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 حاتمی و کیارستمی ۀجامعه شناختی بر سینمای شاعرانتأملی 

 روژان مظفری

 

شویم، نباید دچار این خطای ی سینما، زمانی که با عنوان سینمای شاعرانه مواجه میدر برخورد با پدیده

ترین ای از سینما و ادبیات شعری است. سادهای روبرو هستیم که آمیزهشناختی و معمول شویم که با پدیده

کارهای  -های یک فیلم شاعرانه باشد، یا فیلمساز خودش شاعر باشدپنداشت همواره این است که اگر دیالوگ

به همسرش فاطمه هایی که حاج کاظم ای و نامهنس شیشهابراهیم حاتمی کیا بخصوص در فیلم معروفش آژا

این خانه »فیلم ها شاعرانه است و یا لوگها و مونونویسد و یا علی حاتمی در فیلم مادر که سراسر دیالوگمی

 پس با سینمای شاعرانه روبرو هستیم. -فروغ فرخزاد« سیاه است

ای است که بر عنصر خیال استوار است، برای اینکه از نظر ارسطو، شعر کالم پاالیش یافته، برگزیده و فرهیخته

کارکرد استعاره ایجاد شگفتی و رمز و راز است، شود.این کالم مبتنی بر خیال عمل کند به استعاره متوسل می

 شود.و از این جنبه به فلسفه نزدیک می البته یک کارکرد فرهنگی)اجتماعی( هم دارد که آن زایش فکر است

-باشد که برخی فیلسوفان چون نیچه و هایدگر را به این سمت سوق داد که اندیشهشاید همین کارکرد شعر 

 اره و بیان شاعرانه ارایه کنند.های خود را با زبان استع

سینما بازتاب فلسفه »از نظر او «. سینما متولد شد تا فلسفه را در مسیری جدید بیندازد»گوید: ژیل دولوز می

 .1«خود فلسفه استنیست، 

شویم که سینمای شاعرانه، گفتار شاعرانه نیست و الزاما ربطی به مان میبا این گفتار کوتاه وارد بحث اصلی

کالم شاعرانه ندارد، چرا که در سینمای شاعرانه خود تصویر، قاب و حرکت دوربین باید شعر باشد، شاید به 

ی به تصویر سینما یک قصه. 2«ریزی از ادبیات بیابدت که راه گپیروزی سینما زمانی اس»قول تارکوفسکی، 

واقع سینمای شاعرانه وابستگی به  تر است. درتر و شاعرانهدرآمده نیست، اتفاقا سینمای بی قصه سینمایی

 روایت و شخصیت ندارد. 

تری از واقعیت و چیزهایی چون حقیقت شاعرانه و های عمیقدر سینما، الیه»گوید: ورنر هرتزوگ می

 .3«شورانگیز وجود دارد. این حقیقتی رازآلود و گریزپاست



 

2 
 

مقایسه و تطبیق شعر و سینما پرداختند. های روسی هم، در تالش برای کشف زبان سینما، به فرمالیست

ها بوریس رو که اکثریت آنها را به سینما جلب کرد. از آنهای شعری فیلم بود که توجه آننخست این جنبه

-( در درجه اول ادبیات1893-1984(، شکلوفسکی )1894-1943(، یوری تیتانوف )1886-1959آیخنبام)

وصف، تشبیه،  های سینمایییت شعر، ارتباط داد و به دنبال معادلشناس بودند. تیتانوف، نما را به یک ب

 استعاره و دیگر تمهیدات شعری گشت.

« رقص کلمات»و شعر را « گام برداشتن کلمات»فرانسه، نثر را  ( شاعر سوررئالیست1895-1952پل الوار)

این است که نثر، روایت و اخباری آید برمیشعر -سینماچه از نظریه پازولینی در مقاله کرد، اما آنتوصیف می

ها را از طریق حواس پنجگانه پیرامون ماست که در حیطه تجربیات زندگی آنهای ملموس در رابطه با واقعیت

های دفاعی است که کنیم. شعر زاییده رویا، تخیل، آرزو و ذهن است و یکی از بزرگترین مکانیزمدریافت می

 های ازلی و ابدی خویش است.هایی برای پرسشاسخی آن در پی یافتن پانسان بوسیله

رسد: سینمای نثر و سینمای شعر. سینمای نثر بندی میپازولینی در تعریف سینمای شاعرانه به دو تقسیم

همان سینمای تولید انبوه، سینمای بدنه و سینمای صنعتی است، سینمایی که هدفش ایجاد سرگرمی، بروز 

که بر اساس برانگیختن هیجان و پر کردن اوقات فراغت است، کاالیی جذاب  گران،های آنی در تماشالذت

درآمد و نیازهای مخاطب و عمال سفارش غیرمستقیم مخاطب در یک بسته بندی زیبا با هدف حداکثر 

هایی با داشتن شود. سینمای هالیوود نمونه مناسبی از سینمای نثر است. فیلمافزایش سرمایه عرضه می

که همگی در پی نجات بشریت و انگیزان و ...( ابرقهرمانی)بتمن، سوپرمن، مردعنکبونی، شگفتهای شخصیت

شود، جهان و نبرد دایمی خیر و شر هستند. جایی که مخاطب در نهایت از اینکه قهرمان داستان پیروز می

فرد موفق،  های سطحی در مورد عشق، زندگی خوب،نوعی شادمانی زودگذر را حس خواهند کرد، یا فیلم

هم به سبک زندگی امریکایی)یک خانواده خوشبخت با دو فرزند و دارای خانه بزرگ در خانواده خوشبخت آن

حومه شهر که برای تعطیالت به ساحل رفته و پدر و مادر در حالیکه عینک دودی زده اند و زیر سایبان دراز 

 کنند(ها نگاه میاند به شن بازی بچهکشیده

رو الزاما متکی به معیارهای مورد پسند مخاطب شعر، سینمای اندیشه است نه سرگرمی؛ از ایناما سینمای 

های ها و عادتبینیها و پیشکند، سینمای نثر مبتنی بر خواستکند، این سینما گزینش میعام حرکت نمی

د. برای سیتما هیچ کنکند، اما سینمای شاعرانه چیزهایی که عادت نشده را بازنمایی میب حرکت میمخاط

اجباری وجود ندارد که در بند ادبیات داستانی، نمایشی و حتی شعر باشد، خود تصویر باید بتواند زبان و بیان 

های اروپا پدید آمد و بعدها در جنبش ای در جنبش امپرسیونیستشاعرانه داشته باشد، چنین تجربه
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کارگردانان موج نوی سینمای ی ههای شجاعانآوریوی سینما و موج نوی سینمای فرانسه. نهاسوررئالیست

سـاز در حیطه سینمای هنری بود. تشگامی سرنو(1932-1984ژان لوك گدار و فرانسوا تروفو ) -فرانسه

گدار، روایت کالسیک داستان فیلم در رعایت ترتیب منطقـی آغـاز، میـان و پایـان را بـر هـم زد و داستان 

فیلمی سرشار از ( 1982)نام کوچک کارمن .های چندپاره و کالژوار تعریف کردایتهایش را به صورت روفیلم

 استعاره و ارجاعات فلسفی است که گدار را در جایگاه یک کارگردان رادیکـال مطـرحکرد.

آگاهانه و با جسارت، قواعد سنتی و کالسیک سینما، از جمله «از نفس افتاده»، در فیلم«ژان لوك گدار»

متعارف را زیـر پا میگذارد، چندین بار خط فرضی را میشکند. کاتهایی نامنظم و بی منطق میزند و در دکوپاژ 

و « جامپ کـات»تالش است که در اثـری تجربـی، بـه کشف ابزارهای بیانی تازهای برای سینما دست یابد. 

 .ستاسـتفاده از دوربـین روی دسـت، از ویژگـیهـای اصـلی و ساختاری این فیلم ا

( و ژرمن 1923قلب وفادار/هایی چون ژان اپستاین)های امپرسیونیستدر فیلم -سینمای شاعرانه -این تجربه

لوئیس بونوئل هم اتفاق افتاد، مثال در فیلم هایی چون ( و سوررئالیست1923دوالك)فیلم خانم بوده خندان/

ها در رد. تاثیرات رازآمیز این فیلمسگ اندلسی که کامال ضد قصه است و روایت کالسیک در آن وجود ندا

کند و ترکیبی از این ، هر پالن خودش مثل یک تابلو عمل میجوشدها و لحظه به لحظه تصاویر میپالن

 آورد که قببل بیان در یک جمله نیست. تابلوها احساسی را پدید می

شود و پا به درگیر فضا و تصویر میتماشاگر یک فیلم شاعرانه باید مخاطبی هوشمند و فعال باشد، کسی که 

گذارد که از عینیت سینما بیرون آمده است. در واقع مخاطب سینمای شاعرانه به همان ساحت انتزاعی می

 ی سینمای شاعرانه. در عرصهاندازه باید خالق باشد که یک کارگردان 

اریم، اما برای خواندن یک کتاب برای خواندن یک رمان عاشقانه با روایتی خطی ما نیازی به پیش زمینه ند

-تخصصی مثال در زمینه فیزیک کوانتوم نیاز به پیش نیاز داریم، درست در مورد سینمای شاعرانه و فیلم

سازانی چون تارکوفسکی، بونوئل، کولبرت، پازولینی، پاراجانوف، بالتار، شهید ثالث، کیارستمی و اصالنی و 

-های مقدماتی مجهز باشیم، در زمینه فلسفه، جامعه. باید به آگاهیها پیش نیازهایی الزم داریممانند آن

ها، ادیان و فرهنگ ملل. هر چه شناسی، تاریخ، ادبیات کهن و معاصر، آیینشناسی، اسطورهشناسی، نشانه

ها یک انتخاب دیدن این فیلم ها دست خواهیم یافت. بیشتر بخوانیم و بدانیم به فهم بهتری از این فیلم

کشد و ها و باورهای ما را به چالش میفرضها ما و دنیای ما و تمام پیشعانه است چرا که این دست فیلمشجا

 کند.در ساحتی جدید و گاهی اوقات کامال ناشناخته رها می
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و کسی که سینما را محملی برای هیجانات آنی و کسب لذت  های تنبل نیستها کار ذهننه فیلمدیدن اینگو

تماشای فیلم شاعرانه را انتخاب و آن را درك کند و اینجاست که بحث تواند کند، نمیاشا میدر زندگی تم

اش دست به ی عمومیدر ذائقهیک جامعه  آید. اینکه چراهای ذوقی بسیار بکار میذائقه پیر بوردیو قضاوت

 زند و یک جامعه نه.انتخاب سینمای غیر شاعرانه می

پیر بوردیو به امر بپردازد که چرا « های ذوقیذائقه و قضاوت»دارد تا بر اساس نظریه این نوشتار سعی بر این 

دارد و اینگونه سینما ران سینمای مبتنی بر ادبیات و شعر را بیشتر از سینمای شاعرانه دوست میی ایجامعه

پردازد؛ علی حاتمی دو کارگردان بزرگ سینمای ایران می طرفداران بیشتری دارد. بر همین اساس به بررسی

که سینمایی مبتنی بر ادبیات و شور و شعر دارد و به سعدی سینمای ایران مشهور است و عباس کیارستمی 

تری از مرزهای ایران طرفداران، منتقدان و مخاطبان جدی مای شاعرانه ایران است و در بیرونکه سرآمد سین

 دارد.

که فارغ از تبعیت از  مندیرسد که به رفتارهای قاعدهمی« دتوارهعا»بوردیو در نظریه میدان به مفهومی به نام 

طبقه متوسط به لذت بردن از خواندن ادبیات عامه شود اشاره دارد. خوانندگان قانون خاصی انجام و تکرار می

هایی وجود ندارد. در واقع تمایالت عادتواره پسند گرایش دارند. اما قواعد روشنی برای انجام چنین کنش

 دهد.مبنای کنش ماست و در عین حال ساختار اجتماعی ما را نیز شکل می

شود و ماهیت آن هایی است که توسط افراد یا نهادها اشغال میموقعیتمیدان در واقع نظام ساخت یافته »

منافع و ها و تکاپو بر سر ای اجتماعی که مبارزههاست. عرصهکننده وضعیت برای دارندگان این موقعیتتعریف

 .4«گیرد.ها شکل میدستیابی به آن

-فرض بوردیو بر این است که سرمایه اقتصادی و فرهنگی مانند دو قطب رودررو در میدان اجتماعی عمل می

های مجاور و بیرون آن میدان یرویدادهاها امکان بازی آزاد وجود دارد اما کنند. وی عقیده دارد در میدان

 تاثیر بگذارد.تواند در آن میدان هم می

های فرهنگی ی آن طبقات مسلط جامعه ارزشداند که بوسیلهبوردیو فرهنگ را عامل نابرابری طبقاتی می

کنند. بدان معنی که سالیق طبقات حاکم به عنوان سلیقه فاخر و موجه خود را به سایر طبقات تحمیل می

نجا که سالیق را نه در ارتباط با طبقه اشراف از آفرهنگی در جامعه تثبیت شده و افراد طبقات پایین جامعه 

نمایند وبدین ترتیب ها میدانند خود را ملزم به تبعیت از آنبلکه زاده هوش و استعداد افراد مسلط جامعه می

 کند. طبقه مسلط، سلطه خویش بر جامعه را تثبیت می
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کند. یعنی هنگامی که آن را درونی میدهد و عامل ای است که بازی در آن رخ میمیدان در واقع همان زمینه

-های او در فضایی اجتماعی به عادت تبدیل میها و بازنماییهای رسمی از انسان و همچنین معرفیتعریف

 شود.گر رفتار بدل میها به اصل هدایتها و بازنماییشود. آن تعریف

قانون، میدان سیاسی، میدان فرهنگی، شناختی، میدان گوید: میدان زیباییبوردیو از چندین میدان سخن می

شوند که برای ها بر اساس الگوی یک بازار در نظر گرفته میهر یک از این میدان میدان آموزشی و دینی.

کنندگانی وجود دارد. برای مثال شد تولیدکنندگان و مصرفکاالهای نمادینی که در هر میدان تولید می

های ارایه این آثار حبان مکانخریداران آثار هنری، منتقدان و صامیدان هنر، متشکل است از هنرمندان، 

 هنری.

( با -سینما-اولین چیزی که باید به آن در میدان توجه کرد، رابطه میدان مورد نظر)در اینجا میدان هنری

روابط  یا با سیاست است. بنابر این قدرت را باید میدان اصلی یا غالب در هر جامعه تلقی کرد،« میدان قدرت»

 های دیگر است.ی میدانسلسله مراتبی قدرت بر پایه و اساس ساخت یافتن همه

-با عملکردشان، همسانی و شباهتی کارکرد یابی و شیوهمیدان در نظر بوردیو، از جهت سازماندهی با ساخت

ای برای ارزهگر و تحت سلطه، مبها دارای حاکم و محکوم، سلطههای زیادی با هم دارند. هر یک از میدان

 های بازتولید مختص به خویش است.حذف و طرد یا غصب و تصاحب و مکانیزم

شناسی و هنر این بوده است که هنرمندان باور به استعداد هنری، به های مهم بین جامعههمواره یکی از بحث

کردن امور هنری  شناسی سعی در متعینذوق و سلیقه ذاتی و آفرینندگی و خالقیت هنرمند دارند ولی جامعه

کند که آفرینندگان یا از نظر اجتماعی و افسون زدایی از آن دارد. بوردیو جایی این پرسش را مطرح می

کند؟ اگر هنرمند خالق است مگر نه اینکه خود مخلوق فرایندی خالقین آثار هنری را چه کسی خلق می

کند که قدرت جادوگر قدرت جادوگر مطرح میحث مارسل موس در باب است؟ بوردیو این بحث را در ادامه ب

خواند و به نقد نبوغ هنرمند که افالطون معتقد را توهم می« سوژه خالق»سازند؟ و بوردیو را چه کسانی می

 پردازد.خواند، میاست خدادادی است و کانت آن را متعالی می

دهای افراد امری ها و استعداق، قضاوتدهد که سالی( نشان می1979« )تمایز»بوردیو در اثر خود تحت عنوان 

ت که در طول زندگیش کسب کرده است و در فرایند اجتماعی شدن وی و عاداتی اسنتیجه  اجتماعی است و 

 نتیجه به جایگاه هر فرد در جامعه بستگی دارد.
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نسبت « یشناسبدبینی جامعه»زدایی از خالقیت هنری، ذوق هنرمند و رفتارهای فرهنگی را به این افسون

 دهد.داند و به امر اجتماعی تقلیل میشناسی همه چیز را محصول و فرایند جامعه میدهند، جامعهمی

-اند، به شکل خودمختار عمل میهای مختلف که جزیی از جهان اجتماعیالبته بوردیو عقیده دارد که میدان

هاست. برای ورود هنر یکی از این میدان و هرکدام منافع، مباحث، قوانین و اهداف خاص خود را دارند. کنند

هایش آشنا بود، در غیر اینصورت از آن حذف خواهی شد و یا به این میدان، باید با فرهنگ آن، زبان و ارزش

سرمایه »مورد خشونت نمادینش قرار خواهی گرفت. داشتن سرمایه فرهنگی یعنی مدارك و تحصیالت، 

همچون « سرمایه نمادین»جتماعی )دسترسی به منابع و امکانات( و به معنای مناسبات و روابط ا« اجتماعی

دهد، عمال پیش شرط مارکس قرار می« سرمایه اقتصادی»نام و نشان و افتخارات، که بوردیو در برابر مفهوم 

 ورود به این میدان است.

رسد به فروش میهای داخلی های سهراب سپهری به باالترین قیمت در حراجیکه نقاشیبطور مثال زمانی

 .گرددبرمی ه شعراست که به اعتبار او در زمین« سرمایه نمادین»تماما دارای 

و « سرمایه اقتصادی»در برابر « سرمایه فرهنگی»، «خودمختاری میدان هنری»بوردیو با طرح سه مفهوم 

های طبقه ارزش تر اجتماعیدهد که چطور اقشار پاییننشان می« استثمار»در برابر « مشروعیت»همچنین 

 پردازند.ها به قضاوت و نقد خود میپذیرند و با آن ارزشحاکم را درونی کرده و می

ماند به نظر بوردیو به دلیل توزیع ناعادالنه سرمایه فرهنگی آنچه برای اقشار متوسط یا محرومتر اجتماعی می

در نتیجه قابل فهم و نسبتا  ، سینما: یک هنر تصویری و«عکاسی: یک هنر متوسط)میان مایه(»چیست: 

های پسند، چرا که یا از سرمایه اقتصادی الزم برای دستیابی به دیگر عرصهارزان)در مصرف( و موسیقی عامه

 شوند محرومند و یا از سرمایه فرهنگی الزم برای ورود به آن. هنر که هنر واال نامیده می

کنیم. یکی از شیم از متفکران مکتب انتقای استفاده میو اما اگر بخواهیم نقدی به نظرات بوردیو داشته با

آدورنو هنر را به عنوان یک  های مفصلی در باب هنر دارد.متفکران این مکتب تئودور آدورنو است که بحث

ی او دارد. آدورنو می ها در فلسفهرویداد اتوپیایی مطرح می کند و این تلقی پیوندی عمیق با مساله ناهمسان

 ی همه چیز به ایده و سوژه میسر نیست. او در صدد نجات سوژه بود.احالهدانست که 

توان شرایط رهایی سوژه را فراهم آورد و در ی انتقادی عمیقا بر این باور است که با استمداد از هنر مینظریه

دارد که  راهم آورد و آدورنو عقیدهتواند این شرایط را فها و خصایصی نهفته است که میبطن هنر ویژگی
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داری امکان انطباق سوژه را با جهان خارج فراهم کرده و دیگر از ساخت انتقادی آن خبری جهان سرمایه

هنر که خود دارای بعد انتقادی  رهاند.گرایی با ابژه میرسالت هنر در این است که سوژه را از انطباق نیست.

رود و از طریق دیالکتیک منفی از جهان خارج فراتر می دهد.است آن را در قالب دیالکتیک منفی نشان می

 گیرد.کند. دیالکتیک منفی هنر در چارچوب وضع موجود جای نمیخاطره جهانی دیگر را طلب می

-جا باشد که بوردیو هنر را امر متعین اجتماعی میشاید نقطه تفاوت بوردیو با اندیشمندان اجتماعی در همین

کنیم که بر شکند. ما در هنر فهمی را تجربه میر منطق انحا فهمیدن را در هم میداند. در نزد آدورنو هن

ای دیگر انحا فهم را الزاما تغییری ندهد، اما هاست. حتی اگر چنین تجربهها و نه همسانمبنای آن ناهمسان

تواند ه فهم میمهم است ک این نکتههای هنری بیانگر تجربه دهد.ها را بخوبی نمایش میهای آنمحدودیت

ی بدین ترتیب تجربه الخطاب موضوع فهم باشد.ها فصلکاکرد دیگری هم داشته باشد و نباید منطق همسان

یابد. هنر در تلقی آدورنو تایید شکند که فهم ما در برابر آن جریان میزیبایی شناسی آن افق را در هم می

قوام  گوید.فهم سخن می« بهتر»های ممکن و از فرم کند، بلکه پیوستههای موجود فهم را منعکس نمیصورت

 بکنیم.« توانیممی»کنیم، نیست، بلکه به چیزهایی است که فهم هنری به آنچه تجربه می

ایران بر مبنای دیدگاه بوردیو بندازیم و ی با این وصف اگر بخواهیم نگاهی به میدان و سرمایه فرهنگی جامعه

، باید ذائقه عمومی جامعه و اقبال به نوع خاصی از سینما را بررسی کنیم های ذوقی وبر آن اساس قضاوت

ی نگاهی به میدان سیاسی و ایدئولوژی داشته باشیم و نقشی که میدان سیاسی مسلط توانستند در برهه

 اصی از سینما و روایت حمایت کنند و آن را بهخاصی از زمان، سلیقه و ذائقه خاصی را شکل دهند و از نوع خ

 عنوان گفتمان مسلط فرهنگی غالب بر جامعه ارایه نمایند.

با اقبال دولت حاکم روبرو  57های شاعرانه، سینمایی بود که بعد از انقالب سینمای مبتنی بر شعر و دیالوگ

شد، از یک سو بحران در سینمای ایران اتفاق افتاده بود و گفتمان انقالبی و ایدئولوژی دیگر سینمای پر 

 تابید و به دنبال راهی بود تا سینمایی را ارایه کند که بیشتر بر محتوا تاکید داشت.ا برنمیمخاطب ر

که با توجه به شرایط پس از انقالب تنظیم شده بود با تدوین ضوابط جدید فیلم سازی  1362پس از سال 

تاثیر  داریوش مهرجوییتکامل کیفی فیلمسازانی چون عباس کیارستمی، بهرام بیضایی، مسعود کیمیایی و 

مثبتی بر روند فیلمسازی در ایران گذاشت که محصوالت بدیعی را آفریدند و تحسین منتقدین جهانی را نیز 

المللی فیلم که در بهمن ماه هر سال با نام به همراه داشت. برقراری منظم ساالنه دستکم یک جشنواره بین
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گردید در ایجاد عالقه به سینما در قشر جوان از یکسو و میالمللی فیلم فجر در کشور برگزار جشنواره بین

 توسعه این هنر نقش مهمی ایفا نمود.

ساخته شد و نوع خاصی از  در واقع اگر بخواهیم به این مهم بپردازیم که چگونه میدان فرهنگی پس از انقالب

وجه کرد: اول نشریات و مطبوعات ذائقه و قضاوت ذوقی را پرورش داد و تثبیت کرد باید به سه پایگاه نهادی ت

های هنری از جمله دنیای تصویرف ماهنامه فیلم، کارنامه، دنیای سخن و ...، دوم موسسات و نهادها و تشکل

سینمایی از جمله بنیاد سینمایی فارابی، خانه سینما، انجمن مستندسازان سینمای ایران، موسسه سینمایی 

ها ترین این مکانیزمها و جوایز داخلی از مهمو در نهایت جشنواره سینا فیلم)به سرپرستی سیف اهلل داد(

 بودند.

هم از نوع شعری ای کامال ادبی آنها در فرهنگ ایران، ریشهاز آنجایی که سنت آموزش و نهادینه کردن ارزش

های خوانیتا پرده شدههای گلستان و بوستان را شامل میدارد و از ادبیات مکتب خانه ای گرفته که کتاب

شعر بر آموزش و  که تماما نشان از تاثیر بسیار زیاد هانشینیها و خواندن حافظ در شبخانهشاهنامه در قهوه

توان ذوق شاعری را در تمام مردمان ایرانی ی ایرانی دارد، بطوریکه میهای جامعهنهادینه کردن ارزش

 مشاهده کرد.

ن ارتباطی که از نظر هابرماس کنشی است نمادین که از طریق زباهای ترین کنشاستفاده از شعر در ساده

از نوشتن یک نامه عاشقانه به معشوق برای بیان احساسات تا یک  -هاترین کنشپذیرد تا پیچیدهصورت می

توان بر آن ی داده است که به راحتی نمیبه شعر و تفکر شاعرانه در ایران قدرت  -نطق سیاسی و دیپلماتیک

اند)در تمام های ایدئولوژی همواره برای نشر تفکر و دیدگاه خود از این ابزار سود جستهمد و دستگاهفائق آ

 .داشتند(و دستگاه حاکم ها در ایران شاعران پایگاه خاصی در دربار دوران

پس که بسیار بر روایت مبتنی است و بنیادی روایی دارد، در سینمای  محورسینمای مبتنی بر شعر و دیالوگ

که در آن  -در رسانه ملی ها از طریق پخش آنیابد. حمایت از این دسته فیلماز انقالب نمود بیشتری می

ها و شرکت دادن این تا دادن جوایز به این نوع فیلم -ی ارتباطی فراگیر با مردم بودزمان تنها ابزار و رسانه

 های خارجی موید این نکته است.ها در جشنوارهدسته از فیلم

سینمای حاتمی در همین فضا، به اوج خود رسید، حاتمی که قبل از انقالب با فیلم حسن کچل موفقیت 

هایی چون طوقی، قلندر، خواستگار و ستارخان را در کارنامه داشت زیادی در سینما به دست آورده بود و فیلم

ماجرای مشروطیت و قیام که در این میان فیلم ستارخان رویکردی تازه به یک حادثه تاریخی دارد و 
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کند)هر چند این فیلم مورد انتقاد تاریخدانان و اهالی فن قرار ای دیگر بیان میستارخان و باقرخان را از زاویه

-و کامل تریندالن را ساحت که بسیاری از منتقدان این فیلم را مهم، حاتمی فیلم سوته56گرفت(. در سال 

سریال هزار »دانند. حاتمی پس از انقالب مشغول نوشتن فیلمنامه میترین فیلم حاتمی در قبل از انقالب 

برای تلویزیون و سینما کرد. این شد. او برای ساخت این سریال اقدام به ساخت شهرك سینمایی « دستان

 کلید خورد و هشت سال طول کشید تا سرانجام به آنتن تلویزیون برسد. 1358سریال در سال 

خستین فیلم حاتمی بعد از انقالب بود. حاجی واشنگتن، ماجرای اولین سفیر ایران (، ن1361حاجی واشنگتن)

الملک، فیلمی بر مبنای زندگی نقاش بزرگ ایرانی و حاتمی، کمال 1362در سال  کند.در امریکا را روایت می

 کشد.اش با شاه و دربار قاجار را به تصویر میرابطه

ای به همین نام از حسن مقدم، حاتمی در سال بر اساس نمایشنامهپس از ساخت جعفرخان از فرنگ برگشته 

برد، او فیلم مادر را ساخت که ماجرای روزهای پایانی مادری پیر است که در خانه سالمندان به سر می 1368

ها تالش و تحمل مشکالت بسیار و بزرگ کردت فرزندانش اکنون در آستانه مرگ قرار گرفته که بعد سال

 شان ببرند و خود نیز این روزهای پایانی آنجا جمع شوند.خواهد که او را به خانه قدیمیرزندانش میاست از ف

ساخته شد. در این فیلم که ماجرایش در زمان سلطنت  1370فیلم بعدی حاتمی، دلشدگان بود که در سال 

ا پر کردن چند صفحه از گذرد، تاجری فرنگی به بهانه رونق فرهنگ و هنر قصد دارد باحمد شاه قاجار می

ست از گزند گذر زمان های اصیل موسیقی ایرانی را که در حال فراموشی ادان ایرانی، ردیفچند موسیقی

 گزیند.جمعی از بهترین نوازندگان را برمیمحفوظ بدارد، به همین منظور 

زندگی جهان پهلوان تختی را ی ، مطالعه و تحقیق دربارهی هفتادهای اولیه دههو سرانجام، حاتمی که از سال

 آغاز کرد ولی نتوانست آن را کامل کند)این فیلم توسط بهروز افخمی تکمیل شد(.

 یران مشهور کرده است عبارتند از: ی حاتمی که او را به شاعر سینمای اویژگی مشترك کارها

 و کَمحِ و امثال از وافر استفاده ایرانی، منش و اخالق سنن، و آداب حفظ ایرانی، آئینهایپاسداشت 

 زرگان،ب تکریم چون آدابی ترویج ایرانی، اصیل هنرهای نمایش ایرانی، فاخر نثر بستر در پارسی هایحکایت

 معماری، بر اصرار ایرانی، زبان و خط هایزیبایی نمایش ایرانی، هویت بر تاکید پهلوانی، و جوانمردی

 .ایرانی لباس و اکسسوار دکوراسیون،

 های او:های معروف فیلمهای از دیالوگنمونه



 

10 
 

ابراهیم و اسماعیل، هر دو در یک تن بودند، با من، پس گفتم،  ستان: رضا خوشنویس در سریال هزارد

ابراهیم، اسماعیلت را قربان کن، که وقت، وقت قربان کردن است. قربانی کردم در این قربانگاه و جوهر این 

ن دفتر، خون اسماعیل است، پسری که نداریم، دریغ که گوسفندی از غیب نرسید برای ذبح، قلم نی، از نیستا

دمیدم چون دم زدن دم به رسید نی در کفم روان، نی خود، نفیر داشت، نفس از من بود، نه نغمه، من میمی

 .دم

ها رو نه دست به سینه کنه، نه دست به کمر، ها، دستتوانی رختی به قامتم بدوز که آستینای خیاط! اگر می

ابی، قربان خاك پای جواهر آسای مبارکت کنیم، یکی به جهت شرفیحاال که عاجزی پس دو نوع امتحان می

 هاگردم، یکی هم جهت احضار آدم

شوی به این جست و خیز گوسفند. آیین چراغ آهو نمی در فیلم حاجی واشنگتن: حسینقلی خان صدرالسلطنه

خاموشی نیست. قربانی خوف مرگ ندارد، مقدر است. بیهوده پروار شدی، کم تر چریده بودی بیشتر 

چه پاکیزه است کفنت، این پوستین سفید حنا بسته، قربانی! عید قربان مبارك. دلم سخت گرفته، ماندی. می

کنم هم صحبت. چون مجلس، مجلس قربانیست و پایان سخن دریغ از یک گوش مطمئن، به تو اعتماد می

من. اما  های دخترم، مهرالنساء. ذبح تو سخت است برایهای تو به چشموقت ذبح تو. چه شبیه است چشم

 .چه کنم وقتی در این دیار اجنبی یک قصاب مسلمان آداب دان نیست

سر شام گریه نکنین، غذا رو به مردم زهر نکنین. سماور بزرگ و استکان  در فیلم مادر: مادر)رقیه چهره آزاد(

ها، نه نعلبکی هم به قدر کفایت داریم، راه نیفتین دوره در و همسایه پی ظرف و ظروف. آبرو داری کنین بچه

 شه نه از مرصع پلو. حرمت زنیت مادرتون رو حفظ کنین. محمدبا اسراف. سفره از صفای میزبان خرم می

گن خورشتشون فقط لپه داره و پیاز داغ. مادر می ابراهیم، ]گوشت قیمه را[ خیلی ریزش نکن مادر، انوقت می

مونه یه حلوا، هدیه صاحبان عزا به اهل قبور. این تنها شیرینی ضیافت مرگ، عطر و طعمش دعاست. روغن 

ن حرمتیه که زنده ها به مرده خوبم تو خونه داریم، زعفرونم هست، اما چربی و شیرینی مالك نیست، ای

 .هاشون می ذارن

فکری کودکانو نوجوانان آغاز کرد، با ساختن  را از کانون پرورش او که کار جدی خود ،و اما عباس کیارستمی

بخش  ( و حضور در جشنواره لوکارنوی سوییس و گرفتن جایزه سوم1365)«خانه دوست کجاست؟»فیلم 

زندگی و دیگر »طرح در جهان تبدیل شد. بعد از آن دو فیلم اصلی این جشنواره به فیلمسازی م

کیارستمی هم مورد توجه منتقدان خارجی قرار گرفت و اوج  (1373«)زیر درختان زیتون»(، 1370«)هیچ
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( بود که برای او جایزه نخل طالی کن را بطور مشترك با ایمامورا برای 1375)«طعم گیالس»این توجه فیلم 

این فیلم را به عنوان یکی از ده فیلم برتر تاریخ  2004مجله تایم در سال  .به دنبال داشت« مارماهی»فیلم 

ای ه شیر نقره( را ساخت و جایز1377) «باد ما را با خود خواهد برد»کن نامید. وی بعد از طعم گیالس، فیلم 

را ساخت که مورد توجه « ده»فیلم  1380. در سال افریقا را ساخت ABCفیلم  1388ونیز را گرفت. در سال 

را کارگردانی کرد، « پنج»کیارستمی فیلم  1381منتقدان قرار گرفت و نامزد دریافت جایزه کن شد. در سال 

 حدود که است ثابت طوالنی نمای یک  تنها بخشش هر که فیلمیفیلمی شاعرانه، بدون دیالوگ و شخصیتی، 

 کیارستمی. سازدمی را ایدقیقه انزدهپ و ساعت یک یمجموعه این جمعاً و کشدمی طول دقیقه بیست تا ده

 را شانچشمان نکنند،ترك  را سالن لطفا شدند، خسته اگر که خواست تماشاگران از فیلم نمایش از قبل

 در و دیگر سینماهای در ار دیگری هایفیلم که دارید را سشان این شما»: کنند گوش صداها به فقط و ببندند

 و شودمی گذاشته نمایش هب بار آخرین برای نه امیدوارم و بار، اولین برای فیلم، این اما بینید،ب دیگر هایزمان

 و بنشینید آخر تا پس ؛شد نخواهید سینمایی هیچ در فیلمی چنین تماشای به موفق شما که مطمئنم من

 ویدی دوربین با پی در یپ صورت به که طوالنی نماهایی با و است قسمت 5 دارای فیلم« .ببینید را آن تمام

 مورد در اندرو جف. شد فیلمبرداری اسپانیا آستوریاس استان در خیخن شهر سواحل امتداد در دست ویر بر

 از کمانی رنگین شامل منظم چینشی با»: افزایدمی او. «زیباست تصویر چند از بیش فیلم این»: گفت فیلم

 سکون، سوی به ازحرکت جامعه، سوی به خلوت وکنج جدایی از که هستند احساسی و انتزاعی هایروایت

 و نوزایی به و کنندمی حرکت روشنایی به کیازتاری دوباره و تاریکی به روشنایی آواز، و صدا به نسبی ازسکوتی

 یک برای سانفرانسیسکو فیلم جشنواره کوروساوا آکیرا جایزه دهه این در وی« .پذیرندمی پایان حیات تجدید

وی در ادامه  .آورد دست به را سوربن دانشگاه و سوپریور نرمال اکول افتخاری دکترای و هنری دستاورد عمر

( را ساخت که برای چهارمین بار او را نامزد دریافت 1388« )لکپی برابر اص»( و 1386«)شیرین»های فیلم

یگر از برای بازی در این فیلم، جایزه بهترین باز« ژولیت بینوش»جایزه کن کرد و بازیگر اصلی این فیلم 

( که در ژاپن فیلمبرداری شد و او را 1390« )مثل یک عاشق»جشنواره کن را دریافت کرد و در نهایت فیلم 

 مین بار نامزد دریافت جایزه کن کرد.برای پنج

و اما آن چیزی که در آثار عباس کیارستمی کامال مشهود است سینمای شاعرانه است، سینمایی که بر پایه 

 های خاص خودش را دارد.و ویژگی روایت و دیالوگ نیست

 .بدی یاروستای دور افتاده م ای نهفته است که وی زندگی را در یکبوطیقای انتزاعی کیارستمی در شیوه

گیرد. بازیگران ثیر قرار دادن احساسات مخاطب به کار نمیاهای تماشایی را به منظور تحت تهمچنین صحنه
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گویند و بازی آنان، که عاری از هر گونه به گویشهای محلی )مانند گیلکی یا کردی( سخن می آماتور او معموال

 شود. ستن مخاطب نمیاثر تصنعی است، باعث خندان یا گری

کند و در اکثر لحظات فیلم، مخاطب کیارستمی حتی از موسیقی نیز برای برانگیختن احساسات استفاده نمی

. تاکید کیارستمی بر قصه و خوب تعریف کردن آن شودمیدر غیاب موسیقی، به تمرکز بر مفاهیم فراخوانده 

ان را روشن میکند. کیارستمی خطاب به دانشجویانش در شناختی این کارگردیک مولفه دیگر از نگاه زیبایی

ین نگاه ا.« های غیر ضروری استوظیفه ما در این نوع از سینما، حذف همه المان»گوید:یک ورکشاپ می

مینیمالیستی، باعث شده تا کلیه آثار سینمایی کیارستمی و همچنین برخی از دانشجویانش که اکنون 

حرکت کند. سادگی، استفاده از  »سینمای ناب«فیلمسازان مستقل با شهرت جهانی هستند، به سمت 

ی روستایی، حذف گیری از فضاهاکودکان به عنوان نقش اول و قهرمان داستان، سبک مستندگونه، بهره

غیر  .های کیارستمی استهای فیلمها در خودرو برخی از ویژگیکارگردان، شاعرانگی و نیز مکالمه شخصیت

های اجتماعی مختلف، پس از دیدن اینگونه دهد تا طبقهروایی بودن آثار کیارستمی این اجازه را به بیننده می

ی ه هر کس، با هر طرز تفکر، چارچوب ذهنی و تجربهها، داستانی واحد از آن برداشت نکنند؛ بلکفیلم

ای، ی خود اوست.استفاده از بازیگران غیر حرفهمخصوص به خود، معنایی را از فیلم برداشت کند که ساخته

هایی هستند که ها و دو پهلویی تکنیکگیری یا پایان، نماهای دور)النگ شات(، حذف برخی روایتعدم نتیجه

های کیارستمی عموما سناریوی از آنجا که فیلم. سازداده از آنها فیلمی تعاملی و باز میکیارستمی با استف

-ثابتی ندارد، عالوه بر مخاطب، خود بازیگران نیز نقش مهمی را در شکل دادن به فیلم بازی میمکتوب کامال

کنند. کیارستمی صحبت میالبداهه کنند و فیهای خود را حفظ نمیکنند. بسیاری از اوقات بازیگران دیالوگ

آید و بازیگران خودشان را معتقد است با دخالت نکردن در اجرای بازیگران، فیلم طبیعی از کار در می

های او هایی که به آنها محول شده است و به همین دلیل است که فیلمکنند و نه نقشناخودآگاهانه عرضه می

خیر اف یا به تهای کیارستمی تا حدی ناشی از حذی فیلمکنند. ساختار غیر خطجریانی طبیعی را سیر می

تردید بین  ایی ازباشد یا بیننده را عمدا در هالهها و عدم پایان بندی نیز میی برخی روایتانداختن عامدانه

، فیلم بدون ارضای انتظارات «زندگی و دیگر هیچ»در فیلم با این کار، مثال، کندواقعیت و خیال رها می

شود بلکه خارج از رسد. بدین ترتیب با مشارکت مخاطب، او به درون تصویر کشیده نمیبه پایان میمخاطب 

شناسی آثار از موارد دیگری که در زیبایی. نشیندگیرد و با ذهنی منتقد آن را به قضاوت میداستان قرار می

قیما از غزل کلیدی که مستشمایلیباشد تصاویر می  گراند ها در بکشود تصویر خرابهاین فیلمساز یافت می

 حقیقت یافتن برای صوفی گیریگوشه نمایانگر تصاویر این است، شده گرفته وام( خراباتحافظ )منزل ویرانه ی
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 روشنفکر .است اجتماعی یبندها و قید با درگیری و گراندیشه انزوای و تنهایی عمق کننده تداعی و مطلق

 .آوردمی روی تنهایی هب و گرداندبرمی روی نهادین قواعد از «رند» همانند نیز مدرن

 دارم،ن دوست را تماشاگر به دادن گناه واحساس کردن نصیحت بیننده، درآوردن هیجان به سرایی، قصه»

 «.شود شروع سینما، از آمدن بیرون از بعد که است فیلمی خوب فیلم

را امری بدانیم که کامال تحت تاثیر میدان است ی میدان بوردیو بازگردیم و ذائقه و قضاوت ذوقی اگر به نظریه

فضای فکری و فرهنگی کشور، ایدئولوژی مورد توافق حاکم و باال دست بی شک گفتمان مسلط و حاکم بر 

گرایش بیشتری به سینمای حاتمی دارد. سینمایی که به مقدس سازی نهاد خانواده و امر مادری و مادر 

که باالتر از این حدی برای  دهدای لطیف و شاعرانه انجام میپردازد و این مقدس سازی را به گونهوطنی می

تنها کاکرد مثبت او نگهداری از فرزندان بوده و تاب بوده و  منفعلتوان متصور شد، زنی که همواره ی نمیمادر

. همان مقدس سازی که در کندآوردن هوو در غربت، زنی که هر کاری برای نگهداشت کانون خانواده می

مادر این فیلم از رسانه ملی نزدیک به روز شود و هر ساله در روزهای نهایت به تثبیت مفعولی زن ختم می

 انجامد.میشود و سینمایی که به امر یکپارچه سازی و بخشیدن هویت ملی و فرهنگی یکپارچه پخش می

دو  ای از نوستالوژیهای او بخش عمدهسازد و سریالهای مختلف میاینکه حاتمی سالها برای تلوزیون سریال

دارد و بعد از ی باالدست و حاکم قدم برمییشه و ذوق طبقهدهد و در جهت انددهه و یا بیشتر را شکل می

 پذیرند.مدتی افراد جامعه آن را به عنوان برتری و استیالی درونی می

و خود را از این میدان  ولی عباس کیارستمی از این میدان فرهنگی و در نهایت میدان سیاسی پا فراتر می نهد

جهانی می اندیشد، وی در آثارش با کند و گرگون میاستیال را دهای سلطه و بیرون می کشد  و مناسبت

دیدی متفاوت به اطرافش نگریست و سعی کرد از این تعین گرایی و تاریخ گرایی عبور کند و شاید بزرگترین 

خشونت نمادینی باشد که دلیلی که او را تبدیل به کارگردانی جهانی کرد همین فراروی از میدان فرهنگی و 

 جامعه ایدئولوژیکی حاکم بر اندیشه و تفکر انتقال می یابد.  در بطن

زمانی که افراد در میدان فرهنگی دست به انتخاب می زنند اصوال بر اساس عادتواره های خویش به قضاوت 

ذوقی می پردازند و امری را زیبا تعریف می کنند. شاید بر همین اساس سینمای حاتمی، سینمایی بومی و 

و کامال تحت تسلط میدان فرهنگی باشد که در ارتباط تنگاتنگ با میدان سیاسی است ولی سینمای  محلی

.کیارستمی فراتر از مرزها حرکت می کند عباس
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