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Abstract  
In the history of filmmaking, poetic films have 
always employed words and images to create a 
metaphorical and unfamiliar atmosphere conveying 
a deconstructive, extraordinary and abnormal sense 
that mold into dream-like scenes. Poetic films 
employ a metaphorical language, ambiguous images 
and complicated narrative structures to force their 
viewers to dig deeper into everyday experiences and 
to analyze the phenomena around them. Poetic films 
are avant-garde and experimental. They do not 
strictly abide by a particular genre but freely employ 
elements of various genres to accomplish aesthetic 
brilliance and a new visual language. These films are 
full of dramatic atmospheres, clear-cut shots and 
fluid camera moves. Editing is usually 
unconventional and a great deal of attention is paid 
to the structural aspects of images and the graphic 
effects of lighting, colors etc. Poetic cinema is full of 
questions, metaphorical concepts and hidden 
messages that can only be deciphered with 
knowledge of semiotics. 
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  چكيده
در طول تاريخ سينماي مستند و داستاني ايران و جهان، 

زبان و بيان تصويري كه منجر به  ةليوسفضاسازي شاعرانه به 
شده است، برخوردار از زبان استعاري،  فيلم شاعرانهپيدايش 
گريزي براي زدايي، ساختارشكني، خرق عادت و هنجار آشنايي

كارگيري زبان فيلم شاعرانه با ب. نه بوده استآفرينش اثري روياگو
ار رمزي و تمثيلي، ايجاد ايهام در تصاوير و پيچيدگي در ساخت

روايت، در تالش است تا از سطح تجربيات روزمره زندگي، فراتر 
پيرامونشان  يها دهيپدرا به انديشيدن و تحليل  تماشاگرانشرود و 

گراست كه  فيلمي آوانگارد و تجربه فيلم شاعرانه،. وادار كند
و ژانرهاي هنري  ها سبكرعايت هيچ قاعده و قالبي را در حيطه 

تا به  رديگ يمبهره  ها سبكاز بسياري از تابد و آزادانه  برنمي
ايجاد فضاهاي . ايي دست يابد شناسي و زبان بصري تازه زيبايي

بندي نماها، حركات روان و  دراماتيك، دقت فراوان در تركيب
 يها جنبهسيال دوربين، تدوين غير متعارف، توجه دقيق به 

 ها پالنتجسمي تصوير و عناصر گرافيكي نور، رنگ، حجم، بافت 
سينماي شاعرانه، . اند شاعرانه يها لميفمشترك  يها يژگيو از... و

سينمايي كه براي درك . آفرين است سينمايي پرسشگر و پرسش
مفاهيم استعاري و خوانش رمزهاي نهفته در تصاوير آن به دانش 

   .نيازمنديم نشانه شناسي
  واژگان كليدي 

سينماي  نعتي،سينماي ص شاعرانه، شعر، احساس شاعرانه، فيلم
  .زدايي آشنايي شكني،پردازي، هنجارهنري، رمز
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  مقدمه 
ر انـد و خواننـده شـع    پنهان ها استعارهسوي تصويرها و  در شعر، كلمات هر كدام رمزي براي بيان مفاهيم وااليي هستند كه در آن

سـينمايي كـه از فضـايي    . بايد تالش كند تا از پل كلمات عبور كرده و از طريق خوانش رمزها، به جهان مفاهيم آن گـام بگـذارد  
كه در مـاوراي ظـواهر    يتر گسترده، در كشف معناهاي ليتأوتا از طريق  كند يمشاعرانه برخوردار است نيز از تماشاگرش دعوت 

 ليـ تأوسـازي و   الزم به يادآوري اسـت كـه بـه دليـل همـين ويژگـي پرسـش       (ساز شريك شود  تصاوير فيلم پنهان است، با فيلم
نداشته است و مانند  -مانند سينماي تجاري و سرگرمي ساز -تماشاگران انبوهي ها لميفبرانگيزي، در طول تاريخ سينما، اين گونه 

   1.)شعر، همواره مخاطبين ويژه خود را جذب كرده است
  :  بايد دانست كه 

  .فيلم شاعرانه، اقتباس ادبي از شعر نيست .1
 .به زبان شعر نوشته شده باشند ها الوگيدفيلمي نيست كه نريشن فيلم يا  ،فيلم شاعرانه .2
  .باره معرفي يك شعر يا زندگي يك شاعر نيستدر الزاماًفيلم شاعرانه  .3

ايـن مقالـه تنهـا بـه      .ن هنـري تبـديل شـده اسـت    حقيقت، نوعي نگاه ويژه است كه به يك فرم، ساختار و بيـا  فيلم شاعرانه، در
ي ميـداني، ديـدن و آنـاليز    هـا  پژوهشي، ا كتابخانهو مطالعات  ها افتهكاركردهاي مشترك شعر و سينما پرداخته است و براساس ي

  .پردازد يمي شاعرانه ايران وجهان به شرح فشرده برخي از آنها ها لميفبرخي از 

  از صنعت سينما تا هنر سينما

دانشمندان علـم فيزيـك،   و ي مهندسان، صنعتگران ها تالشي اختراع سينما در ها نهيزم. عت سينما را هنرمندان، خلق نكردندصن
و ) 1864-1948( 3ميالدي اين اختراع، به دست لويي لـومير  1890ي دهه ها سالو سرانجام در  2فيزيولوژي و نجوم شكل گرفت

كينـه   "و 5"سـينماتوگراف "ي جـادويي از جانـب آنـان    هـا  دسـتگاه ه رسـيد و ايـن   به نتيجـ ) 1847-1931(4توماس الوا اديسون
  .ناميده شد 6"توسكوپ

، )1894-1979( 8، رنـوار 7)1875-1948(گريفيـث  : هنرمنـداني ماننـد   . اما هنر سينما را، هنرمندان و شاعران سينما، پديد آوردند
ي هـا  سالو در ) 1895 -1956( 12، داوچنكو )1896-1954( 11ف، ژيگاورت) 1898-1948( 10، آيزنشتاين)1884-1951(9فالهرتي

، اينگمـار  )1922-1975( 15، پير پـائولو پـازوليني   ) 1920 -1993( 14، فدريكو فليني)1912 -2007( 13بعد؛ ميكل آنجلو آنتونيوني
، )1930(19ژان لـوك گـدار    ،)1910-1998( 18 ، آكيرا كوروسـاوا )1932 -1986( 17، آندره تاركوفسكي ) 1918 -2007( 16برگمن

 -1996( 23،كريسـتف كيشلوفسـكي  )1900 -1983(22، لـوييس بونوئـل  )1935(21، تئو آنجلوپولوس)1903-1963(20ياساجيرو ازو 
  ... .و) 1942(24، ورنر هرتزوك)1941

ابـراهيم  ) 1330(تقوايي  ، ناصر)1313-1345(مثال؛ فروغ فرخزاد  به عنوان"ي شاعرانه ايران و جهانها لميفبرخي از كارگردانان 
ي  ، آكيرا كوروسـاوا، آنـدره  )1318(، پرويز كيمياوي )1322(محمدرضا اصالني )  1309-1354( 25، فريدون رهنما)1301(گلستان 

را بـه زبـان شـعر نوشـته يـا       شـان يها لميفـ گفتار متن يا گفتگوهاي برخي از . ".... و ) 1960( 26تاركوفسكي، گريگوري كولبرت 
بـه نـوعي بيـان شـاعرانه دسـت       لمشانيف، اما بايد در نظر داشت كه آنها نخست در فرم و ساختار تصاوير اند گفتهخن شعرواره س

استفاده از كالم شاعرانه، ضرورت يك فيلم شاعرانه نيست و شاعرانگي، نـه  . اند جستهو سپس در كالم فيلم از شعر بهره  اند افتهي
  .شود يميافته و آشكار در كالم، بلكه در زبان تصاوير جريان 

اگر قرار است سينما به هنري مستقل تبديل شود و بر پاي خود بايستد بايد از بيان ادبي و تئاتري خـالص شـود و سـبك نـاب     "
  ].393: 1382تاركوفسكي،[ "سينمايي بيابد
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 ديجو يماز فلسفه زبان شعر بهره  ي ادبي وها صنعتو  ها كيتكني آن بر مخاطب، رگذاريتأثفيلم شاعرانه از كاركرد شعر، فرآيند  
  اكنون براي شناخت اين نوع سينما، در گام اول بايد پرسيد كه شعر چيست؟. تا به نوع متفاوتي از بيان تصويري دست يابد

  احساس شاعرانه و شعر

  . "دارد ها آسمانو آرزوي پرواز به  ديز يمشعر جانوري دريايي است كه روي زمين "
  )1878 -1967(27شاعر امريكايي -كارل سند برگ                                                                                           

ي كه در تاريخ بشر، نـه زمـان تولـدش مشـخص     ا دهيپد، دانند يمناپذير  ي تعريفا دهيپدبرخي از شاعران و منتقدان ادبي، شعر را 
قـدمت   .اين باورم كه مادر شعر، احساس شاعرانه است و احساس شاعرانه، با بشر زاده شده اسـت  من بر .است و نه مكان تولدش

پـا بـه عرصـه جهـان گذاشـت،      ) شعر(اين احساس، پيش از كالم شاعرانه . احساس شاعرانه به اندازه قدمت انسان بر زمين است
ها، باورهـاي   ، آيينها افسانه، ها اسطورهآن پيدايش و محصول  گرفت يماحساسي كه از دنياي تخيالت و روياهاي بشر سرچشمه 

  .  ي ادبي بودها گونهماورايي، دانش، هنر، شعر و ديگر 

  ست؟يشعر چ

فني است كه به واسطه لفـظ   ":درباره چيستي شعر، چنين است  28انديشه ارسطو، فيلسوف نامدار يونان باستان، در كتاب فن شعر
  ]6:1385ارسطو،[شعر  به صورتنثر باشد و خواه  به صورتحال اين لفظ خواه . پردازد يم) 29تتقليد از طبيعت، محاكا( به تقليد 

كاربرد اسـتعاره و  ) 2) بكارگيري واژگان فاخر و برگزيده(گفتار فرهيخته ) 1 ": برد يمارسطو همچنين از دو ويژگي اصلي شعر نام 
شـكارا از زبـان روزمـره جـدا اسـت، چنـين زبـاني، برخـوردار از معمـا و          زبان شاعرانه آ ":از نظر ارسطو . "مجاز براي بيان معناها

بـه شـگفتي آوردن   "و هـدف شـعر را   "انگيـز  خيـال "او شعر را  ".بوده و از زبان و الفاظ عوام، متمايز است) غرابت(زدايي  آشنايي
يي از ايـن قبيـل در زبـان    هـا  تصـرف و استعاره آميز و دخل و  نامأنوسوسيله بيان شاعر، آميزش عبارات ".دانست يم "شنوندگان

 يهـا  از تجربـه  يا چ تجربـه يهـ "از نظر دكتر شـفيعي كـدكني    30."شود يمايي از بيان، كه تنها بر شاعران روا دانسته  شيوه. است
و  دهـد  يم است كه در زبان روي يا شعر حادثه... دا نخواهد كردي، ارزش هنري و شعري پخيال رويير و تصرف نيتأث بي... انساني
ان زبـان شـعري او و زبـان روزمـره و عـادي      يـ م كه خواننده، دهد يدر زبان انجام م را شعر با شعر خود، عملي ةنديقت، گويدر حق
  ].78:  1377،موحد[ "كند يزي احساس ميتما

طي ين در مححالتي ذهني است براي انسا بروز ةدييشعر زا":بر اين باور است كه   "طال در مس"در كتاب ) 1314(32رضا براهني
، عواطـف ة عرصـ  سـابقه در  بـي بـي  يسابقه در كـالم و ترك  بي بييترك به ل آنكهيهر شعر به دل": ديگو ين ميهمچن او."عتياز طب
ا راندن اوست به ي زي در ذهن انسان است ويچكردن  كه هدفش دگرگون يا حادثه .ك حادثه استي، ديآ يشه درميو اند رهايتصو

 را از جـا  و او كند ير ميخود، عواطف خواننده را غافلگ ةروي حادثين عنصر پر نيبا ا خوبي شعر هر .جان كامل درونييك هيسوي 
مختلـف و   يهـا  هـا و زمـان   از مكان ها و آدم ءايدن اشيهر شعري عبارت از برگز ،لين دليبه هم. سازد يو دچار شگفتي م كند يم

او تعريـف شـعر   ]. 3- 4 :1374 براهني،[ "است ه زماني و همه مكانيهم ديزمان و شا مكان و بي بي ةك لحظيآوري آنها در  جمع
  ."شعر است) آفرينش( گفتن به قصد ايجاد  "آميزد تا آنجا كه از ديد او را با احساس شاعرانه درمي

    ."ر ناشناختهسراس نيياست به سرزم يشعر سفر")1893-1930(33اكوفسكييما از ديدگاه والديمير
شـكن و   يك شـعر اصـيل، نـاب، هنجـار    ":، شاعر و نويسنده معاصر نيز، بر اين باور است كه )1314( 34محمد علي فرشته حكمت

ة بيـان و قلمـرو زبـان روزمـره،     گسـتر بار زنـدگي، بيـرون از    هاي كسالت انديشيدگي و خودكارشدگي گريز كه بدون از پيش عادت
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.... ديـ گو يمـ تابد، زيرا شعر، جهاني است قدسي كه خـود سـخن    ي، هيچ تعريفي را برنمرديگ يم نشأتاز شهود،  صرفاًواسطه و  بي
  35."ي زباني، قواعدي جاودانه نيستند، به ويژه اينكه شاعر امروز، خود در تدوين آنها شركت نداشته استها قاعدهبديهي است كه تمام 

ي روزمره در چشـم و ذهـن خواننـده و    ها دتعاي شعر، زدودن ها ييتوانا نيتر مهمكه يكي از  ميابي يمدر ها دگاهيدبا بررسي اين 
ي جهـان سرچشـمه   ها تيواقع، اما از متن اند يمجازاين دنياهاي نامريي، اگرچه . انداز اوست طرح فضاها و دنياهايي تازه در چشم

  .هر شعر نابي، انقالبي در ساختار زبان گفتاري و روزمره است. و نمايانگر معماهاي وجوداند اند گرفته
 "فرهنگـي  ةشـعري، پشـتوان   ةشـ يفـرم ذهنـي، اند   ،اليـ قي، عاطفه، زبـان، صـور خ  يموس:  شعر عبارتند از ةدهند ليشكت عناصر"
  ].26 :1383زرقاني،[

. ابان در گشت و گذار استيزي است كه در خيشعر چ": نويس اسپانيايي شاعر و درام) 1896-1936( 36از ديد فدريكو گارسيالوركا 
ي  زها رمز و راز خودشان را دارنـد و شـعر رمـز و رازي اسـت كـه همـه      يچ ةهم. رود كنار ما راه مي در و كند زي كه حركت مييچ
ك از يـ ؛ در هريكنـ  يمـ تماشا سگي را  ةركانيدن زيطرز دو كني،  به زني نگاه مي گذري،  دوشادوش از كنار مردي مي. زها دارنديچ
  37."...شعر نهفته است ،انساني دارد ةزها كه جنبين چيا
براسـاس مجمـوع    ."هر هنري از آن رو كه بازتاب حقيقت اسـت، ماهيتـاً شـعر اسـت    ": ديگو يم) 1889-1976(38رتين هايدگرما

حقيقـت موجـود در شـعر     تواند ينمهيچ شاعري : چنين نتيجه گرفت كه  توان يمنظرات هايدگر درباره هرمنوتيك مدرن و شعر، 
معناي هر شـعري را نـه در شـاعر    . معناي شعرت چيست؟ پرسشي نابجاست: كه  خود را بيان كند، از اين رو اين پرسش از شاعر

  .بلكه در خود شعر بايد جستجو كرد

  شعر - پيدايش سينما

قتـي  ين حقيا .ز وجود دارديقت شاعرانه و شورانگيحقي چون يزهايو چ واقعيتاز  يتر قيعم يها هيال ،نمايدر س": 39ورنر هرتزوگ
   .                                                              "...زپاستيرازآلود و گر

در بسـتر شـعر    -، تخيالت و ذهنيات هنرمندان هستندها آرمانبا اين تعريف كه بيانگر روياها،   -پذيرفت كه همه هنرها  توان يم
ي روسي، در تالش براي كشـف  ها ستيفرمال. دانند يمدر ميان همه هنرها، سينما را به شعر، نزديكتر . اند و شعرواره اند شدهمتولد 

را بـه سـينما جلـب     آنهاي شعري فيلم بود كه توجه ها جنبهنخست اين  ". زبان سينما، به مقايسه و تطبيق شعر و سينما پرداختند
، ويكتــور بوريســوويچ )1894-1943( 41، يــوري تيتــانوف)1886-1959(40بــوريس آيخنبــام( آنهــاكــرد، از آن رو كــه اكثريــت 

يوري تيتانوف، نما را به يك بيـت شـعر، ارتبـاط داد و بـه دنبـال       .شناس بودند در درجه اول ادبيات )1893-1984(42اشكلوفسكي
ظر بوريس آيخنبام، نسبت فيلم به عكاسي مثـل  از ن. ، تشبيه، استعاره و ديگر تمهيدات شعري گشت43ي سينمايي وصفها معادل

  ].27: 1383السيسور و پوپ،[ "نسبت زبان شعري به زبان كاربردي بود
ايـن تعبيـر هنگـامي     ].36: 1385نيكولز، [ "هر كنش سينماتوگرافيك يك كنش شاعرانه است اصوالً"به تعبير پير پائولو پازوليني

كه در هر اثر سينمايي هرچند به قصد سـرگرمي،   ميابي يمبه اين ترتيب در. ميكن يمپذيرفتني است كه به هويت كلي سينما نگاه 
  .شود يمهيجان زودگذر، و بازنمايي صرف زندگي روزمره ساخته شده باشد، ردپايي از شعر، مشاهده 

تان فيلم، دكوپـاژ، تـدوين،   ي شاعرانه در داسها زشيانگدر جايي است كه آن اثر، به رويا، احساس، عواطف انساني و  قاًيدقو اين (
اما وقتي از سينماي شاعرانه يا فيلم شاعرانه به طور خـاص صـحبت   ). شود يمنزديك  -حتي براي لحظاتي –ريتم و شورآفريني 

ي سـاختاري، انتخـاب موضـوع و    هـا  جنبـه ، در حقيقت تنها به بخشي از توليدات سينمايي نظر داريم كه از نظـر فـرم و   ميكن يم
در حيطه (همسو شدن فيلم  قاًيدقاين شاعرانگي و شعر تصويري . ه، در كليت فيلم، از ساختاري شعر گونه برخوردارندمعناهايي ويژ

ي شاعرانه، تركيب دگرگون نماها و نوع روايـت غيـر   ها لميفدر . هاست از جهت كاركردها و كارويژه) در حيطه ادبيات(با شعر ) هنر
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. كه تركيب كلمات در شـعر  گذارند يمي را بر انديشه و روان ما ريتأث، همان ها دهيپدويدادها و متعارف و آشنازدايانه كارگردان از ر
  .اند بودهميراث شعر براي سينماي شاعرانه  نيتر مهمشكني،  گريزي و هنجار زدايي و عادت آشنايي

زيـر   متعارف را دكوپاژ يك سينما، از جملهآگاهانه و با جسارت، قواعد سنتي و كالس "از نفس افتاده"، در فيلم44 "گدارژان لوك "
 تالش است كه در اثـري تجربـي، بـه   زند و در  مي بي منطقنامنظم و  ييها كات. شكند خط فرضي را ميچندين بار  گذارد، پا مي

و هـاي اصـلي    يژگـ يو، از دوربـين روي دسـت   اسـتفاده از  و» جامپ كـات «. دبراي سينما دست ياباي  كشف ابزارهاي بياني تازه
   .ساختاري اين فيلم است

سـاز   گامي سرنوشـت  )1932-1984(ژان لوك گدار و فرانسوا تروفو  -سينماي فرانسه موج نويي شجاعانة كارگردانان ها ينوآور
گدار، روايت كالسيك داستان فيلم در رعايت ترتيب منطقـي آغـاز، ميـان و پايـان را بـر هـم زد و       . در حيطه سينماي هنري بود

  .ي چندپاره و كالژوار تعريف كردها تيروا به صورترا  شيها لميفداستان 
فيلمي سرشار از استعاره و ارجاعات فلسفي است كه گدار را در جايگاه يك كارگردان راديكـال مطـرح    )1982( كارمن نام كوچك

شـكل   45 تروفـو ارگرداني بـه كـ   "چهارصد ضـربه "و  به كارگرداني گدار "از نفس افتاده" موج نوي سينماي فرانسه با فيلم .كرد
آثار كارگردانـان مـوج نـوي سـينماي فرانسـه، از جملـه       . هاي پس از جنگ تبديل شد ترين جريان سينمايي سال گرفت و به مهم

  .ي شاعرانه سينماي جهان قرار دارندها لميفي ژان لوك گدار، در رديف ها لميف
. كنـد  يمـ ي شعري يا شـاعرانه تقسـيم   ها لميفي نثري و ها لميف: دسته  ، توليدات سينمايي را به دو*پازوليني در مقاله سينما شعر

بـراي   .نيز نظر و باوري شبيه بـه پـازوليني دارد  ) چنانكه به آن اشاره خواهيد شد( سوررئاليست اسپانيايي، ساز لميفلوييس بونوئل، 
  : ميپرداز يمي شعر و نثر ها تشباهو  ها تفاوتاندازي گذرا به  تفسير و درك بيشتر اين نظر و نقد آن، در چشم

  شعر و نثر  

، اما كرد يمتوصيف  "رقص كلمات"و شعر را  "گام برداشتن كلمات"شاعر سوررئاليست فرانسه، نثر را ) 1895 -1952(،46الوارپل
ي ملمـوس  هـا  تيـ اقعواين است كه نثر، روايت و اخباري در رابطه با  ديآ يمبر  *شعر -آنچه كه از نظريه پازوليني در مقاله سينما

از اين رو گزارشي از واقعيـت  . ميكن يمپيرامون ماست كه در حيطه تجربيات زندگي، آنها را از طريق حواس پنجگانه خود دريافت 
شـعر از بعـد   . ة رويا، تخيل، آرزو و ذهـن دانسـت  دييزا توان يمشعر را . است، تكرار واقعيت است، تكرار آن چيزي است كه هست

ي ازلـي و ابـدي   هـا  پرسـش يي براي ها پاسخيك مكانيسم دفاعي بزرگ است كه انسان به وسيله آن در پي يافتن  ،شناسانه روان
  .انسان سرچشمه گرفته است 47خويش است، از اين رو از من برتر

  چيدمان كلمات در شعر و نثر

، بلكه از چگونگي چيدمان واژگان پديد ديآ يمنشعر و نثر، هنگام استفاده از گنجينه واژگان، تنها از چگونگي گزينش واژگان پديد 
  .ديآ يمصنايع ادبي نيز، از چگونگي چيدمان، پديد  نيتر مهمبه عنوان يكي از ) تصوير آفريني(و در شعر، ايماژ  ديآ يم

در ذهـن مـا    هـا  نهنـگ ة نهنگ، موجودي دريايي به نام نهنگ را بـا مشخصـات فيزيكـي مشـترك بـين همـه       كلم: يك نمونه 
بـر اسـاس تجربيـات شخصـي، تمـايالت،       -هرچند كه تداعي نهنگ(كه اين تصوير با واقعيت منطبق است  كند يمسازي  رتصوي

ذهـن هـر فـردي نهنگـي      براي هر انساني متفاوت است از اين رو با شنيدن كلمه نهنـگ در  -ي شخصيها برداشتو  ها خواسته
  ).شود يمسازي متفاوت تصوير
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ي خبـري و نثـري   ا نوشـته ايـن   "كنـد  يمـ ي ژرف و آبي دريا شنا ها آبنهنگ در ":  شود يما نوشته با اين حال وقتي كه گفته ي
اما ايـن تركيـب كلمـات، شـعر     . كند يمگزارشي است كه در ذهن ما تصويري آشنا از نهنگ و شنا كردن و آب آبي دريا بازسازي 

  .كنند ينمو چيزي را به مجموع تجربيات زندگي ما اضافه  ندساز ينمانگيزند، رويا  اند، چون احساسي را در ما برنمي نيافريده
و   نـد يآفر يمـ دنيايي تازه و دگرگـون   -تنها با ساختارشكني و هنجارگريزي -اما خيال و روياهاي شاعر از همان مجموعه كلمات 

  : ديآ يمشعر پديد 
  نهنگي هم برآرد سر، خورد آن آب دريا را  "

  آب چون هامون پايان، شود بي چنان درياي بي
  شكافد نيز آن هامون، نهنگ بحر فرسا را 

  )موالنا -ديوان شمس(كشد در قعر ناگاهان، به دست قهر چون قارون 
  :يا  

  بحر بنگر، نهنگ بين، بحر كبود رنگ بين
  )موالنا –ديوان شمس (بحر بنگر كه اندر او، هست نهنگ آتشين 

ستين جشنواره فيلم پزارو، قرائت كـرد و نشـريه كايـه دو سـينما آن را در اكتبـر      در نخ 1965اين مقاله را پازوليني در ژوئن سال 
شناسـي سـينما،    گرايي، نشانه ساخت: براي مطالعه كامل اين مقاله رجوع كنيد به كتاب (خود به چاپ رساند  171در شماره  1965

  ).1378عالءالدين طباطبايي، انتشارات هرمس، : بيل نيكولز، ترجمه : گردآورنده 
اي شاعرانه نيست اما نهنگ آتشين يا نهنگي كه تمام دريا را به يكباره فرو مـي بلعـد و دريـا را بـه كـوير       ة نهنگ، كلمهكلمپس 

. كشد، شعر است پايان خود مي گشايد و نهنگ را به ژرفاي بي اي عظيم دهان مي و در آن كوير گسترده، ناگهان دره كند يمتبديل 
آورد و در فعل و انفعالي ديناميك، هر تصوير به هزاران تصوير ديگر تبـديل   دلنشين را در ذهن ما پديد مي شعر، دنيايي از تصاوير

  .يابند پايان و ناميرا مي ايي بي هايي كه كلمات به آنها اشاره دارند، در شعر، هستي بدين ترتيب، حقيقت پنهان پديده. شود يم
  :ديگر  يا نمونه

نهالي را ": تو، تخم گذاشتن، خود بخود شعر نيستند و اگر سازماني نثري نيز پيدا كنند، باز هم شعر نيستند دست، باغچه، سبز شدن، پرس
  ."اش النه كرده بودند اي كاشتم كه پرستوها روي شاخه اين نهال را در باغچه. به دست گرفتم ودر باغچه كاشتم، سبز شد

و گزارشي  اند شدهكلمات، مبتني بر هنجارهاي زبان گفتاري رديف .اللي استاين جمله، بيان واقعيتي مبتني بر حواس و عقل استد
اي  كنند، هستي تازه عبور مي) در اينجا فروغ فرخزاد(اما همين كلمات، وقتي از صافي ذهن زايشگر و آفريننده شاعر . اند از واقعيت

  :شوند  يابند و به شعر تبديل مي مي
  كارم دستهايم را در باغچه مي"

  دانم، دانم، مي خواهند شد ميسبز 
  "....ام تخم خواهند گذاشت و پرستوها در گودي انگشتان جوهري

ها در بستري از راز، رمز،  زدايي اين آشنايي. كنند زدايي مي در اينجا، تركيب غير عقالني و ساختارشكنانه كلمات، از ذهن ما، آشنايي
  .اند آمدهئت شعر دريو به ه اند شدهزاييده ... استعاره، ايجاز، ايماژ

نماياند و كلمـات بـه دنيـاي اسـاطير پيونـد       انسان به مثابه درخت رخ مي. زند و جوانه مي شود يمدست يك زن در باغچه كاشته 
شوند و زمين  هاي كهن ايران، ميانرودان، روم، يونان، هندوستان، و مصر باستان دوباره زنده مي ايزدبانوان اساطير تمدن. خورند مي
كـه رمزهـاي زايـش زمـين، رويـش      ...) آناهيتا، ونوس، آفروديت، پارواتي، ايشتار، اينانـا و (زيبا و باشكوه، در هيئت الهه آبها  مادر

بازنمايي كهن الگوهايي كـه در ناخودآگـاه جمعـي مـا، از ديربـاز و از      . شوند گياهان، ريزش باران و زمين باروراند، دوباره زنده مي
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اند و به گاه نياز انسان امروز، در شكل، پوشش، هيئت و هيبتي تازه، در زندگي مدرن او ظـاهر   برجا ماندههاي پيشين، باقي و  نسل
  :هاي كهن شرقي اشاره دارد  ها و اسطوره ي پنهان اين شعر، به آيينها هيالهمچنان كه موالنا نيز در . شوند مي
  تو آسمان مني من زمين به حيراني "
  ه چيز رويانيكه دم به دم ز دل من چ  
  زمين خشك لبم من ببار آب كرم  
  زمين ز آب تو يابد گل و گلستاني  
  ايي زمين چه داند كاندر دلش چه كاشته   
  )موالنا -3048ديوان شمس، غزل ( "داني ز توست حامله و حمل او تو مي   

بدين سان، با رويكـردي  . خورند ي زميني، پيوند ميها تيواقعو  ها دهيپدبدين سان در شعر موالنا و فروغ، دنياي اساطير آسماني با 
در صـد   80بـيش از   48ضميري كـه بـه بـاور زيگمونـد فرويـد     . ة دنياي ناخودآگاه يا ناهشيار انسان استدييزا، شعر، شناسانه روان

  . اين ضمير، دنيايي پنهان، پيچيده، رازآميز و دوردست است. شخصيت ما را در بر گرفته و شكل داده است

  نثر - شعر و سينما - دي بر نظريه سينمانق

بندي سينما به دو دستة سينماي شـعر و سـينماي نثـر را بپـذيريم، الجـرم بـه نـوعي         اگر براساس نظر پير پائولو پازوليني، تقسيم
ترتيب  ايم و بدين با اين ديدگاه هر نوع فيلم غيرشاعرانه و غير هنري را در كادر سينماي نثر قرار داده. ايم گرايي نزديك شده مطلق

  .ايم ي شاعرانه و شاعرانگي دانستهها جنبههم نثر ادبي و هم سينماي نثري را فاقد 
ي هـا  جنبـه رساني صـرف اسـت را بتـوانيم تهـي از      در ميان انواع نثر، شايد تنها، نثرهاي خبري و گزارشي كه بنيادشان بر اطالع 

ماننـد نثـر مسـجع يـا نثـر      (ي ديگر از نثرها در ادبيات شرق و غرب، ا اما پاره م،خالقانه ادبي و هنري و خالي از شاعرانگي بپنداري
  .اند شدهسرشار از تصويرسازي، استعاره و مجاز، تصويرهاي ناب، موسيقي و واژگان گزينش ) آهنگين
هـاي   ي از منولـوگ هايي مانند عقل سرخ و آواز پر جبرييل، بسـيار  در رساله) شيخ اشراق(الدين سهروردي  هاي شيخ شهاب نوشته

نويسان تئـاتر كالسـيك،    و بسياري از ديگر درام) 1867-1936( 51پيراندللو 50، كاليداس،)1554-1616(49هاي شكسپير نمايشنامه
، ...و) 1883-1931(، جبران خليل جبـران  )1951(، كريستيان بوبن )1936(ريچارد باخ : مدرن و نويسندگان ادبيات عرفاني مانند 

 ،)1831 - 1881(، داستايوفسـكي  )م.ق492(القضات همداني  عين) هجري قمري 691 – 606( هايي از سعدي شيرازي همچنين نوشته
  . گنجند ر اين مقوله مينيز د) 1749-1832( 54، و گوته)1888-1965(53، تي اس اليوت)1986 - 1899( 52خورخه لوييس بورخس
خورد، همچنان كه رد پاي نگـاه شـاعرانه    نيز به چشم مي) ادبيات داستاني و ادبيات دراماتيك(ي ديگر ادبي ها گونهاز اين رو رد پاي شعر در 

  . خورد مي ساز نيز به چشم ي غير هنري و سرگرميها لميفدر ) ميكن يمهايي كه در مقاله به آن اشاره  با حضور برخي از ويژگي(
در سـينماي امپرسيونيسـتي و در آثـاري     يحتـ ... سينماي جهان را بسيار به پيش برد... آوانگارد يها در تمام قرن بيستم، تجربه"

پردازي بـود و بـازي نـور و     پيروزي با خيال ،و غيره) 1916(، جنون دكتر توبه )1917(مادر دلوروسا  :مانند  55چون آثار آبل گانس
بلكه رسيدن به نوعي امپرسيونيسـم ظريـف در بـرش و     ،زندگي نبودة عصار به مثابه ،ن سينما هم دستيابي به فيلمهدف اي. سايه

 ،هاي فراوان و نورپردازي كوشد با قطع است كه مي 56ژرمن دوالك  ة، ساخت)1923(خندان ه خانم بودفيلم اش  نمونه. عكاسي بود
ش، برخوردار از حسي شاعرانه و سرشـار از  ا ترين شكل پردازانه در خيال يحت ،هنري البته سينماي. معنايي ذهني بخشد ،به داستان
زنـدگي  ة رها از دغدغـ  ،سوم سينما همة فرميك دهة تجرب .زدني است مثال 57ژان اپستاينة ، ساخت)1923(قلب وفادار . زندگي بود

كه از  در حالي ،زدن پيرزن است نفس ها و ريتم نفس تابه يها، ماه فرم كاسهة ، تنها شيفت)1924(مكانيكي ة در باله فرنان لژ. است
ها و روابط عادي  منطقة ، نشان داد هدفش نابود كردن هم)1924(ها با آنتراكت  هم در آن سال 58رنه كلر. رود واحدي باال مية پل

هـم   59لوييس بونوئل و سالوادور دالي. وحصر سينما بپردازد حد ييد آزادي بيأانگيز به ت نشاط خواست به نحوي او مي. در تماشاست
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منظر سوررئاليستي تصويرگري هستند، با اين همه مخالفت بونوئل با تروكاژها و تخيالت فني بـه  ة شيفت) 1928(در سگ اندلسي 
 ،ههـم در ايـن دهـ    60اثر ژان كوكتـو ) 1930(خون شاعر . دارد مي با واقعيت را در سينماي مدرن زنده نگاه نزديكيآرمان  ،نحوي
ژيگـا   61چشـم   -سـينما بيانية فوتوريسم و جنبش براي تصوير هر رويداد مخالف منطق و روياهاي سينمايي است، البته  يا تجربه
  ].1380ميراحسان،[ "برابر سوبژكتيويسم داشت ، درگرا نقش بزرگي در ايجاد يك آلترناتيو عينيت ،)دنيس كوفمن( ورتوف

به پيوندي در خـور يـك    ،كوشد از رابطة ميان كلمات و تصاوير تخت جمشيد، مي فيلم با  فريدون رهنما در عرصة سينماي ايران،
به همين دليـل، مسـتند تجربـي او در عـين     . ديگر سينماشناس ز سويا مستند تجربي دست يابد، رهنما از يك سو شاعر است و

شد، يكي از پيشگامان سينماي  ساخته 1339رسال فيلم كه دبا اين رهنما .. .ست تدوين و خالقيت بصري نيز متكي شاعرانگي، به
  62."، غير قابل انكار است1340تفكر تجربي سينماي مستند دهة  آن برثير و تأ شود يمستند تجربي ايران محسوب م

 هايي يك فيلم را به طور خاص و سراپا شاعرانه كرده ها و شاخصه كه چه ويژگي رديگ يماكنون اين سؤال مهم در ذهن ما شكل 
  .سازد يمي ديگر متمايز ها لميفو آن را از 

  فيلم شاعرانه يها يژگيو

كنم و در ادامه به شـرح برخـي از    بندي مي وار دسته را فهرست) داستاني و مستند(ي شاعرانه ها لميفي ها يژگيودر اينجا برخي از 
و  اند شدهفيلم، در عرصه سينماي شاعرانه استخراج  ها، با ديدن و آناليز صدها الزم به توضيح است كه اين ويژگي. ميپرداز يم آنها

ي شاعرانه، تنهـا  ها لميفهر كدام از . شوند زمان جمع نمي ي گوناگون، يك جا و همها يژگيوهرگز در يك فيلم شاعرانه، تمام اين 
هـاي مشـتركي پيـروي     و قالـب  ي سينماي شاعرانه از ساختارهاها لميفبه بيان ديگر، تمام . برخي از عناصر نامبرده را دارا هستند

ژان لوك گدار، اكيرا كوروساوا، پازوليني و اوزو و در : ي داستاني ها لميفبه عنوان مثال در بخش . اند و با يكديگر متفاوت كنند ينم
همگـي در بخـش   ) 1940( 64رابرت فالهرتي و گادفري رجيو) 1916-1997( 63ژيگاورتف، برت هانتسرا : ي مستند ها لميفبخش 

از نظـر سـبك،    شـان يها لميفي آنان، به تفاوت هاي بسياري در ميان ها لميفسينماي شاعرانه قرار دارند، اما با نگاهي تطبيقي به 
هـا بـا هـم     ي شـاعرانه در ايـن ويژگـي   ها لميفبريم، با اين حال، همه  شناسي بصري، مفاهيم و نوع نگاه، پي مي ي زيباييها جنبه

ها و قراردادهاي رايج سينما،  گريزي، جسارت در شكستن آگاهانه قالب زدايي، واقع اخودآگاه از راه آشناييتأثير بر ضمير ن: مشتركند 
  .انگيزي و ايجاد رويا خيال

 :ي شاعرانه، اشاره دارند ها لميفي ساختاري و معناها در ها جنبهشناختي،  هاي زيبايي بندي شده زير، به ارزش ي دستهها يژگيو

  صورت .الف
نگـاه   ، نگـاه نمادگرايانـه،  هـا  دهيپدنگاه استعاري و سمبليك به :  تصاوير و كالم جادويي در اثر(وارگي يزي و معمارازآم .1

ها، ايجاد فضاهاي اگزوتيك، ايجاد فضاهاي  ، استفاده از حماسهها افسانهايي، استفاده از  تمثيلي، نگاه آييني، نگاه اسطوره
 .)گروتسك، ابهام، ايهام و پيچيدگي

گرايانـه  و تدوين غيرمتعارف، استفاده معنابرداري تصوير(انگيزي  سازي و خيالزدايي، با هدف رويا گريزي و آشنايي تعاد .2
  .)شناسانه لنزهاي تله فوتو و وايد انگل، استفاده هدفمند از اسلوموشن و فست موشن ثير زيباييأاز ت

 ، جامـپ كـات،  )ماننـد آثـار ژان لـوك گـدار    (متعارف دكوپاژ غير :  شكستن عمدي قواعد رايج سينما در(ساختارشكني  .3
  ....)بونوئل،آرابال و يها لميفدر :  طور مثاله شكستن عمدي خط فرضي ب

 .)شناخته شدههاي بياني  ها و شيوه آوري و پرهيز از تكرار قالبتالش در نو: ة ليوسبه (گرايي در كل ساختار فيلم  تجربه .4
 .)گويي در گفتارها گويي در تصاوير، گزيده گزيده(رعايت ايجاز  .5
مدرنيسم، فرماليسم، رمانتيسم،  سمبوليسم، مدرنيسم، پست: به ويژه (هاي ادبي و هنري  گيري آزادانه از همه سبك بهره .6

كادربنـدي، ميزانسـن، عناصـر گرافيكـي،     :  فرم گرايي در... سوررئاليسم، اكسپرسيونيسم، امپرسيونيسم، ميني ماليسم و
  .)ه روايت و تدوينشيو



  

  37-50/ثر هنرياشاعرانه در  ضاسازيف /1389 زمستانپاييز و / سال هفتم/ دهپانزاره شم                                                                                            
  

 

45  

پردازي، تدوين پويا و ريتميـك، توجـه دقيـق بـه      نوع روايت، موسيقي، صداگذاري، نورپردازي، صحنه: در (فضاسازيي دراماتيك  .7
  ).ي پالستيك نماها، گفتارهاي شاعرانه در نريشن فيلم يا گفتار شخصيت هاي فيلم و سكوتها جنبهبافت گرافيكي و 

  ها دهيپددن و پرداختن به اجزاء نگر در ديتيل دي نگاه ژرف .8
  .)آثار كارلوس سائورا:  طور مثاله ب:  هاي آييني، اساطيري و فولكلور ويژه رقصه ب(استفاده از رقص  .9

كشف زيبايي از دل زشتي، لطافـت از مـتن خشـونت، آرامـش از     (يي و زشتي، لطافت و خشونت به تصوير كشيدن زيبا .10
  ....)ژرفاي اندوه و بستر تنش، لذت از درون رنج، شادي از

  و ) ها لميفيا حذف قصه در برخي از (ة سنتي و كالسيك گويي به شيو محوري و گريز از قصه پرهيز از قصه .11
  شناسي و تقويت زبان تصوير زيبايي يها جنبهكيد بر أت .12

  معنا .ب
 )نگاه عرفاني و ماورايي، نگاه فلسفي به جهان(گرايي  حقيقت

 آن يها دهيپدنگاه ستايشگرانه به طبيعت و 
 )ها و آرزوهاي بشر ها، آرمان ها، شادي توجه به احساسات، نيازها، رنج(نگاه اومانيستي 

نقـد وجـود از راه ايجـاد     -شناخت و تبيين انسان و جهـان  -بيني سينماي جهان( گرانه و تفسيرگرانه به انسان و هستي ليتأونگاه 
 )شناسانه انسان هستي شناسانه و يها پرسش:  بزرگ يها پرسش
  ...)نگاه عاشقانه به انسان و جهان، ستايش عشق، زندگي، زيبايي، اخالق، رهايي، راستي، رستگاري و(رمانس 

  .ايم ذكر شده، پرداخته يها يژگيودر اين مقاله تنها به شرح برخي از 

  گر سينماي پرسشگر و آفرينش ،سينماي شاعرانه

  .مرگ؛ درك آفرينش و سرانجام كشف زيبايي است ليتأوفهم زندگي، تفسير وجود، تعبير روياها، تبيين جهان، نقد انسان، : انداز شعر در  چشم
زدايي، استعاره  دهند، ايجاد راز و رمز از طريق آشنايي هايي كه هويت و ماهيت يك فيلم شاعرانه را تشكيل مي در ميان تمام جنبه

  .روند انه به شمار ميي شاعرها لميفو مجاز، از اركان اصلي و فصل مشترك تمام 
فضايي كه در آن مرز بين . شويم ساخته پرويز كيمياوي نيز با فضايي تمثيلي روبرو مي "هاي قيطريه تپه"در فيلم مستند شاعرانة 

اي از تاريخ فراموش شده  فيلم در ايجاد فضايي روياوار، از ديد يك جمجمه، به عنوان استعاره. واقعيت و خيال در هم آميخته است
  .ديگو يمو ارواح نياكان ايران زمين، از دنياي مردگان، گويي با يك مورس با ما سخن 

آورد،  ساخته پرويز كيمياوي فضايي سوررئال و تمثيلـي را پديـد مـي   ) 1355("باغ سنگي"نصب نخستين سنگ بر درخت، در فيلم
فضايي روياوار براي ارتباط با جهان باورهاي ماورايي و  گريزي، بازنمايي اين عادت. ايم فضايي كه در عالم واقع آن را تجربه نكرده

ها با جهـان   نيز جهان واقعيت) 1352("ها مغول"و ) 1351("پ مثل پليكان"ي ديگر كيمياوي از جمله ها لميفدر . اساطيري است
  .خوانند ا ميو اشياء، فر ها مكانآميزند و ما را به درك معناهاي پنهان در فراسوي  ها درهم مي روياها و كابوس

هاي جنوب ايران اسـت، بـا بـه تصـوير كشـيدن امـواج        كه فيلمي درباره مراسم زار در جزيره) 1348(ناصر تقوايي نيز در باد جن 
شوند و پيوند آن با گورستان مردگان، فضايي معماگونـه را بـراي معرفـي مراسـم آيينـي       ها كوبيده مي خروشان دريا كه به صخره

  .كند يمسازي  ل هوا، زمينهبادجن در باورهاي اه

  ايجاد راز و رمز، ويژگي اصلي فيلم شاعرانه

ماية اصلي يـك فـيلم شـاعرانه و يـك اثـر       رازآميز بودن را جان) 1900 - 1983(سوررئاليست اسپانيايي  ساز لميفلوييس بونوئل، 
  .داند هنري ماندگار مي
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در سينماي امـروز از  ": نويسد  ر نقد شرايط حاكم بر سينما و نئورئاليسم ميافزار شعر، د لوييس بونوئل در مقالة سينما به مثابه نرم 
 ةسخت مراقب هستند تا پنجر ،كنندگان ها و تهيه ها و كارگردان يسندهنو. مبين هنري است، نشاني نمياثر رمز و راز كه جانمايه هر 

آيد  به نمايش درمي چيزهايي ،روي اكران. ي درهم بريزدبخش شعر بسته بماند تا مبادا آرامش كس دنياي رهايي به رو اكران سينما
دهنـد تـا سـاعات     هاي هميشگي را به خوردمان مي همان قصهر براي هزارمين با ،دهد بار ما را نشان مي كه تداوم زندگي مسكنت

تالش خود را بـه   ب نيز تمامان و مذاهياد ،المللي اخالقيات مسلط، سانسور دولتي و بين. فراموش كنيم آلود زندگي روزانه را عذاب
مـن طرفـدار   .. .ت به خـورد تماشـاگر داده شـود   يخاص اندرزهاي بي آزار و در لفافي از طنز بي ،ها و عادات رايج برند تا سنت كار مي

بـه دنيـاي زيبـاي     ]در يـك فـيلم شـاعرانه   [ كنم، مي تري پيد ها شناخت عميق ، از اشياء و انسانة آنليوسسينمايي هستم كه به 
من طرفدار سينمايي هستم  .هاي شهر م و نه در خيابانيبين نشاني مي ها م كه امروزه از آن نه در روزنامهيگذار گام مي ،ها ناشناخته

رود و تالش دارد  فراتر مي گريز كه از واقعيت كنوني ما پردازد؛ يك سينماي واقع عنصر خيالي و رازآميز زندگي مي كه تنها به بيان
    .65"مان وارد كنديي ناآگاه رؤياهاما را به دنيا

رود و با طرح معاني عميق،  ي روزمره فراتر ميها تيواقعي سطحي ها هيالسان، لوييس بونوئل، طرفدار سينمايي است كه از  بدين
ينمايي سـازان عرصـه فـيلم شـاعرانه، طرفـدار سـ       در حقيقت بونوئل و تمام فيلم. كند يمذهن تماشاگر را به تفكر و كنكاش وادار 

بـدين ترتيـب سـينماي    . ي دنيا و تجربيات معمولي زندگي روزمره، اضـافه شـود  ها تيواقعهستند كه به واسطه آن چيزي تازه به 
. اسـت ) نمايش دهنده آنچـه كـه بايـد باشـد    (بلكه سينمايي حقيقت گرا ) نمايش آنچه كه هست(گرا  شاعرانه نه سينمايي واقعيت

بين بخش خودآگـاه   ي براي پر كردن شكافا مسايل معنوي و اساطيري و وسيلهراهي براي طرح پرداختن به رمز را  66تامس بري
به كار بردن رمز، خاص انسان است و از زماني كه پيشينيان ما آموختند كه با هم ارتباط برقرار كننـد،  ". داند و ناخودآگاه ذهن مي

  ."رمز، نقش مهمي در برآوردن نيازهاي انسان بازي كرده است
رمز بر امـري  . اش معناي تلويحي دارد رمز عالوه بر معناي قراردادي و ظاهري") 1961 - 1875( 67از ديدگاه كارل گوستاو يونگ

لذا هر واژه و يا هر تصويري آنگاه رمزي است كه بر چيـزي بـه جـز معنـاي آشـكار و      ... كند يممستور، ناشناخته و نهاني داللت 
ذهن وقتي كـه  ... تعريف يا كامالً تبيين كرد قاًيدقتوان آن را  اي ناخودآگاهانه دارد كه هرگز نمي مز، جنبهر. اش داللت كند بديهي

چيزهاي بيشماري در خارج ) در اين جهان(چون ... كه در وراي دسترس عقل است برد يمهايي راه  به انديشه كند يمرمز را كشف 
توانيم آنها را كامالً تعريف و يا  كه نمي ميكن يممزي براي بيان مفاهيمي استفاده از حوزه فهم آدمي است، پيوسته از اصطالحات ر

 .تواند زندگي ناخودآگاه را، كه خاستگاه شـعر اسـت، بـه نمـايش بگـذارد      سينما مي: همچنين از نظر لوييس بونوئل . "درك كنيم
نئورئاليسـتي كامـل نيسـت، بلكـه     فيلم  واقعيت. ش از اينرا غني كرد، اما نه بي ن سينمانئورئاليسم عناصري با خود آورد كه زبا"

كند،  كامل و غني مي جوهر رمز و راز كه واقعيت را ]يعني[ عنصر شعري ،يينمايهاي اين سبك س در فيلم. رمق است بي خشك و
نـدازي روانشناسـانه،   ا در چشم ".گيرد و طنز سياه عوضي مي نئورئاليسم تخيل طنزآميز را با عنصر خيالي. به كلي حذف شده است

ترديـد يگانـه موجـودي     چون انسان بي... ضمير ناخودآگاه و خودآگاه عمل كرده است: در نقش پلي در ميان دو اليه رواني ... رمز
هـايي در   پرسـش (ها  تواند درباره وجود خود پرسش كند، در او نياز به رمز كه چون پلي براي رسيدن به پاسخ پرسش است كه مي

زبان رمزي همچـون رويـا   .. رديگ يميابد به عالوه، اين پل، غالباً صورت رويا به خود  هيچگاه كاهش نمي كند يمعمل  )باره وجود
  .]May,196:6[ 68."نياز به تعبير دارد

  رمز و اسطوره
بايـد   .هاي چشـمگير  هاي مشترك دارند و هم تفاوت هاي سراسر جهان هم مضمون اسطوره. هاست زايش رمزها از دنياي اسطوره

پيـدايش احسـاس   . ي هسـتي اسـت  هـا  دهيپديادآوري كنم كه زايش اساطير، در تاريخ تمدن بشر، ناشي از احساس شاعرانه او به 
  .ها شاعر نيستند اند اما همه انسان ها در داشتن احساس شاعرانه مشترك همه انسان. شاعرانه از نظر تاريخي، مقدم بر پيدايش شعر است
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 .اسـت ) گنجينه واژگان و صنايع ادبي(است كه حاصل جمع انسان، احساس شاعرانه و تسلط بر ادبيات  شاعر بودن، يك تخصص
اي از  اسطوره، آميزه. هاي مشابهي دارند ها و نقش از اين رو، شعر و اسطوره، ويژگي. هاي مهم شعر است ايجاد راز و رمز از كارويژه

شـوند و در شـكلي تـازه و     گرايانه خود دور مـي  از كاركرد روزمره و واقع ها دهيپد، ها اسطورهدر دنياي . دنياي خيال و واقعيت است
ساز بـه شكسـتن    تخيالت فرد يا جامعه اسطوره. شوند ها ممكن مي ، ناممكنها اسطورهدر دنياي . شوند حياتي ديگرگون نمايان مي

تـأثير  ) به معني خـاص (ي شاعرانه ها لميفاي در  اه اسطورهاز اين رو نگ. پردازد يمو در آميختن آنها با يكديگر  ها دهيپدهنجارهاي 
ي يكـي از ويژگـي   ا بيان اسطوره. شوند رمز بيان ميبه زبان  ها اسطورهها از طريق  هاي زندگي انسان آرزوها و آرمان. گذاشته است

  .ي شاعرانه استها لميف
يك جام باستاني طاليي مربوط به تاريخ ايران باسـتان را  ) 1346(در فيلم مستند جام حسنلو ) معاصر ساز لميف(محمدرضا اصالني 

عـارف  (تأكيد بر چشم، يك بدن و روايـت منصـور حـالج    . كشد كه بر روي آن نقش و نگارهايي حكاكي شده است به تصوير مي
نريشن فيلم با . ستبرگرفته شده از تذكره االولياء عطار نيشابوري، فضايي اساطيري و رمزآميز به فضاي فيلم بخشيده ا) قرن سوم

  :رساند  به ايجاد فضاي استعاري فيلم ياري مي) 16قرن ميالدي(اثر دل كاواليه رو  "روح و جسم"موسيقي اپراي
  گذرد زمان، زمان مي

  ريزد زندگي به هم فرو مي
  شنوم صور اسرافيل را و در اين لحظه، گويي مي

  از گور برآييد،:  دهد يمكه ندا 
  ها ستخوانخاكسترهاي پراكنده و ا

  ديگر بار روانتان را برانگيزيد
  هاتان را پس گيريد بدن

  ...هم اكنون بياييد و حقيقت را باز گوييد
كـل نماهـاي   . ساخته گريگوري كولبرت، با فضاهايي جادويي و غير متعارف روبـرو هسـتيم  ) 1992( 78"خاكستر و برف"در فيلم 

شناختي برخـي از   ي زيباييها يژگيو، از )حركت سريع(و فست موشن ). آهسته حركت(استفاده از اسلوموشن . (اند فيلم، اسلوموشن
، لبريـز از  81ساخته گاد فري رجيـو ) 1982(80"توازن زندگي بي "و  79اثر ران فريك) 1992("باراكا"فيلم ). ي شاعرانه استها لميف

  .ريع، به جادوي تصاوير افزوده شده استهاست كه با حركت آهسته و حركت س تصاويري غريب از طبيعت و محيط زندگي انسان
ي گرافيكي در كادربندي تصوير، زندگي پيوسته و همبسـته انسـان و حيـوان را در    ها جنبهدر فيلم خاكستر و برف، با رعايت همه 

شناسـي   هاستفاده از چهار عنصر اسطور. اي و آييني به تصوير كشيده شده است هاي آسيايي و افريقايي، به شكلي اسطوره سرزمين
هاي نرم، روان و سيال دوربين، حضور انسان و  سكوت، آرامش و حركت. زند آب، باد، خاك و آتش در سراسر فيلم موج مي: شرقي

هـاي آيينـي در زيـر آب و روي خشـكي، اضـافه       استفاده از رقص. دهد يمحيوان را گويي در برابر ملكوت آسمان و زمين نمايش 
كل تصاوير فيلم، استفاده از سكوت، موسيقي آييني دراماتيك، نريشن شعرگونه و رمانتيك، نماهـاي  ايي بر روي  كردن فيلتر قهوه

ها، در فضاهايي تمثيلي و  وار حيوانات وحشي و انسان آغوشي و همنشيني افسانه ، هم)كوير، دريا و كوهستان(شكوهمند از طبيعت 
  .روياوار، فيلمي شاعرانه را پديد آورده است

  شاعرانه يها لميفان رمزي در تمثيل و زب

رود،  پـيش مـي  ) عالم معقوالت، مشهودات، محسوسات حاضر يا غايب(حركتي افقي و خطي دارد، يعني در يك سطح 82 "تمثيل"
بيان كردن مطالب به ... است) اما ناشناخته و غيبي(اي به مرتبه ديگر  كه رمز، موجب، وسيله انتقال يا صعود ذهن از مرتبه در حالي
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چنانكه شيخ اشراق در كتب خويش . بان رمز، رسم دانشمندان ايران باستان بوده و ميراثي است كه از آنان به صوفيه رسيده استز
  ]. 7-6: 1376ستاري،[ "اند كرده كه زرتشت و جاماسب و ساير بزرگان ايراني مطالب خود را هميشه به رمز بيان مي كند يمتصريح 

ي ادبيات عرفاني و باستاني شرق به ويژه ادبيات عرفاني ايران، هندوستان، ژاپـن،  ها يژگيوترين  ليسخن گفتن به زبان رمز از اص
الـدين سـهروردي، موالنـا،     شـيخ شـهاب  "در آثار  توان يمدر ادبيات كهن ايران اوج گرايش به زبان رمزي را . بوده است.. چين و

به ويژه در (اري از آيات كتب مقدس از جمله قرآن مجيد، عهد عتيق همچنين بسي. يافت....حافظ، عطار نيشابوري، سنايي، سعدي
  .اند ها و مفاهيم رمزي سرشار از واژه... انجيل، اوستا، اوپانيشادها، وداها و) هاي سليمان و جامعه سليمان غزل

آنـان بـراي بيـان    . فيزيـك اسـت  نگارنده بر اين باور است كه، زبان رمز، زبان انديشمندان، شاعران و پيام آوران عالم شهود و متا
كار . اند ، بر محمل رمز، سخن راندهها دهيپدمفاهيم معنوي و فراتر رفتن از عالم محسوسات و گسترش توان ادراك بشر در ماهيت 

اي برتـر و   نهايـت برسـاند و بـه او هسـتي     ي را به توان بيا دهيپدتواند هستي هر  رمز مي. اصلي رمز، ايجاد حيرت و شگفتي است
اي  ي شاعرانة مستند و داستاني جهـان، جايگـاه ويـژه   ها لميفاستعاره يكي از عناصر زبان رمزي در شعر است كه در . ناميرا ببخشد

  .رود دارد و يكي از اركان اصلي سينماي شاعرانه به شمار مي
  گيري نتيجه

زدايـي، ساختارشـكني و    مبتني بر عـادت (لم ساز شاعرانگي نوع نگاه ويژه في. فيلم شاعرانه را نبايد يك سبك يا يك ژانر پنداشت
هاي موجـود هنـري و ادبـي بـراي رسـيدن بـه        تواند از بسياري از سبك براي آفرينش اثري روياگونه است كه مي) هنجارگريزي

ـ   گرا، سمبليك، شكل گرا، فرواقع گرا، طبيعت توانيم فيلم شاعرانه واقع از اين رو هم مي. هدفش بهره بگيرد داشـته  ... ي وگـرا، تجرب
  .اند با هم درآميخته ها سبكاي كه در آن برخي از اين  ي شاعرانهها لميفباشيم و هم 

) توسط تماشاگر(و رمزگشايي ) ساز توسط فيلم(زدايي است،  همچنين ايجاد رمز  از وظايف اصلي شعر و سينماي شاعرانه، آشنايي 
اي  هاي تـازه  ة تجارب نوآورانة خود، به كشفگسترسازي، در  رايش در فيلماين نوع گ. كاركردهاي فيلم شاعرانه است نيتر مهماز 

  .آوردها موجب رشد و تكامل كل بدنه سينما شده است در زمينه فرم، تكنيك و زبان بصري دست يافته كه حاصل اين دست
رستگاري، نقد خشونت و ترسـيم   ي شاعرانه، در معناها و محتواهاي خود، از ستايش زندگي، شكوه طبيعت، عشق، زيبايي،ها لميف

  .گويند ها، احساسات و عواطف بشري سخن مي ها، شادي رنج
  
  

  ها نوشت پي
در سينما تك پاريس به نمـايش در آمـد و در جلسـه نمـايش آن      1344فيلم سياوش در تخت جمشيد ساختة فريدون رهنما در سال : مثال  به عنوان.  1

بسياري از منتقدان به سـتايش از آن پرداختنـد، از   . اين فيلم در جشنواره لوكارنو جايزه ژان اپشتاين را دريافت كرد. هانري النگلوا به تقدير از آن پرداخت
هايش با شكست تجاري در اكران مواجه شد كـه ايـن    با وجود همه ارزش "سياوش در تخت جمشيد". شناس معروف جمله هانري كربن فيلسوف و ايران

، ذائقه و سواد بصري تماشاچي 1388سال : بعد  44كات به . نمود مايه و مافياي حاكم بر سينماي آن روز ايران، امري طبيعي مي مي كها لميفامر با وجود 
ي فـاخر  هـا  لميفـ : بـه تعبيـر امـروز    (ي شـاعرانه و متفـاوت   ها لميفپس از گذشت نزديك به نيم قرن هنوز تغيير نكرده است و همچنان  -سينماي ايران

  .برند ميلي تماشاچي و سانسور دولتي بسر مي ر بايكوت اكران، بيد) فرهنگي
  . انتشارات سروش. احمد ضابطي جهرمي: نوشته اريك بارنو، ترجمه  "تاريخ سينماي مستند": براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به كتاب . 2
3. Auguste and Louis Lumièr 4 .Thomas Edison ،5مخترع امريكايي .Cinematograph ،6 .Kinetoscope ،7 .David Llewelyn 

Wark "D. W." Griffith ،8 .Jean Renoir ،9 .Robert Joseph Flaherty ،10 .Sergei_Eisenstein ،11 .Denis Abelevich 
Kaufman  معروف بهDziga Vertov ،12 .Alexander Petrovych Dovzhenko ،13 .Michelangelo Antonioni ،14 .Federico 

Fellini ،15 .Pier Paolo Pasolini،  16 .Ingmar bergman ،17. Andrei Tarkovsky ،18 .Akira Kurosawa  



  

  37-50/ثر هنرياشاعرانه در  ضاسازيف /1389 زمستانپاييز و / سال هفتم/ دهپانزاره شم                                                                                            
  

 

49  

 19  .Jean-Luc Godard ،20 .Yasujirō Ozu ،21 .Theodoros Angelopoulos ،22 .Luis Buñuel Portolés ،23 .Krzysztof 
Kieślowski،   24 .Werner Herzog،  

  ايراني ساز، شاعر و پژوهشگر لميف. 25 
 26.Gregory Colbert  

27 .Carl August Sandburg ،ييكايس آمرينو نگار و رمان خيشاعر، تار  
  .در تئاتركه به وسيله ارسطو، فيلسوف بزرگ يونان باستان نوشته شده استهاي تراژدي  كتابي در باره اصول و ارزش)Poetica(فن شعر.  28
29  .mimesis  

  )1387تير ماه ( www.movallali.fr  .استعاره از ديدگاه جرجاني و ابن سينا: مقاله . مصطفي تقويان. 30 
  .است سرشك. م شعر وي در تخلص .است رانيا امروز برجسته و شاعر هسندينو . 31

  رانييا منتقد ادبي و شاعر ،سندهينو.  32 
Vladimir Vladimirovich Mayakovsky .33  

، )مجموعـه داسـتان  (، مويـه زال  )رمـان (، گرازها )مجموعه داستان(، شليك پنجم )شعر(شستشو در باد : هاي  شاعر و نويسنده معاصر، نويسنده كتاب.  34
  . ...و) شعر(اسب برنزي من 

  .1388بخشي از گفتگو با شاعر درباره شعر، مهر ماه . 35 
 Federico García Lorca 36 .  

  .الدي با لوركا انجام داديم 1936ل سال يپه مورالس در آوريي كه فليبخشي از گفت و گو. 37
38  .Martin Heidegger فيلسوف معاصر  
  "خشم پروردگار "شهور آلماني، سازنده فيلم م ساز لميف.  39

.40 Boris Mikhailovich Eikhenbaum, .41 Yuri Tynianov, .42 Viktor Borisovich Sheklovsky, .43 epithet 
  يكي از بنيان گذاران موج نو سينماي فرانسه.  44

. 45  François Truffaut, .46 Paul Éluard, .47 Super ego, .48 Sigmund Freud, .49 William Shakespeare 
kalidasa, )middle of the 4th and early 5th centuries A.D(.50  

.51  Luigi Pirandello 
52.    Khorkhe Luis Borkhes نييب معاصر آرژانتيسنده، شاعر و ادينو  
53  .Thomas Stearns Eliot دشات يادب در زه نوبليجا برنده 1948سال  كه ييايتانيبر _ ييكايو منتقد آمر سينو شنامهينما ،شاعر.  
  سنده برجسته آلمانيي، نوگوتهولفگانگ فون  يوهان. 54

 .55 Abel Gance, .56 Germaine Dulac, .57 Jean Epstein, .58 Rene Clair, . 59 Salvador Dali, .60 Jean Cocteau, .61 Cinema 
Eye (kino-Glaz) 

  1383.سايت انجمن مستندسازان سينماي ايران. "مثل برق چشم گربه در شب تاريك"مقالة: ك .ر. 62
.63 Bert Haanstra, .64  Godfrey Reggio 

  "افزار شعر سينما به مثابه نرم": لوييس بونوئل در مقاله  بخشي از خاطرات.  65
.66 Tomas Barrie, 

  روانشناس و متفكر سوييسي.  67
.68  Rollo May, .69 Symbol, .70 sign, .71  Paul Tillich   

 125ك دوره يدر  ،حيالد مسيش از ميپ سال 2700بود كه در حدود  لوگالباندا و پسر اوروك ن شاهيپنجم ل گمشيگ ،سومر فهرست شاهانة يبر پا.  72
  .اند دانسته نسونين نام ي بهيزدبانويها مادر او را ا افسانه. كرد ان حكمراني مييساله بر سومر

.73  cedar, .74 Humbaba, .75 Ninsun, .76 Anu, .77 Enkidu, .78 Ashes and Snow,  .79 Ron Fricke,80 . Koyaanisqatsi 
. 81  Godfrey Reggio, .82 Allegory 
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