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 از1تاریخ  تا فیلم2 

آیزنشتین  در سال 1940 به  فكر افتاد كه  فیلمي از زندگي ایوان چهارم تهیه كند. كار در 
زمینه تهیه فیلم  تاریخي  )كه  در مورد آلكساندر نوسكي با چنان  موفقیت  درخشاني مواجه 
شده بود( آیزنشتین  را به  شور آورده بود. با این كار مي توانست هوس خود را از لحاظ  تحقیق، 
بررسي مدارك و نفوذ در رویدادها ارضاء كند. مي توانست دانش عظیم و ذوق لطیف و ابداع 
پایان ناپذیر خود را بنمایاند. قسمت  اصلي  فیلم نامه در بهار 1941 به  پایان رسید. در آوریل 
»ایزوستیا« و »چرنیائیا« و روزنامه »مُسفیلم « مقاله هایي  از آیزنشتین  كه  در آن ها از رئوس  
اصلي  فیلم  آتي سخن گفته مي شد چاپ كردند. آیزنشتین  در مقاله هایش  در برابر سنت هنري 
نوعي تصویر ایوان مخوف، چه  در پیكرتراشي، چه  در نقاشي و چه  در ادبیات، قد برمي افراشت : 

1. Rostislav Yourenev

Voprossy Kinoisk-« 2. بررسی مهم پروفسور یوره نف كه این صفحه ها با اجازه نویسنده از آن  استخراج شده اند در

roousstva« مجموعه ساالنه آكادمی  علوم  اتحاد جامهیر شوروی سوسیالیستی به چاپ رسیده است. )نارش فرانسوی ( ـ 

آن چه در منت فرانسه آمده، مفصل تر از این است و در این ترجمه گزیده ای  از آن  نقل می شود. )م (

روستیسالف یوره نف1
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»حافظه ما، خاطره هفت زن ایوان و نام هاي عجیب آن ها: ناگائیا، سوباكینا1... و نیز یاوه هاي  
فراموش  نشدني مربوط به بي رحمي شدید این تزار را كه  در دوران كودكي، گربه ها را از فراز 
پلكان كرملین به زیر مي افكنده، حفظ كرده است. دیگران  از یاد برده اند كه  این تزار، صرفنظر 
از دوران كودكي و پیري، دوران شكوفایي كامل نیروها را شناخته  است ؛ از یاد برده اند كه  او 
در هفده  سالگي و به  اراده خود، به  مثابه تزار مطلق العنان تاج به سر مي گذاشت ؛ در بیست  
و دو سالگي غازان را مي گرفت و براي  ابد حد و حصري  براي  یوغ تاتارها تعیین مي كرد. 
ایوان مخوف  از  كه   را  عامیانه  و حماسه هاي  ترانه ها  تاریخي،  نوشته هاي  رویدادها،  شرح 
یاد مي كردند با نهایت دقت خواندم . مسأله اي  كه  در برابرم  قد علم مي كند این است كه 
ویژگي هاي این »شاعر اندیشه دولت  گرایي « متعلق به قرن شانزدهم را در فیلم  چه گونه از نو 

بیافرینم ...« )ایزوستیا، 30 آوریل 1941(. 
آیزنشتین  در قبال  این مسأله كلي كه خیلي روشن و واضح  عنوان مي كرد باید با مسایل 
پیچیده تر و ظریف تري  مواجه مي شد: در اثري  هنري، به  قهرمان  و دوران او باید عینیت 
داده مي شد. كارگردان، آگاهانه در صدد بود كه  قدم دیگري بردارد و نسبت  به  فیلم  آلكساندر 
نوسكي به درجه باالتري برسد... فیلم نامه زباني برخوردار از سبك روسي قدیم، به  نثري  
آهنگین  و نزدیك به شعر آزاد نوشته شده بود و به  خودي  خود اثري  قابل  مالحظه  به شمار 
مي رفت، اثري  كه  هنوز هم  به  اندازه كافي  مورد بررسي قرار نگرفته  است و به حق ارزشیابي 
نشده است. زبان  كه  گاهي  پرمدعا مي شود، از برخي  لحاظ  كامالً در خور سرزنش است ؛ 
همچنین  تركیب اثر را كه  خیلي  پربار و سرشار از رویدادها است )و باالخره هم نتیجه اي 
در  فیلم نامه  قابل مالحظه  امتیازهاي  ولي  كرد.  نكوهش  مي توان  مي آورد(  به بار  بدفرجام 
رعایت جنبه واقعي و عیني  شخصیت ها، در دراماتیسم تنش آلود گفت وگوها كه  هر جمله 

Nagaia .1= برهنه، Sobakina= سگی. ]این اسامی از وجود طبقه هایی غیر ارشافی  خرب می دهند، ولی رسم تزارهای روسیه تا 

قرن هجدهم این بود كه  همرسان شان  را به  رصف زیبایی، و بی  آن كه در بند اصل و نسب آن ها باشند برگزینند. ) ن. ف([ متام 

توضیح ها و یادداشت هایی که به منت اصلی نارش فرانسوی تعلق دارند از این پس با نشانه ) ن. ف( مشخص  خواهند شد. )م (
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فشرده شان، فكر، وضع روحي، اندیشه  و ویژگي را بیان  مي كند، آشكار مي شود؛ همچنین  
تداوم عاري از ضعف و فتوري كه شخصیت اصلي ایوان را در پیوند با تصویر همگاني  مردم  

مشتاق وحدت و قدرت  كشور نشان  مي دهد از امتیازهاي فیلم نامه حكایت مي كند... 
با این سبك تراژدي هاي واالي اختصاص یافته به مبارزه اي تاریخي كه ایوان چهارم بدون 
اندیشیدن به قرباني ها، در برابر بویارها1 و چندپارگي  سرزمین  به  آن  اقدام مي ورزید، آیزنشتین  
به  خلق سرودي بسیار شخصي  از فكر كشور، قدرتي بزرگ، متمركز، تضمین كننده استقالل 

ملي و پیشرفت  براي  ملت، همت گماشت... 
آیزنشتین  )همچون بسیاري از دانشمندان و نویسندگان شوروي( قانع  شده بود كه  اقدام 
قهرمانش چه وجه مترقیانه اي دارد، تضادهاي تاریخي را مالیم كرد، وضع فاجعه وار دهقانان 
بي اعتمادي،  توجیه  به   كه   كوشید  و  كرد  برگزار  به  سكوت   را  ایوان  ناموفق  و جنگ هاي 
انتقام جویي و بي رحمي او بپردازد. ولي در مقام  فرد خالق  و داراي نبوغ، كامالً درمي یافت 
كه جنبه واقعي دادن به این شخصیت پیچیده امكان پذیر نیست، مگر این كه تضاد دروني و 
ستیز ضمیر او را نیز نشان  دهد. و ضمن سرودن سرود »اندیشه دولت گرایي «، تراژدي  قدرت  
را نیز بنمایاند. مبارزه غم انگیز بین ایوان و افروسینیا2 استاریتزكایا، در فیلم  گسترش مي یابد. 
فقط این موضوع كه ایوان در راه وحدت روسیه مي جنگد و افروسینیا از چندپارگي  فئودالي 
دفاع مي كند، مطرح  نیست . نه، آن چه به حساب مي آید این است كه براي استاریتزكایا، قدرت  
عبارت از هدف في النفسه و تحقق  تمام  اشتیاق ها و سوداي مرگبار است ؛ حال آن كه براي  
ایوان هدف واالتري دارد: هدفش، »كشور بزرگ  و  ایوان مخوف، وسیله اي  بیش نیست . 
نیرومند« است و قدرت  هم  »باري  سنگین « است. ایوان درك مي كند كه  فقط قدرت  آن  هم  
پایدار و نامحدودـ  او را به  پیروزي  رهنمون  مي شود. اما این را نیز در مي یابد كه  وقتي  شمشیر 

Boyard .1، در اروپای  رشقی، ارشاف چنین نامیده می شدند. )م (

 Evfrossinia و افروسینیا Euphrosine  اوفروزین ،Euphrosinia 2. ضبط نام این شخصیت به شكل های متفاوت اوفروزینیا

به  منت اصلی مربوط می شود. )م (
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سنگین قدرت را باال ببرد، ناگزیر خواهد شد آن  را فرود هم  بیاورد... و این شمشیر وقتي  فرود 
بیاید، دوستي، نزدیكان، عزیزان  و سعادت فردي اش را نابود خواهد كرد. ماجراي  غم انگیز 
ایوان مخوف، همین  است. و چون هر تراژدي  دیگر، تزكیه و پاك سازي  با خود مي آورد، این 
تزكیه براي ایوان با تحقق  اقدامي  تاریخي  صورت  مي گیرد: ایجادكشوري  نیرومند و رساندن  

روسیه به دریاي لیووني . 
طول  در  آیزنشتین  كه  اندیشه اي  همان   مخوف،  ایوان  تراژدي   فكر  اصلي   رئوس  
فیلم نامه اش به نحوي روشن و مداوم دنبال كرده، چنین  است ؛ ولي این برداشت اولیه، در 

خالل  فیلم برداري، متحمل تغییرهاي مهمي شد... 
قسمت  اول ایوان مخوف در اوایل 1945 نمایش داده شد... امتیازهاي هنري قابل تحسین 
فیلم را ارج نهادند... در 27 ژانویه 1946 جایزه درجه یك  استالین )بزرگ ترین جایزه ( كه  به  
آیزنشتین، چركاسف، بیرمان، موسكوین، تیسه  و پروكفیف تعلق گرفت، موفقیت  كارگردان  

را به  اوج رساند. 
در آن  هنگام، آیزنشتین  قسمت  دوم را كه  در نیمه فوریه 1945 شروع  به  تهیه آن  كرده  
بود، به  پایان رسانده بود. شوراي هنري وزارت سینمایي كه این فیلم در اختیارش گذاشته 

شده بود، بر آن  مهر تأیید نهاد... 
تصمیم كمیته مركزي حزب درباره یك  زندگي بزرگ كه  در چهارم سپتامبر1 1946 انتشار 
یافته بود، بر اصول  رآلیسم  سوسیالیستي  و بر مسایل بزرگ آموزشي كه به هنر سینمایي مربوط 
مي شد تأكید مي ورزید و از ضعف هاي عمیق سیاسي شوروي انتقاد مي كرد. اما در همان  حال، 
برخي  ارزیابي هاي خاص و ملموس در مورد فیلم ها و كارگردان هایشان كه در تصمیم كمیته 
مركزي حزب گنجانده شده بود، طرز تفكر خاص دوران كیش شخصیت را منعكس مي كرد. 

1. فیلم  »یك  زندگی بزرگ « اثر لئونید لوكوف )1963ـ1910( است. موضوع تصمیم كمیته مركزی حزب كمونیست، به  

قسمت  دوم این اثر - كه  قسمت  اولش  در 1940 ساخته شده بود - مربوط می شود. قسمت  دوم این فیلم كه در 1946 

ساخته شده بود، زودتر از 1958 منایش داده نشد. )ژ. ژ. پ (
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مثالً عبارت زیر: »س. آیزنشتین  كارگردان  در قسمت  دوم فیلم ایوان مخوف، وقتي  ارتش  
مترقي اوپریجنیك هاي ایوان را به صورت دسته اي منحط چون كوـ  كلوكس  كالن  امریكایي  
نشان  مي دهد جهل خود از رویدادهاي تاریخي را آشكار مي كند؛ همچنین  است وقتي ایوان 
مخوف، مرد قوي و بااراده و ویژگي پایدار را چون موجودي ضعیف و بي حال، چیزي  شبیه  

هاملت نشان مي دهد«. 
در واقع، در برداشت  تاریخي  آیزنشتین  برخي  نكته هاي  درخور بحث وجود دارد؛ فیلم  او 
از دوران ایوان چهارم، تصویر درست  و كاملي ارائه نمي كند؛ در درجه اول، دیدگاه  آیزنشتین  
به مالحظه شخصیت مخوف  گرایش  ولي  نشان مي دهد.  دوران  این  مورد  در  را  هنرمند 
عاري از هرگونه  تضاد و به  دور از شك، ارزیابي مثبت و بدون  قید و شرط از فعالیت  ایوان 
و به خصوص ارزیابي مثبت از فعالیت  اوپریچنیك ها، مي توانست به نوسازي شخصیت، به  

گزینش جانبدارانه رویدادها منجر شود. 
 Coultura آیزنشتین  در مقاله خود راجع  فیلم  ایوان مخوف )نامه  به  هیأت  تحریریه روزنامه

I Jizn(  نوشت :

»مي دانیم  كه  ایوان مخوف مردي با اراده قوي و ویژگي پایدار بود. آیا این امر وجود برخي  
شك ها در موارد خاص را نفي مي كند؟ به  زحمت  مي توان پذیرفت این مرد كه  به  كارهاي  
ناشنیده و بي سابقه  تا آن  زمان  دست مي زد، درباره گزینش وسایلش نیندیشد و در باب نحوه 
عملش  در فالن  و بهمان مورد هرگز دچار تردید نشود... آیا اصل این شخصیت قوي قرن 
شانزدهم در این تردیدها وشك ها جاي گرفته یا در تداوم شدید فعالیتش ؟« )10 اكتبر 1946(. 
از  آیزنشتین  هرگز قصد نداشته   ایوان مخوف ثابت مي كند كه   فیلم نامه و قسمت  دوم 
موضوع شك ها و تردیدهاي  ایوان، موضوع اصلي فیلم را بسازد. او با »شكسپیري كردن « 
قهرمانش، با گذراندن او از بوته رنج ها و دوگانگي روان شناختي، قصد داشته باز هم  بر قدرت  
و انعطاف ناپذیري  او تأكید ورزد. اگر ایوان را در حالي  نشان  مي داد كه  سرنوشت  بویارها، 
خویشاوندان  و دوستانش را بدون  كم ترین تردید رقم مي زند، كاري  نادرست، كه  از لحاظ  
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هنري  هم  خیلي  قانع كننده  نبود، انجام داده بود. آیزنشتین  كامالً به حق، عظمت  ویژگي ایوان 
را نه  در فقدان تردیدها، بلكه  در قدرتش بر غلبه  بر آن ها مي دید... 

آیزنشتین  با نهایت صداقت، با شور و شوق فراوان مي كوشید كه  عمق تضادهاي فیلمش را 
بشكافد و بیش از پیش در ضرورت به پایان رساندن كارش فرو رود. ولي تصحیح، ترتیب و از 
سر گرفتن فیلم، ابداً كار آساني نبود. آیزنشتین، با سرسختي  به  دنبال تركیبي مي گشت كه به 
او اجازه دهد توطئه بویارها وارتباط آن ها با شاهزاده كوربسكي مهاجر مرتجع و سیگیسموند، 
شاه لهستان، را بنمایاند؛ بعد هم  شكست  دشمنان  داخلي و پیروزي  بر دشمن  خارجي را نشان  

دهد: راه یابي  به  دریاي لیووني . 
این تركیب كه با بینش هاي  تاریخي  امروزي  همآهنگ  و قابل  تطبیق بود، به  قیمت  برخي  
فداكاري ها مي توانست تحقق یابد. مثالً با طرد صحنه هاي  كودكي و كوتاه كردن  آشكار یك  
سلسله صحنه هاي تهیه شده هنگام مونتاژ و باالخره كنار گذاشتن  صحنه هایي كه براي 
قسمت سوم پیش بیني شده بود و هنوز هم  به صورت فیلم  در نیامده  بود: مثالً مانند جرگه 

نووگورود و ماجراي  قصر ویندسور. 
آیزنشتین  از صحنه هاي  كودكي و بخش هاي نووگورود كه  به سبب برداشت شان جالب بودند 
و تنش و شور تراژدي  واقعي را داشتند، خیلي  خوشش  مي آمد. با این همه، آماده بود كه  در راه 
كل قضیه، محض خاطر زندگي یك فیلم، این ها را كنار بگذارد. اما یك  چیز را نمي توانست  فدا 
كند: آن  هم  میل به خلق شخصیت ایوان مخوف از طریق  تراژدي  واال و نشان دادن تضادهاي 

فردي و عمومي، خشونت و وظیفه، شقاوت و انسانیت، در این شخصیت بود. 
آیزنشتین  باز هم  و باز هم  در شرح رویدادها غوطه ور مي شد. به سوي مورخان، اهل ادب و 
هنر و فولكلور باز مي گشت . با نهایت دقت، به  گفته هاي  تمام  كساني كه توصیه اي مي كردند 

گوش مي سپرد... 
آیزنشتین  در شب  11 فوریه 1948 درگذشت . دوستان  و شاگردانش  آماده مي شدند كه  
پنجاهمین  سالگرد تولدش را جشن بگیرند. اما به جاي  جشن ناگزیر شدند در مراسم تدفینش 
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شركت كنند. و از میان  آن ها، از میان  كساني كه در كنار تابوت آیزنشتین بودند، چه  كسي 
بود كه  به  وظیفه بزرگ  زندگان  درقبال  مرده  بیندیشد؟ به  وظیفه سینماگران شوروي در مورد 

تكمیل فیلم او و نشان دادن آن به مردم فكر كند؟
ولي انجام كاري كه خود صاحب  اثر نتوانسته  بود به  پایان رساند، از توان  دوستانش خارج 
بود. در 1958 دولت  شوروي این تصمیم عاقالنه را گرفت  كه  فیلم  را به صورتي كه آیزنشتین 
ساخته بود، با همان  تضادها و كشف هاي عالي اش نمایش دهد. این تصمیم نه تنها در هنر 

سینماي  شوروي، بلكه  در هنر سینماي  جهاني سهمي عظیم یافت . 
شخصیت پیچیده و متضاد ایوان مخوف، هنوز هم  بارها موضوع بررسي، تحقیق تاریخي 
و بحث هاي هنري قرار خواهد گرفت . تعبیري  را كه  آیزنشتین  از آن  به عمل  آورد مي توان 
قابل بحث و ناقص  یافت . این سرزنش كه او چرا وجه مترقي كار ایوان را به اندازه كافي  نشان  
نداده، مي تواند جایش  را به ایرادي معكوس بدهد: ازچه  رو او درصدد برآمده  كه  سیماي ایوان 
را بیش از حد مدرن  و زیبا كند؟ در این مورد مورخان  مي توانند بحث باروري را آغاز كنند. ولي 
ارزش عظیم هنري اثر آیزنشتین  و استادي  بي همانند او، براي  همه، بي  آن كه نظر مخالفي  

ابراز شود، مسلم  خواهد بود... 
از جمله بسیاري  نكته هاي  قابل  مالحظه قسمت  دوم ایوان مخوف، این یك را مي توان ذكر 
كرد: این قسمت از فیلم، صحنه اي بي نظیر در كار آیزنشتین  را دربر مي گیرد: صحنه جشن 

كه به طور رنگي  تهیه  شده. 
بدون  شك  این صحنه نیز بررسي ها و تفسیرهایي باید برمي انگیخت. آیزنشتین  هنگام 
نگارش آخرین مقاله اش موسوم به »سینماي  رنگي «، قصد داشت  به  تفصیل و با مجال  كافي  
بر سر این موضوع درنگ كند. دستنوشته اش، نشان  هولناك  بیماري  را حفظ كرده است : 
گرفتگي  قلب، یك  سطر را ناتمام  گذاشته . آیزنشتین  وقتي  به خود آمد دور این قسمت را خط  
كشید و به  نوشتن ادامه داد. ولي هرگز آن  را به  پایان نرساند. آخرین عبارت نوشته شده چنین 
است : »به  این دلیل، اكنون در مورد روندي كه بنا بر آن  قسمت  رنگي  ایوان مخوف ساخته 
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شده، توضیح مي دهم ...« این كلمه ها، روز دهم فوریه 1948 بر صفحه كاغذ نقش مي بستند . 
ولي به آن چه آیزنشتیِن نظریه پرداز مجال  نیافت درباره اش توضیح بدهد، آیزنشتیِن خالق 

تحقق بخشید... 
ایوان مخوف آیزنشتین )به خصوص در قسمت  دوم (، با فاصله خیلي  زیاد از سبك مستقیم 
اجراي  از  فراتر مي رود. چركاسف   نوسكي  آلكساندر  بازي هنرپیشگان در  بسیار خارجي  و 
نقش ایوان ناراضي است، از آن  با تردید سخن مي گوید، حتي در آن چه نوشته مقداري خشم 
احساس مي شود. ولي به نظر من  او در این فیلم درخشان است... به طور كلي، در قسمت  دوم 
فیلم، هنرنمایي  بازیگران  بسیار اوج مي گیرد. فردیت هر بازیگر به نحوي كامالً تازه، با قدرت  

بیان  خارق العاده آشكار مي شود... 
باز هم  تكرار مي كنم : برداشت  تاریخي  آیزنشتین  ناموافق است : مي تواند، و باید، بحث و 
واكنش هاي انتقادي برانگیزد. ولي استعداد واالي این استاد كالسیك  سینماي  شوروي در 
این فیلم با چنان  شدتي، با چنان  درخششي  آشكار شده كه تأثیرش مقاومت ناپذیر و مفید 

خواهد بود. 



دو متن، دو توصیف، از شاهدان  عیني : میخائیل روم 1 )كارگردان  نه  روز از یك  سال ( عضو 
نیكوالي چركاسف2 هنرپیشه  فیلمي كه  بود كه  درباره قسمت  دوم  همان  شوراي هنري 
اصلي اش به شمار مي رفت، داوري كرد. رویدادهایي  كه  این دو نقل مي كنند دقیقاً مشابهند: 
متفاوت است... در جایي كه یكي شاهكاري مي بیند،  تابانده شده  به آن ها  نوري كه  فقط 
دیگري چیزي جز »كوهي  از اشتباه « نمي یابد. شاید اختالف  سلیقه باشد، ولي در درجه اول، 
اختالف  زمان  است. مقاله روم در 1957 به  چاپ رسید؛ متن چركاسف از كتابش موسوم به 
یادداشت هاي یك هنرپیشه شوروي )زندگي من هنرپیشه ( كه  در 1953 و اندكي پس از 
مرگ استالین انتشار یافته استخراج شده است. در كنار هم  قرار دادن  این دو نوشته، قدرت  
»تشویشي « را كه  كسي جرأت نمي كرد نامش  را ببرد و میخائیل روم از آن  سخن مي گوید، 
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