
هاي برتركارگردان
 مينيماليستميشائيل هانكةِ

كارگردان) آلمان مونيخ، در 1942 مارس 23 يزاده) (Michael Haneke: آلماني به( هانِكه ميشائيل
هايزبان به هاييفيلم كنون تا كرده، تحصيل تئاتر و شناسيروان و فلسفه يرشته در كه وي. است اتريشي
توانمي هانآ از كه است كرده كارگرداني و تهيه را فيلم 11 هانكه. است ساخته انگليسي و فرانسوي آلماني،

هافيلم اين. كرد اشاره عشق و سفيد انبور/پنهان/ناشناخته كد/مسخره هاي بازي/بني ويدئوي/ هفتم يقاره به
هشتاد (دراسكار و يك جايزه كن جشنواره بزرگ جايزه يك ،عشق) و سفيد (روبان كن طالي نخل دو او براي

فيلمنامه بهترين كارگرداني، بهترين اسكار جايزه دريافت نامزد او عشق فيلم اسكار جوايز دوره پنجمين و
اگر فيلم هاي .است وردهآ ارمغان به را ).كرد دريافت را آخر جايزه و شد خارجي فيلم بهترين و غيراقتباسي

.نخوانيدهانكه رو نديديد اين مقاله را 

توان بهتحت تأثير تعدادي از كارگردانان تاريخ سينما بوده است كه در اين ميان مي در فرم هانكهسينماي 
توان در زمره كارگردان مولف سينما قرار داد.اشاره كرد. برسون را همچون دراير و برگمان مي برسون روبرت

بر روي كارگردانان بسياري تاثير گذاشت كه از اين ستي كه برسون آن را آغاز كرد بعدهايسينماي مينيمال
توان به كارگردانان موج نوي سينماي فرانسه مانند گدار و تروفو اشاره كرد. اگر بخواهيم به برخي ازميان مي
:موارد زير اشاره كرد توان بههاي سينماي مينيماليستي برسون اشاره كنيم ميويژگي

 ه اين معنا كه تقريباً هيج تعليق خاصي در داستان و فيلم وجودب :و روايت داستان بودن ساده
اسم از ما كه دارد ناميك زنداني محكوم به مرگ گريخت  برسون هايكار از يكي ندارد به عنوان مثال

در خاصي تعليق شاهد ما و كندمي فرار كه ددار وجود متهم يك .شويمفيلم متوجه كل داستان مي
.بود نخواهيم فيلم

 با شود مگر مواردي كهدر سينماي مينيماليستي عموماً از موسيقي استفاده نمي :كم موسيقي
خود ابزار موسيقي و يا نوار و يا گرامافون و موارد اين چنيني موسيقي پخش شود.

 حدود او »مسخره هايبازي« فيلم در مثالً است فراوان ويژگي كه در سينماي هانكه :ثابت دوربين
شوييدست يكاسهيك  از فقط هفتم يقاره در مثالً  يا كند وفيلمبرداري مي نما يكاز  فقط دقيقه 6

دوربين اينريزد. اش را در آن ميهاي خود و خانوادهمردي پول كه در حالي كندمي برداريفيلم
عموماً بار رواني فراواني براي مخاطب دارد. هاثابت

برگماناينگمار  آيد، مانندساز به حساب ميو يك كارگردان شخصي سازدمي فيلم خود هايدغدغه از او
در را پرسونا و وحشي هايفرنگي توت ،هفتم مهرة چون سرشناسي ايهكار كه سوئدي سرشناس كارگردن(

هفتم ديد. ةتوان در مهري آن را ميپررنگ او بوده است و نمونه يهاكه مرگ همواره از دغدغه) .دارد كارنامه
»سفيد بانور« مثالً  ، خشونت مدرن و رسانه دانست.مدرن جامعه مشكالتتوان مي را نيز هانكهي دغدغه



آن تاثير و خشونت ايي به نامهانكه به مسئله ويدئو بنيز در يا واست  جنگ ي ازادهندهروايت متفاوت و تكان
توان بهرسانه و تاثيرات آن را نيز تقريباً در تمام كارهاي هانكه مي .پردازدمي نوجوانان مانند پايين سنين بر

او كند كه وقتي بهعنوان يك المان پررنگ مشاهده كرد، مسئله رسانه تا آن جا براي هانكه مهم جلوه مي
!ساخت اخبار دقيقه 1 و سينما را دادند وي فيلم پيشنهاد ساخت يك فيلم به مناسبت صدمين سال اختراع

زا پس ،پسر زماني كه ويدئوبنيز  فيلم درسكانسي  مثالًباشد، طرح پرسش براي بيننده يكي از اهداف او مي
ويد:ميگ شاهمصاحب در ي اين سكانسدرباره هانكه ،كندمي كچل را خود ي كه مرتكب شده استقتل

داشته را برداشت اين تواندمي بينندهمثالً  ت؛سه ابينند يبرا سوال ايجاد فقط و فقط سكانس اين از هدفم
بينندهاز طرف ديگر  ها در بياورد.قصد دارد خود را به شكل زنداني و داندمي گناهكار خود را پسر كه باشد
خواهد خود را به شكل يك شورشي دردارد و مي شورش قصد پسر باشد كه داشته را نيز برداشت اين اندميتو

.بياورد

1994 و1992 در را خود بعدي فيلم 2 و كرد شروع »هفتم يقاره« فيلم با و 1989 سال در را سازي فيلم او
معرفي جهان به خود را فيلم 3 اين با هانكه و شهرت دارند »يخبندان عصر يگانه سه«به  فيلم سه اين .ساخت

داستان يك يروايت كننده »هفتم يقاره« فيلم. است مدرن خشونت يدرباره كرد. هر سه فيلم ابتدايي او
دليل به را فيلم اين اوج هاياز منتقدين تعدادي از سكانس برخي. است خانواده يك جمعي خودكشي و واقعي
نسبت فيلم اين. دانندمي مدرن سينماي هايسكانس ترينترسناك احساسات از مهارشدگي و هيجان فقدان

از دوم فيلم. است شده استفاده نآ در بيشتري موسيقي و دارد يتندتر نگآه ضرب هانكه يها فيلم ديگر به
هافيلم با را خود وقت بيشتر كه است ساله 14 ينوجوان يدرباره بني ويدئوي يعني يخبندان عصر يگانه سه
سري يك نآ در كه بود گرفته مقاله سري يك از را فيلم ساخت يايده او .كندمي سپري خشن هايبازي و

اندكرده را كار اين چرا كه بود شده پرسيده ها نآ از وقتي و بودند شده قتل مثل خالف كارهاي مرتكب نوجوان
گناهبي دختر يك ساله 14نوجوان  ويدئو بنيز فيلم در است؟ چگونه ببينيم خواستيم مي ،بودند در پاسخ گفته

بعد سال 5 او. دهدميبه آدم  احساسي چه و است چگونه را تجربه كند و ببيند دمآ يك كشتن تا كشدمي را



يانوادهخ به آزار و اذيت يك كه است جوان دو يدرباره كه ساخت مسخره هايبازي نام به ديگري فيلم
توان گفت بيننده را نيز دچار چالشو مي دارد رسانه بر نقدي فيلمي اين در هانكه. پردازندمي لمانيآ ثروتمند

سكانس اين از ننده. بييكشدمي را گرهاشكنجه از يكي) اسير يخانواده( زن فيلم از سكانسي در مثالً كندمي
جلوي و گرداندبرمي قبل حالت به را وضعيت كنترل با ديگر گرشكنجه بعد لحظه چند اامّ شودمي خرسند

ساختار و دليل آن كند كار چه داندنمي شده هشوكّ ببينده گيرد. در اين جاقتل دوستش توسط زن را مي
جسمي شكنجه را هانو همان موقع كه آ گيردمي نظر در خانواده وجز نيز را) ببيننده( ما ،او. است شكني

دهد به جاي بهمي ترجيح او .دهدمي روحي شكنجه را ببينده بچه شدن كشته مثل هاييسكانس با، كندمي
تر در! از اين جهت كمتصوير كشيدن پياپي خشونت آن را به صورت يك اتمسفر كلّي در فيلم حفظ كند

بينيم و تصاوير خشن فيلم عموماً كوتاه هستند امّا اتمسفر و فضاي كلّيكارهاي وي خشونتي تصويري مي
شاهد شليك سكانس نهما در فقط هاي مسخره مافيلم بسيار خشن و پر التهاب است. به عنوان مثال در بازي

.هستيم تصوير در خشونت

هايفيلم هانآ براي كه است فرانسوي يخانواده يك يدرباره كه ساخت را پنهان فيلم  فيلم 2005 سال در او
او ربان سفيد رو ساخت كه دربارهي كودكاني است كه جنگ جهاني 2009درسال .شودمشكوكي ارسال مي

كه ستا ايسالخورده زوج از دردناك روايت يك فيلم. ساخت را عشق فيلم 2012 سال در او را اغاز مي كنند.
بيشتر هانكه هايفيلم ديگر خالف بر فيلم ايندر . كندمي مراقبت او از همسرش و كرده است مغزي سكته زن
.رودمي پيش پيرزن حال شدن تربد با داستان روند و است شده استفاده نماد و استعاره از

.است كرده خاص را او يشكن ساختار اين و هست و بوده شكنساختار ،بيينده رتصوّ برخالف هانكه سينماي
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