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  :دهیم می قرار تحلیل و نقد مورد پاییزی سونات فیلم در که مواردی
 خاطره بی هایقاب“ برگمان اینگرید سینمای بررسی” 
 پاییزی سونات فیلم مایه درون تحلیل 
 برگمان اینگرید پاییزی سونات فیلم در ها بندی قاب بررسی 
 پاییزی سونات فیلم در گذشته از زیبا النگ های قاب بررسی  
 سینما با وداعش فیلم در برگمان اینگرید چالش 
 مقاله( انتهای )در پاییزی سونات فیلم تریلر مشاهده 
 مقاله( انتهای )در دوستان سایر نظر مشاهده و کامنت ثبت 

 
 

 
 

 
 
 



 ”خاطره بی هایقاب“ برگمان اینگرید سینمای بررسی
 به برگمان، که منظر این از تاثیرگذار است. تاثیرگذار و بارز عنصری ها،انسان یگذشته به ارجاع و ”خاطره“ برگمان، اینگرید سینمای در

 به اتکا با را مخاطب و گزیندبرمی روایتش پیشروی برای جایگزینی کالسیک، یشیوه به درام قهرمان هایکشمکش از استفاده جای
 آنچه و شخصیت یتجربه واقعیت بین که است شکافی همان جایگزین این برد.می پیش آن( زا پس حتی )و فیلمش انتهای تا آن،
 دارد. همراه به عمیق تعلیقی که است برگمان آثار مهم عنصر گسترده، شکاف این دارد. وجود کندمی بیان اشتجربه از امروز او

 او کند:می ایجاد خلل یک اش،سینمایی ابتدایی عمل مینه در و دهدمی نشان مخاطب( دوربین)و به را فیلمش  شخصیت برگمان
 در چه انسانی، هر شناخت برای که کندمی گوشزد او به بلکه دارد؟ رفتاری چگونه و کیست شخص این که گویدنمی مخاطب به

 .رسید محدود هرچند شناختی به اشرفتاری جزئیات از و کرد زندگی مدتی او با باید فیلم، دنیای درون چه و زندگیمان دنیای
 در حتی و کیست؟ اولمن( )لیو ووگلر الیزابت که کندمی همراه سوال این با را ما فیلم، پایان تا ”پرسونا“ در که است تعلیق همین
 نفهمید برای این و ایمکرده زندگی او با دقیقه نود فقط ما چون رساند؛نمی سوال این برای مشخصی پاسخ به را ما هم فیلم پایان
 این شناخت داند،می سینمایی موضوع مهمترین را انسان صورت که همانطور برگمان است. کم بسیار انسان یک شخصیت کامل
 فیلم در برگمان دهد.می ارائه سینما مخاطب به کردن، کشف برای موضوع ترینپیچیده عنوان به را انسان ذهن عمق و صورت
 گرفته شکل ذهن در تجربیات از که تصاویری با را شوندمی بیان هاشخصیت توسط قتیو هاانسان خاطرات تقابل پاییزی، سونات
 .پرداخت خواهیم آن چگونگی بررسی به ادامه در که دهدمی ارائه مخاطب به فرمال شکلی به است

 

 
 

 پاییزی سونات فیلم مایه درون تحلیل
 سال از پس است قرار مادرش، برای عزیزی مرگ یواسطه به که است میانسالی حدودا زن اولمن( )لیو ایوا پاییزی، سونات فیلم در
 آن یارائه و خودش هنر درگیر همیشه که است موزیسینی برگمن( )اینگرید شارلوت ایوا، مادر دیگر، طرف از شود. مواجه او با ها

 که است شخصیت دو این تقابل کند،یم همراه موقعیت این با را مخاطب آنچه است. دیده را دخترش و اشخانواده کمتر و بوده
 زمانی را حال زمان پاییزی سونات فیلم نیست. حال زمان مورد در چیز هیچ بپردازند. گذشته از خودشان بیان به است قرار یک هر
 چون ،آن از مهمتر و اندداشته مشترکی یگذشته چون دارند تعامل هم با هاانسان است. گذشته به پرداختن مختص که داندمی

 .دارد وجود تجربه آن یخاطره بیان و کردن تجربه بین که است شکافی همان این و دارند مشترک یگذشته یک از متفاوتی تصاویر
 آن متوجه کرد،می ثبت را مانتجربه لحظات ما، توجه جلب بدون و بیرون از که داشت وجود دوربینی اگر و کنیممی تجربه همگی ما
 آن که است تصویری با متضاد مواردی در حتی متفاوت، تنها نه آوریممی زبان به مانتجربه یخاطره عنوان به ام آنچه که شدیممی

 )ایوا را هایششخصیت او دهد؛می ارائه ما به پاییزی سونات فیلم فرم در برگمان که است کاری همان این است. کرده ثبت دوربین
 و شوند جاری حال زمان در تا فراخوانند را شانگذشته اشباح و بگویند شانگذشته از که دهدمی قرار هاییموقعیت در شارلوت( و



 عنصری ”خاطره بیان“ بلکه نیست گذشته زمان به متعلق تنها نه ”خاطره“ که دهدمی نشان برگمان، شکل، همین به بسازند. را حال
 این که آنچه و گیردمی قرار تغییر و تاثیر تحت پویا شکلی هب اش،گذشته بیان با شخصیت هر چون است؛ حال زمان در برنده پیش
 .است آن بیانگر شخصیت روی آن تاثیر بودن بینی پیش غیرقابل کند،می تعلیق دارای را تغییر
 یانتها تا ابتدا از واقع در بیرون، جهان اتفاقات لحاظ از که است پاییزی سونات فیلم ساختار کلیت یدهندهتوضیح وضعیت این
 ریز تغییرات آن دهدمی قرار همراهی یشایسته و توجه مورد را پاییزی سونات فیلم آنچه ولی شودنمی احساس تغییری هیچ فیلم،

 که فیلم پایانی سکانس در را تغییرات این افتد.می اتفاق شانگذشته بیان یواسطه به هاشخصیت درون در که است درشتی و
 .کرد مشاهده وضوح به توانمی اند،بازگشته شانروزمره زندگی به و اندفتادها جدا شارلوت و ایوا دوباره

 

 
 

 برگمان اینگرید پاییزی سونات فیلم در ها بندی قاب بررسی
 از یکی به مربوط وضعیتی بیانگر یک هر که خاص هاییقاب به را خود فرم باال، در شده مطرح موضوع با فیلمی یارائه برای برگمان

 هایقاب .2 و است اشگذشته بیان حال در ایوا که حال زمان کلوزاپ هایقاب .1 کند:می تقسیم است، فیلم اصلی یتشخص دو
 .است زمان آن از شارلوت تصور بیانگر گویا و است گذشته زمان به متعلق که زیبایی شات النگ
 :حال زمان کلوزاپ هایقاب
 یلحظه به لحظه در هاشخصیت درونی وضعیت بیانگر شوندمی مشاهده بسیار پاییزی سونات فیلم طول در که هاقاب این

 گیرند.می شکل لحظه هر در و هستند آنچه از هاییپرتره حالشان: زمان در آنها حال   یدهندهنشان تر،کلی بیان در و است زندگیشان
 هایشکل به که است انسانی هایپرتره همین کشیدن رتصوی به سینما، هنر بارز هایقابلیت از یکی سینما، تاریخ در کل طور به

 جذاب زن بازیگران یچهره کشیدن تصویر به هااستفاده این از یکی است. شده برده بهره آن از متناقضی حتی و مختلف
 همین و هیورث ریتا گاربو، گرتا است؛ شدهمی داده آنها به الهی حالتی باز، دیافراگم و تله لنز با که هالیوود مختلف هایکمپانی
 .است شده گرفته قاب هالیوود، نگاه این توسط که هستند هاییچهره بارز هاینمونه از برگمن، اینگرید
 نظر از هم و کندمی اشاره حال زمان در انسان حضور اهمیت بر هم انسانی، هایچهره این سمفونی یارائه با فیلمش، در برگمان
 یعنی هالیوود، بازیگری یستاره یک از شده ثبت تصویر ساختن دگرگون با هم آن ایستد؛می هالیوود روریپستاره نگاه برابر در فرمال
 سینمای شیفتگان از بسیاری اتاق دیوار روی عکسش و است کرده بازی را (1946) بدنام و (1942) کازابالنکا که برگمنی اینگرید
 .است هالیوود
 در خود، تاریک یگذشته از پشیمان مهمتر، همه از و پذیرآسیب و شکننده شکلی به سینما، با وداعش فیلم در را چهره این برگمان،
 با نه بشناسیم حالشان زمان حال   با را هاانسان که بگوید سخن موضوع این از تا دهدمی قرار هاکلوزاپ یا نزدیک هایقاب همان

 بر ایستاره شکل به و ایمکرده قاب را هاآن بشناسیم، را هاچهره این خود آنکه بدون نیز ما و شده ساخته برایشان که هاییاسطوره



 فیلم در که گذشته فروغ پر یستاره این که گویدمی ما به برگمان همچنین ایم؛کرده تثبیت خاص زمان یک در را شانچهره دیوار،
 انسان نیز او دارد؛ فرق زیبایش تصویر با بسیار است، مندهنر مجموع در و سینما بازیگر واقع، دنیای در و موزیسین پاییزی، سونات
 که است ایوا جایگاه شبیه جایی سطح، این و دارد قرار آن در مخاطب که آوردمی سطحی به را او کار، این با و اشتباه از پر و است

 سینمای که همانطور کند. بیان را خودش او که است زمانی حال، و است دیده خود به را هنرمند مادری ایاسطوره تصویر همیشه
 .است حال زمان در اشعام معنای به انسان وضعیت به پرداختن و هااسطوره این شکستن زمان مدرن،

 

 
 

 پاییزی سونات فیلم در گذشته از زیبا النگ های قاب بررسی
 هاقاب این از برگمان گیرند؛می قرار باال در شدهمطرح هایکلوزاپ با تقابل در نیستند، کم پاییزی سونات فیلم در نیز هاقاب اینگونه

 در وضعیتی بیان از پس و گویدمی شانخانواده و ایوا خودش، یگذشته از شارلوت اکثرا   که کندمی استفاده هاییموقعیت در
 مخاطب به را جدیدی عاتاطال هیچ تنهایی، به که دهدمی ارائه وضعیت آن از را زیبایی شات النگ هایقاب برگمان گذشته،

 یارائه برای مشخص لنز و تصویر یاندازه با ثابت هاییقاب از برگمان باشد. نشده گفته شخصیت توسط آن، از پیش که دهندنمی
 .کندمی استفاده گذشته از تصویری

 که کندمی یادآوری ما به برگمان که صورتی در است؛ بشر باشکوه یگذشته از کالسیک سینمای تصاویر یارائه یادآور رویکرد این
 انسان تقابل آن، و است کرده حذف را بدانیم باید ما آنچه از بخشی گذشته، از باشکوه ینسخه آن فقط یارائه با کالسیک سینمای
 ایوا فشار تحت یچهره که کلوزاپ هایقاب تقابل از مدام او است. گذشته فعال ظاهرا   انسان آن با امروزی یشکننده و فشار تحت

 قاب و هستند زیبا بسیار نورپردازی و صحنه چینش در که گذشته شاتالنگ هایقاب برابر در گذاردمی نمایش به را شارلوت یا
 دخترش با اشگذشته از برگمن( )اینگرید شارلوت تصور را هاقاب این واقع، در و کندمی استفاده دهد،می ارائه مخاطب به را عکسی

 .کندمی بیان و کرده تجربه اولمن( )لیو ایوا که است چیزی آن با متناقض که داندمی
 



 
 

 سینما با وداعش فیلم در برگمان اینگرید چالش
 داده نشان انگیزخیال نیز او تصورات و شودمی کشیده چالش به فیلمش آخرین در سینما دنیای بزرگ بازیگر این برگمن، اینگرید

 یکارخانه در و داردبازمی هست امروز آنچه به تفکر از را مخاطبش گذشته، از باشکوه تصاویر یارائه با هالیوود که همانطور شودمی
 به زیبا، سوئدی زن عنوان به کارخانه، این در که هست کسانی همان از یکی برگمن اینگرید و کند؛می غرق خودش رویاسازی

 و بکشد چالش به را برگمن اینگرید شخصیت وداع، این در دارد قصد برگمان گویا است. کرده کمک کارخانه این واهی انگیزیخیال
 شکل ترینرحمانه بی به را کار این که کند مواجه خودش با حال، زمان در انسان واقعیت جنس از سینمایی یارائه طریق از را او

 .است امروز انسان واقعیت کردنبرهنه سینمایش، رسالت گویا که طور همان دهد، انجام ممکن
 در کمک جای به و مانده وطنش در برگمن، با تقابل در که سوئدی زیبای زن بازیگر عنوان به نیز اولمن( )لیو ایوا راستا، این در

 گیردمی قرار هالیوودی سینمای مخاطب جایگاه در است، کرده کمک انسان حال   واقعیت به سینما نگاه به رویاها، ساخت یکارخانه
 به را گذشته خودش بر سالها این در آنچه هر که طلبکار آنقدر است؛ طلبکار برگمن اینگرید از خداحافظی، آخر یلحظه این در که

 و داشته وجود هاستاره و سینما و انسان برای که است هاییچالش هااین یهمه اما داند.می محکوم را او و کوبدمی برگمن صورت
 هم از شخصیت دو این دوباره ها،بحث این یهمه از پس که است جایی پاییزی، سونات فیلم در نبرگما حرف ترینرحمانهبی دارد؛
 اشداده دست از و زخم سراغ به ایوا فقط است؛ نیفتاده خاصی اتفاق خیلی گویا گردند.برمی شانروزمره زندگی به و شده جدا

 شودمی زیبایی شات النگ هایقاب همان وارد نیز شارلوت و افتدمی است اشوظیفه آنچه فکر به باز و رودمی قبرستان در )پسرش(
 دهد،می ارائه را پاییزی سونات فیلم هایشاتالنگ شبیه زیبا تصویری که قطار در شارلوت پایانی تصویر بود؛ گذشته از تصورش که
 .ندارد آن از فراری راه و است ودهالیو خیالی دنیای همین به متعلق برگمن اینگرید یا شارلوت که گویدمی مخاطب به
 



 
 

 پایانی سخن و بندی جمع
 مادرش جای به را ناتوان خواهری رنج و درد تحمل که است اشخانه پرفشار و سخت دنیای همان به متعلق ایوا نیز دیگر سوی در
 که همانطور برود. باز ولی کند یمانیپش ابراز رفته، وطنش از همیشه که این از تواندمی فقط شارلوت که حالی در کشد.می دوش به

 به نیامد، وطنش سراغ به نیز اشسینمایی زندگی رویه تغییر در بلکه رفت، هالیوود به سوئد از جوانی در تنها نه نیز برگمن اینگرید
 برایش را وسیعی یآوازه که بزرگ هنر این با اشخداحافظی زمان در که این تا شد دیگری دیار یآواره باز هم آنجا در و رفت ایتالیا

 سرمنزل سراغ به قطاری در دوباره برگمان، اینگمار چون هموطنانش هایسرزنش تاثیر تحت و برگردد وطنش به بود، آورده همراه به
 او برای دیگران و برگمان سینمای و است نشسته همچنان پاییزی سونات فیلم پایان در ایوا مانند سینما مخاطب اما باشد. دیگری
 پدید او برای که عذابی این از و نویسدمی نامه اشستاره برای حتی مخاطب این نه. چه باشد برگمنی اینگرید چه دارد؛ هاحرف
 … .دارد ادامه همچنان و است رویاهایش یستاره از دیگری راه مخاطب این راه است. پشیمان نوعی به آورده،

  

 نویسنده
 زاده عاقلی پویا

 

 

 

 

 

 

 



 

 استودیو کاتشو فیلمسازی خدمات
 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلم صنعتی

 و فیلم کوتاه سینمایی ساخت فیلم مستند
 سازی موشن گرافیک و انیمیشن طراحی

  ...و، موزیک ویدئو ساخت فیلم مراسم ، فرمالیته 
 مدیا خدمات ویدیو مارکتینگ و سوشیال
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