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مقدمه
با بكارگيری معيارهای نقاشی های  مكس راينهارت 
اكسپرسونيستی درقالب نورپردازی و دكور در پيكرۀ هنر 
نمايش، تالش كرد اين قواعد را در بازی بازيگرانش  نيز 
»حِس  درمقالة  بازيگری  مورد  در  وی  ببندد.  بكار 
ُسُرورآميز بازی« ديدگاه خود را اينگونه مطرح می كند: 
» انسان با ظرفيت وجودی ناچيز خود در حالی كه در 
چنبرۀ افراد گوناگون انسانی قرار گرفته بود كه در عين 
اشتياق  داشتند،  فاصله  سخت  او  از  خويشی  و  قرابت 
شديدی يافت تا به يک نمايش فانتزی پا نهد كه در آن 
شكلی به شكل ديگر، تقديری به تقدير ديگر و اثری به 
اثر ديگر تبديل می شد. اين نخستين كوشش آدمی برای 
گذشتن از وجود مادی ناچيز خود بود. اين قابليت در 
انسان به ميراث ماند اما تا آن روزگار به رشد كامل خود 
نرسيد« )راينهارت،1380: 57(. از سويی ديگر آيزنشتاين 
نيز به عنوان يک مروج قوائد بيومكانيِک وسوالد اميليويچ 
ميرهولد در مكتب كانستراكتيويسم شوروی به پرورش 
بازيگران تئاتر و متعاقب آن سينما پرداخت. او با اشراف 
بر انديشه های روانشناختی پاولوف تالش كرد از بازيگری 
فيزيكی درآثار خود بهره ببرد. بر اين اصل دركنكاش در 
قواعد  دراصل  فراوانی  شباهت های  به  مكاتب  ديگر 
برخورد  اكسپرسيونيستی و خود  آثار  بازيگری بدن در 
كرد، آن را بكار برد و ارتقاء داد. آيزنشتاين نيز همانند 
فيلم سازان آلمانی همواره بازيگری را وسيله ای ابزاری در 
جهت مفهوم سازی در قاب دوربين سينما بكار گرفت. 
وی با ذكر مثالی ديدگاه خود را اينگونه مطرح می كند: 
»سرخپوستان قبيله بورورو عقيده دارند، با وجود اين كه 
انسان هستند، در همان زمان نوعی طوطی قرمز رنگ 
ساكن جنگل های برزيل نيز هستند. چنين باوری ندارند 
كه پس از مرگ به نقش اين طوطی بر پهنة زمين ظاهر 
می شوند يا اين كه پرندگان نياكان آنانند، كه در چنين 
شكلی به نزد ايشان آمده اند... آن ها براين عقيده اند كه 
هم اكنون، در جهان واقعی اين پرندگان هستند... ايشان 
مفهومی متشكل از دو كميت را )انسان/ پرنده( در ذهن 
دارند... اين نمونه ها كه در اندازه های متفاوتی از ادراک 
هنری قرار دارند كلمه به كلمه مفهوم درستی را القاء 
می كنند...كافی است كه به هنگام آفرينش نقش، مسئلة 

لمس  نزديک  از  را  نقش  از  بازيگر  يک  درون  احساس 
تطابق  اين  214و215(.   :1369 )نک.آيزنشتاين،  كنيم 
نظری انديشه در آراء آيزنشتاين و راينهارت و به طبع 
سينماگران اكسپرسيونيستی مسيری موازی در مرحله 
عملی توليد فيلم پيش روی او قرار داد.، از اين روی او 
»اينجا  می كند:  عنوان   )215  :1369 )همان:  ادامه  در 
نمايش  به  را  بازيگر  فرديت  »من«  كه  است  مكانی 
می گذارد و »او« فرديت نقش خلق شده را باز می گويد. 
مسئله تقارن »من« و »غير من« در خلق و اجرای نقش، 

يكی از اسرار درونی و مركزی آفرينش نقش است.« 
با در نظر گرفتن اين آراء در اين پژوهش و با برّرسی 
سينمای آيزنشتاين در نهايت اين پرسش مطرح است 
كه چگونه بازيگری سينمای اكسپرسيونيسم بر سينمای 

آيزنشتاين تأثير و نگرشی تلفيقی را بنا گذاشت؟ 

بـــازیگر و هنر ایفـــای نقش
راينهارت، بنا بر نيازهای تئاتر مدرن ناچار به تغيير 
اصول هدايت بازيگری مرسوم در آلمان شد. او در مقالة 
»حِس ُسُرورآميز بازی« ضمن بيان دريافتش از بازيگری، 
به نكته ای اشاره دارد كه قرابت انديشة او و نظر آيزنشتاين 
را مشخص می سازد : »بازيگر، در آن واحد پيكرتراش و 
پيكره است. او انسانی است در مرز ميان رويا و واقعيت 
كه همزمان با هر دو ركاب می زند. قدرت خودانگيختگی 
بازيگر چنان است كه عالوه بر تغييرات درونی و روانی، 
نيز  بيرونی و جسمانی در خود  تغييرات  ايجاد  به  قادر 
می باشد« )راينهارت،1380: 58(. از سويی، آموزش و راه 
و روش ميرهولد نيز تأثيری سرنوشت ساز بر تحول و 
شوروی  سينمای  آن[  متعاقب  و  ]تئاتر  شكل گيری 
از  جديد  شكلی  به  درونی،  ريتم  به  نياز  او  داشت... 
بازيگری و به تركيب بندی نور و بافت در هر نما را درک 
كرده بود. او بر اين تأكيد داشت كه بازيگر بايد بازيش را 
بر مبنای تكنيک كنترل شده بگذارد تا احساساتی، كه با 
)رک.اشنايتزر،  می شد  تبليغ  استانيسالوسكی  مكتب 
كارگاه  يک  سال1910  در  ميرهولد  9و10(.   :1387
تجربی بر پا كرد و در آن با  نام مستعار دكتر داپرتوتو به 
فعاليت پرداخت. او اين نام را از قصه های هوفمان گرفته 
ازآنجايی كه[ هوفمان و رمانتيسم آلمان به طور  بود.] 
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اعم، تأثير شديدی بر روی ميرهولد و تمام روشنفكران 
طريق  از  ميرهولد]نيز[  بود  گذاشته  زمان  آن  روسية 
هوفمان )به ويژه، شاهزاده خانم برامبيال( عالقة بيشتری 
نسبت به كمديا دل آرته پيدا كرد، كه آن را به صورت 
عنصر اساسی در يک ضد سنت تئاتری می ديد. تئاتری 
غيرناطق و قراردادی كه او می توانست آن را به عنوان 
گرايی  روانشناسی  و  باوری  طبيعت  عليه  سالحی 
استانيسالوسكی به كار ببرد.]آنهم درحالی كه درهمان 
زمان درايتاليا[ ارتباط با پذيرش سيرک توسط فتوريستها 
به خوبی آشكار است.]در نتيجه بايد اذعان كردكه[ اين 
دو مسير، به سويالل بازی و به سوی حركات ماهرانه به 
سرعت به هم پيوستند )نک. وولن، 1389: 25(. ميرهولد 
از بازيگرانش می خواست كه همه احساس های انسانی را 
كنار گذاشته و نظمی بر اساس قواعد مكانيكی بيافريند، 
بازيگر می بايست چون ماشين عمل كند، يک معلق، يک 
پشتک وارو و يک عمل بندبازانه انجام دهد تا حالت های 
نبود.  ديالوگ  به  نياز  ديگر  القا كند،  را  معينی  عاطفی 
چون يک استاد سيرک قدم به قدم حركت بازيگرانش را 
از پيش معلوم می ساخت و مثل يک استاد عروسک باز 
رفتارعروسک هايش را در اختيار خود می گرفت. مدعی 
شد هنر بازيگر عبارت است از برگزيدن ماسک و جام های 
كه با آن بتواند تمام ترفندهای خود را بنماياند و استادانه 
شخصيت و موقعيت ها را جابه جا كند. او اعالم داشت كه 
پانتوميم و كابوتناژ تنها پادزهر استفادۀ مفرط ازكلمات 
اين  ]بر   .)121 مخصوصی،1390:  )نک.  است  تئاتر  در 
اصل آيزنشتاين كه به عنوان شاگرد ميرهولد در تئاتر با 
نظرية بيومكانيک او مواجه و بر آن قواعد اشراف كامل 
داشت[ در اجرای نمايشنامة مرد عاقل، صحنه و پرده های 
با  ورزشی،  و  سيرک  نمايش  شبيه  را  نمايش 
طنابهای بندبازی و خرک برای پريدن و ميله های پارالل 
ژيمناستيک طراحی كرد. بازيگران لوده، همراه با اركستر 
پرهياهو، زير صندلی تماشاگران ترقه منفجر می كردند و 
در پارهای مواقع آن ها را مورد هجوم قرار می دادند. او 
از  آميزهای  كه  كرد  ابداع  را  ازبازيگری  جديدی  شيوۀ 
مكانيک  را  نامش  و  بود  َسربازی  زندگی  و  رياضيات 
آدمک  يک  مثابه  به  را  انسان  بدن  او  گذاشت.  زيستی 
اين  در  بازيگران  موفقيت  رمز  كليد  می ديد.  مصنوعی 

شيوه تربيت سخت جسمانی بود. از آنجا كه آيزنشتاين 
روانشناسانه  پشتوانه ای  روش  اين  برای  می خواست 
پی ريزی كند، از قواعد بازتاب شناسی پاولوف استفاده 
كرد. بازيگر در اين روش، می بايست در روی صحنه به 
محركها پاسخ گويد. در اين شيوه، بازيگِر خوب كسی بود 
كه از نظر جسمانی آمادگی داشته باشد و در كوتاه ترين 
)رک. دهد  نشان  واكنش  خود  از  بتواند  ممكن  زمان 

ابداعی  شيوۀ  با  او  206و207(.  ضابطی جهرمی،1360: 
درونی  و  روانی  حاالت  تا  كرد  تالش  زيستی،  مكانيک 
به  بدنی  حركات  از  سری  يک  كمک  به  را  بازيگرانش 
نمايش درآورد. در اين شيوه، آيزنشتاين اثر نمايشی را 
موظف می دانست كه بيشترين تأثير عاطفی را درتماشاگر 
ايجاد كند. به عنوان نمونه، در مرد عاقل، با پشتک زدن، 
را  ستايش  حالت  سالتو،  حركت  با  و  خشم  احساس 
از  يكی   .)207 )همان:  كه  همچنان  ساخت.  مجسم 
درتئاتر  آيزنشتاين  بازيگری  آموزش  كالس  شاگردان 
فرهنگ كارگری می نويسد: »تعليم و تربيت جسمانی، 
اساس كارهايی است كه آيزنشتاين از ما انتظار دارد. او 
و  شمشيربازی  درس  مشت زنی،  و  سبک  ورزش های 
مكانيک زيستی را به ما می آموزد. ساعت ها روی تربيت 
حنجره  و صدا كار می كنيم. پس از آن به ما تاريخ تكامل 
و تحول طبقاتی درس می دهد. اين برنامه از ده صبح تا 
نه شب ادامه دارد«. آيزنشتاين تا آن اندازه تحت تأثير 
اين روش ابداعی خود بود كه نوشت: »تا آن حد تئاتر 
عاطفی را به صورت رؤيا در سر می پروراندم كه گمان 
می تواند  بندبازی  طناب  روی  زدن  پشتک  می كردم، 

نشان دهندۀ احساس خشم و خشونت باشد.«
شكلی از پرورش بازيگركه هدف آن به وجود آوردن 
همانند  آدم هايی  و  باز  آكروبات  ورزشكار،  بازيگرانی 
ماشين های به حركت آمده بود. آيزنشتاين از اين نظريه 
در  حتی  او  داد.  گسترش  بيشتر  را  آن  و  برد  بهره 
فيلم هايش نيز از اين شيوه دور نشد. به عنوان نمونه در 
فيلم اعتصاب در ابتدای فيلم كارگران را قبل از شروع 
اعتصاب دركارخانه در چندين نما بر روی دكلهای آهنی 
بلند قرار داد، سپس به شيوۀ بندبازهای سيرک آنها را به 
حركت بر روی آهن های دكل ميزانسن داد )نک. تصوير 
شمارۀ1(. همچنين در فيلم رزمناو پوتمكين زمانی كه 
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ملوان مورد اصابت گلوله قرار می گيرد و در حال سقوط 
در آب است، ديگر ملوان ها به طريقة سيرک و با استفاده 
از ژيمناستيک، از دكل كشتی به درون آب دريا شيرجه 

می روند )تصوير شمارۀ2(.
آثار  »در   : بارت  روالن  نظر  نقطه  از  راستا  اين  در   
آيزنشتاين بازيگرلزوماً ناچار به فاصله گذاری نيست، او بايد 
ارزشی آرمانی را به نمايش بگذارد پس كافی است توليد 

اين ارزش را در فاصله قرار دهد و با توسل به ترفند اغراق، 
آن را از نظر فكری، محسوس و مشهود گرداند. اينک، بيان 
بدنی، بُعد ماهوی خود را از دست می دهد و به يک مفهوم 
بازيگر  بازی  است كه  رو  از همين  وانگهی  بدل می شود، 
اکتورز  بيان چهره اِی  از  اينجا  در  باشد.  آلود  اغراق  بايد 
شهرت  بازيگری  مبحث  در  بعدها  كه  آنچه   [ استودیو 

يافت[ خبری نيست« )ريوی ير1385: 460(.  

قالب اکسپرسیونیسم در بازیگری
از جمله ويژگی های اكسپرسيونيسم، تعميم 
دادن شخصيت است. شخصيت مركزی داستان، 
نمايشنامه های  شخصيت های  مانند  تقريباً 
بايد مظهر همة انسان ها  اخالقی قرون وسطی، 
باشد. صرف نظر از هويت فردی اين شخصيت، 
وی جويندۀ حقيقت و تصوير خيالی هم، هويت 
)كرنودل،  است  نمايش  تماشاگران  پنداری 
1374: 408(. فيلم ایوان مخوف قسمت اول و 
دوم، در واقع كاملترين نمونة اكسپرسيونيستی 
فيلم  دراين  شخصيت ها  می باشد.  آيزنشتاين  فيلم های 
دارای نمود ظاهری اين سبک اند. آيزنشتاين، تزار )ايوان( 
مخوف  شخصيتهای  همسان  بلند،  و  تيره  لباسی  با  را 
فيلم های اكسپرسيونيستی همانند فيلم نوسفراتو آراسته 
محصور  خود  فرديت  در  نوعی  به  ايوان  شخصيت  است. 
است. او در اين فيلم، با صورتی كشيده، چشمانی با حاشية 
تيره و موهای مشكی بلند آرايش شده است )نک.تصاوير 
شمارۀ3( اما كامل كنندۀ تمامی تمهيدات فوق، 
بازی درخشان بازيگر اين شخصيت است، كه با 
بازيگری اكسپرسيونيستی،  از روش های  پيروی 
و  سرد  شده،  اغراق  و  درشت  حركات  درانجام 
بيروح و اتكا بر قدرت بدنی خود، در فشار آوردن 
به بدنش و خميده حركت كردن، خواسته های 
قدرت   می پوشاند.  عمل  جامة  را  آيزنشتاين 
شخصيت سازی تا آنجا پيش می رود كه چارلی 
سينمای  بازيگران  برجسته ترين  از  چاپلين 

صامت عنوان كرد:
فيلمی  بهترين  مخوف  ايوان  اول  »قسمت 
است كه من در عمر خود ديدهام. هرگز تا اين 

را  چرکاسوف  نیكوالی  چون  توانا  بازيگری  من  اندازه 
مسلط بر يک نقش پيچيده و شخصيت تراژيک نديدهام. 
بيصبرانه در انتظار قسمت دوم هستم.« )ضابطی جهرمی، 
هنگام  در  درخاطراتش  خود  آيزنشتاين    .)200  :1360
مستقيم  اشارۀ  نكته  اين  به  مخوف  ايوان  فيلم  ساختن 

می كند: 
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»چركاسف با بدنی بسيار نرم، تمرين های سخت انجام 
می دهد تا خميدگی بدن تزار را مجسم كند« )آيزنشتاين،  
ادامة شرح نحوۀ ثبت پالنها و در  1369: 367(. وی در 
مقام تأكيد بر بازيگری و دقت بر تمامی نكات در صحنة 
فيلم، به سكانس مشهور تاج گذاری اشاره می كند: )همان: 
1369: 368و369( » چند روز بعد در همان نمازخانهای 
كه تزار بر جسد تزارينا می گريست، همان مرد، يعنی تزار، 
ولی درست پانزده سال جوانتر به نام تزار روسيه، تاج بر 
از  را  چركاسف  كه  بود  الزم  بسيار  سعی  می گذارد.  سر 
حالت قبل به درآوريم و روح جوان شادی را در او تزريق 
افتخار  با  آينده  به  اميد است و جسورانه  از  پر  كنيم كه 

می نگرد... پدر پاول تزـ و ـ کف، رئيس نمازخانه، آداب 
مذهبی را به بازيگری كه نقش سراسقف بزرگ روسيه را 
به درستی  تزار  تقديس  مراسم  تا  ايفا می كند، می آموزد 
انجام شود. وی به تزار جوان می آموزد كه در اين تشريفات 
بی نظير مذهبی، چطور رفتار كند و مقابل توپهای قديمی 
كه به افتخار او شليک می كنند، چه عكس العملی داشته 

باشد.« 

تیپــاژ
آيزنشتاين طی كار بر روی فيلم اعتصاب، نگرۀ]تيپاژ[
هم  را  بازيگران  انتخاب  مورد  در  نمونه هايخود  كاربرد 
پرورش داد. او مانند كولشوف وكل صنعت تئاتری كه در 
آن كار كرده بود، بازی كردن معمولی بر روی صحنه را 
به  توجه  با  فقط  داد  ترجيح  آن  جای  به  و  كرد  طرد 
بازيگران  بخصوص چهره،  فيزيولوژيک،  خصوصيت های 
مناسب برای ايفای نقش را انتخاب كند )وولن، 1389: 
شروع  »با  می كند:  عنوان  رابطه  اين  در  او  40ـ43(. 
حركت به جانب سينما، عامل ديگری چهره نشان داد 
كيفيت  يک  مونتاژ  همانند  تيپاژ  گرفت،  نام  تيپاژ  كه 
تركيبی با نشانه های واقعی است، كه در سينمای امروز 
محدوديتی  هيچ گونه  نمی خواهم  می كند...  پيدا  معنا 
برای مفاهيم اساسی و كلی تيپاژ يا مونتاژ در آثار خود 
قائل شوم. می خواهم تذكر بدهم كه مفهوم تيپاژ بايد از 
آرايش  بدون  چهرۀ  همچون  كه  درآيد  ذهن  به  راهی 
بازيگران و حركت آنان روی صحنه واقعی جلوه كند. به 
عقيدۀ من، تيپاژ نوعی نزديكی و نگرش به وقايع است 
كه در آغوش مفهوم و هدف اصلی فيلم قرار دارد. در 
جريان  با  معارضه  آن،  در  كه  دارد  وجود  روشی  اينجا 
طبيعی و تداخل اتفاقات به حداقل می رسد. به طور كلی 
بود«  خاص  تيپاژ  يک  اكتبر  فيلم  انتهای  تا  ابتدا  از 
)آيزنشتاين، 1369: 32(. از اين روی، نقشكوالک توسط 
چوخمارف بازی شد، كه يک مسلمان و پيمانكار سابق 
گوشت برای ارتش بود. پدرماتفئی در لنينگراد پيدا  شد؛ 
او قبل از جنگ درتئاتر مارينسكی ويلونسل می نواخت، 
بعد به ارتش احضار شد و سپس به ارتش سرخ پيوست 
و در نبرد كرونشتات دچار ضربة مغزی شد. همسرغمگين 
دوست داشتنی در صحنة كلبة تقسيم شده، در نفشكوفو، 
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در  دولتی  مزرعة  يک  در  فيلم  زن  قهرمان  شد.  پيدا 
كونستانتينوفكا پيدا شد.آيزنشتاين گفته است كه چگونه 
فكركاربرد نمونه ها را از افكارش در مورد كمديا دل آرته، 
كه نمونه های هميشگی آن فوراً توسط تماشاگر شناخته 
می شدند به وجود آورد. او چهره هايی را می خواست كه 
نظام  به  سپس  او  ميرساندند.  فوراً  را  نقش  تأثير  فوراً 
 43  :1389 )وولن،  شد  مند  الواتر عالقه  چهره شناسی 
و44(.  و به همين جهت آيزنشتاين همواره بر تربيت و 
نيروی  به  و  می ورزيد  تأكيد  صحنه  در  بازيگر  هدايت 
درونی نهفته در ذات بازيگر نيز ايمان داشت. حتی در 
يا  پوتمكين  رزمناو  ازجمله  خود،  فيلم های  از  برخی 
اعتصاب، از مردم و بازيگرانی استفاده كرد كه ناشناخته 
بودند وگاه برای نخستين بار بازيگری را تجربه می كردند. 
او با اتكاء بر تجربه های خود از تئاتر، آن ها را درموقعيت 
دركی درونی از زندگی و شخصيت داستان قرار می داد. 
در ايوان مخوف نيز از پدر پاول تز و كف جهت بازی در 
در  زندگی  واقع  در  و  بازی  برای  گذاری،  تاج  سكانس 
نقش اسقف اعظم كليسا استفاده كرد. بر اين اساس بود 
كه او در نوشته های خود، بازيگر را به نوعی كارگردان 
كنترل  بايد  كه  می شمارد،  بر  نيز  خود  نقش  ايفای 
روی  اين  از  گيرد.  عهده  بر  را  نقش  شخصيت سازی 

آيزنشتاين عنوان می كند:
در حالی كه در نظر آيزنشتاين، توده های مردم خود 
اكتبر،  و  پوتمكين  رزمناو  در  الاقل  بودند.  قهرمان 
آيزنشتاين توانست سبكی در فيلم سازی پديد آورد كه 
در آن قهرمانان فردی و صفات و سجايای آنان تحتالشعاع 
جريان نهضت های انقالبی قرار گرفته اند )نايت، 1371: 
93و94(. در رزمناو پوتمكين، بازيگر وجود ندارد. در اين 
فيلم فقط مردم واقعی شركت دارند. وظيفة كارگردان 
اين بود كه چنين چهره هايی را كشف كند تا به جای به 
اثر  فيزيكی  ظاهر  خالق،  حرفهای  بازيگران  كارگيری 
خود را با دقت آرايش كند. چنين روشی در فيلم سازی، 
فقط در روسيه امكان پذير است )ضابطی جهرمی، 1360: 

.)221
»شيوۀ بازيگر وكارگردان به اين دليل كه تا حدی 
كارگردان خود نيز بازيگر به شمار می رود از هم جدائی 
احساس  و  شعور  انداختن  بكار  با  بازيگر  است...  ناپذير 

خود، خويشتن را به دست تفكر خود خواهد داد و به 
احساس و تجربة خود اجازه خواهد داد كه با تجلی در 
لحظات مناسب، او را در سلطه گرفته و بازی را به طور 
درحيطة  بازيگر  نخست،  مرحلة  در  دهد.  ارائه  طبيعی 
تصرف احساس واقع می شود، نبايد تالش در به غليان 
آوردن احساس باشد، بلكه بايد در تخيل و تصور خود، 
با موضوع اصلی  از تصاوير واقعی، كه متناسب  رده ای 
باشد راحاصل كند... محتوای تصاوير ذهنی كه در خيال 
تجلی كرده، بسته به اختصاصات تصوير ذهنی و خصلت 
و منش شخصی كه بازيگر در نقش آن ظاهر شده است، 
متغير می باشد. مرحلة دوم در كار بازيگر، تركيب ماهرانة 
بهطور  كه  چه  هر  و حذف  باشد  می  متجلسی  عناصر 
رساندن  همچنين،  شود.  كار  وارد  می خواهد  اتفاقی 
عناصر اصلی به بيشترين حد بيانگری كه ركن اصلی كار 
53و54(.   :1355 آيزنشتاين،  )رک.  می رود«  شمار  به 
همزمان، در حالی كه درشوروی همه گونه فيلم ساخته 
كارخانة  يعنی  ک.ب.غ  را  خود  كه  گروهی  می شد. 
چون  فيلم هايی  در  ناميدند...  می  عادی  غير  بازيگری 
كارگردانهای  از  نفر  شنل دو  اكتبر و  كودک  ماجراهای 
كوزينتسف  گريگوری  نام  به  ک.ب.غ  موسس 
ولئونيدترآوبرگ نوع شگفتی از اكسپرسيونيسم سينمايی 
و  بازيگر  حركات  در  مبالغه  آن  بنای  كه  آوردند  پديد 
غرابت زاوية فيلمبرداری بود )نک. نايت، 1371: 89(. و 
برخالف  آلمان  اكسپرسيونيسم  كه  آنجايی  از 
امپرسيونيسم به شدت وابسته به ميزانسن بود. اشكال به 
طور  به  اكسپرسيونيستی  تاثيرات  به  دستيابی  قصد 
غيررئاليستی تحريف و غلو شده اند. بازيگران اغلب گريم 
غليظی دارند و حركاتشان جهشی يا آهسته و پيچاپيچ 
است )نک. بوردول، 1385: 486(. همچنين در اين آثار 
طراحی لباس شخصيت های داستان، استليزه و غلو آميز 
انتزاعی  كه  الگوهايی  در  شخصيت ها  تمامی  است. 
هستند، و بر معنی خاصی داللت ميكنند، آرايش و نمود 
می يابند. به همين دليل آيزنشتاين در رزمناو پوتمكين 
كشيش را نماد مذهبی ميداند كه وسيله ای برای استثمار 
طبقة كارگر و مردم به دست طبقة حاكم واشراف شده 
است. او در نمابندی های خود نيز با نماهای نزديک از 
صورت و صليب در دست او كه با نگاهی غلو شده ناظر 
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امر  اين  بر  ديگر  بار  ملوانها می باشد،  اعدام  بر 
تأكيد می كند )نک. تصوير شمارۀ4(. از سويی 
ديگر او شخصيت تزار را در جهت القای تأثير 
و  فيلم  درروند  شده  اغراق  گريمی  با  گذارتر، 
بدن  بر  بازيگر  زياد  ازفشار  ناشی  كه  حركاتی 
خود است، به سمت فرو رفتن در ورطة قدرت 
نيز  و  شمارۀ5(  تصوير  )نک.  می كند  نزديک 
می توان به شخصيت ها در فيلم های نوسفراتو و 
كاليگاری و تآثير آنها بر تزار در ايوان مخوف 
تصميم  كه  است  نكته ای  اين  و  كرد  اشاره 
كارگردان را در خلق يک اثر بروز می دهد. اين 

از  گرفتن  كمک  با  و  داستان  پيشرفت  با  شخصيت ها 
به  برحركات  تأكيد  و  تصوير  بطن  در  بصری  عناصر 
همراهی عمق حاالت روانی در بازيگری، هر چه بيشتر 
مخوف می شود، به قسمی كه به دنبال قدرتی بزرگتر 
وی  صورت  در  سردی  و  روانی  حالت های  و  می باشد، 

بيشتر مشهود شود.
در بررسی سينمای اكسپرسيونيسم، می توان خصوصياتی 
انحصاری يافت كه نه تنها به عامل اصلی در ساختار اين 
ريشه های  دليل  به  بلكه  شده،  تبديل  فيلم ها  از  دسته 
زيبائی شناختی عميق، بر ديگِر فيلم ها نيز اثر گذار بوده 
اغراق شده  بازيهای  به  آيزنشتاين  نزديكی ديدگاه  است. 
سينمای  و  تئاتر  بازيگری  به  را  او  خاص  توجه  نيز 
اكسپرسيونيسم آلمان معطوف ساخت. بدن بازيگر در فرم 
بازيگری اين سبک، فشار زيادی را متحمل می شد، زيرا 
منقبض  سختی  به  حد  از  بيش  فشاری  با  را  عضالت 

می كردند تا سبب شود تمامی عضالت صورت نيز 
منقبض شده و آالم درونی در چهرۀ بازيگر بيشتر 
بدن، حركت ها  بر  فشار  با  همچنين  نمايان شود. 
بازيگر  دربازی  درشتنمايی،  اين  و  شده  ماشينی 
بيشتر به چشم می خورد. عالوه بر ريشه های اين 
سبک در شرايط و مسائل جامعة روز آلمان، عوامل 
موثر  سينما  نوع  اين  شكل گيری  در  نيز  ديگری 
بر  اسكانديناوی  سينمای  ميان،  اين  از  بودند. 
تأثيری  آلمان،  جمله  از  كشورها،  ديگر  سينمای 
عميق گذارد. در حالی كه سينمای دانمارک توسط 
آثار كارل دراير يادآوری می شود، اما آرتور نايت به 

فيلم ساز ديگری نيز اشاره می كند.
 شيوۀ بازی نيلسن كه عبارت بود از امساک در حركت و 
قرار  جهان  تحسين  مورد  نگاه،  راه  از  هيجانات  رساندن 
گرفت، اما فيلم های درونگرای آلمانی بعد از1920 بود كه 
مورد  و  كنند  تقليد  موفقيت  با  را  شيوه  اين  توانستند 
استفاده قرار دهند )نايت، 1371: 115و114(. ضرباهنگ 
تصّنِع  برجستة  جنبههای  از  يكی  يافته،  تشديد 
نمايشنامه های  در  ضرباهنگ  است.  اكسپرسيونيستی 
وقوع  محل  بر  حاكم  هوای  و  حال  تابع  هميشه  واقعگرا 
شدۀ  انسانی  غير  كالنشهِر  در  اما  است،  داستان 
اكسپرسيونيست، ضرباهنگ مهم و اغلب بر حال و هوای 
داستان حكمفرما می شود )كرنودل، 1374: 408(. و اينجا 
است كه هرچه شخصيت اصلی از آغازگاه تا پايانة نمايش 
به جلو رفته و به اوج گاه و نزولگاه نزديكتر شود، تلواسه، 
او فراوانتر و بيشتر و  دلهره و اغتشاش روحی و جسمی 



106

فصلنـامۀ                    سال سوم، شامرۀ 12، پاییز �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1393

نمودار می شود. نوعی سردی و حالتی انفعالی بايد در بازی 
وجود داشته باشد )رک. مخصوصی، 1390: 385 و386(. 
ادامه الزم به ذكر است، و آن  نكتة ديگری كه در 
اينكه در اين فيلم ها، با توجه به دامنة روشنی و تاريكی 
در فيلم های سياه و سپيد، نور پردازی و طراحی نيز بر 
اين عنصر تضاد تأكيد می كرد و در زمينة تاريک، چهره 
به همراه گريم  تند  نور سپيد  با  بازيگران  و دست های 
بيشتر نمود می يافت، در نتيجه، حركت آزادانة آنها كمتر 
و تأكيدگذاری بيشتر بر حركت به لحاظ دورنی بود. در 
می توان  اكسپرسيونيستی،  فيلم های  بيرونی  پوستة 
داستان،  شخصيت های  ديوانگی  با  كه  كرد  مشاهده 
هويت از دست رفتة بشر، نيروهای اهريمنی و ماوارايی 
مواجه می شويم. عالوه بر اين، اشاره هايی نيز به جامعة 
سبک،  اين  تمركز  و  توجه  بطن  اما  دارند.  خود  آلمان 
از  كه  می باشد  آنگونه  درونی  و  ذهنی  دنيای  بر  اساساً 
طريق اعوجاج، واقعيت بيرونی بيان می شود و به همين 
دليل است كه نقطة ديد يا بيان اول شخص در فيلم های 
اكسپرسيونيستی و به تبع آن در پردازش شخصيت ها، 

اهميت فوق العادهای دارد. 
از اين رو شگرد جريان ذهن را می توان گونه ای شيوۀ 
و  وقايع  كاليگاری  در  دانست.  اكسپرسيونيستی  بيان 
خيال پرادزی،  روياها،  خاطره،  از  پاره هايی اند  كنشها 
فرانسيس.  ذهن  جريان  در  نمادين  افكار  و  كابوسها، 
كاليگاری  كه  است  صحنهای  امر  اين  نمونة  بارزترين 
دربارۀ كسب قدرتهای اساطيری يكی از نياكان همنامش 
 :1386 ير،  )كيسبی   می آورد  روی  خيالبافی  به 
222و223(. روالی كه بازيگر خود را با آن در روی صحنه 
به مرحلة احساس می رساند به اين صورت است كه در 
روی صحنه او آگاهانه تخيل خود را به تصوير و نتايج 
حاصله می كشاند، در حاليكه زندگی واقعی آن تصاوير و 
عبارتی،  به  می شوند.  برانگيخته  خود  به  خود  تخيالت 
تخيل بازيگر آغاز به تجسم موقعيت های الزم می كند. 
احساس  به  ملزم  را  خود  تصنعی  طور  به  نبايد  بازيگر 
تجربه اين نتايج به نمايد، چون احساس وهيجان مانند 
بازی كه تلقين می كند، از خود بروز می كند و از خود 
تصاوير  از  هيجان  اين  احساس،  اين  می شود.  حاصل 
ذهنی و خيالی بازيگر حاصل می شود )رک. آيزنشتاين، 

1355: 55( آيزنشتاين از اين روش در آثارش بهره برده 
است. او اين ذهن سيال را در برخورد مخاطب و تأثير بر 
او به كار گرفته است. در فيلم های او می توان به استفاده 
از نماهای ذهنی از شخصيت های فيلم اشاره كرد. از اين 
پايگاه  عنوان  به  را  تماشاگر  همواره  آيزنشتاين  روی 
دريافت مفهوم اثر در نظر داشت، و در ساخت و آماده 
اين مورد را مورد  با دقت هر چه بيشتر  سازی آثارش 
تحليل قرار می داد. دكتر ساسان سپنتا در مقدمة كتاب 
مفهوم فيلم، به موردی اشاره می كند كه گويای اين نكته 
تمرين  به  آيزنشتاين  كه  شبهايی  از  يكی  در  می باشد. 
تئاتر مشغول بود، پسر هفت سالة يكی از كارمندان تئاتر، 
كارگری كه اغلب به تماشای جلسات تمرين می آمد، نيز 
به نظارۀ تمرين او و بازيگران آمده بود. آيزنشتاين در اين 

مورد اينچنين می نويسد: 
» در يكی از جلسات من به او نگاه كردم  و از حالت 
چهرۀ او يكه خوردم، نه فقط در چهرۀ آن پسر حالت های 
صوری و بازيهای چهره های نمايش انعكاس يافته بود، 
در  می افتاد  اتفاق  صحنه  آن  در  كه  آنچه  همة  بلكه 
.همان:  )نک  می گشت.«  منعكس  كودک  آن  سيمای 
1355: 7(. آيزنشتاين از روانشناسی گشتالت، و تحليل 
متون ادبی و شاهكارهای ادب جهان، نظرية پيوند فيلم 
كرد.  عرضه  سينما  هنر  دوستداران  و  فيلم سازان  به  را 
يكی از نمونه های عالی برای كاربرد نظرات او، پيوند فيلم 
رزمناو پوتمكين است. او با استفاده از پيوند نماها و در 
روايت  و  سازی  مفهوم  جهت  در  آن  گرفتن  اختيار 
داستان، در كنار توان ايفای نقش بازيگرانش، از هر دو 

مكملی در جهت ساختار سازی سينمايی ايجاد كرد. 
آيزنشتاين در جهان سينما با نظريه های سينمايی 
در زمينة مونتاژ بيشتر شناخته شده و بر شكل گيری آثار 
خود  كه  گونه  همان  اما  است،  بوده  گذار  اثر  هنری 
می گويد، او نيز تحت تأثير از سينمای ديگران و بخصوص 

سينمای اكسپرسيونيسم آلمان است. 
»من نسبت به همكاری های متقابل روسيه ]شوروی[ 
و آلمان كه می تواند بسيار پر ثمر باشد، خوشبينم. تلفيق 
روسيه  خالقة  آتشين  نيروی  و  آلمان  فنی  امكانات 
من  خود  اما  آورد،  بار  به  خارقالعاده ای  نتايج  می تواند 
كاماًل ترديد دارم كه بتوانم در آلمان كار كنم،  شخصاً 
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من  به  كه  را  اجداديام  سرزمين  خاک  نمی توانم  زيرا 
با  بتوانم  شايد  كنم.  ترک  می دهد،  آفرينش  نيروی 
تفسيری  جای  به  ئوس«،  »آنته  اسطورۀ  يادآوری 
زيربنای  و  هنری  افرينش  بين  رابطة  از  ماركسيستی 
اقتصادی جامعه، انديشه هايم را برای خودم توجيه كنم... 
در آلمان فيلم هايی ساخته شده كه در خور تحسين اند. 
يک  يا  فاووست  يک   می توانم  من  حاضر  حال  در  اما 
متروپليس را ببينيم كه جدالهايی با معيارها و سليقه های 
مبتذل دارد. فيلم های آلمانی فاقد گستاخی و شهامت اند. 
ما روسها يا گردنمان را خرد می كنيم يا برنده می شويم« 

)ضابطی جهرمی، 1360: 221و222(.

نتیجه
دربرّرسی آثارسرگئی ميخائيُلويچ آيزنشتاين، انديشه ها 
و تجربه های تئاتری او به عنوان سرآغاز مسير هنری وی 
مشهود است. او برای فاصله گرفتن از تئاتر سنتی و با عالقه 
به عناصر موجود در بيومكانيک ميرهولد و اكسپرسيونيسم، 
به دنبال شيوه هايی نو بود. از سويی ماكس راينهارت به 
های  ساختار  مدرن،  تئاتر  در  پيشرو  كارگردانی  عنوان 
اجرايی آثاراش با كنستراكتيويسمها همخوانی داشت، كه 
صحنه های  بازيگری  در  آيزنشتاين  توجه  مورد  نكته  اين 

عظيم قرار گرفت.
كاربرد  مانند  آيزنشتاين  تكنيک های  از  بسياری   
شوروی  از  خارج  از  راينهارت،  ماكس  از  تكنيک هايی 
سرچشمه  می گرفت، و در سينمای آن سال های شوروی 
سازان  فيلم  ديگر  از  تر  پيش  او  بود.  كرده  ايجاد  پويايی 
روس به اين فكر افتاد كه نوع آوری های خود را با دست 
آوردهای ديگر فيلم سازان تركيب كند، به همين جهت با 
تركيب زيبايی شناسی سينمای مفهومی خود با تكنيک های 
ديگر فيلم ها، معانی و مفاهيم جديدی در سينما خلق كرد. 
بر اين اساس در ميان آثار سينمايی او عوامل و عناصری 
هويدا می شوند كه حكايت ازريشه هايی مشترک با سينمای 
پيشرو آن روز جهان، ازجملة سينمای اروپا و در رأس آن 
آلمان دارد. در مجموع     می توان آيزنشتاين راپديدهای 
سينمای  ديگر  سبک های  و  روسی  خالقيت  از  تركيبی 

جهان، باالخص اكسپرسيونيسم تلقی كرد.

پی نوشت ها 
ـ Max Reinhardt. او به عنوان اولين كارگردان تئاتر مدرن 

اروپا شناخته می شود.
ـ در اين راه پر مخاطره برخی از مشهورترين بازيگران آلمان با 
وی همراه بودندكه از بين انبوه بازيگران او الكساندر مويسی، 
1935ـ1880 بازيگر ايتاليايی تبار از شهرت و اهميت ويژه 
شهر  در  كه  انسان  نمايش  در  مويسی  است.  برخوردار  ای 
كارگردانی شد  راينهارت  توسط  باز  فضای  در  و  سالزبورگ 
 ، راينهارت  بازيگران  ساير  داشت.  عهده  بر  را  اصلی  نقش 
عبارت بودند از آلبرت باسر من، اميل يانينگز، يوزف و رودلف 
بازيگر  واگنر  پل  فايت،  كنراد  لوبيچ،  ارنست  كرات،   شيلد 
فيلم گولم، ورنر كراووس، بازيگر فيلم كابينة دكتر كاليگاری، 
گرترود ايزولد، اگنس سورما، اليزابت برگنر، اسكار هومولكه، 
 ، هلن  ـ   تيميگ  خانواده  بازيگران  و  سوكولوف،  والدمير 

هوگو، هرمان و هانس ) قادری1377: 98 ( . 
 Sergei M.)1948 فوريه   11  -  1898 ژانويه   23( ـ 

. Eisenstein
ـ   1940(  .Vsevolod Emilievich Meyerhold ـ 
به  تئاتر هنری مسكو« )1898(  آغاز تأسيس »  از   )1874
درام  »انجمن  تشكيل  به   1905 در  شد.  وارد  مركز  اين 
جديد« اقدام كرد و به همكاری با استانيسالفسكی پرداخت. 
در  خدمت  به  كه  بود  نفری  اولين  او  اكتبر  انقالب  از  بعد 
در  تئاتر  بخش  سرپرستی  و  شد  خوانده  جديد  حكومت 

»كمسيريای آموزش خلق« به او سپرده شد.
اصالت  بر  مبتنی  نوين  از هنر  Constructivism. مكتبی  ـ 
اشكال هندسی و انتزاعی و خطوط مستقيم و اجرای جسيم، 
و تلفيق آنها با فضا. اين شيوۀ هنری كه الهام شكل آفرينی 
خود را از اصول فنی علم نوين می گيرد،هنر غير شيئی نيز 

ناميده می شود. 
 .Bororo ـ

ـ تالش در واقع در جهت نمايش عواطف و احساسات صورت 
می گرفت. 

 . Dr. Dapertutto ـ
 .Hoffmann ـ

همة  توسط  تقريباً  هوفمان  قصه های  از  اقتباس هايی  ـ 
كارگردان های سرشناس روس روی صحنه رفته بودند، آن ها 
سراتيون  اخوت  انجمن  برای  و  آمده  در  باله  صورت  به 
 The« نام تهيه كردند، در فلوت تيره پشت » Serration«
Backbone Flut« اثر ماياكوفسكی به آنها اشاره می شود، 
آثار محبوب ميرهولد جای داشتند  ميان  نه فقط در  آن ها 
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بلكه مورد عالقه فوكين » Fokine « و البته آيزنشتاين هم 
بودند ).وولن1389: 25(.

ـ Commedia Dell`Arte، كمديا دل آرته چيزهای خيالی، 
شگفت انگيز، عامه پسند و مرسوم در ميان مردم را شامل می 

شد.
. Psychologism ـ

استانيسالفسكی  ويچ  يه  سرگئی  كنستانتين  يف  الكس  ـ 
 Alexeyev Konstantin Sergeivich Stanislavsky
معلم  و  تئاتر  كارگردان  هنرپيشه،   .)  1863 ـ   1938(
هنرپيشگی از اتحاد شوروی است. مدتی به عنوان هنر پيشه 
طور  به  و  رسماً  بعد  و  كرد  كار  حرفه ای  غير  گروه های  در 
حرفه ای به كارگردانی پرداخت. اولين كار او اجرای نمايشنامه 
»ميوه های عرفان« از آثار لئو تولستوی بود و به دنبال آن 
نمايشنامه ديگری از داستايفسكی به نام سال استپانچيكف را 
به  را  مسكو  هنری  تئاتر  آن  از  پس  برد.  صحنه  روی  به 
ک  ن  كرد.  پايه گذاری  دانچنكو  و  ميروويچ  نه  همراهی 

آيزنشتاين )1369 : پانوشت 29(  
ـ در اينجا الل بازی به مفهوم پانتوميم به كار رفته است. 

 .Acrobatics ـ
. Pantomime ـ

ـ تصور ميرهولد از كا بوتناژ پيوند نزديكی با »كمديا دل آرته« 
داشت. 

ـ The Wise Man . نوشتة آستروفسكی )قرن نوزدهم(. با 
نام های مرد دانا و يا مرد حكيم نيز شناخته می شود.

ـStrike . در سالی كه شهرت آيزنشتاين با اعتصاب )1924 ( 
در عرصة سينما آغاز شد ، سينما نيز از نظر كيفيت آثاری 
فريتس  داشت:  قرار  خوبی  نسبتاً  شرايط  در  كرد،  ارائه  كه 
خنده،  آخرين  با  مورنائو  و  فردريش  نيبلونگن،  با  النگ 
اشتروهام با حرص، ارنست لوبيچ با بهشت ممنوع، سيسيل. 
ب. دوميل با  ده فرمان، رنه كلر با آنترا كت، موريس استيلر 
با افسانة گوستاو برلينگ و كارل دراير باميكائيل ) ضابطی 

جهرمی 1389: 441(.
ـ نام انگليسی و تاريخ
.Actors Studio ـ

ـ   1966  )Nikolai Cherkassov( چركاسف  نيكوالی  ـ 
1903 . از بازيگران برجستة تئاتر و سينمای شوروی است و 

در دو فيلم آيزنشتاين نقش عمده داشته است. 
.Typage ـ

ـ اين فيلم در سال 1927 ساخته شد. 
ـ ارتباط آن با جهان خارج مبتنی بر تفكر بيننده و تماشاگر 

. بنابراين تيپاژ را می توان شناخت شخصيت دانست.  است 
تماشاگران  به  صحنه  به  ورود  درهنگام  بازيگران  ماسک 
می گويدكه چه انتظاری بايد از اين شخصيت ها داشته باشند. 
تيپاژ درسينما، براساس معرفی هر شخصيت به طور صريح و 
بيشتر،  شناخت  با  است  ممكن  كه  می شود،  استوار  روشن 
ترتيب،  اين  به  شود.  استفاده  اساسی  عنصر  يک  به عنوان 
 :1369( آيزنشتاين  )نک.  می گيرد  شكل  تازه ای  اصول 

پانوشت 33(. 
.Type ـ

.Lavater ـ
ـ در اين دوره از فيلم های داستانی ساده گرفته تا فيلم هايی كه 
نمايشنامه های كالسيک تئاتر هنری مسكو را نشان می داد، 

ساخته می شد.
.  1924 - The Adventures of an Ocober Child ـ

.The Cloak 1926- ـ
. Grigori Kozintzev ـ
. Leonid Trauberg ـ

ـ سبک امپرسيونيسم اساساً بر مبنای سينماتوگرافی و تدوين 
استوار بود..

از رزمناو پوتمكين، عنوان می كند:  ـ آيزنشتاين در خاطره ای 
فيلم  در  را  كشيش  نقش  من  كه  دارد  وجود  شايعه  »اين 
رزمناو پوتمكين بازی كردم. ايفا كننده نقش كشيش، باغبان 
پيری بود با ريشی كه ما آن را كمی پراكنده كرديم. موهايی 
كه او در فيلم داشت از خودش نبود و در واقع يک كاله گيس 
سفيد بود. عكسی از من انتشار يافت كه باعث شايعة مذكور 
شد. عكس نشان می داد كه آرايشگر دارد ريشی را روی چانة 
من می گذارد و كاله گيس كشيش را بر سر نهاده و با جبة 
كشيشی نشسته بودم. تنها صحنه ای كه من بجای كشيش 
به  پشت  پله ها  از  كشيش  كه  است  صحنه ای  شدم،  ظاهر 

دوربين راه می افتد« )آيزنشتاين1355: 155(. 
ـ Stream of Consciousness . جريان سريال ذهن. اين 
اصطالح را ويليام جيمز در كتاب اصول روانشناسی ) 1890( 

ابداع كرد.
ـ اين فيلم اولين بار در 1925 نمايش داده شد 

ـ فاووست ـ 1926 . اثر كارگردان بزرگ عصر صامت سينمای 
آلمان، فردريش ويلهلم مورنائو.

دورۀ صامت  بزرگ  ساز  فيلم  ساختة   . ـ 1927  متروپليس  ـ 
آلمان فريتس النگ.
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