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 سینما مظهر دموکراسی

 صالح نجفی ۀآلن بدیو، ترجم نوشتۀ

 

 

توانند پیوند بزنند، یا نباید پیوند هایی که نمیهایی خارق اجماع در کار باشند، نسبتفلسفه فقط تا جایی وجود دارد که نسبت

فلسفه خشونتی است که  بود.بزنند. هنگامی که هر پیوندی مشروعیت طبیعی داشته باشد، فلسفه ناممکن یا بیهوده خواهد 

 سازد.های ناممکن روا میتفکر در حق نسبت

 

یا فلسفه درخواستی از سینما  –ه سینما درخواستی از فلسفه دارد به وضوح شاهدیم ک ،«پس از دلوز»امروزه، یعنی در دورانِ 

 گذارد.و نامحتمل، پیش روی ما میهایی خارق اجماع، پیوندهایی سرتاپا بعید دارد. بنابراین مسلم است که سینما نسبت

 

 کدام پیوندها؟

 

بنیاد است میان تصنّع تام و واقعیت تام. شود در اینکه بگوییم سینما نسبتی سستگرفتة فلسفه خالصه میپاسخ از پیش شکل

طف گذارد. به لتصنعی این روگرفت را پیش روی ما می ( از واقعیت و جنبةcopyن امکان روگرفتی )سینما همزما

، یا به بیان دیگر، قعیااست به تولید امر مصنوع واقعیِ روگرفتِ روگرفتی کاذب از امر و های معاصر، سینما قادر شدهتکنولوژی

به  های این نسبت. و این در نهایت یعنی سینما بدل شده استکاذب. و دیگر واریاسیون روگرفت واقعی کاذبِ یک امر واقعی

های میان بود و نمود یا وجود و ظاهر )که به نسبت واسطةیک امر خارج اجماع باستانی، فرم بی ةواسطبی« تکنیکِ» یافرم 
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توانیم اعالم کنیم سینما آیند(. پس میمیی که همه جا میان مجازی و بالفعل به نمایش درهایترند از نسبتادییمراتب بن

 گویند. های مدیدی است که این را میمنتقدان بسیاری، به ویژه آندره بازن، مدت است.هنری وجودشناختی 

 

 بندی از پیشاین مسئله بپردازیم، به دور از هرگونه صورت تر به بحث دربارۀتر و تجربیاندازه سادهای بیخواهیم به شیوهمی

 است.« اینری تودهه»کنم: سینما موجود فلسفی. بحثم را با توضیح یک گزاره آغاز می

 

است که شاهکارهای آن را، « ایهنری توده»: یک هنر در صورتی ارائه کرد« ایهنر توده»توان تعریفی ابتدایی برای ترکیب می

ها شان تردید ندارد، میلیونمسلط( در شاهکار بودننی آن تولیدهای هنری را که فرهنگ خواص )یا به هر تقدیر، فرهنگ یع

 دوست بدارند.ببینند و شان خلق های جامعه در همان لحظةگروه تن از همة

 

گری ماخولیایی قرار نوعی تاریخی که امروزه زیر سلطة دانیمزیرا می ،اهمیت ویژه دارد« شانخلق در همان لحظة»افزودن قید 

شان )و اجتماعی موقعیتع نظر از ها انسان، قطق کند. میلیونبودن را خلخالص و ناب از گذشته ایکوشد جلوهداریم که می

خزائن یا میراث )فرهنگ( دوست  های گذشته را همچونزیرا شمایل ،ها بروندالبته به جز قشر پایین پرولتاریا( قادرند به موزه

قدر گسترش یافته که نوعی گردشگری در خزائن فرهنگ را دارند، چرا که عطش انسان مدرن برای گردشگری )توریسم( آنمی

که اثری استثنایی را  گویممی ها انسان سخناین نوع گردشگری نیست: من از میلیون ۀدر برگرفته است. سخن من دربار هم

های بالمنازعی از چنین نمونه با این همه در تاریخ کوتاه سینمادارند. و دوست می دشدنش با تمام وجوخلق در همان لحظة

های بزرگ یونان قدیم در میان مردم قابل مقایسه است. برای مثال پیروزی تراژدیهایی که فقط با عشقی داریم، نمونه

های هایشان، در خیمهاند، حتی اسکیموها در خانهها را در سرتاسر جهان دیدههای عالی چاپلین را در نظر آورید. این فیلمفیلم
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عمیق و قاطع  های چاپلین به شیوۀشد فیلممتوجه میدید بالفاصله ها را میاند. هرکس این فیلمصحرانشینان هم پخش شده

انسانیت عاری از هرگونه صفت و »نوشتم( آن را نثر ساموئل بکت می ۀگویند که من )زمانی که دربارچیزی سخن می ۀدربار

ی او از هاکه در فیلم 1مپنامیدم. شخصیت ترهایش شده از تفاوتیا انسانیتی تفریق( generic humanity)« محمول خاص

ای آفریقایی و به همان اندازه برای گیرد هم برای بینندهای آشنا جای میزمینهشود و در پسجلو و از نزدیک فیلمبرداری می

 است. « مردم»از صفت و محمول  عاریانسانیت  شاگری ژاپنی یا یک اسکیمو نمایندۀتما

 

که  شود، ژانریرلسک )یعنی نظیرسازی طنزآمیز( محدود میکمدی یا باشتباه است اگر گمان کنیم نمونة مورد نظر ما به ژانر 

 توانیم از فیلمبه همین سادگی می .مردم را منعکس سازد، توانایی و ترفندهای بقا در جامعه را همواره قادر بوده شور و نشاط

ترین شعرهای موجود در عالم زرگشک یکی از برم یاد کنیم، فیلمی که بیآور در فهای بهتا ابداعبالعاده متمرکز فوق

العاده دست یافت، توگویی فریدریش مورنائو. این شاهکار کامل در ایاالت متحده آمریکا به موفقیتی خارق طلوعسینماست: 

 صنعتی.ها و تمهیدهای جلوهبود منهای چاشنی  تایتانیکی

 

رسد. آری در قرن رد آن هم نمیگهم در مقیاسی که هیچ هنر دیگری به  ای باشد، آنتردید قادر است هنری تودهسینما بی

ای داشتند: برای مثال، ویکتور هوگو در فرانسه یا پوشکین در روسیه. نوزدهم نویسندگان و شاعرانی بودند که مخاطبان توده

سه با مقیاس یقابل مقا – شانخلق ةدر لحظ –شان گیریها خواننده داشتند و هنوز هم دارند. اما مقیاس تودهایشان میلیون

 موفقیت عظیم سینما نیست.

 

                                                
1 Trampمگویندمی« سنگینهای راه رفتن با قدم». در اصل به دوشبه: آدم خانه . 
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 ،ای سیاسی استمقوله« توده»آورد. چرا؟ چون نسبتی خارق اجماع پدید می« ایهنر توده»پس اصل مطلب بدین قرار است: 

های روسیه قادر بودند فعالیترا، متعلق به کمونیسم. انقالبیان گای است متعلق به دموکراسی فعالیتمقوله ،تر بگوییمیا دقیق

را قطب « ایدموکراسی توده»معموالً «. تاریخ نهادند ها پای بر صحنةتوده»ای تعریف کنند که خود را در چارچوب زمانه

ها، فقط توده»گفت های اساسی سیاست است. مائو مییکی از مقوله« توده»شماریم. می یمخالف دموکراسی نمایندگی و قانون

 «.اندها، خالقان تاریخ جهانتوده

 

 ای اعیانی یا ارسیتوکراتیکی است و جز این نتواند بود.دهد مقولهرا تشکیل می« ایهنر توده»دیگر ترکیب  که نیمة« نره»اما 

متضمن ایدۀ آفرینش فرم « هنر»یادآور شویم که  خواهیمای اعیانی است قضاوت نیست. فقط میمقوله« هنر»این گفته که 

اش آموزشی آفرینش است، و الزمه بنابراین نیازمند وسایل درک ذات ها، ونوآوری قابل رؤیت در تاریخ فرم ، ایدۀاست

طوالنی و غالباً  کارآموزیحداقل آشنایی الزم با هنر مورد نظر و با فراز و فرودهای دستور زبان آن هنر.  .آفرین استتفاوت

هایی اکتسابی و نیازمند برخورداری از ذهنیت پیچیده، منتها لذت لذت هم هست، و وسعت دادن ذهن. یقیناًمزد و منّت بی

 شوند.هایی که ساخته میلذت

 

رخدادی( و یک عنصر  رق اجماع میان یک عنصر دموکراتیک خالص )در جانب فوران انرژیشاهد نسبت خا« ایهنر توده»در 

 های ذوقی(.تفاوت یم )در جانب آموزش فردی، در جانبارسیتوکراتیک
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 دواری از آوانگارشامگاه ری آوانگارد بود و فقط در آن لحظةنقاشی در آن قرن هناند. بوده 2ی قرن بیستم آوانگاردهنرها همة

همواره آوانگارد بوده است )مگر  ونبرگششود. موسیقی هنری آوانگارد بود و از ایام ها مید که وارد موزهکشبودن دست می

بنامیم(. شعر هم امروز فقط در قالب هنری آوانگارد هستی دارد. « موسیقی»پسند را هم های موسیقی عامهآنکه نک و نال

ای بود که ترین هنر تودهعظیم قرن بیستم قرن توان گفتتوان گفت قرن بیستم قرن آوانگاردها بود. اما در ضمن میمی

 تاکنون در کار بوده است.

 

رسد و ای به ظهور میای است در زمانهب ذاتش تودهجع: اولین هنر عظیمی که به مواین نسبت خارق اجما سادۀصورت 

کند میان هایی غیرعملی تحمیل میآوانگاردهاست. صورت مشتق از این صورت ساده: سینما نسبت شود که زمانةشکوفا می

 بودن و ذوق عمومی. بودگی، میان نوارسیتوکراسی، میان نوآوری و آشنادموکراسی و 

 

های خارق اجماع تحمیل ای وسیع و مبهم از نسبتیابد: سینما مجموعهبه همین دلیل است که فلسفه به سینما عالقه می

 هایی کهخارق اجماع را به زور جا انداختن، یعنی تنسیق مفهوم درنهایت یعنی این نسبت« به سینمافکر کردن »کند. می

 ر دهند.یپیوند را تغی هایی واقعی قواعد جاافتادۀیلمفشار فتحت 

 

با پنج راه متفاوت برای ورود  ،ایم. یا به بیان بهترالبته من معتقدم با پنج کوشش عمده برای چنین جابجاساختنی مواجه بوده

تصویر. این همان مدخل  خارق اجماع اول از همه، از راه وجه«. ایهنری توده فکر کردن به سینما به مثابه»به این مسئله: 

کند، پارادوکس قابل شناختی. مدخل دوم وجه خارق اجماع زمان را دنبال میت که در آغاز ذکر کردم: هنر وجودیکی اسکالس

                                                
 . مدر لغت یعنی پیشتاز و در هنر به معنای موجد سبک 2
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کند، پیوند غریب آن را با نظام مستقر هنرهای زیبا. . مدخل سوم تفاوت سینما را بررسی میرویت شدن زمان در قالب فیلم

سازد، وجه خارق اجماعِ ناخالص چهارم سینما را در مرز هنر و ناهنر مستقر می مدخل. س هنر هفتمر دیگر بگوییم: پارادوکجو

های ملموس وجدان، در مقام مخزن پیکر کشد: سینما به مثابهماعی اخالقی را پیش میودن هنری. مدخل پنجم امر خارق اجب

 هر وضعیتی که در آن باید دست به انتخاب بزنیم. پدیدارشناسی مردمی

 

 این پنج کوشش بگوییم. ای دربارۀبدهید چند کلمهاجازه 

 

1 

هر  تصویر است. و خواهیم گفتزیرا سینما نقطة اوج هنر کهنسال « ای استهنری توده»خواهیم گفت سینما  .تصویر بدر با

اوج امر  قطةبرای انسان داشته است. سینما نامان ای بیبینیم تصویر همیشه جاذبهرویم، میمی بچه در تاریخ بشر به عق

صورت ظاهر هیچ نوع  شود. و از آنجا که بدون پشتوانةعرضه می( semblance)بصری است که همچون صورت ظاهر 

های سینما، یابی است. سالنمتافیزیکی هویت گفت سینما حد نهایی سروری بر چرخةشود، خواهیم یابی ممکن نمیهویت

ها را غافلگیر های مجزّا تودهیابیآمیزی از هویتفریب ها از طریق شبکةحتی خیابان های خواب وهای غذاخوری، اتاقاتاق

های مذهبی را از دور خارج ها و حکایتظاهر( قصه تتولید صور یک صورت ظاهر )یعنی فنون امروزینکنند، زیرا تکنمی

اند. چنین است نخستین راه هایی متدینساس تودههای سینما در اکند. تودهمعجزه را در همه جا توزیع می کند و پول خردمی

 توضیح این نسبت.
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2 

کننده است که بگوییم در باب زمان. این رهیافت برای دلوز و برای بسیاری دیگر از نقدنویسان سینما بنیادی است. وسوسه

شدن زمان است. مصداق مرئیترین . سینما قویکندمی تبدیلچون زمان را به ادراک )حسی( ای است سینما هنری توده

را تبدیل به « حس درونی زمان»تر بگوییم، سینما زیسته است. دقیق کند که متمایز از زمانسینما احساسی از زمان خلق می

زند که میل دارند زمان را در فضا گره می تقدیر سینما را به انبوه مخاطبانبازنمایانه است که  کند. همین شکافبازنمایی می

 ق سازند تا بتوانند تقدیر را فراموش کنند.معلّ

 

ای است. اما موسیقی ترین قالبش در ضمن تولیدی تودههنری که در پست ،کندتر میاین فرضیه سینما را به موسیقی نزدیک

در ضمن شکلی از سازماندهی است که از زمان فاصله گرفته است.  – پسندبیش از موسیقی عامه« عالی»و البته باز موسیقی  –

شک سازد. بیکند، حال آنکه سینما زمان را مرئی میقابل شنیدن میتوان گفت موسیقی زمان را به زبان خیلی ساده می

سینما است، سینمایی سینما شده است. اما آنچه مختص  یقی جزئی از پیکرۀزیرا موس ،کندقابل شنیدن میسینما هم زمان را 

پذیری برای همگان مسحورکننده است. چنین های طوالنی صامت بود، قطعاً مرئی ساختن زمان است. تولید این رؤیتکه مدت

 است توضیح دوم.

 

3 

چیزهایی که وقتی جدا  ةکند، هماست اخذ می مردمیآنچه را در آنها  هنرها. واضح است که سینما از هنرهای دیگر هر دنبالة

توانند تقدیر آن هنرها را به می گردندشان جدا میضائات و ملزومات ارسیتوکراتیکیتگذرند و از اقسینما می یفصااز  ،شوندمی
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عاری از صفت  ترین وجه متوجه انسانیتگیرد که به صریحهنر هفتم از شش هنر دیگر چیزهایی را وام می د.نها پیوند بزنتوده

 حمول خاص است.و م

 

زیبایی محسوس جهان به تصویری قابل تکثیر یا  تبدیل دارد؟ امکان نابسینما از نقاشی چه چیزی را نگاه می برای مثال،

آفرینی )فرمالیزاسیون( را اخذ بازنمایی و صورت وجوه پیچیدۀ کند.خذ نمیرا ا یدنی. سینما تکنیک فکری نقاشبازتولیدکر

کند. در این معنا، سینما نقاشی منهای نقاشی است. جهانی شده با عالم بیرون را حفظ میبندیمحسوس و قاب کند. رابطةنمی

 نقاشی شده است.که بدون رنگ 

 

تصنیف موسیقی را، نه تنسیق ظریف محور عمودی  العادۀهای خارقدارد؟ نه دشواریسینما چه چیز موسیقی را نگاه می

یا شبح ضرباهنگین  ،مهم برای سینما این است که موسیقی ةنکت ها را.طنین شیمیها را، نه حتی هارمونی و محور افقی ریتم

کند نوع تحمیل می – و امروزه حتی در زندگی روزمره –جا چه سینما همهکند. آنی را همراهی می، رویدادهای ساحت مرئآن

ها با سریش موسیقی کار قابل بازنمایی آدم و حیات. پر کردن کل هستی هاستها و شنیدنیدیدنی دیالکتیکخاصی از 

سازی از انگیزد، نوعی سوژهها و موسیقی برمیهستی آدمعجیب  شویم که آمیزۀسینماست. ما مرتباً تسلیم عواطفی می پردامنة

قی را وارد موسی ها موسیقی منهایاین همة .های فاجعه با ارکسترلحظهها، مؤکدکردن درام آهنگخوشراه موسیقی، همراهی 

 شده به دستاویز ذهنی یا روایی آن.کند، موسیقی آزاد از قید مسائل موسیقی، موسیقی عاریتی و بازگرداندهبازنمایی می عرصة

 

ی، نه استرداد آهسته و گیری سوژه، نه منابع نامتناهی مونتاژ ادبهای شکلکند؟ نه پیچیدگیرا حفظ می نچیز رما سینما چه

 دوقفه به ادبیات جهان دستبراپذیر بدان دارد و به خاطر آن بینآنچه سینما نیازی وسواسی و سیری ،نه .یک عصر اصیل ذائقة
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االجرای . فرمان الزم«نامهفیلم»گذارد کند و میچیزی که سینما نامش را عوض می ،روایت است( است، fableزند قصه )می

هایی ناظر به نقل داستان –ای است ری و تجاری است، زیرا سینما هنری تودهناشدنی هنفرمانی که به طرزی تفکیک –سینما 

 شان را داشته باشند.ابنای بشر قدرت فهم هایی که همةعظیم است، داستان

 

هاله از سینما با جداکردن این  بازیگران مرد و زن را. د؟ بازیگر مرد و زن، افسون و هالةدارمی سینما چه چیز تئاتر را نشان نگاه

نیروهای متن ادبی، نیروهایی که برای تئاتر نقشی بنیادین دارند، بازیگران مرد و زن را تبدیل به ستاره کرده است. این یکی از 

 ای است برای تبدیل بازیگر به ستاره.ممکن سینماست: سینما وسیلههای تعریف

 

خودسازی را به انجام  د. ولی عملیاتی که این از آنِکنحقیقت دارد که سینما از هر یک از هنرهای دیگر چیزی اخذ می

خود عنصری مشترک و قابل دسترس را اخذ  های هنریِ ظریف و پیچیدۀزیرا از شرط ،ای استرساند عملیات پیچیدهمی

ین گشایش کند. سینما اها را تضعیف میکیفیت اعیانی، پیچیده و مرکب آن کند وهنرها را باز می کند. سینما درهای همةمی

یکپارچه دارند. سینما در مقام نقاشی منهای نقاشی، موسیقی منهای  کند که هستیشده را به تصویرهایی ارزانی میساده

هنرها تمام  3شدنمردمیفرایند در این مقام ، سینما آریشده در افسون بازیگران، ها، تئاتر خالصهموسیقی، رمان منهای سوژه

سوم: هنر هفتم  فرضیةکند. به همین سبب است که رسالت سینما کلی است و شمول عام دارد. چنین است را تضمین می

 شش هنر دیگر است. سازی فعالای است زیرا سینما فرایند دموکراتیکهنری توده

                                                
3 popularisationهای واژۀ : انتقال همة معانی و داللتpopular  .در یک لغت به فارسی ممکن نیستpopular  هم در وصف آثار پرطرفدار و

رود هم داللت به چیزهای شوند به کار میها و دیگر چیزهایی که مد میپسند )عمدتاً با بار منفی( و حتی لباسفهم و مردمپسند یا عامههنرهای عامه

گوییم سخن می popularisationی از فرایند گویند. پس وقتمی popularالملّه هم مردمی )یا حتی خلقی( دارد. در انگلیسی به سیاستمداران وجیه
پسند کردن )مثالً قابل درک کردن آثار مدرنیستی در هنر( های دشوار یا تخصصی برای عوام( و عوام)مثالً قابل فهم کردن بحث« سازیساده»هم به 

 است. م« جبهة مردمی»یا « جبهة خلق»به معنای  popular frontکردن. جالب توجه است که نظر داریم هم به مردمی
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خواهیم بود تصریح کنیم که ناخالصی. اجازه دهید مستقیم نسبت میان هنر و ناهنر را در سینما بررسی کنیم. بدین قرار قادر 

ی هنر ،ناهنر قرار دارد. سینما هنری است که متهم به ناهنر بودن است ةزیرا سینما همواره بر لب ،ای استسینما هنری توده

اش همواره دهندهتعداد بسیار زیاد اجزای تشکیل اری برخوردار است. سینما به واسطةهای عامیانه یا بازهمواره از فرم که

تشکیل شده است،  مرتبهدون مؤلفةجزء یا  نهایتهای هنری سینما از بیحتی آشکارترین موفقیتتر از هنر دارد. ای پایینرتبه

توان گفت سینما در هر مرحله از تاریخ هستی کوتاه خود مشغول کاوش در مرز اند. میغیرهنری که آشکارانهایت جزئی بی

های جدید هستی را در خود جذب ایستد. سینما فرمستند. سینما روی این مرز میچیزهایی است که هنر نی میان هنر و آن

شود. برای همین در هر گاه کامل نمیکند، گلچینی که البته هیچها را گلچین میکند، خواه هنر باشد خواه غیرهنر، و آنمی

ها، تصویرهایی که صدها بار در جاهای ری، کلیشهو مصالح بازا دفیلمی، حتی اگر شاهکار باشد، تعداد زیادی تصویر مبتذل، موا

 توان یافت.می یی که هیچ وجه جالب توجهی ندارندچیزهاو ایم، دیگر دیده

 

عناصر غیرهنری در مقابل خالص شدن بسیار ناراحت بود. او خواستار هنر خالص بود و این خلوص را  برسون از این مقاومت

های دنیای مرئی را تحمل پاره البته توفیقی نیافت. در کارهای برسون هم باید بدترین نامید. ومی« نوشتن سینماتوگرافیکی»

شود تعدادی از زمانه. این ناخالصی که هم ضروری است هم ناخواسته موجب نمی بودن محسوسیم، هجوم نامفهوم پستکن

ای باشد. آخر تواند هنری تودهر سینمایی میدهند هنها تنها نشان میهای برسون شاهکارهایی هنری نباشند. این فیلمفیلم

هنر است. این در حالی حضور دارد و غیرتوانید از چیزی شروع کنید که همیشه به وفور در سینما برای ورود به هنر سینما می

توانید از هنر ها، فقط میهای آنضعفها، نقطهاست که قضیه در سایر هنرها عکس این است. برای ورود به بخش غیرهنری آن
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های خود شروع ترین بازنماییتوانید از عادیپذیر است. میتوان گفت در سینما باالرفتن امکانشروع کنید، از عظمت هنر. می

ممکن است تماشاگری کامالً عادی باشید. ممکن  تان.تان، حتی از بزدلینزاکتیتان، از بیآورترین عواطف آبکیکنید، از تهوع

شود که فیلم به شما رخصت باالرفتن تان، بدسلیقه باشید. این مانع از آن نمیگرایش اولیه تان، درتان، در مدخلاست در ورود

است که در ا از شما خواسته نشود که بازگردید. این درحالی ی قدرتمند و منزّه وارد شوید. امدهد. و شاید از مدخل چیزهای

توانید شامگاه روز تعطیلی به سینما متیاز بزرگ دموکراتیک هنر سینماست: میاین ا سقوط دارید. سایر هنرها همواره بیم

تان خواهد شد. وقتی نصیب« به عنوان هدیه»اگر نیکی کنید، لذت  گویدمیارسطو بروید و برخالف انتظارتان اوج بگیرید. 

غالبًا )به جهت حضور فراگیر ناهنر در  کنیم،دهد: لذت آنی و بالفاصله احساس میبینید غالبًا عکس این روی میفیلمی می

 شود.مان میپاداشی خالف انتظارمان نصیب همچونشویم، و خیر )یا خوبیِ هنر( کنیم و بدگمان میفیلم( شک می

 

کند. ممکن نیست آدم عمداً برود گالری تا مورد سایر هنرها صدق نمی. این در کنیمدر سینما از ناخالصی به خلوص سفر می

توان امید داشت که بدل به چیزی خوب شود. خبری از باال رفتن نخواهد بود. ؛ نمیببیند. نقاشی بد نقاشی بد استبد نقاشی 

اید. این در وکراتی در مخمصهتیسید، ارتماشای نقاشی بدی شده باشید، الساعه در حال سقوط جا باشید و غرقهمین که آن

 رابطةدارد. جا قرار اتی در حال صعودید. نسبت خارق اجماع ما در همینبیش دموکروحالی است که در سینما همیشه کم

ای درونی میان هنر و ناهنر است. و همین است که به سینما که آخراالمر رابطهوکراسی و دموکراسی، تیسخارق اجماع میان ار

گاه کند. تالقیفکری فعالیت می کارسازد: سینما در محل اتصال عقاید عادی و سینما را سیاسی می دهد وخصلت سیاسی می

 یابید.جای دیگر نمی ظریفی که به این شکل در هیچ
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کشد ا از ناهنر بیرون میرآن خود  ای است زیرا حرکتی را که هنر طیچهارم: سینما هنری توده چنین است فرضیة

 کند.نهایی را خلق میمحصول  لصیاکشد و از ناخمرزی می کند. سینما بر اساس این حرکتدموکراتیک می
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چیز هنر  های فعال. سینما پیش از هرهای فضای مرئی و مکانهاست. نه فقط تمثالسینما هنر تمثال های اخالقی.تمثال

های مشترک. و شدن آن با ارزشرنهد برای عمل و رودرهمگانی پیش می عظیم انسانیت فعال است. نوعی صحنةهای تمثال

اندازه خانوادگی، اندازه تجاری شده، بیو جهان ما بی کنای قهرمانان استآخرین جایی است که محل س، سینما هرچه نباشد

ها بزرگ اخالقی تصور کند، تواند سینما را بدون تمثالکس نمیاندازه بیگانه با قهرمانگری. با این همه، حتی امروز هیچبی

های حتی گانگسترها هیچ نیستند جز مصادیقی از وجدان، تصمیمجا آمریکایی میان خیر و شر. در این بدون نبرد بزرگ

روشنگری تربیتی.  در راه ها در حکم مکر عقل استترین قساوتبساط زشتی و هرزگی. کثیف آور، برچیدن صادقانةرستگاری

لباً زن هستند، یافت امروزه غاکه خصالی، های فرشتهها بازپرسها بهتر از این نیست. در میان آنها و پاسبانوضع آجان

شود که در وجه مانع نمیشان به هیچها، ریاکاری کثیفآن ها، ناخالصی جزمیدهند. مسخرگی این قصهشود که کشیک میمی

ها واالترین های یونان قدیم، یعنی سینمای عصر باستان، که ما از آنضمن واجد چیزی ستودنی باشند. ستودنی در حد تراژدی

تئاترهای یونان روی صحنه ای که در آمفیخوردهشکست خیل کثیر کارهای ناموفق و زیرا ،هرچند غلطتصور را داریم 

ما فقط چندین شاهکار را به دست داریم، چیزی نظیر سه شاهکار از مورنائو، یک اثر فریتس  اند.رفتند به دست ما نرسیدهمی

این  و ابتذال گستردۀلصی ااز چاپلین. برای همین است که ما ناخیزنشتاین، چهار تا از گریفیت و شش تا آالنگ، دو تا از 

هایی نوعی ها در پایان به تماشاگران انبوه خود تمثالها را بازگوییم: آنتوانیم پایان مشترک آنبینیم. ولی میها را نمینمایش

از جنگ، از عشق و شهوت، از عدالت و  کردند. سخن گفتنهای بزرگ زندگی بشر ارائه میها و تعارضنزاع و افراطی از همة
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 هایی موهوم و دور از واقع دربارۀافتاده دارند، قصهپاهایی عادی و پیشهایی که دستمایهعدالتی، از حقیقت، با داستانبی

از خیانت،  چنین با ما از شجاعت، از عدالت، از شور،سینما هماسیرانی مؤنث و شاهانی دیوانه.  کالهبردارانی پیر، زندانیان و

 ژانرهایی دقیقاً  pace operas»4» و ترین انواع، مثل ملودرام، وسترن،شدهاریذگوید. و ژانرهای عظیم سینما، کدگمی

 لحاظ با معنای انسانیت سروکار دارند. بدینکنند و هایی اخالقی عرضه میاند که اسطورهاند، به عبارت دیگر ژانرهاییاخالقی

 

هنرهای بصری و اجرایی.  الصیدر مقام بحثی پردامنه با تراژدی آغاز شد، بحثی پردامنه با تئاتر، با ناخدانیم که فلسفه می

حیات  صحنة تروسیع پذیری بالغیتئاتر بودند و در این رؤیت های افالطون روی صحنةهای اصلی بحثمخاطبان و طرف

اگر  شود. امروز نباید به شگفت آییمها گنجانده مییتآفرینی و اجرای سوفسعمومی، اجتماع یا مجمع دموکراتیک، نقش

ن، یزیوای از فعالیت خود بحثی پردامنه با سینماست. زیرا سینما و مشتقات آن، از جمله تلوبینیم فلسفه در بخش فزایندهمی

هاست، سومین کوشش تاریخی برای مطیع ساختن معنوی ساحت مرئی مقیاسی انسانی نمایندۀ، در تراژدی و دینپس از 

شان ساحتی که در دسترس همه هست، بدون استثناء و بدون حد و اندازه. سیاستمداران نظام دموکراسی و مشاوران سوفسیت

 ترین بوتةنمایش بزرگ حةپرده و صف«. شاوران روابط عمومیم»اند: م در این نشست حضور دارند، رایزنانی که نامی تازه یافتهه

یی در تولید صورت اگر تکنیک حکمروا»فقط مقصد سوال عوض شده است. سوال اکنون این است:  شان شده است.آزمون

تولید کند، آنگاه این  ایهنری تودهو اگر این تکنیک، هنگامی که مترادف با سینماست، در ضمن قادر است  ظاهر وجود دارد

 "حقیقت"د، بر آن چیزی که به نام کنفلسفه تحمیل می (، چه اعوجاج یا مسخی بر پشتوانةtorsionهنر چه پیچشی )

 «شود؟خوانده می

                                                
انگار و ملودراماتیک هایی سادهگذرد و عموماً مایه( میspace outerشان در فضا )گویند که وقایعهای تلویزیونی میها و برنامهها و فیلمبه رمان 4

 . مهای علمی تخیلی استها و فیلمداستان ژانرزیر space operaدارند. 
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چیزی را که خود  (، هرfigurativeاشکال ) جست. در مقابل صورت ظاهراتی متعالی میجواب این سؤال را در محاکافالطون 

آن چیزی بود که  پشتوانة دهد. این ژست نیازمندکه خود را نشان نمی دهد در برابر ایده یا مثالی خواهیم گذاشترا نشان می

جوی آن خواهیم وما به جست]هندسی[. ولی  کمال متناهی، اعداد و اشکال تکند: ریاضیامیخود را از صورت ظاهر تفریق 

ماندگار )نامتعالی( اما ابدی صورت درون راتر رود و صورت ظاهر را به ساحتاش فپذیریرفت که در خودِ امر مرئی از رؤیت

 (.sheavesها )هفها، باها، توپولوژیکمال نامتناهی: مجموعه ریاضیاتچنین نیاز داریم به . همزندآن پیوند می نامتناهی

 

در نامیرای خویش تصویر را « هایقصههاسطور»ت ظاهر چیره شد و به یاری پس همانطور که افالطون به یاری تمثیل بر صور

خود سینما فائق  توانیم به همین شیوه امیدوار باشیم که بر سینما به یاریخودِ مکان حقیقت فلسفی حفظ کرد، ما نیز می

ای که در نتیجه فلسفه – اینک این فلسفه در راه استو هم –سینما بیاید  سینما، باید فلسفه به مثابه آییم. پس از فلسفة

 ای باشد.ودهای تمجال آن را دارد که فلسفه
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