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 : مورد بررسی قرار می دهیم The Exterminating Angel مواردی که در فیلم

 مختصری در مورد لنز فکری کارگردان اثر 
 رمزگشایی از عنوان فیلم لوئیس بونوئل 
 نگاهی به جایگاه مذهب و ثروت در ملک الموت 
 نقد درون مایه و محتوای فیلم 
 مشاهده تریلر فیلم The Exterminating Angel 1962 ر انتهای مقاله)د( 
 ثبت کامنت و مشاهده نظرات سایر مخاطبین )در انتهای مقاله(  

 

  



 نز فکری کارگردان اثرل
 لوئیز بونوئل

یش از بقیه و از میان بزرگان فکری جهان، دو نفر همواره در پشت صحنه ی افکار لوئیس بونوئل قرار 
دارند: اول کارل مارکس و بعد زیگموند فروید. تماشاگر مجهز به اندیشه مارکس و فروید، سینمای 

سته به مکان و بونوئلی را بهتر و عمیق فهم می کند و لذت بیشتری می برد. ارزش تاریخی هر اثری، ب
به مانند  -به قول خود کارگردان-زمانی است که صاحب اثر در آن زیسته. اقتضای زندگی در جای که 

و فریب « شبح»هست تنها یک « آزادی»نیست، کار نیست و آنچه که از « نان»است، « قرون وسطا»
ظیفه دارد. در است: انفعال و سکوت جایز نیست. سینما در قبال چنین وضعی بی طرف نیست و و

 :همین رابطه و مشخصا

آثار بونوئل در زمان تبعیدش بر علیه فرانکو، تضاد طبقاتی و خشونت بار موجود در اسپانیا است.  
منظور اینکه اقتضای شرایط و ضرورت تبعید و مقاومت، رنگ و بوی خاصی از جنس افکار و ایده 

وجود دارد نمی توان به فروید بی اعتنایی  به دوربین بونوئل داده است. وقتی سرکوب میل  مارکس
کرد و سورئالیسم را در این راه به خدمت نگرفت. برای بونوئل سورئالیسم پلتفرمی است که سرکوب و 

انجماد و سانسور قرون وسطایی جامعه ی خود را به یاری فروید بیان کند. آرزوهای سرکوب شده سر از 
د. جامعه قانون تعیین می کند و میل نمی پذیرد و مقاومت در رویا در می آورند و میل به تحقق دارن

 .سینما و غیر از آن شکل می گیرد: یا واقعا چنین است یا چنین به نظر می رسد

 



 تحلیل فیلم ملک الموت
The Exterminating Angel 

در سگ  -«سالو ادور دالی»و « لورکا»ید همچو شبح باشد. عالوه براین، دوستی با وجود آزادی نبا
برای درک جهان بونوئل واجد اهمیت است. منظور اینکه گرفتار در چنگال سرنوشت، پناه به  -اندلسی

رویا و کنکاش در ناخودآگاه سیاسی و تصویر کردن شعری لورکایی در سینما، تماما نسبتی دارد به مکان 
و زمانی که کارگردان در آن زیسته. تمسخر و تحقیر و حمله به کلیسای که خود در آن بزرگ شده بود، 

  .جهان واقعی کارگردانی است که برای تحلیل گر باید مهم باشد

که در ادامه می آید این مقدمه ی فشرده را ایجاب می کرد. داستان افرادی « ملک الموت»تحلیل فیلم 
که به مهمانی می روند ولی نمی توانند از آن خارج شوند. افرادی که گیر افتاده اند ولی نمی دانند چرا و 

چنین  The Exterminating Angel چطور باید از وضعیتی که جمعی است، خارج شوند: روایت فیلم
دو خط باال، آگاهانه مکثی می کنیم و بعد به خط اصلی داستان و جزییات آن باز   است. کمی پیرامون

 .خواهیم گشت

 

 

https://www.imdb.com/title/tt0056732/


 د فیلم ملک الموتنق
The Exterminating Angel 

از میان متفکران یونان باستان، سقراط می گفت: اگر مردم بفهمند خوبی و فضیلت چیست، به سمت اش می 
روند. یعنی جهل مانع حرکت به سمت عمل نیک است. ارسطو گفت: نه! به همین سادگی نیست. بسیاری جهل 

ه اراده نمی کنند به طرف ندارند و خوب می دانند که نیکی چیست ولی دنبال آن نمی روند. مسئله اینجاست ک
خوبی و فضیلت گام بردارند. بدین ترتیب، ارسطو مفهوم اراده را وارد تز سقراط کرد. پس حقیقتی در نقد ارسطو 

به سقراط موجود است و ایشان بیهوده کاغذ سیاه نکرده. عالوه براین، شاید در اراده نکردن و تصمیم نگرفتن، 
ین رو، ترجیح می دهیم انکار کنیم و طفره برویم تا هیچوقت آنچه را که باید، می بریم از -مادی یا معنوی -نفعی

  .عملی نکنیم

از نگاهی دیگر: اراده نکردن و تصمیم نگرفتن و انتخاب نکردن خود نوعی کنش و عمل و اراده است به شکلی 
هد کاری را انجام ندهد هزار و منفی و انفعالی البته. این حکمت عامیانه را هم باید در نظر داشت که: تنبل بخوا

یک تز و تئوری درجا صادر می کند! طرزفکر رایج با این مضمون: خواستن، توانستن است، ایرادت ظریفی دارد. 
 .این نکته و نکته بعدی در فهم و تفسیر فیلم ملک الموت به کار می آید

 

یری روی مسئولیت آنها می گذارد؟ چیست و حضور تماشاگران در رویدادی چالشی چه تاث« لوث مسئولیت»اما 
تحقیقات اهل بخیه نشان داده که وقتی تعدادی افراد باهم در یک جا حادثه ای را می بینند، به یکدیگر نگاه می 

پخش شدن »کنند تا اینکه جلوی عواقب بیشتر حادثه را بگیرند. به این رفتار به زبان خیلی ساده می گویند 
 .ه انفعال در حضور دیگران در رابطه با رویدادی آسیب زنندهتمایل ب«. مسئولیت و لوث آن



 بررسی و تحلیل داستان فیلم
 ملک الموت بونوئل

اثر  The Exterminating Angel شاید آنچه تاکنون به عنوان مقدمه ی بحث برای ورود به فیلم
بیان شد،کافی نباشد ولی گفتن اش در همین حد الزم بود چون این فیلم لوئیس   بونوئل لوئیس

بونوئل، اساسا فیلم ساده ای نیست و ایده فیلم ملک الموت سرشار از حس زیبایی شناسانه، مضمون 
اند اجتماعی است. منظور اینکه ایده های فیلم بونوئل مثل پیاز چندالیه -فلسفی، تاریخی و درک روانی

 .و درهم اند

اما داستان فیلم ملک الموت، به طور خالصه، درباره ی چه بود؟چندین نفر دوست و آشنا به یک 
مهمانی دعوت می شوند اما مهمانان بعد از صرف شام و خوش و بش بایکدیگر، توان خارج شدن از 

و هر کدام افرادی که به  فرد ثروتمندی است -ادموندو نوبیله -خانه ی میزبان را ندارند. صاحب مهمانی
مهمانی دعوت شده اند، صاحب جایگاه هستند یعنی در قد و قواره ی میزبان اند و هرکسی دعوت 

نشده. خدمتکارانی هم طبعا وجود دارند که به مهمانان سرویس بدهند اما نکته ی محوری فیلم نامه 
ند ولی نمی توانند بیرون بروند. چرا؟ همان بود که در ابتدا اشاره کردیم: جماعتی وارد خانه ای می شو

« خیابان مشیت الهی»در ملک الموت، مشخص است که موقعیت خانه ی ادموندو نوبیله در فیلم در 
  .است

 



ظاهرا مشیت الهی اجازه نمی دهد بیرون بروند و یا بیرون رفتن را به مصلحت نمی دانند. آیا مالکیت 
حکم مذهبی عمل می کند که اجازه بیرون رفتن از آن وجود و ثروت و طبقه ی حاکم)طبقه نوبیله( در 

آمیز و مدرن است که بیرون رفتن از آن نیازمند حکم الهی ندارد؟ آیا سرمایه داری مذهبی اسرار
است؟خدمتکاران برای ورود به این طبقه تا کی باید کار کنند و چقدر باید جان بکنند تا به شان و 

آنان نیازمند مشیت الهی است و طبقه « سرنوشت»له برسند؟ آیا تغییر احترامی درخور مهمانان نوبی
 دیگری الزم است؟« هیجدهم برومر»خدمتکاران، در خانه تاریخ برای همیشه طلسم شده اند؟ 

 

 رمزگشایی فیلم ملک الموت
The Exterminating Angel 

وجود دارد که برای رسیدن به فهمی دقیق  The Exterminating Angel سرنخی در معنی عنوان فیلم
و عمیق، در کنار نام خیابان منزل نوبیله، کمک کننده است و خبرازین می دهد که کارگردانی چون 

مهمانان به طریقی گرفته شده « انروح و ج»لوئیس بونوئل آنرا با دقت روی فیلم گذاشته است. آیا 
نمیتوانند موقعیت خود را تغییر دهند؟ دعا و ذکری بر آنان خوانده اند که قدرت حرکت   است پس

برای بیرون رفتن را ندارند؟ چیزی در غذا ریخته شده که مهمانان را سست کرده یا جادو و طلسم شده 
  اند؟ و مهم تر: میزبان، ملک الموت است؟

 



با ظرافت هنری و سینمایی  -لوئیس بونوئل -احتمال می تواند درست باشد که کارگردان یعنی این
خواسته این نکته را به ما بگوید که با وجود مکان مجلل و تشریفات بسیار، مهمانان به خانه ی فردی 

دعوت شده اند که شانی همچون ملک الموت دارد. اگر این سخن درست باشد پس چرا آمده اند و به 
دعوت میزبان، اوکی داده اند؟ یعنی مهمانان عالقمند به قبض روح بودند و با آگاهی آمده اند یا نه، به 

« پخش»بین آنان « مسئولیت»اند. شاید  دام افتاده اند و در رودربایستی کاری یا فامیلی گیر کرده
ت شده و مهم تر: غذا شده و کاری نمی کند برای رهایی از وضعیت مبهم شان. یا شاید اراده شان سس

 !آنان را سنگین کرده

سوال این است که چطور تعداد فراوانی باهم کیش و مات شده اند و نمی توانند بیرون بروند آن هم 
 در حالی که بچه های مهمانان منتظر بازگشت والدین خود هستند. پس نکته ای ریز در عنوان فیلم

The Exterminating Angel  پایان فیلم و در این تحلیل، تعیین کننده به نظر می وجود دارد که تا
رسد. منطقی است که عنوان یک اثر با محتوای داخل آن، در هماهنگی و هارمونی باشد و مخاطب را 

 .گمراه نکند بلکه او را برای رسیدن به حسی زیباشناسانه و درکی هنری یاری رساند

 

 جایگاه مذهب و ثروت در ملک الموت
 فیلم سورئال بونوئل

کند. ی فیلم به کلیسا ربط پیدا میبه اضافه نکته ی باال: ملک الموت باری مذهبی دارد و سکانس پایان
حال حرف این است که مذهب در حکم میزبانی سخاوتمند به نظر می رسد که برای گرفتن جان؟ آیا 



بونوئل خواسته چنینی نقدی به جامعه ی خود کند یا در این معنی توهم زده ایم و به خطا رفته ایم؟ در 
و گیر کردن مهمانان  ه عنوان شاهد بیاوریم عنوان فیلمآنچه می تواند در واقعیت عینی اثر ب این رابطه

 .در ضیافت و فضای داخلی و بیرونی کلیسای است. این سه نمی تواند نسبت به هم بی ارتباط باشند
در خط فیلم نامه ذکر کردیم که مهمانان به مهمانی دعوت می شوند ولی نمی توانند به راحتی از آنجا 

ارج شوند آیا وارد مذهب شدن آسان است ولی خروج از آن دشوار؟ مثال در خاورمیانه احکام خ
 .سنگینی دارد خروج

مهمانان برای خروج از خانه ی میزبان، گوسفند قربانی می کنند و حتی باهم درگیر می شوند: مهمانانی 
« ناخودآگاه»نمی برد که در که در آغاز بسیار مهربان و خوش مشرب به نظر می رسیدند و کسی گمان 

خود، چه نیروهای منفی دارند. گویند عقل آدمی به ظاهرش است، ظاهر مهمانان، شیک است و اتو 
تایید می  ملکل الموت کشیده، آیا عقل شان هم به زیبایی و درخشانی ظاهر شیک شان هست؟ فیلم

جدید نظر می کنند حتی جاهالن تکانی به خود کند که آدمیان در موقع خطر و مشکل، در رفتارشان ت
می کنند. کارنامه ی  -مثال بقا یا حفظ مقام -می دهند. و بسیاری از اصول را فدای منافع خودشان

ی سینمایی کارگردان فیلم ملک الموت، نشان می دهد که وی در نقد مناسبات اجتماعی در جامعه
و تند برخورده کرده و پرده ی سینما را به عنوان رسانه طبقاتی و جنسیتی زمان خود، همواره قاطعانه 

 .ای موثر برای بیان مسائل مبتال به جامعه اش، انتخاب کرده

 



 جمع بندی و سخن پایانی

در مقام قیاس و سرچ در کارنامه ی کارگردان: مضمونی که در فیلم ملک الموت لوئیس بونوئل وجود 
وجود دارد: دو نفر در آن فیلم سرگردان و « راه شیری»رد به شکلی دیگر در فیلم دیگر او یعنی دا

« فراموش شدگان»پریشان اند و تعداد بسیاری مهمان در این فیلم گرفتار. و جمعی دیگر در فیلم 
حظه، لوئیس بونوئل، مدام در تنش و عذاب و اضطراب اند. یعنی دقیقا مثل این متن، که تا این ل

فراموش »کرد و چیز زیادی درباب آنان نگفت! طبقه ی« فراموش»فیلم ملک الموت را « مستخدمان»
 .تاریخ« شدگان

  

 : منابعی که نوشتن به کمک آمده است *
 با آخرین نفس هایم اثر لوئیس بونوئل -1
 سینما چیست اثر آندره بازن -2
 هیجدهم برومر بناپارت اثر کارل مارکس -3
 تمدن و ناخرسندی های آن اثر زیگموند فروید -4

 

 

 خدمات استودیو کاتشو
 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلم صنعتی
 ساخت فیلم مستند

 افیک و انیمیشنساخت موشن گر
  ...ساخت فیلم مراسم ، فرمالیته و

 خدمات ویدیو مارکتینگ و سوشیال مدیا
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