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Filmosophy or Film as Philosophy
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The relation between film and philosophy is not so easy
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that firstly seems. On the one hand, philosophers discuss the nature
of film and, for example, ask: what makes a recording a work of art?
And, on the other hand, some filmmakers attempt to utilize
philosophical themes in their works and produce philosophical
movies. But it is not the whole story, and a third claim has been
proposed in recent dedicates: Some movies can philosophize. This
new approach usually is called “film as philosophy”, “filmphilosophy”, or “filmosophy”. Several arguments have been
advanced in defense of this hypothesis, and every defender of this
claim has proposed their own explanations. In this essay, we try to
show from a different position, that movies can do philosophy in six
ways. That is, there are movies that make an account of a
philosophical point, movies that ask some philosophical questions,
movies that defend or deny a philosophical position, movies that
propose a philosophical thesis, and movies that remind us important
things.
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دوفصلنامه علمی

تأمالت فلسفی
مقاله پژوهشی

دوره یازدهم ،شماره  ،27پاییز و زمستان  ،1400صفحه 353-379

فیلمسفه یا فیلم به مثابة فلسفه
جستاری در امکان فلسفهپردازی از طریق فیلم
محسن کرمی

1

تاریخ دریافت:

چکیده :نسبت میان فیلم و فلسفه به آن سادگیها که در بدو امر به نظر میرسد نیست .از سویی،

1399/9/5

ال میپرسند که چه چیزی یک فیلم ضبطشده
فیلسوفان به بحث در باب ماهیّت فیلم میپردازند و مث ً

تاریخ پذیرش:

را به اثری هنری تبدیل میکند؟ و ،از سوی دیگر ،پارهای از فیلمسازان میکوشند تا از مضامین

1399/11/4

فلسفی در آثارشان استفاده کنند و ،به تعبیری ،فیلم فلسفی بسازند .امّا ماجرا به همین جا ختم نمیشود

واژگان کلیدی:
فـیـلـم بـه مـثـابـهی
فلسفه ،فیلمـ ـفلسفه،
فــیــلــمســــفــه،
فـلســـفـهپـردازی،
اســـتـدالل ،ـتـبـییـن،
شــرح ،دفـاع ،ردّ،
موضع.

و دعوی سومی نیز در دهههای اخیر طرح شده است :این که فیلمها میتوانند فلسفهورزی کنند.
این رهیافت تازه را معمو ًال «فیلم به مثابهی فلسفه«« ،فیلمـفلسفه« ،یا «فیلمسفه» میخوانند .استداللهای
چندی در دفاع از این فرضیّه اقامه شده است و هر کدام از مدافعان این دعوی تازه ،از طالیهدارانی
ص
چون َکوِل گرفته تا فیلسوفان حاضری چون وارتنبرگ و کرول ،استداللها و تبیینهای خا ّ
خود را پیش نهادهاند .در جستار حاضر ،از منظری دیگر ،کوشیدیم تا نشان دهیم که فیلمها از شش
وجه میتواند در مقام فلسفهورزی ایفای نقش کنند .یعنی هستند فیلمهای که به شرح نکتهای
فلسفی میپردازند ،فیلمهایی که طرحمسأله میکنند ،فیلمهایی که دفاعیّه یا ر ّدیّهای بر موضعی
فلسفی عرضه میدارند ،فیلمهایی که برنهاد فلسفی اقامه میکنند ،و فیلمهایی که در مقام استذکار
و یادآوری عمل میکنند.
DOI: 10.30470/phm.2021.136600.1880
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مقدمه

ایـن دوربـیـنهــا مـیتـوانــد فـراهـم آورد.

نسـبت میان فیلم و فلسـفه ،به گواهی تاری ِ

اســـتفـادهی خـاصّ از این دوربینهـا را ،بـه

نهچندان دراز سـینما ،نسـبتی پایدار امّا همراه

ترــریت نظریّهپردازان اوّلیّهی ســینما ،باید

بــا فرازوفرودهــایی چنــد و پی وخمهــایی

هنر به شـمار آورد .روشـن اسـت که در این

غریب بوده اســت .ســینما ،در بدو پیدایش،

جا فلسفهی هنر ،به طور خاصّ ،نیز به سینما

برای آن کـه بـه عنوان قـالبی هنری شـــنـاختـه

کمک رسـاند .یعنی ،در دفاع از شـأن هنری

بسـیار کرد و ،در این راه ،فلسـفه

سـینما ،نشـان داد که شـباهتهای بسـیاری ،به

در کوشـــش برای ای اد شـــأن هنری برای

لحـا فلســـفی ،میـان قـالـبهـای هنریای

شـود تال

و حتّی

سـینما ،هم به لحا محتوایی و هم به لحا

چون تئــاتر و نقّــاشـــی و ادبیّــا

صــوری ،کمک شــایانی به ســینما کرد .در

عکّاســـی هســـت .و اگر چنین باشـــد ،چرا

وهلهی نخسـت ،به ترـریت تاری فلسـفهی

نتوان سینما را نیز هنر به شمار آورد؟

هـنـر ،1از دیـربــاز هـنـرهــا واجــد وجـهـی از

امّـا ،از این پ ،،نرم نرمـک این زمزمـه

معرفت2بخشـــی فرض میشـــدهاند (یانگ

بـه گو

رســـیـد کـه :ســـینمـا چیزی جز

 .)1388از این جهت ،فلسـفه کمک کرد تا

عکّـاســـی و ادبیّـا و تئـاتر نیســـت .بـه بیـان

تثبیـت شـــود کـه فیلم میتواننـد معرفـت و

دیـگـر ،هـرچـنــد مـیتـوان پــذیـرفــت کــه

شناخت به مخاطبانش ببخشد ،به همان سان

اســـــتــفــادهی خــاصّ از دوربــیــنهــای

که ســایر هنرها میتوانند 3.در وهلهی بعد،

فیلمبرداری ،یعنی همان بهاصــوالح ســینما،

تال هـا معوو بـه این امر بود کـه ســـینمـا
صـرفاً فنّ و صـنعت نیسـت ،بل بهویژه چون
عکّاسـی و تئاتر ،هنر اسـت .پ ،،الزم شـد
که به لحا فلسفی تمایز گذاشته شود میان
صـــنعتی کـه من ر بـه تولیـد دوربینهـای
فیلمبرداری شـده اسـت با آن چه اسـتفاده از
1. philosophy of art.
2. Knowledge.

از صــنعت جدا شــده اســت و به وادی هنر
نزدیک شـده ،باز هم نمیشـود این سـینما را
هنری در عرض ســایر قالبهای هنری  -از
جـمـلــه ،رقـس ،مـوســــیـقـی ،نـقّــاشــــی،
م ّســمهســازی ،معماری ،ادبیّا  ،تئاتر ،و
عکّاسـی  -به شـمار آورد .روشـن اسـت که
 .3شـناختگرایی در قلمرو نظریّهی فیلم همچنان از
مـهـمّتـریـن و ج ـدّیتـریـن رهـیــافــتهــا اســــت
).(Plantinga 2019
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این انکـار ،در قیـاب بـا انکـار اوّلیّـه ،قـدری

جن الی ،مباحث عدیدهای در نظریّهی فیلم

نرمتر اسـت :نخسـت گفته میشـد که سـینما

طـرح شــــدهانــد :از کـنــدوکــاو در بــاب

اساساً هنر نیست ،بل صرفاً صنعت است؛ امّا

وجودشـناسـی فیلم گرفته تا بررسـی تعاریا

حال گفته شده است که سینما هنری متمایز

فلســـفی فیلم؛ از امکـان اثرگـذاری اخالقیِ

از ســـایر هنرهـا نیســـت .بـاری ،در ردّ این

فـیـلـمهــا بـر مـخــاطـبــان گـرفـتــه تــا قــدر

ادّعای اخیر و ،از این رهگذر ،اثبا شأن و

پروپـاگـانـدای ســـیـاســـی و حتّی تبلی ـا

جـایگـاه ســـینمـا بـه مثـابـهی هنری متمـایز ،بـاز

کـاالهـای اقترـــادی؛ و از نســـبـت فیلم بـا

شــد تا

عواطا گرفته تا ربط هنر به باورهای دینی

تفاو های ســـینما با هنرهایی چون تئاتر و

و.(Elsaesser&Hagener 2010) ...

عکّاسی و ادبیّا نشان داده شود.

و همـهی این بحـثهـا ،تـا امروز ،نســـبـت

پای فلســفه به میان آمد .پ ،،تال

از پی دو گـام اخیر ،ســـینمـا بـه عنوان
هنر ،در کنار سایر قالبهای هنری ،پذیرفته
شـــد ،امّـا جـدّوجهـدهـای فلســـفی در بـاب

پرفرازوفرودی را میان فلســفه و ســینما رقم
زدهاند.
آن چه گذشت ،گزارشی بسیار موجز

شــباهتهای ســینما با ســایر هنرها (در گام

از ارتباط نظری فیلم و فلســفه بود ،به لحا

اوّل) و تفاو های سـینما با سـایر هنرها (در

کمکی که فلســفه به فیلم کرده اســت؛ امّا

گـام دوم) همچنـان پی گرفتـه شـــد و آرام

فیلم و فلســـفـه بـه لحـا کمکی کـه فیلم بـه

آرام ادبیّا ِ زیرشــاخهای در ذیل فلســفهی

فلســـفه کرده اســـت نیز با یکدیگر نســـبت

هنرها 1را شکل داد :نظریّه/فلسفهی سینما.2

داشــتهاند .چه بســیار مخاطبان ســینما که با

در نـظـریّــهی ســــیـنـمــا ،جســــتوجـوی

فیلم مردی برای تمام فرـــول با اندیشـــهی

تفـاو هـای فیلم بـا ســـایر هنرهـا کم کم بـه

رواقی آشـــنـا شــــدنـد ،بـا فیلم دکـار

بـه

شــد،

مســـألـهی بـدن-ذهن توجّـه پیـدا کردنـد ،و

کــه میشـــودگفــت تــا امروز داغترین و

حتّی بـا فیلم عرـــر جـدیـد انـدیشــــههـای

مناقشـهبرانگیزترین بحثها را در این وادی

فلسـفی-جامعهشـناختی مارک ،را شـناختند

رقم زده است.

و فهمیـدنـد .افزون بر این ،در دهـههـای اخیر

کشــا امکانا خاصّ فیلم معوو

در کـنــار ایـن مـبـحــث مـهـمّ و گــاه

شـمار زایدالوصـفی از اسـتادان فلسـفه برای

1. philosophy of the arts

2. theory/philosophy of cinema
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شـــرح و تبیین نظریّا انتزاعی فلســـفی از

کاســت و طبعاً ،برای بحث جدّی و عمی ،

فیلمهـا بهره میبرنـد ،تـا جـایی کـه امروز بـا

بـایـد یکی از این مبـاحـث را برگزیـد .پ،،

خیــل کتــابهــای راهنمــایی در فلســـفــه

در ایـــن مـ ـ ـــال ،بـــه داغتـــریـــن و

ســروکار داریم که میخواهند فلســفه را به

مناقشــهبرانگیزترین بحثِ دهههای اخیر در

دهند 2.پ،،

نظریّـهی فیلم ،میپردازم ،و آن این کـه :آیـا

فیلم هم کمکهای شـایانی به فلسـفه کرده

میتوان از ایـدهای بـه نـام «فیلم بـه مثـابـهی

شـــیوهی فیلممحور 1آموز

اسـت و ،بنابراین ،باید گفت که نسـبت میان
فیلم و فلسفه دوسویه بوده.

فلســفه» 3یا «فیلمــــــفلســفه» ،4یا حتّی ،به
نحوی جســـورانـهتر« ،فیلمســـفـه» 5دم زد؟

امّا این پیوســتگی میان فیلم و فلســفه

یعنی ،آیـا میتوان پـذیرفـت کـه دســـتکم

مخـالفـان و منتقـدانی نیز داشـــتـه اســـت و

پـارهای از فیلمهـا قـابلیّـتهـا و امکـانـا آن را

هماینـان تـاری این ارتبـاط را گـاه بـا افولهـا

دارند که ،نه فقط به آموز

فلسـفه کمک

و پی وخمهـایی مواجـه کردهانـد .از همـان

کننـد ،بـل خود در مقـام فلســـفـهپردازی

ابتدای تاری ســینما ،کم نبودهاند کســانی

ظاهر شـوند؟ شـاخسترین فیلسـوفان مدافع

که ،از منظر فلســـفه ،در ردّ شـــأنیّت هنری

این رأی را میتوان به دو نسـل تقسـیم کرد:

فیلم کوشــیدند و بعدها در اصــالت فیلم به

از نســــل اوّل ،اســـتـنـلـی َکـوِل (1971,

مثابهی هنری در عرض سایر هنرها جدّ بلیغ

) 1981, 1996و ژیــل دلـوز (1986,

کردند .از همین اردوگا ِه منتقدان و مخالفان

)1989؛ و از نســـل دوم ،اســـتفـان مـالهـال

بود که مناقشـا فلسـفیِ دامنهدار طرح شـد

) ،(2002, 2008, 2015دَنیِـل فرَمْتتون

در امکــان معرفـتبخشـــی فیلم و ارتبــاط

) ،(2006تــامـ ،وارتـنـبـرگ (2007a,

معنادار و قابلردّیابی میان ســینما با اخال ،

) ،2007b, 2011و نـــوکـــل کـــرول

سیاست ،و حتّی عواطا بشری.

).(2006, 2013, 2017

بنا بر آن چه گذشـت ،نسـبتهای میان
فیلم و فلسـفه را نمیتوان به یک نسـبت فرو
1. screen-oriented.
 .2از جمله بنگرید بهFalzon, 2014; Litch :
.2010; Fumerton and Jeske 2009

6

 .1پیشینه

ادّعای کلّی این اســت که پارهای از فیلمها
3. “film as philosophy”.
4. “film-philosophy”.
5. “filmosophy”.
6. Philosophizing.

ت
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خاصـــی از تفکّر فلســـفی را
ّ
میتوانند نوع
رقم بزننـد ،امّـا بـه طور خـاصّ هر کـدام از
فیلسـوفان پیشگفته اسـتداللها و تبیینهای

(از قبیل زمانـترویر).
 .1-2استنلی کَوِل

متفــاوتی در دفــاع از این ایــدهی تــازه در

اگر دلوز بیشـــتر بـا تکیـه بر قـابلیّـتهـای

نظریّهی فیلم دارند و در چیســتی این تفکّر

صـوری سـینما از فلسـفهورزی خاصّ سـینما

فلســفی ســخنان کمابیش متفاوتی عرضــه

دفـاع میکنـد ،در مقـابـلَ ،کوِل بیشـــتر بر

میکنند.

قابلیّتهای محتوایی ســینما و قدر فیلمها
در جهـتِ درگیرکردنِ مثثّر مخـاطبـان بـه

 .1-1ژیل دلوز

مســـــاکــلومــوضـــــوعــا ِ مــهــمّ امّا

دلوز از مخالفت با کاربســت هر چارچوبی

موردغفلتواقعشـدهی حیا بشـری تأکید

بیرون از ســـینمـا برای فهم و تفســـیر و ،در

میکنــد) .(Eldridge 2014: 1از نظر
1

کـلّ ،نقـد فیلم آغـاز میکنـد و آرام آرام ،بـا

َکوِل ،فیلم واکنش ضـمنیای به شـکّاکیّت

تکیه بر ایدهی عقلها و شیوههای گوناگون

فراگیر در دوران جدید است و این واکنش

فلســفیاندیشــی و فلســفهورزی در ســنّت

عبار از بازیابی امر روزمرّه است؛ و بدین

قـارّهای ) ،(Andina 2014: 38-64بـه

سان فیلم ترویری عرضه میکند از آن چه

این اندیشــه میرســد که فیلمها به شــیوهی

فلسـفه میکوشـد بر آن غلبه کند ،امّا گاهی

خـودشــــان بــه مســــاکــل مـیپـردازنــد و

نــیــز در تــال

بــرای بــیــان آن اســــت

فلســـفـهپردازیِ خـاصّ خودشـــان را دارنـد:

) .(Sinnerbrink 2011: 90مــزیّت

فـیـلـمهــا از طـریـ ترــــاویـر بــه تـفـلســـا

اســـرارآمیز فیلم ،نســـبت به فلســـفه در این

میپردازنــد ).(Deleuze 2000: 367

خرـــوص ،در این اســــت کـه میتوانـد

از نظر او ،یکی از مهمّترین دســـتـاوردهـای

وجوهی از ت ربـههـای مـا از واقعیّـت را بـه

این فلسـفهورزیِ سـینما ابداع دالیلی به سـود

ترــویر بکشــد و ،در عین حال ،همچنان به

«باورآوردن به این جهان» است ــــــ ـ که به

طرزی فریبنـده متمـایز و جـدا از ت ربـههـای

یـک معنـا پـاســـخی اســــت بـه مســــألـهی

مــا بــاقی بمــانــد .این دنیــایی کــه فیلم از

پوچانگاری از طری ابداع ترـــاویری تازه

ت ربههای ما ترویر میکند دنیای ما است،

1. Skepticism.
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امّا در عین حال احساب میکنیم که در آن

همین دستهی اخیر است که میگوید:

غـایـب ایم و نـاظری بیش نیســـتیم .فلســـفـه

من این فیلمها را شرحهایی دمدستی یا عامّهفهم از
دیدگاهها و استداللهایی نمیدانم که به معنای
دقیق کلمه ابداع فیلسوفان اند؛ بل آنها را تأمّالتی
در باب چنین دیدگاهها و استداللهایی و
ارزیابیهایی از چنین دیدگاهها و استداللهایی
میدانم ،یعنی در مقام تفکّر جدّی و نظاممند در آن
دیدگاهها و استداللها به همان نحوی که فیلسوفان
به تفکّر جدّی و نظاممند میپردازند .فیلمهایی از این
دست نه موا ّد خامّی برای فلسفه اند و نه منابعی برای
تزئین آن؛ بل ممارستهایی فلسفی اند ،فلسفه در
عمل ــ فیلم به مثابهی فلسفه (Mulhall
).2002: 2

شکّاکیّت رهایمان میکند که «نکند همهی

بـه گمـان او ،فیلمهـا از ســـه جهـت این

آن چـه هســــت داســـتـانی و خیـالی بیش

فلسفهورزی بدیع و اصیل را ان ام میدهند:

نیست!» گذشته از این ،از نظر دلوز و َکوِل،

اوّل این کـه فیلمهـا میتواننـد بـه مـا در فهم

هر دو ،ســینما به ســبب شــیوهی بازیابی امر

مســاکل و پرســشهای مهمّ فلســفی کمک

روزمـرّه و خـلـ نـظـرگــاههــا یــا نـحـوههــای

کنند ،به تأمّل در مسـاکل و پرسـشهای مهمّ

وجودداشتنِ تازه ،گونهای از فلسفه است.

فـلســـفـی بـْـردازنــد ،و حـتّـی مســــاکــل و

قرنها اسـت که میکوشـد این شـکّاکیّت را
بیان کند و حال سـینما توانسـته آن را ترـویر
کنـد .وانگهی ،بـه گمـان کول فیلم میتوانـد
بـا ترـــویرکردن روزمرّگی ،و نـه صـــرفـاً
داسـتان ،بر این شـکّاکیّت غلبه کند؛ چراکه
در داسـتانها اسـت که ما هم خود را بیشـتر
نـاظر مییـابیم تـا عـامـل؛ و ترـــویرکردن امر
روزمرّه بـه مـا در پیونـدیـافتن بـا جهـانی کـه در
آن زندگی میکنیم مدد میرسـاند و از این

پرســشهای فلســفی تازه طرح کنند؛ مانند
 .1-3استفان مالهال

فیلم بـازی دیویـد فینچر کـه قراکتی کمـابیش

ولی ،در نسـل تازهی مدافعان فیلم به مثابهی

تازه از شـ ـکّاکیّت وجودشـــناختی را طرح

فلســـفـه ،بحـثهـا مفرـــّـلتر و واضـــتتر

میکنـد .دوم ،فیلمهـا میتواننـد بـه پژوهش

میشـوند .مثالً مالهال فیلمهای فلسـفی را بر

در سـرشـت قالب سـینما بْردازند و در باب

دو گونـه میدانـد :نخســــت فیلمهـایی کـه

امکانا و محدودیّتهای آن بحث فلسفی

صـرفاً به بازنمایی کار فیلسـوفان میپردازند

کننـد .برای مثـال ،فیلم ت ربی شـــتـاب آرام

و ،بنابراین ،آثار فلســفیِ غیراصــل عرضــه

ارنی گِر خود

در مقــام آزمونی فکری

میکننــد؛ و دوم فیلمهــایی کــه بــه نحوی

عمل میکند و به این مســـأله میپردازد که

اصـــیـل فلســـفـهورزی میکننـد .و در بـاب

ت
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آیا میتوان گفت که ســرشــت و ذا فیلم

او بـه جســــتوجوی پیونـد مفهومی

عبـار از حرکـت اســـت یـا نـه .و ســـوم،

میـان ســـینمـا و واقعیّـت میپردازد و ،از این

فیلمها میتوانند به تأمّل در این امر بْردازند

رهگـذر ،بـه تـأثیری نقـب میزنـد کـه ســـینمـا

که آیا خودشـــان فیلم داســـتانی هســـتند یا

میتوانـد بر ادرا  3و فهم 4مـا از واقعیّت

خیر ،یا اص ـالً به تأمّل در جایگاه خودشــان

داشـته باشـد .به گمان او ،شـکّی نیسـت که

در مقام داســـتانهایی ســـینمایی بْردازند و

سـینما با ثبتوضـبط واقعیّت آغاز کرد ،امّا

بـدین ســـان بـه فلســـفـهورزی در بـاب خود

رفته رفته بســیاری از اهالی دنیای ســینما ،از

بْردازند ) .(Mulhall 2002: 1-11مثالً

دســتاندرکاران ســینما گرفته تا منتقدان و

بخش اعظم آثار کیارســتمی با شــکســتن

حتّی مخاطبان ،این تلقّی از ســینما را کافی

مرزهـای میـان فیلم داســـتـانی و مســـتنـد بـه

و وافی ندانســتند و فیلم را چیزی ورای این

نحوی ضمنی به تأمّل در این امر میپردازند

دیدند .به گمان ایشـــان ،فیلم میتوانســـت

که اســاس ـاً تمایز میان داســتان 1و واقعیّت

2

دنیــای خود

را خل کنــد ،دنیــایی کــه

در چیســـت و فیلم داسـ ـتانی و مســـتند چه

مرزهای دنیای ما را درمینوردید و با دنیای

مرزهـا و تمـایزهـایی دارنـد؛ و آیـا خود این

ما تفاو دارد .و سـینما با مواجهکردن ما با

فیلمهـا ،چنـان کـه برخی مـدّعی شـــدهانـد،

این دنیــاهــای تــازه  -یعنی واقعیّــتهــای
برساختهی تازه ــ میتواند ادرا

داستانی اند یا خیر.

و فهم ما

از واقعیّـت جهـان خودمـان ـــــــــــــ یعنی

 .1-4دَنیِل فرمپتون

واقعیّتهای حقیقی فعلی  -را عم ببخشد.

فرمْتون بهصـراحت از «فیلمسـفه» دم میزند

بـه نظر فرمْتون ،همین انـدیشــــه در ذهن

و در توضیت آن میگوید:

آنـدره بـازَن بود آن ـا کـه «ســـینمـا را عینیّت

فیلمسفه بهتر از فلسفه نیست ،بل نوع دیگری از
ی شهودی و عاطفی.
فلسفه است ــ یک رویداد فلسف ِ
در انتهای فلسفه ،ورای (یا ،به تعبیر بهتر ،بیرون از)
قابلیّت فلسفه ،فیلمسفه صرف ًا یک مسیر مجزّا برای
فلسفه است ).(Frampton 2006: 264

در زمان» تلقّی میکرد و همین فکر در سـرِ

1. Fiction.
2. Reality.

هوگو مانستربرگ بود آن گاه که «سینما را
رســـــانـــهی ذهـــنــیّـــت» مــیخـــوانـــد
).(Münsterberg 2002

3. Perception.
4. Understanding.
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این دنیـای ســـاختـهی ســـینمـا 1دنیـای

بکشــند .به باور او ،حتّی فیلســوفانِ آشــنا با

واقعی را بـه کلّی اســـتحـالـه میکنـد .فیلم از

فیلمــــفلسـفه نیز غالباً به مقایسـهی فیلمهایی

واقعیّـت فراتر میرود و بـه ذهنیّـت نزدیـک

که صــرفاً در مقام ترــویرکردن نظریّههای

میشـــود .ذهن اســـت که این اســـتحاله را

فلســـفی انـد بـا فیلمهـایی میپردازنـد کـه

ســـبـب میشـــود و دنیـایی از نوع خود

فلســفهورزی اصــیل میکنند .امّا واتنبرگ

میسازد.

میگویـد کـه این مقـایســــه خوـا اســــت.

ال تازه باشد،
فیلم میتواند حاوی نظام فکریای کام ً
اپیستمهای تازه ــ شاید این مفاهیم تازهی فلسفی
بتوانند حتّی مثالهای اعالیشان را در سینما پیدا کنند
).(Frampton 2006: 11

فیلمهـای نوع اوّل هم تقریبـاً بـه همـان انـدازه

پ ،،باید فیلم را دارای قوای ذهنیای
خــاصّ خود دانســــت ،کــه آدمی را بــه
ضـــبطومهار واقعیّت قادر میســـازند .و از
رهگـذر این قـابلیّـتهـا ،ســـینمـا میتوانـد
تبیینهایی عمی و ســودمند از وضــعوحال
مـا بـه دســـت دهـد :یعنی آیینـهای بـاشـــد در
دســـتـان مـا برای بـازیـابی و بـازشـــنـاســـی
تعـامـلهـایمـان بـا دنیـا ،خواه تعـامـلهـای
عاطفیمان و خواه تعـاملهای عقیـدتیمان و
خواه غیر از آن.
 .1-5تامس وارتنبرگ

وارتـنـبـرگ ،بــا پـیگـرفـتـن آراو کـول ،بــه

در کار فلسـفهورزی اند که مقالهای فلسـفی:
هر دو نظریّـهای فلســـفی را در دســـترب
مخاطبان قرار میدهند ــــ ـ یکی به وسیلهی
متن نوشتاری و دیگری به وسیلهی فیلم.
ال فیلم عصر جدید چاپلین را در نظر بگیرید.
مث ً
میدانیم که چاپلین گرایشهای چپ داشت و در این
فیلم بهوضوح نظریّات مارکس در خصوص استثمار
کارگران را به تصویر کشید و نشان داد که چگونه،
ی لجامگسیخته ،کارگران دچار
در نظام سرمایهدار ِ
ازخودبیگانگی میشوند .البتّه ،او همهی اینها را با
ی طنز بیان کرد و ،به تعبیری که در تاریخ سینما
چاشن ِ
مشهور است ،فیلمی در قالب طنز سیاه ساخت .امّا،
در هر حال ،این فیلم شیوهای برای فهم پارهای از
آراء مارکس پیش پای مخاطبانش میگذارد و ،از این
جهت ،قابل مقایسه با همهی کتابها و رسالهها و
مقالههای فلسفیای است که در آراء مارکس در این
خصوص نوشته شدهاند (Wartenberg
).2007b: 30

رهیافت «فلسـفه بر پردهی سـینما» قاکل شـده

وارتنبرگ معتقد است که فیلم قابلیّت

است .بر طب این رهیافت ،پارهای از فیلمها

ان ام مهمّترین و عامّترین کارهای فلســـفه

میتوانند نظریّههای فلســـفی را به ترـــویر

را ،البتّه به شـــیوهی ســـینمایی ،دارد .او در

1. film-world

ت
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کتاب فیلم به مثابهی فلســفه :اندیشــیدن بر

در ســـینما» 4از «فلســـفهی ســـینما» ،5آغاز

روی پردهی سـینما به بحث تفرـیلی در این

میکنـد و همـهی دعـاوی معوو بـه فیلم بـه

بـاب میپردازد کـه فیلمهـا میتواننـد آزمون

مثابهی فلســفه را در ذیل فلســفه در ســینما

فکری ،1مثـال نق

 ،2و حتّی اســـتـدالل

3

جای میدهد) .(Carroll 2017: 265به

فلسـفی عرضـه کنند ـــــــــ با آن که عموماً

گمان او ،احتماالً همه میپذیرند که فلسـفه

فرض بر این اسـت که ان ام این سـه کار در

به دو شــیوهی ارزشــمند میتواند در ســینما

انحرــــار فلســـفـه اســــت .نیز ،وارتنبرگ

حضـــور پیـدا کنـد :نخســـت هنگـامی کـه

خرـوصـاً با تمرکز بر سـه فیلم عرـر جدید

نکتهی فلســـفی طرحشـــده از ســـوی یک

( ،)1936سـاختهی چارلی چاپلین ،امْراطور

فیلســو

را یک فیلم ترــویر میکند و به

( ،)1964ســــاخــتــهی انــدی وارهــول ،و

تعبیری بازنشـر میدهد؛ و دیگر هنگامی که

مـاتریک ،)1999( ،ســــاختــهی خواهران

شـــارحی برای شـــرح و توضـــیتِ نکتـهای

واچوفســکی ،ســعی میکند برــیر های

فلسفی ــــــ ـ که پیشتر فیلسوفی آن را طرح

فلســفیای را فهرســت کند که فیلمهایی از

کرده است ــــ از یک فیلم بهره میگیرد و

این دست میتوانند به مخاطبانشان بدهند.

بـه تعبیری نکتـهی فلســـفی مورد نظر را بـه
فیلم وارد میکند .البتّه ،روشــن اســت که،

 .1-6نوئل کرول

در هر دو حال ،این دسـت فیلمها ترـویر یا

و در نهایت ،کرول ،که در میان نسل جدید
فیلســـوفـان مـدافع فیلم بـه مثـابـهی فلســـفـه
جــایـگــاهـی ویـژه دارد ،بــا بـررســـیهــای
ژر انـدیشـــانـه و تیزبینـانـها

از ادّعـاهـای

موافقان و مدافعان این ایده ،مسیری تازه در
این وادی باز میکند .او با تفکیک «فلســفه
1. thought experiment.
2. Counterexample.
3. Argument.
4. “philosophy in cinema”.
5. “philosophy of cinema”.

توضیتِ نکتهای فلسفی قلمداد میشوند.
مثال مورد اوّل میتواند نسبت برگمن با روانشناسی

ی اینو کایال 6در فیلم از زندگی عروسکان
فلسف ِ
خیمهشببازی باشد ،حال آن که مثال مورد دوم
میتواند استفاده از فیلم کاسپر هاوز ِر هرتسوگ در
7

ن الکان باشد .در مورد برگمن،
توضیح نظریّهی زبا ِ

 :)1890-1958( Eino Kaila .6فیلسو
روانشناب فندالندی.

و

 :)1901-1981( [Jacques] Lacan .7روانکاو
و روانپزشک فرانسوی ،که تأثیر فراوانی در
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فیلسوف به نحوی پذیرفتنی قائل است به این که
برگمن میخواسته به آراء کایال بپردازد ،حال آن که،
ن الکان را در
در مثال هرتسوگ ،شارح نظریّهی زبا ِ
خصوص فیلم مورد نظر به کار میبندد به امید آن
که ،شاید ،فیلم نظریّه را توضیح دهد ،چنان که چه
بسا استعارهای چنین کند .به عبارت دیگر ،میتوان
گفت که ،در مورد برگمن ،فیلسوف کایالی
توضیحدادهشده در فیلم را مییابد ،حال آن که ،در
مورد هرتسوگ ،فیلسوف شبکهای نظری را به فیلم
وارد میکند ).(Carroll 2017: 266

بـه گمـان کرول ،امروزه کســـی منکر
این نیســت که دســتکم پارهای از فیلمها

چنین باشد ،باید تأیید کنیم که فلسفهورزی
و فلســـفـهپردازی با فیلم کامالً امکان دارد،
هرچنـد بـهنـدر بـالفعـل نیز صـــور گرفتـه
است.
 .2فیلم در مقام فلسفهپردازی

در فلســـفــه و هنر ،هر دو ،تــاری بــهواقع
بخشـــی از کــار اســــت .در پزشـــکی و
زیســـتشـــناســـی ،الزم نیســـت که تاری
پزشــکی و زیســتشــناســی را بخوانیم و

فلســـفـههایی ازپیشموجود 1را به ترـــویر

هلّاجی کنیم تا پزشـــک و زیســـتشـــناب

میکشـند؛ یعنی سـینما امکانا آن را دارد

خاصـی به
ّ
شــویم ،مگر آن که در شــاخهی

کـه ایـدهای فلســـفی را بیـان کنـد .حـال ،بـا

نــام تــاری این رشـــتــههــا کــار کنیم .در

ســـیـنـمــا ،چـوـور

رشـتههایی از این دسـت ،آگاهی از آخرین

نمیتوان ترــدی کرد که ســینما میتواند

دســتاوردها اهمّیّت اســاســی را دارد .امّا در

فلســـفهای تازه نیز عرضـــه کند؟ یعنی ،آیا

فلسفه و هنر ،هر دو ،وضع از اساب متفاو

نمیتوان ترـــوّر کرد کـه نکتـهی فلســـفی

اســــت .در این دو حیوـه هرگز نمیتوان

خوور کرده به ذهن یک فیلمسازــفیلسو

گفـت که آخرین ســـخنـان ارزشـــمندترین

پــذیـر

ایـن امـکــانــا

را خود او در یـک فیلم طرح کنـد؟ بـه بـاور

ســـخنـان انـد و بـه صـــر

کرول ،هرچنـد این کـار دشـــوارتر از کـار

میتوان در فلسـفه یا هنر خبره شـد .از همین

قبلی اسـت ،ناشـدنی نیسـت .یعنی ،در جایی

زاویـه بود کـه در این جســـتـار ،نخســــت،

که ســینما قابلیّت طرح ایدههای فلســفی را

گزارشـــی از ســـرگذشـــت ایدهی فیلم به

دارد ،علیالقـاعـده نبـایـد فرقی بکنـد کـه این

مثـابـهی فلســـفـه آوریم .حـال ،در ادامـه،

ایـدههـا ازپیشموجود بـاشـــنـد یـا نـه .و اگر

میکوشـــیم از منظری متفـاو بـه دفـاع از

ساختارگرایی ،زبانشناسی ،و نظریّهی فیلم

1. preexisting philosophy.

داشت.

آگـاهی از آنهـا

ت
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فیلمســـفه بْردازیم .یعنی ،تال

میکنیم تا

دارد و نـه این کـه محتوای نکتـهی فلســـفیِ

نشـــان دهیم کـه شـــش کـار مهمّ در وادی

شــرحوتوضــیتدادهشــده چیســت ربوی به

فلسـفه هسـت که دسـتکم پارهای از فیلمها

فلســـفیبودن کـار او دارد .حـال ،اگر بتوان

قادر به ان ام آنها هســتند .و اگر فیلمهایی

مـثــالـی یــافــت کــه ،در آن ،فـیـلـمـی بــه

در میـان بـاشـــنـد کـه بتواننـد این شـــش کـار

شــرحوتوضــیت نکتهای فلســفی میپردازد،

فلســـفـه را ان ـام دهنـد ،بـایـد پـذیرفـت کـه بـه

باید پذیرفت که دسـتکم پارهای از فیلمها

طور کلّی رســــانــهی فیلم بــالقوّه امکــان

قــابـلـیّــت آن را دارنــد کــه از ایـن لـحــا

فلســـفهپردازی را دارد و ،بنابراین ،موجّه و

فلسفهورزی کنند.

معقول است که از فیلمسفه دم بزنیم.
 .2-1فیلم در مقام شرح و توضیح نکتهای فلسفی

یکی از رایجترین کـارهـایی کـه فیلســـوفـان
در مقام فلســفهورزی بدان دســت مییازند

تام ،وارتنبرگ ،در کتاب اندیشیدن
بر روی پردهی ســینما ،فیلم عرــر جدید را
مثـالی عـالی از این امر میدانـد .او بـه طور

خاصّ به صـحنهی خطّ مونتاژ در فیلم عرـر
جدیدِ چاپلین اشاره میکند و آن را شرحی

شـرح و توضـیت نکتهی فلسـفیای اسـت که

بر نظـریّــهی مــارک ،در بــاب تنـزّل کــار

فیلسـوفی پیشـتر آن را طرح کرده اسـت ـــــ

انســـانی 1و ازخودبیگـانگی 2کـارگران در

خواه نکتهای وجودشـــناختی باشـــد ،خواه
معرفتشـــناختی ،و خواه ارز شـــناختی؛
خواه نکتهای در انسـانشـناسـی فلسـفی باشـد،
خواه در فلســـفـهی ســـیـاســـی ،و خواه در
فلســـفـهی هنر؛ و خواه نکتـهی مورد نظر از
مقولهی پرســـش فلســـفی باشـــد و خواه از
مقولـهی پـاســـ فلســـفی .یعنی ،نـه این کـه
فیلســـو

به شـــرح و توضـــیت نکتهای در

کـدام حوزهی فلســـفـه میپردازد دخلی بـه
فلسـفیبودن کار

در مقام شـرح و توضـیت

1. degradation of human labor.

نظام سـرمایهداری تفسـیر میکند .به گفتهی
او ،چاپلین این نظریّه را در اصل به وسیلهی
اداواطواری طنزآمیز بیـان میکنـد ،هرچنـد
عـالمـاً و عـامـداً طنزی ســـیـاه اســـت .چـاپلین
نشـــان میدهد که حرکت تکراریِ موجود
در کار بر جسـم کارگر مسـتولی میشـود و
آرام آرام او را از مقام انسانی تنزّل میدهد.
در واقع ،همهی کارکردهای انسانیِ کارگرِ
الشـعاع کاری که مدام و بیوقفه
فیلم تحت ّ
ان ام میدهد قرار میگیرند و او صــرفاً در
2. Alienation.
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حکم ابزاری برای بســـتن پی ها میشـــود.

فیلم ،بـه واســـوـهی عرضــــهی روایتی از

افـزون بـر ایـن ،کــارگـر چـنــان از خـود

مـاجرای پـایمردی قـاضـــی تـام ،مور بر

بیگـانـه میشـــود کـه این رفتـار

در بـرابـر زیــادهخـواهـی هـنـری

انســـانیا

عـقـیــدها

پی ســفتکردن را در خرــوص هر چیزی

شــشــم ،به مخاطبان درکی عمی از فکر

که مشــابهتی با پی دارد ان ام میدهد ،هر

«زنـدگی اصـــیـل» میدهـد و ،بـه واقع ،این

چند آن چیز کاری به جز سـفتکردن را از

اندیشـه را در ذهن مخاطب واضـت میکند.

او موـالبـه کنـد :بـه یـاد آوریـد کـه چـاپلین در

بنــابراین ،بــهدرســـتی میتوان این فیلم را

فیلم حتّی تال

میکنــد کــه دکمــههــای

شـرحی بر ایدهی فلسـفیِ «زندگی اصـیل»

1

لباب زنی را سـفت کند (Wartenberg

دانسـت ،که سـقراط ،فیلسـوفان رواقی ،و در

).2007a: 32-54

عرـر حاضـر اگزیسـتانسـیالیسـتها  -و در

روشـن اسـت که در این جا با صـر
تکرار سـخن مارک ،مواجه نیسـتیم ،بل این

رأب همـهی آنهـا ســـورن کِرکگور - 2بر
آن تأکید میورزند.

صـــحنـههـا بـه نحوی ســـخن او را شـــرح

یـکـی از قـوـعـیتـریـن اصـــول مـورد

میدهند و قابلفهمتر میکنند .حال ،ممکن

پذیر

اســـت منتقـدانی بگوینـد کـه چـاپلین همـان

وظیفـهنگرانـه بـاشـــنـد ،خواه نتی ـهنگرانـه ،و

ســـخن مـارک ،را فقط بـا اداواطوار تکرار

خواه فضـــیلـتنگرانـه  -این اســـت کـه بـه

میکند .در پاسـ  ،باید خاطرنشـان شـد که

واســـوــهی ایـ ــاد هـر پـیـونــدی بـرای فـرد

خطّ مونتاژ در کارخانههای ماشــینســازی

تعهّدا اخالقیای ای اد میشود .امّا از هر

بعــد از مرگ مــارک ،بــه وجود آمــد و،

دانش ـ و یا حتّی اســتاد فلســفهی اخال که

بنابراین ،ح ّ با وارتنبرگ اســت در این که

بْرســی ،به هزار زبان پاســخت میدهند که

چـاپلین صـــرفـاً بـه بیـان طوطیوار ایـدهی

توضـیتدادن «این تعهّدا اخالقی ناشـی از

مــارکـ ،نـمـیپـردازد و بــل آن را شـــرح

پیوندها» امری بهغایت دشــوار اســت .ولی،

میدهد ).(Wartenberg 2007a: 47

بـه نظر میرســـد کـه فیلمی چون رقس در

مـثــال دیـگـر ،فـیـلـم مـردی بـرای تـمــام

غبار ،ســـاختهی اصـــ ر فرهادی ،شـــرحی

فرــول ،ســاختهی فرد زینهمان ،اســت .این

ملموب و ،بـه قول هگـل ،انضـــمـامی از این

1. “authentic life”.

2. Søren Kierkegaard.

در همـهی نظـامهای اخالقی  -خواه

ت
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اصــل انتزاعی فلســفی عرضــه میدارد .فیلم

ذهنســـوز که« :از ک ا میتوانم بفهمم که

رقس در غبـار ،از این منظر ،برای مخـاطـب

واقعاً وجود دارم؟» با این اوصــا  ،روشــن

اخالقی نـاشـــی از

اسـت که طرحکنندگان آن پرسـشها سـهم

پیونــدهــا» را توضـــیت میدهــد و میتوان

عظیمی در پیشبرد فلسفه ـ ـ و حتّی در طرح

انـدیشــــهی «تعهّـدا
شرحی پذیرفتنیا

به شمار آورد.

1

خود این پاس ها ـ ـ دارند .وانگهی ،سقراط
از همان ابتدای تاری فلسـفه ،به ما آموخت

 .2-2فیلم در مقام طرح مسألهای فلسفی

که کار فلســفهی اصــیل 2بیشــتر پرســیدن

هرچند به عرضـهی ایدههای تازه در فلسـفه

اســت تا پاســ دادن؛ و بر این ســخن او تا

بـاالیی داده میشـــود ،میدانیم کـه

امروز خدشـــهای وارد نشـــده و فیلســـوفان

شـــرح و توضـــیت آن ایـدههـا و مواضـــع

نــامـبـردار بـر آن تــأکـیــد هـم کـردهانــد

گفتهشـده نیز در جای خود ارزشـمند اسـت

) .(Buckley 2002: 197پ ،،حـال،

و ،چنان که اشــاره شــد ،کاری فلســفی به

ببینیم کـه فیلمهـا میتواننـد در مقـام طرح

شـــــمــار مــیآیــد .امّــا بســـــیــاری از

پرسش فلسفی ظاهر شوند یا خیر.

ارز

تاری اندیشـــهنگاران بر این دقیقه انگشــت

چـنــان کــه بســـیــار گـفـتــهانــد ،فـیـلـم

گذاشــتهاند که هر ایدهی تازهای ،در واقع،

مـاتریک ،شـــرح و تفســـیری قـابـلفهم و

پاســخی اســت به مســألهای که پیشــتر طرح

امـروزیـن از مســــألــهی پـیـشگـفـتــه ،یـعـنـی

شـده اسـت .طرح اندیشـهی «زندگی اصـیل»

شــکّاکیّت بنیادین 3در باب جهان بیرون از

از ســوی ســقراط ،در واقع ،پاســخی بوده
اسـت به مسـألهی «چگونه باید زیسـت؟» ،و
ابداع «شـکّاکیّت رو شـناختی»ِ دکار و
طرح ایـدهی مشـــهور بـه Cogito ergo

=[ sumمیاندیشـم پ ،هسـتم از سـوی او
پاسـخی بوده اسـت به این مسـألهی فلسـفیِ
 .1کسانی چون رابر سینِربرینک در خروص ربط
سینما به اخال ادّعاهایی باالتر از این دارند و
اصالً از اخال سینمایی )(cinematic ethics

ذهن ،اسـت و ،از این جهت ،میتوان آن را
در مقـام فلســـفـهورزی بـه حســــاب آورد

) .(Turvey 2019: 593مــاتــریــکــ،
مسألهای ازپیشموجود را شرح میدهد ،امّا
آیا ممکن نیســت که فیلمی مســألهای تازه
طرح کند؟ اگر پیش از ســاختهشــدن فیلم
دم میزنند )(Sinnerbrink 2017؛ امّا ادّعای
ما در این جا به آن درجه نیست.
2. authentic philosophy.
3. radical skepticism.
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مـاتریک ،،مســـألـهی جهـان خـارج از ذهن

ســاختهی اصـ ر فرهادی ،اســت .بحثهای

طرح نشــــده بود ،کــامالً ممکن بود کــه

مهمّ و ارزشمندی ،از منظر فلسفهی اخال ،

ماتریک ،را در مقام طرح این مســأله برای

در بــاب ایـن فـیـلـم مـیتـوان طـرح کـرد و

نخسـتین بار به شـمار آوریم .نکته در این جا

کردهانــد (Sinnerbrink 2017: 81-

اســـت که ظرفیّتهای ســـینما امکان طرح

)106؛ امّــا آن چــه این فیلم را در مقــام

یک مســألهی فلســفی را میدهد ،خواه آن

طرحمسألهی فلسفی قرار میدهد این است،

مسـأله پیشـتر در جایی طرح شـده باشـد یا در

از یک منظر ،در فیلم ،تعارضـــی میان ســـه

سـینما برای اوّل بار طرح شـود .امّا ،گذشـته

مـکـتــب اخـالقـی مـهّـم مـیبـیـنـیـم :اخـال

از این ،فیلم بلِیـد رانِر 1را میتوان در مقـام

عـدالـت ،3اخال مراقبـت یـا شـــفقـت ،4و

طرح یک مســألهی وجودشــناختی تازه به

اخال وظیفـه یـا حکم مول یـا تن یزی.5

شـــمـار آورد .بلِیـد رانِر ،در کنـار ســــایر

اخال عـدالـت میگویـد کـه نبـایـد ذرّهای از

مضـــامینش ،این پرســـش را مورح میکند

ح ّ دیگری را تضـــییع کنیم و تکلیا مـا

که آیا بدلهای انسـانها 2میتوانند شـخس

این اسـت که ح ّ هر کسـی را دقیقاً رعایت

بـاشـــنـد یـا نمیتواننـد (Mulhall 2002:

کــنــیــم ) .(Wolcher 2016اخــال

) .19-31به نظر میرســـد که فیلم در مقـام

مراقبت یا شــفقت چیزی فو عدالت از ما

طرح این پرســش  -که ربطونســبت وثیقی

طلـب میکنـد و میخواهـد کـه نـه فقط ح ّ

بــا چنــد حوزهی مهمّ فلســـفی ،از جملــه

هی ک ،را تضـییع نکنیم ،بل تا آن جا که

انسـانشـناسـی فلسـفی ،دارد  -پیشـرو اسـت و

میتوانیم بـا نگـاه شـــفقـتآمیز در دیگران

صـــرفاً مســـألهای ازپیشموجود را شـــرح

نظر کنیم و تا آن جا که در توانمان هســت

نکرده اســــت .و اگر چنین بـاشــــد ،بـایـد

بـه انـدازهای کـه نیـاز دارنـد ،ولو بیش از

ترـــدی کرد کـه فیلمهـایی مـاننـد بلِیـد رانِر

ح ّشـــان بـاشـــد ،بـه ایشـــان کمـک کنیم.

میتواننـد در مقـام طرح مســـألـهی فلســـفی

عدالت مسـتلزم این اسـت که مرز ح ّ خود

باشند و ،به نوعی ،فلسفهپردازی کنند.

با دیگران را بشــناســیم و دقیقاً همان مرز را

مثال دیگر فیلم جدایی نادر از سیمین،

رعایت کنیم؛ یعنی نگذاریم ذرّهای از سهم

1

4

2

5

replicants
ethics of justice

3

ethics of care or empathy
deontological ethics or
categorical imperative

ت
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دیگری نرـــیب ما شـــود و ،در عین حال،
ذرّهای هم از سـهم ما نرـیب دیگری شـود،

بــاشـــنــد ،از طری همین قواعــد تن یزی
حاصل میشوند ).(Darwall 2003

2

چون اقتضـای عدالت این اسـت .امّا اخال

با وصـفی که رفت ،میشـود گفت که

شـفقت مسـتلزم این اسـت که اوّالً ح ّ هی

نزاع ســه شــخرــیّت فیلم با هم ناشــی از

کـ ،را ضــــایـع نـکـنـیـم و ،در ثــانـی ،اگـر

مکـاتـب اخالقیای اســــت کـه هر کـدام

میتوانیم به دیگران احســـان 1هم بکنیم و،

میکوشــند بر طب آن رفتار کنند .میتوان

به تعبیری ،از ایشــان مراقبت کنیم؛ مراقبت

تـا حـدّی نـادر را نمـاینـدهی اخال عـدالـت،

کنیم که چه نیازهای عمیقی از ایشان معوّل

ســـیمین را نمـاینـدهی اخال شـــفقـت یـا

و برنیاورده مانده اسـت و از ما برمیآید که

مراقبت ،و راضیه را نمایندهی اخال وظیفه

کنیم؛ به تعبیر

یا قواعد تن یزی دانســت .نادر به هی وجه

ســادهتر ،در ارتباط با دیگران مدام از خود

حاضـر نیسـت که چیزی بیش از ح ّ کسـی

بْرســـیم کـه چـه کـاری از مـا برای دیگران

به او بدهد ،خواه مابقی پولِ بنزین باشـــد و

ســـاختـه اســـت کـه خودشـــان از ان ـامش

خواه پولی بـه راضـــیـه و ح ّـت تـا بـه زخم

درمـانـده انـد (Slote 2007; French

زنـدگیشــــان بزننـد؛ هرچنـد اگر برایش

) .& Weis 2000ولی ،اخال وظیفه یا

مسـ ّل شـود که کسـی حقّی دارد ،آن را تا

قواعد تن یزی سـخنش چیز دیگری اسـت.

بـه تعبیر خود

«قرون آخر و از هر ک ـا

اخال وظیفـه میگویـد :تو بـایـد ببینی کـه

که شـــده» پرداخت میکند .برای ســـیمین

وظیفـها چیســـت و دقیقـاً بـه همـان عمـل

مهمّ نیســـت کـه راضـــیـه و ح ّـت از آنهـا

کنی .این که مقتضـــای عدالت چیســـت و

طـلـبـی دارنــد یــا نــه ،فـقـط بـرایـش آرامـش

شـفقت چه اقتضـاو میکند کارِ تو نیسـت .تو

روحی فرزند و خانوادهی خود

از سویی،

بـایـد قواعـدی را کـه تن یزیانـد را در مـدّ

و خانوادهی راضـیه و ح ّت و فرزندشان از

نظر داشته باشی و رعایت کنی .اگر عدالت

سـوی دیگر ،اهمّیّت دارد .در واقع ،شـفقت

و کارکرد اخالقی داشــته

برایش بیش از صــر ِ عدالت اهمّیّت دارد

1. Charity.
 .2البتّه ،در دهههای اخیر تال هایی در جهت

 ،)1392امّا

آنها را برای ایشــان برطر

و شــفقت ارز

ترکیب و آشتیدادن مکاتب اخالقی با یکدیگر

صور

گرفته است (اتر

تعارضهایی نظیر آن چه در فیلم جدایی نادر از
سیمین ترویر شده است همچنان رخ مینمایند.
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و همـهی همّ و غمّش مراقبـت اســــت .و

کـه انتظـار میرود کـه پرســـشهـای عمی

راضــیه امّا فقط به این دلیل نمیخواهد ح ّ

فلسفی با مخاطبانشان بکنند (Marmysz

یا پول دیگران به زندگیا

وارد شـود که

پرسـیده اسـت و به او گفتهاند که اگر طر
(یعنی نادر) راضــی نباشــد ،نباید آن پول را

).2012
 .2-3فیلم در مقام ردّ یک موضع فلسفی

بـگـیـرد (یـعـنـی دقـیـق ـاً بـر طـبـ قــاعــدهی

یکی دیگر از کارهای مهمّی که فیلســوفان

تن یزی) .گـذشـــتـه از این ،مـا بـا وضـــع

بـدان مبـادر میورزنـد

دردنـا

و تـأثّرانگیز ح ّـت و خـانوادها

بـه کرّا

و مرّا

ردّ یک موضـع فلسـفی اسـت .تاری فلسـفه

نیز آشـــنـا شـــدهایم و دیـدهایم کـه در چـه

ســـرشـــار اســـت مواردی که فیلســـوفان به

گردابی از مرــــاکـب گرفتـار انـد و این بر

تحـدّی بـا مواضـــع یکـدیگر پرداختـهانـد و

پیچیدگی ترمیمگیری میافزاید.

حتّی در مقام ردّ ادّعاهای مشهور برآمدهاند.

در انتهـای فیلم ،بـا آن کـه ظـاهراً همـه

حال ،دعوی این اسـت که پارهای از فیلمها

حاضـر شـدهاند که دعوا را فیرله بدهند ،باز

نیز میتواننـد از عهـدهی این کـار فلســـفی

هم تعـارض دیـدگـاههـای اخالقی ســـبـب

بربیایند.

میشـــود کـه همـه چیز بـه نقوـهی صـــفر

یکی از بـاورهـای مبنـایی مـا انســـانهـا

بازگردد :نادر از راضـیه میخواهد که قسـم

این اســــت کـه از یـک خودِ یکْـارچـه و

یـاد کنـد کـه نـادر حقّی از او ضـــایع کرده

پیوسـته برخوردار ایم .این باور ،از جمله ،به

(جنینش را کشــته) ،راضــیه نمیتواند قانون

این باور دیگر من رّ شـده اسـت که هر یک

را زیر پـا بگـذارد ،و . ...حـال ،مـا

از فردافرد مـا نـه فقط از ســــایر موجودا

میمانیم و این پرســـش ذهنســـوز که :در

پـیـرامـونمــان ،نـظـیـر جـمــادا

و نـبــاتــا

چنین وضـــعوحـالی چـه بـایـد کرد؟ و این

حیوانـا  ،کـه نیز از انســـانهـای همنوعمـان

پرســش عمیقی که فیلم طرح میکند چنان

جدا ایم .البتّه ،اند شـــمار فیلســـوفانی در

در مخاطبِ برـــیر رســـوخ میکند که ،به

تاری فلســفه ،مانند دیوید هیوم ،فیلســو

تعبیر فیلسـوفان یونان باسـتان ،او را به حیر

اســـکـاتلنـدی ،بودهانـد کـه بـا این رأی از در

فلسفی 1دچار میکند ــــ یعنی همان کاری

مـخــالـفــت درآمــدهانــد و بــا آن تـح ـدّی

تن یزیا

1. philosophical

ت
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کردهانـد ،امّـا در کـلّ این ترـــوّرِ جـدایی و

دیویـد فینچر بـا اســـتفـاده از این امکـان در

تمـایز ،بـا مخـالفـت فلســـفیِ جـدّیای مواجـه

فیلمش صـحنهای را به ترـویر میکشـد که

نشـده اسـت .حال ،اگر بشـود گفت که فیلم

در آن مــا میتوانیم هم از میــان فضــــای

باشـگاه مشـتزنی ،سـاختهی دیوید فینچر،

«خـالی» عبور کنیم و هم از میـان «اشـــیـاو

این تلقّی فلســفی ما را به تحدّی میخواند،

جـامـد» و هم از میـان میـان تن «انســـان» .بـه

باید ترـــدی کرد که فیلم مذکور در مقام

قول فیلسـوفان ،با این آزمون فکری ،باور ما

ردّ یک ادّعای فلسفی عمل کرده است:

بـه تمـایز از محیط پیرامونمـان را بـه تحـدّی

ن
نمای افتتاحیّهی فیلم باشگاه مشتزنی که دوربی ِ
مجازی بدون واردکردن هیچ آسیب و صدمهای وارد
بدن راوی میشود و از آن خارج میشود ،حاکی از
فردی نیست که در تقابل با فضای پیرامونش قرار
گرفته است ،بل حاکی از این است که راوی فقط
بخشی از فضایی است که نه از مابقی فضای
پیرامونش متمایز است و نه نسبت به این فضا در
اولویّت باالتری قرار دارد (براون .)139 :1398

میخواند.

از مـنـظـری دیـگـر ،در ایـن جــا بــا آن
تمایز فلسـفیِ مفروض دالّ بر این که انسـان
متمـایز از فضـــای بیرونش ،از قبیـل دیوار و
سـنگ و ...اسـت ،چالش میشـود .مخاطب
تمایزِ خاصـّی میان جسـم مشـتزن با فضـای
بیرون نمییـابـد ،چون میبینـد کـه دوربین از
درون رگ و پـی او حـرکــت مـیکـنــد و،
بدون هی نشـانی از ت ییر فضـا ،بیرون از او
را به ترـویر میکشـد .البتّه ،روشـن است که
این امکـان را فنّـاوری دی یتـال در اختیـار
ســـینمـا قرار داده اســـت ،امّـا ،در هر حـال،
1. thought experiment.

این کار را فیلسوفان ،در تاری فلسفه،
بســـیار کردهاند .مثالً ســـقراط با طرح یک
آزمون فکری ،1در مقـام مثـالنق

 ،2بـا این

باور رایج در فلسفهی اخال چالش میکند
کـه گزارههـای اخالقی هی گـاه بـا یکـدیگر
تعـارض پیـدا نمیکننـد :ترـــوّر کنیـد کـه
همسـایهتان شـمشـیری را به امانت نزد شـما
گذاشـته اسـت .روشـن اسـت که ردّ امانت
یکی از اصــول اخالقی اســت .بنابراین ،هر
گـاه بخواهـد کـه امـانتش را بـه او بـازگردانیـد،
بـایـد اخالقـاً چنین کنیـد .حـال ،فرض کنیـد
که همان همســایه اکنون دچار جنون ش ـده
اسـت و به شـما خبر میدهند که به سـراغتان
میآید تا شـمشـیر

را پ ،بگیرد .تکلیا

شــما در این جا چیســت؟ از ســویی ،اخالقاً
بـایـد امـانـت را پ ،بـدهیـد و ،از دیگر ســـو،
بـایـد تـا آن جـا کـه در توانتـان هســــت از
2. Counterexample.
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آســیبرســیدن به دیگران جلوگیری کنید.

در دهههای اخیر ،کم نیســتند فیلمهایی که

میدانید که بر آن م نون حرجی نیســت و

در آنهـا داســـتـان از زبـان حیوانـا و حتّی

چه بســا با آن شــمشــیر به کســانی آســیب

اشـیاو روایت میشـود و ،از این رهگذر ،به

برســـاند؛ امّا شـــما که م نون نیســـتید چه؟

نوعی بـا فـاعلیّـت مح

انســــان در مقـام

(افالطون  .)817-18 :1380در عرر حاضر

شناسایی جهان هستی تحدّی میشود.

هـم فـیـلســــوفــان از ایـن رو

بـرای ردّ

نظریّههای فلسـفی بهره میگیرند .مثالنق

بـرنــارد ویـلـیــامـز 1بـر فــایــدهبــاوری 2از

نـمـونــهی دیـگـر ،فـیـلـم ســـرگـیـ ــهی
هیچکا

اســت که به بررســی این تر ـوّر

مـیپـردازد کــه عشـــ ِ واقـعـی عشـــ ِ بــه

مشـــهـورتـریـن نـمـونــههــا اســــت ،کــه هـر

خـاصــ ّــه7هـای معشـــو اســـت .آیـا ،برای

دانشـــ ـوی فـلســـفــهی اخـال از هـمــان

تمــاشــــاگر فیلم ،گریزی از این نتی ــهی

دربهای ابتدایی با آن آشنا میشود.

3

هیچکا

یکی دیگر از مواضـــع فلســـفی رایج

هســـت که عشـ ـ واقعی از این

قرار نیست؟ روشن است که هیچکا  ،در

فاعلِشــناســابودنِ 4انســان اســت .در تاری

ســــرگـیـ ــه ،از طـریـ آزمـونـی فـکـری،

فلسفه ،دستکم از زمان دکار بدین سو،

بهصراحت این منظر را ردّ میکند.

انســـان را فاعلِ شـــناســـا 5میدانند و جهان
هســـتی را موضـــوع شـــناســـایی 6او تلقّی

میکننـد .امّـا میتوان فیلمهـایی را برشـــمرد
که در مقام تحدّی با این موضـع فلسـفی اند.
1. Bernard Williams.
2. Utilitarianism.
 .3ویلیامز میگوید :فردی را تروّر میکند که به او
ح ّ انتخاب دادهاند میان این که یا خود

یک

زندانی را بکشد یا همهی بیست زندانی به دست
زندانبان اعدام میشوند .این مثالنق

روشن

میسازد که فایدهباوری میتواند چه اندازه به لحا
اخالقی هولنا

و برخوا باشد .چون حتّی اگر بتوان،

با زیرپاگذاشتن شرافت و ارز

انسانی ،کشتن یکی

 .2-4فیلم در مقام دفاع از یک موضع فلسفی

ممکن اســـت گفته شـــود که با یافتن یک
مثالنق

میتوان بر یک اندیشـهی فلسـفی

خـدشــــهی جـدّی وارد کرد و چـه بســــا
را بر مرگ دیگران ترجیت داد ،ممکن است ،در
ادامه ،به فرد بگویند که« :نظرمان عوض شد .اگر
یک نفر دیگر را هم بکشی ،از کشتن بقیّه صر نظر
میکنیم ،و الّا باز هم همه را اعدام خواهیم کرد ».در
این جا معلوم میشود که فایده باوری اخالقی به هی
وجه راهگشا نیست ).(Williams 1973
4. Subjectivity.
5. Subject.
6. Object.
7. Property.

ت
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1

عمارتش را از اسـاب فرو ریخت ،و پارهای

شـــاخرـــهی قـالـب فیلم وجود «حرکـت»

از فیلمهـا از عهـدهی این کـار برمیآینـد ،امّا

اســـت .بر این اســـاب ،فیلم میتواند بدون

دفاع از یک موضـع فلسـفی کاری دشـوارتر

کالم ،بـدون بـازیگر ،بـدون روایـت و حتّی

و پیچیدهتر اسـت و بعید به نظر میرسـد که

بدون بر

و مونتاژ باشـد ،امّا بدون حرکت

این کار در توان سـینما باشـد .یعنی ،هرچند

نـه .فیلســـوفـان ســـینمـا دربـارهی این نظریّه

ِ دقی و مناسـب در

بحـثهـای فراوانی کردهانـد و در دفـاع یـا در

ردّ یک اندیشـــهی فلســـفی کار دشـــواری

ردّ این نظریّـه داد ســـخن دادهانـد ،امّـا آیـا

اســـت ،قابلیّتهای ســـینما این امکان را به

میتوان فیلمی را یـافـت کـه در دفـاع از این

پــارهای از فیلمهــا میدهنــد کــه در مقــام

نظریّـه فلســـفـهورزی کرده بـاشـــد یـا خیر.

عمل کنند و فکرتی فلسـفی را به

کرول معتقد اســت که میتوان فیلم ت ربیِ

تـح ـدّی بـخـوانـنــد .ولـی ،کــارِ دشـــوارتـر

شــتاب آرام 2اثر اِرنی گِر 3را در مقام دفاع

فیلسـوفان دفاع از مدّعیا و مواضـع فلسـفی

فلسفی از این نظریّه دانست .به گمان او ،در

اسـت .باید ببینیم که هسـتند فیلمهایی که از

مقام فلسـفهورزی میتوان آزمون فکریای

پ ،این کــار بربیــاینــد و ،از این رگــذر،

طرّاحی کرد کـه در آن ببینیم کـه برای فیلم

فلسفهپردازی کنند یا خیر.

ممکن هسـت که شـاخرـههایی نظیر کالم و

عرضـهی یک مثالنق

مثالنق

یکی از مهمّترین مباحث در فلســفهی

بـازیگر و روایـت و حتّی مونتـاژ را نـداشـــتـه

هنرهـا بحـث از چیســـتی یـا تعریا هنرهـا

باشـد امّا ممکن نیسـت که دیگر حرکت هم

اسـت .بدین سـان ،فیلسـوفان سـینما به بحث

نداشـــته باشـــد .خب ،گِر با ســـاخت فیلم

در باب این مســـأله میپردازند که هنر فیلم

شــــتــاب آرام ،در واقـع ،چـنـیـن آزمـون

چـه قـالـب هنریای اســـت؛ یعنی ،یـک اثر

فکریای عرضه کرد،

هنری چه ویژگیهای حدّاقلّی باید داشـــته
بـاشـــد تـا فیلم بـه شـــمـار آیـد .در این بـاب
نظریّههای مختلفی عرضـــه شـــده اســـت و
یکی از نظریّـههـا این اســــت کـه مهمّترین

1. “motion”.
2. Serene Velocity.

و ،از این رهگذر ،شاهدی بر این فرضیه آورد که
حرکت ــ یا دستکم امکان آن ــ یکی از
کمینهشروط شأن فیلمبودن است .وانگهی ،مخاطبان
مطّل ِع سینمای آوانگارد ،بدون آن که گفته شود،
تشخیص میدادند که معنا یا داللت فیلم شتاب آرام
این است و ،از این رهگذر ،درمییافتند که چگونه
3. Ernie Gehr.
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فیلم شتاب آرام شاهدی بر این فرضیه است
).(Carroll 2006: 178

شــــتــاب آرام فـیـلـمـی از راهـروی
ســـاختمـانی احتمـاالً اداری اســـت کـه هی
موجود زندهای در

نیسـت و خالی اسـت.

در این جا،
گِر ،با تغییردادن تنظیمات لنز زوم ،تصاویر ایستایی
ص
به بیننده نشان میدهد که ،با همنشینیهای خا ّ
نماها ،به حرکت درمیآیند و ،از این رهگذر ،از قضا
راز انیمیشن فاش میشود .این فیلم چنان به محتوا
فروکاسته شده است که تنها چیزی که بدان
میپردازد ظهو ِر حرکت است .با این همه ،تا آن جا
که همچنان مایل باشیم که آن را فیلم بدانیم ،این
فیلمدانستن مستلزم آن است که حرکت ــ یا
دستکم امکان فنّی آن ــ یکی از کمینهشروط
سینما باشد ).(Carroll 2017: 277-8

ممکن اســـت اشـــکال شـــود که ،در
فلســفه ،معموالً به همراه عرضــهی آزمون
فکریای از این دســــت توضـــیحـاتی نیز
عرضه میشود که به مخاطب میگویند که
این آزمون فکری دالّ بر چیسـت؛ و در این
فیلم مـا از این نوع توضـــیت اثری نمیبینیم
و ،بـه تعبیری ،برهـانی در کـار نیســــت کـه
آزمون فکری مورد نظری بخشـــی از آن
باشــد .در پاســ باید گفت که توضــیت و
برهـان مورد نظر ،در واقع ،در ذهن بیننـدهی
مولّع فیلم هست .و همو،

با شناخت نسبت به زمینهی جدلیای که در آن زمینه
فیلم عرضه شده است ،سر در میآورد که چگونه
شتاب آرام به پرسش «سینما چیست؟» پاسخ
میدهد .درست به همان نحو که سقراط به مانند
قابلهای برهانی هندسی را از ذهن آن برده در
رسالهی منوی افالطون بیرون میکشد ،گِر فیلمی
تجربی بر مخاطبانی عرضه میکند که اطّالعات
الزم را در اختیار دارند تا مترصّد [دریافتِ] ادّعایی
وجودشناختی دربارهی سرشت تصویر متحرّک باشند،
و آنگاه او ،یعنی گِر ،ایشان را هدایت میکند به این
که سر در بیاورند که چگونه شتاب آرام شاهدی بر
فرضیهی خاصّی در باب سرشت سینما فراهم
میآورد .وانگهی ،حتّی اگر فرضیهی گِر کاذب هم
ی شتاب آرام را
بود ،این امر بلندپروازی1های فلسف ِ
بیاعتبار نمیساخت .زیرا اگر اعتبار فلسفی مقتضی
صدق بود ،بیشتر فیلسوفان حرفهای بیکار میشدند
).(Carroll 2017: 278

افزون بر این ،باید در نظر داشـــت که
این فیلم در زمانهای سـاخته شـد که بحثها
در بـاب این امر کـه آیـا حرکـت مال

شـاخرـهی قوعی فیلمها هسـت یا خیر داغ
بود و ،از این جهت ،دفّاعیّهی گِر مناســبت
فلسـفی داشـت ،چنان که بداعت هم داشت،
زیرا پیش از این فیلم چنین دفاعیّهای عرضه

نشـده بود .با این اوصـا  ،اگر فیلم شـتاب
آرام نمونهای از دفاعیّهای فلســـفی باشـــد،
بـایـد بْـذیریم کـه فیلم قـابلیّـت آن را دارد کـه
در مقام دفاع از یک موضــع فلســفی عمل
کند و ،از این رهگذر ،فلسفهورزی کند.

1. Ambition.

و

ت
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 .2-5فیلم در مقام عرضهی برنهاد 1فلسفی

هستند فیلمهایی که در مقام عرضهی برنهاد

اگر دســتکم شــماری از فیلمها بتوانند در

فلسـفی ظاهر شـوند و ،بدین سـان ،از ان ام

مقام شرح نکتهای فلسفی ایفای نقش کنند،

مهمّترین و خویرترین کار فلسفه بربیایند؟

مســأله یا پرســشــی فلســفی طرح کنند ،و به

هرچند باید ترـدی کرد که عرضـهی

دفاع یا ردّ موضــعی فلســفی بْردازند ،باید

برنهاد فلســفی  -یعنی طرح ادّعایی فلســفی

پذیرفت که سـینما قابلیّت آن را دارد که از

و عرضـــهی براهینی در دفـاع از آن  -کـارِ

فلســـفـهپردازی کنـد ،ولو این

بهغایت دشـواری اسـت ،به نظر میرسـد که

فلسفهپردازی سینما کاری دشوار و دیریاب

حـتّـی ایـن کــار بــهغــایــت دشـــوار هـم از

بـاشـــد .ولی ،اگر مهمّترین کـار فلســـفـه را

فیلمهایی ،ولو اند شمار ،برمیآید.

عرضـــهی برنهادهای فلســـفی بدانیم ،چه؟

ن شوهردار گدار به نحوی بصری
مثالً ،فیلم ز ِ

میدانیم کـه بســـیــاری در عـالم فلســـفـه

تصوّری از شیءشدگی را بیان میکند که ،چند دهه
ی این فیلم ،بهویژه با ارجاع به
پس از پیدای ِ

این جهـا

انتظارشــان از فلســفهپردازی این اســت که
محرــولش فراوردهای برنهادی تازه باشــد؛
چرا کـه فیلســـوفـان بـالمـ ل قرار اســــت
برنهادهایی عرضــه کنند و ،از این رهگذر،
راههـایی تـازه پیش پـای مـا بگـذارنـد .حـال،
اگر فیلمهـا از عهـدهی این کـار برنیـاینـد،
شـــاید چندان معنادار نباشـــد که باز هم از

2

پورنوگرافی ،در فلسفهی زنانهنگرانه 3مه ّم شد .در
جریان فیلم ،گدار تصاویری تبلیغاتی از لباسزیر
زنانه ،و بهویژه سینهبند ،عرضه میکند و ،به سبک
ی شیوههایی
یک هنرمند پاپ آرت ،به موشکاف ِ
ت مدلهای زن را
میپردازد که از طریق آنها تبلیغا ْ
از شخصبودن تنزّل میدهند و به اشیاء جنسی
فرومیکاهند :این زنها با سینههایشان برابر اند
).(Carroll 2017: 275

فیلم به مثابهی فلســـفه دم بزنیم ،هرچند آن

فیلم داسـتانِ زن شـوهرداری اسـت که

کـارهـای دیگر از پـارهای از فیلمهـا ســـاختـه

همزمان با مرد دیگری به جز شـــوهر

نیز

بــاشــــد .این انتظــار ،ولو انتظــاری زیــاده

رابوهی جنســی دارد .در فیلم ،آن ترــاویر

پیگیری دارد .به

تبلی ـاتی بـه همراه ســـکـان،هـایی از روابط

آن را دارد کـه در پی

جنســـیِ متنـاوبِ زن بـا هر دو مرد  -کـه در

یـافتن پـاســـ این پرســـش بـاشـــیم کـه :آیـا

ـاصـــی قوعـه
آنهـا بـدن زن بـا کـادرهـای خ ّ

1. Thesis.
2. Objectification.

3. feminist philosophy.

بلندپروازانه باشـــد ،ارز
عبـار دیگر ،ارز
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قوعـه میشـــونـد  -این برنهـاد را عرضـــه و

فراوان در گرفت و نقدهای بســیاری بر آن

تبیین میکنند که:

وارد شــــد ،تـا آن کـه امروزه دیگر هی

ازـشخصبودگیـتنزّلـپیداکردن،1

معرفتشــناســی به این نظریّه ،با این قراکت

جایگزینیپذیری ،2و شیءشدگیای که
ی تبلیغاتی را به وجود میآورند بر زندگی
تصویرپرداز ِ
روزمرّه مسلّط شدهاند ).(Carroll 2017: 276

قاکل نیســت .امّا قراکتهایی بســیار متفاو

 .2-6فیلم در مقام یادآوری یا استذکار

تـا بـدین جـا از آن دســـتـه کـارهـای فلســـفـه
ســـخن بـه میـان آوردیم کـه در بخش اعظم
سـنّتها و مکاتب و رویکردهای فلسـفی به
مثابهی فلســـفهورزی به رســـمیّت شـــناخته
میشـــونـد .امّـا ،افزون بر اینهـا ،کـارهـای
دیگری نیز هسـتند که در پارهای از سـنّتها
و/یا مکتبها و/یا رویکردهای فلسـفی کار
فلســـفه به شـــمار میآیند .از مهمّترین این
کـارهـا میتوان بـه یـادآوری یـا اســـتـذکـار
اشــاره کرد .میدانیم که افالطون در جایی
اشـــاره کرده بود کـه کـار فلســـفـه در واقع
اســـتذکار یا یادآوری اســـت .به گمان او،
نف ،مـا واجـد همـهی معـار

بوده امّـا ،بـا

فروشـــدن بـه قف ،تن ،همـه را از یـاد برده

از نظریّـهی یـادآوری از ســـوی کســــانی،
خرــوصــاً در ســنّت قارّهای فلســفه ،مورد
دفــاع قـرار گـرفـتــه اســــت .مـثـالً مــارتـیـن

هیــدگر ،3فیـلســـو

آلمــانی بزرگ قرن

بیستم ،یکی از کارهای فلسفه را «یادآوری»
4

میدانســت؛ امّا نه یادآوری افالطونی  ،بل
یـادآوری حقـایقی کـه آدمیـان یـا از آنهـا
غـافـل انـد ،یـا چـه بســـا حتّی نســـبـت بـدانهـا
ت ـافـل میورزنـد .بـه بـاور هیـدگر ،فلســـفـه
افزون بر کـارهـای دیگر  ،بـایـد یـادآوری
حقای بهدســتفراموشــیســْردهی حیا
بشـری را نیز در دستور کار قرار دهد (سامع
و صافیان .)Risser 1986; 1395

با این وصـا ،میتوانیم فیلم سـانسـِ ت
بولیوار ،سـاختهی بیلی وایلر ،را مرـداقی از
این فلسـفهورزی به شـمار آوریم .به گفتهی
کرول ،این فیلم،

نظریّـه ،در طول تـاری فلســـفـه ،بحـثهـای

ن خاصّی را دربارهی حیات انسانی به
ق بنیادی ِ
حقای ِ
ال شناختهشده اند،
ذهن یادآور شود که ،هرچند کام ً
بهسادگی و حتّی بهعمد به دست فراموش سپرده
میشوند .چه بسا کسی ،بدین نحو ،استفادهی

1. Depersonalization.
2. Replaceability.

3. Martin Heidegger.
4. certain essential truths.

اسـت .و فلسـفه باید به یادآوریِ این معار
بـْـردازد ) .(Gulley 1954بـر ســـر ایـن

ت
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مبتکرانهی بیلی وایلر از ستارهیسینمابودن در فیلم
ت
ی واقع ّی ِ
سانسِت بولیوار را به مثابهی یادآور ِ
ی
ی سرکوب ِ
ی کشنده و هزینههای مقتض ِ
سالخوردگ ِ
این وج ِه گریزناپذیر سرشت انسانی بفهمد ]...[ .فیلم
وایلر تصویری فوقالعاده اصیل و نافذ از چیزی باشد
نوسال
که بسیاری از ما ،بهویژه آنها که در س ّ
ی تقریب ًا
خاصّی به سر میبریم ،نیازمن ِد یادآور ِ
روزانهی آن ایم ).(Carroll 2017: 276

جالب این که فیلم مراحبهی فدریکو
فلینی نیز همین یادآوری را به شکلی دیگر،
امّـا بـه همـان انـدازه هنرمنـدانـه ،ان ـام میدهـد.
کارگردان لحظـهای عمیقـاً تل را در فیلم به
وجـود مـیآورد ،کــه در آن مــارســــلـو
ماستریانی ،آنتیکا اِکبرگ ،و خود

(یعنی

فلینی) در ســـال  1987برای اکرانی از فیلم
زنــدگی شـــیـرین (کــه خود او در 1960
ســاخته بود) گرد هم میآیند .حاال در فیلم
مرــــاحبـه ،بیســــتوهفـت ســــال بعـد از
ســاختهشــدن فیلم زندگی شــیرین ،ترــویر
بـازیگران ســـالخوردهای را میبینیم کـه در
نقش خودشـــان به نحوی نوســـتالژیک در
حـال تمـاشــــای ترـــویر اجراهـای جوانی
خوشـــان انـد .فلینی ،بـا ترـــویرکردن این
تضــــادّ فیزیکیِ ویرانگر میــان چهرههــای
جـوانـی و پـیـری خـود  ،مــاســـتـریــانـی ،و
اِکبرگ به یاد ما میآورد که پیری ــ و ،در
نتی ه ،مرگ ــــ به همهی ما نزدیک است،
حتّی بـه آنهـا کـه ترـــویرهـای جوان و

دلربایشـان در قالب فیلم ثبتوضـبط شـده و
همیشــه در دســترب اســت .تو گویی فیلم
میخواهـد بـه مـا بگویـد :بـا دیـدن چهرههـای
همیشــهجوانِ فلینی ،ماســتریانی ،و اکبرگ
در فیلم زنـدگی شـــیرین ،گمـان نکنیـد کـه
راهـی بـرای فـرار از پـیـری هســــت .هـمـیـن
چهرههــایی هم کــه هر زمــان بــه این فیلم
رجوع کنی تـازه و جوانشـــان میبینی ،در
حقیقـت ،پیر میشـــونـد و میمیرنـد؛ پ،،
فرامو

نکنیـد کـه از پیری و مرگ گریز و

گزیری نیست.
نتیجهگیری
سینما ،از بدو پیدایش ،از جها گوناگونی
با فلسـفه ربطونسـبت داشـته اسـت .دیرزمانی
بیشــتر فلســفه به ســینما کمک میکرد ،امّا
آرام آرام کمـکهـای فیلمهـا بـه فلســـفـه هم
فزونی گرفـت .در ابتـدا فیلمهـا فقط در مقـام
ابزاری کمکآموزشــی در خدمت فلســفه
بودنــد ،ولی در دهــههــای اخیر کســــانی
رهیــافتی تــازه در نظریّــهی فیلم عرضــــه
کردهانــد و م ـدّعی انــد کــه فیلمهــا حتّی
میتوانند پا را از این فراتر بگذارند و شــانه
بـه شــــانـهی فلســـفـه کـار کننـد و اصـــالً
فلســفهپردازی کنند :فیلم به مثابهی فلســفه.
ادلّـهی گونـاگونی در دفـاع از این فرضـــیّه
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اقامه شــده اســت و هر کدام از مدافعان ،از
پیشقراوالنِ درگذشتهای چون َکوِل گرفته

یعنی هســتند فیلمهای که به شــرح نکتهای

تـا فیلســـوفـان حـاضـــری چون وارتنبرگ و

فلسفی میپردازند ،فیلمهایی که طرحمسأله

کرول ،اســتداللها و تبیینهای خاصّ خود

میکننـد ،فیلمهـایی کـه دفـاعیّـه یـا ردّیّـهای بر

را عرضـــه کردهانـد .در آن چـه گـذشـــت،

موضـعی فلسـفی عرضـه میدارند ،فیلمهایی

کوشــیدیم نشــان دهیم که فیلمها از شــش

که برنهاد فلسفی اقامه میکنند ،و فیلمهایی

جهت میتواند در مقام فلســفهورزی ایفای

کـه در مقـام اســـتـذکـار و یـادآوریِ حقیقـتِ

نقش کنند .به عبار دیگر ،شـش کار مهمّ

انســـانیای مورد غفلـت یا ت ـافلواقعشـــده

فلســفه را برشــمردیم و در هر مورد تال

عمـل میکننـد .اگر مراد از «فیلم بـه مثـابـهی

کردیم تـا ثـابـت کنیم کـه هســـتنـد فیلمهـایی

فلسفه»« ،فیلم فلسفه» ،یا «فیلمسفه» این باشد

که از پ ،آن کار برمیآیند.

کـه فیلمهـا میتواننـد ،بـه شـــیوهی خود ،این
کارهای مهمّ فلسـفه را محقّ کنند ،پ ،،با
شــرحی که رفت ،به نظر میرســد که بتوان

ایــن نــظــریّــه را پــذیــرفــت و از امــکــان
فلسفهپردازی از طری فیلم دم زد.

مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسنده ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رساله :این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.
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