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 داستان توکیو 

 بندی اجتماعی  صورتشیوۀ نگاهی به 

 1«مثل پدر، مثل پسر»در فیلم توکیوی معاصر 
 

  2فربُد رهنما 

 

 

 

 خالصۀ داستان 

در آستانۀ ورود به مدرسه و شروع  ،کیتاشان،  و همسرش، زوج جوان و نسبتاً مرفهی هستند که پسربچۀ شش ساله ریوتا نونومیا

ی که کیتا در شان نیست؛ شش سال پیش پرستار بیمارستان شوند که کیتا فرزند واقعی تحصیل است. یکی از همین روزها خبردار می

ای  بر سر دو راهه نونومیا و سایکی هر دو زوجِ به این ترتیبجا کرده است.  جابه سایکی، فرزند خانوادۀ ریوسیرا با  او، آن متولد شده

شود برای  انتخاب کنند. بنا بر توافق جمعی، قرار می یگیرند که باید تصمیم بگیرند منوال قبلی را ادامه دهند یا شیوۀ دیگر قرار می

شان  مدتی جای دو پسربچه عوض شود. این در حالی است که خانوادۀ سایکی از نظر اقتصادی چندان مرفه نیستند و سبک زندگی

یک های کیتا و ریوسی، انطباق و پذیرفتن  ترین چالش سبک زندگی خانوادۀ نونومیا دارد و درنتیجه یکی از مهمفاحشی با  تفاوت

شان  ها را به جای اول پسربچه تر است رسند که به در پایان، هر دو خانواده به این نتیجه میسراسر تازه و ناآشناست.  سبک زندگی

 مه دهند. و وضع سابق را ادا برگردانده
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 مقدمه 

جا که  از آن. 3«مثل پدر، مثل پسر»فیلم  عنوان زمینۀ اجتماعی در توکیوی معاصر بهخوانشی است از شیوۀ بازنمایی  این مقالهْ

های معنایی روایت در کانون اصلی توجه قرار دارند و ساختار روایت از منظر  رویهواکاوی گوست،  این فیلم متعلق به سینمای داستان

 اند.  بررسی شدهها  این رویه

ای استوار است که در قسمت اول، مبانی نظری آن اجماالً مرور شده. پس از  فرضیهواکاوی روایت این فیلم در این مقاله، بر 

های روایت این  ترین خصیصه برخی از مهم برشماریبا کرد خوانش فیلم، قسمت دوم  عنوان روی پذیرش این فرضیه و اتخاذ آن به

ذکور دارد. سپس در قسمت سوم که بخش اصلی مقاله با مبانی نظری مفیلم  تروای سعی در انطباق، هنظری مربوط چهارچوبفیلم با 

 مضمون اصلی فیلم مورد توجه قرار گرفته است. است، فراشد معناسازی، روند طرح مسأله و نحوۀ رسیدن به پاسخ و درنهایت تبیین 

 

 های معنایی  روایت و آرایش الیه بندیساختار

بسیار ساده و آشناست. اما داستان فیلم محدود به این « مثل پسرمثل پدر، »طور که از خالصۀ داستان پیداست، پیرنگ  همان

های معنایی جدید و  و راه بر الیه ای دیگر ارائه کند های سبکی، روایت را در الیه پیرنگ نمانده و توانسته از طریق الگوپردازی

 جای «پارامتری های روایت»در دستۀ  راروایت در نهایتْ ای است که  گونه . نسبت پیرنگ و سبک در این فیلم بهفرد باز کند منحصربه

رغم  های سبکی به ویژگی»نویسد:  می« روایت در فیلم داستانی»ل در کتاب ودر تبیین این نوع روایت، دیوید برد. دده می

د که در آن نوع دیگری از روایت نیز وجود دار ]اما[های مشخص پیرنگ است...  فرد بودن در هر فیلمی، همواره تابع نقش منحصربه

ای  گونه های نظام پیرنگ متمایزند. سبک فیلم ممکن است به و ضرورت الزاماتآورد که از  نظام سبکی فیلم، الگوهایی پدید می

به  . بردول(262، ص1385بردول، ) «تراز با الگوهای پیرنگ قرار دهد کم، هم سازمان یابد و تأکیداتی داشته باشد که آن را، دست

  گذارد. نام می «پارامتری»رچ، این نوع روایت را تأسی از نوئل ب

مربوط به [کند که پارامترهای روایی  قدر مهم فرض می پارامترهای فنی را برای شکل کلی فیلم، از نظر کارکردی، همان»برچ 

. بنابراین، دکوپاژ فیلم، "ابندی از تصاویر و اصوات ساخته شده است؛ افکار )شاید( بعداً در آن راه می یلطریق اوُ فیلم به"را.  ]پیرنگ

جلب توجه عناصر و وقایع (. 272، ص1385بردول، « )تبدیل شود تواند به نظامی مستقل ی سازد، میکه تنها پیرنگ را متجل جای آن به

با دو دلیل عمده قابل توجیه است. دلیل اول، « مثل پدر، مثل پسر»شان با پارامترهای مربوط به پیرنگ در  ترازی و گمانۀ هم ،سبکی

های  مایه های پارامتری تمایل دارند از درون کارگردانان فیلم»نویسد:  سادگی و آشنا بودن پیرنگ است. در همین ارتباط بردول می

مایه چنان ساده باشد  کند که درون نماید که ساختار سبکی فیلم تنها زمانی... برجسته جلوه می د... چنین میبسیار مشخص استفاده کنن

                                                           
چیکو اوُنو، یوکو ماکی، گران: ماساهارو فوکویاما، ما برداری: میکیا تاکیموتو. بازی گر: هیروکازو کوریدا. مدیر فیلم نویسنده، کارگردان و تدوین  3

 جشنوارۀ فیلم کن امین دورۀ 66ژاپن. برندۀ جایزۀ ویژۀ هیئت داوران از  2013نکی و... . محصول ریری فورا
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 گردد که خودِ ای برمی مندی نظام دلیل بهدومین . (279، ص1385بردول، ) «که جای چندانی برای تعبیر و تفسیر باقی نگذارد

پیرایه »های صرف باشد.  رسد کارکردشان فراتر از پیرایه طوری که به نظر می ند؛ بهکن متبادر می به ذهنالگوهای سبکی در این فیلم 

آفرین هنرمندی است که تسلط و خالقیت خویش را  تظاهر شادی"در هنرهای بصری، زینتی است که به قول ای.اچ.گمبریج دال بر 

نحوی  های اثر هنری را به ها و شکل مایه د، چراکه دستگذار . پیرایه، انگیزش هنری را به تماشا می"در اثر خود متجلی ساخته است

یابد، درست  بخشد... در روایت پارامتری، سبک برمبنای اصولی مشخص در سراسر فیلم سازمان می محسوس برجستگی می

« سازد میگر  بخشد یا یک نمایش اپرا نوعی منطق موسیقایی را جلوه گونه که شعر روایی الگوی عروضی خود را تظاهر می همان

 (. 276، ص1385بردول، )

پارامتری  یها تر روایت ای است که آن را در دستۀ جزئی به گونه« مثل پدر، مثل پسر»روایت مندی وقایع سبکی در  نظام

فیلم، هنجار خود را به مجموعۀ نسبتاً کوچکی »این است که ( "پربار")در مقابل روایت بار  دهد. منظور از روایت کم جای می "بار کم"

اند... استفاده از تدابیری چنین محدود، هرگاه در آغاز فیلم  منزلۀ هنجارهای بیرونی قوام یافته ها محدود کند که پیش از آن به از رویه

 "متحقق"تشخیص  نحوی غیرقابل یلم، که بهآورد که وقایع پیرنگ را براساس سبک ف اعالم شود، هنجار درونی نیرومندی پدید می

 . (286ـ  285، صص1385بردول، ) «"کند پردازش می"شود،  می

شویم و مبانی نظری فوق را در مورد آن به بوتۀ آزمایش بگذاریم. « مثل پدر، مثل پسر»حال وقت آن است که وارد روایت 

فهمیم که  سرعت می ها به شود. از دیالوگ روی آن شنیده میای رسمی  شود که صدای مکالمه فیلم با تصویری تاریک شروع می

روی ه بهای مصاح بینیم، یک عکس است ـ و دیالوگ شود. اولین تصویری که می که تصویر باز می ای در جریان است. تا این مصاحبه

نفره از همین  خورد به نمایی سه میسپس این عکس، برش شان.  ادامه دارند. عکسی سه نفره از یک پدر و مادر جوان، و پسربچهآن 

دو فرضیۀ گیرکننده در شروع فیلم،  هم به این شکل غافل نآ ،بندی و میزانسن مشابه. این تطبیق گرافیکی خانواده، در یک ترکیب

واهیم دید، که خ چناندر فیلم.  "عکس"های سبکی در روایت فیلم؛ و دوم، اهمیت عنصر  : اول، اهمیت الگوپردازیکند مهم را بنا می

 ، هم. فرضیۀ دوم نیز در ادامهکند پیدا میانتهای فیلم ادامه تا  و نموَشرا شروع کرده  اش فرضیۀ اول در ادامۀ همین سکانس گسترش

 رساند.  به اثبات میدرستی خود را  فیلمْو در سبک در پیرنگ 

  .پردازیم شان در روایت می برگزیده و به بررسی نقشترین عناصر فرمال در سبک فیلم را  با این مقدمه، چند عنصر از مهم

 

  اصلیچهار پارامتر 

 عکس  .1

این . باشدفیلم روایت پردازی در  ی بر اهمیت سبکخوب تواند گواه میدر سکانس افتتاحیه با نحوۀ حضورش  "عکس"عنصر 

این حضورهای آتی، در سکانس برد داستان دارد.  در گسترش و پیش مؤثر یاز پیرنگ، حضورمهمی طع ادر ادامه و در مق عنصر

 توان برای آن متصور شد.  شود که بیش از توجیه داستانی، انگیزش هنری/سبکی می ریزی می ای پایه گونه افتتاحیه به
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این  ؛کند خودنمایی مییق تمهید تطبیق گرافیکی و از طر نفرۀ خانواده سهدرست پس از عکس ساز  مندی فیلم هوشدر افتتاحیه، 

فیلم ری بصفضای وارد از این طریق مخاطب  از طرف دیگرو  شدهانگیزش هنری/سبکی باعث گسترش از یک طرف تمهید، 

 . شود می

دو مقطع رابطۀ ریوتا با کیتا هستند.  شکلمهمی در  ناصرع "عکاسی"و  "عکس"، شاهد هستیمدر پیرنگ فیلم که  چنان آن

شان خلوت  هاست، جایی که ریوتا و کیتا در زمین بازی جلوی خانه جایی پسربچه مهم از حضور این عناصر، یکی در آستانۀ اولین جابه

دهد. در  دهد و پیشنهاد مالکیت دوربین را به کیتا می گیرد، دوربین را به دست او می که از کیتا عکس می اند و ریوتا پس از این کرده

گراست و چندان در قید و  ای به عکاسی ندارد. ریوتا که آدمی عینیت گوید که عالقه کند و می حنه، کیتا این پیشنهاد را رد میاین ص

کند. دومین مقطع، که منجر به نقطۀ عطف دوم  پذیرد و از روی این مسأله عبور می درونیات نیست، سخن کیتا را میتوجه به بند 

شود. این  شده در دوربین، متوجه عالقۀ واقعی کیتا به عکاسی می های ذخیره ریوتا با دیدن عکس شود، جایی است که پیرنگ می

چنین  گیرد و هم ها می جایی پسربچه توجه، منجر به تحولی درونی در ریوتا شده و تصمیم به تجدید نظر در تصمیمش مبنی بر جابه

زند که  کند و به او نهیب می ی که گویی کیتا دارد با سکوتش او را تنبیه میشود برای صحنۀ خلوت پایانی او و کیتا؛ جای ای می مقدمه

 هستند. و شنیدنی بر زبان نیامده نیز به همان اندازه مهم  های حرفعینیات و مظاهر بیرونی، تنها بخشی از زندگی بوده و درونیات، و 

در گذرد،  ها می سرعت از آن شان نکرده و به خاطر آشنا بودن وقایع اصلی، مکث چندانی روی که به پیرنگ فیلم علیرغم این

شود. از  ها متمرکز می نآخرج داده و روی  لحظات که ظاهراً اهمیت چندانی در داستان ندارند، وقت و حوصله بهای از  پارهبرای عوض 

نومیا و سایکی در پارک جنگلی است. این عکس، که مبنای یکی از پوسترهای جمعی دو خانوادۀ نو تهها، عکس دس جملۀ این لحظه

 . است« ارتباط»گر مسألۀ  خوبی بیان بههست،  نیزاصلی فیلم 

 "عکس"طور خاصْ عنصر  های سبکی، و به توجه ما را به اهمیت الگوپردازیکه فیلم از طریق سکانس افتتاحیه  پس از این

کند. این اتفاق  پیرنگ را برای خود باز میخط دوم ای خالقانه از این عنصر در خالل پیرنگ، راه گسترش پنهان  جلب کرد، با استفاده

تواند جلوی بغضش را بگیرد، منتظر اتمام  دهد که میدوُری در گوشۀ کالس پیانوی کیتا نشسته و در حالی که نمی ای رخ می در صحنه

بینیم، شاهد تصویر  وضوح می زمینه به که میدوری را در پس صحنه که تنها شامل یک نماست، عالوه بر این در اینکالس است. 

شود بر  ای می این تمهید مقدمهافتادۀ او در قاب درپوش پیانویی هستیم که کیتا مشغول نواختن و تمرین با آن است.  معوَج و ازریخت

گونه  ریوتا به پیش خواهد برد. پیرنگی پنهان، اما به همان اندازه مهم، که همانا پیرنگ زمان و موازی ب آغاز پیرنگی که میدوری هم

این پیرنگ زنانه، خواهد بود.  یوکاریو  میدوریداستانی  شود، محملی برای هم می داییوریوتا به محل کشمکش او با  که پیرنگِ

 ؛بینیم، دست باال را خواهد داشت چنان که در پایان فیلم می ما آنکه ظاهراً در ذیل پیرنگ مردانۀ فیلم پنهان است، ا علیرغم این

طور خاص میدوری بود )در تقابل با تصمیم  د نظر مادران و بهردهند که از ابتدا مو چراکه در نهایت همگی تن به همان تصمیمی می

ریوتا مجبور و گونه که در مورد خلوت پایانی ریوتا و کیتا اشاره شد ـ  حتی ـ همانها(.  ریوتا مبنی بر تعویض همیشگی پسربچه

 شود.  های پنهان می صدای سکوت و توجه به روایتمحکوم به پذیرفتن 
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در فیلم دارد، در  "عکس"افتادۀ میدوری در قاب پیانو، عالوه بر کارکردی که در راستای گسترش عنصر  عکس معوج و ازریخت

  در ذیل به آن خواهیم پرداخت. وی سبکی دیگری نیز قابل تعریف است که بطن الگ

 غیرداستانی گیرکننده و  غافلهای  بندی ترکیب .2

ترین دلیل این  عمدهکنند.  سریعاً جلب توجه می شان، گیرکننده بندی غافل خاطر ترکیب د که بهننماهایی در فیلم وجود دار

توان به  هایی از این نماها می از کنار هم گذاشتن مجموعه در عین حال. در این نماهاستها وجود عناصر غیرداستانی  گیری غافل

 کنیم:  جا مرور می ل نماها را در اینیبنمونه از این قالگویی معنایی دست پیدا کرد. سه 

تناوب و از طریق الگوی  که ریوتا و وکیل را به پس از این، اش، در دفتر کار ریوتا وگوی ریوتا با وکیل حقوقی در صحنۀ گفت

روی یکدیگرْ  شاهد نمایی دونفره هستیم که در آن ریوتا و وکیل روبه بینیم، در پایان صحنهْ می "مخالفنما/نمای "تدوینی کالسیک 

ابتدا و بینیم که  ها می عظیمی را با انبوه مشبّکی از پنجره های زمینه و درست پشت پنجرۀ اتاق، ساختمان اند. در پس پشت میز نشسته

رسد این اتاق  به نظر می ،شان با پنجرۀ اتاقی که در آن هستیم های علت شباهت گرافیکی فرم پنجره انتهای مشخصی ندارند، و به

نه، و پیش از ورود وکیل به اتاق است که در ابتدای صح درستاست.  قرار گرفته بار چون سلولی در اسارت دژی مستحکم و غم هم

 تر و آشکارتر است چراکه در نمای آغازین صحنه، کنند بیش ها را دیده بودیم؛ اما توجهی که در نمای پایانی جلب می نیز این ساختمان

ها سعی  و ثانیاً ساختمان شود محسوب می هترین سوژ عنصر مسلطْ ریوتاست که بخش عمدۀ قاب تصویر را پر کرده و مهم اوالً

در نمای پایانی صحنه، ریوتا و وکیل، مجموعاً در برابر سهم . در حالی که کنند تعریفی مقدماتی از لوکیشن ارائه دهند می

دلیل شکسته شدن خط  بندی نمای پایانی به که ترکیب تر این شوند و مهم محسوب می ناچیززمینه از قاب تصویر،  های پس ساختمان

علت آشنا بودن،  چنین وسایل و لوازم صحنه( به های ریوتا و وکیل )و هم ، شخصیتنمادر این  .کند توجه میخود جلب  خودی بهفرضی 

کنند.  ترین تمرکز را از آن خود می عنوان عناصری جدید، بیش زمینه به های پس شوند اما ساختمان سریعاً برای مخاطب یادآوری می

 تفسیر است. قابل ندی در تعریف سبک زندگی ریوتا در خالل پرداخت شخصیت وی ب بعداً اشاره خواهد شد که چگونه این ترکیب

مرفه بزرگ شده، تحصیالت  تاًبای نس در خانوادهشناسیم،  گذر پیرنگ فیلم می چنان که شخصیت ریوتا نونومیا را از ره آن

که نتوانسته صمیمت پدرانۀ  اینبا کند.  عنوان یک مهندس، برای شرکت بزرگ و مهمی کار می دانشگاهی موفقی داشته و اکنون به

و خود اختیار  بهرا تواند همۀ امکانات  طوری که می در کارش موفق است و درآمد خوبی دارد؛ بهالزم را برای کیتا فراهم کند، 

عنوان مثال وقتی اجبار  . بهتابد برنمیاستیصالِ ماندن بر دوراهۀ انتخاب را که  کند حس میاو چنان قدرتی در خود درآورد. اش  نوادهخا

کند که هر دو )هم کیتا و  کند، بدون در نظر گرفتن جوانب عاطفی مسألهْ پیشنهاد می ها ذهنش را آزرده می انتخاب یکی از پسربچه

ای  گونه گیرد، این توانایی را دارد که به عبارتی وقتی در مسیر زندگی بر سر یک دوراهۀ متنافر قرار می اه دارد. بههم ریوسی( را نگ

 منعطف حرکت کند تا هر دو جنبۀ انتخاب را پیش رو داشته باشد. 

ترین شواهد مثال،  یکی از به اند. مود پیدا کردهنهای شخصیتی ریوتا در تمهیدات سبکی فیلم هم  ترین شاخصه برخی از مهم

توان به  میسایر نمودهای سبکی  میاناز  ن خط فرضی در نمای دونفرۀ او با وکیلش است که در باال اشاره شد.ه شدهمان شکست

ت ای که ریوتا و همسرش برای اولین بار به مالقا عنوان مثال، سه نمای متوالی در صحنه بهاشاره کرد.  شکل کمانی بصریِ الگوهای
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شکل توکیو  های ترافیکی کمانی روند، از نقطه نظر اتوموبیل در حال حرکت و با زاویۀ پائین از سازه خانوادۀ سایکی در دفتر حقوقی می

اند. محل استقرار دوربین در اتوموبیل، صندلی راننده )یعنی ریوتا( است ـ هرچند قاعدتاً توجه او معطوف به  )پل، تونل و...( گرفته شده

ای  در این راستا، صحنهشوند.  گر می شان کامالً هماهنگ با دنیای ذهنی ریوتا جلوه ها، با شمایل هندسی این سازهرانندگی است. مسیر 

ای برای چنین استنباطی از نماهای مذکور تلقی شود. این صحنه به  تواند مؤید این فرضیه باشد و هم مقدمه در فیلم هست که هم می

کارانش در شرکت، باالی یک ماکت معماری  گردد؛ جایی که او در کنار سایر هم مقدماتی ما با ریوتا برمیاوایل فیلم و آشنایی 

هایش از طراحی خاصی که برای فضای شهری و سبک زندگی مورد نظرش در نظر گرفته را  ها و انگیزه ایدهاند و او دارد  ایستاده

 کند.  تشریح می

ها و  دکل شمایلشود که  ، به نماهایی مربوط میحضور دارددر فیلم  شکل متفاوتچند  هبندی مهم دیگری که ب ترکیب

ای است که ریوتا و همسرش برای اولین بار دارند به  اولین نما از این مجموعه، در صحنه. را در خود دارندانتقال برق  عظیم های کابل

طور که در مورد  از یک طرف ـ همانجا کنند.  را جابه ها روند تا برای یک روز، پسربچه سمت محل سکونت خانوادۀ سایکی می

هایی از شخصیت ریوتا هستند، و از طرف  های برق دربردارندۀ جنبه ها و کابل های شهری در پاراگراف قبلْ عنوان شد ـ دکل سازه

کند:  های پیشین جلب می هشان با ساز تفاوت کارکردی و کاربردیبندی نمای مذکور، توجه را به  دیگر، نحوۀ حضورشان در ترکیب

تعبیر دیگر: ارتباط( را بر عهده دارند، با این تفاوت که خطوط انتقال برق،  ها وظیفۀ انتقال )و به چون این سازه های قبلی هم هم سازه

هایی نظیر  سازهکنند، در حالی که عمل انتقال در  جا می ( را بدون مرز و محدودیت جابهی برقها و سیگنال ها پالسشان ) های محموله

اهمیتی  علیرغم بیهای جغرافیایی )و به یک معنا: طبقاتی( هستند. بنابراین  های برق اسیر محدودیت تر از کابل ها بیش ها و تونل پل

شخصیت  ای از بازنمایی جنبهشان متصور شد: از  توان کارکردی دینامیک برای های انتقال برق در پیرنگ فیلم، می ها و کابل دکل

عناصر مذکور، در دیگربار حضور . شود( گونه که مضمون صحنه هم به همین مسأله مربوط می )همان «ارتباط»ریوتا به مفهوم 

ها دهد و کیتا را با خود به خانه  است مربوط به پایان همان روز، که میدوری آمده تا ریوسی را تحویل سایکیزمینۀ نمایی  پس

بهانۀ جلسۀ  که مطابق پیرنگْ ریوتا به زمینه هستند؛ جالب این ای دور و در پس اصر مورد اشاره، در فاصلهبرگرداند. در این نما، عن

بینیم، مربوط به آخرین عزیمت ریوتا و همسرش به سمت  این عناصر را میباری که ین واپسکاری، در این صحنه حضور ندارد. 

توان نوعی  آید را می حاصل جمع این نما را نمایی که پیش از آن میه است. گرداندن اوضاع به روال اولیرخانوادۀ سایکی، برای ب

کند در نظر گرفت. چراکه در نمای قبل، اتوموبیل  بندی در ارتباط با شخصیت ریوتا و تحولی که در آن مقطع از پیرنگ پیدا می جمع

های  ین لحظاتی، داخل ماشین بودیم و به مسیر و سازهراند. برخالف معمول که در چن بینیم که در بزرگراه می ریوتا را از پشت می

ها )که  ایم و آن را در خالل بزرگراه و در کنار سایر ماشین افکندیم، این بار از ماشین بیرون آمده مربوطه از داخل ماشین نظر می

اما این  هو تصویرْ لرزش مشهودی نداشت هبودها دوربینْ نسبتاً آرام  که در قبلی . ضمن اینبینیم هرکدام مقصد و مبدأ متفاوتی دارند( می

ها،  چون قبلی ؛ هرچند باز هم تکه مسیری که برای این نما انتخاب شده، همهای دوربین کامالً محسوس است ها و لرزش بار تکان

علیرغم آشنا های انتقال برق.  ها و دکل همین ماشین از زیر کابل ای عبورخورد به نم دار و منحنی است. سپس این نما برش می قوس
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که برخالف  اول این :مربوط استبه دو نکته که با نماهای مشابه قبلی دارد  هایی تفاوتترین  عمدهاین نما،  یتصویرهای  نشانهبودن 

 . گردد برمی تر دوربین اویۀ بسیار پائینبه زنگریم؛ و دومین تفاوت  های برق را از داخل ماشین می ها، این بار دکل قبلی

نمود الگومند دیگری هم در فیلم  ـ که در باال به چند مورد آن اشاره شد ـ بندی ، عالوه بر ترکیبمنحنیهای  الگوی حرکت

  و موضوع بندِ بعدی است. شود دار دوربین مربوط می های قوس دارد که به حرکت

 4آرک  حرکت دوربین: .3

افتد که اولین  ای اتفاق می . این نما که در مدرسه و در صحنهافتتاحیه نمایی شامل حرکت آرک وجود دارد در انتهای سکانس

حرکت دوربین  پیش از هر چیز توجه را به خودِ کنند، را با خود روانۀ منزل میاو کیتا  پدر و مادرروز کیتا در مدرسه به پایان رسیده و 

کدام از  هیچنه افتد و  می این است که پیش از شروع حرکت دوربین، نه اتفاق خاصی توجه جلبترین دلیل این  مهمکند.  جلب می

پله، لحظاتی پس  ها به سمت راه حرکت شخصیتحتی ) کنند که حرکت اصالحی دوربین را طلب کند ها اقدام به حرکتی می شخصیت

شود؛  حرکت دوربین، عنصر بصری خاصی کشف و ارائه می ، و نه حتی در حین و پس از انجامافتد( از شروع حرکت دوربین اتفاق می

توان برای این  ترین انگیزۀ مضمونی که می بهاست. و تنوع عناصر صحنه هم تا حد امکان ساده و عاری از تعدد چیدمان که  ضمن این

شان با  نحوۀ حضور و تعامل حرکت دوربین متصور شد عبارتست از تالش برای بازنمایی وجوه مختلف مناسبات خانوادگی نونومیا، و

راه  گیری این فرضیه در همین صحنه چندان هم بی شکلخانوادۀ نونومیا.  «سبک زندگی»تر،  عبارت ساده محیط پیرامون، و یا به

شود  افتد که از خالل آن معلوم می چنین میدوری با کیتا اتفاق می زمان با حرکت دوربین، دیالوگی بین ریوتا و هم نیست؛ چراکه هم

های  داده است. دلیل این دروغ ینهای دروغ پدر و مادرش با او، پاسخ رابطۀ روزمرۀ جزئیاتراجع به کیتا به برخی از سؤاالت مصاحبه 

هم بر ریوتا و شود(  مهم می "ریوتا"ای که در انتهای فیلم و در ارتباط با مسألۀ عکاسی، برای  اهمیت )رویه ظاهر بی کوچک و به

تواند به معنی تالشی  ها می زمان با این دیالوگ درنتیجه حرکت خودنمایانۀ آرکِ دوربین هممیدوری پوشیده است و هم برای ما. 

 ( باشد. «سبک زندگی»شان )و به یک تعبیر، همان  های مقدماتی برای ورود به زندگی این خانواده و مشاهدۀ روزمرگی

که به نمایش زندگی خانوادۀ  ـ های بعدی سکانسدر  «سبک زندگی»حرکت آرک دوربین با بازنمایی  فرضیۀ مربوط به ارتباط

که به خانوادۀ  ماند، بل اش نمی ، محدود به ریوتا نونومیا و خانواده«سبک زندگی»بازنمایی اما شود.  تأیید می ـ پردازند نونومیا می

دهد  مشخصاً این اتفاق در سکانسی رخ میگذارد.  بهانۀ این سرایت را البته پیرنگ فیلم در اختیار سبک میکند.  سایکی هم سرایت می

اند. در یکی از نماها، مادرها یعنی میدوری و  جمعی به مجتمع تفریحی رفته صورت دسته که در آن برای اولین بار هر دو خانواده به

خ نسبت به دوربین و تقریباً پشت به یکدیگر نشسته و با لبخندی بر لب مشغول تماشای ر های سه بینیم که با زاویه یوکاری را می

عبارت دیگر  شود؛ به های یودای هستند. این نما پس از بلند شدن ریوتا از پشت میز آغاز می کاری چنین شیرین ها و هم بازی پسربچه

ا آرک آرام و مالیم دوربین، موضوع صحبت این دو مادر، به مسألۀ زمان ب که هم فضای این نما عبارتست از خلوت مادرها. جالب این

کند که پس از زایمانش، به داشتن رابطۀ پنهانی با شخصی دیگر متهم شده بود...(. به  شود )یوکاری تعریف می مربوط می «ارتباط»

                                                           
جا که شکل نهایی  ای نماهایی که در ادامه اشاره خواهد شد، از نظر اجرایی عبارتست از ترکیب پن و تراولینگ. اما از آن حرکت دوربین در پاره  4

 اند.  ها نیز مسامحتاً آرک تلقی گشته این نماها مد نظر نگارنده بوده، آن
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درآمده، و به بازنمایی خانوادۀ  «زندگی سبک»چنین بازنمایی  های آرک دوربین از انحصار خانوادۀ نونومیا و هم این ترتیب حرکت

 کند.  گسترش پیدا می «ارتباط»چنین مسألۀ  سایکی و هم

ها به حریم خانوادۀ نونومیا وارد شده بودیم را این بار برای  ف که با آنپس از این مقدمۀ انتقالی، مشابه آن دسته از نماهای معرّ

مدت یک روز  اند تا به خانوادۀ ریوتا به محل کار و زندگی خانوادۀ سایکی آمدهای که  در اولین صحنهبینیم.  خانوادۀ سایکی می

 شود.  خانوادۀ سایکی با یک نمای آرک مالیم و آرام انجام می «سبک زندگی»معرفی مقدماتی  ،جا کنند ها را جابه پسربچه

، به پشت که سوار اتوموبیل ریوتا شده وسینقطه نظر ریدر آن از ای در انتهای همین سکانس وجود دارد که  مندانه نمای هوش

ای است که از یک طرف  گونه گرفته شده به . مسیری که برای ماشین در این نما در نظرنگریم سایکی میسرش یعنی خانۀ 

که در داری است که پیش از این هم از نقطه نظر اتوموبیل ریوتا دیده بودیم )همان سه نمایی  های قوس بندی دهندۀ ترکیب ادامه

(. )که موضوع پاراگراف قبل بود استاز طرف دیگر قرینۀ نمای آرک ابتدایی همین سکانس  و قسمت قبل مورد اشاره قرار گرفتند(

سبک »کارکردش بازنمایی  اش )همان نمای ابتدای سکانس( برخالف نمای قرینهنکتۀ مهم دیگر در ارتباط با این نما این است که 

رسد  ها، به نظر می چنین به تصویر کشیدن مسیر منتهی به سایکی خاطر حضور ریوسی در اتوموبیل ریوتا و هم که به نبوده، بل «زندگی

 دارد.  «ارتباط»تمایل به پیش کشیدن مسألۀ  تر بیش

برای دومین بار ها  خانوادهدر آن توان به سکانسی اشاره کرد که  عنوان مثال می خورد. به مهر تأیید مینیز در ادامه  فرضیهاین 

زمان با آرک آرام و مالیم  اند و هم در یکی از نماهای این سکانس، پدرها یعنی ریوتا و یودای خلوت کردهاند.  به مجتمع تفریحی آمده

آهنی  کنند. نکتۀ جالب دیگر در این نما، حضور آدم شان راجع به رابطۀ پدر و فرزندی صحبت می دوربین دارند راجع به دیدگاه

بازی متعلق  است: اسباب «ارتباط»بازی در پیرنگ فیلم نمایندۀ مفهوم  این اسباببازی کیتا روی میز، مابین ریوتا و یودای است.  باسبا

د؛ ده میرخ ندرت  که در خانوادۀ نونومیا عادی است، در خانوادۀ سایکی به به کیتاست. آن را ریوتا بری او خریده است. این اتفاق با این

م رهایش ندارد و از طرف دیگر، نحوۀ سرگ هایی را برای بچه بازی ک طرف احتماالً یودای سایکی توان خرید چنین اسبابچراکه از ی

بازی چندی پیش خراب شده بوده و کیتا از ریوتا توقع  همین اسبابها در خانوادۀ سایکی متفاوت از خانوادۀ نونومیاست.  شدن بچه

آورد، به کیتا وعده داده بود که آن را به تعمیرگاه خواهد برد؛ اما  خودش از این جور کارها سر در نمیداشته آن را تعمیر کند. ریوتا که 

تعمیر  به با کیتا را فراموش کرده بود. سپس وقتی کیتا دیده بود که یودای دست شخاطر مشغلۀ کاری زیاد، این قول و قرار احتماالً به

بازی روی میزی است که ریوتا و  اکنون همین اسبابهم بدون معطلی آن را تعمیر کرد.  اش را نزد وی برد و او بازی است، اسباب

 زنند.  گپ می یفرزندو  یپدریودای پشت آن نشسته و دارند راجع به رابطۀ 

افتند.  در مرکز تفریحی اتفاق میعنوان مثال آورده شد ـ  که در باال به ـهر دو سکانس مربوط به خلوت مادرها و خلوت پدرها 

قرار دارد. در ادامه خواهیم دید که چگونه پارک  "ها پارک"تر  ذیل دستۀ بزرگ توان میلحاظ شهرشناسی  بهکز تفریحی را امراین جور 

 ترین پارامترهای روایت فیلم است.  عنوان لوکیشن، جزء مهم به
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 پارک  لوکیشن: .4

در این فیلم با . گذارند شان را در پارک می جمعی قرارهای دستهدهند،  های اصلی فیلم را تشکیل می ای که شخصیت دو خانواده

شده است: فضای  تفکیکو ای است که شامل دو زیرفضای مشخص  دو نوع پارک مواجه هستیم. نوع اول، فضای سرپوشیده

تر عبارتست از میزها و  ها که بیش سال امپیوتری پر شده، و فضای مخصوص بزرگمخصوص کودکان که با وسایل بازی مکانیکی و ک

های طبیعی، معموالً متناسب  این نوع پارک از یک طرف محصول خاص دوران مدرن است و از طرف دیگر برخالف پارکها.  صندلی

شود، کامالً مشخص است که برگزاری قرارها  که در پیرنگ فیلم مطرح طوری که بدون این تر جوامع مختلف است. به با طبقات مرفه

ها، خود دال بر این امر است؛ در حالی که ریوتا کامالً  ها پیشنهاد ریوتاست. تضاد رفتاری بین ریوتا و یودای در این پارک در این پارک

 زند.  ین فضا را برهم میچون یک کودک بازیگوش، گویی دارد نظم نماد کند، یودای هم طبیعی و متناسب با فضای پارک رفتار می

جایی است و دیگری هم  بینیم. یکی مربوط به پیش از اولین جابه های فیلم را در دو نوبت در پارکی از این نوع می شخصیت

عالوه بر یودای  ـ شود کند و باعث رنجش خانوادۀ سایکی می داری هر دو پسربچه را مطرح می زمانی است که ریوتا پیشنهاد نگاه

 از جملۀرود.  نوعی ریوتا به انزوا می شود. به این ترتیب، به همسرش یوکاری، میدوری هم از این پیشنهاد ریوتا دلخور می سایکی و

)سکانس مربوط به این پارک، یک مقدمۀ  افتد این دو خانواده در پارکی طبیعی اتفاق میبعدی تجمیع  تبعات این انزوا این است که

ها و مادر میدوری، به مراسم اولیا و مربیان  راه آن آید تا هم نونومیا می ت که یودای سایکی نزد خانوادۀی اسبصری هم دارد؛ و آن جای

 . مدرسۀ کیتا بروند(

گویا همۀ  جا جایی است که این پارک ـ که تمامی اعضای هر دو خانواده در آن حضور دارند ـ بیرون از شهر قرار دارد. این

تر از  نقاب تر و بی توانند راحت تراز هستند و می سطح و هم های مربوط به زندگی شهری، هم ها فارغ از مناسبات و اختالف شخصیت

در پایان شان نیست.  ها هم دال بر تفاوت طبقاتی همیشه با یکدیگر رودررو شوند. این بار برخالف معمولْ نوع پوشش شخصیت

کنند. در این  ن روز را ثبت میآشان، به یک شکل و به یک اندازهْ خاطرۀ  های عکاسی نواده از طریق دوربینسکانس هم هر دو خا

 جمعی عکس دسته تر نیز به اهمیت این پیششود ) مطرح می «ارتباط»هم در پیرنگ و هم در سبک فیلم، باز هم مفهوم  سکانس،

 (. اشاره شد

 پردازیم.  می ها آن فراشد معناسازیاند، به  ی روایت فیلم مورد بررسی قرار گرفتهاکنون که چهار مورد از پارامترهای اصل

 

 بندی  و جمعبندی معادله  صورت

ها اشاره شد. این  ترین کارکردهای آن ای از مهم به پارهو در قسمت قبل، چهار پارامتر سبکی بنیادین روایت فیلم برشمرده شدند 

ای عمل  گرهای معادله وندها و عمل چون عمل هم ،ها با پیرنگ فیلم هستند پارامترها و تعامل آن کارکردها که منتج از شیوۀ کاربرد

ای  توان توکیو را مجموعه عبارت دیگر می توکیوی معاصر. بهحیات اجتماعی هایی از  ند که نتیجۀ آن عبارتست از بازنمایی جنبهکن می

که فیلم با انتخاب های اقتصادی، فرهنگی و... ـ در نظر گرفت  با تمامی گوناگونی )یا طیفی متنوع( متشکل از انواع طبقات اجتماعی ـ

 وندها ای این این عملرضرایب مناسب بوندهای اصلی، و یافتن  عنوان عمل نونومیا و سایکی( به های هاز این مجموعه )خانواد عضودو 
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در ذهن جامع از توکیوی معاصر تصویری ساختن گشای  راهگر اصلی از طریق تعامل بین پیرنگ و سبک، توانسته  چنین عمل و هم

هرچند این  ـ برسیمفراشد معناسازی مذکور تری از  به درک بهپردازیم تا  کرد این معادله می حال به بررسی نحوۀ عمل. مخاطب باشد

 کم برای ترسیم حدود اصلی آن مفید است.  گراست، اما دست میزان زیادی تقلیل به ۀ مذکورعادلتحلیل عناصر مبرای کرد  روی

؛ یکی سبک زندگی خانوادۀ نونومیا و شوند مربوط می «سبک زندگی»وند اصلی دارد که هر دو به مسألۀ  این معادله دو عمل

چون  ناشی از پارامترهایی هم دیدیم، این مسأله عمدتاًگونه که در قسمت قبل  دیگری سبک زندگی خانوادۀ سایکی. همان

وند، نمایندۀ دو سبک زندگی متفاوت شهروندان توکیو  این دو عملدر ضمن هستند. های آرک دوربین  نماها و حرکت بندی ترکیب

دو خانواده، شغل، محله،  چون توان اقتصادی ترین موارد اختالف بین این دو سبک زندگی را در مواردی هم ای از مهم . پارههستند

و کالسیک صورت دو قطب متنافر  فیلمْ این دو خانواده را بهاست که ج توان دید. جالب این و... می و مناسبات مربوط به خانهشکل 

های  که با چوبتر هستند، اصرار دارند  تر و ـ تبعاً ـ مدرن عنوان مثال خانوادۀ نونومیا که مرفه بهکند.  تصویر نمی «مدرنیته»و  «سنت»

اولین شام خوردن کیتا نزد  مربوط به در نمای ها را بلد نیست. ریوسی اصالً طریقۀ استفاده از آن سنتی ژاپنی غذا بخورند. در حالی که

توان در ارتباط با  خورند. مثال دیگر را می تنها اوست که چوب در دست دارد و سایرین با چنگال غذا می هم خانوادۀ سایکی

آهنی  گونه که عادت داده شده، عبارتند از پیانو، دوربین عکاسی و آدم ترین وسایل سرگرمی کیتا، آن ها دید. مهم های پسربچه سرگرمی

 «! Oh My God»زند:  بازد، به انگلیسی فریاد می است و وقتی هم که می تبلت تویبازی. در حالی که ریوسی دائماً سرش  اسباب

نمایی هستند که برای رسیدن به نتیجۀ مطلوب روایت، باید خویشاوندیِ  واد اولیۀ متناقضچون م وند مذکور، هم دو عمل

موجود بین سبک زندگی دو خانوادۀ اصلی فیلم باید با مواردی، که همان  فواصلعبارت دیگر،  شان برقرار شود. به تری بین بیش

 هر دو مادر :ب، پیش از هر چیز در پیرنگ فیلم موجود استمقدمات الزم برای رسیدن به این ضرایضرایب معادله هستند پر شود. 

داستان به این  در پیش نیزاند. توجیه این امر  بیمارستانْ فرزندان خود را به دنیا آورده "یک"شش سال پیش در  )میدوری و یوکاری(

جا چشم به  که خودش هم در همان هتری نسبت به ریوتا بوده و آن بیمارستان، جایی بود شکل وجود دارد که میدوری از طبقۀ پائین

رو  اکنون پس از شش سال، دوباره این دو خانواده به یکدیگر برخورد کرده و بر سر چالشی عاطفی با یکدیگر روبهجهان گشوده. 

تر از  تر نظیر بیمارستان، دادگاه، رستوران و مهم که در فضاهای عمومی ها، بل ترین مواجهۀ اعضای دو خانواده، نه در خانه بیشاند.  شده

ها سهیم بوده و بروز خاص  توانند در آن هایی که هر کدام از دو طبقۀ مذکور می شود؛ یعنی مکان های تفریحی انجام می همه در پارک

 بینیم(.  عنوان مثال در صحنۀ رستوران پس از دادگاه، تفاوتِ نحوۀ غذا خوردن پدرها و مادرها را می باشند )بهخود را داشته 

های خاص خود را نیز دارند که  ها مناسبات و پیرامونی از آنزمان اعضای دو خانواده، هرکدام  عالوه بر حضورهای هم

د. روایت فیلم از طریق نوع نگاه و نحوۀ بازنمایی این مناسبات، با استفاده از هایی از این مناسبات در پیرنگ فیلم وجود دارن بخش

یکی از  "عکس" عنصر گونه که در قسمت قبل اشاره شد های مورد نیاز معادله را برقرار کرده: همان پارامترهای سبکی خویشاوندی

اش با کیتا مورد استفاده قرار گرفته. قرینۀ عنصر را برای یودای در  تر در مورد ریوتا و رابطه است که بیش مهم روایت پارامترهای

ها به مراسم اولیا و مربیان مدرسۀ کیتا برود. در تمام این سکانس، چه  راه آن سکانسی شاهد هستیم که نزد خانوادۀ نونومیا آمده تا هم
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مورد مهم دیگری اش روشن است و مشغول ثبت تصویر است.  دستی برداریِ مدرسه، دوربین فیلمداخل خانه، چه در پارک و چه در 

 های مربوط به این خانواده است.  های آرک دوربین در صحنه اد، حرکتتوان مورد توجه قرار د که در ارتباط با خانوادۀ سایکی می

شوند، فیلم بار دیگر  که پیرنگ و سبک فیلم، موفق به تبیین خویشاوندی فرمال سبک زندگی این دو خانواده می پس از این

صورت مجاز جزء از کل در نظر گرفته و با همان پارامترهای سبکی  شود؛ و این بار این خانواده را به روی خانوادۀ نونومیا متمرکز می

ای اشاره کرد که ریوتا و برادرش،  توان به صحنه دهد. برای مثال می مناسبات اجتماعی ارائه میتری از  پیشین، گسترۀ وسیع

ای  که تکه این صحنه شامل دو پارامتر سبکی مهم و آشناست: اول اینشان هستند.  زنان زیر باران عازم خانۀ پدری دست و قدم چتربه

چنین  که دوربین هم متناسب با این مسیر و هم ارد و منحنی است، و دوم ایند که از مسیر حرکت برادران نونومیا انتخاب شده، قوس

واسطۀ همین حرکت  سرعت برادرها، حرکت آرک آرام و مالیمی را پیشه کرده است. نکتۀ مهم دیگر این صحنه این است که به

های پیرامون خانۀ  اش را در صحنه رینهبینیم. این برش کوچک نیز ق دوربین، برش کوچکی از زندگی عمومی شهری توکیو را نیز می

صورت حرکت آرک تصویر شده  عنوان مثال همان نمای نقطه نظر ریوسی از داخل اتوموبیل ریوتا که به ها پیدا کرده است )به سایکی

 است(. 

. اند ز پیدا شدهوندها نی وندهای معادله تعریف شده و ضرایب مناسب برای پر کردن خالءهای بین این عمل به این ترتیب، عمل

گر این معادله که  ناگفته پیداست که عمل(. معادله گر پاسخ معادله باقی مانده است )یا همان عمل رسیدن بهاکنون تنها یک گام برای 

بارزترین مصداق «. ارتباط»وندها و ضرایب مذکور را دارد، چیزی نیست جز همان مفهوم آشنا و قدیمی  وظیفۀ ایجاد پیوند بین عمل

وپنجه نرم کردن با  فیلم پس از دستهاش این است که  ظاهر منفک روایی عنوان عامل پیوند عناصرِ به کارگیری این مفهوم به در به

اش )همان  های مختلف پیرنگ، توانسته در چند مقطع و ازجمله یکی از نقاط اوج احساسی ها با جنبه انواع پارامترها و تعامل آن

 جمعی که قبالً مورد بررسی قرار گرفت( به این مهم دست پیدا کند.  ارک خارج از شهر و عکس دستهسکانس پ

پدر، مثل مثل »بازخوانی کرد: شکل را به این  روایت آنتوان  ، میفیلم سوختِ موتور رواییعنوان  به «ارتباط»با پذیرش مفهوم 

ها،  توکیویی که هنوز درگیر داستانی قدیمی و آشناست. کنش ؛انتخاب کردههایی از حیات اجتماعی توکیوی معاصر را  برش« پسر

اند، اما همین داستان قدیمی و فرایندهای آشنا  ها نیز چندان تغییری نسبت به گذشته نکرده ها و نتایج کنش گیری مواجهات، تصمیم

این امر نیز توجه به اند را دارد. کلید  از یکدیگر جدا افتادههایی از این جامعه را که در گذر زمان  نیز قابلیت کنار هم نگاه داشتن تکه

های مختلف این جامعه، تصویری کلی از فضای فرهنگی و  های بین بخش از حاصل جمع ارتباط مفهومی قدیمی و آشناست: ارتباط.

های  طوط کلی و محدودهاجتماعی توکیوی معاصر پیشِ روی مخاطب ترسیم شده است. به این اعتبار هدف غایی فیلم ترسیم خ

  اجتماعی توکیوی معاصر است. 
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