اینگ ر برگمن و تراژدیِ بودن
ایلیا فراهانی

یکی از بزرگترین )و بهعبارتی آخرین( فیلمسازان مؤلف تاریخ سین  ،اینگ ر بــرگمن ،را مــیتــوان
فیلسوفی سین یی در نظر گرفت که در طول عمر سین ییش کوشید فلسفهی شخصیش را بپروراند
)سینگر  .(۲۰۰۷تﻼش این مقاله گشــودن بــابی اســت در نقــد درونــیِ ) (Immanent critiqueایــن
فلسفه .برگمن نیز مانند فیلمسازان دیگر ،با چنین زندگی حرفهییِ طوﻻنی )نزدیک بــه  ۳۶ســال تــا
 ،۱۹۸۲زمانی که مدیوم اصلیش را عمدتا از سین به تلهویزیون تغییر داد( در طــول دوران کــاریش
ِ
طبیعت انسانی او
هم از نظر فلسفی و هم از نظر ه ی تکامل یافته است .عﻼقهی او به دینامیک
را بــه عرصــههــای فکــری گونــاگون از هســتیشناســی ) (ontologyتــا روانشناســی کشــاند )تــاثیر
روانشـ ِ
ـناس پوزیتیویســت فنﻼنــدی ،کــایﻼ ،در ایــن مــورد مشــهور اســت .نــک .بــه کــالین ۲۰۰۳؛
سینگر ۲۰۰۷؛ لیوینگستون  .(۲۰۰۹هدف این مقاله اما روایت مشهود )و بسیار بحثشــدهی( او از
اگزیستاسیالیسم است .بحثهای زیادی در این باره که آیا چنین برخوردی به فهم اندیشهی برگمن
تقلیلگرایانه است یا نه درگرفته است )نک .کالین ۲۰۱-۱۹۱ ،۲۰۰۳؛ لیوینگستون .(۱۲۶-۱۲۵ ،۲۰۰۹
اما اینجا قصد من مشاهدهی برگمن به عنوان یک اگزیستانسیالیست است )میخواهد تقلیلگرایانه
باشد یا نباشد( .این طبعا بر اساس خوانش شخصی من از فیلمهــای اوســت .چــه ،بــهقــول آلتــوﴎ،
ِ
خوانش بهاینترتیب »گناهکــا ِر« مــن از فــیلمهــای بــرگمن
»چیزی به نام نقد بیگناه وجود ندارد«.
تﻼش میکند این بحث را باز کند که آیــا نگــاه او بــه هســتی انســانی و موقعیــت )تراژیــک( او در
جهان ،منسجم ) (self-sustainingهست یا نه .بنابراین در این مقاله چگونگی برخــورد بــرگمن بــا
مسالهی انسجام در اندیشهاش ،با چگونگی برخورد ژان پل سارتر با این مساله مقایسه شده است.
یک سلب مسئولیت دیگر :هدف این مقاله بههیچوجه یتواند ارائــهی تحلیلــی جــامع و مــانع از
کارنامهی سین یی برگمن باشد ،بلکــه بــهعمــد بــه آثــار اصــلی )بــا شــهرت بــیناﳌللــی( او در طــول
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دهههای  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰محدود شده است که عبارت انــد از :ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن ﺑــﺎ ﻣﻮﻧﯿﮑــﺎ Summer with
 ،(۱۹۵۳) Monicaﺧﺎکاره و ﭘﻮﻟﮏ  ،(۱۹۵۳) Sawdust and Tinselﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎی ﯾﮏ ﺷــﺐ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎﻧﯽ
ُ ،(۱۹۵۵) Smiles of a Summer Nightﻣﻬﺮ ﻫﻔﺘﻢ  ،(۱۹۵۷) The Seventh Sealو ﺗﻮتﻓﺮﻧﮕﯽﻫــﺎی
وﺣﺸﯽ  (۱۹۵۷) Wild Strawberriesاز دهــهی  ،۵۰و ﻫﻤﭽــﻮن در ﯾــﮏ آﯾﯿﻨــﻪ Through a Glass
 ،(۱۹۶۱) Darklyﺳــﮑﻮت  ،(۱۹۶۳) The Silenceﻧــﻮر زﻣﺴــﺘﺎﻧﯽ  ،(۱۹۶۳) Winter Lightﭘﺮﺳــﻮﻧﺎ
 ،(۱۹۶۶) Personaو ﴍم  (۱۹۶۸) Shameاز دههی  .۶۰هدف این مقاله ارائهی نقد یــا مــرور ــام
این فیلمها نیز نیست بلکه فقﻂ میکوشد بحﺜی دربارهی آن اندیشهای ارائــه دهــد کــه او در ایــن
دوران از زندگی حرفهییاش ،آنﻄور که در این فیلمها منعکﺲ است بسﻂ داد.

برگمن و اگﺰیﺴﺘانﺴیاﻟیﺴﻢ

برخورد فردگرایانهی برگمن با درک هستیشناسی تجربهی انسانی بر زمین را به فیلسوفان متعددی
از سنت نهچنــدان منســجم اگزیستانسیالیســتی )از کیرکگــارد تــا یاســپرس ،هایــدگر یــا ســارتر( امــا
مشخﺺتر به سارتر و کامو ربﻂ دادهاند  .اما این وجوه اگزیستانسیالیستی در آثار برگمن کــدام انــد
و چه ربﻄی به فیلسوفان اگزیستانسیالیست دارند؟
بســیاری از کارشناســان )از نظــر مــن از منظــری روانشناســانه( جهــانبینــی بــرگمن را بــه کــودکی
ﻏیرمتعارفش ربﻂ دادهاند :خانوادهی طبقهی متوسﻂ مرفــه ،ازدواج نــاموفﻖ پــدر و مــادرش ،مــادر
ناراﺿی و پدر روحانی سختگیر لوتریاش .راه دیگر هم مــیتوانــد ایــن باشــد کــه تکامــل هـ ی و
فلسفی او را در زمینهی گرایشهای فلسفی رایﺞ میان روشنفکران اروپای بعــد از جنــﮓ دوم ماننــد
اگزیستانسیالیسم قرار دهیم .طبعا برگمن در بسیاری از بنیادهای اگزیستانسیالیسم و درک اخﻼقی
آن از جهان و زندگیِ انسان در جهان ﴍیک است .وجوه مختلفی از چنــین درکــی در ایــن دوره از
آثار برگمن منعکﺲ است .اینجــا فقــﻂ چنــد ونــه را برمــیشـ رم :ﴎکــوب فــرد توســﻂ نهادهــای
»عظیم« )و البته ﻏیرانســانی ،چــون مدرســه ،کلیســا ،دولــت و خــانواده( کــه تــم اصــلی بســیاری از
فیلمهای او ست )از ﺑﺤﺮان  (۱۹۴۶) Crisisتا ﻓﻨﯽ و اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ( (۱۹۸۲) Fanny and Alexander؛
پیر شدن و مرگ ،باز هم تم رایﺞ بسیاری از فیلمهایش؛ تزلزل اخﻼقی ،بیش از همه در ﻣﻬﺮ ﻫﻔــﺘﻢ
ِ
فﻼکت )تنها( بودن
) (۱۹۵۷و ﻧﻮر زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ )(۱۹۶۳؛ تحقیر ،برای مﺜال در ﺧﺎکاره و ﭘﻮﻟﮏ )(۱۹۵۳؛
در جهان که در ﻫﻤﭽﻮن در ﯾﮏ آﯾﯿﻨﻪ ) ،(۱۹۶۱یا ﺳﮑﻮت ) (۱۹۶۳منعکﺲ است؛ جستوجوی دائم
برای درک معنای زیس )اگر نه بیمعنایی ) (absurdityآن( یا وانهادگی در )یــا پرتــاب شــدن بــه(
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جهان برای مﺜال در ﻣﻬﺮ ﻫﻔﺘﻢ ) ،(۱۹۵۷یا ﺗﻮتﻓﺮﻧﮕﯽﻫﺎی وﺣﺸﯽ )(۱۹۵۷؛ ﻏیرانسانی بــودن جنــﮓ
ِ
طبیعت ذاتا ﴎکوبگر خانواده و ازدواج در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ ).(۱۹۵۳
و سیاست در ﴍم )(۱۹۶۸؛ و
اما درحالیکه این وجوه بهوﺿوح با اگزیستانسیالیسم فردگرای سارتر )و حتا کامو( مــرتبﻂ هســتند
همزمان میتوان ر ِد وجوهی اجت عا محافظــهکــار ) (social conservativeرا هــم در ایــن دوره از
آثار برگمن گرفت .از آن جملــه :نگــاه منفــی او نســبت بــه اجــت ع ) (communityبـرای مﺜــال در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ ) ،(۱۹۵۳و ﺧﺎکاره و ﭘﻮﻟﮏ )(۱۹۵۳؛ نگــاه نخبــهگرایانــهاش بــه موســیقی پــاپ و
مشخصا َجز که تم دائم در بخش عمدهی فیلمهــای او ســت؛ تصــویر بعﻀــا ﺿــدمدرنش از شــهر و
صنعت )برای مﺜال تصویر سمبولیک از قﻄار( در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ ) (۱۹۵۳یا ﻫﻤﭽﻮن در ﯾﮏ آﯾﯿﻨﻪ
)(۱۹۶۱؛ و یا رابﻄهی عشﻖ  /نفرتش با مــﺬهب کــه بــهویﮋه در تریلــوژی )ﻫﻤﭽــﻮن در ﯾــﮏ آﯾﯿﻨــﻪ
) ،(۱۹۶۱ﺳﮑﻮت ) (۱۹۶۳و ﻧﻮر زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ) ( (۱۹۶۳و ﻣﻬﺮ ﻫﻔﺘﻢ ) (۱۹۵۷تصویر شده است .بنابراین
چنین مواﺿعی در تﻀاد با آن مواﺿع اگزیستانسیالیستی که در باﻻ به آنها اشاره شــد قـرار دارنــد و
برگمن را به کسی چون هایدگر بهمراتب نزدیکتر میکنند تا سارتر )یا حتا کامو( .بههرحال ،ترکیب
این دو دسته فلسفه ،برگمن را به نسخهی التقاطییی از اگزیستانسیالیسم بدل مــیکنــد کــه گرچــه
اجت عا محافظهکار است ،اما اجت عگرا ) (communitarianنیست؛ شاید نوعی اگزیستانسیالیسم
محافظهکار و فردگرا باشد .ح یت بحثبرانگیزش از نازیها یا توقع اﴍافمنشاش بـرای معافیــت
مالیاتی در ماجرای کﻼهﱪداری مالیاتیش را میتوان در رابﻄه با این التقاط توﺿیﺢ داد) ١برای مﺜــال
نک .به برگمن ۱۹۸۸؛ استین ۲۰۰۵؛ مک نب .(۲۰۰۹
 .١خانوادهی برگمن مانند بسیاری از ثرو ندان سوئدی از ه ن دههی  ١٩٣٠بــه نازیهــا ســمپاتی داشــتند .بـرادرش حتــا عﻀــو
حزب نازی سوئد بود .برگمن هم در نوجــوانی بــه آﳌــان مــیرود و بهشــدت تحتتــﺄثیر نازیهــا )و مشخصــا آنﻄــور کــه خــودش
میگوید کاریزمای هیتلر( قرار میگیرد )استین ٢٠٠٥؛ مک نب  .(٢٠٠٩بعد از جنﮓ البته بسیاری از سمپاتهای نازیها ازجمله
برگمن این گرایش را مخفی میکنند .برگمن بعدها در دههی هفتاد مدعی شد که تازه با عمﻖ جنایات نازیها آشنا شــده اســت
)برگمن  (١٩٨٨که البته کسی آن را باور نکرد .
 ماجرای فرار مالیــاتیاش امــا بــه دهــهی هفتــاد ) (١٩٧٦برمیگــردد .بــرگمن کــه ﴍکــت تولیــد فــیلم خــودش ،ســین توگراف
) ،(Cinematographرا در  ١٩٦٩تاســیﺲ کــرده بــود .پــﺲ از فــروش موفــﻖ ﻓﺮﯾﺎدﻫــﺎ و ﻧﺠﻮاﻫــﺎ (١٩٧١) Cries and Whispers
بهخصوص در امریکا و سپﺲ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ازدواج  (١٩٧٤) Scenes of a Marriageو ﻓﻠــﻮت ﺳــﺤﺮآﻣﯿﺰ The Magic Flute
) (١٩٧٥بخش عمدهیی از سود دریافتی را از طریﻖ یک ﴍکت هلدینﮓ ،پرسونافیلم ) ،(Personafilmبه سوییﺲ میفرستد .در
اوایل  ١٩٧٦هنگام ــرین یکــی از ایشــنامههای اســﱰیندبرگ )رﻗــﺺ ﻣــﺮگ  (The Dance of Deathدر تــﺂتر رویــال دراماتیــک
) (Royal Dramatic Theaterتوسﻂ پلیﺲ به اتهــام فـرار مالیــاتی دســتگیر و البتــه چنــد ســاعت بعــد آزاد میشــود .مــاجرا بــه
رسانهها میکشد .و واکنش شدیدا منفی عموم را در پی دارد .البته بعد از مــدتی ادارهی مالیــات احــت ﻻ وادار بــه کوتــاه آمــدن
میشود و از پیگیــری پرونــده انﴫــاف میدهــد .امــا بــرگمن در اعــﱰاض کشــور را تــرک میکنــد و ابتــدا بــه پــاریﺲ و بعــد بــه
لوسانجلﺲ میرود و درنهایت در مونیخ جاگیر میشود .خودش آن را تبعید خودخواسته میخواند گرچه جز برای فــیلم ســاخ
بارها در این مدت به سوئد بازمیگردد )برای مﺜال نک .به استین ٢٠٠٥؛ مک نب .(٢٠٠٩
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اگﺰیﺴﺘانﺴیاﻟیﺴﻢ ﺳارتر
حاﻻ اجازه بدهید نگاه مختﴫی بینــدازیم بـر چنــد مفهــوم پایــهیی )و البتــه مــرتبﻂ بــا بحــث( در
اگزیستانسیالیسم سارتر .به این منظور تﻼش میکنم ﴍح مختﴫی از این مفاهیم را در پرتو آنﭽــه
دو اخﻼق سارتر خوانده میشــود ارائـه دهــم :اخــﻼق اول )کــه عمــدتا در دوران نگــارش ﻫﺴــﺘﯽ و
ﻧﯿﺴــﺘﯽ ) (۱۹۴۳و اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﺎﻟﯿﺴــﻢ و اوﻣﺎﻧﯿﺴــﻢ ) (۱۹۴۶پرورانــده شــد( حــول مفهــوم اصــالت
) (authenticityطرح شده است .درحالیکه دومی که سارتر آن را بعدتر در دههی  ۱۹۶۰و پﺲ از
درسگفتار ُرم )The Rome Lecture؛  ،۱۹۶۴که پﺲ از مرگش برای نخستین بار منتﴩ شد( مﻄــرح
کرد تﻼشی است برای ارائـهی درکــی دیــالکتیکی و ماتریالیســتی  /رئالیســتی از انســانیت )نــک .بــه
اندرسون .(۱۹۹۳
در هر دو دوره ،مسالهی اصلی سارتر آزادی هستیشناســانهی فــرد اســت .در اخــﻼق اول ،واقعیــت
انسانی در عین تاکید نسبی بر واقعبودگی ) ،(facticityبــا آزادی و آگــاهی یکســان در نظــر گرفتــه
میشود .یعنی آگاهی واسﻄهی فراگﺬریِ برای-خود به سوی آزادیِ مﻄلﻖ اســت .بــهعبــارتدیگــر از
نظر سارتر فرد همواره میتواند از »واقعبودگی« یــا مــوقعیتش فـرا َر َود یــا آن را نفــی کنــد چنانﭽــه
بتواند آگاهانه و بدون در نظر گرف محدودیتهــای جهــان بیرونــی بــه آن موقعیــت اذعــان کنــد
)اندرسون  .(۴۵ ،۱۹۹۳برای »برای-خود« عمل به آزادی یعنی اذعان کــردن بــه مــوقعیتی کــه در آن
است چه ﴎکوبگر باشد چه نباشد .سارتر چنین عملی را اصیل میخواند .اخﻼق اول بــهایــنترتیــب
درکی ایدهآلیستی از واقعیت انسانی و جایگاهش در جهان به دست میدهد که در آن عمل اصیل
فرد فراگﺬری  /نفی آگاهانه از موقعیت فرﺿی است )چه دولت باشد چه خانواده ،مــﺬهب یــا جــز
آن(.
اخﻼق دوم اما بیان انتقاد از خو ِد سارتر ،از اخﻼق اولش است .نگاه به فرد به عنــوان موجــودی کــه
همزمان کامﻼ آزاد و کامﻼ محدود ) (determinedاست ،نگاهی که ایل دارد ستمگر و تحت ستم
را بهطور سوبﮋکتیو ،برابر در نظر بگیرد ،برای کسی که مﺜﻼ وحشت آوشویتﺲ را شاهد بوده است
به نظر بسیار مسالهبرانگیز میآید )ه ن ۴۸؛  .(۷۹و سارتر از این امر آگاه اســت .پــﺲ مــیکوشـد
اخﻼقی آلﱰناتیو برای اگزیستانسیالیسم مﻄرح کند که بر بنیاد درکــی رئالیســتیتــر ،دیــالکتیکیتــر و
طبعا تاریخیتر از واقعیت انسانی باشد .او این درک آلﱰناتیو از واقعیت انسانی را به جای اصالت،
در انسانیت همبسته ) (integral humanityمفهومبندی کــرد )هـ ن  .(۱۲۶چنــین نگــاهی بــه او
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کمک کرد تا در عین اذعان به تراژیک بودن عینی موقعیت انسانی ،برونرفتی را هم از راه پراتیک
عینی اجت عی و تاریخی ارائه کند )ه ن  .(۱۲۷آزادی اکنــون بـرای ســارتر تنهــا از راه گزینــههــای
اجت عا و تاریخا »مﴩوط« که خواسته یا ناخواسته در دسﱰس فرد هستند میتواند پی گرفته شود
)ه ن  .(۱۳۹البته این به این معنا نیست که میتوان گفت که سارتر به یک مارکسیســت کﻼســیک
بدل شده بود .اما تکامل ماتریالیستی شبهمارکسی او در اونتولوژی واقعیــت انســانی ،بــه او اجــازه
داد که در عین اذعان به واقعیت رنﺞهای وجودی فرد ،محدودیتهای اجت عــی عینــی را هــم کــه
ﴎ راه دستیابی به آزادی هــمبســته ) (integral freedomو بهــروزی اوســت )ایــن گایســت Geist
حقیقی دههی  (۱۹۶۰درک کند )ه ن .(۱۴۹
برگمن در برابر ﺳارتر
داستان امــا بـرای بــرگمن متفــاوت اســت .بــرخﻼف ســارتر در طــول دهــهی  ۱۹۶۰بــرگمن بـر نگــاه
نخستینش به واقعیت انسانی و تراژدیِ تنها بودن در جهان پافشاری میکند .واقعیت انسانی بـرای
برگمن همﭽنان انتزاعی و سوبﮋکتیو بــاقی مــیمانــد .فﻼکــت وجــودی او نیــز بــیتوجــه بــه ﴍایــﻂ
اجت عی و تاریخی که فرد را وادار بــه زنــدگی در آن مــیکنــد در آثــار ایــن دورهی بــرگمن تصــویر
میشوند .شباهت میان دردهای مونیکا در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ )) (۱۹۵۳که البته برگمن آن را تا حدی
نسبت به رمان پرولﱰی ﻓﻮﮔﻠﺴﱰوم ) (Fogelstömکه فیلم را براساس آن ساخت تغییــر داده اســت(
با دردهای کارین در ﻫﻤﭽﻮن در ﯾﮏ آﯾﯿﻨﻪ ) ،(۱۹۶۱یا دردهای الیزابت در ﭘﺮﺳــﻮﻧﺎ ) (۱۹۶۶بــهرﻏــم
تفاوتهای روشن )و حتا متﻀاد( جایگاه )یــا طبقــهی( اجت عــیشــان ،بــه نظــر اتفــاقی ــیآینــد.
بهاینمعنا برخﻼف سارتر که ایل دارد تراژدی بودن را بــه ﴍایــﻂ اجت عــی و تــاریخی ﻏیرانســانی
مربوط کند ،برگمن ایل دارد آن را به »ذات« انسانی ربﻂ دهد .همین استدﻻل را میتوان مﺜﻼ در
مــورد تصــویر ﻏیرتــاریخیاش از جنــﮓ داخلــی در ﴍم ) (۱۹۶۸هــم داشــت .در فــیلمهــای بــرگمن
)دستکم فیلمهای این دوره که اینجا مورد نظر من است( ،برخﻼف سارت ِر متــاخر ،فــرد از هرگونــه
وﺿعیت ابﮋکتیو که او را وادار به پﺬیرش محدودیت میکند جدا افتاده است.
بنابراین دوگانگی میان سوژه )فرد( و ابﮋه )جهان( برای برگمن حلنشده باقی میمانــد .درحــالیکــه
سارتر میکوشد این دوگانگی را با دیالکتیک پراتیک اجت عی فرد حل کند .یــک پــیآمــد ایــن نگــاه
ایدهآلیستی به واقعیت انسانی ،بیهودگی ) (futilityتغییر است .برای همین است کــه پرســوناژهای
برگمن )مانند پرسوناژهای سارتر در داستانها و ایشنامههای نخستین او( محکوم به شکست اند.
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معدودی هم که رها میشوند آنها هستند که موقعیت ﻏمبارشان در جهان را مــیپﺬیرنــد )مقایســه
کنید با سیزیفوس کامو و لحظهی احساس آزادیش( .پﺬیرش این واقعیت که او در مقابله بــا جهــان
ابﮋکتیو ناتوان و بیقدرت است برای فرد بیش از مواجهه و نﱪد با جهــان یــا حتــا بــدتر تــﻼش بـرای
تغییر آن رهاییبخش ) (redemptiveاست )لیوینگســتون  .(۱۸۹ ،۲۰۰۹و ایــن را بــرگمن بــهعنــوان
برخورد »اصیل« با جهان به تصویر میکشد.
ﻣﻼﺣﻈات آﺧر
اینگ ر برگمن فیلمسازی بزرگ ،تکنیسینی خارقالعاده ،و داستانگویی مﺜالزدنی است که نه فقﻂ
گرامر سین را تعریف میکنــد کــه آن را بــه ســﻄحی دیگــر ارتقــا مــیدهــد .میزانســنهــای دقیــﻖ،
تصویرهای خوشساخت از رؤیــا یــا تصــویرهای دقیــﻖ از چشــمانــدازهای ســوئد در اســتان اســکانیا
) (Scaniaدر جنوب سوئد یا جزیره فورو ) (Fåröفقﻂ وجوه کوچکی از نبوغ ســین یی او هســتند
)برای مﺜال نک .به استین ۲۰۰۵؛ وود ۲۰۱۳؛ هدلینﮓ ،هدلینﮓ و یونسون  .(۲۰۱۰اما اگر بخواهیم
سین ی او را از نظر تاریخی و تئوریک در زمینــهاش بگــﺬاریم ارزیــابی انتقــادی بــه جهــانبینــی او
ﴐوری است.
در دهــهی  ۱۹۶۰و بــا افــول اگزیستانسیالیســم بــهعنــوان گ ـرایش فلســفی  /فرهنگــی رایــﺞ میــان
روشنفکران اروپا ،سین ی برگمن موﺿوع نقد بسیاری از فیلمسازان آوانگارد و موج نوی سوئد قرار
گرفــت )اســتین  .(۴۲-۴۱ ،۲۰۰۵نگــاه او بــه جامعــهی اﴍافــی ،نگــاهش بــه هـ و حرفــهی هـ ی
نخبهگرایانه و طرفدار ه ناب ) ،(highbrow artو سین ی ﻏیرتاریخیش ،بیش از همــه توســﻂ بــو
ویدربرگ ) (Bo Widerbergبه عنوان سین یی »عمودی« در برابر سین ی در حال رشد و اجت عـا
آگاه »افقی« ٢آن دوران خوانده شد )ه ن(.
کﮋیهای جهانبینی فیلمهای این دورهی برگمن را میتوان و میباید در زیباشناسی سین ی او نیــز
تعقیب کرد ،اما هدف این مقاله این بود که نشان دهد این کﮋیهــا دســتکــم تاحــدودی ناشــی از
باورهای فلسفی خود برگمن است .اندیشهی فردگرا ــ محافظهکار التقاطییی که از رفــع دوگــانگی
ایدهآلیستی میان فرد و جهان ناتوان است .اندیشهیی که بــیتــوجهیش بــه زمینــههــای اجت عــی و
تاریخی که فرد ناچار است در آن به ﴎ برد فقﻂ تراژدی تنها و گمگشته بودن در جهــان را محتــوم
 .٢برای ویدربرگ سین ی عمودی سین یی است که هــدفش تصــویر رابﻄــهی انســان بــا نیروهــای فراانســانی )خــدا ،شــیﻄان یــا
طبیعت( است و بهاینترتیب نخبهگرا و اﴍافی است و سین ی افقی سین یی است که هدفش تصویر رابﻄهی انسان بــا دیگــر
انسانها است و بهاینترتیب دموکراتیک و برابریطلب است )نک .به ﻻرسون و مارکلوند .(٢٤٠ ،٢٠١٠
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 تﻼش کرد تا این۱۹۶۰  اما برخﻼف سارتر که در مواجهه با ﴐوریات تاریخی دههی.و ابدی میکند
. برگمن نسبت به نقﻄهی ﴍوع اندیشهاش ﻏیرانتقادی میماند،مشکل را در اندیشهاش حل کند
 امــا. برگمن را بهعنوان ونهی تیپیک سین ی سوئد مــیشناســند، و نیز در ایران،در خارج از سوئد
( جریــانی آلﱰنــاتیو و اجت عــاJan Troell) در خود سوئد فیلمسازانی چون ویدربرگ یا یان تروئــل
(آگاه را ایندگی میکنند که در عین اینکه فــیلمهــای خــوشســاخت و پرطرفــدار )و ﴎگــرمکننــده
میسازند میکوشند بیآنکه حقیقت رنﺞهای وجودی انسان مدرن یا امکان تغییر ﴍایﻄی کــه ایــن
. دوگانگی میان ه ناب و مبتﺬل را رفع کنند،رنﺞها را به وجود میآورند نادیده بگیرند
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