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رابطه زیبایی شناسی تصویر با آگاهی زیست  محیطی از منظر نظریه پردازان
*
اکوسینما
وحید شمشیریان ،1رضا افهمی** ،2علی شیخ مهدی

3

1دکترای پژوهش هنر ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
2دانشیار گروه پژوهش هنر ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
3دانشیار گروه سینما و انیمیشن ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله،98/5/28:تاریخ پذیرش نهایی)99/4/21:

چکیده

از ابتدای هزاره سوم که «اکوسینما» به عنوان یک گرایش مطالعاتی سینمایی مطرح شد تا به امروز دامنه ی گسترده ای
از مباحث مربوط به رابطه ی بین سینما و محیط    زیست از تأثیرات سینما به عنوان صنعت بر محیط  زیست تا تأثیرات
اجتماعی و ادراکیسینما بر آگاهی زیست  محیطی مخاطبان را درون خویش جای داده است .در همین راستا ،هدف مقاله
حاضر ،بررسی رابطه زیبایی شناسی تصویر سینمایی با آگاهی زیست محیطی است .مقاله با رویکردی توصیفی -تحلیلی
و انتقادی به بررسی دیدگاه های مکتوب صاحب نظران این حوزه می پردازد .نتایج مقاله نشان می دهد در حالیکه گروهی
از منتقدین با تأکید بر قابلیت عامه فهمی سینمای تجاری ،بارگذاری صریح پیام زیست  محیطی مطابق با الگوهای رایج
فیلم سازی را در افزایش آگاهی زیست  محیطی توصیه می کنند ،عده ای دیگر سینمای آوانگارد ،تجربی و مستقل را محمل
مناسبی برای پرداخت جدی به دغدغه های زیست  محیطی می دانند .همچنین بررسی انتقادی آرای دو گروه نشان می دهد
نبود مبانی نظری متقن در بررسی رابطه ی زیبایی شناسی و ادراک زیست  محیطی یکی از مشکالتی است که غالب نظریه ها
با آن مواجه اند .به لحاظ روش  شناسی نیز در بسیاری از تحلیل ها به آثار سینمایی به عنوان متون اصلی تحلیل توجه جدی
نمی شود .به همین گونه جای خالی پژوهش های میدانی در تحلیل هایی که بر رفتار و ادراک مخاطبان استوارند به چشم
می خورد.

واژه های کلیدی

اکوسینما ،زیبایی شناسی تصویر سینمایی ،آگاهی زیست  محیطی ،انسان انگاری.
* مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان "نقش زيبايي شناسي تصوير سينمايي در ارتقاي آگاهي زيست محيطي" به راهنمایی نویسنده دوم
که در دانشگاه تربیت مدرس ارائه شده است.
** نویسنده مسئول :تلفن ،021-82883784 :نمابر.Email: afhami@modares.ac.ir ، 021 -88008090 :
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توجه به جنبه زیست  محیطی در سینما را باید در ذیل گرایش
جهان به توسعه پایدار 1جستجو کرد .توسعه پایدار از دهه هفتاد
میالدی به عنوان یک مدل توسعه حامی محیط زیست پذیرفته شد
( .)Manning et al., 2011, 207-209هر چند در ابتدای امر سه
مقوله اقتصاد ،محیط  زیست و اجتماع ،کانون های نگرش به مقوله
پایداری را تشکیل می دادند (Dietz & O’Neill, 2013, 202-
 ،)205اما طی دهه های بعد ،با توجه به نقش غیرقابل انکار فرهنگ
در تغییر نگرش جوامع به سمت اخالق و ارزش های مصرف پایدار،
فرهنگ به عنوان رکن چهارم توسعه پایدار مورد پذیرش قرار گرفت.
به دنبال توجه به فرهنگ ،رسانه هایی همچون تلویزیون و سینما
که نقش غیرقابل انکاری در جهت دادن به کنش فردی و اجتماعی
دارند ،در مرکز توجه مطالعات زیست  محیطی حوزه هنر قرار گرفتند.
مسأله ای که منجر به شکل گیری حوزه ای مطالعاتی جدیدی در سینما
با عنوان اکوسینما 2گردید که از تأثیر صنعت سینما بر زیست بوم
تا تأثیرات جامعه شناسانه و زیبایی شناسانه سینما بر  ادراک ،آگاهی و

توسعه پایدار ،فرهنگ و زیبایی شناسی
پس از انتشار کتاب بهار خاموش 3نوشته راشل کارسون  4در  1962م،.
رابطه میان رشد اقتصادی ،توسعه جوامع مصرفی و تخریب  محیط  زیست
توجه بسیاری را به خود جلب کرد و الزام تبیین مدلی برای تغییر مفهوم
توسعه بهمنظور عبور از حالت کنترل نشده به یک حالت اطمینانبخش
برای آینده بشریت مسجل و در نهایت به توسعه پایدار بهعنوان مدل
جدیدی برای پیشرفت جوامع منجر شد ( .)Finn, 2009, 7-8برای
اولین بار در اجالس محیط  زیست انسانی سازمان ملل در استکهلم
( ،)1972موضوع تقابل میان توسعه و حفاظت از محیط زیست رفع
گردید  ( )UN,1972, A/CONF.48/14و  در   اجالس  ،1987توسعه
پایدار به عنوان "شیوه ای از توسعه برای پاسخ دادن به نیازهای حال،
ضمن حفظ توان نسل های آینده برای برآورده سازی نیازهای خود" از
سوی جامعه بین الملل پذیرفته شد ()UN,1987, A/RES/42/187
و اجالس ریو در سال ،1992یکی از خطمشیهای خود برای قرن
بیست و یکم را دستیابی به توسعه پایدار قرار داد (UN,1992, A/
 )CONF.151/26؛ مواردی که در اجالس سال 2012نیز مورد تأکید
مجدد قرار گرفت ( .)UN, 2012, A/RES/66/288اهمیت سند
حاضر ،پذیرش نهایی سه بنیان اقتصادی ،زیست  محیطی و اجتماعی
بهعنوان ارکان توسعه پایدار است که در دستورکار قرن بیست و یکم 5در
سال  1992بهطور ضمنی و به صورت روابط دوگانه میان آنها (UN,
 )1993,7و در اجالس  2005در قالب مفهوم حاکمیت محیط  زیست که
توسعه اجتماعی و اقتصادی در بطن آن واقع شده اند (UN, 2005, A/
 ،)RES/60/1بیان شده بود .پایداری زیست  محیطی مترادف محافظت
از ذخایر محیطی ،ممانعت از تغییرات اقلیمی و پایداری اقتصادی به
معنای تداوم تولید سود عملیاتی صحیح و مراقبت از انرژی که امروزه
با مخاطرات الگوهای توسعه نیافته تولید و چرخه عمر کوتاه محصول

کنش زیست  محیطی مخاطبان را موضوع پژوهش خود قرار داده است.
موضوعی که مقاله حاضر دنبال می کند ،نحوه بهره گیری از
تصویر سینمایی برای بازنمایی چالش های زیست  محیطی به منظور
برقراری ارتباط با مخاطب و تأثیر بر وی در راستای دادن ارتقای
سواد زیست  محیطی ،ایجاد انگیزه زیست  محیطی و توسعه رفتار زیست
محیطی با هدف دستیابی به چهارچوبی نظری در این زمینه از طریق
واکاوی و دسته بندی آرای مختلفی است که از سوی اندیشمندان این
حوزه ارایه شده است .روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-
تحلیلی و انتقادی می باشد به این صورت که ابتدا نسبت بین توسعه
پایدار و زیبایی شناسی تبیین شده و سپس از طریق دسته بندی
آرای مختلف در این حوزه راهبردها و رویکردهای آنها در این زمینه
جمع بندی و در نهایت با نگاهی انتقادی کاستی های این نظریات در
تبیین دقیق یک چهارچوب نظری برای بهره گیری از تصویر سینمایی
برای ارتقای آگاهی زیست محیطی مخاطبان بیان می گردد.

کاهش منابع ،افزایش پسماندها و بیعدالتی اقتصادی روبه روتست (�Di

 )etz & O’Neill, 2013, 202-205و پایداری اجتماعی به معنای
حفظ سرمایه اجتماعی و دستیابی به کیفیت زندگی و سالمتی ،تعادل
اجتماعی و توسعه عدالت در درازمدت ،یعنی افزایش تعاون و مشارکت
نظاممند جامعه در راستای شناخت پیوند انسان و محیط  زیست و تعهد
براي حفظ آن است   ()Murphy,2012, 15؛ که به وی امکان می دهد
تا از مسؤولیت خود آگاه باشند .امری که به تعادل میان نیازهای
جمعیت و ظرفیتهای زیست  محیطی می انجامد و توسعه پایدار را
با توجه به اثرات سودمند آن بر گروه های محروم و نسلهای آینده
ممکن می سازد   ( .)Vifell & Soneryd, 2012, 26پیرو این مسأله،
در اعالمیه هزاره سازمان ملل متحد ،با توجه به اینکه فرهنگ هم در
تغییر نگرش جوامع به اخالق و ارزش های مصرف پایدار و هم در ارائه
دیدگاه جدیدی در زمینه رشد اقتصادی نقش مؤثری دارد ،به عنوان
رکن چهارم توسعه پایدار مورد پذیرش قرار گرفت.

اما پیش از قبول رسمی فرهنگ به عنوان بعد جدید توسعه پایدار،
واکنش های حوزه فرهنگ به مقوله توسعه  پایدار در قالب هنر آغاز
شده بود .پس از طرح این مقوالت در حوزه معماری و طراحی ،دیگر
هنرها نیز به دنبال راهکارهایی برای تحقق این مسأله در حوزه خود و
همچنین به عنوان مبلغی برای توسعه آگاهی در زمینه توسعه پایدار به
ویژه محیط زیست را آغاز کردند ( .)Buell, 2005, 19امروزه در همه
شاخههای هنر ،گروه هایی با پسوندهای زیست  محیطی یا توسعه پایدار
به فعالیت در این زمینه مشغولند و شاید بتوان نقطه کانونی کار آنها را
مفاهیم برگرفته از فلسفه بوم شناختی آرنه ناس 6دانست.
فرهنگ به واسطه ی نقش مؤثری که در جهت دهی کنش های
اجتماعی از طریق افزایش آگاهی های زیست  محیطی دارد ،مورد توجه
بسیاری از صاحب نظران این حوزه از جمله فیلسوف نروژی ،آرنه ناس

17

رابطه زیبایی شناسی تصویر با آگاهی زیست  محیطی از منظر نظریه پردازان
اکوسینما

قرار گرفت .او با ابداع مفهوم بوم شناسی عمیق ،7بحث ارزش ذاتی
طبیعت را بدون در نظرگرفتن جنبه های ابزاری آن برای انسان پیش
کشید ( .)Næss, 1973, 95-100براساس بوم شناسی عمیق ،جهان
طبیعت موازنه ظریفی از روابط بسیار پیچیده بوده و حیات همه ی
گونه ها در درون زیست  محیط به یکدیگر وابسته است و همه موجودات
هستی اعم از گیاهان و حیوانات حق برابری برای حیات دارند (Idem.,
 .)1989, 164-65این مفهوم الهام بخش جنبش هایی همچون حرکت
سبز زیست  محیطی که سعی در ارتقاء اخالقیات زیست  محیطی در
راستای حفاظت از محیط  زیست و زندگی ساده انسانی دارد ،شد.
اندیشه آرنه ناس درباره درک بوم شناسی عمیق ،درک  زیبایی شناسی
محیط  زیست را به عنوان گام اول این فرآیند تلقی و سعی نمود تا
رابطه ای میان اخالق زیست  محیطی و زیبایی شناسی محیط برقرار
نماید(.)Rothenberg, 1987, 188
8
امروزه این علم بسیار گسترده شده و در      قالب اکواستتیک
(زیبایی  شناسی زیست   محیطی و همچنین زیبایی شناسی عمیق) با
حوزه های گوناگون زیبایی شناسی ،هستی شناسی ،مطالعات روانشناسی،
علوم شناختی و به ویژه  جامعه شناختی و هنر پیوند خورده است.

تاریخ اکوسینما
ورود واژه ی اکوسینما به ادبيات سينمايي به مقاله «پيش به سوي
اکوسينما »9اسکات مک دونالد 10در سال  2004باز می گردد .پیش از
آن ،نقد و تحلیل فيلم از دریچه زیست  محیطی محدود به مطالعات
پراکنده منتقداني همچون الکساندر ويلسون ،11کارال آرمبراستر،12
چارلز سيبرت ،13گرگ ميتمن 14و درک بوسه 15با تمرکز بر مستندهای
حيات   وحش 16بود ؛ اما از این سال و به سرعت ،تمامي گونه هاي
سینمایی داستاني ،مستند و تجربي توجه منتقدینی همچون دیوید
اينگرام ،17شین کیوبیت ،18کریس سینتیا ،19پت بریرتون 20و آدریان
ايواخيف 21را به خود جلب نمود.
با توجه به نوبودن این واژه در ادبیات سینمایی ،در وهله ی
نخست مفهوم ،چیستی و گستره ی اکوسینما و رابطه ی آن با آگاهی
زیست  محیطی مورد پرسش قرار گرفت .مسأله ای که توجه منتقدین را
به سمت چگونگی بازنمایی مسائل زیست  محیطی در سینما و تأثیرات
ادراکی و شناختی آن به گونه ای که منجر به افزایش سواد و آگاهی
زیست  محیطی گردد ،جلب نمود .در این خصوص اینگرام بدون محدود
کردن اکوسینما به گونه و یا ژانر خاصی ،اکوسینما را چهارچوبه ی
فکری می داند که مهم ترین هدف آن ارتقای فهم و آگاهی از مسائل
و موضوعات زیست  محیطی در حوزه فرهنگ هنر و علوم انسانی است
22
( .)Ingram, 2014, 470درمقابل اما پائوال ویلوکوئت -مارکوندی
اعتقاد دارد مستندهای مستقل و شاعرانه ی معین -و نه تجاری
آن طور که در هالیوود ساخته می شود  -تحت نام اکوسینما خوانده
شوند .چرا که منظور از اکوسینما نوعی روش فیلمسازی هماهنگ با
مسائل زیست  محیطی از طریق کنار گذاشتن ذهنیت انسانمدارانه و
جایگزینی آن با رویکردی زمین محوراهنه 23است (�Willoquet-Mar
 .)icondi, 2010, 45-47به همین صورت چگونگی بازنمایی مسائل
زیست  محیطی بخش قابل توجهی از آثار منتقدین دیگری همچون

مک دونالد ،بریرتون ،بوسه ،جنیفر الدینو 24و لوییس ویوانکو 25را تشکیل
می دهد (Brereton, 2005, 2013, McDonald, 2004, 2013

Ladino,, Bousé, 1998, 2000, 2003, & Vivanco, 2013
.)2009, see 2013

در کنار توجه به چگونگی بازنمایی ،شین کیوبیت به رابطه بین
سینما به عنوان یک رسانه با درک از زیست بوم در متن ساختارهای
سیاسی و اقتصادی می پردازد .کیوبیت تحت تأثیر مک لوهان ،رسانه
را گسترشي از ادراک می داند که نقشی میانجی را بین انسان و
دنیای اطرافش بازی می کند و از آنجا که امروزه تنها از طريق
تخنه (تکنولوژي) مي توان نسبت به جهان خارج شناخت یافت،
علي الخصوص آن بخشي از جهان که از دايره ي ادراک ديداري و
شنيداري آدمي به  طور مستقيم خارج است ،لذا تکنولوژي بصري
و رسانه  هایی همچون تلویزیون و سینما مي  تواند ميانجي  اي باشد
ميان مخاطبان و جهان .با این زمینه نظری ،کیوبیت دریافت ،تعبیر
و تفسیر پیام را در قلمرو ساختار فرهنگی انجام پذیر دانسته و به
رابطه ي متقابل اکولوژي سياسي 26و اجتماعي ميان توليدکنندگان،
مصرف کنندگان و توزيع کنندگان تصاوير از طريق شبکه هاي مجازي
و واقعي توجه می کند ( .)Cubitt, 2005, 22-23به نظر کیوبیت،
نقادی زیست  محیطی تنها یافتن و مشخص کردن ژانر سینمایی
زیست  محیطی یا تحلیل مفاهیم و موضوعات آشکار اکولوژیکی در
فیلم ها نیست ،بلکه یکی از مهم ترین موضوعات ،فراگیری ویژگیهای
فرمی است که موضوعات زیست  محیطی از طریق آن ارائه می شوند.
لذا برای نقدی جامع میبایست از مفاهیم و موضوعات صریح و آشکار
زیست  محیطی در فیلم ها فراتر رفته و به کارکرد زیبایی شناسانه ی
فرم های مختلف از منظر زیست  محیطی پرداخت (Idem., 2013,
 .)279از این رو پرداختن به مسائل زیست  محیطی فارغ از مفاهیمی
همچون طبقه ،نابرابری ،جنگ و بیعدالتی بی معناست (.)Ibid., 270
با توجه به این مسأله ،وی اکوپولتیک 27را محل مناسبی برای نقادی
فرهنگ و از جمله رفتارهای زیست  محیطی در قرن بیست و یکم
می داند چرا که در درون خویش به ویژگی های زیبایی شناختی و مادی
یک رسانه که شکل دهنده ی جامعه انسانی و تجربیات آنها و همینطور
فرم دهنده نظام های سیاسی و اقتصادی است ،توجه می کند (Ibid.,
.)280

اما بیشترین تالش برای تبدیل اکوسینما به یک پارادایم فکری
توسط ایواخیف صورت گرفته است ( .)Ivakhiv, 2007, 24ایواخیف
در اکولوژی تصویر ( )2013سعی نمود با استفاده از چند جريان
مختلف فلسفی و نظريه فيلم ،نظريه اي عمومي درباره اکوسينما و
ارتباط آن با آگاهی و کنش زیست  محیطی ارائه کند .از این رو اعتقاد
دارد نه تنها می بایست به چگونگی تصويرکردن زيست بوم در فيلم ها
توجه کرد بلکه مي بايست به اکولوژي تصوير هم پرداخت که شامل
همه ی مراحل از تولید تصویر تا توزیع و نمایش آن می شود (Idem.,
 .)2013 a, 87-88این مسأله به طور ضمنی پرداختن به مسائلي
همچون اخالق ،سياست و اقتصاد را در مطالعات اکوسینما ناگزیر
می کند (.)Idem., 2013 b, 12-13
با توجه به نکات فوق الذکر می توان گفت علی رغم آنکه در خصوص
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چیستی و تعیین گستره ی اکوسینما چندان وحدت نظر وجود ندارد اما
به نظر می رسد توجه به بازنمایی مسائل و دغدغه های زیست  محیطی
و تأثیرات ادراکی و شناختی آن به گونه ای که با افزایش سواد و
آگاهی زیست  محیطی منجر به جلب توجه عموم به این مسائل و
بالطبع کنش های زیست  محیطی گردد ،ذهن بسیاری از منتقدین و
نظریه پردازان از حوزه های مختلف علوم انسانی را به عنوان موضوعی
بین رشته ای به خود جلب کرده و موضوعاتی از زیبایی شناسی و
اخالق زیست  محیطی و عدالت محیطی تا مطالعات علوم  زیستی و
جانوری ،مسائل آلودگی و پایداری سیستمی را در درون خویش جای
داده است .بخش عمده ای از این تالش ها معطوف به تبیین رابطه ی
زیبایی شناختی گونه های مختلف سینمایی با آگاهی زیست  محیطی و
تأثیرات ادراکی ویژگی های فرمی آنها بر مخاطبان است که در بخش
بعدی به آن پرداخته می شود.

زیبایی شناسی و آگاهی زیست محیطی در اکوسینما
چگونگی بازنمایی زیست بوم در سینما موضوعی مناقشه برانگیز بین
منتقدین سینمایی و فعاالن و عالقه مندان به مسائل زیست  محیطی
بوده است.
از آنجا که چگونگی بازنمایی به ساختار فرمی و زیبایی شناسی
اثر برمی گردد ،لذا پاسخ به هرگونه پرسشی درخصوص رابطه ی
بازنمایی با آگاهی زیست  محیطی ،مستلزم توجه به نسبت بین ساختار
زیبایی شناسی فیلم و آگاهی زیست  محیطی است       (�Rust & Mo
 )nini, 2013, 5آرای منتقدین درخصوص رابطه ی زیبایی شناسی
با آگاهی زیست  محیطی را می توان در دو گروه جای داد .گروهی که
جریان سینمای تجاری را به منظور افزایش آگاهی های زیست  محیطی
مخاطبان اثرگذار می دانند و گروه دیگری که صریحاً با این ایده مخالفت
کرده و سینمای هنری ،آوانگارد و مستقل را دارای ظرفیت های الزم
برای افزایش آگاهی های زیست  محیطی می دانند (�Dorbin & Mor
 .)rey, 2009, 122به طور مشخص در حالیکه میتمن ،بررتون و اینگرام
اعتقاد دارند سینمای تجاری در کنار ایجاد لذت ناشی از سرگرمی ،به
عنوان یک رسانه همگانی و قابل فهم ،نقش غیرقابل انکاری در افزایش
آگاهی های عمومی نسبت به مسائل زیست  محیطی دارد ،مک دونالد،
بوسه ،الدینو و ویوانکو با تشکیک در وجود رابطه ای مستقیم بین
سرگرمی و لذت با ادراک ،سینمایی تجاری را فاقد کارایی الزم برای
افزایش آگاهی زیست  محیطی دانسته و ایجاد نوعی زیبایی شناسی
رادیکال را برای بیان نگرانی های زیست  محیطی ضروری می دانند.

سینمای تجاری و آگاهی زیست محیطی
میتمن ،بررتون و اینگرام هر یک به شیوه ای متفاوت از توان
سینمای تجاری در جهت طرح مسائل زیست  محیطی دفاع می کنند.
میتمن نخستین فردی است که به طور مبسوط به نقش سینمای
تجاری در افزایش آگاهی های عمومی نسبت به مسائل زیست  محیطی
پرداخت .وی علی رغم آنکه از مستندهايي همچون مجموعه «آمريکاي
وحشي ( از  1986تاکنون) »28به خاطر نگاه ابزاری به حیات  وحش به
عنوان کاالیی برای مصرف تماشاگران انتقاد می کند (Burt, 2004,

 ،)45اما اعتقاد دارد همین نمایش دستکاری شده از طبیعت وحشی
توان بالقوه ی زیادی برای جلب توجه مخاطبان به سوی عوامل
تهدیدکننده زیست  بوم آنها دارد ( .)Mitman, 2009, 204-205از
نظر وی در نتیجه ی الزامات جامعه سرمایه داری در توجه به گیشه و
فروش فیلم ها به هنگام ساخت آنها ،تهیه کنندگان این فیلم ها را وادار
کرده که در تولید آنها برای سرگرمی نسبت به اعتبار علمی اولویت
بیشتری قائل شوند ( .)Ibid, 206مسأله ای که سبب گردیده موضوع
غالب مستندهای حیات وحش به مواردی همچون دست وپنجه نرم
کردن حیوانات با طبیعت خشن برای بقا ،مبارزه حیوانات جوان تر برای
گسترش قلمرو و یا رقابت گروه های جانوری مختلف با هم در قلمروی
ِ
خشونت گاه عریان برای
مشترک خالصه شود که به واسطه نمایش
تماشاگران جذابیت بصری و دراماتیک تر بیشتری دارد (& Mitman
 .)Wilder, 2016, 25همین نگاه باعث شد که والت دیسنی در ساخت
مجموعه «ماجراهای زندگی واقعی ،»29به نوعی تولید مستند زمان بر
برای گرفتن تصاویر از حیات  وحش بدون استفاده از کارشناسان علمی
روی بیاورد که با توجه به موفقیت مالی به این مجموعه در نتیجه ی
اقبال زیاد تماشاگران ،پایه ی مستندسازی حیات وحش را در دهه های
بعدی پی  ریزی کرد (.)Mitman, 2009, 118
به نظر میتمن این مجموعه که والت دیسنی با محوریت مفاهیمی
همچون خانواده ،جنسیت ،ملت و ستایش ویژگی  های برتر اخالقی
ساخت ،در شکل گیری نگاه ابزاری به طبيعت به عنوان منبع جديد
از درآمد نقش به سزايي داشت ( .)Ibid., 109-110ولی در عین حال
همین مستندها با خلق تصاویر زیبا از دنیای حیات وحش و آوردن
آنها به خانه های مردم ،و بهکارگیری الگوهای رایج فیلم  سازی که
برای گروه بیشتری از مردم قابلیت فهم دارد ،آنها را به عنوان ابزار
تبلیغاتی مهمی برای بسیج حمایتهای عمومی در مواجهه با مسائل
زیست  محیطی تبدیل کرد  (.)Ibid., 133
همچون میتمن ،بررتون هم با واکاوی فیلم  های هالیوودی   ،سینمای
تجاری و داستانی را رسانه مناسبی برای افزایش آگاهی زیست  محیطی
می  داند  ( .)Brereton, 2005, 11وی در مقابل این گزاره که نمایش
تصاویر زیبا از طبیعت منجر به شکل  گیری حس نوستالژیک به
آن شده و در نتیجه به تشدید گرایش بیشتر انسان برای تملیک و
مصرف طبیعت می انجامد ،بیان می کند نمایش بصری زیبا از     طبیعت
به بازشناسی رابطه ی انسان با طبیعت و افزایش فهم انسان از
زیست بومش می انجامد    ( .)Murray & Heumann, 2009, 27لذا
می تواند میل و انگیزه ی محافظت از طبیعت را نزد مخاطبانش افزایش
دهد   ( .)Brereton, 2005, 39بررتون با این استدالل ،بارگذاري پيام
زیست  محیطی صريح و روشن در فیلم ها را نه در بخش هنري ،آوانگارد
و تجربي که رمزگان آن برای عموم مخاطبان قابل فهم نیست ،بلکه
در سينمای تجاری توصیه می کند که به واسطه آشنایی مخاطبین
با رمزگان این نوع سینما ،به راحتی قابل رمزگشایی است   (Ibid.,
.)234-237

بررتون با تحلیل زيبايي شناسانه از سکانس هاي افتتاحيه و پاياني،
ميزانسن و ترکيب بنديِ دامنه ي وسيعي از گونه های مختلف سینمایی
از فیلم های وسترن تا بال ک  باستر و علمی -تخيلي ،بر نقاط قوت بالقوه
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رابطه زیبایی شناسی تصویر با آگاهی زیست  محیطی از منظر نظریه پردازان
اکوسینما

این فیلم های براي افزايش آگاهي هاي زیست  محیطی دست می گذارد
( .)Brereton, 2013, 230وی فيلم هاي اسپيلبرگ را نمونه موفقی
از نقش سینمای تجاری در ارتقای ادراک زیست  محیطی می داند
( .)Idem, 2005, 67به همين صورت فيلم هاي ديستوپيايي دهه ی
 80و  90را بازنمايي و نمايش بصري افراط  گونه از اضمحالل و نابودي
زيست بوم ارزیابی می کند (.)Ibid., 203-219
اینگرام هم همچون میتمن و بررتون علی رغم انتقاداتی که به نحوه
بازنمایی زیست  بوم در فیلم  های هالیوودی دارد اما با ارائه ی نظریه ای
مدونتر ،از ظرفيت ها و قابليت هاي ملودرام و رئاليسم برای طرح مسائل
زیست  محیطی دفاع می کند .به نظر وی اگر چه به واسطه ی ماهيت
ملودرام که مبتني بر شکل گيري دو قطب متضاد خير و شر است،
در نهایت مشکالت زيست محيطي به اموری عادی تقلیل می یابند ،اما
ملودرام این قابليت را دارد که تضادها و جهت گيري هاي ايدئولوژيکي
را داستانی کرده و راه حل هايي هم براي آنها ارائه دهد .از اين رو
امکان درگیر شدن گروه های مخاطب بیشتری با مسائل زیست  محیطی
وجود خواهد داشت که می تواند به کنشی جمعی در ارتباط با مسائل
زیست  محیطی منجر شود ( .)Ingram, 2010, 3-5به نظر می رسد
اینگرام که متاثر از شناخت  شناسان ادارکی است ،بر ظرفیت سینمای
تجاری در ایجاد و جهت  دهی حرکات جمعی زیست  محیطی از طریق
تأثیر بر قوای شناختی و احساسی مخاطب دست می  گذارد.
با توجه به این مسأله ،اینگرام مشخصا مخالف فروض مدرنیستی
در ارتباط با آگاهی تماشاگران و تکنیک  های فرمال است و به کارکرد
فرم  های مدرنیستی برآمده از تئوری برشت با دیده شک می نگرد
و به همین نسبت کارکرد این فرم ها در حوزه اکوسینما را حاوی
ابهام میداند ( .)Idem., 2013, 47وی با ارجاع به نوئل کرول بین
دریافت منتقدین و تماشاگران عام از متن تفاوت قائل شده و لذا
بین تکنیک های آوانگارد زیبایی شناختی و افزایش آگاهی مخاطبان
ارتباطی معنادار نمی  یابد چرا که درک پیام این تکنیک ها را وابسته به
آموزش پیشینی زیبایی شناختی برای دریافت پیام ها می داند ،نکته ای
که نزد مخاطبان عام کم تر یافت می شود ( .)Idem., 2010, 48لذا
به  نظر می  رسد اینگرام برای ایجاد کنشی آگاهانه در خصوص مسائل
زیست  محیطی ،اعتقادی به محدود شدن به فروض مدرنیستی که
بر  فیلم  های آوانگارد هنری و تجربی تأکید می کنند ،ندارد.
البته اینگرام برداشتهای بلند با دوربین ثابت که دخل و تصرف
اراده انسانی در حرکت دوربین به حداقل رسیده باشد را در بازتعریف
دوباره ی رابطه انسان با محیط پیرامونش که می تواند موجد درک
جدیدی از آگاهی نسبت به مسائل زیست  محیطی شود ،مؤثر می داند.
چرا که این تکنیک ها از یک سو زمان مناسب برای انتظار و مشاهده
را در اختیار مخاطب گذاشته و از سوی دیگر به اشیاء ،انسان ها و
حیوانات این فرصت را می دهد که خویش را آشکار نمایند (Idem.,
 .)2013, 46اما علی رغم این ستایش و با در نظر گرفتن تنوع فکری
و سلیقه ای به عنوان عامل مهمی در چگونگی ادراک ،این ویژگی
را محدود به ژانر خاصی نکرده و ژانرهای مختلف سینمایی حتی
درون جریان هالیوودی را برای افزایش آگاهی زیست محیطی کارآمد
می داند (.)Ibid., 49

زیبایی شناسی نامتعارف و آگاهی زیست  محیطی
از نظر مک دونالد ،بوسه ،الدینو و ویوانکو برنامهریزی و اقناع
اجتماعی زیبایی شناسانه ،کاری ایدئولوژی  محور می باشد ،لذا به نقد
ایدئولوژیکی و ب ُ َرنده ای نیاز هست؛ نوعی زیبایی شناسی رادیکال.
زیبایی شناسی ای که نه در سینمای تجاری بلکه در سينماي تجربي،
آوانگارد و مستقل می توان آنرا یافت.
به نظر بوسه ،سينما و
تلويزيون
تصوير
طبيعت
را
براي
سازگار
کردن آن با رسانه ،تحريف می کنند .این تحریف که برسازنده ی
انگاره ای همچون دستیابی به واقعیت دستکاری نشده است به واسطه
تمهيداتي زيبايي شناختي همچون استفاده از لنزهاي تله و تلسکوپي
براي نمايش جزييات ،که فاصله را از بين مي برد ،استفاده از صداهاي
شبيه سازي  شده براي فضاسازي فيلم که توهم بودن در محيط را
ايجاد مي کند ،استفاده بي حد از تکنيک هایی همچون اسلوموشن و
فست موشن و حتي استفاده از حيوانات تعليم ديده صورت می گیرد.
به عنوان مثال کلوزآپ در مستندهای حیات  وحش ،صمیمیتی کاذب
و غیرواقعی بین مخاطب انسانی و سوژه حیوانی ایجاد می کند که
با انسان  انگاری 30از رفتارهای حیوانات با هدف جلب تماشاگر عمل
می کند .حال آنکه در دنیای واقعی ،امکان دیدن این حیوانات در
زیست بوم خود از فاصله نزدیک ،بسیار نادر است (Bousé, 2000,
 .)Idem., 2003, 123 & 208با توجه اینکه افراد بسیار کمی امکان
آشنایی با حیات وحش را در دنیای واقعی دارند از اینرو اینفیلم ها با
به همراه آوردن تجربه ای زیستی برای مخاطبان که در دنیای واقعی
با آن مواجه نمی شوند ،شناخت آنها را از این دنیا شکل می دهند.
شناختی که مبتنی بر عواملي همچون نيازهاي بازار ،تأکيد بر روایت
نمايشي و نمايش مداوم خطر ،هیجان و پويايي هميشگي است که
اساسا در طبيعت چنين منطقي يافت نمي شود (Idem., 2000,
 .)130لذا سینمای تجاری را فاقد کارایی الزم برای پرداختن جدی به
دغدغه های زیست  محیطی ارزیابی می کند.
مک دونالد هم همچون بوسه اعتقاد دارد که توان واقعي سينما براي
به چالش کشيدن موضوعات زیست  محیطی در بخش تجربي ،آوانگارد
و مستقل سینما نهفته است .درواقع وی کارکرد اصلی اکوسینما را
ارائه روش  های نوینی از تجربه فیلمی می داند که رویکرد جایگزینی را
نسبت به عادات مشاهده گري مرسوم ارائه کند (McDonald, 2013,
 .)20به نظر می رسد مک دونالد درهم شکستن عادات مشاهده گری
مرسوم را از دو طریق ساختار زیبایی شناسی فیلم و فرایند تولید و
نمایش فیلم قابل حصول می داند (  Ibid, 22و .)Idem., 2004,130
از نظر وی فیلم سازی از سوژه ای زیست  محیطی براساس الگوهای
رایج هالیوودی و یا حتی الگوهای رایج مستندسازی صریحا منجر
به مصرف تصویر می شود؛ همچون تولید و نمایش تصاویر زیبا که
احتمال تایید وضعیت موجود و به تبع آن افزایش فعالیت هایی که در
بلندمدت آسیب های جدی به زیست بوم وارد می کند را افزایش می دهد
( .)Idem., 2013, 20لذا فيلم هايي که ادراک مخاطب را با تمهیداتی
زیبایی شناسانه همچون حذف قواعد سینمای رسمی همچون خطوط
روایی ،شخصیت  پردازی ،نورپردازی ،استفاده از برداشت بلند ،طوالني
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کردن فرمت هاي زماني ،استفاده از تکنيک هاي نامعمول و غيرعادي
مونتاژ و تدوين و استفاده از صداي محيطي و سکوت به چالش بکشند،
می توانند عادات مشاهده گري را تغییر دهند .همچون برداشت های
بلندتر از میانگین هفت ثانیه رایج در سنت هالیوود ،که توجه مخاطب
را به موضوع تصویر شده جلب نموده و می تواند حسی از احترام را
نسبت به سوژه برانگیزاند (.)Ibid., 26
درکنار ساختار زیبایی شناسانه ،مک دونالد به چگونگی تولید و
نمایش فیلم هم توجه کرده و آن را در دستیابی به اهداف اکوسینما
اثرگذار می داند؛ مسأله ای که کم تر مورد توجه سایر منتقدین قرار
گرفته است .برای این مسأله وی به نوع ساخت و نمایش سه  گانه
کالیفرنیا ساخته بنینگ اشاره می کند ( .)Ibid., 124بنینگ این
سه گانه را در طی 10سال ساخت تا بتواند تخریبات محیط زیست
کالیفرنیا را در طی زمان نشان دهد فیلمساز بعد از ساخته شدن آخرین
بخش از این سه گانه از نمایش مجزا آنها جلوگیری کرده و تنها به
صورت پشت هم اجازه اکران و نمایش آن را داد .این استراتژی به
نظر مک دونالد ،بر احساس و ادراک مخاطب نسبت به عمق فجایع
حاصل از تغییرات محیطی انجام شده در کالیفرنیا و تأثیرات مخرب
صنعتی شدن نقش غیرقابل انکاری دارد (.)Ibid., 131
ویوانکو   با وام گرفتن اصطالحی   از ماالمود با عنوان رابطه ی تماشاگری
که بر شکل گیری شناخت مخاطب از جهان واقعی بر اساس چگونگی
بازنمایی اش در تصویر سینمایی داللت دارد ،اعتقاد دارد فیلم های
مستندی که درباره حیات  وحش ساخته می شوند با نمایش فاصله
اجتماعی و جغرافیایی که این محیط از زندگی روزمره تماشاگران
دارد ،درک و آگاهی ایی از این محیط را در نزد آنان شکل می دهد که
بر مبنای رابطه ی تماشاگری است .این کار از طریق فرایندی صورت
می گیرد که اصطالحاً به آن فرایند واقعی بودن می گویند :فرایندی
که از چیزی به نام واقعیت شروع و در نهایت در قالب مجموعه ای
از فرم های هنری و روایت های نمایشی داستانی شده و مداخله گرانه
پیش می رود که نتیجه اش گرایش به بیشتر پنهان نمودن ردپای حضور
فیلم ساز و عوامل تولید در فرایند تولید فیلم به منظور ایحاد حس
واقعی بودن است .از نظر وی ،این عمل بر  مبنای ایدئولوژی مشاهده گر
غایب و همه چیزدان که رفتارهای طبیعی در فیلم را به عنوان بخشی
از یک کوشش تولید دانشی که پیامد نهایی آن ثبت معتبری از چشم
اندازها و حیوانات واقعاً موجود است ،بنا شده است (Vivanco,
 .)2013, 111-112نتیجه ی این عمل ،فیلم هایی است که بازتاب
دهنده ایدئولوژی حاکم و استانداردکننده شکل های معینی از باورها و
صورت های سیاسی  -اجتماعی به عنوان اموری بدیهی و طبیعی بدون
در نظرگرفتن واقعیات موجود در جهان اطراف ما است.
از نظر ویوانکو ازآنجایی که فیلم های مستند و از جمله مستندهای
حیات  وحش همواره به عنوان یکی از پله ای ارتباطی بین علم و سینما
قلمداد می شوند ،این مسأله فیلم های حیات   وحش را مجبور می کند
که در عین اینکه رابطه نزدیکی با علوم برقرار کرده ،جذابیت الزم
را برای مخاطبان داشته باشند ( .)Ibid, 112لذا علی رغم اینکه در
بسیاری از این فیلمها سعی می شود بازنمایی کاریکاتورگونه ای از
رفتارهای حیوانات بر اساس منطق رفتارهای انسانی صورت نگیرد ،اما

شخصیت  سازی حیوانات در این فیلم ها ،عم ً
ال پیچیدگی های رفتاری
آنها را به نفع ایجاد حس همدالنه انسانی با مخاطبان به کناری می نهد
و با آنکه در این فیلم ها بر جدابودن دنیای انسان و حیوان تأکید
می شود ،ولی در عمل حیوانات به صورت بدل های انسانی تصویر
میشوند  ( .)Ibid, 119لذا الزامات سینمای تجاری به این فیلم ها
اجازه نمی دهد که بتوان به صورت جدی به مسائل زیست محیطی
پرداخت .مسأله ای که در نهایت ویوانکو را به سمت سینمایی متفاوت
از سینمای تجاری سوق می دهد که عادات مشاهده گری ما را بر هم
زند.
اما در این میان الدینو با طرح اصطالح دوربین گونه  زده ،نظری
جالب و نوآورانه در مورد نحوه ی بازنمایی جانوران در مستندهای
حیات  وحش ارائه می کند .به نظر وی از آنجا که دوربین فیلمبرداری
به عنوان ابزار اصلی سینما ،گونه  زده می  باشد ،در بازنمایی سوژه،
نگاه انسان  محورانه حاکم بوده که نتیجه ی آن تصویر شدن حیوانات
در دنیای وحش ،همچون جامعه ای انسانی است  (Ladino, 2013,
 .)130از نظر الدینو ،گونه  زده بودن دوربین از ابداع ،ساخت و تکامل
دوربین توسط انسان که براساس الگوهای بینایی وی صورت گرفته،
نشات می  گیرد .لذا دوربین با بیشترین نزدیکی با چشم انسان ،حیوان
را از منظری انسانی تصویر می کند که آکنده از انتظارات ایدئولوژیکی و
ژانری است ( .)Ibid., 131با این وصف ،چنین تصویری ،روایت بصری
نادرست از دنیای حیوانات و رفتارهای آنها براساس منطقی سینمایی
ارائه داده و رفتارهای حیوانات در نتیجه ی منطقی انسان محورانه
به راحتی به رفتارهای انسانی تقلیل داده و نگرانی های اساسی در
اکوسیستم هایش را نادیده میگیرد ( .)Ibid., 135لذا زیبایی شناسی
متعارف که سرشار از نگاه انسان محورانه است ،قابلیت انتقال نگاه
زیست  بوم محوری که طبیعت خود را آشکار کند ،ندارد .از این روست
که وی اعتقاد دارد در وهله ی اول می بایست نسبت به کارکردهای
ایدئولوژیکی فرم و تکنیک ها آگاه بود و در وهله ی بعدی با توجه
به عادات مشاهده گری مخاطب با این تکنیک ها ،میبایست به سراغ
زیبایی شناسی رادیکال برای بیان زیست  بوم محور رفت (Idem.,
.)2009, 86

بررسی انتقادی نظریه های متفکران
همانطور که گفته شد در خصوص اثربخشي بازنمایی مسایل زیست  
محیطی بر مخاطب ،بین منتقدین یکپارچگی وجود ندارد که بخشی از
این اختالف آرا به مسائل زیبایی شناسی برمی گردد.
به نظر می رسد میتمن به این دلیل بر وجود پیام های صریح که
متضمن دوری جستن از زیبایی شناسی نامتعارف و استفاده از الگوها
و تکنیک های رایج فرمی است تأکید می کند که آسانی رمزگشایی از
این تاکتیک های زیبایی شناسانه توسط گروه زیادی از مخاطبین با
پایگاه های طبقاتی ،نژادی ،سنی و جنسیتی مختلف ،می تواند به توجه
عمومی گسترده به مسائل زیست  محیطی منجر شود .ولی وی به طور
مشخص درباره میزان و عمق این تأثیرگذاری صحبتی نمی کند .به
همین صورت علی رغم آنکه وی از اثرگذاری این فیلم ها بر مخاطبین
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رابطه زیبایی شناسی تصویر با آگاهی زیست  محیطی از منظر نظریه پردازان
اکوسینما

و جلب توجه عموم نسبت به مشکالت زیست  محیطی سخن به میان
می آورد ولی معیاری برای سنجش آن ارائه نداده و شواهدی عینی از
فیلم هایی که چنین تأثیراتی را داشته اند هم ارائه نمی دهد.
به جز ابهامی که در خصوص کارکرد این فیلم ها در تحلیل های
میتمن وجود دارد ،به نظر می رسد تحلیل های وی از انسجام و
هماهنگی نظری و منطقی الزم برخوردار نیست .به این معنا که وی از
یک سو از سینمای تجاری به خاطر آنکه الزامات گیشه ،تعیین کننده ی
فرم و محتوای فیلم هاست انتقاد می کند ولی از سوی دیگر این فیلم ها
را حاوی کارکرد مثبت در طرح مسائل زیست  محیطی می داند .به نظر
می رسد این دوگانگی به دلیل عدم وجود مبنایی نظری در اندیشه وی
است .خال وجود روش شناسی مشخصی برای بررسی نظام مند ساختار
زیبایی شناسی فیلم ها ،مشکل دیگری است که در تحلیل های میتمن
مشاهده می شود .درواقع نتیجه گیری های میتمن در خصوص کارکرد
سینمای تجاری و رد فرم های زیبایی شناسانه ی آوانگارد ،بدون توجه
به مسائل فرمی و ارتباط آن با محتوای اثر بیان می شود.
عدم وجود روش شناسی و پارادایم فکری معین ،چالشی است که
بررتون هم با آن مواجه است .بررتون دامنه ی گسترده ای از فیلم ها را
انتخاب می کند ولی تحلیل آنها را با ترکیب رویکردهای نقادی مختلف
پیش می برد .از این رو به نظر می رسد وی بیشتر به دنبال اثبات مدعای
خویش است تا آنکه تحلیل دقیقی از چگونگی تأثیرگذاری این فیلم ها
از منظر زیست  محیطی ارائه دهد .از سوی دیگر در حالیکه بررتون از
فضای موجود در مطالعات سینمایی انتقاد می کند که به شدت تحت
تأثیر گرایش های فکری چپ  گرایانه و ساختارشکنانه به دنبال تطبیق
این نظریات با فیلم  ها هستند ،اما به  نظر می  رسد خود وی نیز در
تحلیل  هایش به جای بررسی نقادانه از فیلم  هایی که انتخاب می کند،
به دنبال تطبیق نظریات مشخص زیست  محیطی افرادی همچون آلدو
لئوپولد و دانا هاراوی و نظریاتی همچون نظریه سایبورگ با این فیلم  ها
باشد تا آنکه به توان واقعی سینما برای افزایش آگاهی زیست  محیطی
و طرح دغدغه  های آن بپردازد .از این منظر است که فیلم ها علمی-
تخیلی برای وی بسیار جذاب هستند .چراکه از نظر وی این فیلم ها
نمونه های عامه فهمی برای نظریات پیچیده زیست  محیطی هستند.
از سوی دیگر وی مشخص نمی کند کدام بخش این فیلم  ها و به چه
طریقی کارکردی مثبت برای افزایش آگاهی زیست محیطی دارند و
نتیجه گیری هایش به صورت عباراتی کلی و دارای ابهامات فراوان در
خصوص این تأثیرگذاری ،خواننده را تنها می گذارد .از آنجایی که وی
تحلیل خویش را معطوف به متن می کند ،لذا پژوهش های مرتبط با
مخاطب در آثارش جایی ندارند .این مسأله البته تا جایی که مخاطب را
در تحلیالش از فیلم وارد نمی کند ،پذیرفتنی است .اما از مرحله  ای به
بعد که قصد دارد بین ادراک مخاطب از فرم و آگاهی زیست محیطی
که بر چهارچوب نظری اش هم استوار نیست ،پیوندی برقرار کند ،خالء
پژوهش  های مرتبط با مخاطب احساس می شود.
عدم وجود نظریه  ای روشن و صریح که بتواند به لحاظ نظری
ارتباط بین زیبایی شناسی و ادراک را توضیح دهد ،چالشی است که
در تحلیل های مک دونالد بیش از هر چیزی نمایان است .علی رغم
آنکه مک دونالد به طور ویژه به ساختار فرمی فیلم ها و تکنیک ها

زیبایی شناسانه آن توجه می کند ،اما به هنگام نتیجه گیری به دلیل
عدم وجود همان مبانی نظری محوری که بر آن تکیه کند ناچار به
تحلیل های سوبژکتیو می شود به این صورت که در تحلیل فیلم ها با
تسری ذهنیت خویش به عنوان عالم و متخصص این حوزه درصدد
عمومیت دادن نتیجهگیریها و احساسهای شخصی خویش تحت
عنوان گزاره هایی علمی است .نکتهای که به دفعات با جمالت
سوبژکیتیوی همچون «من به یاد ندارم»« ،من فکر میکنم» و غیره
در نوشته هایش قابل ردیابی است.
استدالل بوسه مبنی بر طرد سینمای تجاری و پیشنهاد  زیبایی شناسی
رادیکال به منظور افزایش آگاهی زیست محیطی ،بر نظریات مدرنست ها
و استفاده از تکنیک های آوانگارد در فرارفتن از توهمات رئالیستی
استوار است .اما وی ،استدالل قانع کننده ای در ارتباط با نظرات
انتقادی زیبایی شناسانه ی که بر تحلیل روشمند و منسجمی از ارتباط
بین تکنیک و نظریه انتقادی با تمرکز بر ساختار زیبایی شناسانه ی
فیلم ها استوار باشد ،ارائه نمی دهد .به همین صورت به نظر می رسد
وی در بسط نظرات خویش با تعریفی که از جامعه مخاطبان دارد آنها
را به سمت توده همگون و بی شکل سوق داده و نقش مخاطبان را در
دریافت پیام ها به طور کل نادیده می گیرد.
تقلیل مخاطب به یک مخاطب همگن و نوعی مسأله ای است که
در تحلیل های اینگرام هم با آن مواجه ایم .چرا که علی رغم تأکید
وی بر ادراک مخاطب ،این نقدها به جای آنکه بر پژوهشی میدانی
از مخاطب استوار باشد ،مبتنی بر روانشناسی مخاطب بوده و بدون
توجه به گوناگونی مخاطبین ،و زمینه ادراکی آنها برای دریافت پیام
که به صورت نظری مطرح کرده بود ،تفسیر و برداشت خویش را به
عنوان مخاطب نوعی به کل جامعه آماری تسری می دهد .وی در این
تحلیل ها سعی می کند به نظریات شناخت شناسان ادراکی همچون
کرول ارجاع دهد ولی به هنگام کاربست این نظریه ها در فیلم ها بسیار
سلیقه ای عمل کرده و گزاره های علمی قابل اندازهگیری ارائه نمی دهد.
از سوی دیگر ،وی این انگاره که تکنیک هایی همچون برداشت بلند و
یا حرکت آهسته دوربین افزایش دهنده آگاهیهای اجتماعی است را
با این استدالل که این گزاره بر فرض آزمون نشده از تماشاگران استوار
است ،نقد می کند ولی خود به هنگام تحلیل فیلم به همین انگاره
استناد می کند .و درنهایت ،علی رغم آنکه اینگرام نسبت به سایرین
از مبانی نظری روشن تری بهره می برد و به آنها استناد می کند ولی
به هنگام تحلیل فیلم ها ،چندان به ساختار فرمی اثر توجه نمی کند
و سعی نمی نماید پیوندی بین این نظریه ها با ساختار زیبایی شناسی
اثر برقرار کند.
عدم توجه به مخاطب و پژوهش های مرتبط با آن ،خالیی است که
در تحلیل های ویوانکو هم به چشم می خورد .علی رغم اینکه ویوانکو
به صورت جدی به چگونگی دریافت فیلم توسط مخاطب می پردازد و
نظریه خویش را بر بستری از نظریه شناختی در این حوزه بسط می دهد،
اما جای خالی تحلیل روشمند از فیلم که ساختار زیبایی شناسی و
فرم آنها را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد ،مشاهده می شود .به همین
صورت ،تعریف وی از رابطه تماشاگری بر همگن و یکسان انگاشتن
مخاطب و تعریفی کلی از آن استوار است بدون در نظرگرفتن شرایط
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محیطی و ساختاری دریافت ،که راه را برای تحلیل مطابق با شرایط
مختلف می بندد.
اما در میان منتقدین فوق ،نظریه ی الدینو نه تنها نوآورانه است بلکه
از انسجام نظری خوبی برخوردار بوده و بر بستری از نظرات شناختی-
فلسفی مطرح می شود .اما نکته ی ضعف وی توجه کم به نمونه های
عینی در تحلیل فیلم ها است .اساساً یکی از نقاط ضعف منتقدینی
همچون الدینو و ویوانکو آن است که به خود آثار توجهی نمی کنند و
دامنه نقد خویش را تا تشریح ساختار فیلم ها پیش نمی برند .به همین
صورت مخاطب هم در نظر الدینو یکسان و همگن و فاقد توانایی الزم
برای ایجاد خوانشی مذاکره ای با متن می باشد.
در یک تصویر کلی می توان گفت دیوید اینگرام از سایرین از مبانی
نظری مشخص تری بهره می برد .ولی اینگرام که متأثر از اکولوژی
اجتماعی و شناخت شناسی ادراکی نظریه خود را بسط داده است،
در حوزه تحلیل عملی چندان از روش مطالعاتی دقیقی بهره نبرده
و از سوی دیگر نتایج پژوهش اش با گزاره های نظری اش چندان
همخوانی ندارد .این در حالیست که بررتون بیشتر از آنکه ارتباط بین
آگاهی زیست محیطی با فیلم را بررسی کند ،به دنبال تطبیق نظرات
مختلف در فلسفه زیست  محیطی با فیلم های سینمایی در ژانرهای
مختلف است .از آن سو درک بوسه تقریباً توجه جامع تری از سایرین
به خود فیلم ها به عنوان متون اصلی پژوهش می کند .هرچند که
جای خالی استدالل قانع کننده ای در رابطه ی بین زیبایی شناسی و
آگاهی زیست محیطی که بر تحلیل ساختار فرمی فیلم های استوار
باشد ،در نظریه وی احساس می شود .به همین صورت وی نقش
مخاطبان را در دریافت پیام ها به طور کل نادیده می گیرد .نکته ای که

در مک دونالد هم مشاهده می شود .اما در این میان ویوانکو و الدینو
نظریه نوآورانه  تری نسبت به سایرین در این حوزه ارائه داده  اند هرچند
که نقطه ضعف اساسی آنها عدم توجه به خود آثار سینمایی به عنوان
متون اصلی مورد پژوهش می  باشد.
با توجه به مطالب مذکور ،نتایج حاصل از بررسی انتقادی آرای
صاحب نظران در خصوص رابطه ی بین زیبایی شناسی و آگاهی زیست
محیطی را می توان در سه محور کلی جای داد:
 در بسیاری از تحلیل ها ،ترسیم رابطه ی بین زیبایی شناسی وادراک و آگاهی زیست محیطی بر بنیانی فلسفی و یا جامعه شناختی
استوار نیست؛
 در بسیاری از آثار توجه جدی به متون اصلی پژوهش که در اینجافیلم ها هستند نشد و یا از روش شناسی نظام مندی در تحلیل فیلم ها
استفاده نمی شود؛
 در بسیاری از این آثار که بر تحلیل رفتار مخاطب تأکید می شود،پژوهش های اجتماعی و میدانی صورت نمی گیرد و درک از مخاطب تا
حد مخاطبی نوعی ،آرمانی و همگون تقلیل می یابد.
لذا به نظر میرسد در تحلیل فیلم ها نگاه شخصی خود منتقدین
غالب باشد تا تحلیلی روشمند و منسجم بر مبنایی نظری و پژوهش های
میدانی .ظاهرا ً منتقد فهم خویش را به عنوان متخصص باالتر از فهم
عامه قرار می دهد و سپس در پی تعمیم دریافت های خویش به کل
جامعه آماری که مخاطبان این فیلم به طور خاص و مخاطبان فیلم به
طور عام می شود ،برمی آید.
علی رغم آنکه در خصوص چیستی ،تعریف و تعیین گستره ی

اکوسینما چندان وحدت نظر وجود ندارد ،اما از ابتدای هزاره ی
سوم میالدی که به عنوان حوزه ای مطالعاتی جدی مطرح شد ،در
زمان بسیار اندکی توجه بسیاری از صاحب نظران از طرفدران محیط
زیست گرایی تا پژوهشگران رشته های مختلف علوم انسانی و اجتماعی
را به خود جلب نمود تا با توجه به دیدگاه های پیشینی ،مطالعات
میان رشته ای را به این حوزه از مطالعات سینمایی بسط دهند .بررسی
آرا صاحبنظران در این حوزه نشان دهنده ی این مسأله است که در
خصوص چگونگی رابطه ی بین زیبایی شناسی و آگاهی زیست محیطی
اختالفات فکری و نظری عمیقی مشاهده می شود که به چگونگی
بازنمایی مسائل زیست محیطی برمی گردد .در حالیکه میتمن ،بررتون
و اینگرام معتقد به بارگذاری صریح پیام زیست محیطی در فیلم ها
براساس الگوها و فرم های رایج فیلمسازی هستند ،ولی بوسه ،مک
دونالد ،ویوانکو و الدینو سینمای تجاری را فاقد قدرت تأثیرگذاری
الزم برای افزایش آگاهی زیست محیطی دانسته و سینمای تجربی،
آوانگارد و مستقل را که از فرم های زیبایی شناسانه ی متفاوتی نسبت
به سینمای تجاری برای بیان موضوعات خویش بهره می برد ،محمل
مناسبی برای طرح موضوعات زیست  محیطی می دانند .نتایج حاصل
از بررسی انتقادی آرای صاحب نظران در خصوص رابطه ی بین

زیبایی شناسی و آگاهی زیست  محیطی نشان می دهد که در بسیاری از
تحلیل ها ،ترسیم رابطه ی بین زیبایی شناسی و آگاهی زیست محیطی
بر بنیانی نظری استوار نیست .به عالوه آنکه به خود فیلمها به عنوان
اثری که در مطالعات سینمایی می بایست محور پژوهش قرار گیرد،
توجهی جدی نمی شود .به همین گونه در کنار متن ،مخاطب هم در
تحلیل های مخاطب محور به صورت روشمند مورد بررسی قرار نگرفته
و پژوهش های اجتماعی و میدانی صورت نمی گیرد و درک از مخاطب
تا حد مخاطبی نوعی ،آرمانی و همگون تقلیل می یابد.

پیشنهاد برای دیگر پژوهشگران
پژوهشگران محترم می توانند عالوه بر حوزه های مطالعات زیبایی
شناسی در حوزه سینمای داستانی و مستند ،بر دیگر جنبه های پژوهش
در این حوزه از جمله پژوهش در حوزه های فناورانه و جامعه شناسی
سینمای زیست محیطی و نقش این سینما در ارتقای آگاهی و سواد
زیست محیطی و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه در حوزه مسایل
توسعه پایدار به پژوهش بپردازند.
پی نوشت ها
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The

concept of sustainable development is considered in all contemporary activities, including
the arts, and has been utilized in the cinema. Since
2004, this progressive concept was revealed with
introduction of the term “Ecocinema” as a field of
study. Earlier, film criticism and analysis of ecological issues was limited to the works of critics such
as Wilson, Armstrong, Seibert, Mitman, and Bousé
with focus on wildlife documentaries. But from
2004 onwards and within a short time, all kinds of
cinematic genres, from fictional to documentary and
experimental films attracted the attention of critics.
Similarly, many researchers from the humanities
and social sciences have focused on ecological issues in cinema studies. As we see, nowadays, there
is an expansion of ecofeminist studies; which is
the representation of gender, ethnic, and racial issues, along with local and global actions within
the context of environmental and biological justice
and ecosystems. Besides considering the effects of
cinema as an industry on the environment, part of
these studies focus on the promotion of ecological
awareness and the role and effectiveness of cinema
with regards to social and cognitive responses. In
this regard, the aim of this paper is to examine the
relationship between aesthetics of cinematic image
and environmental awareness of the audience. For
this purpose, the relationship between sustainable
development and aesthetics is explained initially,
and then, an attempt is made to classify different
ecosystems from a thematic and a range of studies so that later on, the relation between image or
visual aesthetics and ecological awareness can be
compared. Thus, dividing these two viewpoints into
two general categories for a comparison and critical

analysis. This paper addresses the written views of
experts in this field by using descriptive-analytical
and critical approaches. While some experts such
as Mitman, Brereton and Ingram believe in explicitly loading the ecological message into films
based on common patterns and forms of filmmaking, Bousé, McDonald, Vivanco, and Ladino find
commercial cinema lacking the power to influence
environmental awareness and argue that the avantgarde empirical cinema, which uses different aesthetic forms than commercial cinema to express its
subject matter, is the perfect vehicle for projecting
ecological issues. Also, the critical examination of
the two groups’ views reflects three serious challenges in their analysis: 1) In many analyses, the
relationship between aesthetics and environmental perception is not based on a theoretical basis,
2) In many works, serious attention is not paid to
the main texts of research which are films in this
case, 3) In many of these works that emphasize on
audience behavior analysis, field research does not
perform.The results of the paper indicate that while
all critics agree on the central idea that cinema is
capable of portraying environmental issues and a
closer analysis of films from an ecological perspective can reveal fascinating assessments on the relationship of cinema with the world around us, but
in terms of the relationship between aesthetics and
ecological awareness, there are profound theoretical and intellectual differences that go back to how
ecological issues are represented.
Keywords
Ecocinema, Aesthetics of Cinematic Image, Ecological
Awareness, Anthropomorphism.
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