  سکان ویژه در

ر هسککتیم تا زمانی که کیت در نمایی کامل از پشککت سککر در درون قاب قرار در دشککت پهناو

شت کت می ست. گیرد، در حالی که تفنگ را بر پ ستاده ا های خود قرار داده و رو به مونتانا ای

ی خط افق آویزان اسککت. در ای قاب را بسککته اسککت که گویا بازوهای او از لبهمالیک به گونه

وار در جغرافیای دشکککت بدو حرکت او شکککمایلی مترسککککو بیی سکککاکت نمای بعد، چهره

ها در انتهای فیلم اسککت که تدوین بخشککد. سکککانس دیگر مربوط به تعقیب و گریز اتومبیلمی

ی گردد که هیچ ذهنیتی از مسککیر و جهت حرکت کیت در پهنهای موجب میدرجه ۱۸۰مداوم 

کران و افق نامتناهی ین آسمان و دشت بیسان خود هالی و کیت، که مابدشت نداشته باشیم. به

شککود، کیت در اند. و شککاید این وفور افق در جغرافیای فیلم اسککت که موجب میمنگنه شککده

                                                           
23 Bignell, Jonathan. “From Detail to Meaning: Badlands (Terrence Malick, 1973) and Cinematic Articulation.” 

In Style and Meaning: Studies in the Detailed Analysis of Film. Ed. John Gibbs and Douglas Pye. Manchester, 

Eng.: Manchester University Press, 2005. 42–52. 
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صحنه تسلیم شدن به پلیس، ماشین را متوق  کند و بر روی سق  آن بایستد. او در آن لحظه 

 بلندترین چیز در طبیعت سراسر افقی فیلم است. 

 

 

کرد، سککپس بعد از فرار، گویا خود در این ها را پرت میابتدای فیلم، در شککهر آشککغالکیت در 

ها، بر زمین پرت شده است، دور افتاده است. در حقیقت این جغرافیا در نهایت خوب یا دشت

شهر[، بلکه بی ست ]برخ ف طبیعت  شمایل انفعال بیبد نی ست. هالی نیز خود  حد و تفاوت ا

کند، لیک هیچ یک قادر و کیت ولی فعل و انفعال بی حد و مرز را دنبال میمرز است، در آن س

 دیگر قطب طرف به و کرد عزیمت قطب یک از توانبه وحدت من و غیرمن خود نیستند. نمى

ها قادر به پر دو ولی یکی راه به آگاهی طبیعت بسکککته و دیگری بر ذهن خویش. آنآن .نرفت
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ستند. وحدتی که آن را می شکاف و خلق یگانگی نی  "دنیای نو"توان در بومیان فیلم کردن این 

آن  "من"ی متخیله همان طبیعت خواهد بود. شککان تفکّر و خیال و اسککاسککاً قوّهیافت که برای

ف مهاجرین انگلیسکککی )بهت از حضکککور در جهان ]طبیعت[( و همچنین هالی و بومیان برخ 

ست و هم منفعل. منفعل از آن جهت  ضور در جهان ]طبیعت[( هم فعال ا سرده از ح کیت، )اف

ست به عبارتی ها نقش میکه تصاویری که از طبیعت بر ذهن آن سا ا شنا بندد بدون اراده فاعل 

عت است ]اعجاز حضور و گشایش هر نما، صحنه و لحظه دیگر شعور نتیجه حرکت ذاتی طبی

گیری این تأثیر را دارا هستند[ یعنی طبیعت هم نفس های مالیک نقشی کلیدی در شکلدر قاب

سایی قرار می شنا ست که مورد  ست و هم نفس امری ا سا ا ست شنا گیرد و فعال از آن جهت ا

ها توان گفت که آنو به تعبیر دیگر میکند که براساس این تصاویر نقش بسته بر ذهن عمل می

سازند. ]با رنگ کردن اشان نقش بسته است و با اراده خود میچه بر ذهنتصاویر را بر طبق آن

سم و کالبد  ستند که مرز ج صدد این ه شیاء گوناگون به بدن خود، گویا در صاق ا ست و ال پو

آگاه و ناآگاه در من را شککاهدیم.  ها این همانی عنصککرخویش با طبیعت را از بین ببرند[ در آن
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با طبیعت دو روند را طی میآن ند. اول روند ادراک طبیعت یا به تعبیری به ها در مواجهه  کن

کنی؟ در آسکککما؟ ابرها؟[، و دوم شکککعور در آمدن طبیعت ]پوکوهانتس: مادر، کجا زندگی می

گشت شعور به طبیعت ]نه در دل طبیعت، بلکه در پاین فیلم، در باغ انگلیسی، ملحق شدن و باز

شکککود که ما در کنی[. همین امر موجب میپوکوهانتس: مادر، االن میدونم که کجا زندگی می

سخن  "دنیای نو"نهایت در  شاهدیم که در آن خود طبیعت  سپکتیوی متافیزیکی را  ضور پر ح

دنیای "یزرع، این یگانگی و وحدت بین طبیعت و ذهن در ی لمهاگوید. لذا برخ ف زمینمی

دهد. در حقیقت مواجهه پوکوهانتس و اسکککمیت، هنگامه ت قی اسکککطوره و تاریخ، رخ می "نو

هانتس و  بار ازدواج طبیعی پوکو یک  مادین ازدواج،  کارکرد ن نگ اسکککت. و  عت و فره طبی

سمیت، و بار دیگر ازدواج فرهنگی ربکا/پوکوهانتس  ها ، فراتر از ازدواج بین فرهنگ۲4و ر ل ا

طلبی رمانتیسیسم مالیک در احیا کند جاهپیشنهاد می۲۵طور که رابرت سینربرینک است و همان

عنوان مثابه آشتی و وحدتی بین فرهنگی، بلکه بهو جوان کردن مجدد اسطوره پوکوهانتس نه به

ی بینافرهنگی و تاریخی گونه آشتی دوبارهدنیایی نو است که وابستگی انسان به طبیعت پایه هر

  ۲6است.

 

                                                           
24 John Rolfe 
25 Robert Sinnerbrink 
26 Song of the Earth: “Cinematic Romanticism in Malick’s The New World”  in Terrence Malick Film and 

Philosophy (2011), by Thomas Deane Tucker & Stuart Kendall. 


