
 

 های متقابل تصویری در شعر نوگرا و سینمای نوین ایرانبررسی نشانه
  سهراب سپهری و عباس کیارستمی مطالعه موردی

 
 1محمد رضا شریف زاده
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 :چکیده
 تصویرِ عینیتِ به را ذهنی تصویرِ تا کوشدمی سینما مقابل، در شود،می منتهی ایماژ ایجاد به که گشایدمی راهی زبان در شعر

 بررسی و تحلیل به  نظری نیاز که دهدمی نشان و تشابهات را تأثیرات از ایگونه تبادل، این. برگرداند نور ذرات از متشکل
 سرگذشت هنر، تاریخ که گفت توانمی. شود برطرف شتابزدههای ارزیابی از های ناشیسوءبرداشت برخی تا ها وجود داردآن

 مقاله، این لذا سینما،  قرن طرفی از و بود نو شعر قرن طرفی از اخیر، قرن است زمان طول در یکدیگر بر هنرمندان تأثیرات
 منظر از تصویری هاینشانه تحلیل رویکرد با معنایی، و صوری هایشباهت منظر از را ایران معاصر هنرنمدان از نمونه دو

اشعارش بارها  که است سپهری سهراب معاصر، نوگرای شاعران مهمترین از یکی.دهدمی قرار بررسی تطبیقی مورد بینامتنیّت
 عباس آثار با واضح طور نیز به ایران نوین سینمای. است یافته راه جمعی حافظۀ به و گرفته قرار تأویل و ترجمه مورد

 بررسی با. است شده ویژه محسوب سبکی همچون محققین سوی از و گرفته خود به هنری پیش از بیش تشخصی کیارستمی
 از خود، مُلهِم خاص سبک بازنمایی در اندازه چه تا فیلمساز این که یابیمدرمی «کجاست دوست خانه» فیلم ساختار و مضمون

 که به وجود آورده را محتوایی-فرمی سینماییِ بیان نوعی شاعرانگی، این چگونه و بوده موفق سپهری، سهراب اثر «نشانی»شعر
آورانۀ و فن صنعتی ماهیّتِ و پُررنگ و برجسته کرده را فیلم شناسانۀ زیبایی جنبۀ نوآوری در شیوۀ روایت سینمایی، طریق از
.نموده است رنگکم آن، هنری جوهرِ نفعِ به را آن
 

 روایت شاعرانه، های تصویرینشانهشعر فارسی، سینمای ایران، بینامتنیّت، : های کلیدیواژه

 مقدمه .1
فرهنگی است؛ به « افزاییهم»ها، تأثیر شعر بر سایر هنرها، نشانگر نوعی استقرار و استمرار و در سیر تکامل فرهنگ

یونان پیش از میالد، آنچه اصالت دارد ای که یک ملّت داری فرهنگ، ملّتی دارای شعر است. مثالً در اوج هنر گونه
دربارۀ حدود و ثغور زیبایی بر مبنای منطق در متن  1فنّ شعر همان اصول و قواعد فلسفۀ هنر ارسطویی است که در

تعمیم یافته است؛ یا در اوج هنر معماری ایران در دوران نیز به مرور به معماری و سایر هنرها و ادبی نگاشته شده 
توان دید که دیوان را مشاهده کرد، همچنین می و تأثیرپذیری از آن کالم ادبیبا  ان امتزاج و آمیختگیتوصفویه، می

 شاعرانی چون سعدی و نظامی چگونه منبع الهام نقاشان قرار گرفته است.
 ،نمایدکند که تأمل فلسفی در ذات هنر همواره همچون استتیک رُخ میتصریح می (1۱۹۱-1۸۸۱)مارتین هایدگر

اند مدخل مناسبی بر مطالعات شناسانۀ آثار هنرمندان از منظر تأثیراتی که بر یکدیگر داشتهبنابراین مقایسۀ زیبایی
باشد چنانکه پدیدارشناسی هنر نیز به بررسی محتوای هنری است و به مثابهِ آجر مناسبی برای دیوار تاریخ هنر می

پدیدارهای هنری با یکدیگر، تا از این طریق به روابط درونی و ذاتی آنها پردازد و به توصیف ارتباط تجربۀ هنری می
 و نهایتاً کشف یک ماهیت و ذات برای هنر نائل شود.

باید  و نیل به توصیفی دقیق از هنر معاصر ایران، در دورۀ معاصر ات و توارُداتتاثیراین  ی ردیابی و شناختبرا
گیری بوده است و از سوی دیگر، دوران شکل «نو شعر»ن نَـشو و نمایِ در نظر داشت که قرن جاری، از سویی دورا
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که تاکنون کمتر -می باشد؛ پس مفید و الهام بخش خواهد بود که نقش شعر معاصر بر سینمای ایران  «ی ایرانسینما»
 با بررسی دو نمونۀ مهم، روشن شود. -مورد تحقیق قرار گرفته است

شود که مورد یکی از مهمترین هنرمندان قرن اخیر محسوب می (153۹-153۱«)سهراب سپهری»با توجه به اینکه 
این ، ها ترجمه شده استهایی بوده که شعرش به سایر زباننظر پژوهشگران هنر معاصر قرار گرفته و یکی از نام

که ( 151۱-15۱3« )عباس کیارستمی»اثر  «خانۀ دوست کجاست» یلمو بر فا «نشانی» ، چگونگی تأثیرات شعرمقاله
  دهد.می مورد تجزیه و تحلیل قراررا  یکی از فیلمسازان صاحب سبک سینمای ایران و جهان است

مورد توجه پژوهشگران و دانشجویان هنر و ادبیات بوده است، با این وجود، کمتر دیده شده که  هموراهسپهری 
ویل و أن معاصر و بعد از خود داشته است، از طریق تی که بر هنرمندایشناختیآثار این هنرمند از منظر تأثیرات نشانه

 بررسی شود. و ردیابی بینامتنیّت« شعریهای ایماژ »تفسیر 
شوند، بینامتنیت به رابطۀ میان یک متن و متون دیگر اشاره دارد، در این نظرگاه آثار هنری هم متن محسوب می

هر متنی همچون موزائیکی از نقل »کند. ها را بررسی میجهان هر اثر یا متنی جهانی دارد و بینامتنیت روابط میان این
هاست، هر متنی حاصل جذب و تغییر سایر متون است. مفهوم بینامتنیّت آمده است تا جای بیناذهنیّت را قول

پدید ای را یابد و همین متون، شبکه( هر متنی در پیوند با سایر متون امکان درک شدن می1۱3: 15۸۸کالر،«)بگیرد.
دهند که مختصات برجستۀ متن را کنند و به فرد این امکان را میآورند که خوانش و تفسیر متن را ممکن میمی

ها را در ذهن خود تأویل کرده و ادراک کند. به این ترتیب، بیناذهنیت یا دانش مشترکی که در تشخیص داده و آن
آن منی که به » (1۱۸3-1۱13یگر است. به گفتۀ روالن بارت )کند، نقشی از همین متون دخوانش متن کاربرد پیدا می

-تر رمزگانهای نامحدود، یا به بیان دقیقای از رمزگانرود خودش کثرتی از سایر متون است، مجموعهسراغ متن می

این کند، اما در اصل های گم شده است... ذهنیّت معموالً تمامیتی است که من، متن را به وسیلۀ آن انباشته می
دهد. به طوری که در نهایت، ذهنیّت من، هایی است که من را شکل مینشستِ کل رمزگانانباشتگی جعلی فقط ته

ارتباط با تفاهم و است به سوی  مدخلیبینامتنیّت در مجموع  (1۱۱: 15۸۸)کالر،« یابد.کلیّت یک شکل قالبی را می
شناخت مشترک یا نسبتاً ساز سازد و زمینهممکن می راگری ارتباط بیناذهنی، شناخت و درک دی ، و ایندیگر اذهان

 گردد.از آثار هنری و متون به طور کلی میمشترک 
همچنین به منظور افزودن بر منابع مطالعات ای و بینارشتهبه خاطر نیاز جامعۀ هنری به تحقیقات تطبیقی و 

 شود. ضرورتی نظری محسوب می یارستمی،سینمای ک بر سپهری در چگونگی انعکاس دنیای شعر تأملسینمایی، 
-عناصر طبیعتو بکارگیری ساختۀ کیارستمی از مناظر متعدد، خصوصاً انتخاب « خانۀ دوست کجاست»فیلم 

شناسی عنوان و مضمون و سپهری تأثیرات خودآگاهانه و ناخودآگاهانه پذیرفته است. نشانه« نشانی»از شعر  ،گرایانه
و در این  –کند که فیلمساز تا چه حد به دنیای شعر سهراب سپهری فیلم، مشخص میشیوۀ روایت سینمایی این 

در معرض  نسبت به آن ه داشته و به آن ارجاع داده وتوج – حجم سبزاز مجموعۀ « نشانی»فیلمش خصوصاً به شعر 
 است. بودهتأثیر بینامتنی 

یک جمله از  هدفمند،هد کیارستمی آگاهانه و داین بررسی از آن جهت اهمیت دارد که عالوه بر اینکه نشان می
،کانون پرورش فکری کودکان 15۱3مطلع شعر نشانی سهراب سپهری را به عنوان نام فیلمش )خانه دوست کجاست، 

های معنادار شعر نشانی سپهری در تم اصلی فیلم و نوجوانان( برگزیده است، بلکه نشان خواهد داد که چگونه نشانه
در نتیجۀ  این مقاله نیز داشته است.« گریکنشهم»هنری و « افزاییهم»منجر به  یلم، تأثیر محتواییِو چند صحنه از ف

دهد تا چگونگی یهای تصویری به چند پرسش پاسخ من و نشانهامیمطالعۀ این دو هنرمند از منظرِ تأویل مض
ای محل بحث، از فیلم مذکور، مورد تأثیرپذیری کیارستمی از سپهری را توضیح دهد، در این روند، تصویر نماه

شود، اینها ها جواب داده میها و صحنهشود. از جملۀ سواالتی که از طریق تحلیل پالنواقع می و توضیح ارجاع
هستند:



 071/      ایرانهای متقابل تصویری در شعر نوگرا و سینمای نوین بررسی نشانه 

 کند؟را درج می« به یاد سهراب سپری...»چرا کیارستمی نام فیلمش را از شعر سپهری برگزیده و در تیتراژ آن  .1
 هری چه پتانسیلی نهفته بوده که قابلیت انعکاس و بازخوانش بر پردۀ سینما را داشته است؟ در شعر سپ .2
 گیری سبک شخصی وی تأثیر داشته است؟آیا نوع رویکرد شاعرانۀ کیارستمی به روایت سینمایی، در شکل .5

و ردیابی خط سیر روایت ابتداً با خوانش متن آن « خانه دوست کجاست»این مقاله با تشریح فرم و محتوای فیلم 
و روشن کردن ابعاد مناسبت آن با فیلم کالسیک، برای آن یک روح کلی در نظر گرفته و آن را با شعر سپهری 

توان با مطالعه این فیلم تصویری نسبتاً کامل از این فیلمساز محسوب کرد و بر دهد. در نتیجه میمطابقت می
)زندگی و دیگر هیچ ، زیر درختان زیتون( با خود در دو فیلم بعدیتأثیرپذیری هنرمندانۀ وی صحه گذاشت که 

سبک خاص خود را در شیوۀ روایت سینمایی  -خصوصاً مضمون جستجو–ای مشابه ارجاع و بازخوانی درونمایه
 کند.دنبال می

 ۀ صحیحستفادتوان به منظور قطعی مورد نظر مؤلف دست یافت، اما با ا نمیهرگز با در نظر گرفتن این نکته که 
ای از فهم دست یافت که  توان به درجه های سست و دور، می و پیراستن آن، ضمن نفی دریافت «مندیوشرَ» از

مدعی تأویل و تفسیر جدیدی از  این مقالهبا این حال، باشد.  اثر آفرینندۀ ۀتر به خواست تر از بقیه و نزدیک درست
تصویری فیلم باشد و بخواهد معنایی را از بیرون متن بر جهان متن های فیلم کیارستمی نیست که خارج از داده

ای خواهد به رابطهاش در ارجاع به آن تعمد دارد و میاین مقاله با مقایسۀ یک شعر با فیلمی که سازنده مستولی کند.
ویری و صوتیِ آن اشاره کند که اگرچه از ظاهر و پوستۀ بیرونی فیلم هویدا نیست اما با معنی شناسی نشانگان تص

های شعر سپهری و شباهتپرسش اصلی مقاله، این است که ، توان به چگونگی این ارتباط پی برد. در مجموعمی
شعر نو چگونه در درام سینمایی ایفای نقش کرده است و چگونه شعر فیلم کیارستمی در چیست. به عبارت دیگر، 

، و تأثیرات بینامتنی در این دو اثر چگونه ازخوانی شده استشاعری مثل سپهری، طی یک فرایند هنری در تصویر ب
. قابل تحلیل هستند

 .پیشینۀ پژوهش2
که مورد  ،رغم اینکه، کتب و مقاالت متعددی دربارۀ این دو هنرمند به صورت جداگانه نوشته و منتشر شدهعلی

ند با یکدیگر کمتر انجام شده و جستجو تطبیقی آثار این دو هنرم بررسیاما ، و نقل قول قرار خواهند گرفت ارجاع
شود که دربارۀ هر کدام از آنها به منتج به مطالبی میبیشتر  جز در یک مورد، این پژوهش، ی مشابه بابرای عنوان

 آثار که ایهمقال تمرکز روی معرفی و نقدبر در ارائۀ پیشینۀ پژوهش مبنای کار خود را  لذاتنهایی منتشر شده است. 
افکنیم چرا به سایر مقاالت نیز نظر می دهیم،قرار می، را تطبیق داده باشندیعنی سپهری و کیارستمی  رمندهناین دو 
کیارستمی و شعر  فیلم مندمقایسۀ روش در مجموع بههای درست و اشتباهی وجود دارد که آنها تحلیل که در

 .شودمنجر میسپهری 
کیارستمی، از سوی بسیاری پژوهشگران به رسمیت شناخته شده است و مختص به « سبک»باید یادآور شویم که 

 آییم.پذیریم و در پی نفی و اثبات آن برنمیکیارستمی را به عنوان یک فرض پیشینی می« صاحب سبک بودن»ما 
ها و هاستناد کرد که در آن گون« داللت معنایی میزانسن در سینمای هنری ایران»توان به مقالۀ در این زمینه می

گیری تصریح شده است که های میزانس بررسی شده و در فصل نتیجهژانرهای مختلف سینمای ایران از منظر ویژگی
ای دارد و بر پایۀ های معنایی چندگانهمیزانسن در سینمای هنری ایران، داللت»کیارستمی سبک ویژه خودش را دارد: 

در این میان عباس کیارستمی شرایط متفاوتی دارد. او بیش از نیاز و خالقیت فیلمساز طراحی و اجرا شده است. 
آنکه در میزانسن و اجزاء مربوط به آن تحت تأثیر سینماگر خاصی باشد، در تفکر و رویکرد کلی به سینما عالقمند 

د های فیلمسازانی چون روبر برسون و یاسوجیرو اوزو است، ولی در نهایت سینمای شخصی خودش را داربه دیدگاه
 (53-53: 153)شهبا، « کند.و با اصول ویژۀ خود از میزانسن استفاده می
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 باشد، این مقالهمی «پیدایش ژانر در سینمای صد ساله ما»، مقالۀ باب آثار کیارستمیدر قابل توجه یکی از مقاالت 
ع به سینمای جَّرَتی مُتأویال ۀسینمایی کیارستمی گونۀ جدیدی از سینمای نوین ایران است و با ارائکه مدعی است 

ی چون نگارنده جهت مهم است که بدانیم منتقدان ایناز آن کند. مطالعۀ های کیارستمی را بررسی میاستعالیی، فیلم
ای است. گزاری ایشان بر مبنای چگونه مقایسهکنند و ارزشظری بررسی میا، کیارستمی را از چه مناین مقاله

های تصویری سینمای کیارستمی را از منظر ساختگرایی مورد های نشانهبارزه ته استکه این مقاله توانسگذشته از این
از  این مقاله و چند مقالۀ دیگر نگارشنباید از نظر دور داشت که نیروی محرکۀ اصلی  ،تجزیه وتحلیل قرار بدهد

های فستیوالبرخی تقدیر تلقی کرده و  «نماسیاه»، نفی آن نظریاتی است که سینمای کیارستمی را همین نویسنده
 . داندهای او میرا ناشی از این خصیصۀ فیلم یخارج

-مینام دارد. این مقاله « طبیعت و تخیل خالق در شعر سپهری و سینمای کیارستمی»دیگر در این زمینه ۀ لمقا

الزم است تا آن را با  ها،، از نظر انتخاب نمونهتواند مدخلی بر این بحث باشد و به علت تشابه با عنوان مقالۀ حاضر
 :دقت بیشتری مورد خوانش انتقادی قرار دهیم

« طبیعت و تخیل خالق»مقاله از طریق بینامتنیت در تحلیل منظورش ازاین شود که در چکیدۀ این مقاله ادعا می
یۀ گاستون ای دربارۀ نظر، هیچ توضیح اولیهتحقیقات علمی ویۀ مألوفرَ توضیح خواهد داد. این مقاله بر خالف

ۀ باشالر را توضیح یدهد، بنابراین اگر کسی همزمان با خواندن مقاله، به منابعی که نظر( نمی1۸۸5-1۱۱2) 5باشالر
د که ذهنیت شودهند، دسترسی نداشته باشد، ربط استنادی مطالب را در نخواهد یافت، چه اینکه تصریح میمی

رویکرد  ستمی، با تکیه بر نظریات باشالر تبیین خواهد کرد.مشترک مورد ادعای خود را در مورد سپهری و کیار
های طبیعی عناصر چهرگانه م از هوسرل است در پی توضیح منطقی و قطعی نشانهلهَپدیدارشناسانۀ باشالر که مُ

کدام شعرهای در در شناخت شعر سپهری و منحصراً چگونه  ۀ ویدهند که نظریتوضیح نمی است. نویسندگان مقاله
و  استفاده است. به همین دلیل انتخاب فیلمها و ربط بینامتنی مورد ادعای مقاله، مشخص نیستاستناد و ابل او ق

توضیحاتی که به عنوان بررسی پیشینۀ چنین مبحث مهمی نوشته شده است، گویا و جامع و مانع نیست و با  همچنین
یا فقط نقد ادبی هستند، به راحتی از کنار اشاره مختصری به کتاب هایی که یا گردآوری شعر معاصر هستند و 

 شده، عبور شده است. گاشتهکیارستمی ن آثارنقدهای سینمایی که بر 
عنوان و بیان درج شده در « تخیل خالق»است که به هیچ عنوان با  5«تصویرسازی» ۀ مذکوراز واژگان کلیدی مقال

را به « بینامتنیت»ه این مقاله محسوب شود. همچنین اگر تواند کلیدواژنمیو  نگی و همخوانی نداردهمسألۀ مقاله هما
ها یکی از کلیدواژهتواند نیز می« گراییطبیعت»آیا  ،صورت ای بپذیریم، در آنعنوان کلیدواژه مناسب چنین مقاله

مقاله اگر اینطور باشد، بررسی از دو منظر گوناگون، یکی اساطیری و دیگری پدیدارشناسانه، چگونه در یک باشد؟ 
 ممکن و مُکفی خواهد بود؟

. خواننده ندگرفتبایست انسجام و خط سیر مشخصی بر اساس مسأله پژوهش در نظر میمی نویسندگان این مقاله
شود ای از سپهری و کیارستمی، بی مقدمه به مبحثی کشانده میهای زندگینامهبدون کسب آگاهی الزم و فراتر از داده

چرایی انتخاب این دو هنرمند برایش روشن نشده است. و که هنوز اهمیت و ضرورت نظری و حدود و ثغور 
مشخص نیست که کدامیک از فیلمهای کیارستمی در هر قسمت مورد نظر است همچنین ترتیب ساخت و ربط 

 ها به یکدیگر مورد توجه واقع نشده است.بینامتنی خود این فیلم
های خیالی شعر سپهری و طبیعت و نقش خالقانۀ آن در ایجاد تخیل و صورت»آمده است: ر ۀ مذکودر مقال

کیارستمی مؤثر بوده و سبب نزدیکی آنان شده است؛ چنان که جز آتش، تصاویر ازلی از عناصر خلقت را در ذهن و 
اده شده است، در حالیکه خالقیت به طبیعت نسبت د، این جملهدر « توان دید.زبان شاعر و هنرمند مورد نظر می

د، یابگیری با آن پایان مینتیجهفصل شعر و سینما که « کنشیهم»نقش خالقانه اساساً امری انسانی است. اصطالح 
در ؟ یا نه . الزم است بررسی شود که آیا کنش و واکنشی در این میان مطرح استبدون توضیح باقی مانده است



 070/      ایرانهای متقابل تصویری در شعر نوگرا و سینمای نوین بررسی نشانه 

باشد ن میبیش از این نیز ممک -هادر انتخاب تمونه با مقالۀ حاظر خاطر شباهتبه -نقد تفصیلی این مقاله مجموع، 
 بیش از این ضرورتی ندارد. اما

یکی از د وی به عنوان پژوهش در مور پیشینۀآنچه دربارۀ های هنری ذاتی و ماهوی اشعار سپهری، جدا از ارزش
هشت است که مجموعۀ کامل اشعار وی تحت عنوان دارد این  آماری اسنادی ونیمایی، جنبۀ -مهمترین شاعران نو

 «اعتبار بنیادی هنر»از منظر  همچنین ،بوده است شمسی ۹3 ۀهای شعر نو پرمخاطب در دههجزو مجموعه کتاب
المللی ساالنۀ آثار هنری تهران در های بینتابلوهای نقاشی او در حراجتوان به عنوان یک نقطۀ قوت اشاره کرد که می

 ، باالترین رقم فروش را داشته است.شمسی ۱3نیمۀ نخست دهۀ 
تأثیر مستقیم، و بر  «سلمان هراتی»سپهری یکی از شاعرانی بوده که فرم شعر او بر بعضی شاعران متأخر مثل 

داشته است. « زاواکنش»تأثیر « اهنیرضا بر»چون  تعدادیتأثیر غیرمستقیم، و بر « قیصر امین پور»ی دیگر مثل رخب
کرده و  شعرسازیسعی در  واهای دیگری هم محسوس هستند، مثالً برخی با نوشتن به شیوۀ ها به شکلاین بازتاب

 .اندکردهمتونی با موضوعات مد نظر خود منتشر 
از آنها  رخیه مطالعۀ باند کهای کیارستمی نوشته شدهنقد فیلم بررسی اشعار سپهری و  مقاالت دیگری نیز در

شویم، که در مطلع  ،مطرح شده است ویهای گوناگونی که پیرامون سینمای که از نگره به وجود آوردهاین امکان را 
در این مقاله،  استنادم که مبنا و منبع اصلی ی. الزم است یادآوری کنها اشاره شده استبخش منابع به برخی از آن

 .باشدمی «خانۀ دوست کجاست»ب سپهری( و فیلم )مجموعه آثار سهرا هشت کتاب

 شناسی آنو معنی سهراب سپهری« نشانی». دورنمای شعر 0
چرا که ، ی شعر توضیح دهیم«دورنما»الزم است منظورمان را از « نشانی»پیش از وارد شدن به تجزیه و تحلیل شعر

انجام اگر معیار و مالکی برای سنجش شعر در اختیار نداشته باشیم، نخواهیم توانست در مورد آن بحثی منطقی 
 .بدهیم

هایش را به کار بگیرد، کرد چیزی مشابه مشتهایش را دید، سعیی مشتی ضربهروزی که انسان ابتدایی، نتیجه
ی مُعرّف و نسخه مشابه «دورنما»د، یک یئ جدشچوب بست، و این به این منظور، یک سنگ گِرد را بر سرِ یک تکه 

زدن( و درک پیرامون )تأثیرپذیری اجسام( مشتی درک درون )تواناییاز مشت خودش بود؛ دورنمایی که در نتیجه
پراکنده را ای یافت. کسی که برای اولین بار این کار را انجام داد، هنرمند زمان خود بود؛ او اجزای وجود متعین تازه

طوری با همدیگر جمع کرد که نتیجه چیز جدیدی باشد: عناصر آشنا )سنگ و چوب و الیاف(در دورنمای بدیع 
 )پُتک(؛ این کار، هنر او بود و پُتک، یک اثر هنری کاربردی.

ان سعی در بازتولید جه عموماً تعریف مناسبی است چراکه آثار هنری «دورنما»در مورد اثر هنری زیبا نیز، 
کردن آن  هایی از هستی، نوعی به قاب کشیدن یا کادرهلحظه «دورنمامند کردن»پیرامون در دورنمایی تازه دارند. 

ای از عناصر شاکِل ، وضعیت شوند و این دورنما همچون مجموعـهاست؛ در دورنما، جزئیات قابل بررسی می
عبارت دیگر، دورنمای اثر هنری، به مثابهِ چارچوب  دقیق باشد؛ به کوشد تا زیبا وهمساز و هماهنگی است که می

 نگرشی انسان، شاکلۀ اثر هنری است.
-های دیگر همکالم میها با جملهجمله سازند؛ها را میشوند وجملهمیها با همدیگر ترکیب کلمهدر نوشتار، 

اداری، خبرروزنامه، وصیتنامه، شعر تواند باشد: درخواست هر چیزی می متنآورند. این را به وجود می و متن گردند
این نوشته چیست؟  یابند.روی آنها باشد، در ذهن خواننده، عنوانی می بدون اینکه عنوانی بر ی متونتمام یا رُمان. 

پردازد. او ها و ارتباط آنها با همدیگرمیها و جملهخواننده در پاسخ به همین پرسش است که به شناسایی کلمه
را تجربه کرده است و در مواجهه با یک متن، آن را با دورنماهایی که در حافظه دارد،  متونفی از دورنماهای مختل

چیست؟ خواننده درجواب  متناین  دهد، درست مثل جستجو در یک دسته کلید برای بازکردن قفل.می مطابقت
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برسد. کشف دورنما، کلید درک متن  گذارد تا به دورنمای منطبقهای نامنطبق را کنار میکه عنوان همین سوأل است
 است.

بندی زبان و فَرازبان . عناصر شاکل، زیر تقسیمشوددر نظر گرفته میای از عناصرِ شاکِل مجموعه به مثابهدورنما 
آهنگ، پیوندواژگان، نداسازی، نماپردازی و نحو؛ و عناصرشاکلِ  عناصرِ شاکلِ زبان عبارتند از .دنشوتحلیل می

هارمونیکِ عناصرِ شاکل، مضمونِ  ۀمجموع همچونفرازبان عبارتند از: تخیل، احساس، فکر و لحن. دورنمای شعر 
 بخشد.شعر را در خود جای داده و عینیتی در قالب کلمات به آن می

 ی این منظور نیاز داریم که تمام شعر را بیاوریم:حال ببینیم دورنمای شعر نشانی چیست، برا
 خانۀ دوست کجاست؟

 آسمان مکثی کرد.  در فلق بود که پرسید سوار.
 ها بخشیدرهگذر شاخۀ نوری که به لب داشت، به تاریکی شن

 و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت:
 نرسیده به درخت، کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است 

 آن عشق به اندازۀ پرهای صداقت آبی است.و در 
 آرد،روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ، سر بدر میمی

 پیچیپس به سمت گل تنهایی می
 ،مانیپای فوّارۀ جاوید اساطیر زمین می ،دو قدم مانده به گل

 گیرد.و ترا ترسی شفاف فرامی
 شنوی:ضا، خش خشی میف در صمیمیت سیال

 و از او می پرسی:،  جوجه بردارد از النۀ نور رفته از کاج بلندی باال،بینی، کودکی می
 (53۸: 15۹۱)سپهری،  خانۀ دوست کجاست؟

از دورنمای این شعر، همان اسم آن است: نشانی. به عبارت دیگر، دورنمای این شعر، جستجو است. ایماژ 
بی آنکه  ، وخود کامل و شاعرانه است کند. این دورنما، در نوعمی نشانی خانۀ دوستش را جستجو شخصی که

وار و بی پایان است: یک نشانی که به کند. دورنمای این شعر، جستجویی دایرهداستانی را بگوید، روایتی را دنبال می
شود. شود. چنانکه در شعر، جملۀ آغازین که پرسشی است، در پایان شعر نیز تکرار میمی تهییک نشانی دیگر من

یک شبکۀ خورشیدی متحد المرکز  مثل کند اما وجود دارد که نوعی تسلسل را به ذهن متبادر مییعنی یک سیکل 
چه کارکردی دارد؟ آیا زمان وقوع « در فلق بود که پرسید سوار» کند.گرچه هزاران مسیر آن را به هم وصل می، است

یا چنانکه برخی دیگر  رفته استگرا مورد اشاره قرار  -که در نظر سپهری مهمترین حادثه است–حادثۀ پرسش 
 ( 1)الفلق،آیهاست. قرآن مجیددر « فلق»به  رجاعمعتقدند، ا

گر است که تمام شب را بر مرکب خویش ره سپرده است و هنگامۀ گر و جستجوسوار کیست؟ او همان پرسش
-بر مرکب خیال میاین سوار ( 5)تصویر گیرد.پایان شب و سرآغاز طلوع به منزل رسیده است سراغ دوست را می

به  پرسد. آیا او خود شاعر است؟ ممکن است اینطور باشد.ای که نه شب است و نه روز، سوأل میتازد و در لحظه
اتفاق  -که اینجا کل چرخ مدّ نظر است-و چرا این توقف و تأمل حتی برای آسمان « آسمان مکثی کرد»چه علت 

 پرسد.رسشی که جستجوگر از اولین رهگذر میافتاده است. آسمان مکث و درنگی کرد از این پ
ای دهد. هیچکس تا کنون دلیل قانع کنندهگیرد و با انگشت چیزی را نشان میاز لب بر می« شاخۀ نور»رهگذر 

تواند تداعی این تعبیر میفرض کرد. « سیگار»ارائه نداده است تا بتوان منظور سهراب از شاخۀ نور را بطور قطعی 
خواهیم فصل چهارم در ای از شعاع نور باشد. با وجود این تر، و تأکید کننده  بر ذات نور؛ یا استعارهکنندۀ نور بیش

به هر حال نکتۀ مهم در این سطر از شعر، شاخۀ نور نیست،   .سیگار در نظر گرفته است،دید که کیارستمی نیز آن را 



 073/      ایرانهای متقابل تصویری در شعر نوگرا و سینمای نوین بررسی نشانه 

توان آن را سپیدار بزرگی است. درختی که میاش است. مسیری که شاخصه« سپیدار»بلکه به انگشت نشان دادن 
 1۸۹3) 3«کارل گوستاو یونگ»نشانۀ چرخۀ حیات از خاک به افالک تلقی کرد یا آن را بر اساس نظریۀ نشانگان 

 دانست.« درخت زندگی» (1۱۱1
خدا  از خواب»و یک کوچه باغ بسیار خرّم چنانکه « نرسیده به درخت کوچه باغی است»ادامۀ نشانی چیست؟ 

 کند.این کوچه باغ همواره بخشی از شعرهای سهراب است و مسیری است که شاعر در آن سفر می«. سبز تر است
قطعاً از منظر عینی مورد بررسی نیست و تنها کارکرد شاعرانۀ چنین تعبیری -« خواب خدا»اما آنچه از تعبیر شاعرانۀ 

بیند، گویی کسی بگوید: ول، خوابی که انسان در آن خدا را میتوان تأویل کرد، بر دو قسم است: امی -مدّ نظر است
که دور از ذهن و در تضاد با  بیندبیند، یعنی آن رؤیایی که پروردگار میخدا را خواب دیدم. دوم،خوابی که خدا می

-م می. در هر دو صورت، اینجا ما با ایماژی مواجه هستیم که در آن تصویر کوچه باغی مجساعتقادات شاعر است

در آن عشق به اندازۀ پرهای »که  : فیروزه ای،سبز آمیخته با آبیبه رنگ  ،شود خرم تر از آنچه در تصور نگنجد
 «.صداقت آبی است

و  ،گذردتا اینجا مشخص است که از نظر شاعر، مسیر خانۀ دوست از زندگی و زیبایی و عشق و صداقت می
تا ته آن کوچه که از پشت »شوند. او باید برود ده به طبیعت، منتقل میتمامی این مفاهیم از طریق نشانگان ارجاع دهن

-برسد. مشکل« فوّارۀ جاوید اساطیر زمین»برد تا به می« سمت گل تنهایی»لذا مسیر او را به «. آردبلوغ سر بدر می

دهد که ا به ما نشان میتواند تأویل این ترکیب اضافی مرکب باشد. اشاره به اساطیر زمین، کلیتی رترین بخش کار می
 ریشه در نگاه رازآمیز به جهان و نوعی میتولوژی دارد.

تواند خوفناک باشد. اما فوارۀ جاوید، مُدام در حال به نظر سهراب بسیار مهم هستند و شناخت آنها می دراساطیر 
تو را ترسی »این فواره اوج رساندن اسطوره و سپس به زیر افکندن آن است. چنان که ذات فواره چنین است. پای 

خواهد ما را به پای این فواره برساند؟ خیر، این فواره، بارزترین مشخصۀ آیا تمام نشانی می «.گیردشفاف فرا می
 شود اما باز هم کاج )سرو( تنها نشانۀ دیگری است.دیده می« کاج بلندی»نشانی است. در کنار آن 

پرسی خانۀ دوست بینی رفته از کاج بلندی باال و از او میکودکی می» خواهد ما را به اینجا برساند:شعر می کلیت
دهد و پرسش هنوز برجاست اما آنچه معلوم است این و این انتهای شعر است که به آغاز شعر ارجاع می«. کجاست

مظهر ها در کودکی نهفته است. کودک به عنوان است که نشانی را باید از کودک پرسید. تجلی تمام این پرسش
اگر  واما خود در متن یک نشانه محسوب خواهد شد، ک شود. کودزیبایی و صداقت و خصوصاً جستجو معرفی می

 نتایج دیگری به دست خواهیم آورد.به نشانۀ کودک بنگریم،  انهبخواهیم از دیدگاه روانکاو
و نیافتنی در مسیر دورنمای شعر نشانی، جستجو است. جستجویی بی پایان. جستجویی برای جستجو. جستن 

توان با شناخت این حقیقت خود بخشی از یافتن آن است. لذا می زمان. در جستجو بودن و باور به اینکه جستنِ
گوید، هماهنگی ایجاد کرده است، به دیگر خواهد بگوید و فرمی که با آن میدورنما گفت که شاعر، بین آنچه می

ته »چنانکه در آن از کلمات مختص به آدرس استفاده شده است: سخن، فرم این شعر هم شبیه یک آدرس است، 
جستجوی  و غیره در ساختار افقی و عمودی شعر وجود دارند.« دو قدم مانده به»، « پیچیبه سمت...می»، « کوچه

ی و تواند جنبۀ عینیابیم که این دوست، میخانۀ دوست در شعر نشانی، در نگاه اول ایماژی آشناست اما وقتی درمی
، آن موقع است که آغاز جاودانگی این شعر داللت نکند «همکالسی»یا  «رفیق» رواقعی نداشته باشد و ممکن است ب

ها در حدود و ثغور متن قابل دهد، در عین اینکه این خوانشهای متعدد تن میشود. یعنی شعر، به خوانششروع می
 شود.ینمقبول هستند و بی معنایی بر این چند معنایی مستولی 

های شرق دور یکی است. این اشراق، در برخی موارد با فلسفه« حکمت اشراقی»شعر سهراب ترجمان معنوی 
« الدین سهروردیشهاب»و « عمر خیام نیشابوری»دانسته شده است که البته تلقی درستی نیست. اشعار و افکار وی با 

که -(  به بعد 1555)صدای پای آبقابل مقایسه است و اگر گرایشات عرفانی برای وی متصور باشیم، این عرفان از 
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هرگز از نوع هندوئیسم و بودیسم نیست. باید یادآوری کنیم که برخی  -در حقیقت دوران پختگی شعر اوست
( 15-23: 155۹اند )براهنی،خطاب کرده« بچه بودای اشرافی»ا منتقدین شاید به اشتباه و شاید از اغراض، سپهری ر

ام یک گل سرخ. من مسلمانم. قبله»کند که توان شاعری که در مجموعۀ پیشین خود صراحتاً اذعان میاما چگونه می
ه ( را به مسلکی دیگر منتسب نمود؟ اشرافی خواندن سپهری نیز گرچ2۹2: 15۹۱سپهری،«)جانمازم چشمه. مهرم نور

مصداقیّت ندارد و نشأت گرفته از اختالف نظر در گرایشات اجتماعی و سیاسی است، اما حتی اگر به معنای متموّل 
بودن این هنرمند موفق در نظر گرفته شود، باز هم اینگونه مطالب تأثیری در رَوند شناخت علمی و روش تحلیل 

ه موفقیت مالی آثارش و بر کنار ماندن از برخی تعهدات شناسانۀ آثار وی نخواهد داشت و شاید بتوان گفت کزیبائی
 مستقیم سیاسی، نتیجۀ منطقی تعلق خاطر او به جنبۀ استعالیی هنر است.

 «نشانی»در رابطه با شعر « خانه دوست کجاست»ساختار روایی و نشانگان تصویری فیلم  .3
. داستان به ظاهر سادۀ ده استشتولید  15۱3خانۀ دوست کجاست ششمین فیلم بلند کیارستمی است که در سال 

اش که دفتر به دنبال خانۀ همکالسیاست فیلم آنگونه که از عنوانش هم پیداست، قصۀ جستجوی پسری دبستانی 
داند که هر طور شده دفتر را به او برساند میو مسئول خود را ملزم او  (2است. )تصویر مشق اَش پیش او جا مانده 

 ، چرا که شاهد تنبیه شدیدش به خاطر ننوشتن تکالیف بوده است.فردا بنویسد هایش را برایتا مشق
گاه  ،کند و در این مسیرطی می اشای بلند به امید یافتن خانۀ همکالسیاو مسیری پر پیچ و خم را با گذشتتن از تپه

کشند. گرچه پسرک لش میگیرند به جای دادن نشانی، اصل جستجوی او را به چاهایی که بر سر راهش قرار میآدم
-نویسد و فردای آن روز به مدرسه میهای دوستش را خودش میشود اما مشقدر نهایت موفق به یافتن دوست نمی

با ورود معلم و حضور پسرک و دوستش در مدرسه و سر  هدری آبی رنگ است که در ادام فیلم برد. نمای آغازین
. بین این دو، سفری است که پسرک در یابدکالس درس همرا ه است و فیلم با سکانسی مشابه در روز بعد پایان می

ای که در واقع قرار است گره دهد و نکته در اینجاست که این سفر منتج به نتیجهخط زمان دراماتیک فیلم انجام می
 د.نشوها نوشته میاما مشق رسد،شود؛ دفترمشق به دست دوست نمیلی قصه را بگشاید، نمیاص
 

       
 2تصویر:                                                                                                  1تصویر: 

 
ای از دهد که جادهنشان میز )اکستریم النگ شات( از دور در نمای بارا  ایتپهنمای معروف و معرّف این فیلم، 

پسرک از این جاده که به گفتۀ  (1ستری آنجاست.)تصویر گرسد که درخت تنومند و سایهبه نوک تپه میآن پایین 
بوده و منحصراً برای این  دست سازصحنه،  پشت نگاری وقایع با همراه: کجاست دوست خانهدر کتاب کارگردان 

گذشته از این که جاده به عنوان برسد. رود تا به روستای محل اقامت دوستش است، باال و پایین می فیلم ساخته شده
اند، اما به را به نشانۀ درخت زندگی دانسته نوک تپه تشود، برخی درخای از روح جستجوگر شناخته مینشانه

پیش از آنکه به مثابه نشانۀ بصری یونگی تعبیر شود، ، که درختیم ر این باوردوم آمد، ب فصلدالیلی که در 
درست مانند شعر سپری، اولین نشانۀ مسیری که  است.« نشانی»بازنمایندۀ ایماژ شعری سهراب سپهری در شعر 
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. پس از شودای که در نوک آن یک درخت بزرگ دیده میاش طی کند، تپهپسرک باید برای یافتن منزل همکالسی
پسرک در مسیر با پدربزرگش مواجه ( 5)تصویر  در سکانس چهارم شود. این نشانه است که تازه جستجو آغاز می

 :کندمیمشابه با یک کالس درس را آغاز جواب و ل أشود که در قهوه خانه نشسته است و با دیدن او سومی
 کجا بودی؟پدربزرگ: 

 میخوام برم نانوایی.احمد: 
 ...بهت گفتم کجا بودی، نگفتم کجا میریپدربزرگ: 

خواهد که برود و سیگارش را از خانه بیاورد. و از او می پرسدسواالتی پیچیده می از اودر ادامه پدربزرگ باز هم 
اش را پس بدهد. اما پدربزرگ دستور کند که توضیح دهد که باید زودتر دفتر مشق همکالسیهرچه پسرک سعی می

خواهد نوعی تحکم بزرگترها را باید برود و سیگار او را از خانه بیاورد. عالوه بر اینکه، کیارستمی میدهد که اول می
توان گفت که این ارجاعی کند. چرا سیگار؟ مینشان دهد اما انتخاب سیگار برای بهانۀ گره افکنی، ایجاد سوال می

ها گذر شاخۀ نوری که به لب داشت به تاریکی شنره»دیگر یا تأثیر ناخودآگاهی دیگر به و از شعر سپهری است: 
شود بر سر گویی یکی از کارکترهای شعر سپهری، در این سکانس از فیلم رخ نموده است گرچه مانعی می «.بخشید

گیرد. با نقشی منفی می ـشودبه علت اینکه مانعی بر سر راه قهرمان فیلم میـ راه خواستۀ پسرک و از نظر بیننده 
دهد که سیگار مهم نبوده است و او این سختگیری را به این در ادامه پیرمرد برای دوستش توضیح می وجود این

علت انجام داده است که به پسرک بفهماند که باید حرف بزرگترش را بالفاصله اطاعت کند؛ همچنین درست تحویل 
داده ای ده شاهی به او میپدرش هفته گوید کهکند و میاجتماع داده شود. بعد کودک را با نسل خود مقایسه می

ای سر موقع زده شد، اما آن کتک به هر بهانهزده است و اگر ده شاهی قطع میاست و هر پانزده روز او را کتک می
شود. اینجا کیارستمی، به عمد داند و معتقد است که باعث درست بار آمدن بچه میشد! او این کار را صحیح میمی

 کشد.انسلی را به چاش مینی و بیای تربیتنکته
 
 
 
 
 
 
 

 5تصویر: 
      

   
 
 
 
 
 
 
 5تصویر:     
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در نگاهی دقیق درمی یابیم که می توان فرض کرد که تمام کشمکش یک روزۀ قهرمان اصلی فیلم )پسرک 
قهرمان فیلم به  هایش، همه هیچ بوده است و تنها ره آورد آن تجربه ای معنوی بوده است.دبستانی( و رَه سپردن

شود ها با پیرمردی هنرمند و عارف همراه میهنگام در کوچه شب ،یابد، در عوضدست نمیاش و هدفاش گمشده
های رنگی و طرح هندسی ایرانی دارند روشن شده است هایی که شیشههای تاریک از نور پنجرهدر حالی که کوچه

سپارد. اگرچه این تجربۀ معنوی زمانی قابل تشخیص خواهد ها گوش میو پسرک به حکایت ساخت درها و پنجره
بود که مخاطب خود را به جای پسرک بگذارد و در واقع جهان را از منظر کارگردان بنگرد، در مسیری شبکۀ 

-نهایت پارهرسد، بلکه از نقطۀ مرکز، بینمی به نقطۀ  از نقطه  ۱« سینمای کالسیک»خورشیدی وار که بر خالف 

 (1 شکلرسند. )کنند و تمام نقاط تماس از طریق نقطۀ مرکز به یکدیگر میسطح دایرۀ روایت حرکت میخط به 
های نوین در سینمای برخی از نقادان فیلم بر این باورند که این خصیصۀ سینمای کیارستمی، ریشه در تجربه

شود. میر نادری در دهه پنجاه شناخته میمستند ایران دارد که منجمله با آثار کامران شیردل، سهراب شهید ثالث و ا
ای از واقعیت و ناواقعیت درآمیخت و های تازهوقتی با آگاهی سینمای مستند ایران در دهه پنجاه[آن تجربه »

آوایی به حوزۀ طبیعت چندسویۀ رخداد واقعی و خاصیت تأویلی خویش را از محدودۀ بستۀ نگرش ایدئولوژیک تک
دهد چیستی ای به معنای دیگر بگشاید که اجازه میشکنانه درآمیخت تا دریچها گرایش شالودهآن نزدیک کرد و یا ب

گرایی در معماری هنر گرایی و آزادیواقعیت مورد تردید قرار بگیرد و همچنین وقتی با امکان معناپردازی و مخاطب
-5۸: 15۸3)میراحسان، « رسمیت یافت.ای را ریخت که با خانه دوست کجاست توأم شد، پایۀ یک سینمای حرفه

51) 
آید، فیلم کیارستمی نیز روایت یک جستجو است. جستجویی که در نطبق بر آنچه از شعر سپهری بر میم

ای بسیار سرسبز )حوالی شهرستان رودبار(. چنانکه در هزارتوی کوچه ها و داالن های دو روستای مجاور در منطقه
با توجه به اینکه این دو  شود.شروع می« کوچه باغی که از خواب خدا سبزتر است»شعر سهراب نیز این جستجو از 

ها روی هم قرار گفته و پشت بام ( نوعی معماری دامنه کوهی دارند به طوری که خانهوکرروستای مجاور )پشته و ک
هم هستند، بنابراین های مرتبط به ای از داالنها نیز مجموعههر خانه حیاط خانه زیرین است، همچنین کوچه

کیارستمی به نشانۀ جستجویی دشوار و در عین حال توأم با دَور فیلم ها در ها و داالنجستجوی احمد در این کوچه
 شود، چنانکه در شعر نیز اینگونه است.و تسلسل مبدل می

 

 
 1شکل: 
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ای از اتاق در و پدر در گوشهده، گردد، شب فرارسیمیبازبه خانه  انهوقتی پسرک ناامیددر سکانس ما قبل آخر، 
شنویم، با این وجود از لحاظ سنی و مشخصات حال گوش دادن به رادیو است و هیچ منولوگ یا دیالوگی از او نمی

ظاهری شباهتی با معلم دارد، گویی نقش پدر، در نقش معلم مدرسه حلّ و مستحیل شده است، او دارد اخباری را 
دهد و در زندگی ایشان تأثیر دارد. در این معنا، تحوالتی است که در پیرامون رخ میکند که نشان از پیگیری می

 مستتر است که پدر مخالفتی با روند تربیتی فرزندش ندارد و ناظر و راقب تکلیف نوشتن فرزند خویش است.
نویسد، یکی در این سکانس احمد تا دیر هنگام مشغول نوشتن مشق است، در حالیکه باید دو نسخه از مشق ب

برای خودش و یکی برای دوستش و در دفتر مشق او. اگر از برداشت روانشناختی و تربیتی از این صحنه که در نور 
افتد )یاد آور فیلم قبلی فیلمساز با عنوان مشق شب( صرف نظر کنیم و جنبۀ ضعیفی در تاریکی شب اتفاق می

ای از کمال خصایص انسانی در آن دیده ا شاهدیم که نشانهنشانگی آن را بررسی کنیم، نوعی عمل خارق العاده ر
-شود، یعنی نوعی حسّ مسئولیت توأم با از خودگذشتگی برای در امان ماندن از تنبیه معلم مدرسه به چشم میمی

خانه دوست »عباس کیارستمی در فیلم خورد که در پایان شب و پس از سفری معنوی در حال وقوع است. 
اش را از بینی شاعرانهرویکرد و جهان طرح مسائل کودکان دانش آموز در بستری داستانی هرگزدر عین « کجاست

پرسد و این وضعیت بسیار شبیه به پایان بندی شعر سهراب سپهری است که نشانی را از کودک میدهد. دست نمی
 جوید که از کاج بلندی باال رفته است.جوید، حقیقت را از کودکی میمی

در کادری با  در سکانس شب در خانه،ها بود، چنان که در سکانس دوم مشغول شستن رخت و لباسمادر هم
شود در حالی که خود نیز سراپا سفید به تن دارد در نورپردازی خاص در میان مالفه های سفید روی طناب دیده می

 کند.و معصومیت مادر بیشتر می ای که تیره است و درخشش این سپیدی را به مثابه نشانه ای از پاکیپس زمینه
تار روایی قصه، کافی خدهد گرچه همه جانبه و کامل نیست اما به نسبت ساتصویری که فیلمساز از مادر ارائه می

به مادر ایرانی، ارجاعی به انتهای  و مقدس آرمانیانه، است. از سوی دیگر این ایماژ در عین یادآوری نگاه معصوم
پرسید، و کودک بینی، رفته از کاج بلندی باال( )کودکی میشعر نشانی دارد که معتقد است پاسخ را باید از کودک 

شناسی مربوط است. البته، بخشی از داللت معنایی تصویر، به نشانه» مادر است، همان نوزاد پاک. ارجاعی به تولد از
« دهد، درک ذهنی مخاطب و تأویل اوست.خود معنای آشکاری ندارد. آنچه به نشانه معنا می نشانه به خودی

 (53-53: 15۱3)شهبا،
ایتالیا چندان وامدار  ۸«نئورئالیسم»فرانسه و  ۹«موج نو»شود، سینمای کیارستمی به بر خالف آنچه تصور می

ها و جریانات هنری و سینمایی پس از کاتب، موجنیست، به عبارت دیگر، خاستگاه سبک سینمای کیارستمی، تنها م
جنگ جهانی اول در اروپا و خصوصاَ در سینمای ایتالیا و فرانسه نیست، چرا که چنانکه توضیح داده شد، روایت و 

دهی کرده است، بنابراین صرفاً از لحاظ ای خود را کامالَ از دل فرهنگ و ادبیات ایران استخراج و شکلنظام نشانه
خود به لحن و زبانی دست یافته است که بر  ۱«سینماتوگرافیک»تصویروامدار سینمای کالسیک است و در فنی 

 خالف سینمای اروپا به شدت و عامدانه از نگاه ماتریالیستی به جهان و ابژۀ داستانی گریزان است.
-ه، در جهان متن بازتعریف میشوند بلکه با گذر از سوژدر فیلم کیارستمی هیچکدام از اشیاء و ابژه ها فنا نمی

دهد نشان می -در عین فرعیّت داستانی-های چوبی شوند. به عنوان مثال، سیر اَنفس احمد  با سازندۀ درب و پنجره
های چوبی بر جای هستند و نور آنها در شب هنگام بر دیوار های چوبی هنوز پنجرهکه با وجود از بین رفتن درب

باشد، و نماد های رنگی نور می 13«فوتون»ها، از طریق یل دوباره و زندگی مجدد این خاطرهکوچه ها، نشانۀ بقا و تبد
نور وجه »اصلی سینما همانا نور است. این نور در نظرگاه کیارستمی و سپهری جنبۀ فرامادّی نیز دارد؛ به عبارت دیگر

و ظهور خود نیازمند نور نباشد. پس نور هم دیگری نیز دارد و آن اینکه، چیزی در دارِ هستی نیست که برای پیدایی 
 (13۱-115: 15۸۱)بنی اردالن، « خود پیداست و هم سبب پیدایی پدیده هاست.
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یی است که بتواند تمامی سطوح تواند به آن دست یابد، ایجاد جذابیت و شگفتیآنچه این فیلمساز کمتر می
که صرفاً از –همراه خود نگه دارد. این نقیصه  -به معنای عام–مخاطبان را تحت تأثیر قرار داده و بتواند تماشاگر را 

نقص قرار نقص کیارستمی نیست وتمام هنرمندان همواره با این خصوصیت ذاتی هنر که هیچگاه در وضعیت بی
شود که مبتنی بر قصه نیست بلکه مبتنی بر شعر و از شیوۀ روایت نیز ناشی می -گیرد، در گیر بوده و هستندنمی
 ت با یک بیان نمادین است، و لذت بردن از آن، مستلزم درک و دانش پیشینی از رمزگان و نشانگان متن است.حکم

به مثابه مؤلف، نه در  کیارستمی اگر این فیلم را، مثل شعر نشانی چونان حجمی مکعبی در نظر بگیریم، حرکت
ها بیش و پیش از آنکه در پی صحنهم نماها و تمابنابراین  عمق داستان استعرض یا طول قصه، بلکه در ارتفاع یا 

های و پرسش داردوامیفکر تبازنمایی جذابیت بصری و به چالش کشیدن احساسات آنی مخاطب باشد، وی را به 
به همین دلیل است که این فیلم در نمایش عمومی از نظر فروش بلیط  ،دنآوررا در ذهنش به وجود می یمتعدد

و  ۱3های شود، با این حال، این فیلم در دههمیشناخته ن پُرفروشورد و به عنوان یک فیلم دست نیا ق چندانیتوفی
 شمسی، نسبت به آثار مشابه، بیشترین تعداد جوایز سینمایی داخلی و خارجی را دریافت کرده است. ۹3

تأکید خاص بر نقش سینمای کیارستمی به مثابه نمونه بارزی از ظرفیت جهانی شدن فرهنگ نمایشی ایران و با »
انگیزد. برخی از مهمترین وجوه خاص این نوع سینما تماشاگران در فرایند معنا سازی فیلم، تأمالتی پسامدرن را برمی

گرایی فردی. ارزشمندترین های بینابین و کمینههای نمودارگونه، روایتعبارتند از: سبک خود بازتابنده، بعدنمایی
یوسفیان «)واسطۀ فیلم است.سازی فرایند معناسازی در عین تجربۀ بینما، برجستهدستاورد پسامدرن این نوع سی

 (22-5۹: 15۸۱کناری،
فرارَوی کند و  -به معنای کالسیک و حتی مدرن– گوی سینماکیارستمی به خوبی توانسته است از ذات قصه

-را بر محمل و مرکب قصهعرانه و شاهای حکمی پرداز آن را پرّ رنگ کند، به دیگر سخن، وی پرسش حِکمیسویۀ 

 ال)حجمی( برایها بدهد، فضا یا اسپاسمانتای نه چندان پیچیده سوار کرده است و بی آنکه پاسخی قطعی به آن
به همین علت است  .شودای آشکار میهر بار دیدن و قرار گرفتن در آن ابعاد تازه با آورد کهپاسخگویی به وجود می

کنند، گرچه این اتالق کامالً تلقی می« پست مدرنیسم»سینمایی کیارستمی را بخشی از که برخی پژوهشگران، سبک 
 محل بحث و اختالف نظر بوده و قابل نقد است.

 گیری. نتیجه3
حجم از مجموعۀ « سهراب سپهری»سرودۀ « نشانی»چنانکه قواعد بالغی و صناعی شعر کالسیک فارسی در شعر 

گوی داستانروابط علّی و معلولی حاکم بر سینمای ای از جریان شعر نو، مصداقیّت ندارد، به عنوان نمونه سبز
 ای از جریان سینمای نوین ایران،به عنوان نمونه« عباس کیارستمی» ساختۀ« خانۀ دوست کجاست»فیلم کالسیک، در 

روایت منطقی بر خط سیر  هاعرانششهود شود، و متجلی می «درام ارسطویی»مبتنی بر های خارج از منطق فیلمنامه
 گردد.نقطۀ سرآغاز بازمیبه  شود وشناور میهای فرعی فیلم در بستر داستانکاین  درنتیجه، و ،کندغلبه می

در تیتراژ ابتدایی فیلم، فراتر از « به یاد سهراب سپهری» انتخاب عنوان فیلم، منطبق با مطلع شعر نشانی و نیز درج
خواهد اذعان کند که شباهتی یا ربطی میان فیلمش و شعر سپهری وجود فیلمساز می ت است.یک یادکرد و گرامیداش

های ، بدین معنی که گرچه شعر و سینما از نظامای با شعر نشانی دارداین فیلم تشابهی برون نشانه دارد. به بیان دیگر،
ای فیلم کند که نظام نشانهمفهومی داللت میای شعر سپهری بر کنند اما نظام نشانهای مختلفی تبعیت مینشانه

 است.« جستجو«کیارستمی نیز بر همان داللت دارد، این مفهوم 
کنند. در منظر هر دو مؤلف، حقیقت جز آنچه به فرایند تولید اثر هنری نگاه می ی واحداز منظر ،این دو هنرمند

نمایاند، آنچه در مسیرِ زمان روایی این دو اثر رُخ می، بنابراین نیست ،شوددر لحظه حال در مظاهر طبیعت متجلی می
زمان گذارد مورد توجه و تأکید است. همچنین ای که از خود بر جای مینفسه اهمیت ندارد، بلکه تأثیری و سایهفی
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 تصوربه هیچ عنوان خطی متأثر هستند، « وحدت در عین کثرت»در نظرگاه این دو هنرمند، که هردو از تفکر روایی 
 گیرد.همه چیز در روند تکرار و دوباره و چند باره دیدن قرار میو ، شودتلقی میمُدوّر  بلکه ،شودنمی

های بارز آنهاست اما این کثرت، به علت انسجام و ارتباط ذاتی آنها ها در این دو اثر یکی از شباهتتکثر نشانه
وأم با سادگی و صمیمیت، در انتخاب و بکارگیری شود، ظرافتِ تبا یکدیگر، موجب اغتشاش و تورم نشانگی نمی

کلمات در شعر سپهری، و نیز در انتخاب و بکارگیری عناصر سینماتوگرافیک در فیلم کیارستمی، برای انتقال معنی و 
 ها را زیبا دانست.توان آننیل به هدف متن، انسجام و وحدتی ساختاری در این دو اثر به وجود آورده است که می

مشهود است، اگرچه این شباهت در فرم بیشتر قابل تشخیص « محتوی»و « فرم»این دو اثر، در دو محور  شباهت
است و شامل صراحت بیان است، اما در محتوا، فقط از طریق شناخت بینامتنیّت و تأویل نشانگان، شباهت مذکور را 

ه مخاطب آشنا و مسلح به دانش نشانه شناسی توان ردیابی نمود، به دیگر سخن، شباهت این دو اثر صرفاً در نگامی
ای خوب و نوآورانه از اقتباس آزاد سینمایی توان این فیلم را نمونهو خوانش بینامتن آشکار خواهد شد. بنابراین می

از « روایتمندی»از یک شعر محسوب کرد. بخشی از این بدعت ریشه در پتانسیل تصویری شعر سپهری دارد که 
ست. وجود یک سَیر روایی در شعر نشانی، به فیلمساز امکان داده است تا ایماژهای شعری آن را در های آن اویژگی

به تصویر سینمایی چندمعنایی و چندصدایی تبدیل کند و به قوام « تک خطی»ای ساده و به اصطالح قالب قصه
 برساند.

واقعگرایانه برای القای معنای  های طبیعت، سادگی و صمیمیت در روایت، انتخاب زمینۀتأمل در اسطوره
مکانی و قابلیت تعمیم معنا به زمانی و بیفراواقعگرایانه، دخالت در زمان روایی اثر و تثبیت آن در لحظۀ اکنون، بی

اندیشی از انگاری و غایتسایر ازمنه و اماکن، خودداری از ارائۀ حکم یقینی و جانبدارانه در مورد امر واقعی، حقیقت
 هستند.« نشانی»و شعر « خانه دوست کجاست»های  فیلم شباهت

که « زندگی و دیگر هیچ»و « زیر درختان زیتون»توانند دو فیلم بعدی کیارستمی یعنی پژوهشگران در آینده می
ها و تأثیرات بینامتنی با آثار سهراب سپهری، مورد دارند را از منظر شباهت« خانۀ دوست کجاست»ارجاعاتی به فیلم 
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