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 ی دانمارکی گانهدو سه

 2تریهو فون 1هایی از درایرنقدی بر فیلم

 نویسنده: طلیعه حسینی

ترییه  د  ی کیار  تویود ر دراییر   لیارن فونی سیاتههگانهی زنانه به بررسیی د  سیهدر این یادداشت با تمرکز بر سوژه

از دراییر    5گرتیر د   4کلیا   3ر ز تشمهای گانه شامل فیلمشده  تواهیم پرداتت. این د  سهکارگردان دانمارکی شناتهه

ی ا   محورییت تریه است. علت انهخاب این شش فییلم در درهیهاز فون 8اریکیرقصنده در ت   7هااحمق  6امواجشکسهن 

 های مفهومی   موضوعی این د  است.ی د   شباهتی زنانه   درههسوژه

هاست:  هه اشهراک این شش فیلم چیسیت  حیو  چیه موضیوعی شیکل این مقاله در پی یافهن پاسخی برای این پرسش

( زن است  چه کیفیهی مید نریر کلا اصلی هر شش فیلم )با اندکی اغماض در مورد فیلم  اند    اساساً چرا شخصیتگرفهه

ای یابد  با توهه به موضوع این شش فیلم اصلاً چه  یژگی زنانهی زنانه امکان بازنمایی نمیبوده است که هز از رهگذر سوژه

 در عشق   ایمان  هود دارد 

هیای فرمیی های این د  کارگردان بپردازیم. بارزترین  یژگیمورد فر  مهفا ت فیلمدر ابهدا اهازه دهید به بحث کوتاهی در 

شیان مشیاهده کیرد. د ربیین دراییر پردازی  نورپردازی   صحنهبرداریی فیلمتوان در شیوهمهضاد این د  کارگردان را می

های کلاسیی  یر همچیون نقاشییهیا   تصیا تحرک است   صحنه عاری از هر زایده   تجمل اضیافی. قابسنگین   کم

از دیدگاه بسیاری از »ای تالی شده است. اند   صحنه با سوان فرا ان از هر عنصر اضافینما طراحی   نورپردازی شدهبهنما

های ا  را به نقاشی 10است که پل کلود  9های تود تحت تأثیر مسهقیم نقاشی چون  رمیرمنهقدان درایر در نورپردازی فیلم

نقاشیی تاصیی  های تیود بیهاز فیلم هری  عقیده است که درایر در این نیز بر 11کند. دیوید برد  هنر عکاسی تشبیه می

« درن تشیری »بیه  ر ز تشیم  مینیاتورهای قر ن  سطایی  در  12به بر گل مصائب ژاندارکنزدی  است. برای مثا  در 
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نقاشیی  15نقیا  دانمیارکی   هیمیز  یسیهلر 14هامرشیوی به  یلهلیم گرتر د   کلا  فلاندر   در  اسهادان اهل  13رامبراند

آفهاب صیبحگاهی در »تود به یاد تابلوی کنیم تودبهداتلی فیلم گرتر د توهه می آمریکایی. مسلماً زمانی که به نورپردازی

( شریدر نیز از شباهت ۴۷  )ههانبگلو«. افهیم رمیر می« مرد در کنار زنی در حا  اهرای کلا سن»هامرشوی   تابلوی  «اتاق

ی توهیه چندین نقطه کند. هر قاب غالباًدرایر فضا را تقسیم می»نویسد   معهقد است تصا یر درایر با هنرمندان گوتی  می

 (۷۷۱   ۷۷۴. )شریدر: «کندکند. درایر همانند هنرمند گوتی  فضا را تقسیم میدارد   ناآرا    در تضاد با تود هلوه می

ی ا  است  یعنیی ابهیدا تصوص در نوشهن پیر  شیوهتریه با آنکه اذعان دارد بسیار مهأثر از درایر است   بهدر مقابل اما فون

کند  کند  د ربینی سب    پرتحرک دارد که ر ی دست حرکت مینویسد   سپس آن را کوتاه میی مفصلی از کار مینسخه

ی  سب  سینمایی است کیه توسی   ۵۹16کنند. دگما ا حد امکان طبیعی هسهند   از اصو  دگما پیر ی میها تنورپردازی

هیا یی  مانیفیسیت ایجیاد شید. دگمایی ۷۵۵۹د  کیارگردان دانمیارکی در سیا   17تریه   تومیان  ینهربیر لارن فون

د ربیین ر ی دسیت مهحیرک   عید   گراترکردن سینما بود. سخت در باب فیلمسازی داشهند که هدفش هرچه  اقعسفت

 های دگماست.اسهفاده از تجهیزات نوری   لنزهای تاص از  یژگی

هیای ی مشهرک هیر د  کیارگردان کلوزآ رغم تضاد مشخص فرمی این د  کارگردان  نقطهبا توهه به اصو  دگما   علی

هاست که بیه ههیان در نیی هرکیدا  از کلوزآ  های بازیگران است که بسیار  پرتکرار   گویاست. در  اقع از راه اینچهره

 کنیم.ها نفوذ میشخصیت

های ا ست. ا  بیه ی فرمی فیلمتصوص بازیگران زن  شاتصههای بازیگران  بههای پرشمار   بیانگر درایر از چهرهکلوزآ 

ی تصویر درباره»گوید: باره میهایش معر ف است. درایر در این( در فیلم۷۷۵)کارنی: « ی قدرتمنداسهخراج اهراهای زنانه»

های مرا دیده باشد تواهد فهمیید ی بازیگران حهی ی  کلمه هم نگفهم  اما هرکس که فیلما   لی درباره  فر  بسیار گفهه

ای ی انسان قابل قیان باشد ... هیچ تجربهشو . هیچ چیز نیست که با چهرهچه اهمیت عریمی برای کار بازیگران قائل می

گیرد   تحت قدرت اسرارآمیز الهیا  بیه ی حسان از در ن نیر  میی شاهدبودن نیست ... بیان ی  چهرهتر از تجربهبزر 

کنند   تیره به ی  نقطیه بیا اطوار تاصی حرکت می ( بازیگران درایر عموماً با آرامش  ۷۷۴)کارنی: « شود.شعر تبدیل می

کنند. این آرامیش   سیکوت  تماشیاگر را بیه کنکیا  بیشیهری در هزیییات می ها را بیانترین حالات چهره دیالو عمیق

تریه نیز هایشان دید. فونتوان در لبخند  برق چشمان یا لرز  دستتواند. گویی رد هر کلمه را میهای بازیگران میچهره

ادی  غم یا هنیون را در تطیو  دهد   اثرات شهایی از بازیگرانش را نشان میدر لحرات حسان با  سوان بالایی کلوزآ 
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توان دید. هرچند از آرامش   سکون د ربین درایر تبری نیست اما در لحرات پرهیجان  د ربین  هراسیده بیه شان میچهره

رقصینده در    هیااحمق  شکسیهن امیواجتریه یعنی برده شده از فوند د. سه فیلم نا شان میدنبا  بازیگرها   اثرات چهره

گرفهن در هر فر  صلبی است. د ربینی کیه کنند   ا  اساساً در پی گریز از هایتمامی از اصو  دگما پیر ی نمیبه  تاریکی

 پا کنید بییش از ای از اتاق برای تود  هایی دسیتکند در گوشهد د یا انگار سعی میهراسان در پی شخصیت اصلی می

شدن بازیگر )عموماً زنان( به د ربیین ضی لحرات تاص با تیرههاست  هرچند در بعبودن صحنههرچیز در پی القای  اقعی

شود اما کل سازمان فیلم در پی تأکیید بیر ایین موضیوع اسیت کیه شود   با گسست مواهه میاین سیر  اقعی شکسهه می

( را یافهه اسیت. چرانیچشمکشیدن )یا شاید ای به زحمت   دزدانه فرصت سرکر یدادها در حا  اتفاقند   تماشاگر از گوشه

تر از تریه مهنیوعهای کاری فون)البهه نباید فرامو  کرد که این قاعده تنها در این سه فیلم کاربرد دارد  چرا که آثار   د ره

 ای کلی برایش نوشت(.آن است که بهوان قاعده

سهاده   بازیگران حرکات تود را طبق ای ایکشد  بلکه عمدتاً محجوب   با قار در گوشهدر مقابل اما د ربین درایر سرک نمی

ی کند که تما  بازیگران دراییر بیا قاعیدهدهند. کارنی حهی به این نکهه اشاره میقواعد مشخصی در نسبت با آن انجا  می

ی هالب توهه این کنند   برایشان حرکات عمودی   افقی نسبت به د ربین طراحی شده است اما نکههمشخصی حرکت می

زا  نسیبت بیه د ربیین دارنید شیکنند   حرکیات ارییب ییا زیی ا کاراکهرهایی که نرم حرکهی دراییر را میاست که تنه

ها هسهند   معهقد است درایر از رهگذر کاراکهرهای زن بیه نیوعی در های اصلی یعنی همان کاراکهرهای زن فیلمشخصیت

  سخت فرمی تود  است. پی رهایی از قواعد سفت

 سیب  اسیهعلایی در سیینمادر کهاب  18حث بیشهر در مورد سب  کارهای درایر  به نکاتی که پل شریدراهازه بدهید برای ب

کند: اکسپرسیونیسیم  کامراشیپیل م. شریدر به  هود سه سب  اساسی   مهضاد در آثار درایر اشاره مییکند بپردازمطرح می

 های مجلسی(   سب  اسهعلایی. )نمایشنامه

های کلاسیی    بانییان آن تواسیهار آفیرینش تویاتری پردازی مفصل   نمایشی درا علیه صحنهکامراشپیل  اکنشی است 

سازند که در آن به کا    در ها هم از نرر فیزیکی   هم از نرر مضمونی چارچوبی را میصمیمانه بودند. الگوهای این فیلم

شناسیانه لم کامراشپیل بیش از هیر چییز فیلمیی ر انشد. گرتر د آشکارا کامراشپیل است. فیاعماق ر ان انسان پرداتهه می

های داتلی ثابیت  توان عناصر کامراشپیل را یافت: درا  تانوادگی صمیمانه  صحنههای درایر میاست... در هر ی  از فیلم

تکلی    زبیان بی شناسانه پردازی  اسهفاده از حالات ر انهای طولانی با تأکید بر صحنهپیرایه  برداشتدکورهای ساده   بی

 (۷۷۴   ۷۷۱حد. )شریدر: مهانت    قار بی
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ی مبهم آن را به طور کامل آشیکار بخشد   شالودهاما اکسپرسیونیسم درا  ظری    در نی کامراشپیل را صورت تارهی می

کنید ... مین ی آن را به اشکا  عجیب   غریب   تصا یر تخیلی دگرگیون مییسازد   ظاهر آرا    نمادپردازی سنجیدهمی

(egoاساسی ) دانید ... می« مین»ترین هزء ههان اکسپرسیونیسهی است   در اقع اکسپرسیونیسم ههیان عینیی را بازتیاب

گوست   لی هر د  بیش از هرچییز سرشیت گرا   زیادهپو  است حا  آنکه اکسپرسیونیسم اغراقگرا   پردهکامراشپیل  اقع

شناسی کند: این سب  ر اناکسپرسیونیسم در ترکیب با کامراشپیل نقشی اساسی ایفا میکا ند ... ی در ن بشر را میپیچیده

 (۷۷۱سازد. )شریدر: ای همگانی مبد  میکند   آن را به اسطورهفردی را از نرر موضوعی   تصویری منهزع می

اند. سیب  اسیهعلایی از بردهاز آن بهره  20های گوناگون برای بیان امر قدسیاست که فرهن  19اما سب  اسهعلایی سبکی

 (۱برد. )شریدر: برای مقاصد از پیش معین اسهعلایی بهره می - گو   تد ینی د ربین  گفتزا یه–ابزار دقیقِ مادی 

 البهه اسهعلا برای مهفکران مخهل  معانی مخهلفی دارد برای مثا :

 نامد.می 22یرمطلقاً غ 21چه ر د ل  اتویا آن« کما  مطلوب»یا « مقدن»  «مهعالی» ●

ی تود بر شناسانهدر مطالعات مرد  23کنند. میرچا الیادهرا بیان می« مهعا »اعما  یا آثار هنری بشر که  ههی از  ●

 تواند.ی تطبیق مذاهب  آن را تجلیات قدسی میپایه

نژنیدی نی آن ممکین اسیت نییاز عمییق ر انیی ییا ر ای دینی بشر که انگیزهبه معنای تجربه« اسهعلا   تعالی» ●

 ( باشد.25)یون « غیر»( یا نیر یی تارهی یا 24)فر ید

گرایی  کوشد تا رمز   راز  هیود را بیه حیداکثر برسیاند   از تفاسییر قیراردادی  اقعییت همچیون:  اقیعسب  اسهعلایی می

تیرین ( امیا مهم۷۹   ۷۷گرایی اههناب  رزد. )شیریدر: گرایی  رمانهیسم  اکسپرسیونیسم  امپرسیونیسم   سرانجا  عقلر ان

سب  اسهعلایی تردسهیزی را بر تردگرایی  تکرار را بر تنوع  مقیدن را بیر کفرآمییز  تیداگرایی را بیر »نکهه این است که 

بعدی  سنت را بر تجربه   گمنامی را بیر گرایی بصری  نگاه د  بعدی را بر نگاه سهگرایی ذهنی را بر  اقعگرایی   اقعانسان

ترین  یژگی سب  اسهعلایی پرداتهن به امر ناهمگون است. امری که از (  برهسهه۷۹)شریدر: « تواهد داد.فردگرایی ترهی  

های درایر از همه مفییدتر کند. شاید این توضی  برای  ر د به فیلمکند   به سوی امر مقدن حرکت میتردگرایی فرار می

گییرد بییانی از ایمیان بیر مبنیای شیکلی از اً آنچیه ا  در پییش میباشد. اینکه د ربین ا   قار   آرامشی دینی دارد   اساس
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تریه با کارهای ا ست گاه کارهای فونهمینجا گره تردسهیزی   هنون است که با عقل سلیم   ابزاری در تضاد است. دقیقاً

 عقلی مسههر در عقل   نیز نقدی بر تردگرایی.یعنی بزرگداشت شکلی از هنون   بی

 ها شویم   هرکدا  را هداگانه بررسی کنیم.رد بحث موردی این فیلماهازه دهید  ا

 :کلا 

 محنت بر شما باد ای ریاکاران

 شکنانمحنت بر شما باد ای پیمان

 از درایر( کلا ایمان نیا ردید )یوهانس  فیلم « مسی »که به من  به 

 
رسهاتیز زنی بیه نیا  اینگیر بیه دسیت  کلا تر فیلمی چنین صری  به بحث بر سر ایمان نشسهه است. حهی درایر نیز در کم

که دتهر اینگر )گیویی دهد مگر زمانیی رسهاتیز ا  رخ نمیمردی به نا  یوهانس است که ایمان دارد مسی  است   معجزه

 کند که مادر  را به زندگی برگرداند.کند   از ا  درتواست میانس  ابراز میامهداد  هود اینگر( ایمانش را به عمویش  یوه

عیسی بد  گفت من قیامت   حیات هسهم. هرکه به من ایمان آ رد اگر مرده باشد زنده گردد   هرکه زنده بیود   بیه مین »

ان دار  که تویی مسیی  پسیر تیدا کیه در ایمان آ رد تا ابد نخواهد مرد  آیا این را با ر میکنی  ا  گفت: بلی ای آقا من ایم

های مسهقیم باید در گیومه قرار گیرد در این کلا  عیسی نیز قو ( نقل۵۹   ۵۹  ۷۷)انجیل یوحنا فصل «. ههان آینده است

 کردن اینگر  قهی تحقق تواهد یافت که به ا  ایمانی زندهداند معجزهآ ردن ما رسهن از مر  است. یوهانس نیز میایمان

 (۴۴  داشهه باشند. )پایداری

( ۷۳۴)شریدر: « گردد.تأکید فیلم از الوهیت یوهانس به هسمانیت اینگر باز می کلا در »نویسد: ی این فیلم میشریدر درباره

اینگر   دتهربچه تنها کسانی هسهند که از سر صداقت به یوهانس ایمان دارند   دتهربچه که به رسهاتیز مادر  ایمان دارد 

هم برهسیهه کینم  تینش بیالقوه   رنی  چه را مصیرانه سیعی داشیآن»گوید: تواهد که معجزه کند. درایر میاز یوهانس می

های ایین تینش کیه مییان کامراشیپیل )صیحنه«. ی کشیش قیرار داردی تانوادههانکاهی است که در پس زندگی ر زمره

سیازد. تورد ناهمگونی را برمیی د ربین( نیز به چشم میشدههای طراحیگرایانه(   اکسپرسیونیسم )ز ایا   موقعیتطبیعت

هییچ دلییل ر انیی چون یوهیانس کیه با طراحی شخصیهی هم کلا در »ی سب  اسهعلایی است. درایر هناهمگونی مشخص

ی تود ندارد   شخصیهی است که به راسهی شیدای تدا ند است ناهمگونی را بیه کننده)در نی یا بیر نی( برای شور منز ی

 ( ۷۵۵)شریدر: « آ رد.ی مرسو  در سب  اسهعلایی پدید میشیوه
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 26ای با کایههایش تعبیر شود. درایر در مصاحبهتأکید بر سب  اسهعلایی نباید به معنی غفلت درایر از هسمانیت شخصیتاما 

من هنگا  ساتهن »گوید: که درایر از ا  اقهبان کرده است( اشاره کرده   می کلا نویس )نمایشنامه 27به ر ایت کای مون 

گوید. زدی  حس کرد  بسیار شاد شد . ا  همواره به توبی از عشق سخن می قهی تود  را به تصورات کای مون  ن کلا 

ها   نیز عشق در ازد اج  ازد اج حقیقی. کیای مونی  عشیق را صیرفاً مقصود  عشق به طور کلی است  عشق میان انسان

داند   بدین ندی بسیار عمیق میداند  بلکه آن را پیوتواند مرد   زن را به یکدیگر پیوند دهد نمیزیبایی   افکار توبی که می

ا  میرده... دیگیه اینجیا »گویید: نگاه کنید. پدر می کلا شود. به لحاظ میان عشق آسمانی   عشق زمینی تفا تی قائل نمی

 (۴۷  )کاشانی...«.« بله  اما من تن ا  را هم د ست داشهم »دهد:   پسر پاسخ می« نیست. در بهشهه...

ی بسیاری از آثار ا ست. همانطور که در ر ز تشم هم تواهیم دید تأکید بر سوزاندن تن ن  مشخصهتأکید بر پیوند تن   ر ا

گیری   موارد مشابه یادآ ر آن است که برای درایر هرگز عشق   ی ا  حین اعهرافهرلوفس مارته به هر  ساحرگی  شکنجه

در  28های ا  باشد. سیلویا فیدریچیترین نکات فیلمدرتشاناند. شاید همین مسوله نیز از ایمان اموری معنوی   ر انی نبوده

نویسید: داری مییافهن ر ان   نقش این د  در سرکوب زن   پیر زی سرمایهمورد هدایی ر ان   تن   سرکوب تن   برتری

صیلاح بیدن در   ا29ی ماکس  بردادن نوع هدیدی از فرد  سرگر  نبرد با بدن شد... به گفههبورژ ازی در تلا  برای شکل»

دانست... داری مینیز بیگانگی از بدن را  یژگی مهمایز مناسبات کاری سرمایه 30ی اتلاقیات بورژ ازی است... مارکسهسهه

 اره انجامید کیه شییکارگر باید مدا  نیر ی کار  را دارایی تود  کالای تود بداند  این نیز به حیس گسسیت از بیدن می

 اسطه یکی دانسیهه شیود... در چیارچوب ایین فرآینید عرییم تواند بییابد که فرد با آن نمییای تقلیل مشود   به ابژهمی

داری از قیرن شیانزدهم   گیری سیرمایهها بیه نییر ی کیار در آغیاز شیکلها   تبدیل آنمهندسی اههماعی ]سرکوب بدن

در ایین بیود کیه بیه بیدن همچیون ا  های نوین مرتب  با آن آغیاز شید. تیازگیگیری مفهو  هدید بدن   سیاستشکل

( بدن تبدیل به همان عنصر پسهی شد کیه بعیدها ۵۵۹   ۵۵۳   ۵۵۵)فدریچی: « شد.ها حمله میی تما  شرارتسرچشمه

کشی در ظاهر برای نبرد با شیطان  لی عملاً برای انقیاد هزاران زن شورشی که به نرم موردنرر کلیسا به اسم هنبش ساحره

داری   های سرمایهآمدند  به آتش کشید. تنز  هایگاه بدن   ترفیع ر ان   ر ح قد  ا   بسیاری از بنیانیداری درنمسرمایه

درآ ردن آن است. اما ا لین مقا مت در این مورد از سوی زنیان شیکل نهیجهاً اعما  تنبیه   نرارت بر بدن به هدف به نرم

ی  زنانیه های زیمل حو  طبیعت ]برسیاتههاین بحث بسیار یادآ ر بحثای با بدن تود داشهند. ی  یژهگرفت چرا که رابطه

ها آزمود؛ یکی از مهمهرین های مخهل  را در تلا  برای گذر از بحران علو  انسانی   تودسامانی ابژهعرصه 31است. زیمل
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ی مردانیه   ییان سیوژهبا طرح تمایزهای م« فرهن  زنانه»ی های هنسی است. زیمل در مقالهی سوژهها حوزهاین عرصه

گیری فرهنگی زنانه ارائه دهد. از نرر ا  به ی د می پیشنهاداتی در راسهای شکلهای سازندهکوشد با اتکا به سویهزنانه می

دلایل مخهلفی که اهم آن درگیری کمهر زنان در تقسیم کار اههماعی   ر اب  اقهصادی   پولی پیچیده )مخصوصاً در ا اییل 

ها برای زنیان هنیوز دارای ارز  هدایی سوژه   ابژه در زنان هنوز به طور کامل رخ نداده است   اشیا   ابژه ( است ۵۷قرن 

ی زنانه گاه به طور کامل از سوبژکهیویههاند. نهیجهاً بدن زنانه هیچذاتی هسهند   مصنوعات آنان به تودسامانی مطلق نرسیده

شیاهد  کلیا کنید. در های درایر به اشکا  مخهل  بر ز پیدا مین نکهه در فیلمرسد. همیشود   به تودسامانی نمیهدا نمی

شود بدن زنی به هر  ساحرگی سوزانده می تشمر ز ا ( هسهیم. در رسهاتیز بدن زنی به مدد ایمان دتهر  )امهداد زنانگی

زنی در اثیر ایمیانش  گرتر ددن است. در شود که ا  نیز محکو  به سوزانده شپر ا زاده می  گویی از تاکسهرهای ا  زنی بی

ی مشیهرکی کیه در آثیار کند. نکههسپارد   از مردانی دیگر حذر میندادن هز به عشق  بدنش را به مردی میبه عشق   تن

کند با این تصور که معشوقش از میر  نجیات زنی بدنش را قربانی می شکسهن امواجشود. در تریه نیز به آن اشاره میفون

شود. شاید این ا لین پاسخ بدن زنی از سر ایمان به حقیقت   عشق محض به دار آ یخهه می رقصنده در تاریکیابد. در یمی

ای با هسمانیت دارند   به قیو  تنیدهی درهمها باشد. زنان   اساساً زنانگی رابطهبه چرایی مرکزیت کاراکهر زن در این فیلم

 سمانی فارغ نیسهند.درایر عشق   ایمان هرگز از ابعاد ه

 :گرتر د

 به من نگاه کن آیا من زیبایم 

 ا نه  لی عشق را شناتهه

 به من نگاه کن آیا من هوان هسهم 

 ا نه  لی عشق را دریافهه

 ا  به من نگاه کن آیا من زنده

 از درایر(  گرتر دکنم )گرتر د  فیلم نه  لی عشق را حس می

 
های دراییر  شیباهت عجیبیی بیه دارد در پی عشق است. ا  نیز مانند سایر شخصییت گرتر د زنی که گویی کلامی توابزده

نگاه دراییر بیه »دهد. آتنی دارد   درگیر تقدیر   سرنوشهی است که به کلا    رفهار  معنی می هایهای تراژدیشخصیت

 دراییر   هیدان شیوربخت فییلم ره به مثابه کا شی است در ن ذهنیت آدمی. به همین دلیل  در پشت  اقعیت عینی ههان

( گرتر د کیه بیه تعبییر کیارنی بلیوغ ۴۷  )ههانبگلو« زمان تود در مقابله   برتوردار است ر ح یابیم که باشخصیهی را می

ایسهد   از سیر همیین است  سیمای زنی است که به عشق تود ایمان دارد   پای ایمانش می ر ز تشمدر « آن»شخصیت 

ی محوری گرتر د ایمان به آزادی فیردی   فردییت رسد. مسولهگذرد   به بلوغ   عقلانیت میق تود نیز میایمان  از معشو

 بخشد.ی ا ست که عشق به آن معنا میزنانه
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تواند با مردان پیرامونش زندگی کنید. دلییل رسد گرتر د صرفاً کسی است که نمیدر لحراتی به نرر می»نویسد: کارنی می

ها ]زنان  منهقدان افراطی هوامع تودشان هسهند   از همین ر ست که گرایی بلکه این است که آنی سلب حیهاین امر نه ر

هیا اصیل   بنییان کننید. آنکه به سوی چیزی بر ند دارند از چیزی فیرار میرسد قهرمانان زن درایر بیش از آنبه نرر می

توان به این پرسش پاسخ داد اب آینده هسهند. به این تاطر نمیحرکت )یا نفی اکنون( به سوی هسهجوی امر ممکن یا ایج

انیداز ( شاید این کلا  کارنی بیش از هرچیز طنین۷۷۳)کارنی: «« تواهندچه می»  در نهایت ر ز تشمکه گرتر د یا آن ]در 

رغم سی سا  تحقییق   پیژ هش در پرسش بزرگی که علی»نویسد: باشد. ا  می 32ی مشهور فر ید به ماری بناپارتنوشهه

دادن هیسهری به زنیان از نسبت« تواهد مورد ر ح زنانه  هرگز موفق به پاسخ به آن نشد  این بود که ی  زن چه چیز می

نوسیید: می 34لون ایریگیاریاز قو  « زنان  هنون   پزشکی»در کهاب  33همان آغاز ر انکا ی امری شایع بود. دنیز راسل

میل در زنان پیوسهه به تمامی سرکوب شده است  سرکوبی به قدمت تمدن غرب که در زبان مجسم شده است: میل زنان »

گوید که میل مردان    منطقی که از زمان یونانیان بر غرب مسل  بوده سرپوشی بر این  اقعییت به همان زبانی سخن نمی

اند   از تمیدن بییر ن ( پس زنان به نوعی همان امر ناهمگونی هسهند که سرکوب شیده۵۷۷  ۵۷۷)راسل: « گذاشهه است.

دادن آن است تنها ههت نیست که حد اعلی مقا مت در برابر انقیاد تانواده   قانون که درایر در پی نشاناند. بیگذاشهه شده

 یابد. ای زنانه تجلی میدر سوژه

پرسد آیا من برای شما کافی نیسهم  آیا عشق ا  میهای قرارگرفهه بر سر راه زندگیگرتر د از همسر   معشوقش   مرد

اعهنایی ا  به مناسیبات رسد بیانگر ا ج بیکننده به نرر میی حیات کافی نیست  این سوا  که ابهدای امر شوکهبرای ادامه

ای که از همان ابهیدا بیا حیذف   سیرکوب یویههاههماعی   ناتوانی در درک این مناسبات از سوی ا ست. شاید تنها سوبژکه

 بردن همان مناسباتی است که توان تخریب تما  محذ فان را دارد.مواهه شده قادر به زیرسوا 

 رقصنده در تاریکی:

ی نابینایی مطلق به دلیل ی  بیماری ژنهیکی  برای هلوگیری از کورشیدن فرزنید  سلما  زنی مهاهر در آمریکا در آسهانه

هیایش   کند. در نهایت برای حفی  پو ا  انهخاب میفرسایی را با توهه به شرای  هسمیبه پو  دارد. ا  شغل طاقت نیاز

ترین کنش سلما آن است که رساند. اما عجیبنجات پسر  از نابینایی مردی که قصد دزدی از ا  داشهه است را به قهل می

ا  به رغم تما  تلخی زندگی  از این طریق تود را نجات دهد. سلما علیشود راز مگوی مرد مقهو  را فا  کند حاضر نمی

ی برد حهی تا پای چوبهماند. ا  این پایبندی را تا انهها پیش میآمیز پایبند قولش   همینطور اتلاقیات باقی میشکلی هنون

 دار.

                                                           
32 Marie Bonaparte 
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ا  )که اتفاقاً چندان هم شخصی نیسیت   خصیا  را از دست داده است برای فرار از رن  زندگی شسلما که تقریباً بینایی

های موزیکا  است   در برد. ا  عاشق فیلمعدالهی است( به رقص   موسیقی پناه میها بیمعلو  عواملی بیر نی در صدر آن

ی اساسیی در کنید. سیلما در هفیت مخمصیههای موزیکا  را تلق میها   آ ازهای فیلما  همان رقصتنگناهای زندگی

شیکند. تریه قواعد موزیکا  را نیز در هیم میشود. اگرچه به ظاهر با فیلمی موزیکا  طرف هسهیم اما فونش غرق میتخیل

های موزیکا  مرزبندی دقیقی میان  اقعیت   تخیل نیست. حا  آنکه سلما دقیقاً در لحراتی که دیگر تاب  اقعیت را در فیلم

ی قبیل از رقیص ی صیحنهتیر از قبیل بیه ادامیهای تلخبرد   بعید در لحریهمیآ ریم  به رقص   آ از پناه آ رد ]نمینمی

تر از آن است کیه بهیوانیم بیه سیراب شود تا به ما یادآ ر شود این داسهان تلخکشی   مرزبندی دقیقی میگردیم. ت بازمی

 رؤیاهای سلما پناه ببریم.

هیای رغم مردان در محی  اههماعی مجبور به تلیق ابژهن علیگوید. ا  معهقد است زنای زنان میزیمل از طبیعت یکپارچه

تر دارند که در آن اهزا از کیل زنان( طبیعهی یکپارچه»)اند. یابد نشدهتودمخهاری که از حیات سوبژکهیو تالقشان رهایی می

هیم مهیافیزیکی  زن در نمیادگرایی مفیا»(. از همیین ر  Simmel :07« )انیداند   حیاتی تودمخهار پییدا نکردههدا نشده

ی اکنون است. ا  در ی زنانه دارای حیاتی در پیوند با لحره(. سوژه88)همان: « ی شدن استی بودن   مرد نمایندهنماینده

ی مردانه مدا  در پیی ای تودسامان   در نهیجه تغییر   تبدیل به چیزی تارج از تود  نیست. درمقابل سوژهپی تلق ابژه

 دن   بازسازی است. ساتهن   نابود کر

های مهفا تی نیز نسبت به مردان به های زنانه معهقد بود که زنان به دلیل طبیعت ر انی مهفا ت  ژستی ژستزیمل درباره

ترین حالت بر ز پیدا  اسطهی زنان  طبیعت ر ان   حالات در نی زنان در ژست در بیگیرند. به دلیل طبیعت یکپارچهتود می

آیید   در شیده درمیی هنیری تلقزنان در حالهی همگن بیا ابیژه یز همله هنرهایی است که سوبژکهیویههکند. رقص امی

 یابند.های ر انی مجا  ظهور میگیرند   سائقامهداد یکدیگر قرار می

ای هیشود. در رقیص  یژگیی شیماتی  فر تصوص در هنر رقص است که حس ذاتی زنان از ریهم ابژکهیو میبنابراین به»

 (.Simmel :88«  )بخشدهای حرکت بدن میهای فردی   قار   گونهناپذیری به بازی آزاد سائقسنهی مجا  قیان

توانید هنسییهی غییر زن داشیهه باشید. سیلما های سلما امهداد  هود ا ست   گویی شخصیت اصلی این فیلم نیز نمیرقص

چیز شود  گویی همیهرحمی   سنگدلی ا  تأکید میمرتباً بر بی ی زنی مهاهر از کشوری کمونیسهی است که در دادگاهچهره

شویم   برای همین ما با ر ایت سلما همد  می شود.در  اقعیت  ار نه است   لی تماشاگر مهوهه هنون سلما در رازداری می

شود  پسر  را هم بیه نیا  پیدر نمیاعدا  ا  در انهها تا این اندازه آزارنده است. سلما که گویی هرگز با  اقعیت تماماً همراه 

ی کند. ه  )عاشق سلما( که مهوهه زمینههای موزیکا  کشور   ا لدریچ نو ی  معرفی میا   رقاص معر ف فیلمتیالی

ی تواسهم ییه بچیهمی»گوید: سلما می« دار شدی چرا بچه»پرسد: ژنهیکی بیماری منجر به نابینایی ا  شده است  از ا  می
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آمیز مسههر در عقل ی هنونشدن سویهکردن سلما به عقلانیت   برهسههدر همین همله پشت«. در آغو  بگیر کوچی  ر  

زند  پس این  نوبت د لت   قانون است که به حساب گنجد   به قواعد آن پشت پا میتوان دید. سلما در  اقعیت نمیرا می

 آید.ای است که به نرم در نمیراه به نرم درآ ردن سوبژکهیویهه ترینا  رسیدگی کنند. اعدا    تلاصی از شر ا   ر شن

 :هااحمق

دادن زنند   زنی که توان پذیر  از دستپا میداسهان گر هی از افراد است که به عمد به مناسبات اههماعی پشت هااحمق

یابد. این همع کیه مهشیکل از گر هیی از زنیان   نوزاد  را ندارد تنها راه الهیا  رن  هانکاه تود را تمارض به دیوانگی می

شود. این زن ها یادآ ر میشان را به آنشود که نهایهاً ارزشمندی کنشی میتو  تغییراتمردان است  با  ر د این زن دست

ا  را از دسیت رفهن نوزاد  به نوعی عقیم شده   به تعبیری امهداد  هود  از دست رفهه است  ا  تودبیانگریبا از دست

د پیرن  هذابی دارد اما در مقایسیه بیا برد. این فیلم هرچنقیدی پناه میدهد   برای هبران این تسران به دیوانگی   بیمی

آ ر گرفهه برداری سرسا توان آ رد  از فیلمرسد. برای این ضع  دلایل بسیاری میتر به نرر میپن  فیلم دیگر بسیار ضعی 

وب تر به شخصیت زن اصلی فیلم   رهاکردن ا  در آشرفهن از پرداتت مسهقیمشده   حهی طفرهتا آشفهگی تصا یر بازنمایی

هیای پنداری   درک کنشذاتبریم   به همین دلیل فرصت همها. حهی تیلی دیر پی به دلیل کنش نامعقو  زن میصحنه

 کنیم.ای اضافه بر بحث ما ندارد   به همین دلیل از آن گذر میشود. این فیلم نکهها  از ما گرفهه می

تریه بپردازیم چرا که نگارنده معهقد است این د  بیه از فون امواجشکسهن از درایر    ر ز تشماکنون اهازه دهید به د  فیلم 

 لحاظ مفهومی بسیار به هم نزدی  هسهند.

 ر ز تشم

داسهان سوزاندن پیکر زنی به نا  هرلوفس مارته به هر  ساحرگی   سپس گویی حلو  ر ح عصیانگر ا  در هسم ر ز تشم 

گذرد آن به سیمای به حکم دینی باید سوزانده شود. هرچه بیشهر می است  سیمای زنی عاشق که« آن»دتهر هوانی به نا  

د  نیمه دارد  نیمی عمدتاً منطبق با سب  اسهعلایی   نیمی دیگر  ر ز تشمشود. شریدر معهقد است تر میی  ساحره نزدی 

 ی درا ( بخییییش مربییییو  بییییه مارتییییه در ر ز تشییییم انگیییییزه۷۵۵شناسییییانه. )شییییریدر: اکسپرسیونیسهی/ر ان

شناسیی تغیییر شود. از این لحره به بعد توهه فییلم از هیاد گری بیه ر انی بخش بعدی میشناسانهاکسپرسیونیسهی/ر ان

ی د   فییلم اما پرسش اصلی نیمه« آیا هاد گران  هود دارند »ی نخست فیلم پرسش محوری این است: یابد. در نیمهمی

شنود که مادر  هاد گر بوده است   حالیا ایین ( آن از مارته می۷۳۷یدر: )شر« پندارد هاد گر است چرا آن می»این است: 

 کند.نیر  را به تدری  در تود احسان می

گاه که پیکر آن»بیند. برعکس نیز در آن نمی« شر»زند  لی نشانی از ی هاد گری به قضا تی اتلاقی دست نمیدرایر درباره

( درایر با ۷۳۷   ۷۵۷)شریدر: «  یران شده است.« ههانیآن»کنیم چیزی یشود  حس مهای آتش سپرده میمارته به شعله
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ی بخشد. غالباً نیمی از چهرهی آن  به ا  هیبت ی  ساحره را میاسهفاده از نورپردازی سایه ر شن   نماهای درشت از چهره

کنید.  قهیی آن میورد ی ا  بازی میهاهای کنار تابوت آبسالون در چشما  ر شن   نیمی دیگر در تاریکی است   نور شمع

ی شود یعنی همان تصویری که بر چهیرهها دیده میا  تصویر مضاعفی از شکل مهغیر بر شود بر چهرهپرسش  اقع می

( گویی ناهمگونی مارته   نهیجهاً سرنوشت تلخ ا  این  به ۷۳۵مارته نیز پیش از آنکه سوزانده شود ظاهر شده بود. )شریدر: 

 شده است. آن منهقل 

گر های آزاد بیا نیر هیای سیرکوبی تکانیهکشی برای کا   رابطهی ساحرهدرایر از اسهعاره»نویسد: باره میکارنی در این

هیا را ازمییان ها   شر شیور آنی آنها  رازآمیزی زنانهتواهند هنسیت فعا  آنکند ... زعمای کلیسا میهامعه اسهفاده می

انگر هر چیزی هسهند که باید از آگاهی پس زده شود: رازآمیزی  زنانگی اغواگر   احساسات سیرکوب بردارند. آن   مارته نش

ها تجسم ر ح آزاد   امان اعضای کلیسا هسهند ... آنی امکان گریز از دانایی تحمیلی  هانبدارانه   بیها بازتابندهنشده ... آن

( بنا به همین تعری  آن تنها کسی است که در طو  ۷۳۷   ۷۳۷   ۷۳۳های سانسور   سرکوب نشده هسهند. )کارنی: حس

سیر د »ی کننیدههای تحری تواند  بخشزند: ر ز یکشنبه آ از می)به زعم کلیسا( دست می« حرکات غیراتلاقی»فیلم به 

ه اسیت. بیه همیین دهد کیه در راتواند   ... گویی هنسیت ا  به تازگی بیدار شده است   تبر از آشوبی میرا می« سر دها

شود که در قاب زندگی ای میی د   فیلم بد  به دتهر سرزندهترین حرکات را در صحنه دارد. آن در نیمهسبب نیز ا  آزادانه

یابد چرا که کلیسیا   پیدر )آبسیالون(  د لیت   قیانون   تیانواده گنجد. اینجاست که ظن ساحرگی ا  قوت میکشیش نمی

آنچه در هرد ی هرلوفس مارته   آن قابیل رؤییت اسیت شیور بییانگری »تواند پذیرای ا  باشد. نمیته  مادر آبسالون( )مره

های آزاد در دنیاهایی که آزادی تحقیقی است در سرنوشت تکانه ر ز تشمهاست... ی آننشدهگرایی سرکوبهنسی   تخیل

 (۷۳۷)کارنی: « کنند.را عقیم گذاشهه   انکار می

ی سه هایگاه اصلی نمادین است: کلیسا   پدر اقرارنیو   قاضیی دادگیاه سیاحرگان  شیوهر   نماینده آبسالون در آن  احد

گییرد تیا کنید   کلییدهای کمیدها   درهیا را از آن میسرپرست تانواده )در کنار مادر  که نرم آهنین تانه را حفی  می

 های تانه در امان بمانند(. هزارتوهای اموا    دارایی

داری یا پدرسالاری سلب قدرت شد  این د  به به یاری هم شهافهند   یکدیگر را پشهیبانی کردنید  کلیسیا  رمایههرکجا از س

کنند تا احساسات   با رها را به صورت مهعارف درآ رند   با یکدیگر همدسهی می»د لت   آداب زندگی تانوادگی بورژ ایی 

کند  سرکوب ییا حیذف ها مقا مت میبندی   کنهر  آنهای بیان  دسههغایهشان آن است که هرچیزی را که در برابر قالب

های عاطفی نریارت دقیقیی ها   انرژیها  داراییداری  مذهب   نرا  اتلاقی بورژ ایی بر بدن( سرمایه۷۳۷)کارنی: « کنند.

قیق   مکهوبی برای انقیاد زنان های دها دسهورالعملی اینههت نیست که هر سهدارند تا نرم نمادین همواره حف  شود. بی

دارند. اهبار در انجا  کارهای تانگی  بازتولید نیر ی کار )از تولید نیر ی کار رایگان گرفهه تا تدمات هنسیی   مراقبهیی(   

ای از درعین حا  تر ی  اتلاقیات مذهبی )که در صورت سرپیچی با اشد مجازات مواهیه تواهنید شید( همیه تنهیا گوشیه
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گرفهن راه   رسم مقدرشان است. در این راه سکوت زنانیه تحمیل نخواهید شید   میلی به زنان برای در پیشهای تحنقش

های ساحرگان در کلیسا زنان باید به آیین گفهار مردانه لب باز کرده   به گناهان تود اعهراف کنند. گیریبنابراین در اعهراف

)زنیی کیه بیه نریم قیالبی « ایسیاحره»گیاه کیه هسم آن است. آن ی هالب توهه ر ز تشم حلو  ر ح مارته دراما نکهه

تیزد که زبان ی قاضی دادگاه برمیای دیگر این  در تانهشود گویی از تاکسهرهای ا  ساحرهآید( به آتش کشیده میدرنمی

  تانواده بشهابد باز هیم شود  حهی اگر معشوق ا  )مارتین( ها بزند   به آغو  کلیسا پر ا عاشق میتود را یافهه است   بی

 های نهادی یا اههماعی هسهند.بسترفت از بنهایی همچون آن در حقیقت بیان بر نماند. زنآن به میل تود  فادار می

های پرکنهراست(   حهی نماهایی ر شنی د   فیلم   تمایز مشخص نورپردازی )سایههای آن در نیمهتغییرات فرمی حرکت

ها را سیازماندهی های تیالی   ار تیکی است که هامعه بورژ ا اصرار دارد آنی انرژیور دارد )آن نمایندهها حضکه ا  در آن

های بینیم(   همینطور صیحنهتری میهای ر شنهای بازتر   نورپردازیی د   فیلم با حضور آن قابیا حذف کند  در نیمه

ی هیای سراسیر سییاه   پوشییدهالخصوص در برابر لبان  دارد )علیگیری از مارته که تأکید  اضحی بر هسمانیت ااعهراف

رساند که گویی درایر از رهگذر این د  شخصیت از نرا  فرمی فیلم فرار ی اعضای کلیسا( همگی کارنی را به این نهیجه می

بدن هداست بدن را تنثی  اند دنبا  آن هسهند که به تاطر نجات ر ح که ازاعضای کلیسا   مراسمی که برپا کرده»کند. می

ی ا  مطیرح های عمیدهپرسشی که فیلم( »۷۷۵)کارنی: « کند.یا انکار کنند  لی درایر  اقعیت برتر قلمر  حسها را تایید می

ها   ترین   آزادتیرین تکانیهکه کاملاً قادر به پاسخگویی بدان باشند چنین است: تا چه اندازه قادریم عیالیکنند بد ن آنمی

های درایر حداقل ی  هیوت  هود دارد کیه نمیود های مادی برگردان کنیم  ... در هری  از فیلمات تود را به قالباحساس

اند. از یی  تر در سب  هیم مطیرح شیدهفیزیکی    اقعی مسائلی است که به شکل انهزاعی« تجسم»ساز برای تلا  فیلم

)کیارنی: « اهرای آن به شکل کلامی   اههماعی تحقق بخشید. شود که سب  را زندگی کند   سب  را باهیوت تواسهه می

۷۷۳  ۷۵۵) 

... آه ... ر ز ماتم ... این اتطار پیامبران است  آن را به تاطر داشهه با    بدان کیه آسیمان   زمیین   ر ز تشم»

   درایر(ر ز تشم« )ها پنهان تواهند گشتتواهند سوتت   در زیر تاکسهر از دیده

 آسمان   زمین هم تواهد سوتت.« آن»کشیدن آتشبا به 

 شکسهن امواج:

نشانگر هر چیزی هسیهند کیه بایید از  ر ز تشمطور که آن   مارته در کند. همانتریه تلق میای است که فونبث ساحره

حلیی   تیانواده آگاهی پس زده شود: رازآمیزی  زنانگی اغواگر   احساسات سرکوب نشده  بث نیز در برابر کلیسا  قیانون م

شیود  ایسهد تا به معشوقش برسد. از همان ابهدای فیلم بارها بث از سوی کلیسا   تانواده نیاتوان   ضیعی  توانیده میمی

کنید نهایهیاً ای که باید کنهر  شود   به نرم دربیاید  لی یان )شوهر   معشوق بث( که با تما  این تعابیر مخالفت میسوژه
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های یان )همسر ( هسم تود را قربانی کند. بث در راه ارضای فانهزیهی برای تجسم امیالش میتود  بث را بد  به را

لوح   ی سیادهشیدن ا   ایین سیاحرهگیرد   با قربانیای رخ تواهد داد. فیلم طرف بث را میکند با این تصور که معجزهمی

افهد. بث که با تما  مناسبات اطرافش بیگانه است  میرهد   سِحر بث کارگر تریه  دست آتر یان از مر  میناهمگون فون

 شود.دست آتر از هانب همان نهادها نیز طرد می

ها صحبت کنند. بث نیز همچون سلمای ا  ناقون )صدا( داشهه باشد   زنان نیز در آنتواهد کلیسای محل زندگیبث می

گوید گویی پیامبر تداست   پس از تاکسپاری ن میمجذ ب صداهاست. بث حهی از هانب تدا نیز سخ رقصنده در تاریکی

 آیند.های آسمان به صدا درمیاندازند( نیز ناقونپیکر  )البهه پیکر ا  را به دریا می

زن تیود  را بازنمیایی »شیده: ای تهی است   هم شیمایلی تمامیاً همرن هم نشانه« زن»معهقد است  35کلیر هانسهون

رغم تأکیید آیند هابجایی  بازنمای فالون مردانه است. احهمالا درست است که بگوییم علییکند بلکه از رهگذر نوعی فرنمی

(. اما آنچه این شش Butler :5« )مثابه امر تماشایی در سینما  زن به مثابه زن بیش از هر چیز غایب استفرا ان بر زن به

شان بازنمایی ه به شکلی ناهمگون با محی  اههماعیکند حضور کاراکهرهای زن بسیار تأثیرگذاری است کفیلم را مهمایز می

بودن بازنمیای چییزی فراتیر از ها در ا ج تماشاییتورد. زنان این فیلماند   عموماً نیز سرنوشت تلخی برایشان رقم میشده

ها زن همیان در آنهای سینمایی است که تریه اتفاقا از معد د نمونههای درایر   فونتسکین اضطرابات مردانه هسهند. فیلم

ماند  زن همان عنصر هیسهریکی است که میل به حقیقت دارد. ا  دیگیر نیه آید باقی میعنصر ناهمگونی که فراچن  نمی

آمیز دارنید کیه نریم شود. این زنان فاعلیهی هنیونی فالون مردانه که به نوعی فراتر از درک   تحمل ا  ظاهر مینماینده

هیا درصیدد انهقیا  از آن -کلیسیا  د لیت   تیانواده-تما  نیر های نمادین ساتهارهای اههماعی  زند  نمادین را بر هم می

 آیند. برمی

ی تماشاگر با موضیوع را حفی  ی هالب توهه این است که با اینکه درایر با د ربین آرا    با قار تود همواره فاصلهاما نکهه

بیرد   نهیجهیاً سیازد تماشیاگر را بیه د  میاهرا میای که میفضای  اقعیتریه در مقابل با حرکات د ربین   کند   فونمی

دهید. تر رسهاتیز مارته   حلیو  ر حیش در هیان آن را نشیان میانگیزد  اما درایر بسیار هنرمندانهاحساسات بیشهری برمی

وی کلیسا )بر سر مزار  لعن   ی بث از سرسد. تکفیر بلا اسطهتریه بعضاً صری    حهی شاید زمخت به نرر میاشارات فون

هایش   همینطور اشیارات مسیهقیم بیث بیرای کنند(  بیان صری  یان   درتواسهش از بث برای تجسم فانهزینفرینش می

ی درایر به نرر تا حد دی تصینعی   نخراشییده هلیوه گفهن   شادی در کلیسا در مقایسه با بیان هنرمندانه   اسهادانهسخن

کنید  نیاهمگونی را بیه نمیایش ای که در د  اثر ایجیاد میدرایر  آن نه فق  در کلا  که در گسست فرمیکند. در فیلم می

شدن در د ربین انگار سعی در شکسهن فضای فیلم دارد  اما نهایهاً اسیر سب  فییلم بیاقی گذارد. البهه بث چندبار با تیرهمی

 ماند.می

                                                           
35 Claire Johnstone 
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