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  نقد فيلمكالس 

هاي ادبي و هنري پيدا كنيم. مانور و بحث اصلي ما در مورد دو سبك با مكتب خواهيم آشنايي مختصراين جلسه مي
ررسي هرچند رئاليسم و اكسپرسيونيسم خواهد بود امّا براي رسيدن به اين دو مكتب بايد راهي كه طي شده است را نيز، ب

به  . از طرف ديگر گريزيدهيمكه در اين بين دو مكتب كالسيسيم و رمانتيسيم را مورد بررسي قرار مي اجمالي كنيم
و با  اين مكتب سينمايي آشنا خواهيم شدهاي سينماي نئوراليستي ايتاليا خواهيم زد و كمي با سبك و سياق و انواع فيلم

  يم شد.هاي سينماهاي رئاليستي و اكسپرسيونيستي آشنا خواهالمان
  

  
  آندري تاركوفسكي) –(نمايي از فيلم استاكر 



 .هاي ادبي و هنريمكتب:  2ي جلسه

ي آغاز آن داشته باشيم. ادبيات گمان بايد نيم نگاهي به نقطههاي ادبي را بررسي كنيم بياگر بخواهيم مكتب
ي ها نظريات افالطون و ارسطو دربارهيونان به قدري قدرتمند و با صالبت بوده است كه هنوز نيز با گذشت قرن

يسندگاني چون هومر و سوفوكل و اورپيد بر روي هاي نونو و قابل بحث است و هنوز نمايشنامههنر و ادبيات 
روند. با توجه به زمان كم و زياد شدن توضيحات از اين بخش عبور كرده و تعدادي از هاي تئاتر ميصحنه
  كنيم.هاي ادبي را مرور ميمكتب

  كالسيسيم : 

 ،شد متولد ايتاليا در چند هر كه رودمي شمار به روم و يونان هنري شيوه احياي نوعي واقع در ميكالسيس مكتب
.نشست ثمر به و كرد رشد فرانسه در اامّ   

 و خوشايندي عقل، به دادن اهميت قدما، از تقليد و تبعيت طبيعت، از تقليد از است عبارت مكتب اين اصول
.كالم زيبايي و وضوح   

 همه از و "راسين" ،"الفونتن" ،"مولير" به توانمي آوردند رو مكتب بدين كه نويسندگان و شاعرات مهمترين از
.كرد اشاره "بوالو" ترمعروف و ترمهم   

.است مكتب اين نقاد ترينمعروف و كالسيك مكتب مدافع ترينبزرگ بوالو  

.كرد بيان را كالسيسيسم مكتب اصول خود "شعر فن" منظومه در 1674 سال در وي  

.دنك اجتناب بايد كند منحرف اصول اين از را آن كه امري هر از و باشد عقل و طبيعت تابع بايد شعر او اعتقاد به   

 كه طبيعتي نيست، طبيعت جز چيزي او نظر از حقيقت اين و "نيست زيبا چيز هيچ حقيقت جز": گويد مي او
.باشد كرده تقليد و انتخاب منطق و ذوق حكم به را آن هنرمند حال عين در و باشد عمومي و كلي   

 بلكه كند، اثبات يا تعليم چيزي كه نيست آن شاعر هدف. بنددنمي دل است طبيعي و كلي آنچه به جز هنرمند
.برانگيزد هادل در را خوشي و شادي بايد   

و  جست براي و نيست طبيعت جز چيزي دآور وجود به مردم ذهن در را شادي و لذت تواندمي آنچه او اعتقاد به
 كهآن براي اامّ . است سليم ذوق همان كه منطق و عقل جز نداريم مالكي است حقيقي و طبيعي چهآن جوي

 بهتر قدما زيرا نيست قدما آثار يمطالعه از ترسودمند چيز هيچ ،كنيم تقويت و تربيت را سليم ذوق اين بتوانيم
.نمايند توصيف و ادراك را طبيعت اند توانسته ما از   



 اصول ،ديگر سوي از "شكسپير ويليام" و طرف يك از "بيكن فرانسس" مانند كساني كه آن با انگلستان در
 و آورندنمي در قدما اعتقادات و هاگفته بند به را خود راحتي به و گسلندمي خويش پاي و دست از را كالسيك

 بنياد روم و يونان عمومي هايميدان در را خود ادراك و فهم بناي و كنندنمي پيروي هاآن از سبب بي
 نقد نوعي كنندمي سعي "جانسون ساموئل " و "پوپ الكساندر" و "درايدن جان" مانند نقاداني اامّ  گذارند،نمي

.سازند وارد انگليس ادب و شعر در را كالسيك  

 اروپا در 17 و 15 هاي قرن فاصله در و ديگر هاي مكتب پيدايش از پيش كه شود مي گفته ادبياتي به سبك اين
.بود شده تقليد قديم روم و يونان هنر از خود كه داشت وجود   

 كالسيك اثر يا و نوشته در قانون ترينمهم و است قديم روم و يونان هنر همان اصلي كالسيك هنر واقع در
.دانندمي طبيعت از ملهم را خود نيز ديگر هايمكتب پيروان كه بود غافل اين از نبايد اامّ . است طبيعت از تقليد   

.نداشده بندي طبقه مراتب سلسله با ادبي آثار انواع كالسيك مكتب در   

:رمان و حماسه ـ   

 حماسه؛ در. آن قهرمانان و موضوع برجستگي و آن جنگجويانه شكوه و عظمت از عبارتست حماسه مشخصات
 - نفس عزت با - شجاع - دالور - كامل لحاظ هر از هاآن.  رسانندمي ي فراانسانيعظمت به را ملي قهرمانان

.نيست قهرماني جنبه از خالي نيز آنان خطاهاي و باشندمي...  پاكدامن   و 

 بيان نثر صورت به شعر جاي به داستان وقتي و دارند قرار هاداستان اين اوج در هومر ايلياد فردوسي؛ شاهنامه
 و جنگ ،حماسه در كه تفاوت اين با رودمي كاره ب حماسي اصول همان نيز رمان در. آيدمي وجود به رمان شود
.دارد عهده به را نخست مقام عشق ،رمان در   

  : تراژدي ـ

 با معين وسعت داراي و كامل و جدي حادثه يك تقليد از عبارتست تراژدي:  گويد مي تراژدي تعريف در ارسطو
 حكايت؛ و داستان نه باشد نمايشي شكل داراي و باشد؛ اندازه يك به هاقسمت تمام در آن زيبايي كه زيبا بياني

 ضمنا باشد؛ جنايتكار نبايد تراژدي قهرمان. سازد منزه و پاك را مردم عواطف ترحم؛ و وحشت از استفاده با و
 جنايت اثر بر نه اما باشد افتاده روزي تيره به خوشبختي از بايد((  باشد؛ نبايد نيز كردار درست و پرهيزكار بسيار
)) .  اشتباه اثر بر بلكه  

 
 
 
 



: كمدي ـ   

 تشكيل تراژدي به نسبت تريپايين هايشخصيت را آن اشخاص كه جالب نمايشي اثر يك از عبارتست كمدي
 موارد از تربيش بايد) نمايي حقيقت( اصيل كمدي در. شودمي گرفته روزمره زندگي از آن حوادث و دهند مي

.باشد داشته ابتكاري جنبه نيز آن حادثه و باشد داشته خوشي پايان بايد و شود لحاظ ديگر   

باشد :مي زير شرح به سبك اين كلي قواعد و اصول *   

.باشد )خوبي( سازنده بايد چيز هر از بيش تيكالسيس هنرمند:  طبيعت از نمايش و تقليد *   

. باشد عقلي اصول با موافق بايد مكتب اين در تاثيرات:  عقل اصل *   

. باشند مي دارا است نيك را آنچه مكتب اين قهرمانان:  نمايي حقيقت *  

  هاي مكتب كالسيك :از نقاشي
  

  
)Claude Lorrain -Ascanius Shooting the Stag of Sylvia (  

  



 
)Claude Lorrain - Seaport at Sunset(  

 )Nicolas Poussin - The Funeral of Phocion(  



  رمانتيسيم :
) 1817-1766( دواشتال مادام از ايمقاله با و 1816 در باراول است، مشهور كه چنان رمانتيسم، غوغاي

.شد آغاز يافت، انتشار ايتاليايي يمجله يك در كه فرانسوي، ينويسنده  

 به بود كرده توصيه ايتاليا نويسندگان به آن طي در نويسنده و بود  »ترجمه يفايده و آيين باب در« مقاله اين
 به بلكه نكنند، اكتفا اندكرده ترك ديگر را ها آن اروپا تمام كه روم و يونان كالسيك هايافسانه و اساطير
 بر بناپارت يخانواده تسلط كه آن با. بپردازند آلماني و انگليسي جديد شعر همچنين و شكسپير آثار يترجمه
 به توانستمي بناپارت نهايي سقوط ايام اين در و بود همراه كالسيك متصنع يشيوه نوعي احياء با ايتاليا

 و متعصب نويسندگان بعضي فرانسوي ينويسنده اين آميزسرزنش لحن باشد، داده ميدان كالسيك ضد تمايالت
 هنگام درين كه) 1837-1794( پاردي لئو جاكومو كهچنان آورد؛ خشم به خارجه نفوذ ضد بر را ايتاليا پرشور
 عصر معروف شاعران به اشاره با و كرد اعتراض دواشتال مادام سخنان اين بر تمام عتاب با بود، پرشور جوانيتازه

.نيست ايتاليا گناه من، نظر به شناسد،نمي را بوتا و مونتي، ري، آلفيه پاريني، اروپا اگر: كه نوشت خويش  

 حتي و بودند كرده انتقاد كالسيك آميز افراط هايجنبه از قبل هامدت از ايتاليا هجدهم قرن نقادان ،ولي 
. بودند كرده نقل ايتاليايي به نيز را انگليسي اشعار بعضي ها بناپارت استيالي يدوره در ايتاليا شاعران از تعدادي

 يكهنه مضامين از كه جوييتازه نويسندگان و شاعران از تعدادي بين در مخصوصاً رمانتيسم، صالي رو، ازين
.يافت رونق ادبي نقد و مشاجره بازار آن دنبال در و شد تلقي عالقه و شوق با بودند، شده خسته رنسانس يدوره  

 نظر با را تجدد نداي اين يا كردند انتقاد را خويش عصر ادبي ذوق انحطاط و كالسيك ادبيات كه كساني بين در
. برد نام بايد مخصوصاً  را) 1851-1783( بركت جوواني و ،)1820-1781( برمه لودوويكودي نمودند تلقي قبول

 كه را تازه لئمسا به توجه ضرورت و گفت سخن تأسف اظهار با خويش عصر ادبيات ركود و انحطاط از لودويكو
 يبيانيه كه را ايرساله بركت، جوواني. نمود نشان خاطر بود، كرده مطرح عصر آن فرانسوي ادب در رمانتيسم
 شعر است، مرده شعر كالسيك شعر كه شد مدعي صراحت به و كرد، نشر شود،مي تلقي ايتاليا رمانتيسم
.است محسوب زنده شعر كه است رمانتيك  

"آشتيگر" نام به شد بنياد ايمجله جا آن در كه چرا گرفت، پا ميالن در نخست واقع، در ايتاليا، رمانتيسم مكتب  

 اين ترويج و تبليغ به جا آن در ديگران و ،)1854-1788( پليكو سيلويو برمه، لودوويكودي چون كساني و
 آكادمي كه ايسوءاستفاده خاطر به را كالسيك ادب مخصوصًا، منتقدين ازين بعضي. پرداختند تازه ادبي يشيوه
 جديد شعر كه كردندمي خاطرنشان و دادندقرار مي انتقاد مورد شدت به بود كرده آن از گذشته قرن در آكاريا
.باشد ايتاليا تاريخ از مأخوذ و مسيحي، پرستانه،وطن هايمضمون معرف بايستمي  

 
 



 از تن چند توقيف با ،)1820( بعد اندكي گرفت، در رمانتيسم باب در آشتيگر يمجله در كه گفتگوهايي
 خور در پليكو سيلويو نام نويسندگان، اين بين در. يافت خاتمه اتريش حكومت عوانان طرف از مجله نويسندگان

 نام به كرد، نشر خويش توقيف و حبس به مربوط احوال يدرباره مشهور كتابي 1832 در بعدها كه ذكرست
 عين در تازه مكتب كه آيدبرمي چنين ها رمانتيك اين آثار ساير از و مجله مقاالت از معهذا،. »من هاي زندان«

 باز نمود،مي تأييد را خارجي ادبيات با آشنايي لزوم و كردمي انتقاد را كالسيك ادبيات هاي محدوديت كه آن
 آثارالساندرو در مخصوصاً كه است اينكته اين و دادمي نشان خاص يا عالقه محلي و قومي هاي سنت به نسبت

.است يافته تجلي فرصت خوبي به مانزوني  

 بارز پيوند آن با نبود، آشتيگر يمجله نويسندگان گروه عضو كه آن با ،)1873-1785( مانزوني الساندرو واقع، در
 كه داشت نظر در بايد البته،. خواند رمانتيست يك آشكارا را خود كه بود ايتاليايي ينويسنده نخستين و داشت
 ملت به حقيقي و سودمند ملي، مسيحي، تازه، ادب يك خواستمي چيز هر از قبل ايتاليايي رمانتيك مكتب
 وجود. دادمي پيوند بود آزاد و مستقل ايتاليايي ايجاد آن هدف كه رستاخيز فكر با را آن همه،اين و كند عرضه
 اصالً  تا است واداشته را بعضي كه است اسبابي و عوامل از مكتب اين در ايتاليايي ملي هاي سنت به عالقه همين
.كنند انكار ايتاليا ادبيات در را جدي رمانتيسم يك وجود و ظهور   

 از آمد، حاصل دواشتال مادام يمقاله به مربوط مشاجرات از كه گونه بدان ايتاليا، رمانتيسم كه است درست
 از تدريجاً بعدها كه نبود آن از مانع امر اين ليكن بود، مقدم حدي تا فرانسوي رمانتيك مكتب بر زمان، حيث

  .شود متأثر هم هوگو و المارتين مثل هايي رمانتيك

  توان به موارد زير اشاره كرد:از اصول مكتب رمانتيسيسم مي

  به فرديت و احساسات هنرمند دادناهميت  *
  انگيز و اسرار آميز* نمايش فضاهاي خيال

  * استفاده از هنر براي بيان احساسات و انتقال آن
  * عدم تبعيت از قوانين ثابت

  اي شد براي پيدايش جنبش رئاليسم) * تالش براي فرار از واقعيت (كه مقدمه

توان به ويكتور هوگو، گوته، پوشكين، بتهوون، شوبرت، ياز هنرمندان و نويسندگان معروف در اين سبك م
  چايكوفسكي، گويا اشاره كرد.

  

  



  : رمانتيسيسمهاي مكتب از نقاشي

  
)Caspar David Friedrich -Wanderer above the Sea of Fog ( 

  



)J. M. W. Turner -The Slave Ship (  

 
(The Hay Wain – John Constable)  



  سيم :رئالي
 مكتب مقابل نقطه رئاليسم مكتب. است واقع اصالت مكتب معناي به و است واقع معناي به  رئاليسم واژه
 ذهني خياالت و تصورات را چيز همه و كرده نفي را خارجي جهان وجود كه مكتبي يعني است؛ آليسمايده
 انسان ادراك از مستقل و خارج وجودجهاني به قائل و خارجي واقعيت اصالت يعني  رئاليسم كه حالي در. داندمي

 به. داندمي خود ذهن از مستقل وجود داراي و واقعي را خارج جهان موجوات رئاليست، يك كلي طور به. است
 بايد زيرا هاآليستايده حتي دارند اعتقاد خارج دنياي وجود به همه زيرا هستند رئاليست هاانسان همه معنا اين

 مختلفي معاني به تاريخ طول در رئاليسم كلمه. گفت سخني يا كرد كاري بتوان تا دانست موجود را خارج جهان
 نمودهاي بر متكي نوشتن و گفتن سبك يعني رئاليسم، سبك. است شده استعمال شد، گفته كه معنايي از غير

. است نويسنده يا گوينده شاعرانه تخيالت به متكي سبكي از عبارت آليسم ايده سبك اما اجتماعي و واقعي
 از را رومانتيسم فردگرايي و پردازي خيال نمايشنامه و رمان در كه است گرايي واقع نوعي مورد اين در رئاليسم

 آنها تجسم و تشريح بيان و عوامل و علل درست تشخيص و زندگي هاي واقعيت مشاهده به و برد مي بين
  . پردازدمي

 : رئاليسمهاي مكتب از نقاشي

 
)Gustave Courbet -The Stone Breakers ( 



 
)Winslow Homer -Snap the Whip ( 

 
)Édouard Manet -The Fifer ( 



سينماي رئاليستي، سينمايي است نه تنها در قصه بلكه كند. در هنر و سينما نيز رئاليسم همين معنا را دنبال مي
گرا در دوران ناطق هاي برجسته سينمايي واقعنظريهكند. ترين تغيير و تحريف را ايجاد كند كمدر فرم سعي مي

پردازان انگليسي مانند پال روتا و . مستندسازي دست داشتنداز سوي كساني شكل گرفت كه خود در كار فيلم
هاي غيرتفريحي خود دست و پا كنند، كوشيدند اهميت و اعتباري براي فيلمجان گريرسون كه به طريقي مي

در ابتداي  ) را تكرار كردند. در فرانسه نيز مارسل لربيه و خصوصا ژان ويگو قابل توجه هستند.(فوياد گفته
گيري سينماي رئاليستي افرادي مانند ورتوف، روتا و ويگو اين اعتقاد را بيان كردند كه سينماي رئاليستي شكل

اوت از سينما را ارائه دهد كه نسبت به اي سراسر متفنبايد با سينماي تفريحي به رقابت برخيزد بلكه بايد گزينه
شناسي ادارك با درك ما از زندگي و موقعيت اجتماعي وفادار باشد. در نظرات سينماي مستند، اين پيوند زيبايي

گرايان و هاي مهم چزاره زاواتيني و ساير نوواقعرسالت اجتماعي حتي تا زمان حاضر نيز دنبال شده است. نوشته
حقيقت) مثل ريچار ليكاك و -سازان آمريكايي وابسته به جنبش (سينماعد در نظريات فيلمبه ب 1959از سال 

گويند سينما بايد بافت شنويم كه ميخوانيم و ميهاي آنان بارها و بارها ميشود. در نوشتهپن بيكر ديده مي
امّا در اين بين آندره بازن را يكي از ديداري اين دنيا را ارائه داده و جايگاه بشر در اين دنيا را به ما نشان دهد. 

هاي وي از منطقي محكم و منسجم باشد كه انديشهپردازي سينماي رئاليستي ميترين افراد در نظريهاصلي
آندره بازن بعدها نشريه كايه دو سينما پايگاهي شد براي نقد نويسي و ارائه نظرياتش و شايد از  برخوردار است.

وان آن موقع مانند فرانسوا تروفو، ژان لوك گدار، پيركاست، اريك رومر و كلود شابرول تر سينماگران جآن مهم
سينما كردند كه بعدها همين نسل آغازگر سينماي  يبارههايي درتحت سرپرستي وي شروع به نگارش مقاله

ت بود كه در دو آوري نظريات بازن پرداخت كتاب سينما چيسترين كتابي كه به جمعموج نو فرانسه شدند. مهم
  جلد به زبان انگيليسي به چاپ رسيد.

  ي شبح، هانري پنجم و يك روز در دهكده اشاره كرد. ارابه توان بهاز آثار ابتدايي سينماي رئاليستي مي
  توانيم موارد زير را ببينيم:هاي سينماي رئاليستي را بررسي كنيم ميويژگي برخي از اگر بخواهيم امّا

  تر دارند.عموما تمايل و گرايش به نماهاي النگها * رئاليست
كنند كاري كنند كه ها تالش ميي دوربين از حدي نيست و عموما از ارتفاع ديد انسان است. رئاليست* زاويه

  اي نداشته باشد.مخاطب به دوربين توجه
اي تلطيف كنتراست تند و تيز ها سعي در استفاده از نور محيط به شكل طبيعي دارند و از رفلكتور (بر* رئاليست

كنند. (هرچند در بسياري از مواقع و يا افزايش روشنايي) و المپ و ديگر وسايل مصنوعي روشنايي استفاده نمي
  مجبور به استفاده از اين ابزار هستند!)

  باشد.هاي تند و تيز نميها در كارهاي رئاليست غيررمانتيك است و كنتراست* نورپردازي

 



  سيم :ينئورئال

در ايتاليا پديد آمد. شروع اين  1951تا  1945هاي سازي پس از جنگ جهاني دوم در فاصله سالترين جريان فيلممهم
گانه جنگ روسيليني دانست. پاييزا و آلمان سال صفر دو اثر ديگر دفاع اولين گانه از سهتوان از فيلم رم شهر بيجريان را مي

هاي اين هاي ديگر ايتاليايي چون، دسيكا، فليني،ويسكونتي نيز از مشهورترين كارگردانرداني جنگ او بودند. كارگگانهسه
لرزد نام خود را در سينماي جهان هايي چون دزدان دوچرخه، اومبرتو، جاده و زمين ميجريان هستند كه با ساخت فيلم

دم جست به معناي حفاظت اصالت و پايبندي به توان در بين مراش را ميسينماي نئورئاليستي كه ريشه جاودانه كردند.
برداري و هايي كمي از سينماي نئوراليستي هستند كه داراي فيلمهاي هنري است. فيلمگرايي و با توجه به ظرافتواقع

صر صدا اي به عنهاي دقيق داشته باشند و يا توجه ويژهكردند نورپردازيها سعي ميباشند. نئورئاليستنورپردازي شلخته مي
كار براي بهتر شدن كار بوده است. داشتند. براي مثال در فيلم دزدان دوچرخه صداي بازيگر اصلي فيلم دوبله است و اين

هاي هم عصر توان دوري اين سينما از حالت تصنعي فيلمهاي سينماي نئورئاليستي را ميترين ويژگيشايد يكي از بزرگ
  خودش  دانست.

ريان بسيار ساده است. به عنوان مثال در فيلم دزدان دوچرخه فيلم حول محور جست و جوي روايت عموما در اين ج
هاي داستاني يابد. روايتي خطي و ساده و بدون پيچدگيگردد و اين اتفاق از صبح آغاز شده و تا عصر ادامه ميدوچرخه مي

هاي نئورئاليستي هاي باز فيلمعموما در پايان و آن هم نيز در اين روايت جست و جو كرد عمول! اّما شايد بتوان سستيم
  گويد از اين پس چگونه ارتزاق خواهد كرد.فيلم به ما نمي ، براي مثال در همين فيلم دزدان دوچرخهاست

گانه روسيليني (رم شهر بي دفاع، پاييزا، آلمان سال اين جريان نمايش زندگي است با نمايش تمام حال و هواي آن! در سه
  كشد.ه تناوب طنز، خشونت، شرم و ناراحتي و بسياري ديگر از عواطف و حاالت انساني را به تصوير ميصفر) ب

  توان به :هاي سينماي نئورئاليستي ميبه طور مختصر از ويژگي

  هاي واقعي و سپس افزودن گفت و گوهابرداري در محل* فيلم
  اي با نابازيگرها* تركيب بازيگران حرفه

  داستاني كه مبنتي بر برخوردهاي اتفاقي هستندهاي * طرح
  هاي باز* پايان

  اشاره كرد.

  

  سعي كنيد عناصر باال را در فيلم دزدان دوچرخه پيدا و بررسي كنيد. اين كار به تحليل و نقدتان كمك خواهد كرد.

  

  



 : هاي نئورئاليستينماهايي از فيلم

  
Roberto Rossellini) -(Rome, Open City  

 

 

 
Vittorio De Sica) -(Umberto D.  

 



 
Roberto Rossellini) -(Germany Year Zero  

 

 

 

(bicycle thieves - vittorio de sica) 

 

 

 



  : اكسپرسيونيسم

و اوج قدرت آن در كشور  نهضتي آغاز شد كه شايد بتوان آن را ضد مكتب رئاليسم دانستر اوايل قرن بيستم د
ي عواطف و كند كه هنرمند با به جهان از دريچهبه صورت خالصه اكسپرسيونيسم بيان مي آلمان جست.

هاي احساسات نگاه كند و هيچ لزومي ندارد كه نتيجه به واقعيت نزديك باشد. به راحتي با مقايسه نقاشي
  ه شد.توان تفاوت اين دو مكتب ادبي و هنري را متوجهاي رئاليستي مياكسپرسيونيستي با نقاشي

  
)Edvard Munch -(The Scream  

  



 
)Amedeo Modigliani -Portrait of Moise Kisling (  

 
)Wassily Kandinsky -Picture with an Archer (  



 
)Vincent van Gogh -(The Starry Night 

 
(Mulberry Tree – Vincent Van Gogh)  



اكسپرسيونيسم به سرعت به سينما نيز راه پيدا كرد و اولين فيلمي كه آغاز كننده اين سبك بود فيلم مطب 
هاي اكسپرسيونيستي به سرعت اوج گرفتند. كارگردانان بزرگي دكتركاليگاري بود. پس از اين فيلم، ساخت فيلم

هايي چون ام، وان از اين آثار به فيلمتالنگ، وركمايستر آثار بزرگ و ماندگاري ساختند كه ميچون وينه، 
  ها اشاره كرد.متروپليس و سايه

توان كرد، چرا كه اين يك نيستند بحث زيادي ميها اكسپرسيونيستي هستند و كدامكه كدام فيلمي ايندرباره
برخي فقط  پردازان بسته يا باز باشد.مطلب وابسته به اين است كه چقدر چارچوب تعريف شده توسط ما و نظريه

هايي هستند كه مانند فيلم مطب دكتر كاليگاري داراي دانند و آن فيلمچند فيلم را واقعا اكسپرسيونيستي مي
  دانند.تر ميدكورهاي تئاتري باشند و برخي ديگر اين گستره را بازتر و بيش

  رد زير را نام برد:توان مواهاي سينماي اكسپرسيونيستي چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش ميامّا ويژگي

قدر روح به فيلم تك نماها ( به اين معنا كه دكور و ميزانسن همانبندي تصويري تك* تاكيد فراوان بر تركيب
  دهد و مهم است كه انسان و بازيگران. در واقع دكور يك عنصر زنده است. )مي
ها ديده ق و از ريخت افتادگي در آنمعوج هستند و اغراوها نوك تيز و كجها عموما خانهدر ميزانسن آن* 
  شود.مي

  شود.* نماهاي درشت و كلوز از بازيگران گرفته مي
  شدند.ها ساخته ميهايي كه هم دوره با اين فيلمها به نسبت فيلم* ريتم كندتر اين فيلم

  اي غيرعادي است.ها نيز داراي زواي* زاويه دوربين درجاهايي هم سطح چشم انسان است امّا در برخي از صحنه
  تر هستند.ها تند و تيزها به نسبت رئاليست* كنتراست

  ها بودند. مانند فيلم مطب دكتر كاليگاري.ها، نمايش دهنده دنياي ذهني شخصيت* در آغاز فيلم

عمر اين سبك در آلمان به داليل متعدد طوالني نبود (تقريبا هفت سال) و آخرين كارهاي موفق و البته پرخرج 
هاي آلماني در كشورهاي ديگر همچون آمريكا امّا به علّت حضور كارگردان اين سبك فاوست و متروپليس بودند.

هاي هاي نوآر از نظر بصري بسيار شبيه به فيلمتري به حيات خود ادامه داد. فيلمهاي متفاوتاين سبك به شكل
  نوآر خواهيم پرداخت.هاي ايي مجزا به مبحث فيلماكسپرسيونيستي هستند. در جزوه

  
 

  

  

  

  



 : هاي اكسپرسيونيستينماهايي از فيلم

 
)Robert Wiene -The Cabinet of Dr. Caligari ( 

 

 
)F. W. Murnau -Nosferatu ( 

  

 



  

  منابعي كه در اين جزوه به كار رفته است عبارتند از :
  دادلي اندرو  –هاي اساسي فيلم تئوري

  ديويد بوردول و كريستين تامسون  –تاريخ سينما 
  ديويد بوردول و كريستين تامسون  –هنر سينما 

  لوئيس جانتي  –شناخت سينما 
  سيد رضا حسيني –هاي ادبي مكتب
  ي رمانتيسمي دكتر زرين كوب دربارهمقاله

  

  1395مردادماه//20 –البرز طاهري 


