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. اول ، فلسفه به سینما آورندبرمیفلسفی است. دو پرسش سر  ایمشاهدهبگوییم  توانیممیبا فلسفه است:  فردمنحصربه ایرابطهسینما دارای 

به ما توانایی  تواندنمیاز جنس دانش نیست. فلسفه  ایرابطه هاآن؟ رابطه میان سازدمی دگرگون؟ دوم ، چگونه سینما فلسفه را نگردمیچگونه 

، دیگرعبارتبه، کندمی متحولشده است. سینما فلسفه را  یک رابطه تغییر شکل یافته زندگی، جوهره رابطه، یکاینشناخت سینما را ببخشد.

یک  آنچهجدید در خصوص  هایایدهنسبت با ایده است.سینما به صورتی اساسی عبارت است از خلق در وجه  ترینخیالی مبدل سازسینما  

است که  ییبیانی خیالی از موقعیتی فلسفی که رابطه میان رویکردهاایده هست. با در نظر گرفتن وجهی دیگر،سینما موقعیتی فلسفی است.

 ست که خارج از یکدیگر هستند.یی ابرخوردی میان رویکردها با یکدیگر ندارند. یک موقعیت فلسفی ایرابطه معموالً

 سینما یک موقعیت فلسفی است

قوی  ایمداخلهبا  مایلم به ذکر سه مثال بپردازم. اول شکل یکی از محاورات افالطونی، یعنی رساله گرگیاس است. کالیکلس به صورتی ناگهانی

چرا؟ به دلیل  ماندمیاط و کالیکلس موقعیتی فلسفی است ، به انواعی از یک تئاتر فلسفی میان سقر. رابطه گذاردمیدر این مکالمه پادر میان 

 بهنسبت به یکدیگر خارجی هستند.  بحث میان کالیکلس و سقراط  هاآناز قیاس متداول برخوردار نیست. آنکه تفکر سقراط و تفکر کالیکلس 

نسبت به میان دو رویکرد که  ایرابطه،  ارتباط دارددو شکل از تفکر نامتداول روبرو هستیم  بادر نشان دادن اینکه ما  صورتی منحصر به فرد

کسی که بر دیگران که ممکن است درست باشد، اینکه شادی مرد شکلی از جباریت است ،  کندمیدارند. کالیکلس بحثی  هم موضعی بیگانه

تفکر قرار دارد،  جایگاه درخشونت و عدالت  مثابهبهدی است که میان عدالت که مرد حقیقی همانا مر کندمی. سقراط بحث فائق می آید

که برنده و  شودمیمتوجه  خواندمیکه این مکالمه را  هرکسیاین بحث یک بحث نیست، یک جدل است.  وجود ندارد. ایرابطه گونههیچ

 خاطر، ولی او به خوردمیاز ایشان دیگری را قانع کند. در پایان کالیکلس شکست  یکهیچوجود خواهد داشت، نه به این صورت که  ایبازنده

است.  خوردهشکستتصادفی این شاید تنها زمانی باشد که کالیکلس و آنچه او بر سر آن ایستاده  صورتبه. خوردمیشکست  درصحنه افالطون

 چه لذاتی که در تئاتر هست.

که باید انتخاب کنیم انتخاب میان دو  دهدمیچگونه است؟ فلسفه به ما نشان  چنینیاینه در موقعیتی موقعیت فلسفی است. فلسف یکاینپس 

نحو از تفکر است. تمامی ما تصمیمی برای گرفتن داریم. ما مجبوریم تصمیم بگیریم که طرف سقراط یا طرف کالیکلس باشیم. در اینجا فلسفه 

 سازیشفافاست، که هدف از آن   برای ساخت این موقعیت شفاف ایمادهتصمیم است.فلسفه  عنوانبهانتخاب و فکر کردن  عنوانبهفکر کردن 

: انتخابی از هستی یا انتخابی از تفکر کردن. این شودمیاست که یک انتخاب شفاف  ایلحظهبگوییم که موقعیت فلسفی  توانیممیاست. پس 

 اولین تعریف از یک موقعیت فلسفی است.

مهاجمان و اشغالگران رومی از  برابر در سیسیلی از مثال را ارائه خواهیم کرد: مرگ ریاضیدان بزرگ ارشمیدس. این بخش یونانی حاال دومین

 در تاریخ بشر است. شدهشناختهاذهان  ترینبزرگیکی از  عنوانبهبود. ارشمیدس  هارومیخود ایستادگی نشان داده بود. اما پیروزی نهایی با 

پیش از نیوتن  هاقرنواکنشی که او از خود نشان داد ابدی شد. اوعمال حساب خرد را  در این دوران متون ریاضی او از جذابیت برخوردار است.

م اشکال خود بود. او عادتی مبنی بر رس هایفعالیتبود. آن هنگام که اشغالگری رومی آغاز شد ، او غرق در  العادهخارق اینابغهابداع کرده بود. 



اشکال پیچیده بود، سربازی رومی نزد او آمده و به او گفت که ژنرال  که اودرحال ترسیم کردن همانطورروزیک. هندی بر روی ماسه را داشت

که مردم در خصوص هوش  طورهماندرست  قدریبه، البته متفکران یونانی بسیار کنجکاو بودند خصوص در هارومی. رومی خواستاردیداراوست

ارشمیدس را ببیند. من بر این گمان نیستم که ژنرال مارسلوس از ریاضیات خیلی  خواستمیژنرال مارسلوس  روازاینحیوانی کنجکاو هستند.

این متفکر را که از شهرتی جهانی برخوردار بود مالقات کند. ارشمیدس وقعی نگذاشت، پس سرباز  خواستمیبوده باشد، اما  مندبهرهخوبی 

گذاشت. سرباز رومی که او هم شاید عالقه چندانی به  پاسخبیارشمیدس همچنان او را  "تو را ببیند. خواهدمیژنرال مارسلوس "د: تکرار کر

اجازه بده "کرد و پاسخ داد:  سربلندمرد یونانی اندکی  "ارشمیدس ژنرال خواهان دیدار توست."، برای بار سوم به او گفت: ریاضیات نداشت

در مورد برهانت  معنابیاما مارسلوس خواهان دیدار توست! تمامی این مهمالت  "تکرار کرد:  دیگربارپس سرباز  "برهانم را به پایان برسانم.

 خشم بود او را کشت. لبریز از کهدرحالی. پس از گذشتن مدتی، سرباز گرفت سرارشمیدس محاسبات خود را بدون دادن پاسخ از  "چیست؟

 ارشمیدس درست در کنار اشکال هندسی خود افتاد و جان سپرد.

نه حدی وجود داشته و نه بحث  خالقانه تفکرکه میان قانون حکومتی و  دهدمیموقعیت فلسفی است؟ دلیل آن این است که نشان  یکاینچرا 

این مسئله در  .،اما از قواعد درونی خود برخوردار است شناسدنمیچیزی  . در پایان کار،قدرت خشونت است. تفکر خالقانهگیرددرمیواقعی 

. و او خارج از عملکرد قدرت قرار دارد. این مسئله دلیل بروز نهایی خشونت کندمیمورد ارشمیدس آن زمان که غرق در افکار خودش بود صدق 

یقت یا حقیقت در مقام خالقیت در سوی دیگر وجود ندارد.پس به این و حق سویکمعمول میان قدرت، در  ارتباطی گونههیچ. دهدمیرا نشان 

فاصله میان مارسلوس و ارشمیدس است. فلسفه باید به روشن ساختن این فاصله  -میان قدرت و حقیقت ایفاصلهاذعان داریم که مسئله 

 اهتمام ورزد. باید عطف توجه داشته و به این فاصله فکر کرد.

که اثر کارگردان ژاپنی کنجی میزوگوچی است. این امکان وجود دارد  عشاق مصلوب، العادهخارقیک فیلم است، فیلمی مثال سوم من در مورد 

است. داستان ساده است. زنی جوان که به  شدهساختهبدانیم که در مورد عشق  دورانسینما برای تمامی  هایفیلمکه آن را یکی از زیباترین 

این درحالی است که زن نسبت به او احساسی مبتنی بر اما  ،داده ،  ی استکوچکمالک کارگاه  نجیب که مردیدالیل اقتصادی تن به ازدواج با 

ه داستان از چه شرایط معمولی برخوردار ببینید ک توانیدمی. شما شودمیشده و زن عاشق او  . مرد جوانی وارد ماجرا نه عشق و نه هوس دارد 

این طور بر می آید که مکان . مجازات زناکاری مرگ است. زناکاران عاشق باید مصلوب شوند. دهدمی روی میانهاست. داستان در ژاپن عصر 

از آنان  کندمیتاجائیکه مرد نجیب هم سعی . اندگرفتهو هوایی شاعرانه پناه  باحالاز طبیعت و  درجایی هاآن. خاتمه داستان خارج از شهر است

او نیز به دلیل عدم گزارش به پلیس از دیدگاه قانون مقصر  چراکهخشونتی اعمال شود  گونههیچ خواهدنمیمحافظت کرده ، به دلیل آنکه 

هرگز دستگیر  دلدادگانخوبی است. چنین مرد  راستیبهکه همسرش به ایالت رفته است. او  دهدمیزمان بخرد و توضیح  کندمیاست. او سعی 

 شته،در یک بلم قرار دا کهدرحالیدلداده  دوهستند که در تصاویر نهایی فیلم قرار دارند.  هاآن درنهایت. گیرندنمینشده و تحت شکنجه قرار 

که در صورتشان  ایخندهاز تصاویر دو عاشقی است که رودرروی چهره مرگ بوده با اشاره به  هابرداشتاین  .اندشده بستههم پشتبهپشت

به   که بمیرند. خواهندنمیهرگز  هاآنرمانتیک از عطف نظر به عشق و مرگ نیست.  ایایدهاست. این  آوراعجاب ایخنده واقعبهاست. که 

. بدون اندکردههنری بیان  باکارکه دلوز و مالرو در ارتباط  طورهمان، کندمیمقاومت  ، عشق آن چیزی است که در برابر مرگترسادهتعبیری 

 هنری مشترک است. باکارحیث  این ازشک این عشق حقیقی است و 

ری و قواعد شه –برای آنکه به ما نشان دهند میان رخدادی به نام عشق و قواعد معمول زندگی  .زنندمیعشاق در یک موقعیت فلسفی لبخند 

باید به استثنا « به رخداد بی اندیشیم.»  د گفت:پیوند متداولی وجود ندارد. حال فلسفه به ما چه خواهد گفت؟ خواه گونههیچ -قواعد زناشویی

وظایف فلسفه را در  توانیممینامعمول است باید صحبت کنیم. باید به تغییر در زندگی فکر کنیم.  آنچهفکر کنیم. باید بدانیم که در خصوص 

مورد تمایل و آنچه عدم تمایل  آنچه. همیشه انتخابی میان دتفکر را روشن ساز اساس بربنیادی  هایانتخابمواجهه با شرایط خالصه کنیم. اول 

صله است.برای دوم، فاصله میان تفکر و قدرت ، فاصله میان حکومت و حقیقت را روشن سازد. یعنی مقیاس آن چیزی که فااست وجود دارد. 



گی است. و برای عمل کردن محل تقاطع باشد. سوم، روشن ساختن ارزش استثنا، ارزش رخداد، ارزش گسست تواندنمییا  تواندمیدانستن آنکه 

 تسرعبهسه موضوع بزرگ فلسفه بوده، و  هاایناجتماعی است.  کاریمحافظهتغییرناپذیر زندگی و مواجهه با  هایموقعیتدر مقابل با 

میان  –فلسفه را به ماده زیستی بدل ساخته ، چیزی که بسی بیشتر از نظم آکادمیک است. فلسفه ایجاد پیوندی میان این سه  ترتمامهرچه

دریک   .رودمیمفهوم فلسفی ، رویکردی به معنای دلوزی کلمه است: چیزی که مخلوقات فلسفه به شمار  یکاین انتخاب، فاصله و استثناست.

ببریم.  پی پیوند یک وجود به توانیممی، پیچیدگی یا غیر پیچیدگی مسئله تصمیم، مسئله فاصله  یا شکاف یا مسئله استثنا دقیقبررسی 

باشد، باید رخداد را بپذیری، باید بر  معنادار اتزندگی خواهیمیاگر : » گویندمیمفاهیم فلسفی همیشه چیزهایی از این قبیل به ما  ترینژرف

تا زندگی  کندمیدر این معناست که فلسفه به تو کمک « ، و باید با عزمی دوچندان بر روی تصمیم خود بایستی.سرحدی از قدرت باقی بمانی

زندگی حقیقی  چراکه. کندمی در عمق مسئله، فلسفه زندگی حقیقی را حاضر« زندگی حقیقی غایب است.: »گویدمیخود را تغییر دهی. رمبو 

 حضور در انتخاب در فاصله و در رخداد است.

پیوندی میان رویکردهایی نامتجانس وجود دارد: کالیکلس و سقراط ، ارشمیدس و سرباز رومی ، عشاق و جامعه.  آمدهدستبهدر این سه مثال 

در این  درنهایتمذاکره از یک رابطه است،  یکایننیست، ولی در حقیقت آن رابطه یک رابطه  یک رابطه صحبت کردیم ، خصوص درما 

، نیازمند پیوند زدن با رابطه است. شما همیشه میان کالیکلس و ناگسستگیگسستگی است سخن راندیم. پیوند زدن  یکاینخصوص که 

را داشته باشید طرف کالیکلس گسستگی خواهید بود: اگر جانب سقراط سقراط دست به انتخاب خواهید زد. پس مجبور به فراهم ساختن 

قواعد  کنار در درنهایتاگر برای عاشقان حق قائل باشید  .نخواهید بود. اگر جانب ارشمیدس را داشته باشید در طرف مارسلوس نخواهید بود

بگوییم که فلسفه در ارتباط با روابطی است که از حکم روابط برخوردار نیستند. دلوز این قبیل موارد را  توانیممیاجتماعی نخواهید بود. پس 

و  اندگفتههمه  کههنگامیاز این شکل فکر بکنید وجود دارد. ایرابطهبه  . فلسفه درهرزمانی که شما بخواهیدنامیدمی« 1سنتزهای واگرا»

 .هاستگسست، فلسفه تئوری  اندکرده

. اما بیداری گسست با خواب است. دهدمیبیداری شرح  عنوانبهگفته است آن هنگام که فلسفه را  ازاینپیشاین آن چیزی است که افالطون 

ین اکنم: تأکیدفلسفه باشد. باید بر این نکته  تواندمییک رابطه متناقض  هرلحظهدر در تفکر است.  تأثیرگذاربه این معنا، فلسفه لحظه گسست 

ست که فلسفه وجود دارد. من با دلوز موافقم: فلسفه یک واکنش به هر چیز و به هچیزی برای فکر کردن  چون نیست کهخاطر  این بهمسئله 

و رخدادها در  هافاصله، تصمیمات، هاگسستفلسفه باشد که پای روابط متناقض،  تواندمینیست. فلسفه چیزی است و تنها هنگامی  عنوان هر

 اشد.میان ب

فلسفه چگونگی خلق یک سنتز، منجر به مسیر دیگری شود:  تواندمییا روابطی است که روابط نیستند. اما این  هاگسستفلسفه فکر کردن به 

. فلسفه خلق سنتزهایی جدید در بیشمار مواقعی است که در آن گسستگی وجود دارد. آفریدن  سنتز در جایی است که گام بعدی وجود ندارد

شامل مشاهده تمایزات بلکه خلق کردن سنتزهای جدید و متمرکز شدن درجایی است که تمایز وجود دارد. چنانچه مجدد به مثال  فقطنهاین 

طبیعی ، عاشقان در  طوربهاست.  شدهشکنجهکه تصویر عاشقان در شرایط  دهدمیعاشقان مصلوب میزوگوچی بازگردم، سنتز آن هنگامی رخ 

. این فقط یک انفکاک در قاعده کندمیلبخندشان بوجودآمدن امکان اجتماعی دیگری را اعالم  درنهایتعی هستند ولی جدال با قواعد اجتما

این امکانی از قاعده اجتماعی است که تابع ساختن را بر محروم  قاعده اجتماعی را تغییر دهد. تواندمیاست  ایایدهاجتماعی نیست ، این 

استثنائات و  عنوانبه. این عاشقان از ساحتی جهانی برخوردارند چراکه آن سنتزها، سنتزهایی میان شمایلشان دهدمیساختن از عشق ترجیح 

برای هرکس نباشد ،  ایوعدهبرای هرکسی است. و چنانچه  ایوعدهکه هر استثناء، هر رخداد،  کنیممی. ما درک آوردمی وجود بهقانون عادی 

  هد داشت.وانخ وجود ءاز استثنا هنرمندانه اثر
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بگوییم هرگاه که فلسفه به گسست فکر کند، زمانی است که به انتخاب فکر کرده، زمانی است که به فاصله فکر کرده، زمانی  توانیممیپس 

چیزی  وجودینباا .سازدمیکه البته شما را وادار به انتخاب  شودمییا رخداد فکر کرده که منجر به ابداع سنتزهای جدیدی  استثناءبهاست که 

کامل متفاوت از قدرت  طوربه. البته که شما به خاطر این فاصله هستید. حقیقت کندمیدر انتخاب شما وجود دارد که دیگر امکانات را حفظ 

ن چیزی اما قدرتی از حقیقت وجود دارد. و البته شما به دلیل استثناء رخداد هستید، اما همچنین وعده جهانی هم وجود دارد. این آ است.

جوهری بزرگ فلسفه است. پرسش از  سؤالاین  «با گسست چیست؟ ارتباط درموضع جهانی . »نامممیاست که من سنتزهای جدید فلسفه 

تا ارزش جهانی گسست را کشف کند. ارزش جهانی همیشه نیازمند سنتز جدیدی است که  کندمیگسست بنیادین است، اما فلسفه تالش 

. چرا ضرورت دارد که اثبات شود بشر شادمان است؟ چرا اینکه بگوییم بشری هست دهدمیتز را برای افالطون توضیح اهمیت بزنگاه سن چرایی

بشر حقیقی، بشر : »گویدمیافالطون  کههنگامی، حقیقت درکافی نبوده، به عبارتی، یک سوفیست، یک جنایتکار یا کس دیگر؟ به خاطر آنکه 

باشید چراکه عدالت هست. این نقطه برای من از  توانیدمیشما « عدالت برای همه قابل تحقق است.»او بر این باوراست که « شادمان است.

اهمیت زیادی برخوردار بوده چراکه رابط میان سینما و فلسفه است. اگر فلسفه تحقق ابداع سنتزی جدید است، سنتزی به همراه گسست، پس 

. پس تعریف سینما متناقض بوده و این چرایی آن است که زندمیه دلیل آنکه در مورد امکانات سنتزها به ما نهیب سینما بسیار اهمیت دارد ب

هم امکان روگرفت از  واقعبهتصنع مطلق و واقعیت تام است. سینما  میان همتابیسینما دارای موقعیتی برای فلسفه است. سینما رابطی 

میان  سؤالکه سینما تناقضی است که به حول  کندمیمنظری تصنعی از یک روگرفت است. این موارد بیان  یافتهکمالواقعیت و هم به صورتی 

. آندره اندداشته. این هنری هستی شناختی است. بسیاری از منتقدین گفتگوهای درازی در مورد آن زندمیدور « پدیدار»و«هستی» ارتباط

که حاکی از نشان دادگی است  ایمسئلهبود ارائه داد: « هستی»مسئله واقعبهسئله سینما که ویژه تقدم پرسش از سینما، م صورتبه، بازن 

 و مسئله محوری، سینما وجود دارد. سؤالی. این اولین دلیلی است که چرایی دهیدمیشما چیزی را نشان  کههنگامی

 یک هنر کالن چیست؟ 

ورود کرده و با در نظر گرفتن این حقیقت که سینما هنری کالن است بحث خود را آغاز کنم. هنری که  سؤالمایلم با روش بسیار ساده به این 

و نفر بوده  هامیلیون موردعالقهو  شدهدیدهو   -یتردید در میان آثار هنر گونههیچ، بی  باشکوه -بوده  «کالن هنر»یک  خود با شاهکارهای

 تواندمی دانیممیدارای اهمیت است چراکه  «هاآنبسیار توسط  هایدورهخلق »در نظر داشتن . ایناستکردهبسیاری را خلق  هایدوره

هستند و به این دلیل که توریسم به  هاگنجینهبروند چراکه مردم عاشق  هاموزهبه  توانندمینفر  هامیلیونداشته باشد.  تأثیر برگذشته

من در خصوص عشق نسبت به کاری صحبت  نیست. کنممیکه من در مورد آن صحبت  ایمسئله. اما این هاستگنجینهتوریسم  سانهمان

نفر در نگاه اول عاشق شاهکاری در همان نگاه  هامیلیونکه  است زمانی مورد درکه خلق آن زمان درزای را به خود اختصاص داده ،   کنممی

مثال  یکاینبزرگ چارلی چاپلین شاهدی بر این مثال است.  هایلمفیدر این خصوص در سینما داریم:  بدیلیبی هایمثال. شوندمیاول 

 شودمی. هرکسی این مسئله را متوجه اندشدهدیده اسکیموهادنیا حتی توسط  سراسرچاپلین در  هایفیلمجذاب است.  حالدرعینمشهور اما 

« 2انسانیت نوعی»انسانی، چیزی که من آن را  از راه ایچرخهصحبت از انسانیت به میان آمده است ، صحبتی بسیار عمیق و  هافیلمکه در این 

شکل ممکن  با موقعیت خاصی که در متن  گویاتریندیگر نقاط متمایزش است. کاراکتر چارلی به  میان ازانسانیت  دیگرعبارتبه .نامممی

است ، اما مانند آنچه در دیگر  توجهقابلمثال  یکاین. پردازدمییک آفریقایی، یک ژاپنی، یک اسکیمو  عنوانبهداشته، به بازنمایی نوع انسان 

. برای مثال طلوع مورنائو به شکی غیرعادی شودنمی، یا رمانتیک محدود بکوببزنکمیک،  هایفیلمبه مواردی چون  خوردمیموارد به چشم 

در سینماست، که در زمان خودش  شدهخلقشعرهای  ترینبزرگیکی از  ماندهبرجایتغلیظ شده ، فیلمی خالقانه، چیزی که از آن امروز 

، هیچکاک، فورد، هاوکس، النگکه توسط  هاییفیلم، شناسیممیخیلی بزرگ را  هایفیلمما این دست  بود. تایتانیکبزرگ همچون  ایضربه

 .اندرفتهقرارگنفر از مردم  هامیلیون، و در همین مسیر مورد عشق اندشدهساختهدیگر  بسیاری ووالش،
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که اگر سینما را دارای ظرفیت یک هنر کالنی که با باقی هنرها سازگار نیست تلقی کنیم. در قرن نوزدهم نویسندگانی  رسدمیسهل به نظر 

نویسندگان یاد  ترینبزرگیکی از  عنوانبهکسیکه هنوز هم از او  عنوانبهدر فرانسه ویکتور هوگو  تصادفاً مثالعنوانبه -بزرگ، شاعرانی بزرگ، 

بر « هنر کالن»اما  .است ارا دارجایگاه هنری کالن  همتابینیست. سینما به شکلی  طورایناما در چارچوب سینما  -حضور داشت شودمی

ی است، سیاسی، یک مقوله فعاالنه سیاس ایمقوله« کالن»آشکار نیست، چراکه  ایرابطه یکاین. برای همگان کندمیمتناقض داللت  ایرابطه

ایده خلق « هنر» است که قضاوت نیست، فقط بیانی در خصوص این حقیقت یکاین. گیردمیدر دسته اشراف ساالرانه جای « هنر» کهدرحالی

بنابراین نوع  ن مسئله است که آفریدن، نیازمند مجاورت با تاریخ هنر ، به همراه پرسش بوده،برای فهمیدن ای معناهاو نیازمندی ما برای داشتن 

هنر »، تاجایی است که ماندمیدر دسته اشراف ساالرانه باقی « هنر»مجموعه تمامی این موارد برای چرایی اینکه  خاصی از تحصیل است.

و عنصری  عنصر دموکراتیک نسبت بهی صشما به صورتی متناقض از وجه خا« هنر کالن»دموکراتیک است. در ایمقولهمشخص  طوربه« کالن

 تاریخی برخوردارید. ساالریاشرافاز 

یک  عنوانبهبا آثار پیکاسو  توانیدمیشما حتی شد.  هاموزهبود تا زمانی که وارد  پیشرو. نقاشی هنری اندبودههنر پیشرو  باریکتمامی هنرها 

قرن پیشروها  عنوانبه توانمیستم گنجینه برخورد کنید. موسیقی هنری پیشرو بوده و هنوز هم هست. شعر هم هنری پیشرو بود. از قرن بی

کرده و  توجهجلبقرن هنر کالن نیز صحبت کرد. در آن سطح از مواضع پیشروانه هنر کالن  عنوانبهاز آن  توانمیسخن گفت. اما همچنین 

و  ساالریاشرافهنر و کالنیت. گوناگون.  رویکردهایمیان  ایرابطهدر سینما وجود داشته،  آمیزتناقض ایرابطهاست. پس  یافتهتوسعه

. و همچنین، در اینجا باید به تحقیق گیردمیدموکراسی. ابتکار و آشنایی. تازگی و ذائقه عمومی. این چرایی است که فلسفه سینما را دربر 

 رخداد. باب دربپردازیم. تحقیق برای انتخاب کردن، تحقیق برای فاصله و جستجو کردن 

 متفکر یپنج روش سینما 

به پرسشی  توانمی هبه پرسشی درونی از سینما رسید؟ چگون توانمی ؟ چگونهچگونه فکر کردن به سینما برای فلسفه امکانپذیر می شود

 کندمیبه رویکردهایی که گنجایش وجود یک هنر کالن را تعبیه  تواندمیچگونه سینما  دیگرعبارتبهرسید؟  آمیزتناقضدرونی از این رابطه 

پیشرو وجود دارند،سینمای اشراف ساالنه وجود دارد، مشکلی که در  هایفیلمبه دلیل آنکه سینما همیشه یک هنر کالن نیست: فکر کند؟ 

ورود کند. این  سؤالدانش فرضی از تاریخ سینماست. اما همیشه امکان هنری کالن در سینما وجود دارد.و فلسفه باید به این  سینما وجود دارد

. در تاریخ بشری سینما چه رویکردهایی از گسست را بازنمایی کرده است؟ کندمیکه رابطه نیست را طرح  ایرابطهپرسش درونی از ضرورت 

انسانیت با سینما متفاوت از انسانیت بدون سینماست؟ و چه رابطه خالقیت سینما شکسته شده است؟  واسطهبهچه وجهی از انسانیت 

 وجود دارد؟ تفکر ازما و قوه ساختارهای جدید تقدم سین میان ایصمیمانه

سینما پنج مسیر متفاوت برای ورود به مسئله وجود دارد.  ترجیحاًمن براین باورم که پنج رویکرد اصلی برای تفکر به سینما وجود دارد. یا 

ویکردهایی نسبت به پرسش از تصاویر قرار گیرد. این و در ر شدهواقعمورد تفکر  تواندمی آمیزتناقض، این رابطه قرارگرفته موردمطالعه تواندمی

 موردبررسینسبت به مواضعی از پرسش از زمان  تواندمی سؤالهنری هستی شناختی. این  مثابهبهسنتی برای آغاز بوده است: سینما  اینقطه

دیگر  باهنرهایمقایسه سینما  واسطهبهاز هنرها که  ایمجموعهقرار گیرد، موردبررسیتاریخ هنرها  توالیبهنسبت  تواندمی سؤالاین  قرار گیرد.

بررسی  درنهایت. و قرار گیرد موردبررسیهنر نیست  آنچهو  شدهخواندههنر  آنچهارتباط  واسطهبه تواندمیقرار داده شود.  موردبررسی تواندمی

  بگویم. هاکوششهریک از این  باب در ایکلمهست. مایلم بزرگ انسانی ا باوجوداز منظر پرسش از اخالقیات بوده که ارتباط سینما 

است:  یتصویر کههنری ما خواهیم گفت  -فراموش نشوداجازه دهید پرسش  -اول ، پرسش از تصویر. توضیح چرایی کالن بودن سینماست

در  ما ،ایمروبرو  بافتی از واقعیت ظاهری عنوانبه واقعیت از به شکل دوگانه ای توانایی مفتون کردن هرکسی را دارد. در این مورد، ما با سینما



تالش برای فهم توانایی سینما برای مفتون ساختن مردم در رویکردهای توانایی افسون سازی تصاویر هستیم. با در نظر داشتن مسیری دیگر، 

. این شرح دهدنمیان نیروی از شناخت را در راستای چن تائیدشناخت است. هیچ هنر دیگری  جایگاه یک هنر در نسبت با ترینرفیعسینما 

 اولین امکان است.

بگویم که  توانیممیاساسی  طوربهپرسش زمان در اساس به خاطر دلوز بود، اما شمار دیگری از منتقدان سینما به همان اندازه سهیم بودند. ما 

نسبت به زمانی است که  یاساس طوربهزمان را در ادراک تغییر داد. زمان را مرئی ساخت. عالقه سینما  چراکهسینما یک هنر کالن است 

 ایتجربهطبیعی همه ما  طوربهکه تجربه زیسته شده چیزهای دیگری نسبت به زمان است.  کندمی: حسی از زمان را خلق دیده شود تواندمی

رویکرد  کهبه این تفسیر . دهدمی. زمان را نشان دهدمی، اما سینما آن تجربه زیسته را در بازنمایی تغییر داریمزماناز زندگی در  واسطه بال

 آسانیبه توانیممیو راهی برای نشان دادن زمان دارد.  شتهزمانی دا ایتجربه،چراکه موسیقی هم دقت کنید دارد، موسیقایی نسبت به سینما

 درموسیقی،  که سینما آن را مرئی ساخته است. سینما هم آن را شنیداری ساخته چراکه درزمانیری ساخته بگویم که موسیقی زمان را شنیدا

 مثابهبهفلسفی در ورود به پرسش سینما  هایروشجای گرفته است. اما جوهر سینما مرئی ساختن زمان است. تصویر و زمان دوتا از  سینما

 تنها موارد نیستند. هاآنهنری کالن است. ولی 

در  سینما ترجامعهنرها محبوب است به صورتی  دیگر در آنچه هرقادر هستیم بگویم  .شودمییسه سینما با دیگر هنرها امکان سوم شامل مقا

در خود نما ه نوع بشر معطوف است. چرا سیب رسدمیکه به نظر  طورآناز شش هنر دیگر بوده و  ترجهانیحفظ کرده است و بسیار  را خود

تکنیک خردمندانه داشته که حتی حسانیت در آن ارجحیت دارد و  خود در تنهانهحقیقی کلمه.  معنایامکانیت زیبایی جهان به  نقاشی دارد؟

با جهان بیرون مرتبط است. به این معنا سینما نقشی بدون نقاشی و جهانی منقش بدون نقش است.چطور سینما  یافتهسامانبه شکلی 

یا مسئله تم، اما  یافتهتوسعهمقوالت بزرگ موسیقی  نهایتاًموسیقایی نیست، نه  بندیترکیببه شکلی دقیق مسئله  موسیقی در خود دارد؟

دلربایی صدا در جایگاهی  روازاینیک جدال قطعی از دیدنی و شنیدنی، را صدا در برگرفته است: جهانی است که آن  نشینیهمامکانی از 

موقعیت یافته ، با شکلی از همراهی دراماتیک ، مانند موسیقی که شور موسیقایی در سینما با سوژه  دانیممی. همه ما یابدمیوجودی امکان 

سینما از  است. برای وجود بخشی برگرفته شده و سپس ارائه شده استایی، موسیقی که ، موسیقی بدون تکنیک موسیق اییعاری از موسیق

بزرگ، تعریف داستان به بشریت به  هایداستانبلکه منظور شکل روایت است: تعریف  شناسانهروان هایعقدهالبته نه رمان در خود چه دارد؟ 

تغییر  ستارهیک  آنها را به شمایل که ایهالهک بازیگر مرد و یک بازیگر زن، دلربایی، سینما از تئاتر در خود چه دارد؟ نمود ی. یافتهکمالشکلی 

تمام این چیزها گفته شد و انجام پذیرفت،  کههنگامی. پس سازدمیبگوییم سینما چیزی است که بازیگر را به ستاره بدل  توانیممیاست.  داده

که سینما  گویممیحتی  قرار دارد. هاآن درمورد  تریندر دسترس به عنوان  آنچهسینما چیزی را از تمامی هنرها برگرفته، اما  راستیبه

را به سمت تصویری از زندگی رهنمون ساخته است. همانند  هاآنزدوده و  هاآناشراف ساالرانه را از  هایارزشبوده، و  تمامی هنرها گشودگی

، سینما همچون کانون محبوبیت تمامی موسیقی بی موسیقی، رمان بدون روانشناسی، نمایش با بازیگران جذاب ،  نقاشینقاشی بدون 

 .کندمی. و به همین دلیل است که ندایی جهانی دارد. و این بنابراین فرض سومی است که هنر هفتم شش هنر دیگر را دموکراتیزه هنرهاست

. سینما همواره بر ورطه خوانیممیسینما آن را ارتباط  میان هنر یا غیر هنر چهارمین فرضیه شامل محک زدن آن چیزی است که در 

، هنری که  ی پیش پاافتادههافرمه همیشه سرشار از پذیرفته، هنری است ک تأثیرغیر هنر  واسطهبهغیرهنری سکنی داشته، هنری است که 

سینما به واکاوی مرز میان آنچه هنر و غیر هنر بوده  در هر سطحیهنر با منزلت شاخص نسبت به وجه اش است.  اشیهحیا در تحت همیشه 

این ترکیبی از اشکال جدید وجود، که هنر بوده یا نبوده، و انتخابی قطعی ساخته،  است. پیداکردهاست که مکانیت  این همانجاییپرداخته است.

 ساختارخواهید یافت،  پیش پا افتادههرگز کامل نیست. پس بنابراین در هر فیلمی و همیشه، حتی در شاهکاری محض، شما تصاویری  اگرچه

اینها موانعی است که ضرورت تبدیل شدن فیلم را به  .به چشم خورده اندجای دیگری  هر در ایکلیشه صورتبه، تصاویری که هاقالب، معمولی

 آنچهاز درون  تواندمی. هر تماشاگر فیلمی شودمیفهمیده  هرکسی واسطهبه، اما دارای امکاناتی است که مرتفع می سازد یک شاهکار هنری



در دیگر هنرها ،نقطه مقابل این وضعیت است: شما همواره برای شروع مجبور هستید  کهدرصورتیهنر نیست به درون هنر سینما ورود کند، 

رسیدن به بازیابی و  دیگرعبارتبه، شدهشروعبا احساسات عادی  چیزهمهبدون مغایرت،  عظمت هنر را دریابید. در سینما، ،که برای فهمیدن

شما مایه آرامش برای هنر است:  ترینبزرگدر هنرهای اشراف ساالرانه شما همواره از جا ماندن نگرانید. سینما  آنکهحالقدرت چیزها، 

یک نقاشی خوب وارد فیلم شده و استراحت کنید. نقاشی بد نقاشی بد است: امید کمی برای چرخش اش در راستای  اهشبیکشنبه توانیدمی

. این رابطه شویدمیدموکراتی امیدوار به مطلقیت نائل  عنوانبهدر سینما، شما همیشه  کهدرحالیوجود دارد. این اشرافیتی وامانده است، 

سیاسی  هایبرجستگیرابطه میان هنر و غیر هنر را در سینما درونی ساخته است. شماری از  درنهایتکراسی متناقض سینما با اشرافیت و دمو

کجا نخواهید یافت. سینما همواره بر لبه  هیچ درکه در هیچ منظر مشابه ای  ایرابطهسینما: تقاطعی بین عقاید معمول و عمل تفکر کردن، 

 هستی و در سمت دیگر قرار دارد. 

صورتی از  فقطنهصورتی از فضا،  فقطنهنهایی برای سینمای متفکر وجود دارد: آن مفهوم اخالقی است. سینما صورتی هنری است. فرضی 

است. قدرتمند ، ساختاری تجسد  عمل از ایمرتبهاست. شبیه جایگاهی جهانی برای  درکنشبزرگ از انسانیت  ایچهرهجهان بیرونی، بلکه 

که  طورهمانشکل خاصی از قهرمانی است. و  کنندهنقلسینما  .طلبندمیرا به مناظره  آمدهدستبه هرلحظهکه بزرگ،  هاییارزش، یافته

. دهدمیامروز است. دنیای ما بی قهرمان شده، و هنوز سینما به نمایان ساختن چهره قهرمان ادامه  دالوری سنگر، آخرین شدهشناخته خوبیبه

، مشخص منظری آمریکایی در اینجا  طوربهبزرگ ارزشمند و بدون نزاع میان خیر و شر تصور کنیم.  هایچهرهرا بی غیرممکن است که سینما 

. اما سویه جذاب دیگری و ظرفیتی برای قهرمانی وجود دارد، شودمیفجیع است دیده  اوقاتبعضیئولوژی سیاسی غرب ، که از اید ایزاویه

باشد: حاضر ساختن وجوه مشخصی از نبرد عظیم میان زیست بشری به شماری از مخاطبان.  تواندمیانی که در مسیر تراژدی یون ایجاذبه

نشان مثل دارم خانوادگی و سینمای  دارتریننشانسینما ،  هایخصلت ترینمهم، سروکار دارد. باخیانتسینما با شجاعت، با عدالت، با هوس، 

. ضمن این دهندمیاخالقی ارجاع  هایداستانبه انسانیت با عطف به  که  هاییسنخیتند، اخالقی هست هایسنخیتاز  هاییصورتوسترن 

 تئاتر برای شهروندان بوده است. کههنگامیتکریم ، سینما وارث قطعی ساختار تئاتر ، تئاتری در زمان و 

 با عشق وگذاریگشت از پرسش زمان به پرسش از متافیزیک:

آمدن تصویر از این پنج مسیر متفاوت نسبت به سینما متفکر فلسفه محور ارائه کنم. اجازه دهید به پرسش زمان  دست بهمایلم چند مثال برای 

سنتز بوده است معطوف شویم. چند قول بسیار مشهور در ارتباط با این مسئله از کانت وجود دارد. اما اجازه  باب درکه همیشه پرسشی بزرگ 

 طوربه. حاال، در سینما عملکردهایی در زمان، شودمینتزی از تجربه است. تجربیات ما در زمان منجر به سنتز دهید ساده برگزار کنیم : زمان س

سنتز فعال موانع متفاوت،  عنوانبهساختار، زمان  عنوانبهوجود دارند. برای مثال زمان  نشان دادن زمان یابسیار متفاوت بر هایراه ترخاص

. شودمیبه این حقیقت که سینما هنری مونتاژی است متصل  ااست. این آشکار شدهساخته« تلنبار شدن همروی»گفت از  توانمیزمانی که 

، است آیزنشتاین رزمناورپوتمکین هایشترینکالسیکاز این وجود دارد یکی از  شماریبی هایمثالزمان مونتاژی را مرئی ساخت.  توانمیپس 

. این ساختاری از زمان است چراکه است یافتهسامان( سراسر با مونتاژ الوقوعقریبساختار زمانی رخداد ) قیام ، سرکوبی و موارد نظر که از 

و تلنبار شده است. اما همچنان ساختار زمانی در  ساختاریافتهاست نوع زمان  فردمنحصربهآنچه در این خصوص  اتفاق باهم باز چیده شده است.

کش آمدن همچون فضای ساکن ،  واسطهبه آمدهدستبهزمان  مثالعنوانبهمتفاوت با انواع دیگر بلکه حتی متضاد است:  طورکلیبهسینما 

طوالنی جائیکه دوربین همچنان در فضا  هایسکانسآمده است . این موردی است در  وجود بهشدن زمان  دارکش واسطهبهفضای ساکنی که 

 که کوک قرقره از زمان باز شود. سانآنچرخش کرده 

 شودمییک اعتراف حل  واسطهبه درنهایتبر اساس رازی که  ربکا. دهدمیهیچکاک روی  ربکایدر  امبودهمثالی که همواره با آن روبرو 

قه هیچکاک در مورد عال غیرطبیعی الرنس اولیویه بازی شده با اعتراف به جنایت، به موقعیت واسطهبهاست. نقش قهرمان که  شدهساخته



گناهکار و  هایشخصیت بهرا دوست دارد برای اینکه فقط  ارتباط پیدا می کندهیچکاک زمانی که کسی به جنایتی اعتراف مدیون است. 

 گناهیبیشخصیت توجیه  هیچکاک  هایفیلمعنصر مکارانه در  ترینمهم است. مندعالقههمه ما گناهکاریم  دنگویمی کههنگامی مخصوصاً

. پس شخصیت گناهکار معصوم است. اما چیزی که به این صادق استربکا گناهکار بوده که در مورد فیلم  هایشخصیتاست که گناهکارتر از 

که  داستان، از . زمانکندمیما ارتباط دارد خود مسئله اعتراف است. سکانسی طوالنی است، داستانی بلند و دوربین حول و هوش قصه گردش 

مونتاژی ، بدون هیچ تقطیع، بسیار شبیه استمرار جریانی خالص است. در اینجا با مفهومی متفاوت ،  گونههیچهنرمندانه کش آمده بدون  ذوقبا

ساختار و مونتاژ و  عنوانبهدارد: زمان  مدنظرکه سینما دو مفهوم از زمان را  رسدمیبه نظر  طوراینفکر متفاوت نسبت به زمان مواجه شدیم. 

 برگسون در یک تمایز اساسی به شکلی بیرونی ، که وجود داشته برگسونی رجیحت موردی از در اینجا است.سکونی که کش آمده  عنوانبهزمان 

: بر ان تاکید دارد در فرجام زمان عمل و علم، با خلوص، کیفیت، مدت تقسیم ناشدنی، که زمان حقیقی نسبت به هشیاری است

 دارد. قرار دیگردر سوی  ربکاو اعتراف در  سویکدر  ناورپوتمکینرزم

 در برج جدی مدرفیلیعنی  ، وجود صحنه موازی با فیلم دیگر هیچکاک ، کنندهجذب کلیبه: مسئله ربکادر  اعتراف پیش روجدای از مسئله 

 صحنه دو، نه یک مرد. اگر هر  کندمیتفاوت آن این است که زن صحبت  تنها دارد. عینیاست که صحنه اعتراف طوالنی بسیار شباهتی  جایی

    را فیلم کرده است. مؤنثخواهید رفت که هیچکاک استمرار میان مذکر و  جاییبهنگاه کنید، حتی  دقت بارا 

فرجام  درنهایت، بلکه شودنمیبرگسونی مبنی بر ساختار بخشیدن میان زمان و استمرار محض ختم  بندیتقسیم عظمت سینما به بازتولید

برای  -هافیلم ترینعظیم. پیشنهاد صریح سینما توانایی ترکیب این دو شکل از زمان است. در دهدمیسنتزی میان دو امکان را به ما نشان 

 بندیسرهم»چگونه با  نشان دهید که لحظات استمرار محض توانیدمیمطلق  صورتبهشما  -دهممیقرار  تأملمورنائو را مورد طلوع مثال، 

ماشین حمل بار در حال پایین آمدن از تپه است. این ،  وجود دارد طلوعدر  العادهخارق اندازیچشم. یابندمی احاطهساختار زمان  « شدن

سیالیت و شاعرانگی فیلم شده است. اما فیلم بسیار  در استمرارشدید از  اشتیاقیحس  صورتبهلحظه ناب از درون ماشین حمل بار 

 کنممی، و فکر گذاردمیمونتاژ برخوردار است. در تحلیل نهایی آنچه سینما پیش پای ما  اساس برو از چارچوب بسیار محکمی ، ساختاریافته

 رویکرد جدیدی به سنتز باشد را فراهم کند.  تواندمی درواقعحضور استمرار محض به همراه زمان ساختاریافته ، که  تنها هنری است که ، امکان

جریان اصلی این تضاد ها  تیدوالیس رویکردهای به طور اساسی ،  ورود می کند تضاد با هم قرار دارنداغلب در رویکردهایی که در متافیزیک 

، جوهر و تصادف، روح و جسم، محسوس و معقول و مانند آن. موضع برگسون در ارتباط با استمرار محض نسبت به تناهیعدمی و اه: تناست

. پس شاید بتوانیم بگوییم که سازدمیآگاهی و زمان بیرونی عمل و علم یکی از مواضع بزرگی است که از برگسون متفکری در حوزه متافیزیک 

هنری است  اساساً، سینما هنری است که در انتهای متافیزیک قرار دارد. سینما مفیدتر صورتبهرد، یا، چیزی ضد متافیزیک در سینما وجود دا

هنری متافیزیکی مواجه کرد. اما در  عنوانبه درنهایتهنر تکنیک، بنابراین  عنوانبهاو با سینما  کنممیهایدگر قرار دارد. فکر  دعوی موردکه 

. اجازه دهید شودمیدر نقطه مقابل ، مراتب متافیزیکی دوئالیستی برشمرده ، سنتزهای متافیزیکی نیستند. عمق مسئله،سنتزهای جدید سینما 

بودن در  درکقابل حقیقت قطعی موجود نیست. گونههیچ. تمایز در سینما میان محسوس و معقول چیست؟ کنماشارهبه مثالی بسیار دم دست 

 روحانیهنری  تواندمیاست. این همچنین دلیلی است برای چرایی آنکه سینما  معنادارسینما، تنها شدید کردن قابلیت معنایی ، رنگ یا نوری 

ی . آیا روسلینی و برسون روحانیت یا درک پذیرکنممیروسلینی و برسون فکر  هایفیلمبوده ، و به نسبت هنری معجزه گون باشد. من به 

معنادار بودن محض  عنوانبهسینما امکان روحانیت و درک پذیری را  چراکهاز معنادار بودن آن جدا ساختند؟ خیر این کار را نکردند  راسینما 

 .سازدمیمحقق 



کرد، و ما چه خواهد  عشقبیروسلینی دقت کنید. این فیلمی دیگر در مورد عشق است. ) در شگفتم که سینما  3سفر به ایتالیایبه فیلم 

با امیدی مبهم به پیشرفت  هاآن، همه ما با این موقعیت آشنا هستیم. اندافتادهچه خواهیم کرد.(این داستان زوجی است که جدا  عشقبی

او به . در خصوص زن نیز، شودمیزنی دیگر وسوسه  واسطهبه. مرد شودنمیاحتمالی چیزهایی به سفر در ایتالیا پرداخته ، اما این هدف حاصل 

 طورقطعبهکه  یافتهپایانشده  بازنگریدنبال انزوا،خلوت، در شهر ناپل یا نزدیک طبیعت، در اطراف کوه وزوو است. ولی فیلم با عشق حقیقی 

برای نجات  شمارا تواندمیاز اراده است که  ترقویاین است که عشق  از معجزه است. آنچه روسلینی سعی در بازگو کردن آن به ما دارد ایگونه

به تقال وادارد و این واقعیت چیزی است که زوج باید خود را از درون آن نجات  ایدفروماندهدر وضعیتی غیرعملی  تنهاییبه کهشمایی  تانرابطه

گوید نسبت اساسی روسلینی در تالش است به ما ب طوربه برای یک مذاکره باشد. ایپدیده فقطنهعشق موضوعی جدید بوده و  چنانچهدهند، 

نجات خواهد  رخداد یک واسطهبهعشق یک قرارداد نیست، یک رخداد است.چنانچه بتوان آن را حفظ کرد،  به موضع تخاصم برانگیز آرام باشیم:

است حتی در سینما را به فیلم درآورید و ممکن  ایمعجزه توانیدمیشما . عمل می کنندمعجزه  مانند روسلینی هایفیلم ،نمای پایانیدر. یافت

نقاشی یک معجزه  داشته باشد. زمینهیاری معجزه باری در آن  بتواندباشد که سینما در آن خصوص تنها هنری باشد که  ایمسئله مورد در

از چیزهای  توانیدمی، اما فیلم کردن یک معجزه ممکن است. چرا؟ به خاطر آنکه شما دشوار است، داستان گفتن از معجزه آسان نیست

از  تواندمی. سینما معجزه بسازید، نور از استفاده واسطهبه و خاص صور به ،پذیریفهم از ای گستره در حداقلی تنظیمات با و آسانیبه ،فهمقابل

از سنتزهای بزرگی  یکیاین .شودمیمنجر به یک رخداد  خودش دردیده شدن درونی،  لحظهیکو در  .دیداری نور درونی بسازد هایپدیده

 .منجر مو شود  هستند فهمقابلسنتزهایی که معنادار و  اسی بهاس صورتبه بوده واست که در سینما ممکن 

در  هامعجزهاین است که عشق، مثل سینما، فوران  هاآنخودمانی میان سینما و عشق وجود دارد، در ابتدای همه  ایرابطه کنممیمن فکر 

نمی تواند این » آنی می گویید و شما به به درازا کشیده شود تواندمیکه معجزه  از جایی شروع می شود ناخواهخواهسئله زندگی است. تمامی م

تصوری مثبت از عشق داشته  خواهیدمی. اما شما ایدفروافتادهتصور عشق  از گرایینسبیشما به ورطه بدگمانی و  در اینجا «قدر طول بکشد

سمبولی از عدم تجانس در  وارشیفتهمواجهه . معطوف باشیدبرای همیشه به طول بی انجامد  تواندمیپس باید به این مسئله که معجزه  باشید

بدون گسست  تواندمییک سنتز : »آوردبرمیسینمایی و فلسفی را  سؤالیزندگی است، ازدواج، در نقطه مقابل سمبول پیوستگی است. این 

گذشته از این سینما به عشق  شک، عشق در امتداد با انقالب و سینما همواره مثالی شاخص برای این مسئله بوده است.بدون « خلق شود؟

، سخنرانی زنندمیحرف  سینما درنسبت به من دچار سوءبرداشت نشوید: مردم  کنممیشباهت دارد به خاطر آنکه هنر خطابه نیست. خواهش 

آرام باشد. پس سخنرانی بسیار مهم است، اما ضروری نیست.  تواندمیصامت باشد، تواندمیمهم است. اما هرگز نباید فراموش شود که سینما 

است. عشق هم صامت است. به من اجازه بدهید تعریفی از عشق برای شما  هنری صامتی معنادار و در عین،خاموشهنری سینما همچنین 

در هر  چراکه، گیردمیو سپس همه وجودت آرام « عاشقت هستم» گوییمیتو .« به دنبال یک تمناستعشق سکوتی است که »کنم: ارائه 

سینما همچنین هنر بدنی لطیف است. برای بدن سینما است. این ارتباط با سکوت، این بازنمودی تن خور . سازدمیمورد اظهار کردن موقعیت 

 این صمیمیتی میان سینما و عشق است.سینما هنر برهنگی است. 

دو خط  .عشق است سویبههمچنان که تئاتر حرکتی از سیاست  است به سمت سیاست قکه سینما حرکتی از عش کنممیبنابراین من فکر  

باشد؟ برای  تواندمیبه همراه موقعیتی همگرا چگونه  شدهافزوندرنهایت یکسان باشد: یک ذهنیت  مسئله اگرسیر روبروی هم قرار دارند،حتی 

تصویر کردن این مسئله اجازه دهید چند مثال در ارتباط با جنگ جهانی دوم و پرسش ارتباط میان موقعیت عشق و وضعیت جنگ ارائه کنم. 

،ساخته نی برای عشق و زمانی برای مرگزمادر مورد این موضوع وجود دارد: فیلمی کالسیک، یک ملودرام،  متفاوت، شاخص دو فیلم بسیار

قدرتی به معنای برای عشق و زمانی برای مرگ،  درزمانی، اثر آلن رنه و مارگریت دوراس. هیروشیما عشق منداگالس سیرک و فیلمی مدرن، 

خودکار است که روی شهر  ، مسئله بمبیهیروشیما عشق منحداکثر کلمه در بده بستان جبهه جنگ در روسیه و نابودی برلین وجود دارد. در 
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به معنای عاشقانه ، و  هاموقعیت. موقعیت تاریخی و سیاسی بسیار مهم است. اما شما در این ژاپنی افتاده و همچنین اشغال فرانسه توسط آلمان

متفاوت است، چراکه تئاتر  . و این ، به نظر من، سینمای واقعی است. رویکرد تئاترکنیدمی، در اوج صمیمیت ورود هابدناز خالل برخورد با 

 سازد. مندزمینه  را باید موقعیت عمومی در زبان و ساختاری تک

، اسلوب در تصویر رویدمی، وقتی از عشق به سمت تاریخ رویدمیت به سمت سیاس عشق ازکه وقتی مشاهده کنید  توانیدمیشما همچنین 

، و، در سوی برخورداراست دارید رفتهشسته بندیقاباز فشردگی تصویری و  ضرورتاً، شما تصویری از صمیمیت که سویکدر . شودمیمضاعف 

رویکرد سینما گشودگی تصویر را،  تصویری حماسی و دارای گشودگی است وجود دارد. ، که4آن درجایگاه مرکزیتصویری از تاریخ دیگر، 

.این خط سیر گشوده شاخصه سازدمیرا  تربزرگچگونگی نشان دادن به همراهی این صمیمیت تصویری را در برگرفته وامکانی برای تصویری 

به همبسته بودن تا  بستهوا تئاترآن باشد که  دهندهنشان تواندمی این مسئلهگشودگی هستند. درنهایتشرایط نبوغ آمیز  هااینسینما است: 

 به گشودگی زبانی بی انجامد. ضرورتبهزمانی است که مسئله سینما 

 سینما و ابداع سنتزهای جدید  

 چندوجهی هایرسانه. حتی پیش از آنکه مردم در مورد کندمیسنتزهای جدید را طرح  سینما ، بیایید به مسئله تعدد هنرها بپردازیم:درنهایت

تصویری و  عناصررابطه بین  اعتنا کردن میان ایمسئلهچندوجهی بود. برای مثال همواره  ایرسانهصحبت کردن را آغاز کنند، سینما خودش 

 هایارزشسنتزی میان عناصر تصویری و  تواندمیدر امتداد کل تاریخ هنر است. چگونه  ایمسئلهموسیقایی وجود داشته است. این  هایارزش

، به هر صورت: کندمیاست. سینما در حقیقت سنتزی را طرح  گونهیک عنوانبهکلی در مورد اپرا  ایمسئلهیی وجود داشته باشد؟ این موسیقا

 6مرگ در ونیزببینید ... یا   5اشبی در اپروجود دارد، برای مثال دوباره و دوباره برادران مارکس را در  وبکوببزنکمدی  هایفیلممنبع بزرگی از 

طبیعی، تجربه قدرتمند  طوربه. رودمیبه سمت کانال ونیز  قایق برشخصیت ، با چمدانش از راه رسیده سوار  کههنگامیدر آغاز فیلم  مخصوصاً

فقط تصاویر زیبایی از ونیز نیست و  هااین. اما میان ویسکونتی و ونیز همبستگی دارد شناختیزیباییتصویری با روابط میان حیات  هایویژگی

با  ، را در فیلم  است موتیف تکرارشونده مهم آنچهاز اشعار فانی، شکوهمندی، سفری مالیخولیایی است. و ویسکونتی  ایگونهپیش از آن شبیه 

. میان رسدنمیزمانی تزئینی به نظر  است این است که این مسئله در هیچ العادهخارقآنچه .کندمیترکیب  باهمماهلر آداجیو از سمفونی پنجم 

ماهلر( سمفونی پنجم ، و هاساختمان)ونیز، کانال،  کنیممیحس  آنچه، بیان بینیممینشسته در قایق، که صورتش را  حرکتبیشخصیت 

موسیقایی  تأثراین  .کندمیدیگر هنر فراهم  هایگونهرا در تعلق داشتن به  فردیمنحصربهاثرگذاری  کهموقعیتی از ترکیب و امتزاج وجود دارد 

ایده سینمایی واقعی است، و این ایده  یکاینیا ادبی نیست،  شناسانهروان تأثیرگذاری یکاینتصویری نیست،  تأثر، فقط یک نیست تنهاییبه

که  درجاییل معمول مانند همیشه به طو.« کندمیسینما سنتزهای جدید ابداع » گویممییک سنتز است. این دلیلی آن چیزی است که 

 مرگ در ونیزاین سکانس در . کندمیرا ابداع  هاآندرجایی که حقیقت منفصلی میان تصویر و موسیقی هنر وجود دارد، گسستی است، 

ین سنتزی با این تمایز ، ولی ما همچنبینیممیز . در نقطه مقابل ما تمایمعناستبیکه  -زدایدمیتمایز میان نقاشی و موسیقی را  بروبرگردبی

، به گردیمبازمیهنر  -از رابطه میان هنر و نا سؤالبه  کههنگامیاست.  شدهخلقسینما  وسیلهبهخالص  طوربه، و این چیزی است که بینیممی

گونه و تغییر شکل آن از این فرمهای تک  ترینمحبوب عنوانبهاستفاده سینما  طریق ازخاص  طوربه، کنیممیسنتزهای جدید سینما برخورد 

که ما را به یک تغییر شکل سینمایی واقعی که سزاوار محک هنری اشاره داریم. برای مثال بیایید درباره سیرک صحبت کنیم،  هایدستمایهبه 

در خیلی از  قطعاًتاتی، یا  10رژهنی یا فلی 9هایدلقکبراونینگ،  8ناشناخته چاپلین یا در 7سیرک . خواه دردهدمیزدن از نزدیک است ارتقاء 
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 هافیلم. این شودمیبا سنتز جدید هنری متحد  زمانهم طوربه، اما کندمیگونه محبوب عمل  عنوانبهدیگر به همان خوبی سیرک  هایفیلم

سینمایی  ٔ  درزمینه، بیشتر تمایزی درمداخله چندگانه از سیرک  هاآن، فقط یک کپی هم نیستند. سیرک نیستند مورد درمحض  مستندهای

تاجائیکه برادران مارکس برای اولین  .رودمیآن هنر هفتم قرار دارد  انتهای در، که هاتماشاخانه. در همان جهتی که کاباره یا کنندمیرا نمایان 

در خاطر نگاه  حالتابهرا  هاآن احتمالبه داشتند ، ما ایکابارهرا پیوند دادند. اما اگر برادران مارکس فقط نمایش  ایکابارهبار نمایش 

. این شودمیسنتزی جدید متحد  سویبه، شودمیرا شامل  گیرعالم ایدرصحنهکه حاضر کردن کاباره . عملکردی یکه در سینما داشتیمنمی

است هم صدق  کردهشاهکارهایی  تولید را قادر بهسینما  هاآنبرای رمان کارآگاهی، تریلر جنائی، یا حتی رمان عاشقانه، که تمامی عناصر 

این فیلم تاریکی  ولز است. اورسن 11بانویی از شانگهایمثال در خصوص  ترینروشنعامیانه را نشان دهد.  سؤاالتطبع  تواندمی. سینما کندمی

ا از ظرفیت نشان دادن متافیزیک در اساسی، سینم طوربه. دهدمیرا نیز نشان  هایشواکنش حالبااین، تصویر منفی او، دهدمیزنی را نشان 

اورسن ولز در حال ارجاع به این وضعیت  هایفیلمتمامی . است مندبهره خوبیبهآن  ساختارشکنی درگرفتن فاصله(  وسیلهبهنشان دادن )

توسط پردازش سینمایی یکسان هستند.  شناسیاسطورهمتافیزیکی و تخریب آن  شناسیاسطورهدوگانه، پایان باز، تفسیر شاعرانه از نشان دادن 

او هم در  عظمت.دهدمیرا نشان  اششدهبرداشتاز تمامی نماهای  خوبیبهتصادفی چرایی استفاده ولز از تمامی ظرفیت مونتاژ را  صورتبهاین 

 شناسیاسطورهاو به طرح کردن به دالیل معمول است بلکه به دلیل آن است که  فقطنهکارگردانی مونتاژ و هم در کارگردانی برداشت ، 

پدیده بدیعی برای  طورقطعبهرا هم طرح کرده است. برای همین است که من معتقدم که  شناسیاسطورهپرداخته و کسی است که تخریب 

 فلسفه معاصر داریم. 

 هایجدالنما برای نمایش دادن پرشکوه اساسی دو امکان آشکار در سی طوربه سینما تکمیل خواهم کرد. اخالقی من این نظر اجمالی را با نقش

نامید وجود دارد، که جدال اخالقی آن در یک ماجرا، شکلی از حماسه، « افق باز فرم»آن را  توانمی، چیزی که طرفیکاخالقی وجود دارد. در 

 ، فضاایستایی طبیعت واسطهبهه است: نقشی کشاهد، جدال بسط یافته . در خصوص این شودمیوسترن، فیلم جنگی، یا داستانی پرشکوه طرح 

اجازه داده  پرده بیکرانی طبیعت برابر در به جلوه هایی از دیدار –است :یک ادیسه فضایی که وسترنی متافیزیکی 2001که در  طورهمان ارائه،

این امکان سینمایی جدال را تقویت  .اندایستادهافق  برابر درو  در محیط بیرون هاوسترنکه قهرمانان در  است مسیریدقیق به همان  طوربه که

،همیشه پادشاهان و زیستمییونان در دموکراسی  کههنگامیدر تراژدی یونانی یافت. چرا  ازاینپیش توانمیبسیار قدیمی که  سؤالی. کندمی

برای  هاآن بودند. شدهتقویتسمبول های  هاملکهمشخص، برای دالیل شاعرانه: به دلیل آنکه پادشاهان و  طوربهدر تراژدی بودند؟  هاملکه

مردم عادی  هاشخصیتدر سینما تقویت موقعیت افق وجود دارد.  مهم ایستادند. این تقویت موقعیت نقش است. سمبولیک باعظمتچیزی 

 .شوندمیهستند، اما برای بکار گیری در جدال عادی نبوده ، در فضایی یکتا تنظیم 

یک ارزش یا  روی بر هرکسیدر این جهان کوچک بسته، در گروهی کوچک است.  ایدایرهدر « شرایط محدود» امکان دیگر در نقطه مقابل،

سینمایی مسطح ساختن فضا را ممکن  هایفندر یک فضای خاموش عمل کرده، و خلق  تواندمیموقعیت ایستاده است. سینما همچنین 

خیلی نزدیک از سطح زمین تا جائیکه هیچ افقی وجود نداشته، به  برداریفیلم: کردمی. اورسن ولز اغلب از این قبیل تکنیک استفاده سازدمی

 محدودسازیمعنای  واسطهبه. او به قدرت جدال کندمیو همچنان او جدال را فیلم  مسطح شده در فضا. هایشخصیتهمراه تمامی 

از افق نامحدود به شرایط مسطح محدود به محدودیت،  وسعت از تواندمی، سینما ظرفیت سنتز است: که خوبیبه. در این نسبت یافتدست

آنتونی مان توجه کنید. 12 مهمیز برهنه.برای مثال به یافت توانمیاز این موارد  ایمجموعهبزرگ کالسیک  هایوسترنحرکت کند. در بعضی از 
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درمیانشان، مجبورند از مکانی به مکان دیگر  خوردهمقس، با دو دشمن هاشخصیتوسترنی کالسیک با داستانی متداول است. گروه کوچکی از 

و درامتداداوج گیری تنش و خشونت  (هاکوهبروند. فیلم سفری ساخته است، فضای باز در طبیعت باشکوه آمریکای غربی ) آبشارها، رودها، 

دارند. این سنتزی درخشان در نمایش چیزی است که ممکن، و حتی اشتیاق  همزیستی کوچک گروه در محدودیت با ،دوئل در جهان کوچک

 درزمانی. در یک سمت و زندمیبه عبارتی جدال اخالقی را محک  با منقبض شدن که در پیوستگی بخشیوسعتبرانگیز، برای استفاده از روش 

و دو شخصیت در یک  هاملکهیکسان شما شاهان و  درزمانیو  طرفیکدر تراژدی یونانی و در ناوجود سارتر باشید، و در  توانیدمییکسان شما 

 است. نابغه سینما در بستر وجود قادر به حرکت میان این دو است. شدهکشفبزرگ  هاییجدالسرداب را دارید. و در هر دو مورد 

؟ دهدمیتزهاست. اما این مسئله به فلسفه تغییر شکل برای ابداع سن انگیزشگفتسینما ابداعی  در این نقطه خاتمه دهیم: توانیممیبنابراین ما 

که هنوز درک کاملی از سینما نشده است. این فرآیندی در حال شروع  کنممی،فکر  بربگیردفلسفه ابداع سنتز جدید را در  تنها کههنگامی

اگر یک هنر  سانه است: سینما یک هنر است؟شدن و در وضعیت پیشرفت است. رابطه میان فلسفه و سینما در درجه اول یک رابطه زیبایی شنا

. این اولین کشمکش شودمیبزرگ گذاشته   زیبایی شناسانه است ایمباحثه که است ؟ چرا و چگونه هنری است؟ بنیاد آن در اولین مباحثه

آن را جدید  توانمینیست، آنچه ترجیح دارد این است: سینما چه عملی را به بار آورده که  هاآن ترینمهم سؤال، این صورت هربود. به 

، سنتزهای زمان، اندشدهخلقجدید  سنتزهایاین تحول  قلب درسینما تحولی را در این مورد صورت داده است.  کنممیدانست؟ من فکر 

که بر  نهممی. من فرضی را بنا استبازنمود اخالقیت  واسطهبهکه  عملکردهادر  سنتزهایی در میان هنرها،سنتز با چیزی که هنر نیست، سنتز

سینما و مفاهیم فلسفی همیشه در نسبت پرسش از سنتز قرار دارد. اگر ما قادر به خلق کردن مفاهیم فلسفی در  هایایدهاساس ان فاصله میان 

در داخل ارتباط با سنتزهای جدید سینمایی صورت  هاآن واردکردنسفی توسط ن فلکه سنتزهایتغییر دادن  وسیلهبهسینما بودیم، این امر 

 .پذیردمی

رویارویی واقعی میان زمان ساختاریافته، و مدت خالص از زمانی  گونههیچکه  دهدمیاجازه دهید مثالی از این فرآیند را ارائه کنم. سینما نشان 

از بزرگان  واقعبه، که شودمیبزرگ انجام  سازانفیلم واسطهبهیکی را بر اساس دیگری قرارداد کرد وجود ندارد، چیزی که همواره  توانمیکه 

 سؤالیتنها شاعران بزرگ سینما ظرفیت انجام آن را دارند. این  دشوار است. نهایتبیچرا که انجام آن  -، اوزو یا ولزمورنائوبرای مثال:  -هستند

، رابطه میان هاستگسست. و از زمانی که پرسش از فلسفه پرسش از بخشدمیزمان نمود  رچراکه به ایده گسست د است پراهمیتسیار ب

افزون ترین نام گسست در در مورد انقالب است. انقالب  پرسشیبنیادی است. این همچنین پرسشی سیاسی است.  ایمسئلهو زمان  هاگسست

در ایده وجودی جدید، در زندگی جدیدی  خصوصبهفلسفی،  ایایده است. همچنین یافتهتجسم یهایشکاف با یدجد سنتزیزمان است که 

موقعیت تامی میان زمان  گونههیچجدیدی وجود دارند. برای مثال،  یافتهتجسم: سنتزهای گویدمیحال سینما در رویکردش به ما است. 

در  تواندمیموقعیت تامی میان امتداد و عدم امتداد وجود ندارد. یا:عدم امتداد  گونههیچ و همچنین: و مدت خالص وجود ندارد. ساختاریافته

، بلکه کندنمیفکر فراگیر باشد، این ضرورتی استعالئی نیست. به طبع، سینما به این  ایاندیشه تواندمیو همچنین: رخداد  خالل امتداد باشد.

امتداد و عدم  باب در اینظریههیچ . این عملی هنرمندانه، تفکری هنرمندانه ، و نه فلسفی است.دهدمی امشانج، یا حتی بهتر، دهدمی نشانش

 امتداد در سینما وجود ندارد اما خلق روابطی جدید میان امتداد و عدم امتداد ارجحیت دارد.

. در آثار متوسط، از توالی و دهدمینقطه باشد: سینما هنری است که با چرایی توالی و عدم توالی رخ  ترینمهمین ممکن است ا کنممیفکر 

و عدم امتداد وجود دارد. امتداد با  امتدادمیان  ناپذیرخدشهامری عدم توالی خبری نیست، فقط ماده تصاویر موجود است. اما در کارهای عظیم، 

با عدم  توانیممی، سینما عهدی است، عهدی که ممکن است تعادل نداشته نباشد: ما  دهیدمیما ترجیح . یا اگر ششودمیعدم امتداد خلق 

. سینما به تصاویر است واسطهبه، که استمرار شعر فردمنحصربه، یک قطعیت جدید آوردمیامتداد زندگی کنیم. و آن تصویری جدید به بار 

 وچراستچونبی هاآنبزرگی که امتداد در  هایفیلمشماری از  توانیدمیتمامی آن دالیل، شما  دالیل بسیار زیادی وجود دارد، و با احتساب

داستان . من به را می زداید اندوهو که منجر به شگفتی های زاید الوصف شده ، مهملی برای چشم انزادهای ناگهانی دارد ، اما هنوز داشته باشید



 یا مرگ در ونیزکه این مورد در  طورهمان)این تمی بزرگ در سینما است، .کنممیاوزو، که داستان یک پیرمرد است فکر  13توکیوی

در داستان  بخشیده است باید سپاسگزار باشند.( هاآنوجود دارد، و پیرمردان به دلیل آنکه سینما چیزهای زیادی به  14وحشی هایفرنگیتوت

اما  تالش افراد سالمند به نظر بیایدکه  شودمیر به این ، این مسئله منجآرام بودن فیلم است اعجاب آورمسئله به شکلی  ترینمهمتوکیو 

 ایتکه، ماندهباقی: مقدار کادرهای کندمیآن را برداشت  انگیزشگفتداشته باشند. اوزو به طرزی  رؤیتقابلنامحسوس و  آهنگیضرب درنهایت

از سنتز میان امتداد و سمبولی درست  دقتبه، و  العادهخارق اینمونهبرق وجود دارند. این  هایسیمتلفن، و  هایتیرکهن، از آسمان، خطوط آ

: مانند عهدی است که با گویدمیامکان دارد،و سینما به ما از امکان وجود معجزه واقعی  همیشهناگهانی از چیزی  اندازیچشمعدم امتداد است. 

بدهی ما به سینما  ترینبزرگدیرپا و گسستی دیرپاست. این بدون شک  ایمعجزه عنوانبه. سینما اعجازی دیداری شودمییلم بسته بیننده ف

 است، و فلسفه باید با امکانات خودش، سعی در فهمیدن آن داشته باشد. 

جدید میان چشم اندازه و واقعیت  ایرابطهسانه: سینما فلسفی است، و این مسئله دو دلیل دارد. نخست، دلیلی هستی شنا موقعیتیپس سینما 

، فیلمی فیثاغوری است. فیثاغورث از دیدن آن 15ماتریکسکه در مورد مجاز و واقع مضاعف است، فیلمی مانند  ایمسئله، کندمیخلق 

 اندازچشمچگونه  دهدمیت که نشان این فیلمی اس« ، معنای جهان بدون اعداد هیچ نیست.بینیمی: » گویدمی. او چنین شودمیخوشحال 

بسیار باستانی تطابق دارد.  هایایدهاما با است  متأخرابداعی  تمامیبه: سینما گیردمیکهن انتقام  هایایدهعددی شده است. بار دیگر، سینما از 

جدید میان دموکراسی و  ایرابطهو این است، « هنری کالن»دلیل دوم برای ارتباط میان سینما و فلسفه به معنای سیاسی کلمه است: سینما

 .کندمیآریستوکراسی حاصل 

کنم. مرد تنهای قانون  تصویرسازی سینماستارتباط اش با شمایل مرد قانون که محوری اساسی در  واسطهبهمایلم تفکر اخالقی در سینما را 

این  ایستاده است. عدالتیبی برابر درقهرمانی از یک وسترن باشد، یا یک افسر پلیس سالخورده، یا شهروندی که روی پای خودش  تواندمی

تی از افراد تنهاست. اما مرد قانون یکه جمع آوریدمیرا جمع کنید جمعیتی به دست  هاقهرماندر سینما است. اگر تمامی این  کرانبیمنبعی 

قدرتمند با  ایرابطه، ترویژهت با پرسش از قانون، و آمریکا و به شکلی بسلی آنکه سینما از ارتباطی ویژه ناست. چرا؟ به دلی شخصیتی اساسی

رابطه میان قانون و کیفر هدایت  سویبهآمریکا مساوی با اجماعی اساسی در ارتباط با قانون است. که  عالوهبه. سینما محور قانون دارد

د مر. دهدنمی، اجازه کیفر مستحق را خصوصبههمیشه فاقد قدرت است.  تقریباًساسی آمریکا این است که قانون مهم است، اما .ایده اشودمی

که دیگر قانونی وجود نداشته،  درجاییقانون را درست کند. او قهرمان قانون است اما  هاینارساییاین  تواندمیقانون تنها کسی است که  یتنها

. و دلیل چرایی کندمی، جائیکه قانون ناکاراست. سینما این قهرمان تنها را در ارتباطش با جهانی فاقد قانون دنبال رفتهازدست جائیکه قانون

آن با بازیگری  زمانیهمکه با  – گرفتهرا در نظر  خصوصبهد قدرتمند هستند این است که تصاویر باهم یک قهرمان اینکه این تصاویر تا چه ح

طریقی برای ترک یا خشونت جهان، که سینما از تمامی منابع عظیمش برای به نمایش درآوردن آن استفاده  هااینو  – پذیردمیویژه پایان 

رد ذهنی، و به پهنای جهان ، که شمایی عمومی از جهان است برخو ایمسئلهمجرد،  ایمسئلهما با رابطه سینمایی شاخص میان . کندمی

است که ممکن  قانون یمجدد داریم، پس این مایه مرد تنهای قانون خوش قد و قامت برای سینما است. این تجسم شمایلی است که مرد تنها

بکشد. به خاطر آن است که باز به سلک جنایت رفتن دشوار است: برای کشتن فرد بد واقعی  اندشدهاست بیشتر از افرادی که مرتکب جنایت 

حال آنچه باعث برخورد من  ر باشید چند جین افراد دیگر را بکشید. این سلوکی ویژه با جدالی متوازن میان قانون و کیفر است.شاید مجبو

آشیلیوس  گانهسه، از زمانی که سوژه بزرگ دهدمیشکل تئاتر نیز روی  ترینقدیمیرابطه میان قانون و کیفر در  مسئله کهاین است  شودمی

که برای خلق مجازات عمومی، چگونه قانون باید جایگاه کیفر را تغییر دهد. تئاتر  راندمیشد. در نمایش ، آشیل از این سخن طرح  اورستیادر 
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آمریکایی،  شدهخلق . سینما، حداقل سینمایشودمیقانون تغییر کند شروع  وسیلهبهبا این ایده که جایگاه کیفر باید  ترتمامبا زیبایی هر چه 

از موقعیت  تواندمی. در اساس، این سینمای مرد تنها قانون کندمیکیفر، توسط شمایل مرد تنهای قانون را بازگو  وسیلهبهچگونگی تغییر قانون 

 ردار نیست. تئاتر، پیش از خلق ارتباط عدالت در تئاتر بگوید. رابطه با قانون  از طبیعتی یکسان با تئاتر و سینما برخو پیش ازیافتن 

بسیار مهم  سؤالیاین « آیا سینما تفکری نسبت به دیگری است؟»است:  سؤالروش فکر کردن به سینما پرسیدن و دنبال کردن  درنهایت

بحث در ترکیب  ترینسادهکه سینما تفکر کردنی جدید به دیگر، و روشی جدید برای ساختن وجود دیگری است. این  کنممیاست، و من فکر 

. شناسیممیکاملی وجود دارند که ما فقط سینما را  هایموقعیتدیگری را بشناسیم. امروز  دهدمیاینکه چگونه سینما به ما اجازه تشخیص 

، کنگهنگ. ژاپن، ؟ و در روند مشابه در خصوص سینما آسیادانستیممیایران را در نظر بگیرید: در خصوص آن کشور بدون کیارستمی چه 

هشین، و دیگران نبودند؟ این بسیار مهم است:  -وای، هاوهیسائو -چطور هستند، اگر اوزو، کوروساوا، میزوگوچی، وانگ کار برای ما -تایوان، 

در رابطه با فضا حاضر  رویکردهایشاو ما را در ، کندمیحاضر  اشخصوصی. او ما را در زندگی شودمیسینما حاضر  واسطهبهدیگری در جهان 

امکان فکر کردن به دیگری وجود دارد این مسئله را . سینما تا جائیکه، کندمیدر جهان حاضر  اشرابطه رویکردهای ، او ما را درکندمی

بنیادی میان فلسفه و  ایرابطه، پس گویدمیکه افالطون  طورهمان. اگر فلسفه فکر کردن به دیگری است، دهدمیبسیار توسعه  درنهایت

 سینما وجود دارد.

 16قدردانی از ژیل دلوز 

در سینما،  هاایدهبا خلق »  :نویسدمیآغاز خواهم کرد. در جائیکه او  17تصویر -حرکتبا یکی از اظهارات ژیل دلوز از ابتدای جلد اول سینما: 

 ، خلق سینماییدربرگیرنده« سینما هایایده» نسبت به دشوار است، چراکه رویکردهای دلوز ایبیانیهاین  «شاید بتوان مفاهیم را تولید کرد.

بسیار  ایمسئلهدر سینما ساخته شوند؟ این  هایایده با توانندمیکه در ارتباط با فلسفه کاری برای انجام دادن ندارد است. چگونه مفاهیم  است

است که  حلیراه، بخش از تصویر – سینما جلد دوم: زمانو  تصویر –: حرکت سینما جلد اولدر سینما،  وزدل هایکتابپیچیده است. اهمیت 

 هافیلمچراکه مفاهیم جدید دلوز ضرورت درگیر ساختن زمان و حرکت و تصویرگری کردن را وسیله تحلیل برای این مشکل پیدا کرد،  توانمی

برگسون سرچشمه  هاینوشتهدر بحث از قطعیت  هاآن ، در حقیقتی قطعی،آیندنمیاز این تحلیل بیرون  هاآن. به هر صورت کندمیارزیابی 

مورد تحلیل  نوابغ راستین وسیلهبهسینمایی وجود داشته و  هایایدهکتاب دلوز است.  بندیدسته. این چرایی پیچیده بودن گیرندمی

از  ایایده درنهایتعمده در مورد زمان و حرکت بوده ، اما همچنین جنبه آیینی داشته، و  طوربه، مفاهیم فلسفی وجود دارند،که اندقرارگرفته

 ایده ها و مفاهیم وجود دارد.-فاصله  سینما

اولین معنای  مورد تعریف قرار گیرد. درستیبهباید « تصویر»برای شروع کردن، رویکرد ؟ی استسینما و تصویر چیست،تحیر دلوز رابطه میان

میان دانش و واقعیت  ایرابطهادراک است: داشتن تصویر از چیزی داشتن کپی ذهنی از آن چیز است. تصویر  شناسیرواناز  ایکلمه« تصویر»

را بپذیرید شما در موقعیت « تصویر»اگر این تعریف از  اساسی آشکار ساختن جدایی میان خودآگاه و جهان خارج است. طوربهاست. این 

چراکه  چه تصویری از تصاویر داریم؟ ما؟ یا: با تصویر دارد ایرابطه: خودآگاه چه گیریدمیقرار  شناسانهروانپرسش از سینما در رویکردهای 

تماشاگر سینما کسی است که تصاویری از تصاویر دارد. این شبیه تجربه صحبت کردن درباره یک فیلم است. شما در یک عصر دور هم جمع 

این است که هر  کندمیرا جلب  توجه ما آنچه. کنیدمی، و فیلم را توصیف «.. بد نیستخوبه.بله، . » کنیدمیشده و درباره یک فیلم صحبت 

فیلمی یکسان  مورد درحتی اطمینان از این مسئله که شما  اوقاتبعضینیست.  یکسانکس تصاویری از آن فیلم داشته و هنوز آن تصاویر 

داریم. و این تصاویری از تصاویر « تصاویری از تصاویر»که ما فقط  دهدمیدشوار است. تمامی این موارد به خاطر این رخ  کنیدمیصحبت 
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به معنای  کنممیرابطه میان تصاویر هستند. من فکر  نهایتاً هاآن. شوندمیدر ارتباط با فیلم مطرح  هاآنفیلم نیستند،  عنوانبهپدیده یکسانی 

از  یکیایند که روانشناسی تصویر را از یاد ببرید. پرداخته و تالش کنی« تصویر»واقعی کلمه درباره سینما، شما باید به تغییر استفاده از کلمه 

را به « صویرت»سینما را از روانشناسی مستقل سازد. او  درنهایتکه تصویر را تعریف کرده، و  کندمیاساسی دلوز است: او تالش  هایسهم

 و نه خودآگاهی. گرداندمیعبارت واقعیت 

واقعیتی فیزیکی در  عنوانبهحرکت »اجازه دهید از دلوز نقل کنم:  . کشف بزرگ برگسون چه بود؟کندمیدر پایان، دلوز با برگسون شروع 

این واقعیت یک مسئله کلیدی است. تفکر به « شد.میل به تضاد داشته با تواندنمیواقعیتی روانی در هشیار،  عنوانبهجهان خارج، و تصویر، 

آنچه  درنتیجه، تقابل میان حرکت بیرونی و واقعیت درونی از تصویری است که باید ترک گفته شود. کندمیکه دلوز تصریح  طورهمانسینما، 

و « تصویر –حرکت »وم کلیدی یکسان هستند. سنتز دلوز کشف در مفه ایپدیدهو  برگسون کشف کرده است حرکت و تصویری یکه بوده

. درجائیکه گسست میان تصویر و حرکت وجود گذاردمیاوست. این اولین سنتز است، و ما را با تعریف کلی فلسفه برجای « تصویر –زمان »

 آنبازنمائی  کهقعیتی وا را به بنیادی از زمانی است که سینما ایمسئله. این سازدمیدارد، دلوز سنتزی جدید برمبنای دیدگاه برگسون مستقر 

« تصویر –حرکت »نیست. این  حرکتیکسان هستند، تصویر بازنمائی  ایپدیدهاگر تصویر و حرکت  چراکه، به طول نمی انجامد بدل می کند

 پس سینما میلی به بازنمائی ندارد، این به توانایی خلق خواهد انجامید. است 

، چراکه تفکر کندمی، اما تصویر یک بازنمائی نیست. تصویر چیزی است که سینما با آن فکر تولیدشدهسینما با تصاویر  درواقعبه این معنا، 

 –تصویر و زمان  –مفاهیم با حرکت  جایبهکارگردانان بزرگ سینما ». اجازه دهید دوباره از ژیل دلوز نقل کنم: انجامدمیهمیشه به خلق 

کوتاه خالصه خواهم کرد: سینما مرکب از تصاویر  هایگزارهاز  ایمجموعهمن آن را با ن است که این مفهومی بسیار روش.« کنندمیتصویر فکر 

 –حرکت »ما به خلق  کههنگامیحرکت و زمان هستند، و  مثابهبهیکسانی  هایپدیده هاآننیستند،  هابازنمائیو  هاکپیاست، این تصاویر از 

تفکر هستیم، و چرا این فلسفه  –قائل به سینما  چراکهبه خلق کردن یک تفکر مشغولیم،  درواقع پردازیممی« تصویر –زمان »یا « تصویر

  تصویر است. –تصویر و زمان  –محصول حرکت تفکر  عنوانبه. بنابراین، سینما اندیشدمینیست، به دلیل آنکه فلسفه با مفاهیم 

. پس یک گسست وجود دارد. کندمیفلسفه با مفاهیم فکر  آنکهحالی کند، یک تفکر فلسفی نسبت به سینما چیست؟ سینما با تصاویر فکرم

او در  -این مطالعه، : » کنممیکه مسیر را دنبال کنیم. نقل  کندمیامکان سنتز میان این دو شکل متمایز از تفکر چگونه است؟ دلوز پیشنهاد 

 جزبهپس فلسفه « برسد. هانشانهاز تصاویر و  بندیدستهکه به  کندمیاست که کوشش  بندیطبقهیک »  -است  تصویر –زمان حال بحث از 

، کندمی: سینما تولید تصویر آیدبرنمی سینما ازکه نیازمند مفاهیم است. و این چیزی است که  ایمسئلهبکند،  تواندمیتصاویر چه  بندیدسته

تولید کردن و قدردانی از آن است ، که یک  واسطهبهمیل کردن سینما تصاویر نیست. موضوعیت اثر دلوز روشن است: تک بندیدستهو کارش 

پس از برگسون است ، که پیرس فیلسوف آمریکایی است. برگسون تئوری مبتنی  متفکر. و این چرایی کلید هاستنشانهاز تصاویر و  بندیدسته

بر مبنای سینما  هانشانهاز تصاویر و  بندیدسته، به یک لسفهف در. شما اگر کنندمیپیشنهاد  هانشانهبر تصویر و پیرس تئوری مبتنی بر 

و تئوری  هانشانهسنتزی از تئوری  درنهایتدر ذیل پیرس و برگسون قرار بگیرید. کتاب دلوز در باب سینما  ضرورتبهبپردازید، شما باید 

« تصویر –ادراک »تصویر دارید. اول  –است. برای مثال، شما سه نوع حرکت  بندیدسته، و این سنتز یک کندمیتصاویر را پیشنهاد 

) رسیدمی« تصویر –عطف »  و...( در وهله بعد شما به :ژرمیون، ویگو، ورتوفاندشده بردهنام)کارگردانان سینما که توسط دلوز در این خصوص 

حماسی، دریک طرف،که مقیاس بزرگی از عمل  هایفیلم)شودمیختم « صویرت –عمل »، و سرانجام با گریفیث، اشترنبرگ، درایر، برسون و...(

 تواندمیآفرینش کارگردانان  واسطهبه.( هر دسته اندداده، که فرم کوچکی را به خود اختصاص هاکمدیتصویر هستند، و در طرف دیگر  –

خود البته مفاهیم فلسفی را شامل  هابندیدستههستند. این  هابندیدستهاز این  هاییمثالو این کارگردانان  هافیلمتصویر شود، پس این 

 .شوندمی



بوده و  هاآندر ارتباط با  هافیلمکه . هانشانهبا دلوز ما صاحب مفاهیم مقدماتی فلسفی هستیم: مفاهیم زمان، حرکت، تصویر، و  ترتیباینبهپس 

با  بندیدسته که یک، رسیممیبه سنتزهایی میان دو صورت  درنهایت.و زنندمیتولید تصویر دست به  –تصویر و حرکت  –زمان  وسیلهبه

 –تصویر یا ادراک  –به تولید عطف مکاتب سینمایی که  –، خلق نظمی که تاریخ سینما را پدید آورده است ازهمهاولدوگانه است.  مواردی

 عنوانبه فقطنهتصویر شده که دلوز را قادر به صحبت آزادانه در مورد سینما آلمان، سینمای فرانسه، سینمای روسیه،  –تصویر، یا حتی عمل 

 کردهمیبه تصاویر خاکستری است. برای مثال دلوز به اتحاد حماسی بزرگ در سینما توجه  بندیدستهبلکه عنوان بر مبنای ملیت  بندیتقسیم

از  ایشکوهمندانهتا اجرای  سازدمیاست و دلوز را قادر  بندیدستهتصویر است. پس این اولین استفاده از  –از عمل که به شکلی ویژه فرمی 

نزدیک داشته ، و ستایش از نظم  هایتحلیلمعنا کردن نسبت به  واسطهبه،کارگردانان المللیبین هایفیلمباره جایگاه حقیقی صحبت در

 سینما است. بندیدسته مفهومی که او ابداع کرد: این

به طبع تفکر ما را نسبت به سینما تغییر  بندیدسته. یک مورد محض فلسفی، به دلیل آنکه وجود دارد بندیدستهاما استفاده دومی هم از 

 انواعیتصویر را خواهیم داشت بلکه  –حرکت  تنهانه م.تری دست پیدا کنیظریفبه تشخیص  توانیممی. با ارجحیت دادن به سینما ما دهدمی

 بندیدسته. داشتیمنمیتصویرمتفاوتی خواهیم داشت، و شاید هرگز قادر به تفکر در مورد این تنوع نبوده چنانچه سینما را  –از حرکت 

شکلی دوگانه  تهورآمیزام .نتیجه سراسری این اقدسازدمیبه خصوصی از سینما است، اما امکانی برای تغییر شکل مفاهیم فلسفی  بندیدسته

تصویر است. در این مواجهه تحلیل دلوز نسبت به   -تصویر و حرکت  –مفهومی از زمان  بندیدسته، دارد. از یک حیث این سامان یافتن سینما

و در  واقعبهتئوری جدیدی از تصویر است. این  درنهایتکه  شویدمیفلسفی  ایآفریدههستند. از حیثی دیگر، شما صاحب  العادهخارقجزئیات 

این از « تفکر وجود دارد به فلسفه نیازی ندارند. کههنگامیتا  سازانفیلم: »گویدمی هایشسخنرانیاز  دریکیحقیقت یک سنتز است. دلوز 

به کار ببردیا به عبارتی به اینکه بتواند  سینما را تواندمیکه فلسفه  دهدمیروشن است. اما دلوز نشان  کنندنمیبا مفاهیم فکر  هاآنزمانی که 

 ایمسئلهبدهید به  اجازه. پدیده ای براساس تغییر فلسفه در خودش می شود گیریشکل، این به  سنتزی براساس گسست باشد فکر کند

هستی شناختی دارد. این امکان تغییر شکل  هستی است. بنابراین، سینما پیامدی مثابهبهبنیادی یعنی مفهوم زمان بپردازیم. برای دلوز زمان 

 با هستی و تغییری بنیادی در نسبت با فلسفه است. نسبت درنسبت به تفکر 

 برباید  واقعاًبه معنای حضور نسبت به زمان است. اما سینما « تصویر»، کندمیاصلی دلوز این است: سینما با تصاویر فکر  هایفرضیهیکی از 

، چراکه اثر او در سینما بنیادی و آشنایی با برآورده سرنقادی دلوز  منظوربه فقطنهاست که  ایمسئلهچارچوب تصاویر بی اندیشد؟ این  اساس

از اینکه چیز دیگری در سینما وجود  ایسادهکشیدن دلوز، بلکه ابراز شگفتی  نقدبهآن مساوق با خالقیت و آزادی در فلسفه است. نه برای 

است. مایلم به محک زدن  بازمانتغییر شکل در نسبت با تفکر و در نسبت  عنوانبهامکانیت آنکه تصویر  زد، منبع فلسفی دیگری، مرزی اندار

 شرایط تواید تصویر سینما بپردازم.در خلق سینمایی، و به تحقیق در « تصویر»نقش دقیق ادراک از 

 ناخالص مطلقا  سینما،هنری  

شما ممکن است همچنین به نزدیکی با کل تاریخ شعر جهان نیازمند باشید. اما وجود آن احتیاج دارید.  کاغذبرای نوشتن شعر شما به قلم و 

و تمام تاریخ هنرهای تجسمی  –، یک سطح تاریخ بالقوه است. چیزی مثل حضور فیزیکی نیست. برای نقاشی یک تصویر، شما با یک غیاب

 –زمان  یاتصویر  –با شروع یک فیلم یکسان نیست. شرایط تولید در نسبت با حرکت  هااین. اما کنیدمیبالقوه اساسی شروع عامل  عنوانبه

به ترتیب دادن حجم زیاد مجموعه . شما به منابع تکنیکی نیازمند بوده، اما همچنین شودمیرا شامل  فردیمنحصربهمصالح  آوریجمع، تصویر

آن نیازمندید، شما به فضا نیازمندید، شما  شدهساختهطبیعی و هم  د. برای مثال، شما به لوکیشن، همصالح ناهمگون نیازمندیو باالتر از همه، م

یمی، و تجهیزات تدوین نیازمندید. و شما به تمام ش عالوهبه، بازیگران، هابدنموجز، نیازمندید، شما به  هایایده، نامهفیلمبه یک متن، یک 

 با تصویر،که هایشاننقش، از میان منابع نسبت به هازمینهکلیه مجموع دستگاه، مجموعه کاملی از مصالح متفاوت، ،حداقل در بعضی  استفاده از



 کامالً من است. سینما هنری  ازنظر، اما در نوع خود بسیار مهم، پاافتادهپیش کامالً اینقطهباشید. این  داشته کاملی حد به باید را هاآن همه

 شرایطی که بر نظام آن در نسبت با امکان حاکم است نظامی از مصالح ناخالص است.، چراکه بوده  در نسبت با مفهومش صادقناخالص و 

ی که به است: سینما نیازمند پول، پولی بسیار زیاد است. پول چیزی است که مراحل شدهمنعکس شدهشناختهاین عدم خلوص در حقیقتی 

تنظیم ساخت، از تجهیزات فنی تا اتاق تدوین،  ، بازیگراناز دستمزد  چیزی هر،  متفاوت هستند را طبقه بندی می کند صورت کلی با یکدیگر

من  که عالیقی است ازجملهمسیر مراحل مالی . تمامی گیرد دربرمیرا  به نظر نمی آیندتا تمام صدها چیزی که  –از پخش در حوزه عمومی 

مشهور در سینما مالرو جوهر  ایمقاله. در گیرممینظر  وجود ندارد را در ییخلوص سینما گونههیچویژه ، که در آن  اینقطهمواجه در  عنوانبه

توضیح داده، و سینما را با دیگر هنرها  انددرآمدهچارلی چاپلین که در آفریقا به نمایش  هایفیلم، او همچنین در مورد کندمیتصویر را تبیین 

است؟ به « هر مورد»حقیقی در  سؤالیاما آیا این « ر هر موردی سینما، یک صنعت است.د» ما آخرین جمله متن این بود:. اکندمیمقایسه 

. و اکثریت بربگیرداست. سینما یک صنعت است، حتی اگر هنرمندان بزرگی را در  جلودار و صنعتی پیشرومعنای عملی در حقیقت، سینما 

در مورد خود سینما اشاره  ای سیستم صنعتی سینما مشغول به کار هستند. پس پول و صنعت به مسئلههستند که در کسانی  هاآنغالب 

وظیفه هنر مهیا . کندمیاین بدان معنا است: که سینما با عدم خلوصی نامحدود آغاز  .گیردبرنمی درداشته، که تنها شرایط اجتماعی سینما 

 اندکیاست.تنها با  یافتهپاالیشسینما در باب پاالیش است: این فعلی  گویممیپس من  است.خالص، از عدم خلوص  یپدیدار یهاپارهساختن 

بودن  وبرهمدرهم، که شکلی از کنیدمیمتناظر به ترمیم زوائد باشد. شما با دسته کردن چیزهای متفاوت شروع  تواندمیغلوآمیز بودن سینما 

آن را مختصرومفید خواهد ساخت، مواردی را خواهد زدود، اما این مواد کارمی کند.  ، رویزده هاانتخابمواد صنعتی است.. و هنرمند دست به 

 اینقطهناب خواهد پرداخت. این  هایلحظهکرده، و در پرتو امید به تولید  نشینهمچیزهایی را نیز باهم گرد خواهد آورد، موارد متفاوت را 

که  طورهمان. کنیدمییقی یا نقاشی، یا حتی در رقص و نویسندگی، شما با نابیت شروع چراکه درهنرهای دیگر، در موس بسیار مهم است،

دیگر، هدف حفظ کردن نابیت در تولیدات ، در حفظ سکوت  هنرهایبا .« کنیدمیصفحه سفید آغاز  سانبهشما با نابیتی »ماالرمه گفته است: 

نابیت  چنیناینسکوت در صدا است. وفاداری به  داشتننگهدر مرئی،  نامرئی داشتننگه، حفظ صفحه سفید در نوشته، سخنرانی در

 عظیم در هنر است. ایمسئلهاصیلی،

به  کندمی، نسبت به انباشتگی، نسبت به عدم خلوص، شروع کرده، و تالش اختالل از. هنرمند کندمیسینما به طرق مختلفی در اطراف کار 

برخوردار نبود، و باید به خلق  کافیاست. جائیکه دیگر هنرها را در برداشته و هنرمند از لوازم دشوار  درنهایتخلق نابیت نائل شود. این 

وجود داشته، که به صورتی مطلق و همیشه متعدد  زیادیدرجائیکه سینما وابسته است، موارد از غیاب، از تهی بودگی دست بزند. چیزهیچ

، اشزمینهمحتوایش، برچسب اش،  –بپردازم، موارد بسیاری در مورد این بطری وجود دارد  فیلم دراست. حتی اگر بخواهم به یک بطری 

داستان دارد، شکلش برای خود  اشپنبهچوب، رنگ خارج از دسترس است:برچسبش طول و تفضیل دارد هااینو... همه  اششیشهکیفیت 

 سازیسادهو  سازیخالصیک بطری خلق کنم؟ باید به  اساس برک بطری را ی ایده توانممیحکایتی دارد! از فیلم چه درخواهم یافت؟ چگونه 

سامانی از سادگی است. و  پیونددهندهنسبت به موارد بسیاری اقدام کرده و   اساسی است: سینما هنری منفی است چراکه اینقطهاین  بپردازم.

 .انددادهافزایش « شدتبه»چراکه منابع فنی منابع زیادی را  هستند تربزرگمسائل امروز حتی 

 بود. نه هیچ رنگی و نه هیچ ساختارمنددر یک استودیو با تنظیمات  یهنرمند –بردارفیلم ترجیحاًسینما شروع کرد، هنرپیشه، یا  کههنگامی

را به طرزی بسیار  هادیدنی تمام توانستمیصدایی. سینما هنوز به فرمی ابتدایی وابسته بود و این چه شانسی را برای هنرپیشه دربر داشت! او 

ت بود. هنرمند بسیار زیاد به خلق هنری خود نزدیک بود. سپس صدا، ارمه یکاینساده کنترل کند. این تنظیم از یک طبیعت نامحدود نبود، 

هر چیزی را درحال حاضر با یک تصویر و یک دوربین  توانیدمیآن از راه رسید. شما  تبعبهدیجیتال، و  هایتکنیکخارجی،  برداریفیلمرنگ، 

بر آن  تواننامحدود بعد داده، چطور می به این فهم توانمیاین وحشتناک است، برای هنر وحشتناک است. چطور  – تولید کنید برداریفیلم

 تسلط یافت؟



که، جدالی با نامحدود، و  سینماستامکان واقعیت نظر شخصی من این است که تسلط یافتن بر این فهم نامحدود ناممکن است. این عدم 

دیگر  کرانگیبی، پذیرفهم کرانگیبیدیداری، با  کرانگیبیجدالی با نابیت بیکران است. این بسیاری بنیادی است که سینما با نامحدود، با 

است، در برابر تمامی دیگر هنرها که  یافتهتسهیل . این هنرکندمینرم  وپنجهدست متون در دسترس، کرانگیبی، هاموسیقی کرانگیبیهنرها، 

، نابیت حقیقت درئال سینما، ، زمانی که ایدمی شوداز پیچیدگی را شامل  عاریسینما خلق کردن ئال ای پیچیده شده است. در نقطه ایدهنره

است، افقی که یک افق خالص است، داستانی که مثالی از یک  پیکر مثالیامر دیدنی شفاف است، بدن یک انسان همچون یک که ی، دیدار

و  ،، باید هر چیزی که وجود دارد را به کار بردهگذاشته سرداستان دارد. برای دستیابی به این ایده ئال، سینما باید مصالح ناخالص را پشت 

 .بگردد سازیسادهباالتر از همه این موارد به دنبال راهی برای 

اصلی آن در  هایخصیصهاز  یکیاینجهان معاصر جهانی آشفته از شلوغی صداهاست، که  چند مثال ارائه شود. اول، پرسش از صدا.اجازه دهید 

پرسروصدا،  موتورهایرا گوش کنید،  هاآن تواندنمی، موسیقی در انواع متفاوت که شما حتی زمان زیادی خراشگوش صداهاینوع خود است. 

)اما  صوتی هایآشفتگیبازتولید  یابرشمرد. رابطه سینما با آشفتگی صوتی چیست؟  توانمیگفتگوهای منقطع، بلندگوها، و موارد دیگری که 

 صدا را سازیساده، که امکان زایشی جدید از شدهمیکشف  دیگرعبارتیبهیا میان دیگر مواردی که  آفرینش نیست( یکایندر آن مورد 

اگر انکارش کنید، به این صورت امکان گفتگو درباره  –. این دوباره یک سنتز است. برای ایده امکان انکار کردن آشفتگی صوتی نیست دهدمی

و بدون در وحشتناک امروز، هایموزیکگرفتن  نظر درصوتی، بدون  هایآشفتگیاما بازآفرینی صدای خالص خارج از  – ایدکردهجهان را ترک 

در گدار یافت. در فیلمی از گدار، شما در برابر آشفتگی  توانمیرفتن ضربان بلند وجود دارد. بهترین مثال برای این کار روی صدا را نظر گ

متوجه  توانیدنمی واقعاً: برای مثال، چندین نفر مشغول صحبت با یک نفر هستند)آنچه مسلم است این است که شما شودمیصوتی برانگیخته 

سازمان  رفتهرفته... اما آشفتگی وسیلهبهرا دارید  هاماشین(. شما موسیقی را دارید، شما تردد کنندمیدرباره چه صحبت  هانآشوید که 

 ایگونهاز صداها در آثار گدار بودند. گدار آشفتگی صوتی را به یک زمزمه تغییر داده، مثل  مراتبسلسله، به همان صورت که یک یابدمی

رازی از  توانیممیما  ترتیباینبهاست، این ابداع سکوت جدید معاصر با آشفتگی صوتی است، و  شدهساختهسکوت جدید که از صداهای جهان 

 بشنویم. راجهان در حال محدود شدن 

که دو  کنممیزرگ است. من فکر ب هایکلیشه، یکی از تلویزیوندر سینما، یا حتی  هاماشین. استفاده از هاستماشینمثال دوم استفاده از 

کلیشه تصویری است  ترینبزرگ. این شودمیآغاز  جاییبهیا راندن  سواریماشینبا  تاپنجاز هر  تلویزیونی، یا چهار نمایش فیلم از هر سه فیلم

که درباره  طورهمانخت. اما، رها خواهد سا هاماشینگمان کنیم: هنرمند بزرگ خود را از تمامی  طوراینکه وجود دارد، پس ممکن است 

را رها کنید،خودتان را از فرصت سنتزی جدید با جهان معاصر محروم  هاماشینصوتی مطرح شد، اگر این نماهای احمقانه  هایآشفتگی

 .ایدساخته

 هایفیلمدر  به شما ارائه کنم. المث دو. اجازه دهید اندکردهاین دلیل ان است که چرا هنرمندان بزرگ، معاصران ما، استفاده دیگری از ماشین 

و گنگسترها هستند،  هاپلیس هایماشینکه  طورهماناکشن بودن تصویر،  برابر در. شودمیکیارستمی ماشین به مکانی برای سخنرانی تبدیل 

. ناخالصی تصویر ماشین در اینجا شودمی، این به سوژه تقدیر بدل شودمیجهان تبدیل  مورد دراین وضعیت به موقعیتی تنگاتنگ برای صحبت 

بگوییم؟ عملکرد  توانیممیاساسی سخنی معاصر است. ما به دیگری در این دنیای ابزورد ماشین چه  طوربه، که کندمینابیتی جدید تولید 

 منشأ سویبه عقببهحرکت ایگونهکاوی ، که -مانوئل دی اولیویرا وجود دارد، جائیکه ماشین تبدیل به مکانی برای خود هایفیلممشابهی در 

 . شودمیاست 

جنسی بر روی پرده  هایاندام، حتی هاآغوشعریان،  هایبدندر سینما دارد:  ایعمدهمثال سوم من کنش جنسی است. تصویر سکس وجه 

ی دیدنش را داشته، اما جذاب نیستند. این همان چیزی است که مخاطب همیشه آرزو هاماشینجلوه کرده به همان نسبت که  پاافتادهپیش



« گرافی پورنو» طورقطعبهدیدنی است اتفاق نیفتاده است. این ناامیدی  ناامیدکنندهموارد  جزبه چیزی هراین مسئله هرگز، حتی امروز که 

کرد؟  توانمی، شکلی عمده دارد. با یک چنین مصالحی چه هاگلوله، مثل شلیک هاماشین، مثل صدا، مثل گرافیک پورنوتصویر . شودمینامیده 

است، این  را حذف کند؟ سکسوالیته را حذف کند؟ واضح هابدنمجبور است  18باشد؟ آیا او آدابمبادیبزرگ مجبور است  سازفیلمآیا یک 

سه روش برای تغییر  کنممیدیگری است. فکر  این موقعیت پذیرفتن تصویر پورونوگرافیک اما تغییر شکل آن به چیز راهی واقعی نیست. بلکه

. دومین زندمیتغییر آن به تصویری از عشق است، جائیکه عشق درون فیگور جنسی جرقه  ازهمهاول. شکل تصویر پورونوگرافیک وجود دارد

، تسلیم شدن به وجهی هرونی، در از ایده زیبایی بیر ایگونهبه هابدنآبستره ساختن، تغییر شکل دادن  تقریباً روش سبکمند کردن آن ، 

مقادیر پورونوگرافی قرار گیرد.  موردتوجه تواندمیآنتونیونی  هایفیلمبازنمایی جنسی است. بعضی مفاهیم برجسته در این روش، برای مثال، در 

در  توانمیاست نامید. این را که شکلی متاپورونوگرافی « پورنوگرافی-سوپر»توانمیسومین روش حتی بیشتر از پورونوگرافی است: این را 

دیگر، هنرمند با تصویر  باریک. یادکرد توانمی 19هرکیهرکی صحنه حلقه بزرگ گل مینا در فیلم ازبرخی از مفاهیم گداری یافت: برای مثال 

 .دهدمیجدید سوق  سازیسادهناخالص شروع کرده، با ابتذال و سرشت غایب اش، و کار مجدد با تصویر، آن را به سمت 

دشوار است.  ایکلیشهو  کنندهقانع، و نزاع مسلحانه. در این مورد، یافتن هر مسئله هاشلیک، هاجستنحال برای مثال چهارم و آخر من: بیرون 

 هاانسانت ما باشد فکر خواهد کرد که فعالی هایفیلماگر یک مریخی در حال تماشای  است. العادهخارق حقیقتاًدر سینما  هاشدنشمار شلیک 

 هایفیلمدر بعضی  هاجستننیست. بیرون  طوراینخواهد شد؟ البته که  اسلحه. یک هنرمند بزرگ تسلیم شودمیبه استفاده از اسلحه خالصه 

تصاویری  هاشلیک. در بانویی از شانگهای کندمی، هنرمند، روی چیزها به صورتی متفاوت مجدد کار دیگرباربسیار بزرگ وجود دارد. اما برای 

و یک رقص آرایی بسیار بصری دارد.  جان وو و تاکشی کیتانو نبرد مسلحانه به شکلی از رقص راه برده هایفیلم، و در منفجرشدههستند که 

 .انددادهآن پذیرفته اما آن را به سبکی بدیع تغییر  پاافتادهپیشقاعده فیلم گنگستری را با تمامی مصالح و موارد  هاآن

، پورونوگرافی، هاماشینو بازپرداخت کردن آن است.   -تصویر معاصر –خصیصه سینما، به عقیده من، پذیرش صریح مصالح تصاویر  ترینمهم

تصویر مدرن اجتماعی را  اساساًفساد، و هر چیزی که  ، مرز افسانه، انواع موسیقی متفاوت، صداها، انفجارها، آتش،هاجستنگنگسترها، بیرون 

ینما این پیچیدگی نامحدود را پذیرفته، آن را جذب کرده، و تولیدات نابی را با آن داشته است. پس این درست است که سینما س بیاراید است.

است را  سازپولچرایی این را که هنری  هنری ناخالص است که همچنین طورقطعبهاین  ساخته است؟ بخشلذتمعاصر را  شدهتباهتولیدات 

تصویر از میان پیمودن این  –تصویر یا زمان  –تغییر اجزاء یا به عبارتی تولید حرکت  دربرگیرندههنرمندانه است که  این تالشی. دهدمینشان 

 ناخالصی است.

آشکار آن  هایچهرهاز  یکیاینخشن و مستهجن بشود، که  سادگیبه تواندمیبه کالم مختصر، مسئله، پیکره خشونت در سینما است. سینما 

برای  –بیانیه مستهجن وجود دارد. ولی این هنرمندان  ، تحت عنوانتحملغیرقابلاست. حتی در آثار هنرمندان بزرگ مواردی از خشونت 

داشته  طلبیجاهجهان معاصر  شدهتباهآوردن شکل  دست بهاز برای  هاآنبه شکلی موشکافانه جذاب بوده چراکه  –مثال، دیوید لینچ 

خلوصی عظیم خلق بشود. این  تواندمیکه در مصالح کارشان آن را نشان داده و حتی با چنین مصالحی، با سنتزی هنرمندانه  رطوهمان

 شدهگرفتهداستانهای به عاریت دربرابر اغلب گنگستری کیتانو ما هایفیلمنزاع میان مصالح کاریشان را نشان دهند. در  توانندمیهنرمندان 

منفی نسبت به  ایمسئله، شودمیو هنوز آن چیزی که درخشان ظاهر  هستیم. صفتیشیطانمرتبط با تاریکی،  آمیزنتخشو تحملغیرقابل

است که در جهت امر ناب  آوررعبمصالح نبوده اما، آرام و مرموزانه، در تغییرش، به معنای شیمی کلمه، مانند فکر به چیزی وحشتناک و 

 است. تغییریافته سازانهساده  رویه هیچبی

                                                           
 است. کاربردهبه باهمو مذکر را  مؤنثبدیو ضمیر  اینجا در -18 

19 Every Man for Himself 



 شما اگر این نظریه را قبول کنید، درخواهید یافت که چرا سینما هنری کالن است. ما در اینجا به سنتز اصیل خود، که سینما را هنری اصیل

ناخالصی . نقطه عزیمت سینما تاریخ نیست بلکه گذاردمیچراکه تصویر اجتماعی را در مقیاسی کالن به اشتراک  گردیمبازمی دهدمینام 

. دهدمیاست: هرکسی تصویر معاصر در یک فیلم را تشخیص  شدهگذاشتهمصالح اش است. این چرایی آن است که سینما فرمی به اشتراک 

ن را در خودش تشخیص خواهد داد. سینما هرکس آبرود و آن را ببیند،  تواندمیمتداول بوده، پس هرکسی  هافیلممصالح آن برای تمامی 

و گفتگویی  ناتوانی در سخن را تشخیص داد توانمیابداع کند.  بخشآرامشجدید و  هایفرم تواندمیهان اصوات را بازتولید کند.ج تواندمی

یک فیلم  باب در توانندمینفر از مردم  هامیلیوندر آغاز مصالح کار یکسان هستند، و این دلیل چرایی آن چیزی است که  جدید ابداع کرد. اما

است که این نسبت را به صورتی یکسان  هاییآنخودشان تعمق کنند، که این در برابر توانایی  با زندگیهستی معاصر در ارتباط  عنوانبهبزرگ 

 .اندپرداختهدر آن زمینه برای مدتی طوالنی به تحصیل  چراکهداشته  هنرهابا دیگر 

ز خود بپرسیم که چه قیمتی باید برای آن پرداخت شود. ناخالصی وسیع، مصالح ممکن است چرایی کالن بودن هنر سینما را بدانیم، ولی باید ا

نابیت در دیگر هنرها ناممکن است. همیشه مقداری  مورد درمسئله بودجه بسیار مهم است، برای سینما همان میزان از قصدیت کار نامحدود، 

 هایرنگمحو شود،  تواندمی، خطوطی که دلیلبیکه مبتذل بوده، تصاویر  هاییپارهوجود دارد. درهر فیلمی، مقداری از  ماندهبرجایناخالصی 

: نزاعی میان مصالح بینیممی، نوری را کنیممیفیلمی را تماشا  کههنگامی، عمیقاً  ، بازیگران بد، پورونوگرافی غالب، وجود دارد.کار براضافه 

تصویر، ما شاهد نبردی هستیم، نبردی هنرمندانه که در برابر   -تصویر و یا حرکت   -ناخالص وجود دارد. ما تنها نتیجه را ندیده، یا فقط زمان 

فیلم هم یکسان است.  مورد در، که حتی این انجامدمیعدم خلوص در جریان است. و نبرد در زمانی به پیروزی و در مواقع دیگر به شکست 

وجود دارد. این چیزی  هاپیروزیاین  برابر دریکه است که پیروزهای زیادی در پی داشته،و تنها تعداد کمی شکست  ایپدیدهیک فیلم بزرگ 

این همچنین دلیل آن است که چرا رابطه داشتن با سینما به معنای د. ندار شکوهمندموارد  در خود بزرگ همواره هایفیلماست که 

پنجه در  درنبردیاست. سینما  بیزارکننده ، یا حتی حسادت برانگیز، آزارنده، یاآورحیرتتحاد برانگیز، نبوده اما مشارکتی، ا آن برانگیزتأمل

، خلق چندین دهیممیرا تشخیص  هاشکست، دهیممیرا تشخیص  هاپیروزیکه  یابیمدرمی. ما این را درجایی کندمیپنجه ما را مبهوت خود 

. شوری برای یک آیندمیهستند در حکم قدرت شورانگیز سینما به شمار  العادهخارقکه  ایزمندانهپیرو. آن لحظات ستاییممیلحظه ناب را 

این دلیل آن است که  ، این فرجام یک نبرد است.سادگیبهناب تصویری است که ما را دربر گرفته، که  لحظهیکنبرد وجود دارد: تمامیت 

. شما برای لذت گریه کرده، برای عشق گریه کرده، برای ترس، برای خشم، شما برای اندازد بیبه گریه  شمارا تواندمییک هنر  عنوانبهسینما 

آن هنگام که سینما قدری از لحظه ناب را  افتدمیاتفاق  وارمعجزه تقریباً. چیزی کنیدمیگریه  هاشکستبرای  اوقاتبعضیو  هاپیروزیشمار 

 .بخشدمی فراگرفتهرا نکبت  آنبه دنیایی که سراسر 

با واقعیت  هاآنوجود دارد این است که هردوی  طورمعمولبهکه  ایمسئله. آن بازگردیمرابطه میان سینما و فلسفه  سؤالبه  توانیممیپس حاال 

در تاریخ  با عنصر ناب هنرهاواقعیت برای مدت زیادی تفکر را از دست نداده است سپاسگزارم. دیگر  کهآنبرای  هاآناز  :کنندمیر آغاز معاص

 : که،کنندمیسینما و فلسفه با نابیت شروع  .کنندمیخودشان شروع  مخصوص ، و با حسابگری شفافشروع تفکر با اصول خودشانخودشان، 

اینکه الح معاصر، به زایش از مص تواندمیبه انتخاب، اینکه ایده  هاآن هردویگیرد. و  دربرمیعقاید، تصاویر، اعمال و لحظات وجودی بشری را 

وجودی،و اینکه این  هایشکافآن را از نقطه متضادش بیرون آورد، اینکه آن را از  توانمی، اینکه نشدهاستخراج ایایدهایده همیشه از یک 

. عمل دهدمیرکت روی این موارد، عملی است که درتقاطع نزاع و مشا هردویاز دنیا با نابیتی بیکران ساخته است را باور دارند.  ایجلوهتصویر 

 ترینبدیهیاست که شکاف وجود داشته، عمل سینما شامل آفرینش نابیتی بیرون از  درجاییفلسفه شامل آفرینش سنتزهای مفهومی 

 .اندگذاشتهدر جان است. این ارتباطی واقعی میان فلسفه و سینما است که آن را به مشارکت  هاکشمکش

، قدرت سنتزها، امکان چیزی که حتی فکر اتفاق شدگیتصفیهشانس واقعی برای ما فیلسوفان است چراکه قدرت  ایتکه، سینما آن براضافه 

از  چیزهمه»گویدمیسینما به فیلسوفان  .آموزاندمیاساسی، سینما درس فلسفه امید را  طوربهوحشتناک باشد را نشان دهد.  تواندمیافتادنش 



چیزی نیست چراکه برای  هااینکه  گویدمیسروکار دارد: خشونت، خیانت، وقاحت. به ما  هاپستی ترینعظیم با صراحتبه چراکه، «دست نرفته

 جاهمهحتی در چنین وضعیتی پیروز باشد. این پیروزی همیشه نیست، این پیروزی  تواندمیتفکر کرد ، تفکری که  توانمی هاایناز  ورجوعرفع

 هستند. هاپیروزینیست، اما 

عامل محرک  ترینبزرگ. برای زمانی طوالنی، ایده انقالب کندمیداشتن مسئله مهم امروزی تحریک  نظر درده پیروزی بالقوه مرا، برای ای

که هیچ پیروزی  کنیممیفکر  به دنبال آنبود.سپس ایده انقالب محو شد. ما یتیمان ایده انقالب هستیم.  محتومپیروزی، و قاطعیت پیروزی 

حتی در بدترین  هاپیروزی» :گویدمی. سینما، در این شرایط از مسیر خود ایمگرفته، و ما سرانجام کناره شدهغرقه، دنیا در توهمش ممکن نبود

فردی  هایپیروزیصادق باشیم ، همین  ، اما پیروزهای فردی هستند. کشدنمیبه طبع در این شرایط عمر پیروزی به درازا « وجود دارد. دنیاها

شمایل جدیدی از تصویر خلق کرده بلکه  آنکه خاطربه  فقطنهبرای تفکر خیلی معنا داشتند. پس بیایید فیلم را فلسفی تماشا کنیم،  ترهاپیش

« علت ناامید نیستند دنیاهابدترین »باشد:  تواندمیبه دلیل این مسئله که به ما چیزهایی درباره جهان ارائه کرده، چیزهایی که بسیار ساده 

ما را از  تواندمیاین دلیلی است که باید عاشقش باشیم. کنممیفکر . گویدمیچراکه ما نباید ناامید شویم. این چیزی است که سینما به ما 

 وانعنبهنبردی در برابر جهان ناخالص، نگاه کردن به آن  عنوانبهحفظ کند اگر بدانیم به جهان چگونه نگاه کنیم، نگاه کردن به آن  ناامیدی

 .بهاستگران هایپیروزیاز  ایمجموعه
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