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مقدمه
دنیايگستردةهنرسینمادرتاریخصدسالةخود،
درمیانتولیداتگوناگونسینمایيدرجهانغربو
شرق،شاهدپیدایشتدریجيوبلوغنوعيازسینمابوده
استکهدرصورتهاومعناهایخود،بافیلمهایدیگر

متفاوتبودهاست.
هدفایننوعسینما،ایجادسرگرمیوبرانگیختن
ِهیجانهایآنینیست؛بلكههدفآن،برانگیختنتفكر
در است. تماشاگر باطنی دریافتهای توانایی رشد و
فیلم، ازتماشای فیلمشاعرانه،پس تماشاگر حقیقت،
باخالقآنسهیم اثر، بازآفرینیمعناهای میتوانددر

شود.
سرچشمةسینمایهنریکهسینمایشاعرانهنیزاز
متنآنزادهشدهاست؛رویا،رمز،اسطوره،آیینوشعر
است.روندروبهرشدساختنایننوعفیلمهادرطول
یکقرنتاریخسینما،تعریفهایمتفاوتیراازاینهنر
جدیدارائهدادهاست.بااینحال،تمامتعریفهایارائه
زبانشناسی، پدیدارشناسی، رویكردهای با شده
چیستی بارة در هرمنوتیكی فلسفی، روانشناسی،
سینما،تعریفهاییمقطعیوناپایداربودهاند.آنسانکه
دنیا،شیوههاي بهشمارچشمهاي ما میگوید« نیچه
مختلف حقیقتهاي و حقیقت از تأویلهایي دیدن،
نیچه،درکنار فردریش فلسفي تعبیر داریم«)8:35(.
ادعایمادر بر تعبیرهرمنوتیكیمارتینهایدگر،گواه
هیچ است« شاعرانه و هنری سینمای کارکرد بارة
پرتو در واقعیتها و ندارد وجود محضي واقعیت
که همچنان .)8:58( ميگیرند« جان ما برداشتهای
بابکاحمدیدربارةتوهمثبتواقعیتدرفیلممستند
خوانده واقعیت آنچه با مستند فیلم میان میگوید«
ميشود،فاصلهزیاديوجوددارد.اینواقعیتنیستکه
ثبتميشودایندنیايمناست«)2:74(.اورتگانیزبه
نقلازماالرمه)شاعرنمادگرایفرانسوی(برایناندیشه
استکهشاعرصرفاًجهانراانعكاسنمیدهدبلكهبه
عرضه ما به فیگورهایی شعرها میکند. اضافه جهان
میکنندکهبهقدریفرادنیویاندکهحتینگریستنبه
مادی چهارچوب در جادو است. لذت مایه نیز آنها

جهان.

یک چشم به را سینما )1877-1937( فور1 الی
»از میگوید: باره این در و مینگرد فراگیر ایدئولوژی
هماننخستینسالهايدهة20،شاهدگسترشنوع
تلقيغنایي-عرفانيهستیمکهبراساسآنسینما،

مذهبآیندهاست«)3:31(.

بیان مسأله و پرسش های پژوهش
و برایتجربههایمتفاوت ورهایی آزادی خصلِت
باذاتهنِرسینماست؛هنریکه دگرگون،درآمیخته
پیوستهباصنعتاست.بسیاریازفیلمهاییکهبراساس
ویژگیهاییدرفرمومحتوا،آثاریهنریویافیلمهایی
شاعرانهبهشمارمیآیند،بهتجربههایتازهایدرزمینة
ساختارهای و فرم ایجاد و تازه تكنیکهای کشف
کدام هر که یافتهاند؛ دست متفاوتی زیباییشناسانة
میتوانند؛تعریفهایپیشینازسینمارادگرگونکنند
انبوه تودة برای آورند. پدید را تازهای تعریفهای و
و صنعتی سینمای انبوِه تولیِد به چشم که، مردمانی
برای وسیلهای و رسانه جز سینما، دوختهاند، تجاری
ایجاِد طریق از آنی لذتهای تجربة و سرگرمی
از دیگر برخی برای اما نیست، زودگذر هیجانهای
بستری و اندیشیدن برای محملی سینما، تماشاگران،
اخالقی، عرفانی، فلسفی، نگرشهای طرح برای

انسانشناسی،روانشناسیوجامعهشناسیاست.
اینمقالهسعیمیکندبهاینپرسشهاپاسخدهد:
چگونه فلسفی، قلمرو در انتزاعِی اندیشههای
معادلهایتصویریودیداریخودرادرسینمایافتهاند؟
به که عرفانی و فلسفی گرایشهای و مایهها بن
محتوایاثرهنریمربوطمیشوندچگونهدرشكلگیری

فرموساختارفیلمتأثیرمیگذارند؟
به میتوان چطور نشانهشناسی، دانش به تكیه با

خوانشمفاهیمیکفیلمفلسفیپرداخت؟
شاعرانه و هنری فیلمهای و فلسفه میان نسبت

چیست؟

سینما، پنجرة خیال
تصاویرفیلم،پدیدآمدهازنیرویتخّیلوتصّورهای
ذهنیانساناست.تصاویرفیلم،صورتبازسازیشده؛یا
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دگرگونشدةپدیدههایعالمواقعّیتند.همچنانکه
هوگومانستربرگ2)1916-1963(استداللمیکندکه
ارزشهنردربازتولیدجزءبهجزءواقعیتنیست،بلكه
رسیدنبهزیباشناسيقائمبهذاتاهمیتدارد«)5:3(.
و ذهنّیت میان نسبت کنندة دگرگون سینما،

عینّیت،واقعّیتوخیالاست.
روایتبازتولیدشدةزندگیانسانها،درقالبسیر
فیلمساز. جهانبینی با درآمیخته مستند، یا داستانی
دراینسیر،حواسفیلمساز،بهویژهچشماو،ازرخدادها،
برداشت را تصویرهایی طبیعت، باشندههای و اشیاء
میکندوباگذراندنآنتصاویرازصافیِحافظه،تخّیل،
اوهاموپندارها،بهتصوراتذهنیدستمییابد،تصّورات
ذهنیبهوسیلةابزارهایبیانهنری،بهتصاویرعینی
فیلم،تبدیلمیشوند،بدینگونه،سینمابرصورتهای
را هستی جهان و میآید فائق موجود، جهان بیرونی
خود که گونه بدان یا میخواهد، خود که آنگونه

میبیند،بازآفرینیمیکند.
هنرمند، ذهنی تصورات زایش گنجینة مهمترین
ضمیرناخودآگاهاوست.اینمعدنعمیقدرونیوروانی،
و شاعران هنری آثار پیدایش ناهشیار انگیزههای
نمادین، و استعاری زبانی با که است؛ هنرمندان
درصورتهای را باطنخود پنهان اسرار و خواستهها

بیرونیومعناهایدرونیآثارسینمایی،بیانمیکند.
سینمای گرایش ساختاری و معنایی ویژگیهای
این بازشناخت؟ میتوان چگونه را شاعرانه و هنری
سینمادرجنبههایمحتواییخودبیشتربهچهجنبهها
یافتن پی در مقاله این است؟ پرداخته نگرشهایی و

پاسخهاییبرایاینپرسشاست.
درآغازبهدستهبندیوبررسیویژگيهایوابستهبه

معنادرایننوعسینمامیپردازیم:
ویژگيهایوابستهبهمعنادرفیلمهایهنری:

1.حقیقتگرایي)نگاهعرفاني،فلسفيوماورایي(
2.تأثیرپذیریازاسطورهها،آیینهاوافسانهها
3.نگاهستایشگرانهبهطبیعتوپدیدههایآن

تمهاوموضوعهایفیلمهایهنریشاعرانه:
باید تنها نه را شاعرانه فیلمهای فیلمسازان
ردیف در را آنان باید بلكه دانست خالق هنرمندانی

آورد. شمار به نیز عارفان و فیلسوفان اندیشمندان،
از که است کسانی آن عارفان از منظور جا )دراین
فراواقعگرایانه و نگاهشهودی و ایدههایعرفاننظری
بهکسانی که عارفان لفظخاص منظور و برخوردارند
گفتهمیشودکهمراحلپیچیدهسیروسلوکوتربیت
بهسینما نگاه نوع این نیست.( کردهاند، راطی نفس
فیلمهای مانند میدهد فیلم به جادووش حالتی
فضاسازیهای از سرشار که »بالتار1«
جادوییاند.»جادووشیدرهنرعبارتاستازالقاءویا
تجسمخواصمخفیونامرییاشیاء،جانوران،انسانها،
گیاهانوبهطورکلی،کائنات،بهزبانرمزیبهیاری
پارهایتمثیالتویابعضیعالماتونشانههاینمادین«

.)6:120(
نگارندهبراینباوراستکهفیلمشاعرانهابزاربیانی
که آن از پیش که است اندیشمندانی برای مناسبی
بهبود و جهان و انسان تغییر سودای شوند، فیلمساز

وضعیتاورادرسرمیپرورانند.
تمامیفیلمهایشاعرانهویژهنگاهیسرشارازعشق
نقد از ازآنهادرهالهای برخی برخوردارندکه امید و
یادداشت »واپسین شدهاند. پیچیده موجود، وضع
به )1956 نوامبر 24( مرگش سحرگاه در داوژنكو
گونهايشگفتآور،واپسیننوشتههايتارکوفسكيرابه
یادميآورد:»هنرماسختیكنواخت،ماللآوروبيروح
شده. جدا خویش کار گوهر از هنرمند چراکه است،
نیروياندیشه،سادگيوژرفاينگاههنرمند،امروزجاي
خودرابهرئالیسمیکرنگوکوتهنظريسپردهاست.
هنرمندان،بيبهرهازاندیشه،همچونحشراتهمهجا
دیدهميشود.اینجادیگرخبريازعشقنیست.دیگر
بر افزون .) 2:62( است« نمانده زیستن براي جایي
جمله از نیز گرایی شهود و ماورایی نگرش عشق،
گرایشهایمحتواییبرخیازفیلمهایشاعرانهبهشمار
پردازمعاصرسینما( )نظریه استفانسایمون رود. می
سخنیداردکهبسیبهاندیشةمادراینبخشنزدیک
پیامهایي ما براي فیلمها طریق از کائنات است:«
از برخی تحلیل در سایمون .)5:11( ميفرستند«
فیلمهایشاعرانهوشهودگرابهنتیجهایدرارتباطبا
میرسد تماشاگرانشان و فیلمها گونه این فیلمسازان
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با فرد به ارتباطيواحدومنحصر ما از که«هرکدام
الوهیتداریم«)همان:5:111(.

اوفیلمهایحقیقتگراوفراواقعگرا»به ازدیدگاه
عمیقترین سینما تاریک سالن در نامتناهي گونهاي
پرسشها،چالشهاوآرزوهايطبیعتبشريمارابه
استعاري گونهاي به ميتواند فیلم آیا تصویرميکشد.
رازهايفراموششدهزندگيماراصورتبنديکند؟«

)5:8(
فیلمهای در شده بیان حقیقت نگارنده، باور به
حقیقتهایی بلكه یگانه حقیقتهایی نه شاعرانه
جستن یا رسیدن راه شاعرانه، فیلمهای متكثراند.
حقیقترادربرابرماقرارمیدهدونهخودحقیقترا.
حقیقت،بزرگتروبیكرانترازآناستکهتوسطیکتن
دریافتشودوتنهادریکفیلمیایککتابگنجانده
شود.افزونبراینبراساسپارادایمهایگوناگونتعاریف
وهمچنین است گوناگون نیز ازحقیقت اندیشمندان
پارادایمهایتماشاگرنیزدرچگونگیتأویلوتفسیراو
ازفیلمنقشداردوبرداشتهانیزبهگوناگونیوتكثر
میرسد.همچنانکهفردریشنیچهمیگوید:»برخالف
پوزیتیویستهاکهمعتقدندفقطواقعیتهاوجوددارند،
منمیگویم:خیر.واقعیتدرستهمانچیزیاستکه
وجودندارد،تنهاتاویلهاوجوددارند«)7:47(.

تأثیرپذیری از اسطوره ها، آیین ها و افسانه ها
احساسشاعرانهگفتیمکه ایندربخش از پیش
آیینها،افسانههاواسطورههایبشرازاحساسشاعرانه
سرچشمهمیگیرند.شعروفیلمشاعرانهودیگرگونههای
ادبیوهنرینیزریشهدراحساسشاعرانهدارند.اشارة
اسطورهشناسمشهور،نورتراپفرایبهوجود»رابطه
بسیارنزدیکوناگزیربیناساطیرباشعر«)8:62(نیز
درواقعبازشناسیریشههایمشترکشعرواسطورهدر
که است شاعرانه احساس پیچیدهی نیروی گسترة
همراههمیشگیبشردرتمامدورانزندگیاشبرزمین
از این،برخورداریهردویآنها بر افزون بودهاست.
موجب که گرایی فراواقع و تخیلی و رویایی فضاهای
ارتباطی پل است شده قدرتمند ذهنی تصاویر خلق
ایجاد اسطوره و بینشعر)آثارشاعرانه( نزدیكی بسیار

کردهاست.آثارشاعرانهواسطورهها،زاییدةتخّیلخالق
بشراند.

دستهبندیفصلهایمشترکاسطورهها،آیینهاو
افسانههابافیلمشاعرانهوشعر:

1.برخورداریازفضاهایرویایی
2.برخورداریازنیرویتخّیلخالق

3.برخورداریازتصاویرذهنیگسترده
4.برخورداریازنگاهفراواقعگرایانهبهپدیدههای

هستی
5.ایجادتجربههایتازه،فراترازتجربههایزندگی

روزمرهازراههنجارشكنیوآشناییزدایی
بزرگ مفاهیم تبیین و حقیقتجویی .6

هستیشناسانهمانند:پیدایش،زندگیومرگ
اززباننمادینواستعاریدرطرح 7.برخورداری

مفاهیم
دیدگاه )از انسان ناخودآگاه ضمیر از جوشیده .8

روانشناسی(
9.برانگیزانندةتأویل،تعبیروتفسیر

10.بازتابالیههایژرففرهنگی،تاریخی،اجتماعی
وروانشناسی

11.ایجادبستریروانیمناسببرایرهاییانسان
ازرنجوبهآرامشرسیدنبشر

بازتاب آیین ها، اسطوره ها و افسانه ها در فیلم های 
شاعرانه:

در شكل چند به افسانهها و اسطورهها آیینها،
فیلمهایشاعرانهبازتابمییابند:

1.استفادهمستقیمازآنهادرداستانفیلم:
که نحوی به آشنا، اسطورههای از استفاده .2

قهرمانانفیلمموجوداتاساطیریباشند.
ساخت و اسطورهها ویژگی از بهرهگیری .2 .1
اسطورههایتازه،بهشكلیکهشخصیتهایاصلیفیلم

باشند.
نمونه:فیلمحفاریهایمعبدآناهیتا)1348(ساختة
و )عینیت رویا و واقعیت از آمیزهاي نصیبی، نصیب
ذهنیت(است،نصیبیدراینفیلم،بهبازسازيتخیالت
باستان؛ ایران اساطیری بانوی ایزد با رابطه در خود
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ميآمیزد. خیال با را واقعیت و ميزند دست آناهیتا
ساز، فیلم و ست آناهیتا فیلم این محوری شخصیت
رویاهایيراکهدررابطهبااینزنخدادرسرپرورانده

است،بهتصویرکشیدهوبازسازيميکند.
)فضاسازی آیینی یا افسانهای اسطورهای، نگاه
و نمادها از استفاده افسانهای(: و آیینی یا اسطورهای
به مستقیم اشاره بدون آیینی و اسطورهای نشانههای

آنها
کارگردانی به )2006( »سرچشمه«3 فیلم نمونه:

دارنآرنوفسكي)-1969(

بررسی ویژگی های معنایی و محتوایی در فیلم سرچشمه
فیلم»سرچشمه«بهکارگردانیدارنآرنوفسكی،از
نمونهفیلمهایفلسفیاستکهبستراصلیفیلمراالهام
تشكیل عرفانی و اساطیری باورهای و افسانهها از
میدهد.دراینجابرایبررسیدقیقترفیلمبهبررسی
ویژگیهایگوناگونفیلمکهآنرادرردیففیلمهای

سینمایفلسفیوعرفانیقرارمیدهدمیپردازیم:
برخورداریازفضاهايرویاگونهمهمترینویژگیاین
فیلماست.)انتقالوتبدیلفضاهايمتضادبهیكدیگراز
ویژگیهایمهمرویاهایماست.اینفیلمآمیزةرویاو
واقعیتاستکهبهلحظههايزندگي،بعديفرازمیني
بخشیدهاست.هرلحظهاززندگیدارایبعدیمتفاوت
و نیستند عادي لحظههای زندگی لحظههای است.
انسانهاهرلحظهدرفاصلةمیانمرگوجاودانگيدر

تالشند.
و افسانهها بر سرچشمه فیلم تصاویر بنیادهای
زمین مشرق از برخاسته دیني و اساطیري باورهاي
استواراستونگاهاشراقيومعنويمبتنیبراندیشههای

شرقیبهویژهآیینبوداوذندرآنموجمیزند.
فكراصلیفیلم،مبتنیاستبرنگاهشهودینسبت
به رسیدن و دیگر تولدی مثابة به مرگ پدیدة به
جاودانگی:»مرگراهيبهسويشگفتياست«.چانكه
بودامیاندیشید«...ایآناندا،اگرکسیازتوپرسد:انگیزه
و زادمان دهی: پاسخ باید چیست؟ مرگ و پیری
پیدایش!واگرپرسدانگیزهزادمانچیست؟بایدپاسخ

دهی:شدن«)10:278،277(

جمله از طبیعت مهم عناصر آرنوفسكی، دارن
درخت،آب،نور،بادو...رابهصورتاستعاریونمادین
برایبیانموضوعونمایشسیروسلوکدرونیوسفر
با است. گرفته کار به فیلم، شخصیتهای انفاسی
نشانههای دریافت و نشانهشناسی مبنای بر خوانشی
دائو فلسفه به نقبی فیلمنامه نویسنده فیلم، فلسفی
)تائو(واندیشههایچوانگتزودرموردارتباطواقعیت
به نسبت دگرگون و متفاوت درک است. زده رویا و
فرازنگی به را فرد رویا، و خیال حقیقت، واقعیت،
میرساندوفرزانگی»آموزشبدونکالموانجامدادن

بدونعملاست«)9:43(.
نگرشهایفلسفیابنعربینیزدرموردجهانرویا
وجهانواقعیتبربسیاریازسكانسهایفیلم،سایه
و رؤیا بین مرزهاي »سرچشمه«، در است. افكنده
و آگاه خود عین، و ذهن بیداري، و خواب واقعیت،
ناخودآگاه،زمانباستانيوزمانمعاصر،گذشته،آیندهو

حالبرداشتهشدهاست.
»کنسهاززبانچاندراکیرتیاستادبوداییمینویسد:
هیچچیزدارایحقیقتدرونینیست،انسانیکنكایش
سحروجادوراتماشامیکند،یکسرابرامینگرد،
و میبیند... خواب در را رویایی میشنود، را پژواکی
میداندکهآننمایش،آنسراب،آنپژواک،آنرویاو

آنچهدرخوابدیدهواقعیتندارند«)10:307(.
پرکنتراست نورپردازيهاي از سرشار سرچشمه،
دراماتیکاستوبرآناستتابافضاسازیهاییشاعرانه
در انگیزاسیون و عقاید تفتیش دادگاههای به نسبت
قرونوسطياسپانیاواکنشنشاندهد:»اکنونزمان
تاریكياستوهرسایهايباروشنيروزازبینخواهد

رفت«.
صورخیالیبكارگرفتهشدهدراینفیلمازعناصر
پشتوانه با کارگردان، و است شده گزینش طبیعت
نگاهی عناصر این به عرفانشرق، و فلسفی مطالعات
استعاریونمادیندارد.مهمتریننماداینفیلم،درخت
است؛تأکیدبردرخت،نماددانشومعرفتدربهشت.
درختشناورزندگي،معرفتو...دریکتخممرغشفاف
بارة در مقدس کتاب بر مبتنی )تأویلی )جنینوار(

درختممنوعدربهشت:درختمعرفتنیکوبد(.
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درختيشناورکهبهسويکهكشان،ستارهجاودانگي
به مثابهدرخت:»مرد به انسان تولددوبارهميرود. و
درختتبدیلشد،پرندگاندانهاشراخوردندوآنگاه
قرباني خدایان افسانة شد.« تبدیل دانه به بار دگر
از که هندوستان( و یونان مصر، اساطیر از )برداشتی
اجزاءبدنآنهاجهانهستیپدیدارشدهاست.اجزاء
بدنخدایانقربانيشده،بهدرختتبدیلشده،بزرگ
شدهاندوسرانجام،زمینراتشكیلدادند.درختيکه
مردباآنارتباطدارد،همانزناستکهپسازمرگ

بهدرختتبدیلشدهاست.
»روحدرخت،سببکشتمیشود.دربینمندارهاف
مسئولیت مسأله و دارد مقدسی بیشة دهكدهای هر
محصولباخدایانبیشهاست...سیاهانساحلطالدر
پایدرختانبزرگخاصی،قربانیمیکنندومعتقدند
نابود زمین ثمرات همة شود، قطع درخت یک اگر
ازدیاد و زنان ولد و زاد موجب درخت، میشود....روح

گیاهانمیشود«)10:161(.
نگرشهای از بهرگیری با »سرچشمه« فیلم
اسطورهایوآیینی،سرشارازتصاویررویاییوتخیلی
استکهساختارشاعرانهفیلمرارقمزدهاند.تصاویری
مانند:مردباخوردنخونسپیددرختبهنورمعرفت
دستمییابد.تمامدرختباکیهانیگانهميشودواز
تمامبدنمرد،بوتههايسبزميرویندوسرانجام،کاماًل
باطبیعتیگانه تبدیلبهزمینپرگلسبزميشودو
زمین تمام آن از و است ميشود.خوندرختسپید
بارورميشود.)یادآوریاسطورهباروريبهوسیلهخون:
دراساطیرشرقوغرب:ایران:سیاوش،یونان:دیونیروس(
ناگهانهمهکیهانبهیکنقطهنورتبدیلميشود
و کیهان به باز و دوبارهگستردهميشود نقطه، آن و
درختيشكوهمندتبدیلمیشودوهمهچیزدریک

دانهسبزکهزنآنراميچیندفشردهمیشود.
درفیلم»سرچشمه«،نماهايمتعدداززاویةباال4،

استعارهایازنگاهملكوتیوکیهانیخداست.
گرایشمعناییفیلمبهسویجنبههایاساطیریو
مفاهیممعنویودینیاست:تقابلنوروظلمت،شیطان
ملكة کتاب، در فیلم اصلی زن بدی. و نیكي خدا، و
نیكیهاست:»درهارابازکنیدتانورروبهدروننماید.«

اشراقی و نگاهشهودی بر است مبتنی فیلم بنیاد
نسبتبهزن.دراینفیلم،زنراهمیشهدرهالهايازنور
معصومیت و لطافت پاکي، عشق، نماد زن، ميبینم.

است.
»سرچشمه«،برخوردارازنگاهینمادینبهشكلهای
اینپدیدههابرآن ازجملهدایرهاستکهدر هندسی
تأکیدشدهاست:دایرهنور،کهكشان،فرمهايخنجر،کف
اتاق،شمعدانمقدس.تبدیلفرمشاخههابهدایرةنور،
ترکیبفرمکهكشانبهدایرةکفسالنبیمارستان)دایره
دراسطورهشناسیوآیینهایشرقینمادکائناتبودهو
بیمارستانکهدر اتاق دارد.( ومقدس ویژه جایگاهی
کهكشانترکیبميشودبهمرگوبهزن،بعديکائناتي

ميبخشد.حلقةانگشترنیزباکیهان،یگانهمیشود.
کلفیلمیکسیروسلوکدرونيبرايرسیدنبه
حقیقتمرگ،زندگيوعالموجوداست.»سرچشمه«،
درپیامهایخودسرچشمهگرفتهازاندیشههایعرفانی
کوئیلو، پائولو کاستاندا، کارلوس مانند: نویسندگانی
کریستینبوبن،جوزفردفیلد،جبرانخلیلجبرانو
نویسندگانیمانندآنهااست.ازاینرودرآن،نگاهی
استعاریبهکتابدیدهمیشودوکتاب،نمادسرنوشت

ودرحقیقت،کتابهستیاست.
آرنوفسكیباتأکیدبربافتگرافیكيتصاویروکشف
هماهنگیمعناییوماوراییبینآنها:بافت،رنگ،نور،
حجم،خط،استفادهازالیتموتیفنوردربخشهاي
مختلففیلم،استفادهنمادینازرنگسفیددرفیدهاو
بابكارگیریحرکاتسیالورواندوربینسعیمیکند

کهاینمفاهیمتجریدیرابهتصویربكشد.

فضاسازی ماورایی 
ساختنتصاویریبافضاسازیماوراییوفراواقعیدر
فیلم،کهبهفضایتصاویرذهنیوغیرمتعارفافسانهها
واسطورههاشبیهباشدواحساسیمشابهرادرتماشاگر
است. »سرچشمه« فیلم دیگر ویژگیهای از برانگیزد،
و آیینی جنبههای از متأثر گرایانه فراواقع فضاسازی

معنوی،درسراسرفیلمموجمیزند.
»باد فیلم نیز، ایرانی فیلمهای میان در نمونهها:
جن«ساختةناصرتقوایيبایکجنبشوعدمتعادل
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از سپس ميکوبند. ساحل بر سر امواج ميشود، آغاز
گورستانبهمحفلبرگزاریآییناهلهواواردمیشویم.
تصاویرفیلمآمیزهایازفضاهایکابوسگونهورویاوار

است.
و شاعرانه نریشنی با فیلم سفیِد و سیاه تصاویر
رویدادی بروز برای شاملو( احمد صدای رازآمیز)با

ماوراییوجادویی)آیینزار(زمینهسازیمیکنند.
فیلم در طبیعت عناصر رمزهای از نمونههایی
نیاکان(، )درخت درخت استعاره .1 »سرچشمه«:
ریشههايدرهمپیچیده)درختمعلقدرفضا(درخت
جاودانگی به بخورد را آن شیره کسي )هر جاودانگي

میرسد.(
مردگان که جایي طالیي، )ستارگان کهكشان .2

زندهميشوند(
3.باران

گردن پرزهاي با آن تطبیق و درخت پرزهاي .4
دخترکهمردآنراميبوسد.

5.پوستبدن
6.چشم
7.لب

8.تاکیدبرآتش)شمع،نور،شعله(دراکثرپالنها
9.نگاهاستعاريبهزمستانوبرف:زندربرفبه
ستارگانمينگرد.زمستاندراینفیلمنمادزناست.)
منطبقبراندیشهاسطورهشناسیایرانباستانوچین
باستان(زندربرفراهمیرودودربرفنیزمیمیرد.

فیلم»برکت«)باراکا(ساختةرانفریک،سرشاراز
پالنهایشكوهمندیازطبیعتاستکهترسوشوق
بینندهزندهمیکنندچنانکه دنیایاسطورههارادر
برابر در ازل، زمان در فیلم، تماشای هنگام گویی،

آفرینشدوبارةجهاناند.
تیمبرتوندرفیلم»ماهیبزرگ«بهرویاهایبشر،
اصالتیابدیمیبخشدوفیلمرادرهالههایتودرتویی
ازاستعارههایطبیعتمانندماهیوآبغرقمیکندو
بانگاهیکهبهنظرمیرسدبرداشتشدهازعرفانشرقی
بهویژهنگاهموالنادرمثنویودیوانشمسباشدانسان
و زیبا مرگی با سرانجام که دانسته ماهی مثابه به را

رویاییبهاصلخویشبازمیگردد.

به نیز »1900 »افسانة فیلم در تورناتوره جوزپه
عناصرطبیعتنگاهیاستعاریدارد.بسیاریازفیلمهای
آندرهتارکوفسكیبهویژهاستاکروسوالریسسرشار
به استعاری و رازآمیز فلسفی، اسطورهای، نگاه از

پدیدههایطبیعتاند.
فیلم»گبه«اثرمحسنمخملبافو»درختجان«
اثرفرهادمهرانفر،نیزسرشارازتصاویرزیباوباشكوهی
فیلم در استعاری نگاهی با که است ایران طبیعت از
بازتابیافتهاند.نگاهاساطیریمبتنیبرفرهنگایرانی
دررابطهباارتباطزنباآبومفهومعشق،محوراساسی

ایندوفیلماند.

نگاه ستایشگرانه به طبیعت و پدیده های آن در 
فیلم سرچشمه

شاعران توجه صدر در آن پدیدههای و طبیعت
عرصةسینمابرایساختنفیلمهایشاعرانهبودهاست،
درفیلمشاعرانه»سرچشمه«نیزطبیعت،بسیاراسرار

آمیزوپررازورمزجلوهکردهاست.
نگاهستایشگرانهبهطبیعتورازهایکشفنشده
آنبودکهموجبخلقاسطورههاوافسانههایمللشد.
بااینحالپسازگذشتهزارانسالازپیدایشانسان
برزمینوباپیشرفتهایدانشوتكنولوژیهمچنان
طبیعت،چشماندازهایش،فرمهاورنگهایشورفتارهای
متفاوتپدیدههایبیشمارشبرایشاعرانوهنرمندان

درهالههاییرمزآمیزباقیماندهاست.
بسیاریازپدیدههایآفرینشدرآسمانوزمینبا
عرصههای در استعاری و مجازی نمادین، جایگاهی
مختلفزندگیبشرراهیافتهاندودرجایگاههاییمتفاوت

ازحضورواقعیخوددرطبیعت،قرارگرفتهاند.
آتش، خاک، باد، آب، خورشید، ستارگان، ماه،
درخت،گل،حیواناتبهویژه:ماهی،شیر،عقاب،اسب،
کالغوغیرهنزدبسیاریازمللجهانمفاهیمیاستعاری

وماوراییدارند.
فیلم»سرچشمه«،سرشارازاستعارههاییاستکه
ازعناصروپدیدههایطبیعتبرداشتشدهاست.این
فیلمراکهبانگاهیشهودیوماوراییدربافتیداستانی
بهجلوههایرازآمیزطبیعتمینگرد،مانندفیلمماهی
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استعاریترین ردیف در میتوان برتون تیم اثر بزرگ
فیلمهایسینمایشاعرانه،بهشمارآورد.

ویژگیهای دیگر از مینیمالیستی گرایشهای
فیلم ازجمله ویژه فیلمهایشاعرانه استفادهشدهدر

سرچشمهاست.

مینی مالیسم )کاربرد بیشترین فشردگی(
افزونبرسبکهایسوررئالیسموسمبولیسم،فیلم
نیز مالیستی مینی ساختاری از برخوردار سرچشمه
کمک سرچشمه فیلم در مینیمالیسم کاربرد هست.
شایانیبهانتقالپیامهایمعنویوشهودیفیلمکرده

است.
مینیمالیسمرامیتوانیمیكیازفرزندانفرمالیسم
جنبش بدانیم. آمد، پدید میالدی دهة1920 در که
فرمالیسم،مربوطبهایجادتحوالتادبیدرزمینهشعر
بودامابهقلمرودیگرگونههایادبینیزواردشدوبر

هنرهایتجسمی،تئاتروسینمانیزتأثیرگذاشت.
درفرهنگبریتانیكادربارةواژهمینیمالیسمآمده
است:»جنبشیکهدراواخردهة1960درعرصههنرها،
بهویژهنقاشیوموسیقیدرامریكاپاگرفتوبارزترین
مشخصةآنتأکیدبرسادگیبیشازحدصورتوتوجه
گاهی هنرمندان این آثار بود. وخشک عینی نگاه به
کاماًلازرویتصادفپدیدمیآمدوگاهزادةشكلهای

هندسیسادهومكرربود«)4:8(.
پایه بر که است سبكی ادبیات، در مینیمالیسم 
بیان برای واژهها حداقل از استفاده در زیاد فشردگی
مفهومموردنظرنویسندهومبتنیبرایجازبیشازحِد
محتوایاثربناشدهاست.درایننوعداستانهایبسیار
کوتاهتمامجزییات،حذفشدهوفقطعناصرضروری
اثر،آنهمدرکمترینوکوتاهترینشكل،باقیمیمانند.
میگوید: مینیمالیستی هنر تعریف در بارت جان
»عقیدهایدرهنرکهبهطورخالصهمیگویدکمهم

زیاداست)4:10(.

کنکاشی محتوایی در سرچشمه
فیلم معنایی و محتوایی ویژگیهای مهمترین

سرچشمهدرجنبههایزیر،دستهبندیمیشوند:

الف(جنبههایعرفانیواشراقی)شهودی(
ب(جنبههایفلسفی
ج(جنبههایاخالقی

در میتوان را فیلم این اندیشههای بن همچنین
ویژگیهایزیردستهبندیکرد:
1.ستایشعشقومهرورزی

2.ستایشطبیعت
3.تأکیدبرارزشهایاخالقیبهویژه:راستگویی،
بخشش،وفاداری،فداکاری،پایداری،صداقت،گذشت،
شجاعت،فروتنی،ارتباطانسانباخداوندوکائناتوجود
نگرشهای شادی، ستایش زیبایی، ستایش )ایمان(،
شهودیوآگاهیدرونی،دعوتبهکشفحقیقتدرکنه
انسان و انسانی ارزشهای هستی، جهان پدیدههای
رستگاری حقیقت، و طریقت سلوک، و سیر دوستی،
انسان،مفاهیمازلیوابدیوجودوهستیشناسیانسان
وجهان،صلحدوستیونفیخشونتوجنگ،کشفکل
درجزءوجزءدرکل)هیچپدیدهایُخرد،بیهدفو

بیارزشنیست.(،ستایشزندگی.

نتیجه گیری
هنری فیلمهای ساختاری ویژگیهای مهمترین
ساختارشكنی، رویاگونگی، خیالپردازی، شاعرانه،
آشناییزدایی،هنجارگریزیوگرایشهاینمادیناست.
واداشتن تفسیر و تعبیر تفكر، به واداشتن، تاویل به
هستی، جهان پدیدههای و زندگی برابر در مخاطب

کارکرداصلیسینمایشاعرانهاست.
برانگیختنتاویلهاوتفسیرهادرذهنتماشاگریک
فیلمشاعرانه،بهزایشپرسشمنجرمیشود،ازاینرو
فیلمهایشاعرانهدرپایانخودآغازمیشوندومیتوانند
بستهبهظرفیتفكری،ادراکیواحساسیتماشاگرتا
تنها یابند.درفیلمشاعرانه؛تماشاگر، ادامه نهایت بی
تماشاگرنیست،بلكهآفرینشگراست.اوازطریقتاویل
معناهادرآفرینشاثرهنری،بافیلمسازهمراهمیشود.
شاعرانه فیلم غایت تماشاگر، در دگرگونی این ایجاد

است.
به )آرنوفسكی( کارگردان »سرچشمه«، فیلم در
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و جهانبینی صاحب فیلسوف، هنرمندی عنوان
بستری در اسطورهشناسی و شهودی پارادایمهای
نگرشهای اساس میشود. نمایان نمادین و استعاری
معناییدراینفیلم،گرایشبهجنبههایمتافیزیكیو
ماوراییاستکههمهمفاهیمدیگرزندگیرادرخود
باورهای در ریشه که نگرشهایی ميکند. دگرگون

عرفانیوآیینهایشرقیدارد.
بیتردیدچنینکارگردانیدرجایگاهیکآفرینشگر
فیلم ساخت برای که آفرینشگری است؛ شده ظاهر
هدفمندخود،مجهزبهدانشوبینشالزمدرزمینههای:
ادبیات، فلسفه، روانشناسی، اسطورهشناسی،

انسانشناسیومردمشناسیاست.
بدینترتیب،درسینمایهنریوشاعرانه،کارگردان،
میخواهد که است روشنفكر و اندیشه صاحب فردی
زمینه در تالش و تصویری شعر یک خلق بر عالوه
هنری،گامی تازه و متفاوت آفرینشهای به دستیابی

نیز،درجهتتكاملانسانوجهانبردارد.
درعرصةفیلمسازی،اززاویةیکنگاهشاعرانهاست
اثرشاعرانه از اگر کهیکشعرتصویریزادهمیشود.
معنازداییشود،هویتکلیاثر،بهعنوانیکاثرشاعرانه
)مانندفیلمشاعرانه(ازبینمیرود؛اماهویتهنریآن
برجامیماند.تنهادراینمرزاساسیاستکهسینمای
هنجارگریزی، ساختارشكنی، شاخصههای با هنری
سینمای از رویاوارگی و خیالورزی آشناییزدایی،
شاعرانةساختارشكن،هنجارگریز،آشناییزدا،تخیلیو

رویاییجدامیشود.

پی نوشت ها
1. Elie Faure
2. Hugo Munsterberg 
3. Bela Tarr
4. The Fountain
5. high angle
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