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چکیده
دو کتــاب فیلســوف یــا ســینماگر1 و فیلــم همچــون فلســفه بــه شــیوۀ خــود بــه مســئلۀ فیلــم 
ــا  ــد ب ــاز می کوش ــان آغ ــینماگر از هم ــا س ــوف ی ــد. فیلس ــان می پردازن ــفه و نسبت ش و فلس
ــون  ــم همچ ــا فیل ــد ام ــاختگی بدان ــت و س ــری را نادرس ــن تعبی ــه چنی ــردی ارزش گذاران رویک
ــه ایــن موضــوع نزدیــک شــود و در  ــه ب ــا رویکــردی تحلیلــی از چنــد زاوی فلســفه می کوشــد ب
هــر گام برهان هــای مخالفــان و منتقــدان را هــم بررســی کنــد. گفت وگــوی خیالــی زیــر میــان 
ــه  ــز ب ــاب نی ــر کت ــوان ه ــت. عن ــک از آنهاس ــر ی ــن ه ــته  های مت ــۀ نوش ــر پای ــاب ب ــن دو کت ای
ــا ســینماگر از همــان آغــاز تکلیــف  خوبــی نشــانگر رویکــرد آن بــه موضــوع اســت. فیلســوف ی
خــود را بــا ناممکــن بــودن همنشــینی ایــن دو جــار می زنــد امــا فیلــم همچــون فلســفه نــه بــه 
عامــل یــا کنشــگر فلســفه و ســینما کــه بــه مفهــوم فیلــم و فلســفه و امــکان اندیشــیدن بــر پــرده 
ــی و  ــیوه ای تحلیل ــیده در ش ــه کوش ــت ک ــده اس ــه از نگارن ــن مقال ــش های ای ــد.2 پرس می اندیش
نوآورانــه بــه دنبــال یافتــن پاســخ در ایــن دو اثــر باشــد. ایــن مقالــه از دریچــۀ ایــن گفت وگــوی 

ــردازد.   ــه معرفــی و بررســی نقطــه نظــرات مطروحــه در ایــن دو کتــاب می پ ــاه ب کوت

کلیــدواژه: کتــاب فیلســوف یــا ســینماگر، کتــاب فیلــم همچــون فلســفه، رویکــرد ارزشــگذارانه، 
ــرد تحلیلی رویک

آیا فلسفه و سینما پیوندی با هم دارند؟
فیلســوف یــا ســینماگر: نــه. بارها بــه عناوینــی چــون «اســتاد فلســفه در ســینما»، «فیلم 
ــد بدانیــم  ــا بای ــم ام فلســفی»، «فیلســوف فیلمســاز» و «کارگــردان فیلســوف» برخورده ای
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

کــه چنیــن عنوان هایــی معنــی چندانــی ندارنــد و شــاید حتــی بایــد آنهــا را بی معنــی 
دانســت. چیــزی بــه نــام فیلــم فلســفی نداریــم. ســینما هیــچ نیــازی بــه فلســفۀ محــض 

نــدارد و فلســفۀ محــض نیــز بــدون ســینما کارش را بهتــر انجــام می دهــد.
فیلــم همچــون فلســفه: هنگامــی کــه نخســتین بــار ادعــا کــردم فیلم هــا می تواننــد 
بــا دل نگرانی هــای فلســفی مرتبــط باشــند ایــن ادعــا بــا ســکوتی کم وبیــش مرگبــار در 
ــم  ــار می کن ــم افتخ ــک دهه و نی ــت ی ــس از گذش ــال پ ــد. ح ــه ش ــفه مواج ــان فلس جه
کــه عضــوی از زیررشــته ای از فلســفه هســتم کــه در حــال شــکوفایی اســت و نــه تنهــا 
ــارۀ مســائل فلســفی کــه در بــاب ماهیــت فیلم هــا مطــرح می شــود بلکــه  ــا تفکــر درب ب
ــه مســائل  ــرای پرداختــن ب ــا بهره گیــری از ایــن رســانه در حکــم روشــی ب همچنیــن ب

ــرد. ــدی می گی ــا را ج ــفی، فیلم ه فلس

مرادتان از فلسفه چیست؟
فیلســوف یــا ســینماگر: فلســفۀ محــض بــا کمــک واژه هــا بــه خــردورزی در هــر چیــزی 
و بــه ارزش هــا، هســتی، علــت آگاهــی می پــردازد و ســینما بــا تصویــر و شــکل واقعیــت 
از هــر مجرایــی کــه بیابــد بــه ایــن آگاهــی می رســد. فلســفه مطالعــه ماهیــت واقعیــت 
اســت و ســینما و هنــر نمایــش چون و چرایــی واقعیــت. فیلــم یــا ســینمای فلســفی وجــود 
نــدارد و هرگــز در ســینما وجــود نخواهــد داشــت. بــه گفتــه بهــروز افخمــی «هنرمنــدان 
بــزرگ هرگــز از فیلســوفان و حکمــا الهــام نمی گیرنــد. آنهــا حتــی از قــوۀ عاقلۀ خودشــان 

هــم تبعیــت نمی کننــد».
ــز از فلســفه را مطــرح  ــفه: اجــازه دهیــد ســه تعریــف متمای ــون فلس ــم همچ فیل
کنــم. تعریــف نخســت فلســفه را رشــته ای می دانــد کــه بــه مجموعــۀ نســبتاً محــدودی 
ــل کانــت  ــردازد. امانوئ ــدی نامیــده می شــوند می پ از آنچــه کــه معمــوال پرســش های اب

■ صمــدی مقــدم، پرویز (1397).  فیلســوف یا 
سینماگر: اندیشه های فلسفی در سینما و در تالطم 
سینما.  در  گذشته (نوســتالژی)  حســرت  یادمانه 

تهران: فرهنگ و سینما.
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فلســفه را تــالش بــرای پاســخ دادن بــه ســه مســئله زیربنایــی می دانــد: چــه می توانــم 
ــف  ــن تعری ــم؟ در دومی ــزی باش ــه چی ــان چ ــم خواه ــم؟ می توان ــد بکن ــه بای ــم؟ چ بدان
ــارۀ رشــته های دیگــر ســؤال می پرســد. رشــته ای کــه  فلســفه رشــته ای اســت کــه درب
ــد.  ــرار می ده ــود ق ــتمایۀ خ ــود دس ــاد می ش ــر ایج ــته  های دیگ ــه در رش ــی را ک دانش
ســومین تعریــف فلســفه روش شــناختی اســت. در ایــن دیــدگاه همــۀ مســائل فلســفی 
ــی  ــی خاص ــای گفتمان ــامل فرم ه ــفه ش ــده اند. فلس ــرح ش ــری مط ــوزۀ دیگ ــًال در ح عم
همچــون اســتدالل و آزمایــش فکــری اســت. از ایــن رو فلســفه مجموعــه ای از روش هــای 
ــر  ــری دیگ ــته های فک ــه در رش ــت ک ــت مایه هایی اس ــه دس ــن ب ــرای پرداخت ــاص ب خ
هــم مطــرح شــده اند. اگــر مســائل فلســفی شــامل ابتدایی تریــن دغدغه هــای مشــترک 
ــرا  ــد زی ــائل می پردازن ــن مس ــه ای ــا ب ــه فیلم ه ــت ک ــی اس ــد، منطق ــان ها باش ــا انس م
این هــا پرســش هایی هســتند کــه بــه طــور طبیعــی همیشــه مــا را بــه خــود می کشــند. 
بــرای نمونــه بســیاری از فیلســوفان ماننــد اســتنلی کاول3 می کوشــند ثابــت کننــد کــه 

ــتند. ــفی هس ــای فلس ــم دارای ژرف ــند ه ــی عامه پس ــای روای فیلم ه
فیلســوف یــا ســینماگر: بــر خــالف نظــر شــما بایــد اذعــان کنیــم و بپذیریــم کــه 
ــان  ــرای بی ــم ب ــته ای ه ــطۀ شایس ــا واس ــزار ی ــت و اب ــفه بافی نیس ــای فلس ــینما ج س
ــوم و معــارف فلســفی  مفاهیــم صــرف فلســفی و ســخنرانی های پیچیــده و شــعاری عل
هــم نیســت. اصــًال ســینما ســینما اســت. شــعر شــعر اســت و فلســفه فلســفه. ماهیــت 
ســینما نــور و حرکــت و خیــال اســت و ماهیــت فلســفه اندیشــه و واقعیــت و حقیقــت. 
ایــن دو حتــی نمی تواننــد کمکــی زیربنایــی بــه هــم بکننــد. هرگــز فلیســوف ســینماگر 
ــوان و  ــن عن ــا ای ــس را ب ــچ ک ــخصه هی ــن به ش ــته ایم و م ــوف نداش ــینماگر فیلس و س

ــم. ــخصات نمی شناس مش
فیلــم همچــون فلســفه: ایــن ادعــا کــه فیلم هــا می تواننــد بــه فلســفه بپردازنــد و 

■ وارتنبرگ، توماس ای (1396).  فیلم همچون فلسفه: 
اندیشیدن بر پرده، ترجمۀ ستاره نوتاج و مجید پروانه پور.

تهران: نیلوفر.



350152

 ۴ ــــــ ۳  ،  
۱۳۹۷ ـــ    

نقد کتاب پژوهشى (هنر)

یــا حتــی فلســفه بورزنــد، بــا ایــن ادعــا کــه فیلم هــا (آثــاری) فلســفی هســتند، تفــاوت 
دارد.

ــه  ــتید ک ــرا هس ــلیقه و چارچوبگ ــردی خوش س ــما ف ــینماگر: ش ــا س ــوف ی فیلس
ــن فلســفه می پوشــانید و  ــر ت ــه را ب ــۀ انســانی لبــاس آن مقول ــا هــر مقول در برخــورد ب
همچــون ترکیــب شــیر و کاکائــو عنصــر ســومی را معرفــی می کنیــد کــه بــرای خــودش 
تعاریــف و مختصــات و مشــخصاتی دارد و بــه کار تــازه ای می آیــد و نقــش خاصــی را هــم 
در هنــر و ادبیــات و اخــالق ایفــا می کنــد. مثــل فلســفۀ اخــالق، فلســفۀ تاریــخ، فلســفۀ 
هنــر، فلســفۀ ســینما. ایــن البتــه شــیرکاکائوی خوشــمزه و پرطرفــداری اســت اما مشــکل 

اینجاســت کــه عنصــر نــاب و اولیــه نیســت.
فیلــم همچــون فلســفه: ســالمت فرهنــگ، جامعــه و جهــان مــا در گــرو به رســمیت 
شــناختن اهمیــت فلســفه بــرای ایــن جهــان اســت. و یکــی از اولیــن نشــانه های چنیــن 
امکانــی، تصدیــق بیــش از پیــش ایــن موضــوع اســت کــه همــۀ انــواع و اقســام فیلم هــا 

می تواننــد فلســفه را بــر پــرده بکشــند و گاهــی نیــز حقیقتــاً همیــن کار را می کننــد.
فیلســوف یــا ســینماگر: فیلمــی کــه مخاطــب عــام دارد و بــه تبییــن عالــم هســتی 
ــفۀ  ــا فلس ــز ب ــم نی ــه فه ــدی هم ــردازد، پیون ــم می پ ــاده و همه فه ــم س ــب مفاهی در قال
عمومــی برقــرار می کنــد و بایــد گفــت کــه ســینما تــا ایــن حــد جوابگــوی فلســفه اســت 
و نــه بیشــتر. بــه فلســفه ســینما فیلموســوفی می گوینــد و آن یعنــی مطالعــۀ فیلــم بــه 
ــه کجــا  ــا تئــوری هســتی فیلــم و فــرم آن. حــال از ایــن طریــق ب عنــوان اندیشــیدن ب
می خواهنــد برســند جــز پرحجــم کــردن جزوه هــای درســی دانشــجویان فیلــم و هنــر، 
خــدا دانــد و بــس. می دانیــد چــرا فلســفه در ســینما بــه هجــو می رســد؟ شــاید بــه ایــن 
دلیــل کــه فیلمســاز کالفــه شــده از یافتــن پاســخ و ســردرگم در پیچیدگی هــای افــکار 
فلســفی ســر بــه شــورش می گــذارد و بــا لجاجــت از در تمســخر و خالفگویــی و انــکاری 

ــد. ــه برمی آی لجوجان

پس شما سینما را در سنجش با فلسفه از حقیقت دورتر می دانید؟
فیلســوف یــا ســینماگر: ســینما واقعیــت را به هــم می ریــزد و در واقــع منکــر واقعیــت 
اســت. مهمتریــن ویژگــی ســینما دروغگویــی آن اســت. ایــن همــان خاصیــت افیــون و 
ــا فلســفه کنــار بیایــد  مــواد تخدیــری اســت. یکــی از دالیلــی کــه ســینما نمی توانــد ب
ــای  ــت قدرت ه ــت و در خدم ــزار دس ــه اب ــفه، همیش ــالف فلس ــر خ ــه ب ــت ک ــن اس ای
بــزرگ، سیاســتمداران و حــکام بــوده اســت. ســینما می توانــد جنگ آفریــن، تفرقه افکــن، 
تحمیق کــن، فریب دهنــده، تحریف گــر و... باشــد.  امــا دیــده نشــده اســت کــه جنگــی را 
خامــوش کنــد و حقیقتــی را آشــکار ســازد. ســینما بــه حــل مســئله آپارتایــد و تبعیــض 
ــته از  ــا توانس ــا ت ــت ام ــرده اس ــی نک ــچ کمک ــکا هی ــژه در آمری ــرب و به وی ــژادی در غ ن
ــا را  ــرده و جیب  ه ــزاری ک ــتفادۀ اب ــی اس ــرده و حت ــره ب ــز آن به ــوژه های هیجان انگی س
پرپــول ســاخته اســت. حتــی یــک ســینماگر نمی شناســیم کــه مبــارز شــناخته شــدۀ 
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ضداســتعماری باشــد.
فیلــم همچــون فلســفه: در آغــاز فیلــم عصــر جدیــد4 (چارلــی چاپلیــن) یکــی 
ــد،  ــام دهن ــن کاری را انج ــد چنی ــک آن می توانن ــه کم ــا ب ــه فیلم ه ــی ک از روش های
می بینیــم. فیلــم از کنــار هــم نهــادن دو تصویــر کارگــران کارخانــۀ مــدرن و گوســفندانی 
ــار آنهــا را نمایــش می دهــد. ایــن  ــه کشــتارگاه هدایــت می شــوند عاقبــت خفت ب کــه ب
ســکانس تصویــری از یــک نظریــۀ فلســفی نیســت بلکــه می خواهــم نشــان دهــم ماهیــت 
تصویــری فیلــم مانــع از آن نیســت کــه فیلــم بتوانــد ایــده ای را بیــان نمایــد، یــا تفکــر 
ــل  ــناختی در مقاب ــر ش ــری و ام ــر بص ــردازان، ام ــیاری از نظریه پ ــالف بس ــر خ ــد. ب کن

یکدیگــر قــرار ندارنــد.
یــک نمونــه از تفکــر فلســفی کــه در عصــر جدیــد گنجانــده شــده روایــت بصــری 
ــن  ــه ای ــی ک ــت، روایت ــان اس ــدن انس ــینی ش ــارۀ ماش ــس درب ــتعارۀ مارک ــی از اس کامل
ــدن  ــی ش ــر مکانیک ــدۀ بدیهی ت ــه ای ــد ب ــر جدی ــازد. عص ــر می س ــتعاره را عینی ت اس
جســم، ایــن مفهــوم را اضافــه می کنــد کــه روال  هــای تکــراری چنــان ذهــن را خشــک 
ــا  ــه مکانیســمی محــض تبدیــل شــده اســت و ت و ســخت ســاخته اند کــه ذهــن نیــز ب
رد الگوهایــی را می بینــد کــه بایــد بــه دنبــال آن هــا باشــد و آن  هــا را تشــخیص دهــد. 
نمایــش ایــن مؤلفه هــا در فیلــم بســیار خالقانــه و بــه عقیــده مــن دارای داللــت فلســفی 

هســتند.

آیا این بدین معنا است که عصرجدید حقیقتاً فلسفه مي ورزد؟
فیلــم همچــون فلســفه: پاســخ مــن بــه ایــن پرســش مثبــت اســت زیــرا فیلــم تصاویری 
عینــی از مدعیــات انتزاعــی مارکــس بــرای بیننــدگان ترســیم می کنــد، تصاویــری کــه 
بــه مخاطبیــن فیلــم، داللــت انســانی انتزاعــات را نشــان می دهنــد. فیلم هــای داســتانی 
ــی  ــا آزمایش های ــرا فیلم ه ــد زی ــان آوری کنن ــود بره ــت خ ــق روای ــد از طری می توانن
فکــری را بــر پــرده نمایــش می دهنــد کــه نقشــی اساســی در ارائــۀ مثــال نقــض در برابــر 

ــازی می کنــد. نهادهــای فلســفی ب
ــا در فیلــم جــواب گره هــا و پیچیدگی هــای زندگــی را  ــینماگر: م ــا س ــوف ی فیلس
ــم  ــخر بگیری ــه تمس ــا ب ــه ی ــده گرفت ــا را نادی ــم آنه ــط می خواهی ــه فق ــم بلک نمی جویی
به نحــوی کــه آن هــا را بــی ارزش و فاقــد هرگونــه اثرگــذاری تلقــی کنیــم و هــر 
ــن  ــود. ای ــر می ش ــر و دارات ــد محبوب ت ــل کن ــر عم ــن کار موفق ت ــه در ای ــازی ک فیلمس
راز دروغیــن بــودن سینماســت زیــرا واقعیــات تلــخ و تحمل ناپذیــر را نفــی کــرده و بــه 
تمســخر می گیــرد، نوعــی تخدیــر و از خــود بیخــودی و نســیان موقــت. امــا فلســفه فــرد 
ــد،  ــا خــودش و چــون  و چراهــای زندگــی و موجودیتــش درگیــر می کن ــه شــدت ب را ب
ــد. ــودی می کن ــه ناب ــد ب ــی تهدی ــدازد و حت ــداوم می ان ــی م ــه رنج ــد، ب او را آزار می ده

گفت وگوى دو کتاب دربارة فیلم و فلسفه
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

آیا فیلمسازانی را می شناسید که به حوزۀ فیلم و فلسفه نزدیک شده باشند؟
فیلســوف یــا ســینماگر: کیارســتمی در فیلم هــا و عکس هایــش تنهــا بــه درون خــود و 
آرام کــردن و ارضــای خواســتۀ خویشــتن توجــه دارد. افــکار شــهید ثالــث یــا کیمیــاوی، 
کمابیــش بــرای مخاطــب قابــل درک نیســت. فضــای نوســتالژیک آثــار ایــن فیلمســازان 
ــش  ــت و جنب ــی بی حرک ــار از واقع گرای ــفی دارد و سرش ــق فلس ــار عمی ــالح ب ــه اصط ب
اســت. اصغــر فرهــادی یــک ژورنالیســت اســت. بــرای او ســه چیــز مهم انــد: میزانســن، 

فیلمنامــه و تدویــن. باقــی هنرهــا کمتریــن اهمیــت را در فیلم هــای او دارنــد.

دست کم می توانید از چند فیلم نام ببرید؟
ــدری6  ــاک5 از میشــل گون ــن پ ــک ذه ــدی ی ــش اب ــینماگر: درخش ــا س ــوف ی فیلس
از فیلم هایــی اســت کــه از صحنه هایــش می تــوان بــرای بررســی و بحــث دربــاره 
موضوعــات فلســفی اســتفاده کــرد، هرچنــد مســائل و آرای فلســفی آشــکارا در آن هــا بــه 
کار نرفتــه باشــد. ایــن فیلــم از ســورئال های عاشــقانه اســت کــه بــه روابــط و کمبودهــای 

ــردازد. ــره می پ ــی روزم زندگ
فیلــم همچــون فلســفه: درخشــش ابــدی حــاوی آزمایشــی فکــری اســت کــه در 

ــد. ــی عمــل می کن ــۀ فایده گرای ــر نظری ــال نقضــی در براب حکــم مث
فیلســوف یــا ســینماگر: بلیــد رانــر7 (ریدلــی اســکات8) بــه معنــای انســان بــودن 
در دوره فرمان پذیــری می پــردازد. زندگــی بیــداری9 (ریچــارد لینکلیتــر10) فیلمــی 
انیمیشــن دربــارۀ مــردی اســت کــه در خیالــش بــا افــراد گوناگونــی مالقــات می کنــد و 
بــا آنهــا در رابطــه بــا مفهــوم و هــدف دنیــا و مجبــور بــودن و اختیــار انســان بــه بحــث 
ــد  ــد لینــچ12 از بیننــدگان می خواهــد کــه از دی ــد11 دیوی ــاده مالهالن می نشــیند. در ج
خــود بــه داســتان نــگاه کــرده و خودشــان نتیجه گیــری کننــد. ماتریکــس13 می گویــد 
ــد.  ــردم درک کرده ان ــر م ــه اکث ــت ک ــزی اس ــر از آن چی ــیار متفاوت ت ــت بس ــه حقیق ک
فیلــم می خواهــد بگویدکــه دیگــر جهــان بیــرون را الگــو و سرمشــق خــود قــرار ندهیــد.

فیلـم همچـون فلسـفه: ماتریکس بیش از هـر فیلم دیگـری که من می شناسـم بحث 
فلسـفی برانگیختـه اسـت. این فیلـم فرضیـۀ فریـب شـک گرایانه دکارت را از طریق نمایش 
یـک جهـان داسـتانی کـه در آن فرضیۀ فریـب حقیقت دارد، بـه تصویر می کشـد. کاری که 
ایـن فیلـم می کنـد مشـابه بـا متـن دکارت اسـت. فیلم، این فـرض را زیـر سـؤال می برد که 

باورهـای مألـوف مـا، راهنمایانـی قابل اطمینان برای تشـخیص ماهیت حقیقت هسـتند. 

ــم و  ــه فیل ــارۀ رابط ــر درب ــای دیگ ــا و پژوهش ه ــارۀ کتاب ه ــان درب نظرت
ــت؟ ــفه چیس فلس

فیلســوف یــا ســینماگر: کتاب هــای زیــادی بــا عناویــن فلســفه و ســینما چــاپ شــده 
ــه رابطــه و تالقــی فلســفه و ســینما و  و در ایــن کتاب هــا چــه تألیــف و چــه ترجمــه ب
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امــکان یــا عــدم امــکان ایــن پیونــد پرداختــه شــده اســت، جالــب اینکــه اغلــب بی نتیجــه 
و اثبــات  نشــده رهــا شــده اند. رابطــۀ هنــر هفتــم و غــار افالطــون و اینکــه ایــن همــان 
ــه  ــد ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــت و ب ــت مکاشفه هاس ــن دس ــن، از ای ــت و آن همی اس
ــر روی  ــان تصاوی ــش هم ــعله های آت ــور ش ــر ن ــار در اث ــوار غ ــاده روی دی ــایه  های افت س
ــوز16 و  ــل دل ــازن15 و ژی ــدره ب ــور14و آن ــی دوب ــک. گ ــار تاری ــرده ای در غ ــت، پ ــرده اس پ

ــاره نوشــته اند. ژولیــت ســرف17 از کســانی هســتند کــه در ایــن ب
فیلــم همچــون فلســفه: اســتنلی کاول از جملــه سرشــناس ترین افــرادی اســت کــه 
ــدگاه  ــد. دی ــک گرایی دارن ــاب ش ــترک در ب ــغله ای مش ــفه مش ــم و فلس ــرده فیل ــا ک ادع
ــی  ــزون18 در کتاب ــتوفر فال ــت. کریس ــته اس ــر داش ــفه دیگ ــر فالس ــی ب ــر مهم کاول تأثی
ــن  ــفه19، از ای ــر فلس ــه ای ب ــی رود: مقدم ــینما م ــه س ــفه ب ــز فلس ــوان بحث برانگی ــا عن ب
ــه  ــاع ب ــا ارج ــرد. او ب ــوب ک ــفه محس ــوان فلس ــم را می ت ــه فیل ــد ک ــاع می کن ــا دف ادع
تمثیــل غــار افالطــون، اذعــان می کنــد کــه تعصــب فلســفی عمیقــی در برابــر ایــن ایــده 
ــه روشــنگری فلســفی اســت، وجــود دارد. اســتفان  ــر بصــری راه دســتیابی ب کــه تصوی
ــد  ــا می توانن ــه فیلم ه ــده ک ــن ای ــاً ای ــه صراحت ــت ک ــری اس ــوف دیگ ــال20 فیلس موله
ــه  ــاور دارد ک ــد. او ب ــق می کن ــم21 تصدی ــارۀ فیل ــاب درب ــد را در کت ــفه ورزی کنن فلس
مهــارت و خودآگاهــی بــه کار گرفتــه شــده در فیلم هــا بــرای گســترش دادن و پرداختــن 
ــان دانســت کــه  ــد چن ــا را بای ــن فیلم ه ــه او می گویدکــه خــود ای ــن موضــوع... ب ــه ای ب

ــند. ــری می بخش ــات فک ــن مباحث ــه ای ــی ب ــره ای حقیق به
فیلســوف یــا ســینماگر: تلقیــن22 (کریســتوفر نــوالن23) قرنهــا ذهــن مخاطــب را به 
بــازی می گیــرد. در میــان ســتارگان24 فیلمــی حماســی علمی-تخیلــی بــه کارگردانــی 
ــی شــود چــه خواهــد  ــد روحان ــم بتوان ــوالن اســت کــه می پرســد اگــر عل کریســتوفر ن
شــد. زندگــی شــیرین25 (فدریکــو فلینــی26) دربــارۀ هفــت گنــاه کبیــره اســت کــه در 
ــی27 ترنــس مالیــک28  ــت زندگ ــدد. درخ ــوع می پیون ــه وق طــول هفــت شــبانه و روز ب
فیلمســاز مهجــور انگلیســی کــه خــود فلســفه خوانــده و بــه ســختی و بــا وســواس بســیار 

ســاختن فیلمــی را شــروع می کنــد، یــک فیلــم فراموضوعــی یــا فراانســانی اســت.

و سخن پایانی؟
فیلســوف یــا ســینماگر: هرگــز نظریــۀ معتبــر و عامه پســندی از ســوی هیــچ 
نظریه پــردازی ارائــه نشــده اســت و در آخــر، همــه بــه ایــن پرســش های بــدون جــواب 
رســیده اند کــه اصــًال فــرم فلســفی فیلــم چگونــه اســت و ایــن رشــته را چــه کســانی بایــد 
تحلیــل و ترویــج کننــد. ســینما را چــه کار بــه تــن دردادن بــه دشــواری های فلســفی؟!
فیلــم همچــون فلســفه: مــن نیــز ماننــد تقریبــاً همــه فالســفه ای کــه دربــارۀ فیلــم 
ــا،  ــا هنگامــی کــه یــک ادع ــردم کــه فیلم ه ــده را رد ک ــن ای ــد، نخســت ای ــم می زنن قل
ــا  ــد. ام ــفه بورزن ــد فلس ــند، می توانن ــر می کش ــه تصوی ــفی را ب ــدگاه فلس ــا دی ــه ی نظری

گفت وگوى دو کتاب دربارة فیلم و فلسفه



350156

 ۴ ــــــ ۳  ،  
۱۳۹۷ ـــ    
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ــید.  ــر رس ــه نظ ــیارپذیرفتنی تر ب ــت، بس فیلم هاس
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