
  
 

 کانون فرھنگی آموزش  نویسنده: ارغوان عبدالملکی

 هاي کنکور مرتبطکات مهم سبک اکسپرسیونیسم و سینماي مجلسی و تستن
ي متأثر از شــکســت، نومیدي و افســردگی کشــور آلمان در نتیجه» اکســپرســیونیســم«مکتب   •

سامان و مغشوش اجتماعی، اقتصادي و اخالقی اروپا در          شکست در جنگ جهانی اول و اوضاع ناب
 این دوران بود.

 هاي مکتب اکسپرسیونیسم است. عدم هماهنگی انسان و فضا از ویژگی •

ندي بهاي مشابه در ترکیب از خصوصیات بسیار مهم میزانسن اکسپرسیونیستی، همنشینی شکل           •
 تصویر است.

که  گرانه دارند. به عبارتی این دکورهاهاي اکسپرسیونیستی، دکورهاي استیلیزه نقش بیان    در فیلم •
تر شبیه دکورهاي تئاترهاي اکسپرسیونیستی هستند، فقط       آمیزي دارند و بیشقاغلب حالت اغرا

آمیز) ي اغراقها و حاالت چهرهآمیز، ژستي بازیگران نیستند. بلکه بازیگر (با گریم اغراقزمینهپس
ــا و هماهنگ با آن دیده          اغلب در رابطه   ــویه با این دکورها و به عنوان جزئی از این فضـ اي دو سـ

 د. شومی

سن بیش        • سم، میزان سیونی سپر سبک اک سم        در  سیونی سبک امپر شت. بر خالف  ترین اهمیت را دا
برداري (تصویر متحرك) و تدوین استوار بود. توجه داشته باشید که عدم     فرانسه که اساساً بر فیلم   

ست. زوایاي اغراق        ستی نی سیونی سپر ضاي اک ست،  تقارن، خالق ف آمیز دوربین، نورپردازي پر کنترا
ست  ست که بیش     هاي اغراقگریم و ژ شده ا شی  ترین تأثیر را در خلق آمیز بازیگر و دکورهاي نقا

 یک نماي اکسپرسیونیستی دارد. 

هر چند که ســینماي اکســپرســیونیســت تحت تأثیر جنگ جهانی اول در آلمان شــکل گرفت اما  •
پریش، اشــباح و هاي روانتر شــخصــیتگرایش به نشــان دادن وقایع آن دوره نداشــت. بلکه بیش

 د. داي تاریخی خاصی اشاره نداشتند، نشان میطور مشخص به دورهدراکوالها را در فضاهایی که به

ــتواري و ناپایداري) را به بیننده القاء می             • کند از  خطوط کج و مورب که حس عدم تعادل (نا اسـ
 هاي مهم سبک اکسپرسیونیسم است.  ویژگی

سانه ي اجا که در درجهسینما از آن  • سبک          ول یک ر شان  صري نقا ست تجربیات ب صویري ا ي ت
سم را در فیلم      سیونی سپر ستفاده از امکانات ویژه   اک سبک بازآفرینی کرد و با ا س هاي این  ینما ي 

هاي (نورپردازي، زوایاي دوربین و لنزهاي مختلف) حال و هواي اکســـپرســـیونیســـتی را در فیلم
سال   از» مطب دکتر کالیگاري«اي مثل بدبینانه سال پس   1919نو خلق کرد. این فیلم در  (یک 

از اتمام جنگ جهانی اول) در آلمان ســاخته شــد. یأس و اضــطراب، خشــونت، اعتراض و بدبینی  
 خوبی مشهود است.ناشی از جنگ جهانی اول در این فیلم به
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ها و دامبین، اناکسپرسیونیسم در سینما، نوع به شدت انتزاعی فیلم را به بار آورد. زوایاي اریب دور      •
ــکل  ــحنه   ها را از ریخت می  شـ ها عجیب و غریب و ناهماهنگ و از نظر ظاهر و         آراییانداخت. صـ

ــت            قاب  ــتفاده از کنتراسـ بندي تقریباً گوتیگ بودند. نورپردازي نیز به همین ترتیب به دلیل اسـ
سایه    شدید ایجاد می شدیدي که  ضوع فیلم   هاي  شدت انتزاعی بود. مو سبت   ها بهکرد، به  یک ن

ــوررئال و گوتیک بود و به کنش  ها بازتاب ذهنیتپرداخت. فیلمهاي غیرطبیعی میها یا واقعیتس
ــیال ذهن در روایت این فیلم     و اغلب دنیاي دیوانه     ها ي یک کاراکتر بر روي پرده بوده و جریان سـ

ــته و مکانحائز اهمیت بود. روایت ــتانی  داد و عناهاي عجیب و غریب رخ میها در گذش ــر داس ص

اعتمادي به واقعیت ظاهري و بی .هاي اکسپرسیونیستی وجود داشت    تخیلی و وحشتناك در فیلم 
و  هاي رواییترین ویژگیها، از اصلی روان انسان  ناخودآگاه گریز از عینیت، تقدیر گرایی و رجوع به

ست. این فیلم  صویر خیال می   مفهومی این آثار ا صیف واقعیت، به ت ر پردازند. تأکید بها به جاي تو
سته    از خود بیگانگی تم سیاري از کارهاي برج سیر تقدیرگرایانه در ب  يي این جنبش و همچنین 

 وقایع، دو عنصر دیگر محتوایی و تماتیک در این آثار هستند.

سنده      • سینماي آلمان با ظهور نوی سیک  شد که اهمیت نقش او در حد اهمیت  دوران کال اي آغاز 
به نگارش  » هانس یانوویتس«براي نئورئالیســـم اســـت. وي با کمک و همراهی  »زاواتینی«نقش 

ــناریوي فیلم  هاي متعدد دیگر خود را به تنهایی نامهپرداخت، اما فیلم» مطب دکتر کالیگاري«سـ
هاي ي رهنمودکه تپنده و اکسپرسیونیستی نوشته شده بود همه     » کارل مایر«نوشت. سناریوهاي   

شته   دقیق کارگردانی را در شت. او نو سته با کارکنان فنی  خود نهفته دا هایش را در یک تماس پیو
نمود. قسمت اعظم کشفیات   کرد، تنظیم میها طلب میاي از آنکه همواره مانورهاي نو و پیچیده

ــامت آلمان در زمینه ــینماي ص ــگامیي حرکات دوربین فیلمس هاي او بود. برداري، مبتنی بر پیش
به سوي اکسپرسیونیسم سوق داد، بازگشت آن را نیز از سبک کالیگاري سبب  که سینما را» مایر«

 »آخرین مرد«، »هاي عقبیپله«هاي او ساخته شده بود، نظیر   هایی که ملهم از نوشته شد. با فیلم 
پیدا کرده بود، به کمال » فیلم مجلســی«اي از فیلم که عنوان ، شــکل ویژه»شــب کریســمس«و 

 رسید.

هاي اکسپرسیونیستی در تضاد بودند. فیلم کامرشپیل شپیل از وجوه گوناگون با درامهاي کامرافیلم •
آمد به دقت می کاوید. ها پدید میشد و بحرانی را که در روابط آنروي چند شخصیت متمرکز می

برانگیز و بازگویی جزئیات بود، نه بیان افراطی عواطف تند. هاي با طمأنینه و احساس تأکید بر بازي
ــاي فیلمف ــتفاده از محل ض ــی از اس ــپیل ناش ــی  هاي کمهاي کامرش ــناس ــمار و تمرکز بر روانش ش

هاي افتادگیهاي عظیم و پر زرق و برق. ممکن بود برخی از ریختها بود تا صـــحنهشـــخصـــیت
شپیل معموالً پیرامون مالل          شود اما فیلم کامر شاهده  ستی در دکورها م سیونی سپر شان اک  آور را ن

هاي اکسپرسیونیستی دور بود. سینماي کامرشپیل به طور       گرایی فیلمفانتزي و ذهنی داد و ازمی
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سانه    صر فانتزي و اف ستی متداول بود پرهیز می     اي که در فیلمجدي از عنا سیونی سپر کرد. هاي اک
ــر میفیلم ــپیل در زندگی روزمره و معاصـ ــتند و غالباً دورههاي کامرشـ ي زمانی کوتاهی را گذشـ

 دند.داپوشش می
ــر         1919» (ي دکتر کالیگاري  کابینه  « • ــت که به طور کامل تمامی عناصـ )، اولین فیلمی اسـ

)، اولین 1913» (دانشــجوي پراگی«درون آن جمع اســت؛ اما » اکســپرســیونیســم«ســینماي 
 زند.هاي این مکتب را در تاریخ سینما رقم میها و جرقهنشانه

م تصویر  آورند. در این فیلونیستی به حساب می  را نخستین فیلم اکسپرسی   » دانشجوي پراگ «فیلم  •
شود. این مضمون یک دانشجو در آینه توسط ساحري مرموز دزدیده و به کارهاي شیطانی وادار می

ي این  ي مکبث توسط سه جادوگر مرموز و قتل پادشاه توسط مکبث با غلبهبی شباهت به وسوسه 
 ي شیطانی نیست.  وسوسه

هورترین ، مش »مطب دکتر کالیگاري«توان با تصاویر فیلم  یسم را می هاي سبک اکسپرسیون   ویژگی •
ي این فیلم اســتیلیزه هســتند. اعوجاج و از فیلم این ســبک، تطبیق داد. دکورهاي نقاشــی شــده

شـــود. در کادر بصـــري خطوط مورب و هاي بازیگران دیده میافتادگی در دکور و ژســـتشـــکل
ستند.    سطوحی با زوایاي تیز (همانند)، نمایان  صري نیز ه زو ج» ي قماربازدکتر مابوزه«گر اغراق ب

تأثیر  دارد. این فیلم نیز داستان» مطب دکتر کالیگاري«ترین نزدیکی را با هایی است که بیشفیلم
 ي خود، گروهی از موجوداتکنندهگر ابرانسانی جنایتکار است که به کمک نیروي هیپنوتیزم  ویران

طور کلی، ایجاد خلل در شود. بهکند و در پایان، خود نیز دچار جنون میل میبا اراده را وادار به قت
ي آن، فیلم شـود. اولین نمونه ماهیت آدمی، موضـوعی اسـت که در سـینماي آلمان زیاد دیده می   

گیرد و او را وادار کار میبازي، دانشـجویی را به اسـت. در آن فیلم نیز شـعبده  » دانشـجوي پراگی «
  ت به قتل بزند.کند تا دسمی

ستی در خدمت القاي دیدگاه تحریف     سبک » مطب دکتر کالیگاري«در فیلم  • سیونی سپر پردازي اک
ــده ــت. ما دنیا را چنان می    شـ بیند. این کارکرد روایی   بینیم که قهرمان فیلم می  ي مرد دیوانه اسـ
د یک آسایشگاه    جا که قهرمان در تعقیب کالیگاري وارشود: آن جا آشکار می پردازي در یکصحنه 

کند و در مرکز الگویی از خطوط سیاه و سفید شعاعی  ایستد و به اطراف نگاه میشود، میروانی می
گیرد. دنیاي فیلم عیناً انعکاســی از پندار قهرمان اند قرار میکه روي کف و دیوارها کشــیده شــده

ازان، ســبک ســاســت. بعدها که اکســپرســیونیســم به صــورت یک ســبک جا افتاده درآمد فیلم  
ستی را به عنوان دیدگاه روایی کاراکتر     سیونی سپر ر کارکرد تهاي دیوانه به کار نبردند، بلکه بیشاک

سم خلق موقعیت     سیونی سپر سبک اک ستان   پردازيهاي  سناك و خیالی (مثل  شده براي دا هاي تر
 بود.») نیبلونگن«هاي تاریخی (مثل یا حماسه») نوسفراتو«و » ي مومیموزه«
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ــاخته 1926»(پولیسمترو« • ي پس از جنگ طبقاتی که میان حاکم جامعه       » فریتز النگ «ي ) سـ
شکل می  سران این طبقات با یکدیگر کنار    خیالی فیلم و طبقات فروتر(کارگر)  سرانجام  گیرد که 

صلی قیام طبقات فروتر جامعه نیز دانشمندي یهودي است که با ساختن یک آدم      می آیند. عامل ا
ــار جا ــینی اقش ــوق میماش ــوب س ــورش طبقاتی بیش از همه معه را به جنگ و آش دهد و این ش

در زمانی ساخته شد که از یک » متروپولیس«سازد. فرزندان طبقات فرودست را با خطر مواجه می 
شه   سوي دیگر، اروپا از           سو اندی شد بود و از  سم) در آلمان رو به ر سم(نازی سیالی سو سیونال  هاي نا

هاي طبقاتی در وحشت بود. سترش عقاید مارکسیستی و بروز شورش گیري غول شوروي و گ شکل 
هاي آلمان که در حال کسب قدرت  از سوي نازي » متروپولیس«مسلماً در چنین شرایطی، ساخت    

ي آلمان نیز از یک ســـو، در شـــد؛ اما در عین حال، بخش اعظم جامعهبودند، تأیید و حمایت می
اش در پایان شده ز سوي دیگر، در پی احیاي غرور پایمال برد و اهراس تسلط کمونیسم به سر می   

ــه    جنگ جهانی اول بود. بدین    ــ » متروپولیس«هایی که در   ترتیب، فریتز النگ با اندیشـ ویر به تصـ
هاي افراطی نازي پاســـخ داد و در کشـــید، به نیازهاي موجود در جامعه و همچنین نیازهاي گروه

ــد تا براي   نتیجه، پس از مهاجرتش به آمریکا بارها ــد و وادار ش ــم محکوم ش به طرفداري از نازیس
کباري  ، فضاي است»مترو پلیس«هاي ضدفاشیستی متعددي بسازد.   ي خود فیلمسازي پیشینه  پاك

هاي زیرزمینی عظیم عرق دهد که در آن کارگران در کارخانهشــهري مدرن در آینده را نشــان می
 فضاي فیلم حاکم است. اند. اغراق و تخیل بر ریزند و مسخ شدهمی

ي سرنوشت است.  قسمت اول فیلم  مرگ هاي النگ اثري دربارهنظیر بسیاري از فیلم» نیبلونگن« •
ي ولیههاي ااند. فیلمزیگفرید حکایت قهرمان معصومی است که سرنوشتش را از پیش تعیین کرده    

سته «مانند » فریتز النگ« صی چه در  ،رنگ » ي قماربازدکتر مابوزه«و » مرگ خ وروي آلمانی خا
 کردند. مضمون و چه در پرداخت داشتند و البته تماشاگران نیز از آن استقبال می

ي فریتز النگ از سبک اکسپرسیونیستی براي هجو انحطاط جامعه ساخته» ي قماربازدکتر مابوزه« •
ــیت ي مدرن آلمان بهره می ــخص ــاد قمار و موهاي فیلم حامیان النهگیرد: ش اد مخدر در هاي فس

ــتقرند و یکی از زوج  کاباره ــتی مس ــیونیس ــپرس  ي مجللیهاي فیلم در خانههایی با دکورهاي اکس
چرا  تر است سیاسی  » کالیگاري«به نوعی از » مابوزه«کنند با دکورهایی به همان شیوه.  زندگی می

 که به نحوي مستقیم به آشفتگی اجتماعی آلمان پس از جنگ مربوط است.

سند، در واقع هفتمین   عنوان نخستین فیلم مهم النگ می که معموالً آن را به ،»مرگ خسته « • شنا
هاي بعدي النگ در هاي تکرارشــونده در فیلمآید. اکثر مایهشــمار میفیلم او در مقام کارگردان، به

ــته جمع آمده ــخت گویاي حال و روز آلمانیاند و فیلم به حکایتی میمرگ خس هاي پردازد که س
 رده در جنگ جهانی اول است.خوشکست

 بود. » مورنائو«ي ساخته» آخرین خنده«ترین و مشهورترین فیلم کامراشپیل، موفق  •
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 کانون فرھنگی آموزش  نویسنده: ارغوان عبدالملکی

باز               • تابو،  به فیلم آخرش،  با فالهرتی  ما همکاري او  ــاخت ا هالیوود سـ نائو فیلم طلوع را در  مور
 گردد.می

ــیت» فریتس النگ« • ــاختن قاتل و وص ایی هاي جنخویش را با فیلم ي دکتر مابوزه، پیوندنامهبا س
 .برقرار کرد 20ي دهه

 

 هاي کنکورتست
 ؟باشدنمی نور و هاآدم لباس، دکور، ترکیب براي اکسپرسیونیستی هايفیلم هايتکنیک از یک) کدام91-(سراسري

 تقارن ) عدم2 افتادگیریخت  ) از1

 همانند هايشکل نشینیهم و ) اغراق4 استیلیزه ) سطوح3

 ، در رابطه با کدام سبک صحیح است؟»کننددکورها بازي می«) اصطالح 90-(سراسري
 ) امپرسیونیسم4 ) اکسپرسیونیسم3 ) نئورئالیسم2 ) رئالیسم 1

 یک است؟نامه نزد، از لحاظ مضمون به کدام نمایش»اشتالن راي«اثر » دانشجوي پراگ«) فیلم 90-(سراسري
 شکسپیر -) مکبث 4کرنی –) پمپه 3چخوف  –) باغ آلبالو 2 گوته –) فاوست 1

نمایی  هاي خمیده و نا استوار در کدام سبک سی    پلههاي بلند و راهتیز و کج، صندلی هاي نوك) خانه89-(سراسري  
 خورند؟به چشم می

 ) اکسپرسیونیسم4 ) نئورئالیسم3 ) دادائیسم2 ) موج نو1

 

 منابع:

 پاتاالس –تاریخ سینماي هنري، گرگور 

 تامسون -تاریخ سینما، بوردول 
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