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کتـاب راهنمـاى راتلج دربارة فیلم و فلسـفه1 به ویراسـتارى پیسـلى لیوینگ اسـتون2 
موضوع هـا،  بن مایه هـا،  در  تحقیـق  بـراى  جامـع  کتـاب  نخسـتین  پلنتینـگا3،  کارل  و 
متفکـران و مسـائل اصلـى حوزة  فیلم و فلسـفه اسـت. افزایش چشـمگیر عالقـه به فیلم 
در فضاهـاى دانشـگاهى، سـبب ظهـور رشـتۀ مطالعات فیلم به عنوان یک رشـتۀ رسـمى 
تحصیلـى و افزایـش هم زمـان پژوهـش فیلـم و دوره هـاى فیلـم در کالج هـا و دانشـگاه ها 
شـده اسـت. فیلـم همچنیـن حـوزة مـورد عالقـۀ رشـته هاى دیگـر، به خصـوص فلسـفه 

شـده و اکنـون شـاهد رونقـى چشـمگیر در قلمـرو عمومى فلسـفه و فیلم هسـتیم. 
در زمینـۀ  یکـى از دالیـل ایـن گرایـش، گسـتردگى مباحثـى اسـت کـه معمـوالً 
زیبایى شناسـى فلسـفى مطـرح مى شـود. با این کـه فیلم در فلسـفۀ هنر حتى در بیسـت 
سـال پیـش نادیده گرفته مى شـد، امـروزه زیبایى شناسـان برجسـته، مطالعات گسـتردة 
فلسـفى فیلـم را بخـش اصلـى کار خـود قـرار داده انـد؛ هم اکنـون دوره هاى آموزشـى در 
فلسـفۀ فیلـم ارائـه مى شـود؛ فیلـم در دوره هاى زیبایى شناسـى، پیوسـته بحث مى شـود 

و کتاب هـاى بررسـى فیلـم، از نظـر زیبایى شناسـى فلسـفى چندیـن برابر شـده  اسـت.
یکى دیگر از دالیلى که چرا فیلسـوفان در ادبیاِت رو به رشـد فلسـفۀ سـینما سـهیم 
مى شـوند، ایـن اسـت کـه بسـیارى از نشـریه هاى حـوزة «نظریـۀ فیلـم»ـ  کـه برآمده از 
مطالعـات فیلـم اسـت ـ بـر پایـۀ فرض هـا و روش هـاى اصلى فلسـفى، چالشـى صریح یا 
ضمنـى بنا نهاده  اسـت. بـراى مثال، اظهارهاى نشانه شناسـان فیلم، دربارة شـرایط امکان 
معنـاى سـینمایى، برخـى از فیلسـوفان را بـه ارزیابـى این ادعاهـاى گسـترده برانگیخت. 
در پرتـو اسـتدالل ها و یافته هایـى از فلسـفۀ زبان، علوم شـناختى و زبان شناسـى، درسـت 
ماننـد اصـول روانکاوانـۀ نظریـۀ فیلـم کـه شـاهد واکنش هایى از سـوى فالسـفه در مورد 
فلسـفۀ ذهـن و روان شناسـى بـوده اسـت. پـس فلسـفۀ سـینما تـا حـدودى بـر اسـاس 

مشـارکت و گفت وگـوى انتقـادى بـا نظریـۀ فیلـم و برعکس ظهـور پیدا کرده اسـت.
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یکـى دیگـر از گرایش هـاى مهـم اخیـر، ظهـور ادبیـات قابـل مالحظـه اى اسـت کـه 
فیلسـوفان حرفـه اى نوشـته اند و به اهمیت فلسـفى فیلم هـا و ژانرهاى خـاص مى پردازد. 
اگرچـه هنـوز مفهـوم دقیـق این کـه چگونـه یـک فیلـم مى توانـد «فلسـفى» باشـد یا به 
دانـش فلسـفى کمـک کنـد، از جملـه بحث هـاى پر حرارت اسـت. بـدون تردیـد به نظر 
مى رسـد مجموعـه اى از فیلم هـا از جملـه آثـار محبـوب، بـا شـیوه هاى ثمربخـش و بـا 
مسـائل سـنتى و معاصـر فلسـفى، طنین انـداز مى شـود. همچنیـن ارجـاع بـه فیلم ها در 
برنامه هاى درسـى رشـتۀ فلسـفه پیامد دوگانه اى دارد که هم به وضوح مسـائل فلسـفى 

را نشـان مى دهـد و هـم موجـب هیجـان و بحـث در مـورد آنها مى شـود.
راهنمـاى راتلـج دربـارة فلسـفه و فیلـم، به عنـوان یـک کتاب درسـى و مرجـع براى 
دانشـجویان کارشناسـى، کارشناسـى ارشـد و اسـتادانى طراحـى شـده اسـت کـه مایـل 
بـه مطالعـۀ سـینما و فلسـفه هسـتند. پیوسـتگى فیلـم و فلسـفه در عنـوان کتـاب بایـد 
به عنـوان مطالعـۀ فلسـفى سـینما و بررسـى  ابعاد فلسـفى فیلم هـا، پیامدهـا و ارزش هاى 
آموزشـى فهمیـده شـود. بـا توجه به ماهیت بـاز و میان رشـته اى این حـوزة تحقیق رو به 
گسـترش، هـدف خوانـش منحصراً یـا حتى در درجۀ اول، شـامل فیلسـوفان نخواهد بود. 
هـدف ایجـاد پلـى بیـن فیلسـوفانى کـه در ایـن حـوزه کار مى کننـد و دانشـجویان فیلم 
و پژوهشـگران بـا تمایل هـاى نظـرى یـا فلسـفى، بـوده اسـت. ایـن واقعیت کـه پژوهش 
فلسـفى فیلـم اغلـب در مطالعـات فیلـم و رسـانه نادیـده گرفتـه مى شـود، پیامـد ناگوار 
مرزبندى هـاى مصنوعـى اسـت کـه بیشـتر بیـن رشـته هاى رسـمى دانشـگاهى ترسـیم 
شـده اسـت. پـس ایـن کتاب طراحى شـده اسـت کـه پلى بـر این شـکاف بزند بـا هدف 
ورود دانشـجویان و اسـتادان هـر دو رشـته و افـرادى از رشـته هاى دیگـر کـه عالقه منـد 
بـه موضوع هـاى ارائـه شـده هسـتند. از ایـن رو، نویسـندگان و موضوع هـاى مقاله هـاى 

■ لیوینگ استون، پیســلى و کارل پلنتینگا (2009). 
راهنماى راتلج دربارة فیلم و فلسفه. لندن: راتلج.
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ایـن کتـاب بـراى فیلسـوفان و محققان فیلم و رسـانه آشـنا اسـت. بـه امید آن کـه منافع 
متقابـل بیشـترى بـرآورده شـود. به ایـن منظور، ایـن کتـاب دربرگیرندة شـصت مقاله از 
پژوهشـگران بین المللى اسـت که در چهار بخش ارائه شـده اسـت: «مسـائل و مفاهیم»، 

«نویسـندگان و رویکرد هـا»، «ژانرهـا و انـواع دیگـر» و «مطالعـات موردى».
در بخـش اول کتـاب، مهم تریـن مفاهیـم کلیـدى ایـن حـوزه بـه صـورت جامـع و 
مفصـل در بیسـت و شـش مقالـه بـه ترتیـب الفبایـى بررسـى مى شـود. موضوع هـاى 
متنوعـى چـون: بازیگـرى، سانسـور، شـخصیت، نمایـش، اخـالق، ژانـر، تفسـیر، روایـت، 
دریافـت و تماشـاگرى و سـبک. نظریه پـردازان فیلـم و فیلسـوفانى کـه ایـن مقاله هـا را 
نوشـته اند، دیدگاهـى سیسـتماتیک و اسـتداللى دربـارة ایـن موضوع هـاى کلیـدى ارائه 
مى دهنـد کـه در قالـب روایت هـاى تاریخـى یا بحث هاى اسـتداللى تنظیم شـده اسـت.

بخـش دوم، بـا نـام «نویسـندگان و رویکرد هـا» نیـز بـه همان شـکل الفبایـى تنظیم 
شـده اسـت و شـامل هفده مقالـه دربارة پیشـینه هاى فکرى و یـا رویکردهـاى تأثیرگذار 
رویکردهـاى  تـا  آرنهایـم4  رودولـف  چـون  نویسـندگانى  آراى  اسـت.  فیلـم  حـوزة  بـر 
پدیدارشناسـى و نظریـات ویتگنشـتاین5. ایـن بخـش بـا هـدف ارائـۀ تحقیقـات محکـم 
و تیزهوشـانه در خصـوص مواضـع اصلـى تأثیرگذارتریـن فیلسـوفان و نظریه پردازانـى 

طراحـى شـده اسـت کـه در کلیـت بخشـى مؤثـر در مـورد سـینما سـهم داشـته اند.
بخـش سـوم، «ژانرهـا و انـواع دیگـر» در شـش مقالـه برخـى از مهم تریـن ژانرهایى 
فلسـفى  مفسـران  و  منتقـدان  مخاطبـان،  فیلم سـازان،  بـراى  کـه  مى کنـد  بررسـى  را 
برجسـته بـوده  اسـت. ماننـد: مسـتند، وحشـت، کمـدى، تـراژدى و .. . در ایـن بخش که 
کم حجم تریـن بخـش کتـاب اسـت، تالشـى بـراى جامع بـودن مطالـب، صـورت نگرفته 

است.
بخـش آخـر، منتخبـى از «مطالعـات مـوردى» و شـامل یـازده مقالـه، بـا تمرکـز بـر 
فیلم هـاى منفـرد، فیلم سـازان و تم هـاى فلسـفى در فیلم هـا اسـت. کارگـردان کلیـدى 
نظیـر تارکوفسـکى6، برگمـان7 و ترنـس مالیـک8 و همچنیـن فیلم هـاى خاصـى چـون 
ممنتـو. ایـن بخش براى پوشـش دقیق تمـام لحظه هاى فلسـفِى در خور توجـه در تاریخ 
پیچیـدة سـینماى جهـان طراحـى نشـده اسـت؛ همچنیـن مرتبط بـا این ایده اسـت که 
یـک فیلم، رسـانه اى براى ظهور فلسـفه اسـت و نشـان دهندة سـودمندى فیلـم به مثابۀ 

منبـع و محـرك براى تحلیل فلسـفى اسـت. 
در هـر مقالـه، منابـع مـورد نیـاز بـراى خواندن بیشـتر و مفصل تر ذکر شـده اسـت و 
بـه مقاله هـاى دیگـر در همین کتاب نیز ارجاع داده مى شـود. سـردبیران مدعى نیسـتند 
کـه تمـام موضوع هـاى مرتبـط بـا رشـتۀ گسـتردة فلسـفه و فیلـم را بررسـى کرده انـد. 
همچنین مطالب ارائه شـده به در دسـترس بودن نویسـندگان مناسـب بسـتگى داشـت 
کـه تمایـل داشـتند و مى توانسـتند در محـدودة زمان بندى و سـایر مالحظه هـاى عملى، 

.(The Routledge, p xi-xix ) همـکارى کننـد
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خوانـدن ایـن مجموعـه مقاله هـا بـراى عالقه منـدان به فلسـفۀ فیلـم، زیبایى شناسـى 
و فیلـم، مطالعـات فیلـم و سـینما پیشـنهاد مى شـود. فلسـفه و فیلـم یکـى از زنده تریـن 
زیرشـاخه هاى زیبایى شناسـى معاصـر اسـت. ایـن کتاب، به ایـن زمینـۀ تحقیقاتى، نظرى 
عمیـق و غنـى مى انـدازد. گسـتردگى و تیزبینـى تحقیقـات جمـع آورى شـده در ایـن 
مجموعـه نشـان مى دهـد کـه مطالعـۀ فلسـفه و فیلـم، یکـى از شـاخه هاى در حال رشـد 
و مهـم زیبایى شناسـى و مطالعـات فیلـم اسـت. هـدف ویراسـتاران در ارائۀ کتـاب مرجع 
و درسـى بـراى دانشـجویان و اسـتادان عالقه منـد بـه مطالعـات فیلـم و فلسـفه، هدفـى 
بلندپروازانـه اسـت؛ اّمـا تحقیقـات و مقاله هـا، بیشـتر در متعـادل کـردن مسـائل پیچیدة 
فلسـفى بـا نوشـتارى قابل فهـم موفـق  اسـت. بى شـک خوانـدن این کتـاب، در سـال هاى 
پیـِش  رو بـراى دانشـجویان و پژوهشـگران ضرورى اسـت. گفته مى شـود ایـن کتاب براى 
تنظیـم مطالبـش بیشـتر کتـاب مرجع اسـت تـا کتاب درسـى که البتـه این دلیلـى براى 
کاسـتى کتـاب نیسـت. هرچنـد گسـتردگى حـوزه و تنظیـم الفبایـى دو بخـش آغازیـن 
اسـتفاده از ایـن کتـاب را به عنـوان کتـاب درسـى دشـوار مى کنـد، امـا همیـن دو ویژگى 
به شـدت بـراى کتـاب مرجـع بودن خوب اسـت. تنهـا نقصى کـه در تنظیم مطالـب دیده 
مى شـود ایـن اسـت کـه بخـش سـوم به نسـبت کوتـاه اسـت و بخـش چهـارم، انسـجام 
.(Ted Nannicelli, p 763) درونـى کمتـرى درمقایسـه بـا بخش هـاى دیگـر کتـاب دارد
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