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مقدمه ی مترجم

از  متاثر  سینما،  به  دلوز  ژیل  فلسفی  رویکرد  توصیف  در  رو  پیش  کتاب 
چشم انداز سینمایی دلوز به گستره ی فالت اندیشه است. دلوز در دو کتابش 
پیرامون سینما، فلسفه را به نگاهی سینمایی دعوت می کند. رویکردی که 
دلوز حتا در آثار فلسفی خود نیز آن را آزموده است )»فلسفه چیست؟« و 

»فوکو«(.
دلوز، فیلسوف فرآیندها در روند تغییر و تحولی مستمر است. فرآیند های 
بی پایانی که گاه دو نقطه   را در درون یک بازه، چنان از یکدیگر متمایز می کنند 
که گویی آندو از اساس متعلق به دو جهان ناهمگون بوده اند. اما آنچه درک 
استمراِر این فرآیند را ممکن می کند، تصور تصویری کلی است که شاهد و 
نظاره گر تمامی آستانه ها، گسست ها، کشش ها، جهش ها، کندی و تندی ها، 
گریزها، تصادم ها، تناظر ها، قلمرو زایی و قلمرو زدایی ها ... و در یک کالم 
و  دلوز  فلسفه ی  اصلی  پرسوناژ  »نظاره گر«*،  باشد:  دگرگونی ها  تمامی 

»نظاره گری«*  کنش اصلی فلسفه ی اوست.
از خالل همین منظر دگرگون شده است که نسبت های مرسوم و قالبی 
در نقد فلسفی سینما، جایش را به نگاه سینمایی در/ به اندیشه می دهد: نه 

سینمایی فلسفی، بلکه اندیشه ای سینمایی.
این تحول اساسی یا به عبارت دیگر این »انقالب« که برآمده از فرایند 
بدل شدن به نظاره گر و اختیار کردن موضع نظاره گری است، مطلوب خود 
را در سینما پیدا می کند. چرا که شاید این سینما باشد که بیش از فلسفه و یا 
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هر هنر دیگری به دیدن دعوت می کند، دیدن را می آموزد، به انسان ها برای 
بدل شدن به ناظر کمک می کند و مهم تر آنکه خود  نیز نظاره گری می کند: 

سینما می بیند.
از همین روست که سینما واجد سوبژکتیویته  و ادراکی منحصر به فرد 
می شود که به ادراک سوبژکتیو طبیعی پدیدارشناسانه )آندره بازن( کاهش 
از  تبعیت  به  مقید  دیگر  که  می بخشد  تصویر خودآیینی ای  به  و  نبوده  پذیر 

چرخه های داللت نشانه شناسانه )کریستین متز( نیست: سینما می اندیشد.
تصویر دیگر صرفن بواسطه ی الگوهای حسی و حرکتی، موضوعی برای 
ادراک نیست، بلکه خود پدید آورنده ی ادراک و احساسی بدیع است: سینما 

زنده است.
سینما به امری کلی بدل می شود و همانند نور و زمان، دیگر مقید به 

ادراک سوژه ی اندیشنده نیست: ما درون سینماییم، نه سینما درون ما.
و  سینمایی  فیلم های  به  صرفن  که  سینماست  درونماندگار  مازاد  این 
به تاریخ سینما محدود نمی شود. بلکه خود بدل به مبدع فرآیندی می شود 
که امکان دگرگونی های بی شمار را فراهم می کند. در گستره ی همین مازاد 
سینمایی است که سینما از تخته بند تاریخ گاهشمارانه آزاد می شود و نقش ها 
و نسبت هایی را می آفریند که از قواعد صلب وحدت بخش اثر، از مناسک 
تاویل و از هویت مولف فراتر می رود. از اینرو می توان دلوز را یک سینماگر 
)سینه آست( دانست. چرا که جهان، فلسفه و تصویر را در صحنه ی تاریخ به 
سیاقی سینمایی با یکدیگر مواجه، مونتاژ و ِبهزایی* می کند تا رخداد گونگِی 
انقالبِی برآمده از دیدار نخستین، دوباره تداعی و احضار شود. رخدادی که 
بواسطه ی آن چیزی به جهان افزوده شده است: امکان و روشی برای ساخت 
و  دیگر، احساسی دیگر، چشم  ادراکی  به عالوه ی سینما،  جهان. جهان 
گوشی دیگر، بدنی دیگر و در یک کالم، کل دیگری نسبت به جهاِن بدون 

سینماست.
پی یر مونتبلو فیلسوف معاصر فرانسوی، در این کتاب با تمرکز بر همین 



7        هجرهه ی همدقم

نقاط رخدادگون، معبری را برای ورود به چشم انداز دلوز پیشنهاد می کند 
تا شگفتی کمابیش فراموش شده ی مواجهه با توان سینما در ابداع مفاهیم، 
احساسات و ادراکات را یادآوری کند. هر چند این یادآوری، مستلزم تامل بر 
خاستگاه های پیشا سینمایی )اندیشه های آنری برگسون( است که کماکان در 

گستره ی زمان تکین سینمایی و امر کلی سینما درک می شوند.
به سینما و فلسفه،  برای مخاطب فارسی خواِن عالقه مند  این کتاب 
با توجه به سابقه ی نه چندان مستمر مطالعات سینمایی با رویکرد دلوزی 
در زبان فارسی، می تواند به منزله ی دعوتی روشمند برای آشنایی با مفاهیم 
بنیادین آن باشد. به عنوان کسی که در اکثر سالهای دهه ی هشتاد شمسی 
دانشجوی رشته ی سینما بوده ، هرگز به یاد ندارم که حتا یک بار نام دلوز 
در هیچ یک از مطالعات و دروس دانشگاهی سینما به میان آمده باشد و 
یا  حتا کوچکترین اشاره ای به رویکرد او شده باشد. وضعیتی که بی ارتباط 
با ترجمه ی دیرهنگام و ناقص آثار دلوز در حوزه ی سینما نیست و ظاهرن 
انگیزه ی چندانی برای تغییر آن نیز وجود ندارد. حال آنکه این رویکرد، حتا 
با وجود انبوه انتقادات در مبنا و روش از جانب شاخص ترین چهره ها )بدیو، 
رانسیر، دی دی اوبرمن( توانسته تا انقالبی در مطالعات سینمایی و حتا غیر 
تاسیس  امکان  بر  آن عالوه  ایجاد کند و وجاهت و غنای  سینمایی غرب 
رشته ی آکادمیک مطالعات سینمایی خصوصن در فرانسه، کمک فراوانی به 

پیدایش و بیان انبوهی از مفاهیم و اندیشه ها بکند. 
الزم به ذکر است که تمامی ارجاعات در این ترجمه به نسخه ی فرانسوی 
آثار تعلق داشته و معادل کلمات یا عباراتی که با * نشانه گذاری شده اند در 

واژه نامه و به ترتیب الفبای فارسی آمده اند.
بریر بوجار
تولوز، تیر ۱۴۰۰
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مقدمه

ژیل دلوز با نگارش » سینما 1: تصویرـ حرکت« و » سینما 2: تصویرـ 
غرب  فلسفه ی  در  اساسی  مسئله ی  دو  به  سینما  میانجی  به  زمان«1، 
می پردازد: حرکت و زمان. سینما می بایست از همان بدو پیدایش خویش 
به عنوان هنر حرکت و زمان و به بهانه ی این دو موضوع بنیادین به مالقات 
فلسفه می رفت. نخستین نشانه های این مواجهه را به  روشنی می توان در 
کتاب »تکامل خالق« آنری برگسون در سال 1907 مشاهده کرد. دلوز نیز 
با دو کتاب سینمایی  اش، در پی گسترش امکان این مواجهه و فراهم کردن 
مسائل و مالزمات این مالقات است. دو کتاب سینمایی دلوز، به صورت 
همزمان قائل به لنگرگاهی فلسفی در سینما )تزهای برگسون( و ُبعدی 
سینمایی در اندیشیدن به حرکت و زمان اند و هر دو اثر، ثمره ی دغدغه ا ی  
میان  مغایرت  ورای وجود هرگونه  در  که  مشابه اند  پرسشی  و  مشترک 
فلسفه و سینما کماکان قابل پیگیری و شناسایی است. چرا که سینما 

۱. نخستین انتشار » سینما ۱: تصویر- حرکت« در سال ۱۹۸۴ و » سینما ۲: تصویر- زمان« 
در سال ۱۹۸۵ است. ما در متن پیش رو برای ذکر نشانی این دو اثر از عنوان سینما ۱ و 
سینما ۲ استفاده می کنیم. همچنین الزم به ذکر است که تمامی ارجاعات در این ترجمه به 
نسخه ی فرانسوی آثار تعلق داشته و معادل کلمات یا عباراتی که با * نشانه گذاری شده اند 

در واژه نامه آمده اند. 
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منزله ی قسمی صیرورت1*و  به  که  کلی  از یک طنین  دو  هر  فلسفه  و 
دگرگونی در تفکر غرب به شمار می آید سرچشمه می گیرند.

دلوز مطالعات خود پیرامون سینما را نه تاریخ سینما، بلکه تالشی 
برای  کوششی  و  سینما  در  زمان  و  حرکت  مسئله ی  به  پرداختن  برای 
دسته بندی تصاویر و نشانه  ها در سینما می داند. تمرکز ما در متن پیش رو 
اما بر مطالعه ی پردامنه ی نشانه های سینمایی و عناصر سازنده ی سینما 
مانند روایتگری، زبان )النگ(، امر زبانی )النگاژ( و گفتمان  که دلوز در 
آن دو کتاب به غایت به آنها پرداخته است2 نخواهد بود. مقصود ما در 
این مجال تبیین تناظرات میان پراتیک تصویری سینما و پراتیک مفهومی 
فلسفه و تشریح حیطه های مشخص این تناظرات و تحلیل روابط میان 
اندیشه، حرکت و زمان است. البته این رویکرد هرگز به معنای فلسفه 

۱. م: صیرورت، شدن و یا بدل شدن )Devenir( از مفاهیم اساسی اندیشه ی دلوز است. 
او در کتاب »دیالوگ ها« می گوید: صیرورت هرگز به معنای تقلید و یا رفتار کردن مطابق 
یک مدل، حتا الگوی عدالت و یا حقیقت نیست و در صیرورت نه موضعی برای عزیمت 
کردن از آن و نه جایگاهی برای رسیدن به آن و نه حتا تبادلی در میان آن دو وجود دارد. پس 
پرسش » بدل به چه می شوی؟ و یا به چه صیرورت می یابی؟« از اساس نادرست است. 
بدان بدل می شود، همواره در شرف  آنچیزی که فرد  فرایند صیرورت، فرد و  چرا که در 
تغییرند و از همین روست که صیرورت، نه ساحت تقلید و ادغام، بلکه به منزله ی تکاملی 
غیر موازی، واجد دستاورد و تصرفی دوچندان شده و با پیوند زدن دو قلمروِی پادشاهی، 
هر دو را از اساس تغییر می دهد )ص ۸( و »بلوکی« را تشکیل می دهد که به دو موضع از 
اساس ناهمگن، امکان ارتباط و مالقات داده و متقابلن از هر دو »قلمرو زدایی« می کند. 
دلوز و فلیکس گتاری در کتاب آنتی ادیپ، صیرورت را بن مایه ی اساسی میل می دانند، اما 
به میانجی کافکا و در کتاب »کافکا، ادبیات مینور« است که صیرورت معنای روشن تری در 

اندیشه ی دلوز ) و گتاری( پیدا می کند. 
۲.  اریک دوفور)Éric Dufour( در کتابی به نام سینما چیست؟ به روشنی توضیح می دهد 
که چگونه رویکرد دلوز در فصل دوم سینما ۲ به طور کامل از آرای کریستین متز در کتاب 
»جستاری پیرامون داللت در سینما« )Essai sur la signification au cinéma( که 

پیرامون روایتگری، گفتمان مصور، النگاژ و قواعد نحوی سینماست متمایز می شود.
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بلکه تالش  بود.  به فیلم درآمده نخواهد  یا فلسفه ا ی  با سینما و   ورزی 
فلسفه  و  تصاویر  خالل  از  سینما  که  بود  خواهد  نکته  این  بر  تاکید  ما 
به واسطه ی مفاهیم، هر دو به یک فرهنگ مشترک تعلق داشته و هر دو 

معطوف به مسئله ی قدرت حرکت در ساحت جهان و آگاهی  اند.
تازه ای  صورتبندی  و  تجدید  پی  در  سینمایی اش  جلد  دو  در  دلوز 
برای تحلیل فیلم نیست و بیشتر تحلیل های سینمایی اش را نیز از دیگر 
مطالعات شناخته شده ی پیشین وام می گیرد. اما او  مواد و مصالح از پیش 
شکل گرفته را به گونه ای سامان می دهد که امکان برانگیختن پرسش هایی 
سینمایی فراهم شود.1 ترجیح ما نیز در متن پیش رو تامل بر سر همین 
مسائل و بازاندیشی در تناظرات فلسفی  اشان خواهد بود. آنگونه که خود 
دلوز نیز می نویسد، تئوری سینما نه درباره ی خود سینما، بلکه پیرامون 
نیز در  آنها را برمی انگیزد، مفاهیمی که خود  مفاهیمی است که سینما 
ارتباط    پراتیک ها در  انواع  با دیگر  با دیگر مفاهیمی هستند که  ارتباط 

است…2

۱. منابع پروژه ی سینمایی دلوز را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: نخست، توضیحات 
و نظریات سینماگرانی همچون ورتوف، ایزنشتاین، اشترنبرگ، اپشتین، پازولینی، گدار،… 
دوم، مطالعات سینمایی افرادی چون تروفو، اولیه، آمنگال، بوویه، لوترا، بونیتزر، ناربونی، 
الردو، فیشی، دوویلیه، شابرول، رومر،… سوم، مطالعات عام سینمایی افرادی چون ژان 
میتری در دو کتاب »تاریخ سینما« و »استتیک و روانشناسی سینما«، و آندره بازن در »سینما 
چیست؟«،… و در آخر تک نگاری های افرادی چون نوئل برچ در کتابی به نام »مارسل 
لربیه«، و یا تروفو در کتاب »هیچکاک«. دلوز در اکثر مواقع از تحلیل های سینمایی ستایش 
برانگیزی بهره برده است   اما همواره با تحلیل  فلسفی و فیلمیک منحصر بفرد خود آن ها را 

بسط داده و بر غنای آن افزوده است. 
۲.  سینما ۲، صفحه ی ۳۶۵ 
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فصل اول

از سینما در جهان تا جهان سینما

پیدایش سینما
 kinèsis, phora,( حرکت، یکی از پرسش های اساسی فلسفه ی غرب
génésis( از باستان تا مدرنیته است.1 فلسفه از دوران پیشاسقراطیان به 

منزله ی تامل پیرامون حرکت ) و یا بی حرکتی( در طبیعت، در روح و 
الئایی ها  به عنوان میراثدار مواجهه ی  در زندگی قلمداد  شده و ارسطو 
با  برابر جریان، تغییر و حرکت(  و هراکلتی  ها)باور به ذات و وجود در 
تمرکز بر مقوله ی حرکت، آن را به چهار گونه   تقسیم  می کند: انتقال، تغییر 
به  نزدیک  به حرکت،  ارسطویی  تناسل*.2 نگرش  و  تغییر کیفی  کمی، 

۱.  پیتر اسلوتردایک در کتاب » جنبش بی پایان« )LA mobilisation infinie( به اهمیت 
مسئله ی حرکت در مدرنیته می پردازد و مدرنیته را به صورت هستی شناسانه،  وجوِد ناِب 

معطوف به حرکت می داند )ص۳۶(.
 Dépayser( »۲.  میشل بیتبول، فیلسوف معاصر در کتابی به عنوان »تغییر منظر اندیشه
la pensée( و در فصلی با عنوان مکالمات هتروتوپیک با فرانسوا ژولین )چین شناس و 
فیلسوف معاصر در حوزه ی یونان باستان( درباره ی کاربرد فلسفی  ژولین از چین، عنوان 
حرکت   فرآیند  به  نیز  تائوییست   و  شیواییست  همچون  دیگری  فلسفه های  که  می کند 
ماده  میان  که  غربی  اپیستمه ی  در  حرکت  مفهوم  با  رویکردشان  که  چند  هر  پرداخته اند 

)substance( و جریان)flux( در نوسان است، متفاوت است.
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دو هزار سال استوار برجا  مانده و دستخوش تغییری اساسی نمی شود، 
چرا که با تجربیات روزمره و معمول منطبق بود و مبانی محکمی را نیز 
در اختیار علم فیزیک می گذاشت. اما در دوران رنسانس، مفاد حرکت 
یافته و حرکِت وضعی  برای سینماتیسین های قرون وسطایی گسترش 
برای آنها تنها عارضه ای ُخرد به شمار می رود که با حرکت های تناوبی، 
باید  زیادی  سال های  اما  است.  متمایز  و…  تناسل  و  دگرگونی  رشد، 
نام معجزه ی سالهای  به  به جهان در عصری که  نگاه  تا  سپری می شد 
1620 می شناسیم دستخوش تغییری اساسی شود. در چشم برهم زدنی که 
ارزشی برابر با تمام قرون گذشته  داشت، انقالب گالیله ایـ  دکارتی به کلی 
تلقی کیفی از حرکت و فهم معماری جهان به مثابه یک کوسموس*1 را 
دگرگون و در یک کالم منطق جهان ارسطویی را از اساس ویران می کند 
که  است  حرکت  مقوله ی  در  بازاندیشی  همین  واسطه ی  به  واقع  در  و 

طلیعه ی ظهور مدرنیته ممکن می شود.2
متافیزیک جدید طبیعت ) همه چیز ماده و منبعث از حرکت مکانیکی 
است( بی درنگ خود را در برابر این تغییر ملزم به اتخاذ واکنشی فلسفی 
می دید، چرا که فلسفه نمی توانست به  آسانی و بدون ابراز مخالفت از خیر 
ایده ها بگذرد. لذا فلسفه  مفاهیمی چون کوسموس و آسمان ُمثل ها و 
 کوشید تا با اختیار کردن حیطه ای مجزا که از حرکت مکانیکی منبعث 
نشده باشد، مفاهیمی همچون کوگیتو، روح، مِن ناب، آگاهی، ادراک، 
خود  درون  در  دوباره  را   … و  استعالیی  حیطه ی  متافیزیک،  قلمروی 
گرد آورد. بنابراین سرآغازی بر ثنویت گرایی* رقم می خورد که ناظر بر 

۱.  م: کوسموس در اندیشه ی فیثاغورسیان به معنا و منزله ی نظام بسته ی گیتی است که در 
تضاد با ایده ی بیگرانگی و کائوس در جهان قرار دارد.

 La« در فصل سوم جلد نخست کتابی به نام )Alexandre Koyré( ۲.  الکساندر کوآره
science moderne« )علوم مدرن( به این موضوع می پردازد. 
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قانون میان اجسام و قوه ی آگاهی، میان روح و مکانیسم و میان ایده ها و 
حرکت هاست و در نتیجه دوگانه باوری بدل به خصلت اساسی مدرنیته 
به  واسطه ی  پیش  از  بیش  نیز  برسازنده  گرایِی  ثنویت  این  اما  می شود. 
گسترش چشمگیر علوم ) تکامل گرایی، الکترومغناطیس، روانـ  فیزیک 
شناختی …( و حصول شناخت جدید پیرامون حیات و تاریخ حیات، مغز 
و روان، حافظه، اتم و … در معرض تزلزل قرار می گیرد و درست در بزنگاه 
تاریخی روانشناسی و بحران  یعنی در دوران بحران  ثنویت  گرایی  زوال 
عمیق فلسفه است که سینما پا به صحنه  می گذارد. بحران روانشناسی با 
ورود جهان به ساحت خود آگاه به  واسطه ی روانشناسی نوین رخ می دهد1 
و  بازتاب بحران فلسفه را نیز در این دوران به وضوح می توان در اثر ادموند 
با عنوان »بحران علوم اروپایی و پدیدارشناسی استعالیی« در  هوسرل 
مشاهده  پروپاگاندا  سینمای  و  نازیسم  دوران  در  و  سالهای1935-36 
کرد. آنگونه که اکثر مضامین کتاب هوسرل در حکم بازگشت دوباره ای به 
نقطه ی آغازین پروژه ی او محسوب می شوند. در فلسفه ی جدید، جهان 
برای  بماند و جهان می بایست  از خودآگاهی منفک  دیگر نمی توانست 
بار دیگر حول این تغییر اساسی باز تعریف می شد: یا این جهان است که 
همبسته ی ارادی خودآگاه است و یا این خودآگاه است که بخشی واقعی 
از جهان انگاشته می شود. دلوز می نویسد: ضروری بود تا به هر بهای 
ممکن بر دوگانگی تصویر، بر دوگانگی حرکت، بر دوگانگی خودآگاه و بر 
دوگانگی چیزها چیره شد. تا آنجا که در یک دوران، دو متفکر متفاوت 
به  و هر یک  پذیرفته  را  امر خطیر  این  )برگسون و هوسرل( مسئولیت 

۱.  قانون وبر )۱۸۷۸-۱۷۹۵( قائل به رابطه ای تناسبی میان آگاهی و تحریک یا برانگیختگی 
)excitation( در افزایش ادراک حسی است. گوستاو فشنر)۱۸۸۷-۱۸۰۱( از این باور 
تحلیلی  به  و  کرده  قلمداد  متغیر  امری  برانگیختگی،  مانند  را  ادراک حسی  و  رفته  فراتر 

فیزیکی آن می پردازد.
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به یک چیز  آگاهی  آگاهی،  کِل  که:  نبرد سرمی دهند  بانگ  سیاق خود 
است )هوسرل( و یا حتا فراتر از آن، کِل آگاهی، خود، یک چیز است 
)برگسون(. اما بی تردید عوامل متعدد خارج از حوزه ی فلسفه نیز بر عدم 
امکان بقای وضعیت پیشین صحه می گذاشتند. عوامل اجتماعی و علمی 
را در  زندگِی خودآگاهانه و تصویر  را در بطن  پیش حرکت  از  بیش  که 
ساحت جهان مادی مستقر می کردند. حال در این میانه چگونه می توان 
از سینما که مهیای مواجهه با این لحظه بود و توانسته بود بداهت تصویرـ  

حرکِت منحصر به خود را به ارمغان آورد چشم پوشید؟1
سینما به  مثابه محصولی مکانیکی و صنعتی و به  عنوان هنر حرکت 
تصاویر و نمایشی )بر پایه ی ادراک( که روح را ) به بهترین و یا بدترین 
تاریخ  با  بی ارتباط  نمی توانست  هرگز  درمی آورد،  حرکت  به  شکل( 
است  فیلسوفی  نخستین  برگسون  زمانه  باشد.  آن  در  حرکت  پرتالطم 
که به کمال آگاه است که تاریخ فلسفه و تاریخ علم، هر دو ثمره ی تاملی 
یکسان پیرامون مسئله ی حرکت بوده  اند و سینما نیز در عین حال که به 
این سنت تعلق دارد، بحرانی برای آن نیز به شمار می رود. برگسون در 
تاریخ سیستم ها  درباره ی  تکامل خالق  کتاب  اهمیت  پر  و  پنجم  فصل 
به سنتز قابل توجهی در تاریخ اندیشه ی غرب اشاره می کند که به زعم 
او از همان آغاز، اندیشه ی غرب را به سوی توهم و تصوری غلط سوق 
داده و اسباب تباهی اش را فراهم می کند. برگسون سینما را به این سنتز 
منسوب کرده و آن را به ایده ی حرکت کاذب که از زمان پارادوکس های 
زنون و در طول تاریخ فلسفه و علم می شناسیم تشبیه کرده و به آن »توهم 
سینمایی« اطالق می کند. برگسون در تکامل خالق هرگز ستایشی نثار 
به  اندیشیدن  روش  در  را  سینما  بار  نخستین  برای  اما  نمی کند،  سینما 

۱.  سینما ۱، ص ۸۴-۸۵ 
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حرکت مشارکت می دهد که پیش از آن همواره و از اساس روشی متعلق 
به ساحت فلسفه به شمار می رفته است. چرا که بازسازی حرکت در علوم 
و فلسفه ی باستان همواره فضامند و از خالل منظرهای ثابت و اغلب از 
خالل فرم های پایدار ) لحظات ممتاز و یا اهم تاریخ چیزها همچون حدود 
و آستان نهایی، فرم کامل، هدف،…( و در فلسفه و علوم مدرن بیشتر از 
با گالیله دیگر لحظات  خالل لحظات معمولی و هرجوره بوده است ) 
اساسی و ممتاز مطرح نبوده و مطالعه ی جسم در حال سقوط می تواند 
شامل هر لحظه  از مسیر باشد و در نتیجه تمامی لحظات واجد ارزش 
تاکید می کند که علوم مدرن همانند علوم  برگسون  لذا  خواهند شد(1. 
باستانی بر اساس مکانیسمی سینمایی عمل می کنند و فلسفه ی جدید 
نیز مجددن می رفت تا سرآغازی برای فلسفه ی قدیم و حتا جایگزینی 

برای آن باشد.2 
فلسفه ی برگسون در حول مقوله ی حرکت با سینما مالقات می کند. 
اما این مواجهه نه به جهت ایجاد چیزی نو به  واسطه ی سینما، بلکه به 
هدف تداعی و استنباط همان کهن ترین مفاهیم موجود اما این بار به میانجی 
روشی سینمایی است: همانگونه که سینما تصاویر ثابت و یا لحظه  ای را 
به  واسطه ی حرکت بدون فاعل* دوربین )فوتوگرام، 24 تصویر در ثانیه( 
ادراک،  می آورد،  پدید  را  واقعی  حرکت  توهم  و  درمی آورد  جنبش  به 
شناخت و زبان ما نیز نظرگاهی شبه آنی از واقعیِت در حال سپری شدن 
اختیار کرده و به  واسطه ی حرکت، به بازسازی صیرورت چیزها مبادرت 
اما در رویکرد  به جنب و جوش درمی آورند.  را  فاهمه*   کرده و قوه ی 
برگسون، نه ادراک و نه شناخت ما و نه حتا سینما هرگز به حرکت واقعی 

۱. برگسون، تکامل خالق، ص ۳۳۰-۳۳۱
۲. همان، ص ۳۲۸ و ۳۴۸ 
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و به صیرورت درونی چیزها منجر نمی شوند و وقتی فلسفه و علم نیز بر 
مکانیسم سینمایی ادراک و فهم ما تکیه  می کنند، هر دو به نوعی به سینما 
بدل شده و از ساحت حرکت واقعی چیزها به سوی تصنع ناب و توهم 
فرومی غلتند. روش سینمایی در نگاه برگسون، نماد و عصاره ی همین 
توهم و تصور غلط در تفکر غرب است. اما با این وجود و از قضا به همین 
دلیل است که برگسون اتحادی شگفت و شگرف در میان فلسفه ی قدیم 
و هنر جدید ایجاد می کند. گویی که فلسفه همواره بسان سینمایی درونی 
بوده و سینما نیز انشعاب مدرن و تکنولوژیِک برآمده از روشی فلسفی 

است.

ادراک طبیعی
نگارش آثار دلوز پیرامون سینما هرگز ممکن نمی شد اگر برگسون متفکر 
توهم  و  سنت  سرسخت  منتقد  همچنین  و  حرکت  مقوله ی  عیار  تمام 
سینماتوگرافیک نبود. نقد برگسون بر حرکِت کاذِب دروِن مکانیسم و در 
سینما و نگاه انتقادی او به حرکت کاذب در تاریخ تفکر، متاثر از استنباط 
و  زمانی  منشا صیرورت  از  او  تلقی  و  اشیا  درونی  واقعی  از حرکت  او 
نیز  آن را »مدت«* اطالق می کند. دلوز  برگسون  آنهاست که  تغییرات 
در نخستین فصول سینما 1 به تمایز میان حرکت کاذب و حرکت واقعی 
 پرداخته و در فصل نخست این کتاب با تکیه بر آرای برگسون در کتاب ماده 
و حافظه به حرکت واقعی، و در فصل چهارم به مدد کتاب تکامل خالق 
برگسون، حرکت کاذب را بررسی می کند و شرح دلوز از این دو مقوله در 
اندیشه ی برگسون، یعنی انتقاد نسبت به سینما و حرکت کاذب، کمک 
شایانی به درک و تبیین وجوه  تفکرات برگسون می کند. همچنین هنگامی 
که دلوز حرکت واقعی را مورد مطالعه قرار می دهد، برای بار دیگر اما به 
شکلی معکوس مجال تبیین مفهوم عملکرد و فرآیند سینماتوگرافیک را 
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فراهم می کند و به همین دلیل است که جایگاه برگسون واجد خصلتی 
دوگانه می شود. چرا که از یکسو برگسون ادراک طبیعی و توهم سینمایی 
را یکسان تلقی می کند و از سوی دیگر، یک دهه پیش از نگارش تکامل 
خالق، یعنی در سال 1896 و یک سال پس از ابداع سینما در کتاب ماده 
به میانجی آن مجال  ادراک ناب می پردازد که دلوز  تئوری  به  و حافظه 
می یابد تا به تشریح آنچه در سینما روی می دهد بپردازد. برگسون فلسفه 
را به سمت مسئله ی حرکت سوق می دهد تا سرانجام فلسفه با آنچه سینما 
با خود به ارمغان آورده بود در یک فاز و در یک آستانه قرار می گیرد. اما 
با آن که برگسون سینما را به عنوان یک روش مورد انتقاد قرار می دهد، 
رویکردش  می گوید،  ادراک حرکت سخن  و  از حرکت  او  که  هنگامی 

واجد بیشترین قرابت با اندیشه ی سینماتوگرافیک است.
به  واسطه ی سینماست که همه چیز بار دیگر همانند فلسفه، به این 
پرسش  این  معناست؟  به چه  ادراک  که  می شود  معطوف  کهن  پرسش 
بار دیگر مطرح می شود، چرا که سینما  برای  به صحنه  با ورود سینما 
هنری است که بر اساس تصاویر ادراک شده توسط تماشاگر بنیان نهاده 
پرسش  این  طرح  بسیاری  به  سینما،  پیدایش  آغاز  همان  از  می شود. 
پرداخته اند که آیا سینما تقلیدی از ادراک طبیعی است و یا در سوی دیگر، 
آیا سینما می تواند به ما در تعریف ادراک طبیعی کمک کند؟ برگسون در 
تکامل خالق تردیدی ندارد که سینما ما را در فهم این پرسش یاری  کرده 
با نشان دادن حرکت کاذب، طرح این پرسش را  است، چرا که سینما 
دوباره به جریان انداخته است. در واقع ادراک طبیعی ما، تصاویر ثابت و 
بی حرکت را از جریان سیال جهان برگزیده و آنگونه که برگسون در تکامل 
سینماتوگرافیک  فضای  انداختن  کار  به  کردن،  ادراک  می گوید  خالق 
درونی است، چرا که ما به  واسطه ی تصاویر ثابت است که به بازسازی 
صیرورت مبادرت می کنیم. برگسون عملکرد سینما و ادراک را مشابه 
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یکدیگر می داند و می گوید همانگونه که سینما حرکت کاذب ایجاد می کند 
ما نیز در هنگام ادراک کردن، حرکت کاذب پدید می آوریم. دلوز نیز اشاره 
می کند که ما سینما را بدون اطالع و آگاهی داشتن از آن خلق می کنیم.1 
برگسون می افزاید که در طول تاریخ فلسفه نیز آگاهی فلسفی همواره به 
کردن  بنا  پی  در  همواره  فلسفه  که  است، چرا  منوال عمل  کرده  همین 
صیرورت از خالل ایده های ابدی، فرم های تغییرناپذیر و تصاویر ثابت بوده 
است و به نوبه ی خود اسباب ایجاد حرکت کاذبی بوده است که به واقع در 
آن هیچ چیز در تغییر و در حال تبدیل نیست و مسئله ی وجود زمان نیز در 
آن مطرح نمی باشد. لذا ثمره ی پیدایش سینما برای برگسون، فراهم کردن 
مجالی برای آشکار شدن روش ادراک انسانی )که همواره با نشات گرفتن 
از نقاط دید ثابت و یا کلیشه های لحظه ای و آنی، موجب خلق صیرورت 

می شود( و فهم فرایند ادراک طبیعی است.
عالوه بر تامالت برگسون، پیدایش سینما احیای مجدد مجادالت 
فلسفی درباره ی ادراک را نیز به همراه دارد. آیا سینما مجالی برای تبیین 
مقوله ی ادراک فراهم می کند؟ این پرسشی است که همواره پاسخ چندان 
همچون  نگرش ها  از  برخی  در  سینما  که  چرا  ندارد.  دنبال  به  روشنی 
نظریه ی برگسون و یا در پدیدارشناسی2، بازتولیدکننده ی شرایط ادراک 
طبیعی است اما برای برخی دیگر، سینما با فاصله گرفتن از این رویکرد 
بیشتر به  مثابه زبان )النگ( و امر زبانی )النگاژ( است. به  طور مثال از 
آغاز پیدایش سینما و پیش از سینمای ناطق، سینماگرانی چون ایزنشتاین 
و یا ورتوف درصدد ساخت یک زبان از سینما هستند. ایده ای که بالفاصله 

۱.  سینما ۱، ص۱۰
۲.  موریس مرلو پونتی در مقاله ی مهمی با عنوان »سینما و روانشناسی نوین« در کتاب معنا 
و نا- معنا )Sens et non-sens(، به تحلیل چگونگی احیای روانشناسی و مقوله ی ادراک 

به  واسطه ی سینما می پردازد.
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توسط زبانشناسان و نشانه شناسانی چون کریستین متز که بیشتر در پی 
النگاژی سینمایی  بودند مورد تردید قرار گرفته و تغییر می کند. اما رویکرد 
دلوز در تمایز با هر دو گرایش ناتورالیستی و زبانشناسانه در مواجهه با 

سینما قرار دارد.
دلوز در راستای نظریات برگسون در کتاب ماده و حافظه معتقد است 
که ادراک، چندان به صورت کامل و جامع تحلیل نشده است. ادراک ما 
در واقع از ادراک طبیعی آغاز نمی شود. بلکه برعکس، ادراک طبیعی و 
سوبژکتیو )همراه با وقفه ها، آستانه ها و فرم هایش( هرگز فهمیده نخواهد 
شد اگر از همان ابتدا ادراکی ابژکتیو یا همان ادراک حرکت به آن تعلق 
بیان استدالل هایش در سینما 1 به »ادراک ناب«*  اما دلوز در  نگیرد. 
ابژکتیو«ی  »ادراک  از  بی واسطه  بلکه  نمی کند،  تکیه  برگسون  مشهور 
سخن می گوید که در درون خود حرکت چیزهاست و از ادراک طبیعی 
ما فراروی می کند. چرا که ادراک طبیعی ممکن است ایستا* باشد، اما 
ادراک ابژکتیو ما را درون ساحتی ضمیمه می کند که هرگز از جابجایی 
در فضا و تغییر در زمان باز نمی ایستد. پیش از سینما 1 نیز دلوز در کتاب 
هزار فالت ضمن پرداختن به مقوله ی ادراک حرکت، این تحلیل شگفت 
انگیز را ارائه می کند که حرکت تنها به صورت مفروض قابل ادراک، و 
در واقع غیر قابل ادراک است: حرکت در ارتباط بنیادین با امر غیر قابل 
ادراک و در طبیعت خویش غیر قابل ادراک است.1 اما مقصود دلوز از 
این تعبیر چیست؟ استدالل دلوز مبتنی بر حدود و آستانه های ادراکی )و 
همچنین آستانه های عکاسانه و سینمایی( است که در مقایسه با تناسبات 
ناِب سرعت و کندی همواره گسترده تر و یا محدودتر هستند. مانند ُکشتی 
ژاپنی که آنچه در میان مکث طوالنی و کنش ناگهانی و برق آسا در حال 

۱.  دلوز، هزار فالت، ص ۳۴۴
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اتفاق افتادن است دیده نمی شود و گویی چیزی اتفاق افتاده اما من آن را 
ندیده  و یا نتوانسته ام ببینم.

این نظریه  ی نخستین، همزمان در نظریه ی دیگری تکثیر می شود: 
یک  در  و  باشد  )ُمدَرک(  ادراک شده*  باید  یا  و  می تواند  تنها  حرکت 
کالم حرکت، شرط ادراک است. البته ما حرکت به  مثابه زمان ) تغییر(* 
را ادراک نمی کنیم، بلکه تنها حرکت به  مثابه فضا )انتقال(* را ادراک 
اما  است،  ادراک  قابل  تغییر غیر  که  این حال هرچند  با  کرد.  خواهیم 
شرط مفروض ادراک است و چیزی است که صرفن به ُمدَرک  محدود 
نمی شود، بلکه با گسست از ادراک فضایی، آن را به ورا و به ُبعد فراتر، 
یعنی به زمان ارتقا می دهد. این استدالل واجد خصلتی برگسونی است: 
ادراک من ادراکی است که همزمان وابسته به وجود انتقال )حرکت درون 
فضا( و  به فرض ضرورت تغییر )حرکت زمانمند( است. یعنی حرکت، 
انتقال درون فضاست. لذا هر بار که انتقال اجزا در فضا روی می دهد، 
این موضوع  تشریح  برگسون در  پدید می آید.  نیز  کل  در  تغییری کیفی 
مثال های متنوعی در ماده و حافظه ارایه می کند: حیوان نه برای هیچ و 

پوچ، بلکه برای تغذیه کردن است که حرکت می کند.1
اما چگونه آنچه تنها می  توان دید و آنچه باید دید، به ما نشان داده 
می شود و چگونه حرکِت مدت که در میان چیزها در حال سپری شدن 
است برای ما ادراک پذیر می شود؟ این همان پرسش و ماجرای سینما 
به گسست  ادراک طبیعی است که  از  و همان ساحت و رویکرد مجزا 
پدیدارشناسی و برگسونیسم منجر می شود، چرا که ادراک طبیعی در این 
رویکرد واجد هیچ گونه رجحان و برتری نیست.2 بی گمان این تصاویرند 

۱.  سینما ۱، ص ۱۸
۲. همان، ص ۸۵
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که در پیش چشمان من ظاهر می شوند، اما من می پندارم که این تصاویر از 
حرکت جهان منشعب شده اند. برگسون در فصل نخست ماده و حافظه 
به این رابطه ی میان آگاهی و جهان، و میان تصویر و حرکت اشاره می کند 
و پیشگویانه ، آینده و یا همان جوهر و اساس سینما را بر آفتاب می افکند:
ابداع چشمگیر نخستین فصل ماده و حافظه، کشف تصویرـ  حرکت 
در ورای شرایط ادراک طبیعی است 1 و سینما نیز دقیقن نایل به همین 

تصویرـ  حرکت در فصل نخست ماده و حافظه ی برگسون می شود.2

نور و حرکت در جهان
ثابت،  مقاطع  به  واسطه ی  حرکت  بازسازی  بر  مبتنی  سینمایی  توهم 
حاالت* و وضعیت های* استقرار و یا لحظات و آنات در خور توجه و 
چشمگیر )تولد، جوانی، کهولت و …( است. مدرنیته همانطور که پیشتر 
نیز اشاره کردیم نه تنها تغییری در این توهم سینمایی ایجاد نمی کند، بلکه 
برعکس موجب گسترش آن نیز می شود. در واقع مدرنیته حرکت را دیگر 
نه به فرم های مفهومی* )همچون ایده -Idée-  یا ُمُثل( و نه به وضعیت 
های درخور توجه و برجسته، بلکه به لحظات معمولی و هرجوره )م: و به 

فرم های محسوس یا گشتالت( مرتبط می کند.
وجه انقالبی کتاب ماده و حافظه، پیشنهاد فصل چهارم آن در ارائه ی 
تلقی دیگری از مقوله ی حرکت است که برگسون آن را در تکامل خالق 
به سینما نسبت نمی دهد. برگسون در مقابِل مکانیسم، حرکت را غیرقابل 
تقسیم، مداوم، زمانمند و کیفی دانسته و کل حرکت ها را امری مطلق 
قلمداد می کند و وجود حرکت را تنها منوط به آن می داند که چیزی به 

۱.  همان، ص ۱۱ 
۲.  همان، ص ۱۲
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طول بیانجامد )مدید  شود(، تغییر کند و تغییر شکل دهد. لذا درحالیکه 
مکانیسم تنها درباره ی حرکت های نسبی درون فضا سخن می گوید، فلسفه 
به حرکت مطلقی که در بطن چیزها خلق می شود دست پیدا  می کند. در 
نتیجه جایگاه و تعریف حرکت و ادراک دچار دگرگونی می شود. چرا که 
در بی  وقفگی تغییر در جهان و در چیزها، ادراک طبیعی نقطه  ی آغازین 
مشخصی نخواهد داشت و بیشتر مستلزم استنباط  شدن است. اما دلیل 
و لحظه ای چیست؟ در  آنی  نظرگاه های*  و  ثابت  تصاویر  ادراک شدن 
جواب باید گفت که در واقع این »ادراکی طبیعی و یا سینماتوگرافیک« 
)بر اساس رویکرد  باید »استنباط«  که  دلوز( است  )بر اساس رویکرد 
برگسون( شود.1 اما وقتی همه چیز در حال تغییر است، ادراک طبیعی  
پرسش  همان  درست  این  می شود؟  حاصل  چگونه  سینماتوگرافیک  یا 
آن  به  پاسخ  برگسون در فصل نخست ماده و حافظه است که دلوز در 
در سینما 1، یکی از زیباترین و غنی ترین خوانش ها را از این فصل ارائه 
می کند. خوانشی سینمایی که پیشتر شاهدی بر وضعیتی عمیقن فلسفی 

است: آگاهی تنها در ارتباط با جهان است که پدیدار می شود.
پیشتر پرسیدیم که ادراک کردن به چه معناست؟ برگسون در مطلع 
ادراک  را  تصاویری  ما  که  و حافظه می گوید  ماده  کتاب  فصل نخست 
گونه ای  به  را  جهان  تبدیالت  و  کرده«  واکنش  و  »کنش  که  می کنیم 
ابراز  کرده که گویی این ادراک من است که نخست رو به جهان گشوده 
می  شود و گویی این ادراک من است که شرط حرکت جهان است. این 
تعریف از ادراک در رویکرد دلوز نقشی تعیین کننده  دارد. دلوز تصویر را 
حرکت ماده )جریان ـ ماده( می داند و در همین جاست که مفهوم تصویر 
ـ حرکت را مطرح می کند که پیشتر در میان مفاهیم برگسونی نبوده است. 

۱.  همان، ص۸۵
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اما باید مشخص کرد که از کدام حرکت سخن می گوییم. اگر مقصودمان 
تصاویر  باشد،  مکانیسم  حافظه  و  ماده  کتاب  آغاز  همانند  حرکت،  از 
مترادف با اجزا و بخش های ابتدایی ماده در کنش تعاملی )میان اتومیسم 
و مکانیسم( خواهد بود. یعنی تصوری علمی، مکانیکی و اتمی که ماده 
را مقید به چارچوبی کلی می کند. اما اگر مقصودمان از حرکت، تغییر 
و حرکت ناب باشد، تصاویر زمخت علمی دیگر جایگاه پیشین خود را 
نخواهند داشت، چرا که حرکت مطلق همانگونه که برگسون می گوید، نه 

می تواند تصور شود و نه به تصویر درآید.1
اما مقصود دلوز از قرار دادن ما در ساحت تصویر ـ حرکت چیست؟ 
تصویر ـ حرکت به مکانیسم و به تصاویر ایستای علوم تعلق ندارد، بلکه 
تصویری است که رد و نشانی از تغییر مطلق در جهان را در خود دارد 
که دلوز آن را مقطع متحرک مدت* می نامد. تصویر ـ حرکت برای دلوز 
همواره نشانگر برهم کنش در میان اجزای یک نظام و در نتیجه به  مثابه 
تغییر در کل است. لذا دلوز همواره برای حرکت دو وجه قائل است: 
انتقال در فضا و تغییر در کل که هر دو توامان بایکدیگرند. تصویرـ  حرکت 
نیز واجد دو وجه است که یکی ضرورتن به فضا و دیگری به زمان تعلق 
دارد و دلوز به آن » بلوِک فضا ـ زمان« می گوید که صیرورت  و تغییرات 
جهان را نمایندگی می کند. براساس رویکرد دلوز، تصویِر ادراِک ابژکتیِو 
من، جهان زمانمند را منقطع کرده و چیزهایی را از خالل جریان انرژی 
جنبشی* جهان ثبت و ضبط می کند. همین مختصر کافی است تا تمایز 
دیدگاه دلوز با برگسون مشخص شود که تصویر را انجماد زمان می داند که 

به خودی خود فاقد زمان و تغییر است.2

۱.  برگسون، ماده و حافظه، ص ۲۱۱، ۲۲۴-۲۲۵ 
۲.  سینما ۱، ص ۸۷
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بر اساس این تحلیل، اگر ادراک طبیعی ما حرکت چیزها را درون 
حرکت  جنبش  برعکس،  کاملن  سینمایی  تصویر  می کند،  تثبیت  فضا 
چیزها را از فضا استخراج می کند. دلوز می نویسد: خصوصیت تصویر 
سینمایی، استخراج حرکت از وسایل نقلیه و یا از اجسام متحرک است 
انرژی  استخراج  یا  و  آنهاست،  و جوهره*ی  ذات  در حکم  که حرکت 

جنبشی از حرکت هاست که انرژی جنبشی در حکم جوهره ی آنهاست.1
خالف  بر  جهان  در  مطلق  حرکت  توصیف  برای  دلوز  چرا  اما 
برگسون، همچنان از عنوان بسیار روانشناختی و ایستای تصویرـ  حرکت 
استفاده می کند؟ نخستین پاسخ بدیهی به نظر می رسد: دلوز به عبارت 
تصویر ـ حرکت نیاز دارد تا پلی میان جهان به  مثابه حرکت و سینما به 
عنوان هنر بزند. اما سه دلیل فلسفی را نیز می توان در پاسخ به این پرسش 
برشمرد. نخست آن که تصویر ـ حرکت، در عین حال که حرکت درون 
جهان است، تصویری است که درون آگاهی )من( ظاهر می شود. تصویر 
ـ حرکت، مفهومی است که مجال چیرگی بر بحران روانشناسی را فراهم 
می کند که در آن بیرون و درون، من و جهان از هم تفکیک شده و به تولید 
سوژه ای متکسر  منجر می شود. در نگاه دلوز در هنگام ادراک تصاویر، ما 
در خودبودگی2 تصویر و حرکت متصل کننده ی تصاویر به  یکدیگر را نیز 
ادراک می کنیم. درخودبودگی تصویر، همچون تصویر و ماده ـ حرکت، 
ماهیت مطلق تصویر و ماهیت مطلق تصویر ـ حرکت است و این حرکت 

۱.  همان، ص ۳۷
۲.  م: درخودبودگی برای کانت وجود مطلق و یا ذاتی است که وجودش مستقل از حصول 
آن استفاده کرد.  به عنوان مترادف  نیز  از »نوِمن«  به آن است. می توان  آگاهی  شناخت و 
دیگران  و  خود  برای  که  است  وجود  واقعیت  نیستی  و  هستی  در  سارتر  برای  »درخود« 
نامفهوم باقی می ماند و در مقابل مفهوم »برای خود«-pour soi- است. تصویر درخود 
برای دلوز همانند حرکت، همچون خود وجود و یا ماهیت وجود و جهان، امری کلی و 

جهانشمول است و لذا نباید آن را نسبت به وجود، فرعی و حادث قلمداد کرد.
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مطلق است که جهان را به خلق و ابداع مستمر )مدت( سوق می دهد.
سطح  تبیین  مجال  دلوز  که  است  استدالل  دومین  غنای  در  اما 
 images( *از تصاویر درخود را می یابد که  درونماندگار*)خود بسنده( 
en soi، عنوانی است که برگسون در نخستین فصل ماده و حافظه مطرح 

به ساحت  و  گرفته  نمی کند( سرچشمه  استفاده  آن  از  دیگر  اما  می کند 
کاملن مستقلی از سوژه تعلق دارد. دلوز می پرسد: آیا اصلن عنوان تصویر 
درخود، معنا و مفهومی دارد؟ آیا بی معنی نخواهد بود که تصاویر درخود را 
همانند برگسون قلمداد کنیم؟ چگونه می توان از تصاویری درخود سخن 
نمی دهند؟  قرار  را خطاب  نداشته و کسی  تعلق  به هیچ کس  که  گفت 
میان  در   چشمی  حتا  وقتی  گفت  سخن  یافتن  نمود  از  می توان  چگونه 

نیست؟1
بی شک دشوارترین مرحله در تفسیر آرای برگسون ، گذشته از مبحث 
می کنیم،  ادراک  که  تصاویری  و  توهم سینماتوگرافیک  طبیعی،  ادراک 
مقصود  اما  می گوید.  درخود« سخن  »تصاویر  از  او  که  است  هنگامی 
برای  اندازه  این  تا  این مفهوم  از تصویر درخود چیست و چرا  برگسون 
دلوز واجد اهمیت است؟ تاکید دلوز بر تصویر درخود، به دلیل کاربرد آن 
در ممکن کردن گسستی بنیادین با سنت روح باوری )استفاده ی تناقض 
آمیز دلوز از برگسون( و همچنین زیر سوال بردن رجحان ادراک طبیعی 
است. چرا که این ادراک طبیعی نیست که جهان را رویت پذیر می کند 
بلکه جهان به خودی خود، نور به خودی خود، تصویر به خودی خود و 
نمود یافتن به خودی خود، جملگی رویت پذیر هستند و نور از روح و یا 
از آگاهی منشعب نمی شود. این پدیدارشناسی است که میراث سنتی را 
به دوش می کشد که با تکیه بر ادراک طبیعی، به آگاهی و به نور آگاهی 

۱.  سینما ۱، ص ۸۸
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اهمیت و جایگاه ویژه ای بخشیده و از قصدیت*، پرتِو نوری می سازد که 
ما بر روی چیزها می افکنیم. اما خوانش دلوز برعکس، برگسون را از 
سنت روح باوری مجزا کرده و به جهان و به سطح درونماندگار تصاویر 
درخود بازمی گرداند: این چیزها هستند که به خودی خود و بی آنکه هیچ 
چیز بر آنها بتابد، نورانی و درخشان اند. کِل آگاهی یک چیز است و با آن 

چیز درهم می آمیزد، یعنی با تصویر نور.1 
تصویِر  می شود:  استنباط  ادراک  از  صورت  دو  به  درخود،  تصویِر 
درخودی که بسان امر حرکت* )امر و ایده ی حرکت( است ولی خوْد 
حرکت نمی کند، و تصویِر درخودی که بسان امر رویت پذیر* است ولی 

خوْد رویت پذیری ایجاد نمی کند.
نزدیکتر می کند.  به سینما  را  ما  که  استدالل است  این سومین  اما 
که  است  ادراک  )گویی  ادراک  »عکاسانه«* ی   طبیعِی  ادراک  پس  در 
عکس ها را ایجاد می کند(، همواره ضروری است که ادراک پذیرِی کلِی 
تصاویر را در نظر داشت. برگسون می گوید هیچ عکسی در ادراک طبیعی 
در کار نخواهد بود، مگر آن که از پیش، عکس برداری ای انجام شده باشد 
و از درون چیزها عکسی گرفته شده باشد و عکاسی مات و نیمه شفافی* 
از کل انجام شده باشد.2 ما در هنگام ادراک کردن، خود را درون همین 
قرار  است  فراگیر  و  ابژکتیو  که  چیزها  دروِن  درون ماندگاِر  کلِی  ادراِک 
می دهیم که معادل دقیق این ادراک را می توان در مونتاژ سینمایی مشاهده 
کرد )مونتاژ به مثابه ایده ی کل* و منظر کلی* تصاویر(. این چیزی است 
که الگوی عکاسانه ی ادراک در فهم آن کمکی به ما نمی کند، چرا که ما 
حتا پیش از دیدن تصاویر ثابت و کادربندی شده نیز واجد ادراکی کلی از 

۱.  سینما ۲، ص۸۹-۹۰
۲.  برگسون، ماده و حافظه، ص۳۶
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تصاویر هستیم و این همان کارکرد و نقش ادراک است که می توان آن را 
به سینما نسبت داد. دلوز می نویسد: سینما هیچ ارتباطی با الگوی ادراک 
طبیعی سوبژکتیو ندارد، چرا که تحرک مراکزش و تنوع و تغییر پذیری 
کادربندی هایش همواره آن را به احیای مناطق وسیع فاقد مرکز و کادر 
زدوده سوق می دهد و در نتیجه سینما گرایش دارد تا به نخستین رژیم 
تصویر ـ حرکت، به گوناگونی* جهانشمول، به ادراک کلی*، و به امر 

ابژکتیو و فراگیر بپیوندد.1
اکنون انگیزه ی ابداع مفهوم تصویرـ  حرکت که پیشتر در میان مفاهیم 
برگسونی نبوده را روشن تر درخواهیم یافت. چرا که دلوز به این مفهوم 
نیاز دارد تا پایه گذار جهانی بسان سینما و سینمایی بسان جهان باشد. 
دلوز می نویسد: جهان مادی و سطح درون ماندگار به منزله ی ساماندهِی 
ماشینِی )برخالف نظام بسته ی مکانیسم( تصاویر ـ حرکت هستند. این 
همان تحول و پیشروی شگفت انگیز برگسون است، یعنی تلقی از جهان 
رویکرد  از قضا  که  متا)فرا(سینما،  مثابه  به  و  به  مثابه سینمای درخود 

کاملن متفاوتی را از نقد صریح برگسون نسبت به سینما به  کار می بندد.2
دلوز با این خوانش موفق می شود به  میانجی مفاهیمی چون تسلسل 
ماشینی تصاویر، حرکت مطلق و نور درخود، برگسون )منتقد همیشگی 
توهم سینماتوگرافیک( را به عنوان خالق متناقض نمای جهان به  مثابه 
سینمای درخود معرفی کند. البته ادراک ما نیز درون جهان بسان سینمایی 
در خود، دستخوش تغییر شده و به ادراکی ابژکتیو و فراگیر بدل خواهد شد 
که به منزله ی مشارکت و مشایعت با سینمای در خود است و سینما نیز به 
عنوان هنری انسانی، تنها مقید به آیین این سینمای درخود خواهد بود. 

۱.  سینما ۱، ص۹۴
۲.  همان، ص ۸۸
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اگر نیچه در زایش تراژدی، تراژدی را هنری انسانی می داند که همسو با 
سرنمون ـ هنری )پروتو- آرت( قدسی* و کیهانی* )نبرد برادری آپولون 
و دیونیزوس( است، دلوز نیز به مدد متا)فرا(   سینمایی کیهانی در صدد 
فزونی و اعتال بخشیدن به سینمایی انسانی است؛ آنچنانکه پا گذاشتن 
به سینما، گویی وارد شدن به ساحت جهان و مبادرت کردن در فرایند 

صیرورت ـ جهان )به جهان بدل شدن( است.
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کادر، پالن، مونتاژ، سینمای امر واال )سوبلیم(
وهله ی  در  سینمایی  َاعمال  است.  جهان  ساختن  برای  روشی  سینما 
فلسفه ی  لحظات  و  آنات  بلکه  داللتگر،  گفتمانی  اجزای  نه  نخست 
طبیعت اند. دلوز در هر دو کتاب خود پیرامون سینما، با دقت بسیار در  
پی ترسیم طرح و ِشمایی سه گانه برای سینماست که همواره تداعی گر 
دیالکتیک طبیعت است. به عنوان مثال سه تز برگسون در  باب حرکت، 
یا  و  ناب  مقاطع متحرک مدت، مدت  نامتحرک،  مقاطع*  بر  مشتمل 
تغییر است. سپس شاهد این دیالکتیک در مشخصات جهان  هستیم: 
فضا، فضا/ زمان، زمان. همچنین در انواع تصاویر، با سه گانه ی تصاویر 
ثابت، تصاویرـ  حرکت ها و تصاویر غیر مستقیم زمان مواجه می شویم. در 
کارکرد و نقش ادراک نیز با سه گانه ی ادراک سوبژکتیو، ادراک ابژکتیو 
هستیم.  روبرو  شناسانه(  هستی  )حرکت  نامریی  و  نامحسوس  امر   و 
و  امر مرئی  نظرگاه ها،  پذیری، سه گانه ی  در سطوح و الیه های رویت 
نامرئی )نور هستی شناسانه( هستند که به این صورتبندی قوام می دهند. 
ابزار و وسایل )مکانیکی و ذهنی( این عکاسی، سینما و  همچنین در 
ایده ی سینما و در کارکردهای سینمایی این کادر، پالن و مونتاژ است 



    30    دلوز، فلسفه و سینما

که از این الگو تبعیت می کند. دسته بندی های دیگر در پروژه ی دلوز نیز 
همواره به شکل عبارات سه تایی عنوان می شوند: انواع تصاویر، گونه ها 
و نشانه ها. این تقابالت سه تایی البته نه به معنای دیالکتیکی تضادگون، 
بلکه به منزله ی دیالکتیکی متفق و در  پیوستگی* است که همواره و در 
هر لحظه دربردارنده ی آنسوی دیگر نیز هست. به عنوان مثال کادر از 
مونتاژ حکایت می کند و حضور آن را پیشاپیش متبادر می کند. تمام این 
سه آن، همواره در جهان، در ادراک جهان و در ادراک سینمایی همراه با 
یکدیگر عمل می کنند. از فلسفه ی طبیعت نیز به تنهایی نمی توان سخن 
گفت، چرا که زمان و ذهن و روح، سومین لحظه ی آن به شمار می روند 
و ابعاد ذهنی و روحانی و زمانی نیز به منزله ی پنجمین بعد آن  به شمار 

خواهند رفت. 
سینما، صیرورِت جهان است که روح را نیز دربرمی گیرد. به همین 
دلیل است که سینما تنها مکانیکی و ارگانیک* )اندام وار و سازمانمند( 
ـ  فضایی  را چونان خصلتی  سینما  کارکرد  که  است  و ضروری  نیست 
نظر گرفت: فضا)کادر(، حرکت  در  فرایند صیرورت جهان  در  زمانی، 
)پالن(، زمان )مونتاژ(. در نتیجه سینماگر نیز همانند خالق و یا ساحری 
برای ساخت  را  زمان  و  یعنی فضا، حرکت  این عناصر  که  بود  خواهد 

جهان در هم می آمیزد.

کارکرد کادربندی
ارجاع می دهد. کارکرد کادر درست  به فضا  را  ما  کادربندی، نخست 
استقرار  سپس  و  فضا  یک  تخصیص  ابتدا  در  جهان،  ساخت  همانند 
اجزا در درون آن فضاست. البته پیشتر کادر در سینما همانند فونم در 
قلمداد  تمایز بخش  و  )مینیمال(  کمینه    عنصری  عنوان  به  زبانشناسی 
می شد. اما این گونه مناسبات در رویکرد دلوز به دلیل تمرکز او بر عناصر 
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فلسفه ی طبیعت چندان موثر و راهگشا نیست و کادر سینمایی نخست 
با  متناسب  که  است  بسته  ای  نظام  در حکم  و  فضا  با  مرتبط  مقوله ای 
قوانین فیزیکی به اجزا و اقسام تصویر سامان می دهد. کارکرد کادربندی 
در سینما در محدود و محبوس کردن اجزای گوناگون در فضای بسته 
درون  اجزا  توزیع  و  استقرار  چگونگی  یعنی  دارد؛  شباهت  نقاشی  به 
فضا، همچون فضای رقیق و یا اشباع )تهی و متروک یا انبوه و مملو، 
مانند پرده ی سفید و یا سیاه و یا لیوان شیری که در سوءظن هیچکاک، 
و فضای  فیزیکی  یا  و  می پوشاند(، فضای هندسی  را  پرده  تمام سطح 

دیداری)اپتیکی(.
نقاشی، ابعاد و نتایج پردازش هندسی، فیزیکی و اپتیکی فضا را به  
خوبی بسط و گسترش داده است. کادر نقاشی مانند قالب عمل کرده و 
همچون شاکله*ای )شرپانت( است که به محتویات خود فرمی مشخص 
و قطعی می دهد.1 البته کادر تصویر تنها به  وجودآورنده ی حدود بیرونی 
درون  از  را  کادر  که  هندسی  خطوط  داخلی  فضای  به  بلکه  نیست، 
و  نیز سامان می دهد )کادرهای منبت کاری  تحت فشار قرار می دهند 
و  مربع  دایره،  کادر  لته ای،  چند  کادرهای  دیواری،  برجسته های  نقش 
مستطیل … که همگی به یک شیوه ی مشابه فضای داخل را قالبریزی 
بر  تاکید  با   ،»De pictura« کتاب  در  آلبرتی  باتیستا  لئون  نمی کنند(. 
کارکرد کادربندی می گوید: من بر روی سطح کار نقاشی، چهارضلعی 

۱.  شارل بولو  )Charles Bouleau( مورخ هنر قرن بیستمی در کتاب »شاکله ها: هندسه ی 
پنهان نقاشی ها« )Charpentes : la géométrie secrète des peintres( به این مسئله 
می پردازد. م: شاکله )چارچوب( را نباید صرفن مترادف با ترکیب بندی قلمداد کرد. بلکه 
بیشتر ناظر بر الگوها، ایده ها و خطوطی اساسی است که به محتوای پالستیک اثر و نحوه ی 
عنوان  به  عکس  از  هم  دلوز  می دهد.  سامان  تاریخی  دوره ی  هر  در  آنها  فرمال  چیدمان 
قالبی سخن می گوید که به نیروهای درونی چیزها سامان می دهد، نظیر کاربردی که برای 

کادربندی نیز قائل است )سینما ۱، ص۳۹(.
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دقیق و بزرگی به اندازه ی دلخواه ترسیم می کنم که در  واقع برایم همچون 
پنجره ی گشوده ای است که از خالل آن داستان*)histoire : تاریخ( مورد 

نظر می تواند بازنمایی  شود.1
و فضای  کادر  تعیین حدود  دلیل  به   )historia( بازنمایی تصویری 
درونی به هندسه اهمیت بیشتری می دهد: تناسبات، هماهنگی موسیقایی، 
اعداد طالیی، ترسیم فیگورها. حتا سبک باروک و منیریسم نیز تغییری 
تغییر در خود هندسه است که  با  بلکه  ایجاد نمی کنند  این وضعیت  در 
می توانند هندسه ی حرکت و بدن های در حال حرکت خلق کنند. یعنی 

هنگامی که ماده، فضا خلق می کند.2
دلوز کارکرد کادر را خلق فیزیکی فضا می داند. اما کادر در سینما به 
دلیل متحرک بودن تصاویر و تمایز مفهوم غیاب در سینما و آنچه درون 
قاب سینمایی دیده نمی شود، کارکرد متفاوتی در مقایسه با کادر نقاشی 
دارد. خارج از کادر در سینما بیانگر چیزی است که کادر بندی نشده 

۱.  آلبرتی، نقاشی )La peinture(، ص۱۹. آنچه برای آلبرتی از اهمیت بیشتری برخوردار 
است نه هندسه ی ایده آل و یا پنهان، بلکه داستان )تاریخ( است و این بازنمایی است که در 
سطوح هندسی تقسیم می شود. برنارد ِپِرُوست )Bertrand Prévost( و توماس گولسن 
که  می دهند  توضیح  نیز  فرانسوی  به  آلبرتی  کتاب  مترجمان   ،)Thomas Golsenne(
نقاشی اساسن چیزی جز تقسیم سطح به سطوح کوچکتر نیست. در این صورت تمام دانش 
هنری پیامد دانش طبیعی بشمار خواهد رفت. البته این توصیف، هرگز به معنای پرهیز از 

هندسه ی فرمال مستقل از روایتگری و بازنمایی تصویری نیست.
تاریخ هنر« و »رنسانس و  اثر هاینریش ولفلین، »قواعد اساسی  به دو  با اشاره  ۲.  دلوز 
باروک«، این تغییر را به گذار از امر ملموس به امر دیداری، از هندسه به فیزیک، از استاتیک 
)ایستایی( به حرکت، از سطح به عمق، از نور به تاریکی، از دایره به بیضی، از موازات به قطر 
)تقاطع(، از خط بسته به مارپیچ، از فرم بسته به فرم باز … تعبیر می کند که فرم های مورب، 
مارپیچ، قطری و بیضوی مبدل به اسلوب کلی در ساختار نوین فضایی می شوند)نقاشانی 
چون تنتورتو و روبنس(. جیا پائولو الماتزو در سال ۱۵۸۴، در کتابش به عنوان » رساله ی 
هنر تصویری« این تغییر را در این جمله خالصه می کند: روح و حیات هنر در حرکت سکنا 

می گزیند )جلد۵، فصل یک(.
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است )آنچه نمی بینیم و نمی شنویم( اما با این وجود بر حضور و بر احتمال 
جایگزینی آن درون کادر تاکید می شود. خارج از کادر در سینما تصویری 
است که با وجود محدودیت نسبت با کل، همواره در ارتباط با مجموعه ی 
بزرگتری استنباط  می شود. خارج از کادر نشانگر این واقعیت است که 
پایانی قطعی برای امر دیداری در سینما وجود ندارد. کادر همواره بیرونی 
در  آن هم درست  بیرونی اند،  و فضاهای  تصاویر گذشته  دارد که همان 
همان هنگام که تغییرات در زمان در حال رویدادن است. کارکرد دوگانه ی 
خارج از کادر، در ارتباط قرار دادن فضای کادر با فضایی بزرگتر و در 
ارتباط قراردادن این فضا با زمان است. درست همانگونه که ارجاع تصویر 
ـ حرکت به فضا و زمان است، خارج از کادر نیز واجد دو وجه خواهد 
بود: بعد نسبی آن هنگامی است که فضاها را همچون ریسمانی به یکدیگر 
مرتبط می کند، فضا را گسترش داده و فضایی را به دیگری می افزاید. اما 
بعد قطعی آن از خالل تصاویر بسته )نزدیک( پدیدار می شود که با احضار 
امر فرا فضایی و روحانی، زمان را وارد فضا می کند. آنگونه که درایر در 
آن هنگام که ژان و یا گرترود در حال اتخاذ تصمیمی روحانی  هستند، 
هنگامی  نیز  می دهد. هیچکاک  پایان  تصویر  به  معنا  رویدادن  به هدف 
تصویر را خاتمه می دهد که یا تعلیق به جریان افتاده باشد و یا به  واسطه ی 
بروز تصویر ذهنی، امکان برقراری ارتباط میان چیزها مهیا شده باشد 
)جلوتر به آن خواهیم پرداخت(. چرا که در این حالت ما نه تنها در حال 
مشاهده ی آنچه انجام شده یا می شود هستیم، بلکه همواره در حال تفسیر 

و مشاهده ی نسبت و رابطه ی جدید در میان چیزها هستیم.

پالن 
به  را  خود  فضایی  و  زمانی  پرسپکتیو  و  خود  خاص  هندسه ی  پالن، 
هندسه ی فضا می افزاید. دومین کارکرد سینما خلق پالن، خلق تصویر 
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به یکدیگر  ـ حرکت و خلق تصاویری است که در حرکتی زنجیره وار 
این طریق، چیزها به شکلی دیگرگون تقسیم و تکثیر  از  متصل شده و 
می شوند: به عبارت دیگر پالن، تصویر ـ حرکت است.1 در واقع هر فیلم 
مجموعه ی محدودی از پالن هاست و می توان گفت که هر پالن، خود نیز 
شامل پالن های متعددی است که به اشکال گوناگونی همچون حرکت 
دوربین )تراولینگ(، انطباق )راکورد( و… گرد هم می آیند. پیشتر دیدیم 
که دلوز، حرکت زمانی و حرکت مکانی را از یکدیگر متمایز می داند. 
پالن نیز حرکت درون فضاست که ارتباط اجزا را با یکدیگر تغییر می دهد 
)پرسوناژی از قطار خارج می شود، جمعیتی در میدانی ظاهر می شود…( 
و  از اینرو پالن پرسپکتیوی فضایی است. اما این حرکت فضایی هیچ 
معنایی و مفهومی نخواهد داشت اگر به آنچه واجد توان تغییر کل است 
ارتقا پیدا نکند؛ یعنی همان پرسپکتیو زمانی که تمام فیلم را در برخواهد 
گرفت. بنابر این می توان گفت که پالن همواره مستلزم است تا در آنچه 
ادراک می کنیم، واریاسیون )تغییر و گوناگونی( کیفی و تغییر ایجاد کند. 
تاثیر  نیز واجد دو وجه خواهد بود: ارتباط میان اجزا و  در نتیجه پالن 
بر کل.2 بنابراین پالن، مدت را به حرکت های انتقالی تقسیم کرده و این 
حرکت های ناهمگون را دوباره در مدت زمان واحدی گرد  هم می آورد. 
به ابداع خود، این ویژگی پالن را Dividuel )مشاع( می گوید که  دلوز 
بیانگر جایگاه دوگانه ی تصویرـ  حرکت سینمایی و گرایش آن در تفکیک 
مدت زمان به انتقال و همچنین در دوباره کنار هم قرار دادن انتقال ها در 
درون یک مدت زمانی است. با این توصیف، پالن به مثابه یک میانجی در 
میان مونتاژ زمانی و کادر فضاساز است. پالن، اجزای کادر را به حرکت 

۱.  سینما ۱، ص ۳۶ 
۲.  همان، ص ۳۳
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در آورده و همه چیز را به هدف ایجاد تغییر در کل به  کار می بندد. هیچ 
حرکتی در فضا بدون تغییر در آگاهی* وجود نخواهد داشت تا آن جا که 
دلوز می گوید که پالن همانند آگاهی عمل می کند. البته نه آگاهی انسانی، 
بلکه آگاهی فراانسانی، یا آگاهی ـ دوربین که گاه انسانی، گاه ناانسانی و 
گاه فراانسانی است .1 دلوز پیرامون پرندگان هیچکاک می گوید که با هجوم 
پرندگان و تهدید انسان، پالن ها همواره در حال تغییر ادراک از طبیعت، 
از طبیعت انسانی شده )آب، دوردست، خانه  ها( و از طبیعت پرنده گون  
هستند و هنگامی که رابطه ای معین و البته نامحتوم میان انسان و پرندگان 
برقرار می شود، ما با ادراکی از طبیعت غیرانسانی مواجه می شویم. لذا 
پالن، بلوکی فضایی و زمانی است که با حرکت خود، توامان اشاره به 

زمان و مکان، و به طبیعت و آگاهی می کند.

مونتاژ و سینمای امر واال
مونتاژ ما را به آخرین ُبعد جهان می برد: زمان. ما پیشتر توانستیم جهان 
ـ سینمای ساخته و پرداخته  شده توسط دلوز را تجزیه کنیم، اما در واقع 
نمی توان سه ُبعد نخستین فضای هندسی و همچنین چهارمین ُبعد آن، 
یعنی حرکت و زمان فیزیکی و پنجمین ُبعد آن )  مدت، روح و آگاهی؛ 
به یاد داریم که تمام مسئله ی همگی هنرها در عصر سینمای پیشگامان، 
معطوف به ظاهر کردن همین ُبعد پنجم بوده است و ما نیز کماکان به بحث 

و جدال درباره ی این دوران مشغول ایم( را از یکدیگر مجزا کرد.
مونتاژ برای کارگردان شامل انتخاب، ایجاد انطباق و تداوم، تقطیع و 
چسباندن پالن ها به یکدیگر است و او در سرتاسر فیلم، تصاویرـ  حرکت 
را به گونه ای سامان می دهد تا چیزی در جریان باشد،  تغییری شکل دهد 

۱.  همان، ص ۳۴



    36    دلوز، فلسفه و سینما

و تبدیلی کیفی در آن رخ دهد. لذا ُبعد نهایی، زمان به  مثابه تغییر است 
و مدت آن متناسب با شیوه ای است که جهان )فیلم( به پیش می رود. 
فیلم عالوه بر ترکیب تصاویری که دیده می شود، نسخه ی تکثیر شده ای 
از ایده  ی کل است که دیده نمی شود، اما تغییر جاری در تصاویر را ممکن 
می کند. از همین روست که با وجود محسوس بودن تمامی چیزها )در 
فیلم(، مونتاژ نامحسوس است و با آنکه تماشاگر، استمرار و توالی پالن 
ها را می بیند اما ایده ی کل را نمی بیند: یعنی تصویر را می بیند، اما مونتاژ 
را نمی بیند، حرکت را می بیند ولی زمان را نمی بیند و این درست همان 

عنصری است که دلوز سازنده ی تصویر غیرمستقیم زمان می داند.
مونتاژ برای دلوز، رابط میان تصویر ـ حرکت و زمان است. وانگهی 
این ارتباط، مجال طرح بسیاری از تامالت فلسفی را نیز برای دلوز فراهم 
می کند. دلوز می نویسد: روش های متعددی در کهن ترین مکاتب فلسفی 
وجود داشته اند که ادراک زمان را به واسطه ی کارکرد حرکت و در ارتباط 
بیان  این رابطه را  با ترکیب و َاشکال متنوعی  با حرکت  ممکن کرده و 
تنوع و گوناگونی را همچنین می توان در مکاتب مختلف  این  می کنند. 
مونتاژ جستجو کرد که هر یک به نوبه ی خود بازتاب تفکری غالب در 
ساحت فلسفه  اند.1 دلوز نشان می دهد که زمان می تواند داده ای برآمده از 
تناوب* حرکت و ماحصل بخش های متفاوتی باشد که در امتداد و در 
رابطه ای دوتایی با یکدیگر قرار می گیرند. لذا فیلم، جهان ـ زمانی خلق 
می کند که به  صورت ارگانیک بسط و گسترش پیدا می کند. این گریفیث 
است که برای نخستین بار و از خالل محدودیت های مونتاژ موازی و 
ارگانیک است  پیشرفت  به تصویر غیرمستقیم زمان که واجد  متناوب، 
دست می یابد و به عبارت دیگر، زمان را از حرکت دیالکتیکی منبعث 

۱.  همان، ص ۴۷
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می کند. اما در مونتاژ تقابل ایزنشتاین، گسترش جهان به سیاق دیالکتیک 
از  مثابه حرکت کل،  به   دیالکتیک طبیعت  که  مارکسی است  و  هگلی 
تقابل  و  بروز تضاد  به واسطه ی  و  بر دو بخش  تقسیم شدن کل  خالل 
به جریان درمی آید و در نهایت به تشکیل دوباره ی واحد همبسته منجر 
می شود. اما در سینمای فرانسه اولویت با ترکیب مکانیکی و دکارتی است 
و زمان با در ارتباط قرار گرفتن با کمیت حرکت قطعی در جهان و در 
همزمانی با نور است که می تواند از تمامی ادراکات ممکن پیشی  بگیرد. 
اما در سینمای اکسپرسیونیسم آلمان، زمان نتیجه ی گذر دوگانه به ساحت 
روانشناختی  غیر  زندگی  ساحت  به  و  )شفافیت(  غیرارگانیک  زندگی 
)نور( است. همانگونه که گوته در نظریه ی رنگ هایش پیشاپیش در گوش 
آیندگان زمزمه می کند که روزی سینما نور نامحسوس اشیا را که توامان 

تاریک و روحانی است، ادراک پذیر و محسوس خواهد کرد.
نظر می رسد.  به  بدیهی  و  اینجا واضح  در  فلسفه  ارتباط سینما و 
مونتاژ گریفیث به مونتاژ ارسطویی شباهت دارد و نظریات گریفیث در 
باب حرکت، حتی اگر دلوز اشاره ای هم به ارسطو نمی کرد، به غایت 
ارسطویی است: هر حرکت، برآمده از تضاد )خوب و بد، سفید و سیاه، 
شمال و جنوب، شهر و روستا …( است و کلیت ارگانیک و سازمان 
یافته همواره در درون خود در حال تقسیم شدن به اجزای مخالف است. 
آیا این درست همان تلقی دلوز از مونتاژ ارگانیک نیست هنگامی که در 
سوی مخالف آن از سینمای ایزنشتاین سخن می گوید؟ چرا که درست 
می شود،  حاصل  تقابل  و  تضاد  میان  از  که  ارسطویی  حرکت  همانند 
بیرون  داخلی  دل جنگ  از  نیز  گریفیث  سینمای  در  آمریکا  ملت  تولد 
می آید که انباشته از تضاد و تقابل و جنگ تجزیه طلبانه است که ملت 
معرض  در  همواره  ضدیت،  از  انباشته  ارگانیک  کل  عنوان  به  آمریکا 
تهدید و بازگشت امر غیر ارگانیک قرار می دهد. از خالل همین دوئل 
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و رویارویی تضادها، اختالف ها و درگیری های آمریکای قدیم و جدید، 
شمال و جنوب، کشاورزی و صنعت، شهر و روستا، سفید پوست و 
سیاه پوست است که یک ملت ساخته شده و به واسطه ی همین نگرش 
به مقوله ی حرکت در درون تضادهاست که نخستین تصویر غیرمستقیم 

از زمان پدید می آید.1 
می داند  بخش هایی  و  اجزا  از  متشکل  را  گریفیث  سینمای  دلوز، 
تقابل  و  تنش  وارد عرصه ی  یکدیگر،  بر  واکنش  و  ِاعمال کنش  با  که 
شده و کل مجموعه ی ارگانیک را در معرض خطر قرار می دهند، ولی 
سر انجام با فائق آمدن بر تنش، کل را از نو بازمی سازند. دلوز حرکت 
فیلمیک گریفیث را برآورده کردن این مالک ها می داند: تضادهایی که 
به مخالفت با هم برمی آیند، کل ارگانیکی که تضادها را متحد می کند 
و میانجی هایی که میان تضاد ها و اختالف ها وصلت برقرار می کنند.2 
می توان مونتاژ در سینمای گریفیث را به دلیل نشان دادن اجزا و بخش 
های مخالف و مختلف، مونتاژی موازی و در عین حال مونتاژی همگرا 
با تناوبی شتاب گیرنده قلمداد کرد، چرا که رویارویی و رقابت ها علی 
اندرکار  دست  جملگی  که  می آورند  پدید  را  کنش هایی  هرچیز،  رغم 
ساختن یک کل واحد هستند. درست همانند رویکرد سیاسی ارسطو که 
کل واحد ارگانیک )نهاد و یا ملت در اینجا( نه نابود کننده ی تفاوت ها 
نیز در ورای  آنهاست، در سینمای گریفیث  بقای  بلکه حافظ و عامل 

ادراک  را  زمان  که  است  ادراک حرکت  با   « فیزیک، جلد چهارم، ص ۱۱:  ارسطو،    .۱
می کنیم« و حرکت، همواره در میان اجزای مخالف و یا متضاد در جریان است. دلوز نیز 
در مقاله اش پیرامون ویتمن می گوید که آمریکا متشکل از ایالت های فدرالی و اقوام مهاجر 
)اقلیت ها( و مجموعه ای از تکه ها وبخش  هایی است که همواره در سایه ی تهدید تجزیه و یا 

جنگ قرار دارند ) انتقادی و بالینی، ص ۷۶(.
۲.  سینما ۱، ص ۴۸
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شهر و خانواده و حتا در مجموعه  های بزرگتری چون جامعه، تمدن و 
به  بدیهی  اکنون  می مانند.  باقی  محفوظ  همواره  تفاوت ها  این  هزاره، 
نظر می رسد که موضوع فیلم های گریفیث نه وضعیت سیاهان و آزادی 
بردگان، بلکه در واقع کل ارگانیکی است که مجال همزیستی تفاوت ها 
و گوناگونی ها را فراهم می کند. از این روست که گریفیث جنگ داخلی 
)مانند قتل رموس به دست رمولوس( را بسان آیین و مراسمی ضروری 
می پندارد که زمینه ساز تولد ملت آمریکا خواهد شد.1 سینمای ارگانیک 
گریفیث را می توان الگوی تمام عیار سینمای آمریکا قلمداد کرد که در 
تمامی ژانرهای خود همواره در پی به تصویر کشیدن تولد ملت آمریکا در 
کمال مطلوب خود، یعنی ترکیب اقلیت ها )که متعلق به یک تقسیم بندی 
زیر  در  می شوند(،  محسوب  یکدیگر  مکمل  اجزای  و  بوده  ساختاری 
سایه ی یک آرمان نهایی تاریخی فراگیر و جهانشمول )امر خیر( است و 
به مدد همین الگوست که آمریکا فاتح بالمنازع سینمای تصویرـ حرکت 

می شود.
آثار دلوز در بسیاری از مواقع، اقامه ی دعوا در مخالفت با بازنمایی 
ارگانیک است. او تصور جهان از منظر انسان و ساخته شده توسط انسان 
بازنمایی  مثال  به عنوان  اندیشه می داند.  و  تفکر  امکان  انسدادی در  را 
ارگانیک ارسطویی در کتاب تفاوت و تکرار، بازنمایی ارگانیک در کتاب 
بیکن، اقشار و الیه های طبیعی در کتاب هزار فالت، بدن ارگانیک و 
اندامگون شده در کتاب آنتی ادیپ مورد انتقاد قرار می گیرند.2 دلوز این 

۱.  ژان لو بورژه )Jean Loup Bourget(، سینمای  آمریکا: از ۱۸۹۵ تا ۱۹۸۰، از گریفیث 
تا چیمینو )de Griffith à Cimino ,۱۹۸۰-۱۸۹۵ : Le cinéma américain(، ص 

۳۳ و ۳۴.
 )Wilhelm Worringer(۲.  رویکرد دلوز به بازنمایی ارگانیک بر آرای ویلهم ورینگر
 Henri( و انری مالدینه  )Abstraction et Einfühlung( »در کتاب »انتزاع و همدلی
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رویکرد را نسبت به سینمای ارگانیک گریفیث نیز اتخاذ می کند. اکنون 
می توان دریافت که چرا دلوز همسو با ایزنشتاین، در عین حال که گریفیث 
نیز قرار می دهد. چرا که  را مبدع اساس سینما می داند، مورد مالمت 
تمرکز گریفیث تنها بر موضوعات روانشناسانه و ملودرام است و در قانون 
پیشرفت ارگانیک متوقف می شود. دلوز از نقد بازنمایی ارگانیک به عنوان 
نقطه ی مخالفی استفاده می کند تا در سوی دیگر به تبیین سینمایی بپردازد 
که به سوی اندیشه ی کل نیل کرده و از امر جزئی منفصل می شود. به 
همین دلیل است که دلوز جایگاهی متمایزی برای ایزنشتاین قائل است. 
چرا که او به رابطه ی انسان و طبیعت می اندیشد و به قول دلوز، مبدع 
سینمایی است که به طبیعت و توده می پردازد.1 یعنی سینمای امر واال که 
تفکر را نه تنها به اندیشیدن پیرامون انسان، بلکه به اندیشیدن پیرامون کل 

ترغیب می کند.
دیگری  فلسفی  نظریه ی  به  ایزنشتاین  آثار  تحلیل  خالل  از  دلوز 
دیالکتیک  می کند:  اشاره  حرکت  از  دیگری  تلقی  به  و  زمان  پیرامون 
فقدان  گریفیث،  به  ایزنشتاین  انتقاد  نخستین  مارکسیستی.  و  هگلی 
طبیعت دیالکتیکی در درون ارگانیسم است. ایزنشتاین در کتاب خود به 
عنوان »طبیعت نابی تفاوت« عنوان می کند که ضرورتن همواره رابطه ای 
دیالکتیکی در میان اجزای یک ارگانیسم وجود دارد. به عنوان مثال ثروت 
و فقر نه پدیده هایی به خودی خود، بلکه لحظات دیالکتیکی یک دلیل 
واحد و یا همان استثمار اجتماعی اند. این استثمار اجتماعی است که در 
بطن خود موجب ایجاد تضادها و تقابل ها می شود و حرکت را از یک کل 
واحد به دوگانگی و سپس از دوگانگی به کل واحد به جریان درآورده و 

Maldiney( در کتاب »نگاه، سخن، فضا« )Regard, parole, espace( متکی است.
۱.  سینما ۲، ص ۲۱۱
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استثمار را در مارپیچی بی پایان درونی می کند. دلوز این وضعیت را تضادی 
در خدمت کل واحد دیالکتیکی و متضمن ایده ی پیشرفت و تحول قلمداد 
می کند.1 این همان لحظه  ای است که مونتاژ تقابل، زمانمندی متفاوتی 
را برای اشیا و انسان پدیدار می کند. البته این تلقی متفاوت از حرکت و 
زمان تنها مرتبط به واقعیت اجتماعی نیست بلکه همه چیز از جمله علوم 

طبیعی، ریاضیات، طبیعت و انسان را نیز دربرمی گیرد.
برای ایزنشتاین »قانون دیالکتیک پیشرفت کل« به  دلیل پنهان کردن 
)رابطه ی  دراماتیک  و  پاتتیک  همچنین  و  ارگانیک  خصلتی  تضادها، 
انسان و جهان و رابطه ی انسان و طبیعت( دارد.2 دلوز نیز برای دیالکتیک 
سه وجه متمایز قایل است: ارگانیک، پاتتیک و دراماتیک. امر ارگانیک 
تنها مرتبط با نخستین لحظه و در حکم قانون کمی پیشرفت است که در 
آن لحظه، واحد و یا یگان همبسته به دو پاره تقسیم می شود. امر پاتتیک 
دومین لحظه و قانون کیفی پیشرفت است. برای ایزنشتاین این امر پاتتیک 
است که تماشاگر را وادار به پریدن از روی صندلیش می کند. این پرش، 
جهشی دیالکتیکی و معبری کیفی است که از طبیعت به سمت آگاهی و 
از امر کمی به سمت امر کیفی می رود. معبری که می تواند از میان تضادها 

یکی پس از دیگری  گذر کند، از آب به زمین و …
درست بر همین سیاق است که ما نیز در روند تجزیه و تحلیل دلوز، 
ناگهان از بازنمایی ارگانیک ارسطویی )ارغنون( به سمت دانش منطق 
هگلی و به سوی جهش کیفی انگلس، به هدف ظهور ناگهانی چرخه ی 
پرتاب می شویم. هگل  بدیع  کیفیتی  با  اما  دیالکتیک طبیعت  )سیکل( 
می نویسد: تغییرات هستی )وجود( در مجموع، تنها گذر کردن از یک 

۱.  سینما ۱، ص ۵۲
۲.  سینما ۲، ص ۲۱۰
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کوانتوم )مقدار کمینه فیزیکی( به کوانتوم دیگر نیست، بلکه معبری از امر 
کمی به امر کیفی است.1

برای ایزنشتاین، امر پاتتیک معبری از طبیعت به سوی آگاهی به مدد 
نمای نزدیک است )تصاویر مادر در رزمناو پوتمکین و پرستار و…( که 
تصویِر مرسوم از ُبعد و حتا از سوبژکتیویته )فاعلیت( را دگرگون می کند 
از  می کند.  میسر  انقالبی  آگاهی  به  میانجی  را  سوبژکتیویته  تحقق  و 
همین روست که می توان گفت، سینمای ایزنشتاین به دیالکتیک معنایی 
مشخصن انقالبی می دهد.2 در سینمای ایزنشتاین، مونتاژ موازی گریفیث 
جای خود را به مونتاژ دیالکتیک تضادها داده و مونتاژ دیالکتیک جاذبه ها 
و تراکم های ناگهانی، جایگزین مونتاژ همگرا می شوند و همین جهش 
پاتتیک و کیفی است که مبین ُبعد نوین تصویر خواهد بود.3 امر دراماتیک 
ـ  کنش، طبیعت و  نیز سرانجام به عنوان سومین لحظه و به  مثابه تفکر 
انسان را متحد کرده و آنها را تا توانی برتر و تا مونیسم )یگانه انگاری( 
دیالکتیکی ارتقا می دهد. این همان دستاوردی است که ایزنشتاین گریفیث 
را به دلیل عدم تحقق آن مورد انتقاد قرار می دهد.4 البته پیشرفت حرکت 
تنوع  نیست.  سیاق  و  سبک  یک  به  ایزنشتاین  و  گریفیث  سینمای  در 
حرکت در سینمای گریفیث به دلیل اجزایی است که هر کدام به خاطر 
دیگری وجود دارند و همگی درون کلی واحد مستقر می شوند و هر کدام 
از اجزا می توانند در درون کل، کم  و بیش بسط و گسترش پیدا کنند. اما 
ایجاد گوناگونی در حرکت برای ایزنشتاین به دلیل علیت متقابل اجزاست 

۱.  هگل، علم منطق، جلد اول، فصل سوم: »اندازه«، ص ۳۴۱ در نسخه ی ترجمه شده به 
فرانسوی از ژان پیر الباریه و گواندلین الرزیک.

۲.  سینما ۱، ص ۵۶
۳.  همان، ص ۲۴۷

۴.  سینما ۲، ص ۲۱۲
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که هر کدام از اجزا را در حرکتی دیالکتیکی و مونیستی پدید می آورد. لذا 
تصویر یکسانی از زمان در سینمای ایزنشتاین و سینمای گریفیث وجود 
ندارد. دلوز می گوید که در سینمای ایزنشتاین چیزها حقیقتن درون زمان 
گسترش  یافته و وسیع و بیکران می شوند، چرا که چیزها همواره در هر 
زمانی که باشند می توانند زمان کل را در ورای تمامی اجزا و بخش ها به 
تصرف خود  درآوردند. مانند زمان ده روزه در فیلم اکتبر و یا 48 ساعته 
در رزمناو پوتمکین  که دنیا را دگرگون کرده و تحول شگرف دیگری را در 

جهان رقم می زنند.
مکاتب مونتاژ روسی و آمریکایی، جهان، زمان و فلسفه ی یکسانی 
ندارند. در سینمای روسیه اولویت با دیالکتیکی کردن چیزهاست، تا آنجا 
که تفاوت مونتاژ برای کارگردانان مختلف )پودفکین، داوژنکو، ورتوف( تنها 
به دلیل انتخاب شیوه ای متفاوت برای هرچه بهتر متحقق کردن دیالکتیک 
است. این رویکرد در سینمای ورتوف نیز که دلوز اهمیت فراوانی برای 
آن قائل است، به خوبی قابل مشاهده است. ورتوف در فیلم های مستند، 
تمامی  شوروی،  جماهیر  اتحاد  دوران  در  نگارانه    اش  وقایع  و  گزارشی 
چیزها اعم از انسان ، طبیعت، کودکان و ابزار تکنیکی را چونان »نظام هایی 

متریالیستی و در بر هم کنشی مستمر« به تصویر می کشد.1
اگر در سینما از ترفندهای متنوعی همچون برهم نمایی، حرکت تند 
و آهسته، سکون تصویر و … به هدف ادراک  پذیر کردن حرکت استفاده 
می شود، ورتوف اما با نظریه ی بازه  های* حرکت در سینما، در وهله ی 
نخست می کوشد تا به واسطه ی مونتاژ، تصاویر متباعد و دور از یکدیگر 
و  برهم کنش  بیشترین  تا  دهد  قرار  ارتباط  در  یکدیگر  با   گونه ای  به  را 
تحرک در میان چیزها حاصل  شود )با استفاده از برهم نمایی(، تا آن جا که 

۱.  سینما ۱، ص ۵۹
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ادراک این میزان از حرکت و بر هم کنش، عملن برای منظر ادراک انسانی 
سنجش ناپذیر شود. برهم نمایی در سینمای ورتوف نشانگر برهم  کنش 
نقاط مادی )گوناگون( متباعدی1 است که دیگر در حدود ادراکی انسانی 
نمی گنجند. گستره ی بازه ی حرکت در این شیوه ی مونتاژی، از فواصل 
میان نقاط دور از ماده تا بطن برهم  کنش عام و فراگیر ذرات درون ماده را 
دربرمی گیرد و حرکت دیگر نه به سبب رویارویی و تضاد همچون سینمای 
ایزنشتاین، بلکه به واسطه ی مشارکت و همبستگی ایجاد می شود. ورتوف 
از این نیز فراتر رفته و در مردی با دوربین فیلمبرداری )سرودی در ثنای 
حرکت با تمامی فرم هایش(، مونتاژ را از ساحت تصویر به سطح فوتوگرام 
فروکاسته و چگونگی پیدایش ادراک را ادراک پذیر و عنصر تکوینی تمام 
یا نقطه ای که  ادراکات ممکن را برجسته می کند. یعنی همان کانون و 
تغییر کرده و ادراک را نیز تغییر می دهد )مانند فوتوگرام های اتاق مونتاژ 
و یا فوتوگرام های چهار نعل دویدن اسب…(2. کاربرد ترفندهایی چون 
حرکت تند و آهسته، ساکن کردن حرکت در سینمای ورتوف نیز به هدف 
برجسته کردن نقطه ی عطف و یا لحظه ی واژگونی حرکت در تصویر در 
لحظه ای است که حرکت رو به کندی می رود، متوقف می شود، دوباره 
تصویر  انتقال  با  ورتوف  می گیرد.  دوباره  شتاب  و  می کند  آغاز  حرکت 
دوباره ظاهر  به قصد  با ساکن کردن حرکت  و  فوتوگرام های تصویر  به 
کردن آن، بازه ی بدیعی را درون ماده ابداع می کند که دیگر نه کمی، بلکه 
کیفی بوده و به منزله ی خصلت افتراقی ناب حرکت فیزیکی و به مثابه 
دگرگونی، ارتعاش و تحرک است. ورتوف با مردی با دوربین فیلمبرداری 
پیشرفت چشمگیری را در ساحت دیالکتیک ماده متحقق می کند و به 

۱.  همان، ص ۱۲۱
۲.  همان، ص ۱۲۰
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همین دلیل است که سینمای ورتوف از جذابیت و اهمیت ویژه ای برای 
دلوز برخوردار است. چرا که سینمای ورتوف همزمان از حدود انسان 
پاتتیک و از کرانه های طبیعت ارگانیک عبور می کند. بازه ی حرکت در 
سینمای ورتوف، ادراِک دروِن خوِد ماده است که دیگر همچون ادراک 
پاتتیک انسانی نیست، بلکه رابطه ای را میان ماده ی ناانسانی و دوربین 
فرا انسانی برقرار می کند که ورتوف آن را »سینه ـ چشم« اطالق کرده و 
دلوز آن را »چشِم دروِن ماده« و »ادراک، آنگونه که در ماده است« تعبیر 
می کند. این رابطه، برسازنده ی دیالکتیک کمونیستی به معنای حقیقی آن 
است، چرا که به منزله ی اینهمان شدن در میان اجتماِع* مواد و کمونیسم 
برگسونیسمی  می توان  را  ورتوف  سینمای  روی  بدین  است.1  انسانی 
متریالیستی قلمداد کرد چرا که واجد بیشترین قرابت با جهان برگسونی 
به منزله ی یک متا)فرا(سینماست . دلوز می نویسد: ورتوِف ماتریالیست 
به واسطه ی سینما پروژه ی ماتریالیستی نخستین فصل ماده و حافطه ی 
ـ  تصویر؛ سینما  یعنی همان درخودبودگی  متحقق می کند،  را  برگسون 
چشم، چشِم غیرانسانی،… چشِم ماده، چشِم درون ماده، که جز جهان 

مادی و گستره ی آن چیز دیگری را بازنمی  شناسد.2
مسئله ی حرکت در مکتب مونتاژ سینمای فرانسه ی پیش از جنگ که 
دلوز آن را دکارتی قلمداد می کند نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. 
سینمای فرانسه همانند فلسفه ی دکارت مجذوب امر اتومات )خودکار( 
و حرکت مکانیکی است. چرا که ایندو می توانند به اشیا و موجودات، به 
متحرک ها و نامتحرک ها همگنی و انسجام بخشند. دغدغه ی اساسی 
این سینما استحصال بیشترین حرکت ممکن از خالل یک ترکیب بندی 

۱.  همان، ص ۶۰ 
۲.  همان، ص ۱۱۸
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است. در نتیجه با اولویت دادن به حرکت مکانیکی، تلقی و تعریف مونتاژ 
برای بار دیگر به کلی دگرگون می شود. چرا که مونتاژ در این مکتب باید 
به همین دلیل  آزاد کند.  از یک فضای بسته  بیشترین میزان حرکت را 
است که در این سینما ترکیب بندی هایی  ماشینی )رقص، جشن، بال( و 
منسجمی خلق می شوند و بازیگران به منزله ی اجزا و قطعات آن ماشین به 
حساب می آیند. به همین خاطر است که شاهد وفور صحنه های پایکوبی 
ترکیب بندی های  قالب  در  که همواره  مکاره هستیم  بازار  و جشن های 
مکانیکی تصویرـ حرکت به نمایش درمی آیند و تمامی عناصر این ترکیب 
بندی، همواره متاثر از روابط مکانیکی و ماشینی هستند. این رویکرد را 
می توان به خوبی در ظهور ناگهانی صحنه های جشن بازار مکاره در قلب 
وفادار اثر ژان اپشتین، صحنه های بال در الدورادوی مارسل لربیه و یا 
فاراندول های  ژان گرمیون1 و یا در تصاویر پرشمار آب و سیل و اقیانوس 
در این مکتب سینمایی مشاهده کرد. آب در این رویکرد سینمایی دیگر 
به عنوان نیرویی طبیعی که ممکن است برای انسان هولناک و یا دلپذیر 
تلقی  سیاالت    مکانیک  منزله ی  به  بیشتر  بلکه  نمی شود،  قلمداد  باشد 
می شود که چیزهایی را نهان در کام خویش به همراه می آورد. این الگو 
در قاعده ی بازی ژان رنوار نیز قابل مشاهده است و در سینمای رنه کلر 
آنجا پیش می رود که پرسوناژها همچون چرخدنده های مجموعه ای  تا 
مکانیزه، به حیاتی منتزع در فضایی همگن، روشن و خاکستری و بدون 
عمق فرو کاسته می شوند )میلیون، کاله حصیری ایتالیایی(. اتحاد انسان 

۱.  م: جشن بازار مکاره )Fête foraine( شامل وسایل بازی، سرگرمی ها و برنامه هایی 
است که معمولن در شهربازی های فصلی برگزار می شود. بال )Bal( به رقص های گروهی 
گفته می شود که البته از باله متمایز است. فاراندول )Farandole( رقص  های دسته جمعی 
در مناطق روستایی است که رقاصان با گرفتن دست نفر مجاورشان یک زنجیره تشکیل 

می دهند.
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و ماشین در سینمای فرانسه در تناظر دقیقی با تفکر دکارتی )اتحاد روح و 
بدن( است. این اتحاد نه واجد خصلتی دیالکتیکی برای غلبه بر تضادها، 
بلکه به منزله ی رابطه ی  میان کمیت حرکت جسم و مسیر حرکت روح 
است که تنها به انسان منحصر نبوده و کیهان، ماده و روح جهان را نیز 
دربرمی گیرد. تا آنجا که حتا پسیون1 )پسیون روح  دکارت( و تراژدی نیز 
آنگونه که در چرخ اثر آبل گانس و یا حیوان انسانی ژان رنوآر می بینیم از 

همین صورتبندی منبعث می شوند.
هنر  پیدایش  انگیزه های  و  دالیل  مبین  رویکرد،  این  دلوز  باور  به 
سینمای  به  مختص  باوری(  )حرکت  سینه تیسم  و  حرکت  انتزاعی 
به همین دوران متعلق است،  نیز که  فرانسه است. مفهوم »فوتوژنی« 
همانند کاربرد فوتوگرام برای ورتوف با سینه تیسم همراه می شود. چرا 
فوتوگرام های ورتوف،  و  اپشتاین  و  فوتوژنی های مکانیکی گرمیون  که 
دیگر نه عکس )فوتو(، بلکه تصاویری ارتقا یافته و جهش یافته به  مدد 

حرکت اند.
اما به راستی کمیت حرکت چیست و بیشترین میزان آن چه مقدار 

۱.  م: پسیون )passion( از ریشه ی یونانی پتوس pathos به معنی رنج و عذاب و غایت 
احساس است. ارسطو همچون رواقیون، پسیون را به دلیل ملغا کردن خرد و قوه ی داوری، 
نقطه ی مقابل واکنش می داند و ده قسم از انواع ُبروز پسیون را برمی شمرد. دکارت نیز در 
اثری با نام »پسیون های روح« )Les Passions de l'âme(، پسیون را تاثرات و یا تغیراتی 
می داند که به دلیل شکاف بنیادین ناشی از دوگانگی روح و بدن، به شکل سائق های بدنی 
منفک از اراده بروز کرده و اسباب رنجش روح می شود. ابی واربورگ در حوزه ی تاریخ هنر 
نیز به مطالعه ی پر دامنه ی فرم های پتوس و پسیون می پردازد. اما ترجمه این کلمه به فارسی 
چندان آسان نیست و شاید عبارات دوتایی شیفتگی و شوریدگی و یا شور و شر معادل های 
مناسبی باشند، چرا که پسیون همواره امری دوسویه و دیالکتیک است که هم واجد شور 
شوریدگی است و هم شهد اشتیاق. مترجم در مواقعی که متن به مفهوم این عنوان اشاره 
می کند از خود کلمه ی پسیون و در صورت کاربرد توصیفی آن از معادل شورانگیز استفاده 

می کند.
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باید  جواب  در  کرد؟  اندازه  گیری  را  آن  می توان  چگونه  اصلن  و  است 
گفت که کمیت حرکت به واحد اندازه  گیری انتخاب شده بستگی دارد 
و به همین سبب نسبی است. سینمای فرانسه همواره این پرسش را در 
برابر خود می دید که چگونه می توان با قرار گرفتن در بهترین فاصله به 
بیشترین کمیت حرکت دست یافت، یا آنکه اساسن چگونه می توان در 
سینما بازه و یا واحد اندازه  گیری برای حرکت )طوالنی، سریع، شتاب 
گیرنده، …( مشخص کرد؟ در سینمای فرانسه این واحد اندازه  گیری 
در تناسب با عوامل متعددی همچون کادر، فضا، نور، متحرک ها و… 
است و در بیشتر مواقع به صورت تجربی و یا شهودی اختیار می شود و 
یافتن فواصل حرکت به خودی خود امکان پذیر نیست. به همین دلیل 
فراروی  مشخصن  را  فرانسه  سینمای  بارز  خصوصیت  دلوز  که  است 
دکارتی از قوانین حساب تجربی به سوی علم جبر حرکت می داند که 
بیشترین  می تواند  آن  هر  در  و  است  سازگار  موجودات  تمام  به  نسبت 
کمیت حرکت را همچون » فرمی که از امر ارگانیک فراروی می کند« 
استحصال کند.1 این سینما همواره می کوشد تا با در نظر گرفتن عناصر 
مشخص، به  صورت جبری واحدی عددی و یا بازه ای را مشخص کند 
انتخاب  با  باشد. گانس  بیشترین حرکت ممکن  که مستعد استحصال 
واحد اندازه  گیری بسیار کوچک و با مونتاژ بسیار سریع در چرخ )مونتاژ 
شتاب گیرنده( و اپستاین با واحد اندازه  گیری بسیار بزرگ و با نمایش 
به  خوبی  را  رویکرد  این  اوشر  خاندان  سقوط  در  نامحدود  آهسته ی 

نمایندگی می کنند.
فرانسه  آوانگارد  سینمای  تا  روسیه  سینمای  از  حرکت  مسئله ی 
دستخوش تغییر اساسی می شود. در حالی که ورتوف با خلق بازه های 

۱.  سینما ۱، ص ۶۶
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حرکت در درون خود ماده از ادراک انسانی عبور می کند )ادراک گازی 
از  فرانسه  فراروی سینمای  می گذارد(،  پشت سر  را  انسانی  ادراک  که 
ادراک انسانی به  واسطه ی خلق فواصل حرکاتی است که نشانگر روح، 
زمان و امر ورای حرکت است و تقدم تصویر سیال و ادراک سیال ) در 
سینمای فرانسه( دیگر مبتنی بر قواعد ادراک گازی )سینمای روسیه( 
نیست. در نتیجه سینمای فرانسه قادر به بیان سیالیت آب ها و آسمان ها و 
اشیا و جهان و نایل به خلق حرکتی غیرمادی و روحانی می شود که کل 

را دربرخواهد گرفت.
به منزله ی برهم کنش متقابل میان چیزها  در  واقع، حرکت نسبی 
دیگر،  سوی  در  دیدیم  که  همانگونه  و  است  حرکت  از  جنبه  یک  تنها 
حرکتی مطلق در سینما وجود دارد که همان مدت، زمان و تغییر است. 
ثنویت گرایی و رویکرد دکارتی کانت این مجال را به دلوز می دهد تا با 
مفصل بندی میان دو چیز و با ترسیم معبری از طبیعت به روح، سینمای 
فرانسه را به سینمای دکارتی امر واال استحاله بخشد. کانت در نقد قوه ی 
حکم، امر واال را ذیل دو فرم متفاوت، یعنی امر واالی ریاضیاتی و امر 
واالی پویا )دینامیک( تعریف می کند. او در بند 26   ام این کتاب تصدیق 
می کند که تصور امر بی پایان، تنها به  واسطه ی وجوب و ضرورت وجود 
از محدوده ی حواس  بی پایان هرگز نمی تواند  امر  عظمت روح است و 
منبعث شود. چرا که فهم مقوله ای چنان بی نهایت، تنها با تصور، خیال 
و شهود ممکن نخواهد شد. کانت به ما می گوید که تنها توان اندیشیدن 
بیانگر قوه ی روح  به  مثابه یک کل است که  به بی نهایت  بی قید و حد 
در فرا رفتن از تمامی حدود و مرزهای حواس و قوه ی فاهمه است. در 
داوری کردن طبیعت واال، قوه ی تخیل ما از ارائه ی همچنین کلی، چه در 
تداعی وسعت آن و چه در تصور غنای نیروی آن ناتوان است و تنها روح 
است که توان خلق ایده ی امر کلی را دارد. این عظمت طبیعت، ژرفای 
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آسمان بی اندازه، نیروی اقیانوس و زمین و تندباد است که می تواند در ما 
ایده ی یک کل قابل تصور را که تنها و تنها می شود به  آن اندیشید، متولد 
 کند. دلوز این رابطه  را در میان طبیعت و روح، میان بزرگی نسبی و بزرگی 
مطلق و میان توان نسبی و توان مطلق نیز برقرار کرده و آن را در قالب 
سینمای دکارتی به  کار برده و می گوید با آن که حرکت  در میان تصاویر 
همواره نسبی است، اما حرکت مطلقی وجود دارد که ضرورتن برآمده از 

اندیشه است. دلوز می نویسد: 
اندیشه، روح، به سبب اقتضای خاص خویش،  باید درون یک کل 
که مجموعه ای از حرکت های درون طبیعت و جهان است فهمیده شود.1
حرکت مطلق، غیرقابل اندازه گیری، بی حد و مرز، عظیم و بسان 

قوس گنبد آسمانی بی انتها و پهنه ی دریایی بی کران است.2
این )حرکت مطلق( به معنای زمان، البته زمانی نه در توالی، بلکه 
زمانی در توامانگی و زمان به  مثابه کل است. این همان دوگانه باوری 
حقیقی سینمای فرانسه است که همانند تفکر دکارت همواره بر دوگانه 
حرکت  و  مکانیکی  حرکت  اندیشه،  و  طبیعت   ، روح  و  ماده  باوری 
قطعی و امر نسبی و امر قطعی استوار است. همچنین باید گفت که این 
به معنای دوگانگی در خود سینما و واقعیت دوگانه ی   باوری  دوگانه 
به  مثابه  از یک سو  نیز هست. چرا که سینما همزمان  )دوبل( سینما 
تصاویر ـ حرکِت درون ماده است و از سوی دیگر به  مثابه زمانی است 
که درون روح در حال تغییر و دگرگونی است. به سبب وجود تناظر در 
میان شیوه ی پرداختن به دوگانگی در سینمای فرانسه با دوگانه باوری 
 )-Esprit- روح  و  طبیعت  میان  بدن،  و  روح  میان  )رابطه ی  فلسفی 

۱.  همان، ص ۶۹
۲.  همان، ص ۶۹
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نایل  ذهنی  ادراکی  و  ذهنی  تصویری  به  سینمایی  مکتب  این  که  است 
می شود. که همچون مکمل و مازادی برای حرکت بدن ها و اجسام، 
حرکت را تا حدود و ثغور گیتی برمی کشد ) روح باوری(*.1 سینمای 
فرانسه از یک سو به ادراکی مولکولی دست پیدا می کند که هرچه کمتر 
و کمتر واجد خصلتی انسانی بوده و سوبژکتیویته را در کام غلیان موج 
امر کلی و جهانشمول و در دل جهانی سیال )رنوآر و سیالب هایش، 
سینمای اپستاین و فیلم های گرمیون درباره ی منطقه ی ُبُرتاْنْی( تحلیل 
همانند  می تواند  که  است  سیال  یا  و  مولکولی  ادراک  همین  می برد. 
نمونه های متعدد در سینمای فرانسه، استحکامات و لنگرگاه ها و نقاط 
اتصاالت زمینی را سست و زایل کرده و در درون جریان و سیالن از 
فرانسه  سینمای  دیگر،  سوی  از  اما  بیاندازد.  آب  به  و  فرو پاشیده  هم 
سوبژکتیویته را به توامانگی با زمان سوق داده و آن را به حرکتی بیش 
به  و  مطلق  بلکه  متوالی،  نه  دیگر  که  می دهد  ارتقا  فرا انسانی  پیش  از 
منزله ی روح باوری ناب خواهد بود. به عنوان مثال در سینمای گانس و 
در دو فیلم ناپلئون و چرخ، حرکت نسبی و ریتم ناب، محصول مونتاژی 
عمودی و متوالی و یا به عبارت دیگر محصول مونتاژی شتاب گیرنده  
است. درحالی که حرکت مطلق، محصول مونتاژ افقی توامانی است 
که به قول کریستین متز به مدد ابداعات متحول کننده ای چون پرده ی 
سه لتی و تصاویر چندگانه*)پلی ویژن( و با برهم نمایی* تصاویر که گاه 
تا 16 الیه2 ادامه پیدا می کند ممکن می شود. اما قوه ی تخیل تماشاگر 
ناتوانی در دیدن تمامی تصاویر توامان، تمامی صحنه های سه  به دلیل 
لتی و تمامی الیه های بر روی هم قرار گرفته )گانس گاه الیه هایی را به 

۱.  همان، ص ۱۱۱ 
 Histoire du cinéma(  ۱۹۲۳-۱۹۳۰ صامت  سینمای  تاریخ  میتری،  ژان    .۲

muet:1923-1930(، جلد سوم، ص ۳۵۳
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تصاویر افزوده و یا از آن می کاهد و در میان تصاویر و الیه ها ناهمزمانی 
و عدم انطباق ایجاد می کند، اما تماشاگر در میان این حجم از حرکت و 
دگرگونی، مشخصن متوجه این تغییرات نمی شود(، به ناتوانی فروکاسته 
می شود و عرصه را به نور به  مثابه کلیت تصاویر و به توامانگی به  مثابه 
نتیجه به کمیت حرکت مطلق مستولی بر جهان، به  کلیت زمان و در 
با  ناپلئون گنس  پیوند  به روح جهان واگذار می کند )لحظه ی  تاریخ و 
افق  به  معطوف  که  تحلیل خود  در  از هگل  نامی  دلوز  بی آنکه  هگل، 
جا  این  که  می گوید  دلوز  باشد(.  آورده  است  دکارتی  گرایی  ثنویت 
یا  تناسبات تسریع* و  بازه های* متغیر و حیطه ی  دیگر ساحت نسبی 
کاهش شتاب جنبشی* -cinétique- مواد نیست. بلکه ساحِت مطلِق 
به  امر کلی  نوِر در حاِل گسترش و قلمرو  نورانی*، ساحت  توامانگِی 

 مثابه روح است که همواره در حال تغییر و دگرگونی است.1
در همین راستاست که می توان سینمای فرانسه را سینمای امر واال 
و در عین حال سینمایی دکارتی و کانتی قلمداد کرد. دلوز در توصیف امر 
واالی مکانیکی سینمای فرانسه می نویسد: کل با بدل شدن به امر توامان 
و بی حد و اندازه و عظیم، قوه ی خیال را تحلیل برده و با محدودیت هایش 
مواجه می کند و به واسطه ی کمیِت حرکِت مطلق، اندیشه ی نابی را  درون 
روح پدید می آورد که نشانگر تمامی تاریخ روح، تغییرات روح و جهان 

روح خواهد بود.2
از  گرایانه  اش  ثنویت  تلقی  و  فرانسه  سینمای  گرای  ثنویت  جهان 
جهان را می توان اینگونه خالصه کرد: ریاضیاتی و روحانی، برون افزا* و 

فیزیکی، کمی و شاعرانه.3

۱.  دلوز، سینما ۱، ص ۷۱
۲.  همان، ص ۷۲
۳.  همان، ص ۷۳
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اما جهان با اکسپرسینیسم آلمان به هیبت تازه ای در آمده و تالطمی 
مکانیکی  با  حرکت  نه  دیگر  که  درمی گیرد  تاریکی  و  روشنایی  میان 
برون افزای  مکتب فرانسه )توامانگی نورانی(، بلکه به واسطه ی حرکتی  
ارگانیک برسازنده ی  یا دیالکتیک  ثنویت و  درون افزا*پیموده می شود. 
جهان اکسپرسینیسم آلمان نیست. بلکه با جهانی غیر ارگانیک مواجه ایم 
و  تیرگی  میان  در  را  ناپذیر  و سازش  نسبتی قطعی  و  تضاد  که همواره 
روشنایی و در میان روح و ظلمات در درون خود حفظ می کند. چرا که 
تاریکی در برابر نور قرار می گیرد و از قضا به دلیل وجود همین تاریکی 
است که نور دیدنی و مرئی می شود؛ نور، چیزی نخواهد بود و یا حداقل 
تاریکی در  آنکه  از خود نخواهد داشت، مگر  برای ظاهر شدن  چیزی 

مقابلش قرار گیرد و آن را رویت پذیر  کند.1
دلوز بارها به این مضمون اشاره می کند که همواره نوری ناآشکار، 
نوری نامرئی و هستی شناختی* )که در فصل پیش به آن اشاره کردیم( در 
پس نور مرئی وجود دارد. رویکرد دلوز برآمده از خوانش وی از نخستین 
فصل ماده و حافظه ی برگسون و همچنین متاثر از آرای گوته و اسپینوزا 
است.2 برگسون در فصل اول ماده و حافظه از نوری سخن می گوید که 
همواره در حال انتشار است اما هرگز آشکار نمی شود مگر آنکه مجالی 
برای منعکس شدن بیابد. نور مرئی )یا رنگ(، نوری است که از پرده ی 
سیاه جسم )از نگاه برگسون( و یا از روی سطح تیرگی )از نگاه گوته( 

۱.  همان
۲.  همان، ص ۹۰. دلوز در فصلی به نام اسپینوزا و اخالق سه گانه در کتاب  کریتیک و 
کلینیک )انتقادی و بالینی- Critique et clinique(، به  واسطه ی کتاب تئوری رنگ های 
گوته به تحلیل اسپینوزا  پرداخته و می گوید: خدا، نورانِی ذاتی و نور نا آشکار است، حال آنکه 
جلوه ها، مفاهیم و ُمدرکات، جملگی درجاتی از تاریکی و روشنایی نوری هستند که خود 
را درون طبیعتی طبیعی شده و تنها در برابر پسزمینه ی تاریک حاالت )سایه ها،  شفافیت ها، 

رنگ ها و … ( نمایان می کنند.
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گوته  می شود.  منتشر  و  تجزیه  گوناگون  رنگ های  به  و  شده  منعکس 
در پس نور مرئی پرتو  افشان، از نور شدیدتر و متراکم تر دیگری سخن 
با نگارش نظریه ی  می گوید که در چشمان ما تجزیه ناپذیر است. گوته 
چرا  که  ساده  پرسش  این  برای  نیوتون  مقابل  در  بود  درصدد  رنگ ها 
نیوتون در تجربه ای مشهور  بیابد.  پاسخ مناسب تری  اجسام رنگی اند، 
توانسته بود نور را با گذراندن از یک منشور به نورهای مختلف تجزیه 
کرده و این نظریه  را ارائه کند که رنگ اجسام ناشی از توان انعکاسی 
بازتاب می دهد، سفید  را  تمامی رنگ های ساده  که  آنهاست )جسمی 
اتاق  به  که  حالی  در  یافته،  این  مصرانه ی  پیگیری  با  گوته  است…(. 
تاریک* هم دسترسی نداشت، مجموعه ای از منشورها را به  کار می گیرد 
دیوار  نگاه کرده و رنگ  اتاقش  دیوار سفید  به  آنها  از  یکی  از خالل  و 
اتاق را همچنان سفید می بیند )شرح آزمایش کماکان نیوتونی است و در 
منشور، دیوار سفید و نور خاکستری روز مانند بر روی هم قرار گرفتن 
طیف های مکمل، رنگ سفید بازتولید می کند(. اما برعکس، وقتی او 
بر حاشیه ی  نگاه می کند، طیفی رنگی  پنجره  به قاب  از خالل منشور 
آن پدیدار می شود. گوته با انجام این آزمایش از خطای اپتیک نیوتونی 
و  است  ناپذیر  تجزیه  نور  که  می کند  استنباط  و  کرده  حاصل  اطمینان 
رنگ مرئی وجود ندارد و این نور نامرئی است که بر روی سطح تاریک 
منعکس می شود و لذا، شرط رویت پذیری هرچیز، قطبیت* متضاد نور 

و تاریکی است.
نیوتونی،  اپتیک  به  واکنش  در  آلمانی  ایدئالیست  فالسفه ی  تمامی 
تاثیری  را در پیش می گیرند. هگل و شوپنهاور که هر یک  مشی گوته 
بر دنیای هنر گذاشته اند، نظریه ی رنگ های گوته را تصدیق و  شگرف 
برابر  در  خصم«*  »نیروی  تاریکی  می نویسد:  هگل  می کنند.  ستایش 
روشنایی است و همواره » در برابر نور، بی درنگ تاریکی مجردی قرار 
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می گیرد« و رنگ چیزی نیست جز »منفرد کردن«* روشنایی و تاریکی، 
و رابطه ی میان تاریک نمایی* و روشن نمایی*.1 شوپنهاور هم در متنی 
با عنوان » درباره ی نگاه و رنگ ها« که پیرامونش با گوته نیز به مکاتبه 
پرداخته است، هر رنگ را واجد درجه ای از تیرگی و روشنایی می داند، 
هرچند که او در مغایرت با گوته اختالف طیف ها را به تقسیمات فعالیت 

شبکه ای چشم نسبت می دهد.
زیبایی  و  ایدئالیستی  تلقی  همین  به  را  آلمان  اکسپرسیونیسم  دلوز 
نبرد دو نیروی  تاتر سایه و نور،  پیوند می زند؛  شناسانه از رنگ و نور 
از سیاهی  که  تاریکی  و  میان روشنایی  مقیاس* درون افزای  و  بیکران 
تا سفیدی گسترش پیدا می کند. مانند شهر روشن و باتالق تاریک در 
آئورای مورنائو2، خطوط سفید و سیاه در نیبلونگن های فریتس النگ 
تاریکی در سینمای وگنر و مورنائو…  یا درهم آمیختگی روشنایی و  و 
که از یک سو »حیات تاریک و باتالق گون« و »حیات غیر ارگانیک 

۱.  هگل، دایره المعارف علوم فلسفی، بند ۳۱۷ تا ۳۲۰. رویکرد هگل در این جا کاملن 
استوار بر آرای گوته است. او می گوید: »طبیعت فلزگون به منزله ی قاعده ی مادی تمامی 
ایدئالیسم  فلسفه ی  تمام  در  طبیعت  درون  رادیکال  تضاد  مضمون  هاست«.  رنگ بندی 
آلمانی حضوری پر رنگ دارد. به عنوان مثال شلینگ در »روح جهان«، نور را علت قطبیت 
بر طرح نظام فلسفی طبیعت«  جهانشمول جاری در طبیعت می داند و و در »مقدمه ای 
)ص۹۶ ( با پیشنهاد مفهوم طبیعت ـ فلسفه، بر دوگانگی بدوی ای اصرار می کند که هرگز 
به خودی خود ظاهر نمی شود و همواره همچون سائقی آنتاگونیستی درون طبیعت عمل 

می کند.
۲.  آئورای مورنائو کاملن همسو با این تحلیل دلوز است که تجلی نور خیر )عشق( تنها 
با سیاه  در تضاد  منزله ی معصومیت زن که  به  بورفامی  مانند  تاریکی شر است.  در گرو 
فامی معشوق آشکار می شود، و یا خلوص و آرامش روستا که در برابر هرج  و مرج شبانه و 
تیرگی شهر هویدا می شود. به  عبارت دیگر هر چیز واجد طیف و یا درجه  ای از تاریکی و 
روشنایی است. باتالق کمابیش سیاه، ماه مستور، مه خاکستری و پوسته ی شهر که درزیر نور 

چراغ های شبانه، به روشنایی شب جلوه ای مخطط می دهد.
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در  را شامل می شود.  روح  نوِر  دیگر ساحت  از سوی  و  را،  چیزها«1 
سویه ی سیاه و تاریک اکسپرسیونیسم، حیاتی غیر ارگانیک، نیرومند و 
گریزان از ساحت ارگانیک )همچون روح شر و ظلمت( وجود دارد که 
با سرایت به ابعاد حیوانی و مادی، خوابگردها، گولم ها و زامبی هایی 
به  و  و خودکار)اتومات(  اراده  فاقد  انسان های  به  که  می آورد  پدید  را 
عروسک های خیمه شب بازی می مانند. نوِر روح نیز در سوی روشنایی 
اکسپرسیونیسم، تنها هنگامی آرام و قرار خود را باز خواهد یافت که 
با طبیعت از در جدال و ستیز درآمده و طبیعت را با قدرتی اهریمنی و 
واال )سوبلیم( به آتش بکشد  ) مانند در آتش سوختن در فاوست مورنائو 
و یا سر شبتاب اهریمن با چشمان تهی و محزون مفیستو در فاوست، 
غیر  »حیاتی  اکسپرسیونیسم  در  نتیجه  در  وگنر…(.  اثر  در  گولم  یا  و 
به طبیعت متعلق است و  نه  بیرون می آید که »  پرده  از  روانشناختی« 
نه به فردیت ارگانیک ما«، بلکه مانند پاره ای قدسی* در درون  ما و به 
منزله ی ارتباطی روحانی است که در آنجا ما با خدا بسان نور تنهاییم.2 
امر ادراک نشدنی و در  به مثابه  این نور روحانی در جهان برگسون 
سینمای فرانسه به منزله ی نوِر روِح جهان قلمداد می شود و تنها در میانه ی 
میدان نبرد با تاریکی است که آشکار می شود. نور روحانی اکسپرسیونیسم 
آلمان، نوری نامرئی است که هیچ دخل و شباهتی به نور فیزیکی و یا به نور 
مذهبی وحیانی ندارد و به این دلیل واجد دو معنای متفاوت است: نخست، 
نور فزاینده ی روح و دوم، نور فرا حساس)suprasensible( و لمس ناپذیر 
خداوند. دستیابی به این نور روحانی در سینمای مورنائو همواره به میانجی 

۱.  دلوز در اینجا به مضمون پیشنهادی ویلهم وورینگر )Wilhelm Worringer( پیرامون 
در  بارها  دلوز  که  مضمونی  می کند.  اشاره  گوتیک  هنر  کتاب  در  ارگانیک  غیر  حیات 

تحلیل   هایش پیرامون هنر از آن بهره می برد. 
۲.  سینما ۱، ص ۸۰
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در  مارگریت  سوختن  نوسفراتو،  در  )الن  می شود  ممکن  قربانی  یک 
میان آتش در فاست و اندره در آئورا که خود را به سیاق خویش قربانی 
می کند…(. دلوز نیز همانند بوویه و لوترا باور دارد که در اکسپرسیونیسم 
بر خالف رومانتیسم گوته، هیچ گاه سازشی میان طبیعت و روح درنخواهد 
گرفت و همواره  تضاد و تقابلی ضروری میان   آن دو برقرار خواهد بود.1 دلوز 
می نویسد: اکسپرسیونیسم، آشوِب هاویه* را از سر انسان و طبیعت دور نگه 
می دارد. یا به بیان بهتر، به ما خاطر نشان می کند تنها به آن شرط هاویه ای 
وجود ندارد و نخواهد داشت، که ما به پیوند این جهان روحانی درآییم، 

جهانی که حتا خود نیز گاه به شک و تردید مبتالست.2
پیشتر گفتیم که سینما در اندیشه ی دلوز به مثابه صیرورت جهان است 
و تنها سینما است که می تواند به مالقات بزرگترین مناظر فلسفی جهان 
)ارگانیک، دیالکتیکی، مکانیکی و فیزیکی، ناارگانیک و روح باور( برود. 
مجالی که شاید برای خود فلسفه نیز هرگز تا به این اندازه مهیا و مقدور 
نبوده است و برای فلسفه ی به فیلم درآمده چه بسا ناممکن تر نیز خواهد 
بود. دلوز این توان را ثمره ی وسعت منظر سینماگرانی می داند که با عمل 
عینی و ملموس اشان توانسته اند به این مواجهه جامه ی عمل بپوشانند. 
اما سینما چگونه با عزیمت از حرکت و از تصویر، به حرکت و به تصویر و 
به معضالتی که فلسفه در ساحت مفاهیم به آن می اندیشید تجسم بخشید 
و چگونه توانست تا جایی از حرکت و حتا از تفکر غرب منتزع شود که 

بازتاب دهنده ی بسیارگونگی و کثرت شیوه های دیدن جهان باشد؟

 ،)Jean-Louis Leutrat(لوترا لویی  ژان   -  )Michel Bouvier( بوویه  میشل    .۱
نوسفراتو، کایه دو سینما، ۱۹۸۱

۲.  سینما ۱، ص ۸۱ و ۸۰
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فصل سوم

انواع تصاویر و تناظرات فلسفی آنها

ایدئالیسم، ناتورالیسم و رئالیسم در سینما
و  غیرسوبژکتیو  غیرشخصی،  ادراکات  به  مدرن  و  کالسیک  سینمای 
و  جهان  به  متعلق  ادراکاتی  دادند.  ظهور  و  بروز  مجال  غیرارگانیک 
ادراکاتی پیشا  انسانی )و یا پساانسانی که تفاوت چندانی در اینجا ندارند( 
در پیش از سحرگاه بشریت )تعبیری که دلوز از پل سزان وام می گیرد( 
که تنها به دستاوردهای سینمای تجربی محدود نشده و حاصل عزمی 
سستی ناپذیر برای توصیف جهان در غیاب انسان، برای توصیف حیات 
متالطم ماده، برای گذر به حیاتی فرا َحساس*)اکسپرسیونیسم آلمان( و 
برای عزیمت به فضاهای رقیق و تهی شده و یا منفک و متروک همچون 
سینمای آنتونیونی و استراب و یا قدم گذاشتن به شهرـ  کویر های سینمای 
فاسبیندر و اشمید و ورود به فضاهای هرجوره   ای است که از خصوصیات 

انسانی خالصی یافته اند.1
دیده  جهانی  تقلید  یا  و  انسانی  بازنمایی  سینمایی  اینچنین  هدف 
ایجاد  با  از سویی  این سینما  بلکه  نیست.  انسانی  از خالل چشم  شده 

۱.  سینما۱، ص ۱۲۲و ۱۷۱
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ادراکات عظیم، بیکران و کیهانی و یا از سوی دیگر، با خلق ادراکات 
مولکولی، گیاهی، متراکم و سلولی، و با ابداع حیات در فراسو و یا در 
فرودست حیطه ی انسانی، به ادراک انسانی مجال گسترشی بی حد و 
به   را  کالسیک  سینمای  از  برآمده  ادراکات  تمامی  دلوز  می دهد.  مرز 
منزله ی امر واالیی قلمداد می کند که ما را به سمت جهانی نا  انسانی و 
یا فرا انسانی روانه می کند: به سوی امر واالی مادی ورتوف، امر واالی 
واالی  امر  و  النگ  و  مورنائو  دینامیک  واالی  امر  گانس،  ریاضیاتی 
دیالکتیکی ایزنشتاین…1 این تلقی، مجال انجام کنش در ساحت تفکر 
را  ما  که  اندیشه،  در  شک  ایجاد  یعنی  می دهد.  سینمایی  تصویر  به  را 
وادار به اندیشیدن به خود اندیشه و به امر کلی می کند و درون ما ساز و 
کار روحی خودکاری )اتومات( را خلق می کند که به  واسطه ی حرکت 
تصاویر پدید آمده و پرورده می شود. دلوز می نویسد: تصویر سینمایی باید 
واجد اثر شوک بر اندیشه باشد و باید اندیشه را همانند اندیشیدن به امر 
کلی، به اندیشیدن به خود نیز وادار کند. که این در واقع همان تعریف 

امر واالست.2
بدین  روی، سینما از معنای عام مرتبط با هنر و یا فلسفه متمایز نیست 
و می توان آن را در این صورتبندی برگسونی خالصه  کرد که » فلسفه باید 

کوششی برای فراروی از شرایط انسانی باشد«.3
سینمای کالسیک به این دلیل سینمای امر واالست، چرا که ایده ی 
کل غیرانسانی )مادی، دیالکتیک، ریاضیاتی، دینامیک، روحی…( را در 
پیش روی ما پدیدار می کند. جهان سینمای کالسیک انباشته از تصاویری 
است که رابطه ی جسم و بدن هرجوره را با امر کلی به تصویر می کشند. 

۱.  سینما۲، ص ۵۸
۲.  همان، ص ۲۰۶

۳.  برگسون، اندیشه و حرکت، ص ۵۱ و ۲۱۸
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سینمای کالسیک تنها به ارائه ی ادراکی ابژکتیو از جهان بسنده نمی کند، 
همه  از  و  رفتاری  تاثری،  سائق گون،  سوبژکتیو،  ادراکات  موجد  بلکه 
مهم تر ادراک حسیـ  حرکتی است که هسته ی اصلی سینمای کالسیک 
به شمار می رود: یعنی دریافت حرکت )سطح حسی( و انتقال حرکت 
)کنش حرکتی(. اگر سینما واجد چنین روابط و تناظراتی با فلسفه است، 
به  دلیل آن است که رابطه ی سوژه با جهان همواره برمال کننده ی معضالت 
و پرسش هایی است که هرگز بی ارتباط با فلسفه نیست. در ادامه اشاره 
خواهیم کرد که اساس تمامی تمایزات مهمی که دلوز میان انواع تصاویر 
سینمایی قائل است، در نسبت مستقیمی با اصلی ترین گونه ها و مکاتب 
به خوبی شاهدیم  در سینما1  که  گونه  دارد؛ درست همان  قرار  فلسفی 
ادراک  به سوی  ابژکتیو و واال و رفتن  ادراک  از  که چگونه گذر کردن 
سوبژکتیو حسی ـ حرکتی )رابطه ی تاثر و کنش برای جسم غوطه  ور در 
جهان(، به پیدایش و گسترش اشتراکاتی جدید میان انواع جدید تصاویر 
و انواع فلسفی منجر می شود: ایدئالیسم در تصویر ـ تاثر*، ناتورالیسم در 

تصویرـ  سائق* و رئالیسم در تصویرـ  کنش*.
آیا وجود این تناظرات به دلیل مواجهه ی سینما و فلسفه بر سر مسائل 
همانند و در اثر همامیزی ایده های سینما و فلسفه و همچنین بسنده نکردن 
سینما تنها به خلق تصاویر نیست؟ سینما با تصویر به همان پرسش هایی 
می اندیشد که فلسفه به  واسطه ی مفاهیم با آنها روبروست. اما چگونه 
می توان به تبیین تناظرات میان َاعمال* ساحت سینما و ساحت فلسفه 
پرداخت؟ به عنوان مثال چگونه می   توان گفت که تصویر ـ تاثر لزومن به 
ایدئالیسم در سینما منجر می شود و یا اساسن وجود چنین تناظراتی در 
میان این دو ساحت، چه پرسش هایی را پیشاروی عمل سینمایی قرار 

خواهد داد؟
انرژی ها خواه در عرصه ی جهان و خواه در میانه ی کنش نیروها، 
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همواره بر بدن ها  و بر اجسامی ِاعمال می شوند که در فضای سینمایی 
هر جوره قرار دارند. این وضعیت، پرسش های متعددی را در  پی خواهد 
داشت؛ این که بدن  به  واسطه ی چه چیز متاثر می شود؟ تاثیر چیست؟ 
چهره* چیست و بیانگری*)اکسپرسیون( چهره چیست؟ سینما همواره 
به  را  پرسوناژها  که  برابر خود می دیده است، چرا  در  را  پرسش ها  این 
 واسطه ی نمای نزدیک در محیطی قرار داده و با متمرکز کردن تصویر 
شده ترین  شناخته  می دهد.  فیلم  به  تاثرآمیز*  ُبعدی  آنها،  چهره ی  بر 
نماهای نزدیک در سینمای گریفیث و ایزنشتاین به  خوبی نشان می دهند 
که سینما چگونه کاملن آگاهانه از مدت ها پیش توانسته است هم تراز 
به  خود  سیاق  و  سبک  به  اما  لوبرون1(،  )دکارت،  فلسفه  و  نقاشی  با 
می تواند  هم  تاثر  شود.  نایل  پسیون «   « مفهوم  از  تلقی ها  سترگ ترین 
شامل تحیر* و میل* و همچنین برانگیختن بازتاب* بر چهره و تجزیه ی 
دکارت  حرکت ها*باشد.   خرده  و  تکانش ها*  واسطه ی  به  چهره  
می گوید که مواجهه با یک ابژه  می تواند برانگیزاننده ی بهت و شگفتی، 
دلوز  باشد.2  نفرت، طمع و …  میل،  و همچنین  اندیشمندانه  اعجاب 
نیز از »چهره ی بازتابنده«* و »چهره ی فزاینده«* سخن می گوید. او 
بازتابنده را همانند نمای نزدیک چهره  ی زنان عاشق پیشه در  چهره ی 
سینمای گریفیث )ایده ای که چهره را برمی فروزد(، احاطه شده در لفاف 
واحدی بازتابگر* توصیف می کند و چهره  ی فزاینده را همانند سینمای 
ایزنشتاین به چهر ه ای قلمداد می کند که از روند »  تسلسل فزاینده«* ی 
درجه ی  منتها  و  بحرانی  لحظه ی  سمت  به  )که  شورانگیز  عواطف 
شدت تاثر-paroxysme- متمایل می شود( مانند نفرت، وحشت و … 

Charles Le Brun .۱، نقاش فرانسوی قرن هفدهمی که در مجموعه ای حاالت گوناگون 
پسیون چهره را طراحی کرده است.

۲.  دکارت، پسیون های روح، بند۵۳
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حاصل می شود.1 اما محتوای نماها )آنگونه که مثلن در مورد گریفیث 
و ایزنشتاین دیدیم( لزومن شامل قانون و قاعده ی مشخصی نیست و 
بازتابنده به تصویر  بدسگالی به همان اندازه می تواند از خالل چهره ی 
کشیده شود که عشق به واسطه ی چهره ی فزاینده. چرا که کاربرد چهره   
در خود خصلتی  و چهره  است  اهمیت  واجد  که  است  به خودی خود 
را  که چهره  است  منفعل(  یا  )فعال  نابی  توان  کننده ی  آشکار  که  دارد 
نابی  به شدت دگرگون می کند، همچنین چهره آشکار کننده ی کیفیت 
)منزه، خشن، لطیف…( است که چهره را از اساس متکی و استوار بر 
وجود خویش می کند. به همین دلیل است که چهره واجد این توانایی 

است تا آنچه واقع شده و یا آنچه در حال وقوع است را بیان کند. 
سینما در این خط سیر تا آنجا در ساحت تصویر ـ تاثر پیش می رود 
که به ایده آلیسم بیانگری در فلسفه می پیوندد و در نتیجه می توان آن را 
سینمایی ایده آلیستی قلمداد کرد. روش پردازش چهره در سینما به وضوح 
نشانگر این گرایش ایده آلیستی است. بسیاری از سینماگران نشان داده اند 
که چهره به منزله ی نمای درشت، فضای مادی را زایل کرده و با تغییر دادِن 
تصویِر ابعاِد فضا در ذهن، تکینگی چشمگیری را به نمایش درمی آورد. 
یا  نه ارائه ی مقیاس*و  در این رویکرد مسئله   و کاربرد چهره در سینما 
انجام تقطیع* )مانند بزرگنمایی، ابژه ی جزئی و…(، بلکه »بیانگری« 
)اکسپرسیون( است. بال باالس که دلوز در تبیین مقوله ی چهره در سینما 
به تحلیل های او اشاره دارد، تاکید می کند که در نمای درشت، بیانگرِی 

۱.  م: دلوز در سینما ۱می گوید که چهره ی بازتابنده، منعکس کننده ی پسیون و تاثرات در 
درون حدود چهره )نه لزومن انسانی( است و چهره را مقید به بازنمایی و یا داللتگری تاثر 
می کند. اما در چهره ی فزاینده، چهره مندی از مرزهای ابژکتیو واحد بازتابنده ) رابطه ی یک 
به یک پسیون و چهره( فراتر رفته و داللتگری چهره از جهش کیفی تسلسل نماها ناشی 

می شود. 
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چهره و داللت این بیانگری هیچ ارتباط و پیوندی با فضا ندارد و ما در 
مواجهه با چهره ای منفک، دیگر دریافتی از فضا نخواهیم داشت و با زایل 
شدن ادراک حسی ما از فضا، ُبعد دیگری از سامان دیگرگونی در برابر ما 

گشوده خواهد شد.1
زمانی  ـ  فضایی  تمامی مشخصات  از  انتزاع  را  درشت  نمای  دلوز 
موجودیتی  و  شده  بیان  امر  به  مثابه  ناب  تاثر  شدن  پدیدار  موجب  و 
اینگونه مطرح نخواهد شد  منتزع* قلمداد می کند. پس دیگر پرسش 
که چه کسی می ترسد و یا کیست که عاشق است؟ بلکه مسئله بر سر 
چیستی ترس و یا عشق است. مسئله نه درباره ی چاقو، بلکه پیرامون 
ُبرش است… و سینمایی این قابلیت را به بهترین شکل به تصویر خواهد 
که  هنگامی  باشد.  یافته  دست  فلسفی  مفاهیم  بزرگترین  به  که  کشید 
بزدلی درون شخص می داند،  بیانگر  را  اپشتاین چهره ی در حال گریز 
وقتی ایزنشتاین مدعی ترسیم مستقیم تاثر در امر پاتتیک است، یا وقتی 
در  جملگی  می کند،  زدایی  جامعه  و  زدایی  شخص  چهرْه  از  برگمان 
تصویر به چیزی دست می یابند که فلسفه در تالش برای اندیشیدن به آن 
است: یعنی تاثرات ناب غیرشخصی؛ که به  زعم پِیر ِمن دو بیران2 دیگر به 
یک »من« معطوف نیست، بلکه بازتابنده ی منطقه ای پیشاشخصی* و 
ساحتی حیاتی و ارگانیک است که تعین بخش شخصیت، خلق و خو و 
تاثرات ناب غیرقابل مکانیابی و نا نشانه  شناسانه*ای است که درست در 
نقطه ی مقابل ادراک حسی قرار می گیرد که معطوف به »من«، ضرورتن 
مکانمند شده و وابسته به نشانه هاست. بیانات ناب*، دیگر اجسام و یا 

 Le cinéma, nature( سینما، طبیعت و تکامل هنری نو ،)Béla Balázs( ۱.  بال باالس
et évolution d'un art nouveau(، ص ۵۷ 

Pierre Maine de Biran .۲، فیلسوف اسپریتوالیست فرانسوی انتهای قرن هجدهم و 
ابتدای قرن نوزدهم
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بدن هایی فیزیکی نیستند، بلکه اوصاف و یا خصلت هایی شناختی* و 
نابدنمند*اند که به صورت مصدری بیان می شوند )مانند بریدن، برش 
انگاشته  ایده آلی  به مثابه رخداد  اندیشه ی رواقیون  یا همچون  دادن( و 
می شوند که کنش را از پسیون های  بدنی مجزا می کنند، و یا به منزله ی 
ممکنات نابی* هستند که هرگز منوط به تحقق یافتن و یا تجسم یافتن 
نیستند. درست همانگونه که چارلز پرس نیز سرخی، برندگی و یا لطافت 
را امور ممکن )ممکنات( و یا بالقوه گی هایی تحقق نیافته می داند،1 سینما 
که غمگینم(،  من  نه  و  )غم  غیرشخصی  تاثرات  تصویرگر  می تواند  نیز 
رخداد های ایده آل )نه بدن ها، بلکه آنچه بر آنها می گذرد(، رخداد بسان 
معنا و به مثابه امر بیان شده، صفت شناختی2* و امور ممکنی )نه چیزی 
به  آنها  از خالل   باشد که جهان  بلکه سرخی غیربالفعل(  قرمز رنگ، 
ساحتی ایده آل، بالقوه و ممکن بدل شده و اشخاص و چیزها با اینکه 
از توان فعلیت بخشیدن برخوردارند، همواره خارج از فعلیت بخشیدن 

۱.  ِمن دو بیران نظریاتش پیرامون تاثرات را در کتابی با عنوان » در باب تجزیه ی اندیشه« 
به شیوه ای  و  می کند  عنوان   ،)Mémoire sur la décomposition de la pensée(
و  روانشناسی  مبانی  بر  »جستاری  نام های  به  دیگری  آثار  در  را  آن  متنوع تر  و  نظام مندتر 
 Essai sur les fondements de la psychologie et sur( »ارتباطش با علم طبیعت
ses rapports avec l'étude de la nature( و » گفتاری بر جامعه ی درمانی برژراک« 
)Discours à la société médicale de Bergerac( دنبال می کند. در مورد رواقیون، 
قرن  نخست  نیمه ی  فرانسوی  فیلسوف   )Émile Bréhier( ِبِرئیه  امیل  تحلیل  از  دلوز 
 La Théorie des( »بیستم، در کتابی به نام » نظریه ی نابدنمندی ها در رواقی گری کهن
منطق  نخست  فصل  در  و  می کند  استفاده   )incorporels dans l'ancien stoïcisme
 Charles( پرس  نظریات چارلز  از  دلوز  می پردازد. همچنین  او  رویکرد  تشریح  به  معنا 
در   )۱۸۳۹-۱۹۱۴( آمریکایی  زبانشناس  و  شناس  نشانه  فیلسوف،   )Sanders Peirce

کتاب »یادداشت هایی پیرامون نشانه ها« )Ecrits sur le signe( بهره ی فراوان می برد.
۲.  م: attribut logique صفت و یا خصیصه ای است که به ابژه  نسبت داده شده و ابژه به 

واسطه ی آن صفات )در مقابل مفهوم ذات( تعریف و شناخته می شود.
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باقی می مانند و این همان ایده آلیسمی است که فلسفه و سینمای تصویر 
 ـ تاثر ما را به سمت و سوی آن سوق می دهند.

بیانات ناب به منزله ی رخدادهای ایده آل و امور ممکنی  هستند که 
بالقوه ی دیگرساِن  مستقل از اشخاص  ابژه های  به  واجد توان پیوستن 
تمام  به  تاثری  ـ  فیلم  که  آن  سینمایی  نمونه ی  بهترین  هستند.  اشیا  و 
پسیون  این  فیلم،  این  در  است.  درایر  اثر  دارک  ژان  معناست، مصایب 
)محنت( شخصی ژان نیست که از خالل چهره  اش به نمایش درمی آید، 
بلکه این پسیون* )Passion، به صورت مصدری و غیرشخصی( و امر 
پاتتیک دْر خود است که می تواند به پسیون های دیگر، همچون مصیبت 
مسیح بپیوندد. از همین روست که آنچه در فیلم بیان می شود، هرگز با 
نیز  این  از  به ژان دارک خلط نمی شود. برسون  تاریخی منحصر  فرایند 
فراتر رفته و حتا از چهره )پالن های متوسط( نیز  عبور کرده و محاکمه ی 
ژان دارک را مانند منازل و یا مسیر تصلیب1 در فضاهایی بسته )اتاق ژان، 
سالن دادگاه، اتاق محکومین به مرگ…( به تصویر می کشد و تاثر را با 
منفک کردن از چهره و با زدایش* و خلعیت کامل از مکان ها و از بازی 
بازیگران )که نه تراژیک، نه دراماتیک و نه پاتتیک است(، »ایده آل «تر به 
نمایش درمی آورد. اما در فیلم جیب   بر، مشخصات فضا به سیاقی دیگر 
زایل می شود تا به ریتم تاثرات سارق )در ایستگاه قطار و در فروشگاه( 
از چهره درست همزمان  تاثر  تفکیک  فیلم،  این  در  کند.  پیدا  استحاله 
با توان زدایی از فضاست. در نتیجه تاثر به امری غیرشخصی بدل شده 

در روند  وقایع چهارده گانه  به  منازل )stations( و مسیر )via crucis( تصلیب  م:    .۱
تپه ی جلجتا  در  و مرگ مسیح  به مرگ، حمل صلیب  از محکوم شدن  تصلیب مسیح   
اشاره دارد. این مسیر معمولن بر دیوار کلیساها به شکل تابلو های چهارده لته ای به نمایش 
درمی آید. در سنت کاتولیک دسته جاتی روند این مسیر را در روز جمعه ی مقدس بازسازی 

می کنند.
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)صدای سرد و بی احساس بازیگر و چهره ای با بیانگری کمینه( و فضا در 
ریتم سائق* دزدی تکه تکه می شود. مستقل کردن تاثر از وضعیت امور و 
چیزها و اشخاص از سویی، و ترسیم جهان بالقو گی های ناب و بازجستن 
پیوندهای بالقوه از دیگر سو، مسیر و مسئله ای است که به سوی ایده آلیسم 
نیل کرده و دلوز را در جستجوی  خود به فراخنای سینمای تصویر ـ تاثر 

راهی می کند.
اما سینما تا کجا می تواند در این خط سیر پیش برود؟ بی گمان تا 
تجسم  از  تاثر  منفک شدن  نیز  دلوز  برای  که  بسیار دور. چرا  افق های 
)عینیت یافتگی( و از وضعیت چیزهاست که مجال نگریستن به درهم 
فراهم  را  فلسفه  و  سینما  میان  روابط مشخص  از  مجموعه ای  تنیدگی 
می کند.1 چرا که جهان با فزونی یافتن در امر بالقوه، به یک جایگزین* 
و یا به یک طریقت دیگر، یعنی به انتخاب میان امر واقعی و امر بالقوه 
مجال ظهور می دهد. مسئله ی اساسی در کل سینمای انتزاع لیریک*، 
درست همانند فلسفه که به کمال این پرسش را آزموده است، بر سر وجود 
همین جایگزین است. موضوعیت* انتخاب شورانگیز* )اشترانبرگ(، 
هرگز  سینما،  در  )برسون(  مذهبی  انتخاب  )درایر(،  اخالقی  انتخاب 
بدون فراخواندن پرسش انتخاب در فلسفه  از پاسکال تا کیرکگارد و از 
شارل ُرُنویه تا سارتر ممکن نیست. دلوز این قرابت را از خالل یکی از 
مجمل  ترین صفحات در سینما 1، اینگونه توصیف می کند: امر ممکن، 
روح را بسان ُبعدی درون فضا می گشاید و فضایی را برای روح، برای 
این می تواند بسان  آزاد می کند.2  بیانگری روح و برای تصمیمات روح 
عشقی محسوس و یا فرا  محسوس، پسیونی نفسانی و حتا ایمانی مذهبی 

۱.  سینما ۱، ص۱۶۳
۲.  همان، ص ۱۶۵



67        اووا  جساو د و جنا دار فلسف  او ا

باشد. انتخاب حقیقی، تاثر را تا توان ناب و تا بالقوگی ناب خویش ارتقا 
می دهد.1 و براستی انتخاب کردن چه معنای دیگری جز آزاد شدن از تخته 
بند فضای فیزیکی و گشودن فضای متافیزیکی دارد؟ هیچ انتخابی هرگز 
در مطابقت و در مالزمت با وضعیت موجود و در فروماندن در محدوده ی 
شرایط آن )ضرورت های روانشناسانه، هنجارهای اخالقی، فیزیکی، …( 
ممکن نمی شود و انتخاب هرگز در معذوریت هیچ محدودیتی نمی ماند. 
انتخاب حقیقی، انتخاِب انتخاب است، بی آنکه هرگز به خود بگوییم که 

من انتخابی نداشته ام.
فلسفه پس از شرط پاسکال، وجود خود را همواره در زیر سایه ی 
دغدغه  همین  وقف  روح،  ناب  کنش  و  قطعی  و  آزاد  انتخاب  پرسش 
کرده است )گویی جز این هم انتخاب دیگری ندارد(. در شرط پاسکال 
پرسش نه بر سر وجود خدا، بلکه بر سر وجود من، بر سر پذیرفتن وجود 
داشتن، بر سر روحانی و یا غیر روحانی بودن وجود، و بر سر آزاد و یا 
نا آزاد بودن وجود است و این انتخاِب انتخاب است که انتخاب حقیقی 
شمرده می شود و به منزله ی وجود داشتن و ایمانی است که پا از مذهب 
به سیاقی دیگر، همین پرسش  نیز  فراتر می گذارد. کیرکگارد و سارتر 
پاسکال را تکرار می کنند. آیا این همان پرسشی نیست که سینمای انتزاع 
لیریک در پی به تصویر درآوردن آن است؟ انتخاب ژان )درایر(، انتخاب 
)ونوس  اشترانبرگ  زن  قهرمانان  انتخاب  )برسون(،  دهکده  کشیش 
طالیی، شانگهای اکسپرس(، همان جایگزین حقیقی است که روح را 
به  کار  گمارده و وجود را از اساس دگرگون می کند. در هنگامه ی همین 
انتخاب  و این تصمیم ناب و روحانی است که پرسوناژها خود را نثار و 
قربانی می کنند، تا همه چیز دیگر بار و در ُبعدی دیگر، یعنی در ساحت 

۱.  همان، ص ۱۶۴
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غیر بالفعل )بالقوه( عشق ناب، حیات ناب و باور ناب به آنها عودت 
داده  شود. باید اذعان کرد که سینما به نیکی از عهده ی نمایش این ُبعد 
فداکارانه برآمده است. آنگونه که ایثار و از خود گذشتگی به واسطه ی 
سینما، مستعد و مهیای گشوده شدن و سرآغاز گرفتن تا بیکرانگی است 
و تنها در ساحت نشانگان همین ُبعد دیگرگون است که می توان بر ایثار و 
از خود گذشتگی  صحه گذاشت )ژان دارک، اردت، گرترود، روز خشم 
دلوز  سترگ  کار  برسون…(1.  دهکده ی  کشیش  خاطرات  یا  و  درایر 
نیز در این میان بی گمان در هم  تنیدن همین پیوندها در میان تمامی آن 
موضوعاتی است که از نگاه او برای فلسفه و سینما اساسی و پر اهمیت 

شمرده می شوند.2

۱.  مضمون معنوی و عرفانی )thème mystique( اردت درایر، بر خالف رسوخ ایمان 
مسیحی و لوتری در تمامی پرسوناژها به جز همسر اینگر، نه به ایمان، بلکه به ایمان به 
ایمان و به باور به باور، و باور به مسیح زنده )یوهانس( معطوف است که خود را از خالل 
قربانی شدن کودک و عشق اینگر و رخداد رستاخیزگونش به نمایش درمی آورد ) به خواب 
رفتن و برخاستن جمود  وار-cataleptique- اینگر که البته چندان به تمایز آن در فیلم پی 
نمی بریم(. مضمون گرترود نیز نه عشق، بلکه انتخاب عشق و انتخاِب انتخاب عشق است 
که در تمایز با رویکرد پدر گرترود که به عدم امکان انتخاب به دلیل وجود سرنوشت محتوم 

وانمود می کند و ارلند، عاشق گرترود که به فقدان آزادی اقرار می کند قرار می گیرد.
۲.  سینما ۱، ص۱۶۴. دلوز همواره آگاهانه و عامدانه به بسط این رابطه مبادرت می کند. 
او از دلیل اهمیت فراوان این مضامین می پرسد و خود در مقام پاسخ، ظهور مضمون باور 
و انتخاب را جایگزینی برای مضون دانستن و حقیقت در فلسفه )البته به جز نیچه( معرفی 
کرده و الگوی دانستن حقیقت را که چندان هم مبرا از الهامات مذهبی نیست در تضاد با 
اخالق )Éthique( و همسو با اخالق گرایی افراطی »moralisme extrême« می داند. 
مانند قربانی کردن ابراهیم در ترس و لرز سورن کیرکگارد که ابراهیم انتخاب را انتخاب 
می کند و زندگی کردن برای خداوند را برمی گزیند تا خداوند پسرش را برای همیشه به او 
باز  گرداند، بی آنکه ابراهیم خدا را از کف داده باشد. سارتر نیز در هستی و نیستی، آزادی 
 Essais de را به  مثابه مسئولیتی تمام عیار و قطعی در برابر انتخاب می داند. دوُرُنویه نیز در

Critique générale )جستاری بر نقد عمومی(، آزادی را در گرو باور می داند.
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اما تصویر ـ سائق، ما را در گستره ی افق دیگری از اندیشه مستقر 
می کند: ناتورالیسم. فصل مرتبط با تصویر ـ سائق در سینما 1 را شاید 
بتوان شگفت انگیزترین بخش این اثر دانست که ما را به بطن جهان های 
همچون  دیگر  که  می کشد  سائق هایی  بحبوحه ی  کام  به  و  نخستین 
فضاهای هرجوره  ای نیستند که به  واسطه ی قدرت روح شناخته شوند 
و یا از خالل تاثرات پدید  بیایند. در این وضعیت از اساس با مسئله ی 
دیگری مواجهیم؛ با بدنی )جسمی( مستقر در جهان که هنوز هیچ رفتار 
نزده و کماکان متحمل هیچ رنج و آسیبی هم نشده  او سر  از  و عملی 
و هر آنچه بر او می گذرد، تنها عیانگر زمینه های نخستین خواهد بود. 
دلوز پیشتر این مقوله را به  واسطه ی آثار امیل زوال به  روشنی تبیین کرده 

است:
ناتورالیسم در ادبیات، مشخصن مترادف با امیل زوال است. اوست 
ایده ی تکثیر و دو چندان کردن* محیط های واقعی را به واسطه ی  که 

جهان ها نخستین در سر می پروراند.1
و  روانکاوانه  یا  و  روانشناسانه  را  نخستین  جهان های  نباید  البته 
برآمده از ناخودآگاه تلقی کرد )حتا اگر زبان مورد استفاده دارای لحنی 
روانکاوانه باشد: سائق ، ابژه ی جزئی، غریزه ی مرگ(. بلکه برعکس، 
جهان های نخستین، واقعی و حتا بیشا  واقعی و فرا واقعی* )سوررئال( 
محیط های مشخصی  در  که  هستند  غرایزی  کننده ی  ترسیم  و  هستند 
پدید آمده و  خود را در احساسات و شخصیت ها بروز می دهند. برای 
زوال همه چیز از خالل شکاف* و ترکی موروثی رخ می دهد. میراث 
شومی که سازنده ی غرایز، طبع و خوی شخصیت ها و شرایط رفتاری 
ناتورالیسم  که  است  دلیل  همین  به  است.  مشخص  محیطی  در  آنها 

۱.  منطق معنا، زوال و شکاف، ص۳۷۳
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به  یا  و  انسانی  طبیعت  ناخودآگاه  بقایای  کاوش  به  نمی توان  هرگز  را 
مطالعه ی روانشناختی خلق و خو فروکاست. دلوز می نویسد: غریزه، 
و  بسیار غنی تر  مفهومی  واجد  بلکه  نیست.  روانشناختی  موجودیتی* 

عینی تر است: مفهوم رمان.1
ناتورالیسم واجد هیچ گونه نسبت و قرابتی با مکتب روانشناسی و 
همین طور با رئالیسم نیست. بلکه سوررئالیسمی است که آشکارکننده ی 
پسزمینه ی سیاه، تکه تکه و قطعه وار، خشن و وسواس گون جهان سائق 
مداری* است که در اعماق و پسزمینه ی هر محیطی از حیات در حال 

غلیان و جوش و خروش است.
این مفهومی است که به سینما نیز سرایت می کند. چرا که سینما 
همانند وضعیت های مشابه در ادبیات و فلسفه بارها با مضمون بنیادین 
سائق مواجه شده است. پس شاید نتوان استروهایم یا بونوئل را برترین 
واقع  در  آنها  که  چرا  کرد،  قلمداد  سینمایی  ناتورالیسم  نمایندگان 
سینماگرانی رئالیست )به مفهوم سینمایی آن که در ادامه اشاره خواهیم 
کرد( و یا همسو با تلقی آندره برتون، سینماگرانی سوررئالیست اند که 
از دل واقعیت تاریخی و یا اجتماعی، جهان های زیرزمینی و سائق ها 
خود  تسخیر  به  را  پرسوناژها  روح  که  می کشند  باال  را  غرایزی  و 
از  کلی  ملکه  فیلم  آفریقای  فصل  در  مرداب  محوطه ی  درمی آورند.2 
استروهایم، زباله دانی در فراموش شدگان بونوئل و یا محوطه ی شنی 
ناتورالیسم اند.  از سمبول های فضایی  نمونه هایی  لوزی  پیشخدمت  در 

۱. همان، ص ۳۷۴
۲.  دلوز در مورد سوررئالیسم سینمای بونوئل با میتری مخالف است. به زعم میتری نقص 
انتقال احساس سوررئالیسم ادبی  اصلی برخی آثار سینمای بونوئل مانند سگ اندلسی، 
در سینما و نه سوررئالیسم سینمایی است. تاریخ سینمای صامت )۱۹۳۰-۱۹۲۰( جلد 

سوم، ص۳۴۹
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وضعیتی که در آن تمامی جهان از نیروهای عناصر مقدماتی*و ابتدایی، 
تشکیل  زمختی  و  سائق های خام  و  پراکنده  و  نامتراکم  قطعات  از   و 
همچون  منحرفانه ا ی  اشکال  در  و  پرسوناژها  رفتار  در  که  است  شده 
این  می کند.  پیدا  نمود  بارگی  مرده  و  مازوخیستی  سادو  آدمخواری، 
غرایز و سوائق و این تکه پاره های جهان نخستین )شی جزئی، فتیش، 
به  که  آنگونه  متبلور  شوند.  نیز  مادی  ساحت  در  حتا  می توانند   )…
وفور شاهد مضامینی همچون کفش ـ فتیش جنسی در آثار استروهایم 
)بیوه ی شادکام: لوبیچ( و بونوئل )خاطرات یک زن خدمتکار( هستیم. 
در سینمای ناتورالیسم همواره با آثار بسیاری مواجهیم که تقدیر ویرانگر 
نابود کردن، تکه تکه کردن و به مرگ محکوم کردن را به  سائق یعنی 
هر  به  همواره  که  است  مرگ  غریزه ی  این  که  چرا  می کشند.  تصویر 
به  را  مفهوم خود  و  داده  و سرانجامی مشخص  معنا  دیگری  غریزه ی 
غریزه ی  و  مرگ  از  انباشته  ناتورالیسم  می دهد:  سرایت  غرایز  تمامی 
استروهایم  آنتروپی1*  از  کمتر  بونوئل  چرخه های*  و  است…  مرگ 

موجد انحطاط و زوال فراگیر نیست.2 
ناتورالیسم  واکاوی  برای  دلوز  رویکرد  در  انگیزی  قرابت شگفت 
سینمایی از یک سو و تحلیل آثار زوال در حوزه ی ادبیات در سوی دیگر 
وجود دارد. چرا که ناتورالیسم به منزله ی ژانری متمایز و محدود نیست 
و تمامی ژانرهای دیگر نیز به نحوی عناصر ناتورالیستی را در بطن خود 
نهفته   دارند و نقش فیلسوف نیز در واقع، یافتن همین عناصر سرایت 
کرده از ناتورالیسم یعنی سائق ها، تقدیر سائق  ها، غریزه ی مرگ، انحراف 
و پسروی به سایر ژانرهاست. دلوز سینمای ناتورالیسم را به دلیل واقع 

۱.  م: entropie آشفتگی ناشی از انتشار، تصادم و دگرگونی نیروها و انرژی ها در درون یک 
مجموعه است که آن مجموعه را به سوی آشوب و انهدام می کشاند.

۲.  سینما ۱، ص ۱۸۲ و  همچنین منطق معنا، »زوال و شکاف«، ص ۳۷۹
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شدن در ذیل فرم تقدیر سائق ، زوال و انحطاط، اتالف و یا تخریب در 
سینمای استروهایم و کشش به سمت مرگ و عنصر تکرار در سینمای 
ارائه ی  مستعد  دیگری،  چیز  هر  از  بیش  زوال   آثار  همانند  بونوئل، 
تا آنجا پیش می رود که از »نو افالطون  تصویری از زمان می داند)دلوز 
گرایی در زمان« و از هبوط زمان از خالل جهان های نخستین سخن 
می گوید که دربر دارنده ی آغاز و پایان زمان است(1. ناتورالیسم سینمایی 
به  خوبی نشان می دهد که فرم های کالن ادبی و فلسفی هرگز از یکدیگر 
مجزا نبوده و همواره در حال باز جستن یکدیگرند و انگیزه ی مواجهه ی 
این اندیشه های مشترک در سینما و ادبیات و فلسفه، پرسش واحدی 
پراتیک های متفاوت و مختص خویش  به  واسطه ی  است که هر یک 
مطرح می کنند. این مهم، بار دیگر گواهی بر این مدعاست که بزرگترین 
مضامین آثار دلوز، نه درباره ی تاریخ سینما بلکه پیرامون تناظراتی است 
که در میان پراتیک های سینمایی و فلسفی )و حتا ادبی( وجود دارند 
)تئوری ورزی به منزله ی پراتیک مفهومی فلسفه(2. ناتورالیسم در این 
میان نمونه ای درخشان است چرا که مواجهه  و مالقات مفاهیم متناظر 

را از مجرای پراتیک های متفاوت و مجزا، مستدل و محقق  می کند.
البته مبادرت کردن به این روش، پرسشی را در مقابل تقسیم بندی 
دلوز قرار می دهد؛ این که چگونه و در چه لحظه  می توان گفت که سینماگر 
تاثر توجه کرده است؟ چرا که اعمال  از تصویرـ  به تصویرـ سائق  بیش 
سینمایی لزومن منطبق بر مفاهیمی نیستند که برای سینما رویت ناپذیر 
باقی می مانند، بلکه این خوِد پراتیک های سینمایی اند که واجد توان خلق 
و برانگیختن مفاهیم هستند. در نتیجه این خوِد تصویر است که معنا را 

۱.  همان؛ دلوز در تحلیل آثار زوال در منطق معنا، تمامی این مضامین ) غریزه ی مرگ، 
انحراف، تکرار، انحطاط( را مورد مداقه قرار می دهد.

۲.  دلوز در پایان سینما ۲ به طرح این ایده ی مهم پرداخته است. سینما ۲، ص ۳۶۶ و ۳۵۵
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تولید می کند و از یک تصویر تا تصویری دیگر، معنا و پیکربندی* معانی 
یکسان نخواهند بود و آنچه به واسطه ی تصویر رویت پذیر می شود، معنا 
و مفهوم را از اساس دگرگون و متغیر می کند. در نتیجه اهمیت هر یک 
از گونه شناسی  ها* و دسته بندی های تصویری، نسبت مستقیمی با توان 
موجود  معانی  پیکربندی   زدن  برهم  در  و  کردن  دگرگون  در  رویکرد  آن 
دارد. آِن فلسفه و یا رخداد ایده آل* فلسفی  نیز دقیقن در همین لحظه ی 
استحصال و برقراری بدیع ارتباط معنایی است. اگر از یک سو هنرمند 
معنا را به سیاق خود و با روش های متنوع در قالب پراتیک های تصویری 
و به واسطه ی فیگورها و صداها تجسم می بخشد، فیلسوف نیز در سوی 
دیگر و به واسطه ی تئوری ورزی به  مثابه پراتیک مفهومی، معنا را ممکن 

و متحقق می کند.1
تصویر ـ کنش، آخرین گونه  از تصاویر است. معنای تصویر ـ کنش 
در ناتورالیسم بار دیگر دگرگون شده و نقش تصویر را معطوف به تجسم 
تاثرات پرسوناژهایی می کند که در جهان دست  بخشیدن به سائق ها و 
به عمل زده و رفتار می کنند. البته می توان به طیف بیشماری از تبدیل و 
انتقال در میان تاثرات، سائق ها و رفتارها اشاره کرد. اما سینمای کنش در 
رویکرد دلوز، نخست مبتنی بر رئالیسم و رفتارگرایی* و معطوف به تحلیل 
رفتارهای انسانی در یک محیط* مشخص است. رئالیسم، واقعیت از 
رفتار  و  عمل  آن  درون  انسان  که  واقعیتی  همان  است؛  انسان  چشم 
می کند. سینمای کنش با دو فرمول اساسی که دلوز آنها را فرم بزرگ 
و فرم کوچک می نامد اسباب پیروزی فراگیر سینمای آمریکا را فراهم 
می کند. فرم بزرگ برآمده از محیط و موقعیتی مشخص و از نیروهایی 
است که بدن و جسم را در آن محیط احاطه  کرده  و بر آن اثر می گذارند 

۱.  سینما ۲، ص ۳۶۶
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و بیدرنگ باعث برانگیختن واکنش هایی می شوند که در پی اصالح و 
برگرداندن موقعیت به سیاق محیط آغازین و بازگشت به نقطه ی عزیمت 

ابتدایی است.
فرمول این بازنمایِی ارگانیک و مارپیچی،′S-A-S است )عزیمت 
از یک موقعیت به موقعیتی تغییر شکل یافته به میانجی کنش(1. اما فرم 
کوچک از یک کنش در درون یک محیط، به سمت کنشی جدید پیش 

A-S-A′ :می رود
تاریخی،  از  اعم  کالسیک  سینمایی  گونه های  تمامی  دلوز  زعم  به 
روانی - اجتماعی، کمدی، جنایی، پلیسی، برولسک )که تنها در قالب 
فرمول  دو  همین  اساس  بر  اجمال  به  می توان  را  است(   A-S-A′ فرم 
تقسیم بندی کرد.2 کلید فهم کامل تحلیل های متنوع دلوز نیز در درنظر 
داشتن همین دو فرم کالن است که اسباب قرار گرفتن سینما را در ریل 
بازنمایی ارگانیک فراهم می کنند. پیشتر گفتیم که بازنمایی ارگانیک همواره 
داللت بر جهانی متمرکز و معطوف به انسان، بر کنش انسانی، بر تولید 
انسانی و بر وضعیت انسانی دارد. گریفیث بانی ظهور این گونه ی  سینمایی 
نبرد میان تضادها، نقش  از جامعه و  ارگانیک  تلقی  است و اوست که 
رهبرها و مفهموم تاریخ جهانشمول را به کلیت سینمای آمریکا سرایت 
 می دهد. دلوز در کمال شگفتی، تلقی موجود از تاریخ در سینمای هالیوود 
را به مفهوم تاریخ در فصل دوم کتاب »تامالت نابهنگام« نیچه با عنوان 
»فواید و مضار تاریخ برای زندگی« تشبیه می کند. چرا که هالیوود از یک 
سو شیفته ی بازسازی شکوهمند تاریخ و ایجاد همانندی  و تشابه در میان 
تمدن ها )تعصب گریفیث با چهار دوره و یا ده فرمان سسیل ب دومیل که 

۱.  همان، ص ۱۹۷
۲.  همان، ص ۲۰۹
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با دو دوره ی تاریخی( و خلق رویدادهایی است که بتواند برسازنده ی تاثیر 
)آنگونه که نیچه می گوید( و منتقل کننده ی احساس وجود زنجیره ای 
مستمر از کنش های انسانی باشد که همچون یال کوهستان، سر انجام به 
اوج قله ای انسانی و یا به تاریخی عام و جهانشمول منتهی می شود.1 از 
این منظر هر چند که ایزنشتاین، گریفیث را به دلیل توجه صرف به تاثیرات 
نمایشی و بی توجهی به علل دیالکتیکی به منزله ی موتور محرکه ی تاریخ ، 
مورد مالمت قرار می دهد، اما خود نیز کمتر از او در قید مفهوم »تاریخ 

سترگ و بیادماندنی«* نیست. 
اما هالیوود از سوی دیگر به »تاریخ عتیقه )آنتیک(«*نیز عالقه مند 
از خالل  گذشته  و جوانب  ابعاد  تمامی  احیای  با  تا  می کوشد  و  است 
بازسازی گسترده و پرتکلف سطوح گوناگون زندگی )مواد، البسه، ابزار، 
ثبت  و  حفظ  برای  خویش  اراده  ی  و  میل  زیورآالت…(،  و  جواهرات 
نمایش  به  را  یا سرزمین فراعنه(  دالیدا و  تمامیت گذشته )سامسون و 
که  است  انتقادی«  تاریخ   « نگره ی  واسطه ی  به  سرانجام  اما  درآورد. 
هیبت  به  خود  و  آورده  هم  گرد  را  پیشین  تاریخی  رویکرد  دو  هالیوود 
زوال،  تا  می کوشد  و  درآمده  نیچه ای(  تمدن  )طبیب  تمیز  و  تشخیص 

 De l'utilité et des( زندگی«  برای  تاریخ  مضار  و  »فواید  نیچه،  فردریش    .۱
inconvénients de l'histoire pour la vie(، جلد دوم، ص ۹۳

م: نیچه در کتاب فواید و مضار تاریخ برای زندگی، به سه فرم در رویکرد انسان برای مواجهه 
با پرسش قدرت تاریخ اشاره می کند: نخست، تاریخ سترگ و یادواره ای است که متناسب 
با عینیت کنش و آفرینشگری، در پی ساختن دورانی شکوهمند در فرآیند تکامل تاریخی 
است که بتواند برای آیندگان الگو، مثالزدنی و در نظرشان شکوهمند باشد. دوم، تاریخ عتیقه 
است که خود را خلف و میراثدار گذشتگان دانسته و دلبسته و حافظ میراث گذشته است و 
برانگیزاننده ی میلی برای بازگشت به دوران پرشکوه گذشته و معطوف به همذات پنداری 
با گذشته و تطبیق خود با گذشته در مسیر پیش روست. سوم، تاریخ انتقادی است که نگاه 
سرکوب شدگان، محذوفان و عصیانگران به تاریخ است و با زیر سوال بردن گذشته، سعی 

در گسست از پیشینیان و تمرکز بر توان حیاتی عصر حاضر دارد.
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تاریخ  اینرو  از  کند.  برمال  تاریخ  جریان  طول  در  را  شر  و  بی عدالتی 
انتقادی افشاگر هسته، نطفه و جرثومه  انحالل و اضمحالل و نویدبخش 
امر خیر و  به عبارت دیگر بشارتگر  باززایی شده و  بازسازی و  تمدنی 

آمریکایی نوین است.
سینمای  نیچه ای  خصلت  از  خوبی  به   مقایسه   این  خالل  در  دلوز 
با  قرابت  در  را  ناتورالیسم  نیز  پیشتر  که  چنان  است،  گاه   آ هالیوود 
نوافالطونگرایی می دانست )چگونه  امر یگانه ی فلوطین مشابه با جهان 
آغازین سائق هاست؟(. تمایل آشکار دلوز به این بازی فلسفی در قرار دادن 
مولف ها در جایی که هرگز انتظارش را نمی کشیم به این دلیل است که آنها 
کماکان در ساحت ارگانیک قرار داشته و در آن باقی مانده اند. به گونه ای 
که هیچ چیز سرانجام در این ساحت از منظر انسانی و از تاریخ انسانی 
فراروی نمی کند. حال می توان دریافت که چرا دلوز با وجود آنکه بر وجود 
شاهکارهای ژانرهای گوناگون سینمایی همچون مستند )فالهرتی(، فیلم 
روانی- اجتماعی )ویدور(، فیلم نوآر )هاکس، هیوستون، وایلدر(، وسترن 
)فورد(… اذعان می کند اما همواره در جلسات تدریس خود بر این نکته 
تاکید می کند که این سینمایی نیست که او را به خود جلب  کند. چرا که این 
سینما هنوز در وادی رئالیسم، رفتارگرایی*  و در یک کالم در قید جهانی 
انسانی و انسانی شده باقی مانده  و از امر واال و از کریستال های زمانی 
پرسوناژها  بر مدار  دارد؛ جهانی که همچنان  فراوانی  فاصله ی  سینمایی 
می گردد و در نتیجه ما را در خروج از ادراک انسانی و یا زیادی انسانی1 

یاری نخواهد کرد.

۱.  م: » زیادی انسانی« عبارتی است که دلوز از کتاب نیچه با نام » انسانی، زیادی انسانی« 
وام گرفته است.
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فیگورها و بحران
با عنوان »بیکن، منطق  اثر خود  پایان  سینما 1، همانند دیگر  دلوز در 
احساس« که پیرامون هنر نقاشی است، در فصلی به عنوان »فیگورها و 
یا تغییر شکل* فرم ها« به بررسی مفهوم فیگور می پردازد. دلوز، فیگور را 
در برابر تصاویر روایی، فیگوراتیو و ایضاحی* قرار می دهد و می نویسد: 
انتزاع از امر فیگوراتیو  باید فیگور را بدون درافتادن به ورطه ی  نقاشی 
انسانی  بازنمایی  فراافکنی  از  باید  نقاشی  دیگر،  عبارت  به  کند.  مجزا 
)انسان محور( بر سایر چیزها دست بردارد. فیگوراتیو کردن، نه بازنمایی 
شدن چیزها، بلکه بازنمایی کردن انسان بر چیزها و مقید کردن چیزها به 
پرسپکتیوی انسانی است. در سینما 1 نیز فیگور به عنوان فرآیند انفصال 
کنش،  ـ  تصویر  واقع  در  می شود.  تلقی  ارگانیک  فرم  در  تغییرشکل  و 
فرم سینمایی )خرد و یا کالنی( است که همواره و در همه جا متضمن 
الزامات کنش انسانی و سامان دهنده ی موقعیت ها و جهانی انسانی در 
سینماست. حال آنکه مراد از فیگور سینمایی، تغییر شکل و حتی تخریب 

شکل* در فرم تصویر ـ کنش است.
که  است  قیاسی  موید   ،1 سینما   یازدهم  فصل  عناصر  از  بسیاری 
دلوز میان تحول هنرهای تجسمی )پالستیک( و هنر سینماتوگرافیک 
نمایان  عناوین  و  واژگان  انتخاب  سطح  در  نخست  را  خود  که  می کند 
می کند: در سینما  1، دو گونه    تصویر ـ کنش در فرم های خرد و کالنش 
به ایده های افالطونی )ایده - Idée -  که در ابتدا فرمی کنشی است( و 
در طرف مقابل، فیگورهاـ  Figuresـ  به تبدیل، تغییر و تخریب فرم تشبیه 
می شوند. دلوز در کتاب »بیکن ـ منطق احساس« نیز فرم هنر یونانی را 
مسئله ی اساسی تغییر فرم در هنر بیزانسی ) تجزیه و تالشی بدن ها درون 
نور( و تخریب فرم در هنر گوتیک )تجزیه بدن ها در حیات غیرارگانیک و 
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تلفیق انسان  با موتیف های حیوانی، گیاهی و مجرد( می داند. یعنی گذر از 
بازنمایی ارگانیک و رهایی یافتن از انعکاس حیات محدود انسانی به مدد 
فیگورهایی که می توانند دربرگیرنده ی نیروهای غیرانسانی ) نور، حیات 

غیر ارگانیک( باشند.1
ایده*  یا  ـ کنش  فرم  ارگانیِک  بازنمایی  از  نیز گذر  دلوز در سینما 
فیگورهای  دیگرسان  کاملن  شناسایی  زیبایی  سوی  به  عزیمت  و 
نکته ای  سومین  می کند.  تبیین  روشنی  به  را  شهودی*  و  متافیزیکی 
حضور  می کند،  تاکید  آن  بر  احساس«  منطق  ـ  »بیکن  در  دلوز  که 
اینکه  و  است  فرم  کننده ی  تخریب  و  دهنده  تغییر  فیگورهای  مستمر 
هنر فیگوراتیو هرگز به عنوان نقطه ی عزیمت و معیار نبوده و کثرت آن 
نتیجه ی انقیاد امر دیداری در فعالیت ارگانیک انسانی است. دلوز بر 
همین اساس در سینما 1 عنوان می کند که فیگورهای سینمایی در تمامی 
دوران ها فعلیت داشته اند و بازنمایی ارگانیک سینما ـ کنش، هرگز )از 
به عنوان  به شمار نمی رفته است.  ابتدا( وجه طبیعی غالب در سینما 
چهارمین و آخرین نکته باید اشاره کرد که این نئورئالیسم یا به قول دلوز 
»سینمای مشاهده« است که با وارد کردن موقعیت های دیداری ناب 
)پرسوناژها دیگر نه کنشگر بلکه تماشاگرند(، فرم ـ کنش ها را کاملن 
از هم فرو می پاشد، درست همانگونه که هنر بیزانسی نیز فرم یونانی را 
با خلق فضای دیداری ناب تجزیه کرده و نور و رنگ را از قید معیار 

ارگانیک می رهاند. 

۱. دلوز در بیکن - منطق احساس می نویسد: فرم های لمسیـ  دیداری در هنر یونان )ایده  ها، 
ایدوس ـ م: تناظر فرم و ماده در هیلومورفیسم ـ منظر، هیئت، خطوط چهره، طرح ها …( 
از تالقی و همراهی با فعالیت های ارگانیک مشتق می شوند. حال آنکه فیگورها، فارغ از 
بازنمایی ارگانیک انسانی، قادر به نمایان کردن نیروهای پنهان جهان خواهند بود )ص۸۳-

.)۸۲
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و  نقاشی  درباره ی  دلوز  آنچه  می دهد  نشان  خوبی  به  مقایسه  این 
سینما می گوید از یکدیگر قابل تفکیک نیست، همانگونه که پیشتر نیز 
را در مورد کادر و پالن دیده ایم. دلوز در فصل هفتم کتاب  ارتباط  این 
»فلسفه چیست؟«  تاکید می کند که تمامی هنرها باید در موقعیتی قرار 
داده شوند تا بیش از ماندن در قید فرم ارگانیک انسانی، در پی به  دست 
آوردن نیروهای بی پایان کیهان* باشند. گرایش به تجزیه و تالشی در فرم، 
ناگهانی رخدادهای شگفت در سینما و همچنین سایه ی  در کنار بروز 
سنگین تهدید غیاب و زوال جهان، مسیر مرگ سینمای تصویرـ  کنش را 

بیش از پیش هموار می کنند.
پیشتر دیدیم که اکسپرسیونیسم آلمان چگونه فرم درون نور را در هم 
می ریزد و یا ایزنشتاین چگونه امر ارگانیک را به  واسطه ی امر پاتتیک و 
دراماتیک فرو می گذارد و مبدع فرمی برای تغییر در فرم و خالق تصاویر 
جاذبی* می شود که گستره ی وسیع تری از محدوده ی تصویر ـ کنش را 
انواع آوازها  از تمامی  ترانه ی زمین،  با فیلم  نیز  دربر می گیرند. داوژنکو 
و ترانه های انسانی فراتر می رود تا کالن ترانه ای انقالبی بسازد که در آن 
و  رویاگون  توانی  ′SAS )موقعیت/کنش/ موقعیت′( واجد  فرم  کالن 

سمفونیک  شده و پا را از محدودیت های ارگانیک فراتر می گذارد.1
اما سینمای به غایت متافیزیکی را می توان در آثار هرتزوگ، کوروساوا و 
 )SAS′( میزوگوشی سراغ گرفت که ما را تمام و کمال، از کنش انسانی
هرتزوگ  می کنند.  روانه  مسائل *  و  مشاهدات*  سمت  به  و  داده  گذر 
سرحدات  تا  را  کنش  دلوز(  زعم  به  سینمایی  مولف  )متافیزیکی ترین 
خویش و تا بیکرانگی طبیعت سوق می دهد. او کنش را در مواجهه با 
به  واسطه ی  و  می کند  بدل  قهرمانانه  و  واال  امری  به  طبیعت  مرزهای 

۱.  سینما ۱، ۲۴۶
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خود  حدود  از  فراَروی  و  خود  مازاد  سمت  به  را  کنش  شهود،  نیروی 
متمایل می کند)آگوییره، فیتزکارالدو(. اما امر واال برای هرتزوگ می تواند 
بی نهایت ُخرد و کوچک باشد. مانند کنش پرسوناژهای از کار افتاده و 
بی مصرف )کوتوله ها، دیوانگان و ابلهان …(  که در واقع کنش با بدل 
شدن به عجز و ناتوانی )′ASA( و با پسروی و زوال، به سوی مسئله ای 
متافیزیکی سوق پیدا می کند: آنچه دیگر فایده مند نیست، آغاز به وجود 
داشتن می کند. این تعبیر را دلوز با ارجاع به برگسون، درباره ی دو فیلم 
معمای گاسپر هاوزر و اشتروشک )تصنیف برونو( به  کار می برد. به زعم 
دلوز تم مرکزی سینمای کوروساوا نیز هرگز پیرامون انسانگرایی لیبرال، 
فقیر و غنی و یا مجرمان و بینوایان نیست. بلکه مشخصن پیرامون داده ها 
و مشخصات پرسشی است که در درون یک موقعیت مستور مانده است. 
را صرف  زیادی  مدت  آنها  اگر  می نویسد:  سامورایی  درباره هفت  دلوز 
تنها برای کسب داده های فیزیکی نیست.  از موقعیت می کنند ،  اطالع 
بلکه آنها در پی داده های روانشناختی ساکنان دهکده اند. زیرا مسئله ای 
در میان است که تنها می تواند به تدریج و در طول تمامی موقعیت ها حل 
شود. اما این مسئله چگونگی دفاع از دهکده نیست. بلکه پرسش این 
است که یک سامورایی، اکنون و درست در این لحظه  از تاریخ، چه کسی 

است؟1
این سینما نشانگر جستجوی مصرانه ی پرسش ها و داده ها از خالل 
امر  اما  است.2  پرسش  متافیزیک  نشانگر  مجموع  در  و  موقعیت ها، 
فیگورال در سینمای میزوگوشی، تلقی منحصر بفرد او از فضاست. در 
سینمای میزوگوشی ترسیم مسیر جهان و ایجاد انطباق و هماهنگی در 

۱.  همان ، ص۲۶۰
۲.  همان
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میان تمامی قطعات یک جهان ناهمگن، همچون خیابان، دریاچه، زن، 
متافیزیک  یک  دوباره ی  تشکیل  و  زندگان  مردگان،  کوهستان،  مرد، 
الیاف )فیبرهای( جهان که  جدید است که کنش ها را درون نسوج و 
همزمان ناهمگون اما همچنان متصل به یکدیگرند تحلیل می برد. مانند 
پری  کوزه گر،  جهان  فی )1955(  کووی  یانگ  پرنسس  فیلم  در  آنچه 

اغواگر، زِن مرده و اتاق های مختلف خانه را به یکدیگر پیوند می دهد.
کاملن عیان می شود  در سینمایی  دلوز  برای  ـ کنش  تصویر  بحران 
که نه خود کنش، بلکه نسبت های درهم تنیده شده ی حول کنش را به 
تصویر می کشد، تا آن جا که سینما به تصویر ُبعدی ذهنی می دهد. و این 
هیچکاک است که به دلیل سکوت کمابیش محض سینما در طول جنگ 
جهانی دوم، در وضعیت لوالگون و در حد فاصل این دو جهان مجزای 

سینمایی قرار می گیرد. 
استعاره ها ی مربوط به بافندگی در آثار دلوز کاربرد فراوانی دارند. او 
از یک سو بافت مخطط* را به فضای شیاردار، به یکپارچگی اندامگون 
)ارگانیسیته( و به بسگانگی درون افزا و از سوی دیگر بافت نرم و هموار 
)نمد، چهل تکه( را به فضای صاف، به توانها و به بسگانگی برون افزا 
تشبیه می کند.1  به زعم دلوز آبشخور اصلی سینمای هیچکاک نه تئاتر 
و نقاشی، بلکه بافندگی و قالیبافی است. در سینمای هیچکاک بافتی 
میان رشته ی تار )نسبت ها( و رشته ی پود )کنش ها( وجود دارد و هر 
ناپایدار*  کنشی  که  است  نسبتی  در  تنوع  و  تغییر  ایجاد  در حال  پالن 
درون آن در جریان است. فضا در سینمای هیچکاک کماکان مخطط 
و شیارگون باقی  مانده و کنش نیز همچنان مورد توجه قرار می گیرد، 
اما اهمیت بیشتری به نسبت  میان چیزها که همواره متمایل به استقالل 

۱.  دلوز، هزار فالت، ۵۹۴-۵۹۳
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)از کنش( است، در قیاس با کنش اختصاص داده می شود. تا آن جا 
ممیزه*  وجوه  عالئم*)marques(و  ایجاد  هیچکاک  سینمای  در  که 
)démarques( از اهمیت بیشتری در قیاس با آنچه کارآگاه فیلم به ما 
 می گوید و یا عملی که پرسوناژ انجام می دهد برخوردار است و همین 
عالئم و وجوه ممیزه هستند که بر روابط عادی و یا غیرعادی داللت 
می کنند )حضور هواپیمای سمپاش در شمال از شمال غربی در جایی 
که اصلن مزرعه ای برای سمپاشی وجود ندارد و یا چرخش بال آسیاب 
در فیلم خبرنگار بر خالف جریان وزش باد، نمونه هایی از وجوه ممیزه 
در سینمای هیچکاک است(. در نتیجه این زنجیره ی نسبت هاست که 
به رشته ی پود کنش سامان می دهد، تا آن جا که سینمای هیچکاک را 
می توان در امتداد مشی اندیشه ی انگلیسی قلمداد کرد که همواره متکی 
و متاثر از امکانات گسترده ی مفهوم نسبت است. دلوز در کتاب »منطق 
معنا« به بسط این مفهوم پرداخته و ضمن تحلیل آثار کارول لوئیس1، 
مشخصن نظر به فلسفه ی دیوید هیوم می اندازد. دلوز در کتاب دیگری 
به نام »تجربه گرایی و سوبژکتیویته« نیز هیوم را فیلسوفی قلمداد می کند 
که به  خوبی نشان داده است که سوژه همواره در درون داده*، و یا در 
و  از حدود  بیرون  که  می شود  نهاده  بنیان  و  نسبت هایی ساخته  درون 
آستانه های ادراکی که به اصول طبیعت انسانی )قوه ی خیال*( انسجام 
داده و یا به آن وابسته  اند، قرار دارد.2 درست همین مضمون است که 

۱.  نویسنده انگلیسی )۱۸۹۸-۱۸۳۲( و صاحب آثاری چون آلیس در سرزمین عجایب و 
آن سوی آینه.

۲.  دلوز در کتاب »تجربه گرایی و سوبژکتیویته« از قول هیوم در فصل دوم کتاب »تحقیقی 
منشا  نام  به   )L’enquête sur l'entendement humain( انسانی«  دریافت  پیرامون 
ایده ها می گوید که تمامی مواد و مصالح اندیشه برآمده از حواس درونی یا بیرونی ما هستند 
و تنها تلفیق و ترکیب بندی آنهاست که به روح و یا اراده بستگی دارد. یعنی همان اصول 
ارتباطی میان ایده ها و احساسات مانند نسبت در شباهت، نسبت در همجواری و قرابت و 
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می نویسد: هیچکاک  دلوز  آشکار می شود.  نیز  در سینمای هیچکاک 
آنها »فرض  به  از نسبت ها و تصویر ذهنی* که خود  به شیوه ی خود، 
همین  از  عزیمت  با  و  کرده  حرکت  می گوید،   -postulat- مسلم«* 
در  نمایی*  واقع  عدم  وجود  با  فیلم  که  است  بنیادین  مسلم  فرضیات 
طرح داستانی* )پالت( و یا در کنش، همچنان با ضرورتی ریاضی وار و 
بی چون و چرا به پیش می رود. اما عزیمت از نسبت ها، حتا با توجه به 

بیرون بودگی نسبت ها، چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟1
دلوز از هیچکاک تصویری هیومی ترسیم می کند، حتی اگر نسبت ها 
دیگر نه به طبیعت انسانی، بلکه به مونتاژ یعنی به همان فرضیات مسلم و به 
روابط خارج از کنش قهرمان، به نشان های مرسوم و یا به وجوه ممیزه ی 
غیرعادی برای تماشاگر و به ادراک ذهنی شده وابسته باشند. جایگاه 
هیچکاک در سینما بی شک همانند هیوم در فلسفه است. هیوم متافیزیک 
را از خواب دگماتیک بیدار می کند و هیچکاک نیز با آنکه در پی آن است 
تا کلیت سینما را با بردن تصویر ـ حرکت به سرحدات خویش به غایت و 
نهایت خود برساند، اما در واقع سینما را از خواب کنشگرایی ارگانیک 
و  کننده ی سمپتوم  پیشاپیش آشکار  بیدار می کند.2 سینمای هیچکاک 
نشانه ای از یک بحران است. در سینمای هیچکاک الگوهای حسی ـ 
حرکتی که پیشتر برسازنده ی تمامیت پرسوناژها به حساب می آمدند زیر 
سوال رفته و پرسوناژها در درون زنجیره ای از نسبت ها قرار می گیرند که 
کنش  را از اساس دگرگون و ناپایدار می کند. بدین ترتیب پرسوناژها دیگر 
به  مثابه نقطه ی آغازین نخواهند بود، بلکه خود از خالل داده های میان 

 Traité( »نسبت میان علت و معلول. هیوم در جلد نخست »رساله ای درباره طبیعت آدمی
de la nature humaine( نیز به این مضامین می پردازد.

۱.  سینما ۱، ص ۲۷۳
۲.  همان، ص۲۷۶
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نسبت ها ساخته می شوند. این به منزله ی تجربه گرایی* سینمایی است که 
دیگر مستلزم رجوع به اصول انسانی و به طبیعت انسانی و به قوه ی تخیل 
نیست. بلکه مستقیمن به مخاطب و تاویلش )به عنوان سومین عنصر 
ضروری در کنار کارگردان و فیلم( مراجعه می کند. چرا که این تماشاگر 
است که روابط، نشان ها و وجوه ممیزه را درون فیلم درمی یابد و سینماگر 
نیز در فرآیند پیشبرد فیلم، مترصد و ناظر بر همین قسم از واکنش های 

تماشاگر است.
اما وقوع بحران در سینما تنها متاثر از تحوالت سینمایی نیست. 
بلکه با تغییر جهان است که شیوه ی ساخت جهان در سینما نیز دچار 
معیار  تغییر،  این  سنجش  برای  معیار  اساسی ترین  می شود.  دگرگونی 
این  آیا  چیست؟  باور  این  مبنای  و  جهان  به  باور  اما  است.  انسانی 
این  در  است؟  تعلقات  و  عادات  امتداد  در  و  متداول  مستمر،  باوری 
که  وقتی  کند  میسر  را  جهان  به  باور  می تواند  چگونه  سینما  صورت 
خود سینما قدرت جعل و دستکاری جهان را دارد و وقتی که جهان 
در زیر سلطه ی اطالعات و ضداطالعات و پروپاگاندای کلیشه ها بدل 
ناممکن  آن  انجام هر کنشی در  و  نامفهوم شده  و  ناگشودنی  به رمزی 
شده است، آنچنان که گویی دیگر به عادات پیشین نیز نمی توان تمسک 
جست. وانگهی خصلت توده ای  سینما، تاثیر بیگانه ساز آن را در قیاس 
می تواند  که  آن جا  تا  کرده،  افزون تر  تصویر  بر  متکی  هنرهای  با سایر 
ابزاری کردن قدرت  برای تسخیر سوژه در جهت  به اسبابی  را  سینما 
تصویر و به ناقل هیپنوتیزم و خوابزدگی استحاله دهد. تسخیر اندیشه، 
ابزاری  و  منفعل  مبتذل،  مکرر،  فرساینده،  پیش  از  بیش  را  تصاویر 
از  نیز  تصویر  حوزه ی  به  انتقادات  و  حمالت  اصلی  انگیزه ی  می کند. 
همین  جا ناشی می شود: نمایش دادن به جای اندیشیدن، تقلید کردن به 
جای بازتاب دادن، تولید توده به جای خلق فردیت و تلقین پروپاگاندا 
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به جای ترسیم مسیر آزادی…  آیا این همان سایه ی تهدیدی نیست که 
از بدو پیدایش سینما بر سر آن مستولی بوده است و آیا این همان جهان 
مجعولی نیست که به  واسطه ی تصویر )پروپاگاندای جنگ( بی درنگ 
در حال قالب کردن افق و منظر دیگری برای دوران پس از جنگ است؟



] 86 [

فصل چهارم

نهیلیسم و ناباوری به جهان

سینما تصویر را به حرکت درآورد و حرکت را بدل به مشخصه  ای بدیهی 
حرکت  به  خود  میانجی  به  که  شد  تصویری  مبدع  و  کرد  تصویر  برای 
درمی آید. آنچنان که تصویر برای به حرکت درآمدن دیگر نه نیازی به روح 
خواهد داشت و نه دیگر ملزم به انگیزه   های دراماتیک و یا کرئوگرافیک 
واسطه ی  به   که  هستند  سوژه  و  روح  این  بر عکس،  بلکه  بود.  خواهد 
ما  در  سینما  آمد.  درخواهند  حرکت  به  سینما  از  برآمده  اتمی  حرکت 
خودکاری روحانی* خلق می کند و به  واسطه ی تصویر و تعلیم تصویری، 
توان اندیشیدن در ما ایجاد می کند.1 ظهور انقالب سینمایی نیز در گرو 
اندیشه و حرکت خودکار تصویر ممکن می شود.  میان  در  پیوند  همین 
جذابیت خودکارگی روحانی در سینما بدین سبب است که خلق اندیشه 
برای تماشاگر دیگر منطقی )شناختی( و فراکران  نگرانه* نخواهد بود. 
از  حاصل  شوک  از  منبعث  و  خودکار  صورت  به  اندیشه  ظهور  بلکه 
تصویر و از حرکت مکانیکی تصویر است که سوژه را ترغیب به اندیشیدن 
می کند که دلوز از عنوان »ُنو شوک« -noochoc- در توصیف این ویژگی 

۱. سینما ۲، ص ۲۰۳
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به اساس و جوهره ی  دیگر، سینما  به عبارت  استفاده می کند.1  تصویر 
هنری تصویر تکامل بخشید و همچنین توانست جوهره ی تمام هنرهای 
تصویری و حتا تمام تاریخ هنر را آشکار کند: تنها هنگامی حرکْت خودکار 
می شود که جوهره ی هنرورز تصویر متحقق شده باشد: یعنی ایجاد شوک 
بر اندیشه، وارد کردن ارتعاش به کورتکس و لمس مستقیم سیستم عصبی 

و مغزی.2

ناباوری به جهان
می گیرد؟  نشات  کجا  از  تصویر  هنر  عنوان  به  سینما  هراس انگیزی  اما 
بر خالف تصور بزرگترین پیشگامان سینما )ایزنشتاین، ورتوف، گانس 
…(، باید پذیرفت که بخش عمده ای از سینما هرگز در پی ایجاد شوک 
بر اندیشه نبوده است و تنها در قالب لودگی های فرمالیستی و کلیشه های 
در  شوْک  می گوید:  دلوز  است.  رفته  تحلیل  خون  و  سکس  تجاری 
سینمایی سخیف و بیهوده و در نمایش خشونت سوژه ی بازنمایی شده، 
به جای دستیابی به خشونت دیگرسان تصویر ـ حرکت که به واسطه ی 
سکانس ـ حرکت در ما رسوخ و پیشروی می کند، در معرض زوال و 
نابودی است. نکوهیده تر آنکه خودکاری روحانی نیز در شرف بدل شدن 
اینجاست که هنر  انواع و اقسام پروپاگانداست و  به آلت دستی* برای 

توده ای، چهره  ی عذاب آور و دهشتناک خود را عریان می کند.3
تا  پیشگامانی که دلوز از آنها سخن می گوید همواره امیدوار بودند 
سینما و تصویر خودکار را برای توانمند کردن اندیشه و ایجاد تاثیر شوک 

۱. همان، ص ۲۰۴. م:»noologique« اشاره به مقوالت و متغیراتی دارد که به صورت عام 
بر ساحت روح، روان و اندیشه و به شکل خاص بر فرایندهای مغزی و عصبی تاثیرگذارند. 

۲. همان، ص ۲۰۳
۳. همان، ص ۲۰۴
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تلقی واالی جملگی  بگیرند.  به کار  اندیشیدن  به  به هدف وادار کردن 
آنها از سینما، ساحتی است که  در آن قوه ی خیال به  واسطه ی تصویر 
خویش  محدودیت های  از  فرارفتن  به  و  درآمده  جنبش  به  حرکت  ـ 
ابداع سینمای امر  با  ترغیب  شود. در دیدگاه دلوز، سینمای کالسیک 
واال )به مفهوم کانتی آن(، واجد این توان و قدرت منحصربفرد می شود. 
فشار  زیر  در  تخیل  که  لحظه ای  کردن  آشکار  با  کالسیک  سینمای 
تصاویر با آستانه ی محدودیت  های خویش مواجه می شود، اندیشه را به 
اندیشیدن به خود و به کل )امر کلی( وادار می کند. سینمای کالسیک در 
شکوهمندترین لحظات خویش، تماشاگر را با گذر دادن از محدوده ی 
آثار  ویژگی  این همان  وارد می کند.  اندیشه ی کل  به ساحت  تخیالتش 
ایزنشتاین با امر واالی دیالکتیکی، آثار گانس با امر واالی ریاضیاتی و 
آثار مورنائو و النگ با امر واالی دینامیک است. سینمای پیشرو همانند 
اندیشه ی فلسفی پیش از خود، هرگز از خلق تصویر امر کلی غافل نبوده 
به  واسطه ی مونتاژ بوده  است و همواره در پی پدیدار کردن تصویر کل 
است. اما در سوی دیگر و در بدترین و سخیف ترین مواقع، سینما دیگر 
سینما خلق نمی کند و در چنبره ی چیزی زمخت و خام بازنمایی شده ، 
را  آن  ـ شوک  تصاویر  زیر فشار  در  و  درآورده  اشغال خود  به  را  آگاهی 
فلج کرده و از کار می اندازد؛ این سینمایی است که نه چیزی می سازد و 
نه هیچ گونه ارتباطی با ضرورت ساختن جهان دارد. آنچه جهان پس از 
جنگ را از اساس دچار دگرگونی می کند نیز همین غیاب کل و فقدان 
جهان است. از خود بیگانگی* در نگاه دلوز هنگامی است که سوژه از 
بیگانه،  از خود  باشد. سوژه ی  از جهان خویش منفک شده  خویش و 
سوژه ی بی جهان و محروم از جهان است که دیگر نه در ارتباط با کل 
است و نه رغبتی به اندیشیدن به کل دارد؛ سوژه ای که در درون تالطم 
تاثرات خویش و در دام سوبژکتیویته ی خویش گرفتار مانده است و تنها 
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به جهان اندرونی خویش بسنده می کند. دلوز می پرسد به راستی از پس 
تمامی آن اظهارات و بیانیه های سترگ سینمایی چه چیزی باقی مانده 
است؟ آیا امروزه تنها نمی توان آنها را همچون اعالنیه  ای منسوخ و کهنه، 
به همراه تمام امیدهایی که به سینما به منزله ی هنر توده ها و اندیشه ای نو 
بسته بودیم به کنج موزه   سپرد و به ناچار و از سر تسلیم اقرار کرد که سینما 
غرق در پوچی و بیهودگی تولیدات خودش شده است؟  وقتی خشونت، 
دیگر نه از آن تصویر و نه برآمده از ارتعاش و لرزش تصویر بلکه از آنچه به 
نمایش درمی آید باشد، ناگزیر در خودکامگی خونباری فروخواهیم غلتید، 
و وقتی عظمت نه از ترکیب بندی بلکه تنها از تورم و تلنبار آنچه به نمایش 
درمی آید باشد، تحریک مغزی و تولد اندیشه دیگر مجال وجود نخواهند 
داشت و با فقری عمومیت یافته و مسری در  میان مولف و تماشاگر روبرو 
خواهیم شد. اگر روزگاری سخافت و میانمایگی رایج نمی توانست مانع 
از خلق سترگ ترین نقاشی ها  شود، امروزه در شرایط هنر صنعتی دیگر 
اوضاع حتا به آن منوال نخواهد بود و ترویج و گسترش آثار نفرت انگیز، 
بنیادی ترین اهداف و ظرفیت ها را به محاق می برد. آنگونه که مرگ سینما 
نیز به  سبب همین سخافت و میانمایگی کمی  آثار سینمایی رقم خواهد 

خورد.1
ظن و بدگمانی به سینما می تواند از این نیز فراتر رفته و به  دلیل کثرت 
قرابت های شوم در میان سیاست، پروپاگاندا و سینما، باید همسو با پل 
ویریلیو در کتاب »جنگ و سینما« اذعان کرد که اسباب انحراف سینما نه 
سیاست، بلکه برعکس، این خود تصویرـ  حرکت است که همواره از بدو 
پیدایش خویش با تشکیالت جنگ و با فاشیسم روزمره در ارتباط بوده 
است. آیا فاشیسم چیزی به جز پروپاگانداهای دولتی هم تراز با هالیوود 

۱. همان، ص ۲۱۳-۲۱۴
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و یا جذابیت بیمارگون تصاویر توده  است که در تضاد با اندیشه ی کل قرار 
می گیرند؟ دلوز همصدا با ویریلیو می گوید: آنچه ناقوس مرگ را برای 
شکوه و رویای سینمای قدیم به  صدا درآورد، نه و یا نه تنها سخافت و 
ابتذال تولیدات مرسوم، بلکه بیشتر این لنی ریفنشتال بود که )آثارش( از 

قضا سخیف و یا ضعیف هم نبود.
نبرد سهمناک و سرنوشت ساز است که  این  اما در میانه ی میدان 
می کند.  آشکار  را  توانمندی های خویش  پیدایش،  بدو  همان  از  سینما 
سینمای پیشگامان با وادار کردن سوژه به اندیشیدن به کل و با وارد کردن 
سوژه درون کل و ترغیب او به انجام کنش در جهان، به نیکی خود را 
دلوز در  از همین روست که  مبرا می کند.  بیگانه ساز سینما  از خصلت 
قطعات درخشانی که به ایزنشتاین اختصاص داده است او را به عنوان 
سینمایی  این  می کند.  معرفی  ـ حرکت  تصویر  نماد سینمای کالسیک 
است که به خلق سه فرم در ساحت اندیشه نایل می شود: ارتباط اندیشه با 
کل، ارتباط اندیشه با ناخود آگاه* و ارتباط اندیشه با کنش. ارتباط اندیشه 
با کل به  واسطه ی مونتاژ خردورز* )انتلکتوئل( میسر می شود که می تواند 
تصویر را به ساحت مفهوم* وارد می کند. ایزنشتاین با سینمای خردورز، 
کلیتی ارگانیک پدید می آورد که مونتاژ در آن به  مثابه مونتاژ ـ اندیشه و 
ایده ی کل است. تماشاگر این سینما همواره در معرض تصاویری است 
که به صورت دیالکتیکی در برابر یکدیگر قرار می گیرند و به  واسطه ی 
قوانین دیالکتیکی تصویر، او را وادار به حرکت بر خالف تمامی خصایل 
ارگانیک می کند. استقرار، تضاد و توالی تصاویر اندیشه را به اندیشیدن 
به شوک ناشی از تصاویر و به قرار گرفتن در سمت مخالف تصاویر، یعنی 
به ساحت کل هوشمند  که به منزله ی بازنمایی غیرمستقیم زمان است 
ترغیب می کند. ایزنشتاین این فرایند را به بیان خود، با ابداع سینمای 
ضربه ی مشت* محقق می کند که جمجمه ها را به هدف ورود امر کلی 
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درهم می شکند. درست به همین دلیل است که دلوز بارها این تعبیر را 
بازگو  ایزنشتاین  سینمای  درباره ی  شکل  بهترین  به  و  ناپذیر  خستگی 
می کند که: تصویر سینمایی باید واجد اثر شوک بر اندیشه باشد و اندیشه 
این در واقع همان  به امر کلی وادار کند؛ که  اندیشیدن به خود و  به  را 

تعریف امر واالست. 
سرآغاز سینمای کالسیک و ایزنشتاین به عنوان نماد آن، از همین 
اندیشه ی گنگ و تاریک* امر کلی سرچشمه می گیرد. تاریک، چرا که 
کل به مثابه امر بالقوه، هرگز به یکباره در قالب تصاویر فراچنگ نخواهد 
آمد و کلیت ارگانیک تصاویر، تنها قادر به بر جا گذاشتن رد و نشانی از 
جهان برای سوژه، آن هم تنها در ساحت اندیشه و به  واسطه ی مونتاژ 
است. به همین دلیل است که تصویر همواره در قیاس با کل، ساحت 
میسر  هنگامی  تنها  ثانویه   لحظه ی  تجربه ی  و  می شود  قلمداد  دیگری 
می شود که از اندیشه ی گنگ و تاریک امر کلی به ساحت تصاویر درهم 
هارمونیک  )پالستیک(،  تجسمی  ماده ی  این  و  می کنیم  هبوط  آمیخته 
تصاویر، تلفیق پاتتیک تصاویر و … هستند که به ناخودآگاهی مفروض* 
در دروِن سوژه ی سینمایی قوام می دهند. به طور مثال در فیلم اعتصاب 
ایزنشتاین، تصویر واژگون قدم برداشتن جاسوس با تصویر بعدی )هر دو 
در قالب یک نما( از دودکش های کارخانه  در انعکاس چاله ی آب روی 
زمین که تا میان ابرها پیش رفته، هارمونی ایجاد می کند. دستیابی به این 
دو لحظه ، یعنی لوگوس و پاتوس، خودآگاه و ناخودآگاه، فیگور و نافیگور، 
همواره به واسطه ی رخدادن سومین لحظه امکان پذیر می شود؛ لحظه ای 
که دیگر واجد خصلت ارگانیک و پاتتیک نیست، بلکه به منزله ی کنشی 
در ساحت جهان است که یگانگی حسیـ  حرکتی را میسر کرده و معبری 

دوسویه و متقابل را میان طبیعت و انساِن درون طبیعت برقرار می کند.
همین  واسطه ی  به  ایزنشتاین،  سینمای  زیباشناسانه  ی  بنیادین  تم 
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باز شناسی  قابل  انسان،  و  طبیعت  همانندی  یعنی  سوم،  لحظه  ی 
جهان  از  منفک  سوژه ی  با  مترادف  از خودبیگانگی  اگر  بود.  خواهد 
ایزنشتاین می بینیم، این  است، در دیگر سوی و آنگونه که در سینمای 
»از خود  نابیگانگی« است که معرف صیرورتـ  جهاِن سوژه خواهد بود؛ 
سوژه ای که راه و رسم جهان خویش را نه بر اساس جهانی سوبژکتیو، 
بلکه بر اساس جهانی ابژکتیو استوار می کند. لذا پراکسیس درست در 
هنگامی محقق خواهد شد که اندیشه ـ کنش معطوف به ریشه دواندن 
دلوز  ـ طبیعی می شود.  انسانی   آفرینش جهانشمول  و  سوژه در جهان 
می گوید: اندیشه ـ کنش، تعین بخش رابطه ی انسان و جهان، انسان و 
طبیعت و اتحادی حسی ـ حرکتی است که هر دو را تا توانی مافوق ارتقا 

می دهد)مونیسم(.
به کنش می زند که  ایزنشتاین در طبیعتی دست  انسان در سینمای 
هرگز در برابر آن بی تفاوت نیست. در فیلم رزمناو پوتمکین، عناصری 
که  می کنند  نمایندگی  را  سوگوار  طبیعتی  هوا،  و  خاک  و  آب  همچون 
انقالبی  کنش  با  که  است  انسان  این  و  فراگرفته اند  را  قربانی    گرداگرد 
خویش، چهارمین عنصر طبیعت یعنی همان آتش سهمگین انقالبی را 

شکوفا و متجلی می کند:
اندیشهـ  کنش همزمان متکی بر یگانگی طبیعت و انسان و بر یگانگی 
فرد و توده است و از این رو سینما موضوعیت چندانی برای فرد و غایت 
چندانی برای طرح و داستان قائل نیست. بلکه هدف سینما طبیعت و 
موضوعیت سینما توده ها هستند. و همین همزمان بودگی است که انسان 
رابطه ا ی عینی  به  را  به سوژه ی جمعی* واکنش خویش، و طبیعت  را 

)ابژکتیو( و انسانی مبدل می کند.
این  به خوبی می توان در  تمامی عناصر برگسونیسم زیباشناسانه را 
جا مشاهده کرد؛ یعنی رابطه با کل به  مثابه آنچه تنها اندیشیدنی است و 
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همچنین مضمون نور تاریک* که آشکارشدنی و قابل بازنمایی نیست مگر 
آن که به قالب مفاهیم، مونتاژ، ساخت و ساز و ترکیب بندی درآید. ُبعد 
مرتبط با تصاویر در برگسونیسم نیز در این جا قابل مشاهده است. یعنی 
همان عملکرد استعاری* تصاویر، تناسب ذهنی میان تصاویر، تصویر ـ 
رویا، تصویر ـ خاطره، و تناسبات ذهنی که به ساختاری ناخودآگاهانه 
در میان تصاویر شکل می دهند و در نهایت به واسطه ی کنش حرکتی بر 
جهان اعمال می شوند. دلوز این خصوصیات را به تمامی سینمای تصویر 
ـ حرکت که با سینمای هیچکاک پایان می یابد قابل تعمیم دانسته و آنها 

را اینگونه خالصه می کند:
در تمامی سینمای تصویر ـ حرکت، سه گونه ارتباط میان سینما و 
اندیشه قابل پیگیری است: رابطه با کل که تنها به  واسطه ی خودآگاهی 
جریان  درون  تنها  که  اندیشه   با  رابطه   شود،  اندیشیده  می تواند  برتر* 
ناخودآگاه تصاویر می تواند فرض  شود، و رابطه ی حسی ـ حرکتی میان 

جهان و انسان و میان طبیعت و اندیشه.1
اگر ناتوانی سینما به سیاقی ستودنی در طی این دوره )م: سینمای 
اما  می شود،  مرتفع  دوم(  جهانی  جنگ  از  پیش  در  حرکت  تصویرـ 
ازخودبیگانگی همچنان به عنوان یک تهدید باقی  مانده و از همین رو 
مسئله ی ازخودبیگانگی بدل به دغدغه ی اساسی سینمای پس از جنگ 
اندیشه ی سینمایی  این وضعیت جدید که  اما چگونه می توان  می شود. 
کرد؟  توصیف  است  داده  قرار  خطر  معرض  در  را  فلسفی  اندیشه ی  و 
زمانه تغییر کرده است، نه به این دلیل که دیگر باوری به سینمای پیشرو 
ندارد.  به جهان وجود  ایمانی  دیگر  که  دلیل  این  به  بلکه  ندارد،  وجود 
ناتوانی و سخافت سینما بود، دیدیم که  به  اگر پیشتر، دغدغه معطوف 

۱. همان، ص ۲۱۲
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اما  کنند.  برطرف  را  نگرانی  این  توانستند  سینمایی  بزرگ  آثار  چگونه 
برهه ای فرامی رسد که ناتوانی بر اندیشه به  واسطه ی گسست آن با جهان 
مستولی می شود؛ دلوز می نویسد: واقعیت )دوران( مدرن، فقدان باور در 
ما به جهان و حتا به اتفافاتی است که برای مان پیش می آیند، گویی عشق 
و مرگ نیز تنها به صورت نصفه و نیمه به ما مرتبط می شوند. دورانی 
که دیگر این ما نیستیم که سینما را می سازیم، بلکه این جهان است که 

همچون فیلمی بد، سخیف و فرومایه ظاهر می شود.1
دلوز به گدار اشاره می کند که او نیز به این مسئله درباره ی فیلم »دار 
و دسته ی جدا افتاده« اذعان می کند: آنها آدم هایی واقعی هستند، اما این 
به  این جهان است که بدل  انداخته است.  آنها را جدا  جهان است که 

سینما شده و سناریویی سخیف را در پیش گرفته است.
جهان،  فاقد  را  خود  سوژه  که  است  هنگامی  ازخودبیگانگی 
می یابد.  جهان  به  اندیشیدن  در  ناتوان  و  جهان  در  کنش  توانایی  فاقد 
مخلوع شده  از جهان خویش  سوژه   که  است  هنگامی  ازخودبیگانگی 
باشد و در انجام مهم ترین توانایی  هایش، یعنی کنش کردن و اندیشیدن 
برابر  در  و  زوال  حال  در  جهان  این  برابر  در  اندیشه  باشد.  فرومانده 
اطالعات جایگزین طبیعت شده، درست همانند درماندگی و بیهودگی 
کنش در زمانه ای است که در آن هیچ گونه باوری به توان اثرگذاری در 
جهانی فروکاسته شده به کنش وجود ندارد. عواقب گسست این پیوند، 
خود را به دو صورت نمایان می کند. نخست، امر پاتتیک مبدل به چیزی 
طاقت فرسا و تحمل ناپذیر* می شود و دوم، غیر قابل تحمل شدن غیاب 
جهان در آن هنگامی است که امر ارگانیک در ناتوانی به اندیشیدن به کل 
استحاله پیدا کرده باشد: در این میان، تفکر در ناتوانی  در عمل کردن و در 

۱. همان، ص ۲۲۳
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وجود داشتن و در خلعیت از خود و از جهان، متحمل جمودی سخت 
می شود.1

که  است  فرسایی  طاقت  جهان  در  بودن  معلق  فرسا،  طاقت  امر 
دیگر به ساخت جهان مبادرت نمی کند، همچنین غرقه شدن در دنیای 
اطالعاتی است که دیگر با طبیعت در ارتباط نیست. امر طاقت فرسا، 
ناتوانی در انجام واکنش در جهانی است که حتا واکنش هم دیگر کاربرد 
چندانی در آن ندارد. دلوز می نویسد: … جهان طاقت فرساست، چرا که 

اندیشه دیگر توان اندیشیدن به جهان و به خود را ندارد.2
خلق  از  مانع  هرگز  جهان،  و  انسان  پیوند  گسست  با  مواجهه  اما 
خطیرترین تصاویر ـ زمان در سینمای مدرن نشد و این تصاویر )چنان 
که بعدتر خواهیم دید( به روشی موثر بدل شد تا پیوندی عمیق با جهان 
باز سازی شود و حرکت دوباره در جهان به جریان درآمده )از نئورئالیسم 
تا ولز و رنه و …( و جهان در تمام وسعت ابعاد بالقوه  و زمانمندش از نو 

دریافت شود.

نیهیلیسم و ضرورت داستانسرایی
آیا سینما و اندیشه ثمری در پی داشته اند؟ براستی چه از عهده ی سینما 
برمی آید؟ باید اذعان کرد که سینما در مواجهه با مخافت و چالش سترگ 
به تصویر کشیدن غیاب جهان و بیگانگی بنیادین سوژه، در حالی که خود 
نیز همواره در معرض تغییر و تحول بوده، توانسته ابزار و امکاناتی را برای 
اندیشیدن به ناتوانایی های اندیشه مهیا کند. سینمای کنش با بدل شدن 
به سینمای فیزیکی،  کوشید باور به جهان را از نو بازسازی کند. نخستین 

۱. همان، ص ۲۲۱
۲. همان
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نشانه های این سینمای فیزیکی را می توان حتا در پیش از جنگ جهانی دوم 
و در همسویی آنتونن آرتو و کارل تئودور درایر جستجو کرد. آرتو نخستین 
سناریوی خود )18 ثانیه( را در سال 1924 می نویسد، اما تنها سناریویی 
که از او به فیلم درآمد »صدف و مرد روحانی« )1927( اثر ژرمن دوالک 
است. بخش مهمی از آثار درایر از جمله »مصایب ژاندارک« )1928( که 
آرتو در آن نقش ماسیوی راهب را ایفا می کند نیز متعلق به پیش از جنگ 
جهانی دوم هستند. این موضوع بیانگر خصلت تاریخی نازمانمند دسته 
بندی و تقطیع )دکوپاژ( سینمایی دلوز و نشانگر ردیابی ظهور گرایشات 
و شبکه هایی از مفاهیم و معانی در دوره های متفاوت توسط اوست. به 
طور مثال مضمون بخش عمده  ای از سناریوهای آرتو با وجود همزمانی 
تاریخی با آیزنشتاین، قرابت چندانی با تفکرات او ندارد. بلکه مضمون 
آنها ایجاد شکاف و خأل در درون ما و پیرامون ناتوانی در حصول اندیشه 
و انفصال در درون ساحت اندیشه و ظهور اندیشه ی مومیایی شده است. 
به همین سیاق در سینمای درایر نیز بروز بحران فیزیکی با طرح مضمون 
اندیشه ی مومیایی شده به تصویر کشیده می شود که بعدها به تم غالب 
سینمای پس از جنگ بدل می شود و درایر از خالل آن ما را مواجه و 
می کند؛  اندیشه  به  بی باوری  به  و  اندیشه  ناتوانی  به  اندیشیدن  به  وادار 
مرددی  قهرمان  آشام  خون  درایر،   )1932( ومپایر  در  می نویسد:  دلوز 
در جهان،  نیرویی شیطانی  مومیایی همچون  در هنگام ظهور  که  است 
نمی داند که باید به چه بیاندیشد و تنها رویای جمود و سنگوارگی اش را 
در سر می پروراند. در اردت )1955(، این خود مومیایی یعنی همان بانوی 
اندیشه می شود...  به  به جمود درآمده است که بدل  جوانمرگ شده و 
و این عضو مجنون خانواده )یوهانس( است که عشق و حیات را به او 
باز می گرداند. چرا که سرانجام از جنون، به معنای باور به جهانی دیگر 
دست شسته و معنای باور داشتن را درمی یابد… اما در گرترود )1964( 
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فیزیکی  و وضعیت  یافته  فرونی  یکباره  به  اندیشه  و  ارتباط سینما  توان 
جایگزین تمامی وضعیت های حسی ـ حرکتی می شود… آیا من جوان 
بوده ام؟ نه، اما عشق ورزیده ام. آیا من زیبا بوده ام؟ نه، اما عشق ورزیده ام. 

آیا من زنده بوده ام؟ نه، اما عشق ورزیده ام.1
نیهیلیسم  درد نشان های  اندیشه،  به  باور  فقدان  و  جهان  غیاب 
معاصرند.  نیچه نیز از چیز دیگری سخن نمی گفت هنگامی که اذعان 
می کرد بی ارزش شدن تمامی ارزش ها، انکار جهان و زمین و طبیعت 
را به  دنبال خواهد داشت )اگر هیچ چیز در این جا معنایی ندارد، به این 
خاطر است که معنا در جای دیگریست!(.  وفاداری به زمین )زرتشت(، 
عالج نیچه برای این وضعیت است که ما را متعهد و ملزم به باورمندی 
به زمین می کند و نه به ماورای آن به خیال آن که روزی زمین نابود خواهد 

شد.
در  عیاری  تمام  دگرگونی  دانستن،  الگوی  به  جای  باور  جایگزینی 
مفهوم باور است که پیشتر نیز چرخش شگرف فلسفه از پاسکال تا نیچه 
را رقم زده بود. اما باور تنها هنگامی جایگزین دانش خواهد شد که به 

باور به این جهان به همان گونه ای که هست بدل شود.2
دلوز این وظیفه ی بدیع برای احیای باورمندی به جهان را بر عهده ی 
سینما می گذارد و سینما را موظف به ایفای نقش اساسی خود در مبارزه 
با کانون های مخرب مدرنیته، پوچ باوری*)نهیلیسم(، آکوسمیسم )جهان 
وهم پنداری(* و انکار و نفی جهان می داند و می گوید: بازگرداندن باور 
سخافت  از  دست  وقتی  )البته  است  مدرن  سینمای  قدرت  جهان،  به 
برمی دارد( و مسیحی و آته، همگی در این وضعیت شیزوفرنی )ناتوانی 

۱. عبارتی که گرترود در شانزده سالگی  تحریر کرده و در آخر حیات خویش برای دوستش 
اکسل می خواند و اذعان می کند که عشق تنها انتخاب ممکن در ساحت وجود است.

۲. سینما ۲، ص ۲۲۴
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در درک واقعیت( فراگیر، به دالیلی برای باور به این جهان نیازمندیم.1
دلوز همان وظیفه ای را که برای فلسفه و یا سایر هنرها قائل است، 
به سینما نیز محول می کند. چرا که این تمامی هنر و تمامی فلسفه است 
که باید در برابر رخنه ی همه جانبه ی نهیلیسم، ایمان و باور به جهان و 
زندگی را به ما باز بیاموزد. سینما نیز حتا اگر مستقیم و بی واسطه ما را 
در مواجهه با جهان قرار می دهد، باید نه جهان، بلکه باور به جهان را به 
تصویر درآورد.2 این باور نه دل به جهانی دیگر بستن، نه پناه در دل آسمان 
ایده ها جستن و نه گریختن به سوی جایی دیگر است. بلکه تنها و تنها 
باور به همین جهان و به همین زمین، و به بدن و به زندگی است… این 
این جهاِن  اراده ی  کسانی چون گدار و روسلینی است که حتا  مرام و 
ناقص و آکنده از زوال عقل و سرشار از ابلهان را نیز باور کرده اند. دلوز 
نی برآمده از بذر حیات که  می نویسد: باید بدن را باور کرد، بدنی چونان َبُ
سنگفرش  های سخت را خواهد شکافت، بدنی محروس و مخلد در کفن 
مقدس و یا در باندپیچ مومیایی که به زندگی و به این جهان همانگونه 
که هست شهادت خواهد داد. ما به چنین اخالق و ایمانی محتاج ایم که 
ابلهان را به خنده بیاندازد. نیازی نه در باور به چیزی دیگر، بلکه به همین 

جهان که ابلهان هم بخشی از آن اند.3
سینما نیز می بایست همچون فلسفه و هنرهای دیگر به میدان مقاومت 
وارد می شد. مقاومت به مدد ایمان به جهان وسیع تری از آواره ها و ویرانه های 
جهان و به  واسطه ی باور به حیات گسترده تری از سوژه ای بیهوده. در این 
مواجهه ی  پرخطر و در این وضعیت بیسابقه ی ورود به دوران آوار و ویرانگی  

جهان است که سینما  توانست رسام راه مقاومت باشد.

۱. همان، ص ۲۲۳
۲. همان

۳. همان، ص ۲۲۵
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ازخودبیگانگی  سکه اند.  یک  روی  دو  سوژه  زوال  و  جهان  غیاب 
سوژه وقتی است که ارتباط او با همه چیز منفصل شده باشد و غایت 
آن نه تنها در زوال ارتباطش با خویشتن، بلکه در قطع ارتباط او با جهان 
و هنگامی است که سوژه دیگر قادر به درک امکان خلق جهانی فراتر از 
خویش و به  واسطه ی خویش نباشد. اطالعات*، نام دیگر این انفصال 
در  دیگر  که  است  بیهوده  سوژه ای  مطلع  سوژه ی  است.  چیز  همه  از 
جهان دست به کنش نخواهد زد. دلوز این وضعیت را در پایان دو جلد 
سینمایی اش این گونه توصیف می کند: جهان مدرن جایی است که در آن 

اطالعات جایگزین طبیعت شده است.
اما چه می توان کرد تا سینما چیزی به جز تصویری تهی و یا کلیشه ای 
قدرتمند  رسانه های  اطالعات  بازپخش  و  موجود  واقعیت  بر  منطبق 
باشد؟ چرا که اگر تمامی قدرت در اطالعات انباشته شده است، این نه 
از سر توان خود اطالعات، بلکه پیامد ناکارایی و بیهودگی آن است. دلوز 
می گوید: اگر انحطاطی در اطالعات نیست )دلوز تاکید می کند( به این 

دلیل است که اطالعات، خوِد انحطاط است.1
اطالعات، زوال و انحطاطی دوچندان دارد: انحطاط جهان و سوژه. 
اطالعات در زمانه ای ماندگار می شود و رواج پیدا می کند که ارتباط جهان 
و سوژه از میان رفته باشد و سوژه درون کالفی بی پایان و بی تاثیر برای 
اندیشه و بی ارزش و ناتوان برای زندگی محبوس و گرفتار شده باشد. اما 
در مقابل باید اطالعات را به سوی خودش منحرف کرد تا تفکر دوباره 
سرآغاز  گیرد و اراده ای برای خلق یک کل پدیدار  شود: فروگذاردن تمامی 
اطالعات بیان شده، در گرو استحصال کنش گفتاری ناب و داستانسرایی 
خالق است که نقطه ی مخالف اسطوره های غالب در گفتارهای موجود 

۱.  همان، ص۳۵۳
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و الزامات آن است. کنشی که که به جای بهره کشی و استثمار اسطوره، 
قادر به خلق اسطوره است.1

داستانسرایی خالق، اسطوره ها و خلق کردن، مضامینی برگسونی 
و به عبارت دیگر نیچه ای اند. برگسون داستانسرایی را از آیینی ایستا* 
متمایز کرده و آن را برآمده از ساختار فضای خردورز انسان و متاثر از 
ایده ی فسرده  برابر  بازجستن عنصری متعادل کننده در  برای  ضرورتی 
با  مخالفت  مقام  در  داستانسرایی  معنا،  این  به  می داند.  مرگ  کننده ی 
ایده ی تصاویر زندگی پس از مرگ برمی آید. برای دلوز نیز داستانگویی 
نه ایستا، بلکه پویا* و جنبشی برای خلق کردن و ظرفیت و توانی برای به  
وجود آوردن باور و اسطوره و درانداختن طرحی نو در فرم های فرهنگ 
و بازگشودن شهودی رو به جهان است که می تواند عالجی موثر در برابر 
نهیلیسم و فرهنگ مدرن پوچی و ناباوری به جهان باشد )مانند ضرورت 
داستانگویی برای پِیر ِپرو و اهمیت افسانه پردازی و قصه سرایی برای 
ژان روش در سینما(. به همین دلیل است که خلق تصاویر داستان پرداز 
در سینما ضرورتی انکار ناپذیر دارد، چرا که حیات و بقای سینما وابسته 
به نبرد درونی سینما با فضای اطالعاتی* و اطالعات، و نبرد با فاصله و 
شکافی است که همچون نیرویی بیگانه ساز میان ما و جهان قرار گرفته  
است و به مدد قدرتی خالق که توان از نو پیکربندی کردن جهان را  دارد 

باید به مقابله  با آن پرداخت.

۱.  همان
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فصل ۵

تصویر و زمان

تصویری  فرم  گونه  شش  جهان،  در  حرکتی  ـ  حسی  رابطه ی  از  عبور 
ادراک  تصویرـ  کرد:  خواهد  پدیدار  برابرمان  در  را  فلسفه  با  متناظر 
)سوبژکتیویسم(، تصویرـ تاثر )ایدئالیسم(، تصویرـ سائق )ناتورالیسم(، 
تصویرـ کنش )رفتارگرایی*(، تصویرـ بازتاب )مسئله و منظر متافیزیک( 

و تصویرـ نسبت )تجربه گرایی(.

نئورئالیسم: سینمای مشاهده
در  واقعیت  مناسبات  و  روابط  در  دگرگونی  نمایانگر  ایتالیا  نئورئالیسم 
دوران پس از جنگ و شاهدی بر وضعیت فیزیکی جدید سوژه  در جهان 
انجام  به  قادر  دیگر  دگرگونی،  از  حجم  این  دهشت  برابر  در  که  است 
کنش نیست و از طرف دیگر نیز کنش پرسوناژها در این جهان منقلب و 
واژگون، بیش از پیش افشاگر ناتوانی  اشان خواهد بود. در نتیجه جایگاه 
پرسوناژ به تماشاگر واقعیتی محدود می شود که کنش اش دیگر اثری بر 
آن ندارد. آندره بازن رئالیسم را رویکردی زیباشناسانه برای نشان دادن 
واقعی تر واقعیت از واقعیت، و نمایش مازاد و یا بهره ی  واقعیت* می داند 
از واقعیت، رمزگشایی  پیچیده تر و مبهم تر  نوینی  آوردن فرم  پدید  با  که 
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واقعیت را با دشواری افزونتری مواجه می کند. بازن خصلت برسازنده ی 
نئورئالیسم را ابداع تصویر- واقعه1 و خلق قطعات واقعیت خامی می داند 
با  ارتباط قرار گرفتن  در  با  تنها  و  مبهم اند  به خودی خود متکثر و  که 
سایر وقایع* است که می توانند معنای خود را باز یابند.2 دلوز همسو با 
بازن، نئورئالیسم و رئالیسم را از یکدیگر متمایز دانسته و به نئورئالیسم 
»سینمای مشاهده گر«* اطالق می کند. اما نخست باید پرسید که از چه 
از  نه ساخت چیزی بیش  نئورئالیسم  واقعیتی )رئال( سخن می گوییم؟ 
واقعیت، بلکه ایجاد شیوه ی نگرشی افزون نسبت به واقعیت و به منزله ی 
مشاهده ی ذهنی واقعیت است. در نئورئالیسم، جهان  به سیاقی دیگر 
انقیاد  بیشتر اوقات در آن تحت  آغاز می کند. جهانی که ما در  رجعت 
ملزومات کنش به  سر می بریم و در غیاب واقعیت دیگر قادر به دیدن ستم، 
فالکت و وضعیت امور و اشیا روزمره نیستیم و چشم  بر دیدن چیزها 
بسته ایم و با انطباق دادن و فروکاستن  چیزها بر اساس الگوهای حسی 
ـ حرکتی خودمان و با بر گزیدن چیزها مطابق با هنجارهای اجتماعی و 
روانشناسانه و ایدئولوژیک، تنها به کلیشه ها و غالب های از پیش موجود 
اعتبار و قوام می دهیم. در سینما نیز گرایش غالب بر همین سیاق بوده 
است و تصویر با همرنگ شدن با زنجیره های حسی  ـ حرکتی همواره در 
حال فرو افتادن به کام کلیشه هاست. دلوز می گوید: اگر الگوهای حسی 

Image-fait .۱  در زیان فرانسه و Image fact در زبان انگلیسی. م: تصویرـ واقعه )بوده( 
بار دیگر در  بار در فرآیند ساخته شدن و  بازن، واقعیتی است که تصویر یک  در رویکرد 
هنگام دیده شدن به ساحت واقعیت می افزاید. تصویرـ واقعه بر وجود مستقل تصویر به 
عنوان یک مازاد داللت می کند که معنایی مرکز گریز و فرا رونده نسبت به جهان اثر پدید 
می آورد. تصویرـ واقعه در مقابل و در ورای کارکرد مرسوم نما )پالن یا شات( است که به 
عنوان واحد روایت سینمایی مرسوم، نسبت به واقعیت منتزع است و همواره در محدوده ی 

معنایی اثر باقی می ماند.
۲.  آندره بازن، سینما چیست؟، ص ۲۷۰ و ۲۸۱
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ـ حرکتی متوقف شوند و از کار بیفتند، گونه ی دیگری از تصویر مجال 
پدیدار شدن پیدا می کند: تصویر دیداریـ  شنیداری ناب*. تصویری ناب 
و بدون استعاره که معطوف به در خودبودگی چیزها در اوج وحشت و یا 
زیبایی شان، و به خصلت رادیکال و توجیه ناپذیر شان است. بدین سان 
در  بودن  و  نخواهد شد…  ارزیابی  با خیر و شر  نسبت  دیگر در  تصویر 
کارخانه دیگر اعتبار و وجاهتی نخواهد داشت و دیگر نمی توان گفت که 
»مردم باید کار کنند«… از همین روست که عبارت »باور دارم که محکوم 
شدگانی را دیده ام« دیگر نه واجد وجهی استعاری، بلکه به معنای عینی و 

واقعی زندان برای کارخانه و یا مدرسه است.1
تغییر شیوه ی نگریستن، عنصر قرابت بخش رویکرد دلوز پیرامون 
که  هنگامی  می گوید:  برگسون  است.  برگسونی  استتیک  با  نئورئالیسم 
هنرمند به چیزی می نگرد، به آن به عنوان چیزی برای خوِد چیز و نه برای 
هنرمند نگاه می کند و ادراک او نه به منظور انجام دادن کاری، بلکه به 

هدف خود ادراک است.2
به  دلوز  که  است  مهمی  مفهوم  کردن،  ادراک  برای  کردن  ادراک 
نقاشی، موسیقی و سینما دفاع می کند. در  ادبیات،  آن در  از  صراحت 
کتاب »فلسفه چیست؟« دلوز پروژه ی استتیکی مشابهی را پی گرفته و 
می کوشد که ُمدرکات* را از ادراک موثر مجزا کرده و تاثیرات را از شرایط 
سوبژکتیو مولد تاثیرات برهاند تا به خلق تاثیراتی مجال بروز دهد که بسان 
صیرورت هایی غیر انسانی انسان باشند و ُمدرکاتی را پدید آورد که بسان 
منظره های غیرانسانی طبیعت باشند. به چنگ آوردن واقعیت در حضور 

ایرن  به چشم دیده ام …؛ عبارتی که  را  دارم که محکومینی  باور  ۱.  سینما ۲، ص ۳۲. 
)اینگرید برگمان( در اروپا ۵۱ روسلینی، با ترک جایگاهش در مناسبات بورژوازی و با دیدن 

و بودن در فضای زاغه   و کارخانه  به آن اقرار می کند.
۲.  برگسون، اندیشه و حرکت، ص ۱۵۲
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ناب خویش و در غیاب انسان و درآمیختن با آن است که به صیرورت 
جهان منجر می شود.

)در  و  با جهان ایم،  در صیرورت  بلکه  در جهان،  نه  دیگر  اینچنین 
آن هنگام که( همه چیز بسان بینش و صیرورت باشد، ما به جهان بدل 

خواهیم شد.1
سینما با رهایی از قید طرحواره های حسیـ  حرکتی، نمایانگر تصاویر 
ناب دیداری و شنیداری خواهد  بود که از زیبایی و یا از هراس وصف ناپذیر 
چیزها حکایت می کند. نئورئالیسم، پرسوناژهایی را به صحنه می آورد که 
صرفن در وضعیت نظاره ی پدیدار شدن خام و زمخت واقعیت هستند 
و دیگر در مقام انجام کنش قرار ندارند. مصیبت و نگونبختی هولناک 
و زمخت جهان، مصائب اجتماعی )دسیکا(، ویرانه های پس از جنگ 
)روسلینی( و یا بحران احساسی )آنتونیونی(، پرسوناژها را متحیر و ناتوان 
در انجام کنش و در تغییر آنچه شاهدش  هستند کرده و آنها را وا داشته تا به 
جای دیگری به جز محدوده ی توهمی گسترده در واقعیت جهان خویش 
حرکت کنند و دست آخر آنها را بدل به گونه ای تماشاگر می کند. اوج و 
رواج وضعیت های به شدت اپتیکی )دیداری(، تمایز برجسته ای با جهان 
کنش  اساسی  و  قالب های ضروری  با  و  ـ حرکتی  کنش حسی  ُصلب 
ایجاد می کند. ناتوانی حرکتی سوژه  و قرار گرفتن در وضعیت دیداری و 
شنیداری مترادف با زوال جهانی باهوده و چشم پوشی از کاربست جهان 
است. وانگهی با بدل شدن پرسوناژ به تماشاگر، جهاْن خود نیز بدل به 
نمایش* و شکاف و غرابتی می شود که تفکیک جهان و سوژه از یکدیگر 

را ناممکن کرده و تمایز امر واقعی و امر خیالی را از میان برمی دارد.
از خالل همین دیدگاه است که دلوز سینمای فلینی را نیز مرتبط با 

۱.  همان
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نئورئالیسم می داند. چرا که در واقع تضادی میان ابژکتیویسم آنتونیونی 
)زمان مرده و ژئوفیزیک روزمره( و سوبژکتیویسم فلینی )فانتاسم ها یا 
رویاها و اوهام( وجود ندارد، و عینیت حاد معطوف به احساس و باورهای 
تمامی  با  فلینی  آنتونیونی و همدلی* همدستانه ی  پرسوناژ در سینمای 
فرم های سقوط و زوال، هر دو جوانب مختلف انکار واقعیت* جهان و 
شاهدی بر فقدان فهم جهان و نشانگر فاصله ی زایل شده ای هستند که 
باعث می شود جهان، الابالی و بی قید و بند به درون سوژه سرک کشیده 
و سوژه نیز وهم  زده، درون جهان پرسه بزند. در نتیجه امر پیش پا افتاده 
و حاد، امر واقعی و خیالی، ابژکتیو و سوبژکتیو دیگر تمایلی به تفکیک 
و تمایز از یکدیگر نخواهند داشت. اما این تمایز ناپذیری از کجا نشات 
فقدان  به  ناپذیری  تمایز  این  آیا  داشت؟  پیامدی خواهد  و چه  می گیرد 
فاصله ی بنیادینی که اسباب ادراک برای انجام کنش است )فاصله  ای که 
برگسون در ماده و حافظه بر آن تاکید می کند( منجر نخواهد شد؟ آری، 
اما در ازای زوال این فاصله، تمایزی میان سوژه و جهان نیز دیگر وجود 
نخواهد داشت و در نتیجه سوبژکتیویسم و ابژکتیویسم می توانند آزادانه 
یکدیگر غیر  از  نیز  واقعی  امر  و  امر خیالی  و  یکدیگر شوند  جایگزین 
قابل تمایز خواهند شد. آنچنانکه در سینمای روب  ـ  گرییه )سال گذشته 
فلینی،  باد(، عینی ترین همان ذهنی ترین است و در سینمای  در مارین 
رویاها و خاطرات و اوهام به بافت و ساختاری عینی در واقعیت بدل 
می شوند و موجب پیدایش امر نمایشی درون واقعیت، به  مثابه واقعیت 
امر نمایشی می شوند. اما در سینمای آنتونیونی، خرده گسست هایی به 
تصاویر ابژکتیو داستان تحمیل می شود و از خالل این گسست ها، غیبت 
و یا وجودی غایب به اندیشه ی سوبژکتیو رسوخ کرده و در نتیجه ساختار 
واقعیت به واسطه ی امر خیالی از هم فرومی پاشد. مانند زن ناپدید شده 
در فیلم ماجرا یا زن رهسپار شده در فیلم شناسایی یک زن که اندیشه و 
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کنش پرسوناژها را به تسخیر خود درمی آورد. در نتیجه چرخه ای حقیقی 
میان امر واقعی و امر خیالی پدیدار می شود و به تعبیر دلوز نگاه خیالین 
از امر واقعی چیزی خیالین می سازد، درست در همان حال که خود نیز 
)نگاه خیالی( به چیزی واقعی بدل می شود و واقعیت را از نو به ما ارائه 

می کند.1
دلوز با دالیلی مشابه، موج نوی سینمای فرانسه را نیز در قرابت با 
ایتالیا می داند. چرا که در هر دو سینما رژیم مشابهی برای  نئورئالیسم 
تبادل میان امر خیالی و امر واقعی و شیوه های یکسانی برای ساخت درام 
دیداری وجود دارد. به  طور مثال در پیرو خله ی گدار می بینیم که چگونه 
ناتوانی در انجام کنش ) ماریان: چیکار می تونم بکنم؟… نمی دونم چیکار 
کنم !…( با ترانه ای خیالین ادغام می شود )پیرو: خطوط کفل هایت …(.2 
موج  در  نئورئالیسم  سینمای  نشانه های  و  خصوصیات  از  بسیاری 
نوی فرانسه نیز قابل شناسایی است. مانند رواج وضعیت های دیداری و 
گرایش به درام های دیداری که سوژه  ی آن دیگر نه کنشگر، بلکه تماشاگر 
تلفیق  حتی  و  ابژکتیویسم  و  سوبژکتیویسم  میان  تبادل  همچنین  است. 
 میان آنها همانند نئورئالیسم در موج نو نیز وجود دارد. چنانکه گدار از 
ابژکتیویسم در استتیک )نفرت از فانتاسم( به سوی سیاست تصویری، به 
سوی تحلیل فرمال تصویر و تشریح تصویری و یا همان سینمای مشاهده 
عزیمت می کند که به منزله ی جایگزینی برای چیزهای واقعی است. اما 
از سوی دیگر ژاک ریوت با خاطرات، خیاالت و اوهام، رویاها، قصه های 

۱.  سینما ۲، ص ۱۷
لیه )Claude Ollier( منتقد فرانسوی، ُبعد وهم گون آثار گدار را به روشنی در 

ُ
۲.  کلود ا

مقاله ای به نام خاطرات پرده ی سینما )Souvenirs écran( تحلیل می کند و  دلوز نیز در 
 Les( لیه در گزیده مقاالت کایه دو سینما

ُ
تحلیل گدار به این مقاله اشاره می کند. مقاله ی ا

Cahiers du cinéma( به همین نام در سال ۱۹۸۱ منتشر شده است.
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کودکان و حکایات پریان و به عبارتی دیگر با واقعیتی خیالین، در جناح 
سوبژکتیویسم قرار می گیرد. اما مقوله ی توصیف در هر دو سو، گرایش به 

نقطه ای نامتمایز میان امر واقعی و امر خیالی دارد.1
دلوز سینمای یاسوجیرو اوزو را نیز در قاموس استتیک نئورئالیسم 
بستر  با  مرتبط  و  نئورئالیسم  از  متقدم تر  اوزو  اینکه  وجود  با  می داند. 
فرهنگی متفاوتی است، اما مسئله ی اصلی سینمای اوزو و نئورئالیسم 
به  کاربردن  عدم  ناب،  دیداری  وضعیت  یعنی  است؛  یکسان  همچنان 
پرسوناژها)وعدم وجود پیکره ی داستانی(، گذر از عمل کردن و انجام 
دادن به سوی»   بودن  «)آنگونه که پرسوناژ و شی هست(، عدم تمایز میان 
امر پیش پاافتاده و امر خارق العاده و عدم تمایز میان امر واقعی و خیالین. 
اما دلوز فراتر رفته و اوزو را » سزان سینما« خطاب می کند. چرا که به 
زعم دلوز سینمای اوزو تحول چشمگیری در نقاشی جهان » در غیاب 
انسان«، در ترکیب بندی » طبیعت بیجان« و در مشاهده  گری* ناب و 
حقیقی ایجاد می کند. اگر در سینمای اوزو من و جهان، هر دو واجد 
از  که  اوست  سینمای  در  گذرگاهی  وجود  دلیل  به  می شوند،  تشخص 
من به سوی جهانی سرشار و آکنده عزیمت می کند که دیگر به من تعلق 
ندارد. دلوز در نقد فیلمیک آثار اوزو همواره به دو عنصر اساسی، یعنی 
»ایستایی«* )عنوانی که دلوز از شریدر وام می گیرد( و طبیعت بیجان2 
و بر تمایز زبیایی  شناسانه در پرداختن به این دو مقوله تاکید می کند و از 
همین رو به دو شیوه  ی متفاوت برای به تصویر کشیدن چیزها در سینمای 

۱.  سینما ۲، ص ۲۱
 ( سینما  در  استعالیی  سبک  کتاب  در  شریدر  پل  آرای  به  تحلیلش  در  دلوز    .۲
Transcendantal style in film(، به دونالد ریچی در کتابی با عنوان اوزو )که هر دو به 
 Pour un( و به نوئل برچ در مقاله ی برای یک نظاره گر دوردست )فارسی ترجمه شده اند

observateur lointain( اشاره  می کند.
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تهی  ابژه ها  از  کاملن  که  طبیعی  مناظر  نخست،  می کند:  اشاره  اوزو 
شده اند و دوم، طبیعت بیجانی که سرشار و آکنده از ابژه هاست )طبیعت 
بیجان گلدان ها و میوه ها در بانویی از توکیو و یا طبیعت بیجان میوه ها و 
باشگاه های گلف در فیلم خانم چه چیز را از یاد برده  است؟( و درست 
ترکیب بندی  اسلوب  نیز  اوزو  سینمای  در  سزان،  نقاشی های  همانند 
یکسانی برای نمایش مناظر تهی و نقب شده و مناظر طبیعت  بیجان مملو 

و آکنده وجود ندارد.
تنها  که  انسانی اند  حضور  از  شده  تهی  چیزهای  سرشار،  اشیای 
برچ  نوئل  به  اشاره  با  )دلوز  دیده می شوند  که  است  به خاطر خودشان 
از عنوان » تعلیق حضور انسانی« استفاده می کند(. در نتیجه آیا زمان 
دیگری نسبت به زمان انسانی به این آکندگی تعلق نمی گیرد و آیا این زمان 
همان زماِن جهان نیست که از خالل این آکندگِی فاقد تغییر عیان و آشکار 
می شود؟ وقتی اوزو از خالل یک مدت )دیرند(، ما را ملتفت به وجود 
طبیعت بیجان می کند، پیوند مجددی میان روزمرگی    ما و امر کیهانی، 
میان زماِن در حال سپری شدن و فرم بی تغییر آنچه در حال سپری شدن 
است، میان آنچه در زمان تغییر می کند و آنچه بدون تغییر مدید می شود، 
برقرار می کند و در یک کالم تصویرـ زمان می آفریند. چرا که اشیا تغییر 
می کنند، اما مدت تغییر نمی کند، در غیراینصورت )م: اگر مدت قابل تغییر 
باشد( هیچ تغییری در کار نخواهد بود، چرا که مدت به منزله ی بیکرانگی 
زمان است که همواره از پیش سپری شده و همواره در شرف پیش  آمدن 
است. مدت »حقیقت جاودان زمان، و فرم ناب تهی زمان است که از 
قید محتوای جسمانی حال رهایی یافته است«.1 سینمای اوزو به هدف 
ادرک پذیر کردن همین مغایرت است که موفق می شود مراوده ای میان 

۱.  دلوز، منطق معنا، ص ۱۹۴
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زمان حال هرجوره  ی انسانی با زمان بی حد و حصر کیهانی » همچون 
فرم پایدار آنچه تغییر می کند«، برقرار کند:

افقی که امر کیهانی و امر روزمره، امر مستمر و امر متغیر را در یک 
آن و در یک زمان، همچون فرم پایدار آنچه تغییر می کند به یکدیگر متصل 

می کند.1

تصویر- زمان
دیدیم که چگونه معنا و مفهوم تصویر با نئورئالیسم تغییر و تصویر از امر 
ملموس به امر رویت پذیر و از جهان فرم های ملموس به جهانی کاملن 
پرسوناژ  مفهوم  دیگر  از سوی  می کند.  مکان  نقل  شنیداری  و  دیداری 
نیز دستخوش تغییری اساسی می شود و پرسوناژ دیگر در جایگاه انجام 
در  تماشاچی شده  است.  به گونه ای  بدل  و  ندارد  قرار  کنش در جهان 
برابر، جهان نیز گویی به نمایش تبدیل شده است و تبادلی مستمر در میان 
امر ابژکتیو و سوبژکتیو و امر واقعی و خیالی در جریان است. دلوز در 
توصیف این وضعیت از عبارت »سینمای مشاهده  گر« استفاده می کند. 
در نتیجه ی فروپاشی الگوهای حسی ـ حرکتی، امر مادی و یا معنوی 
نیز دیگر توان پیوستن به امر واال را نخواهند داشت و این همان لحظه  ای 
است که همه چیز از اساس دچار تغییر و دگرگونی می شود: زمان از پاشنه  
و از لوالیی که آن را به شرایط درون جهان و همچنین به حرکت های 

جهان متصل می کرد، خارج شده است.2
با تبدیل شدن تصویر به مشاهده، تبدیل شگرفی در تصویر رخ می دهد 
و تصویر دیگر تصویری غیر مستقیم از زمان نیست که تنها در حرکت 

۱.  سینما ۲، ص ۲۸
۲.  دلوز به کرات از این عبارت شکسپیر در هملت استفاده می کند.
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خالصه می شد، بلکه اکنون با تصویِر مستقیِم زمان که معطوف به خویش 
مستقیم  زمان  ـ  تصویر  این  شبح  دلوز  باور  به  می شویم.  مواجه  است، 
همواره از پیش و حتا از بدو تولد سینما، در سینما سرگردان بوده است. تا 
آن جا که دلوز همچون گدار معتقد است که تنها تصویری سینمایی از زمان 
حال را می توان در فیلم های بی ارزش سراغ گرفت. اما سرانجام سینمای 

مدرن است که به این شبح، تجسمی آشکار می بخشد.
سومین شرح بر آرای برگسون در سینما 2 به هدف تعمیق و بسط 
همین رابطه   ی تصویر با زمان است. کما اینکه پیشتر نیز دیدیم که تصویر 
بالقوه*،  نئورئالیسم چگونه در رابطه  با تصاویر  دیداری و شنیداری در 

خاطرات، رویاها و اوهام قرار می گیرد:
وضعیت دیداری و شنیداری )توصیف گری(*، تصویری بالفعل*است 
که به جای گسترده شدن در حرکت، به تصویری بالقوه متصل شده و به 

همراه آن چرخه ای را تشکیل می دهد.1
بدین سان در سینما رویدادی شگرف در شرف وقوع قرار می گیرد 
ـ  تصویر  در  اگر  می کند.  دگرگون  اساس  از  را  طبیعت سوبژکتیویته  که 
حرکت، سوبژکتیویته درون شکاف میان دریافت حرکت و کنش حرکتی 
قرار می گرفت، با تصویر ـ خاطره، سوبژکتیویته دیگر نه امری حرکتی*، 
بلکه زمانی* است و دیگر اسباب انبساط و گسترش درون ماده نخواهد 
بود، بلکه چرخه ای از خاطرات را به ماده، و وسعت گسترده ی گذشته را 
به زمان حال جسمانی می افزاید.2 تصویر دیداری با منفصل شدن از کنش 
در امر واقعی، به تصاویر ـ خاطرات، به رویاها، به فانتاسم ها و به تمامی 
سامانه ی خیالین نئورئالیسم  و به تمامی گذشته ی ناب پیوند می خورد. 

۱.  سینما ۲، ص ۶۶
۲. همان، ص ۶۷
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ویژه ای می بخشد.  کاربرد فالش بک در سینما جایگاه  به  این رویکرد 
اما جایگاه بدیع سوبژکتیویته مستلزم کنکاش دقیق تری در رابطه ی میان 
ادراک، خاطرات و گذشته است و تنها نمی توان آن را به استفاده ی مرسوم 
از فالش بک فروکاست. این همان تحلیلی است که دلوز با خوانش فصل 

دوم و سوم ماده و حافظه ی برگسون به  آن می پردازد.
در  تصاویر  بازشناسی  فرایند  بررسی  به  حافظه  و  ماده  دوم  فصل 
از  فرم  دو  پیرامون  معروفی  شرح  بر  مشتمل  و  پرداخته  مغز  و  حافظه  
حافظه )حافظه ی فعال و یا حرکتی و حافظه ی زمانمند( و طرحواره ی 
کمتر شناخته شده ای پیرامون مدارها و چرخه های عمیق شونده  ی درون 
حافظه است که در برخی از انواع بازشناسی ها به جریان می افتند. دلوز 
اشاره  کنونی  ادراک  میان  ارتباط  گونه  سه  به  برگسون  آرای  بر  تکیه  با 
کرده و تعریف مختص خود را از آنها را ارائه می کند. از یک سو یا ما 
درون رابطه ای عادتگون، متداول و در ارتباط با شاکله و الگوی حسی 
به  بازشناسی یک چیز در آن وابسته  ـ حرکتی میان تصاویر هستیم که 
حرکت متداول و استنباط حسی ـ حرکتی، کلی )گاو علف را به  صورت 
کلی باز می شناسد( و ارگانیک )علف هدفی سودمندی است که برای 
خورده شدن باز شناخته می شود( است. و یا در سوی دیگر و برخالف 
حالت نخست، بازشناسی مستلزم توجه و مداقه است، چرا که بازشناسی 
به خودی خود میسر نیست و ادراک ابژه باید نخست در درون چرخه هایی 
هم مرکز و بیش از پیش عمیق شونده  در درون حافظه سیر کند، تا ابژه 
به کمک »تصاویر ـ خاطره «  و در غالب مشخصاتی متعین و نوعی 
)تیپیک( باز ترسیم  شود ) وجوه متعدد و مشخصی که آن ها را به خاطر 
می آوریم و به ما اجازه می دهند که شیئی را باز بشناسیم(. در این حالت 
عادت دیگر نقشی ندارد و حافظه ی روانشناختی  به واسطه ی تصویر ـ 
خاطره، جایگزین عادت می شود. اما جالبتر هنگامی است که بازشناسی 
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با ناکامی مواجه شده و باید مردد و نامطمئن به جستجوی گذشته رفت، 
با تصویر ـ خاطره  با تصویر حرکتی و حتا  چرا که دیگر تصویر دیداری 
در ارتباط نیست و امکان حصول بازشناسی به حافظه ی هستی شناختی 
برابرمان  بالقوه در  امر  تمامی فراخنای  این جاست که  محول می شود. 
آشناپندارانه  سهش های  فانتاسم ها،  رویاها،  تمامی  که  می شود  پدیدار 
)دژاوو( و خاطرات فرار را دربردارد. دلوز این پدیدارگی گذشته ی ناب را 
» تصویرـ  زمان « می نامد. همشهری کین ولز فیلمی است که در مطابقت 
کامل با این فرایند قرار دارد. خبرنگار به اندرون اعماق گذشته ی کین 
سر می کشد تا پاسخی برای معمای رزباد که کین پیش از مرگ خود به 
زبان آورده بیابد و دریابد که رزباد متعلق به کدام الیه  از گذشته ی اوست. 
به این ترتیب هر شاهدی در خالل این تحقیق، نماینده ی یک مقطع از 
زندگی کین است که حیطه ی مهار شده ای در گذشته ی او را آزاد و بخش 
بالقوه ای را آشکار  می کند. وانگهی فیلم بر اساس دو تصویر کاملن متمایز 
بنا می شود: از یک سو نما و نمای معکوس که زنجیره ی   وقایع گذشته 
در زندگی کین و اتفاقات زندگی روزمره را نشان می دهند که بر شاکله و 
الگوهای حسی ـ حرکتی مبتنی هستند. اما از سوی دیگر با تصاویری با 
عمق میدان وسیع و با زوایای باز مواجهیم که با افزودن بر شدت عمق 
میدان، بر حضور الیه ها و سفره های گذشته داللت می کنند. دلوز این 
زمانی  عنصری  بلکه  فضایی،  عنصری  نه  را  شده  تشدید  میدان  عمق 
قلمداد می کند که نشانگر گستره ی بالقوه ی گذشته و فراخوانی برای به 
خاطر آوردن اند )این عبارت را دلوز از پل کلودل در کتابی با عنوان »چشم 
می شنود« وام می گیرد که کلودل، عمق میدان آثار رامبراند را »دعوتی 

برای به خاطر آوردن« توصیف می کند(.1

۱.  همان، ص ۱۴۱-۱۴۲
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این به معنای قلمداد کردن گذشته ی ناب به مثابه تصویرـ  زمان است. با 
این حال باید اذعان کرد که عنوان تصویرـ  زمان در سینما   2  به همان پیچیدگی 
عنوان تصویرـ  حرکت در سینما1 است. به یاد داریم که حرکت مطلق برای 
برگسون نمی تواند خود به شکل یک تصویر باشد. خاطره ی ناب نیز برای 
برگسون، به منزله ی بازنمایی روح است و نمی تواند تصویر باشد. دلوز بارها 

بر این تمایز اساسی اصرار می کند و از قول برگسون می گوید:
تصور کردن، به خاطر آوردن نیست. خاطره به همان اندازه که متحقق 
و بالفعل می شود، به ادامه ی حیات درون یک تصویر نیز متمایل می شود. 
اما این رابطه  ای دوسویه نیست و تصویر ساده و ناب، من را به گذشته 
نخواهد برد مگر آنکه در واقع درون گذشته ای باشد که من برای جستنش 

به سوی آن رفته ام.1
تصویر و خاطره، تفاوتی بنیادین دارند. چرا که به یاد آوردن، قرار گرفتن 
و جهش کردن به درون گذشته است. اما یک تصویر هرگز من را درون 
گذشته قرار نمی دهد، بلکه تصویر بیشتر بر حضوری بدنی و بر تمایلی برای 
ملحق شدن به اکنون حسی ـ حرکتی و بر زیستن در اکنون استوار است. 
دلوز بر این نکته تاکید می کند که: همواره باید این تمایز برگسونی را در نظر 
داشت که »خاطره ی ناِب« همواره بالقوه، با  تصویر ـ خاطره که تنها در 
صورت ارتباط با زمان اکنون فعلیت و تحقق پیدا می کند، متفاوت است. 
برگسون در سطور مهمی اشاره می کند که هرگز نباید خاطره ی ناب را با 

تصویرـ  خاطره که از آن ناشی می شود خلط کرد.2
تصویر  ـ  آن خاطره  به  برگسون  )که  تصویرند  از خاطرات  بسیاری 
می گوید(، اما وجود این تصاویر پیشتر به معنای تجسم یافتن خاطرات ناب 

۱.  برگسون، ماده و حافظه، ص ۱۵۰
۲.  همان، ص ۱۶۱
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است که به  واسطه ی ادراک موجود فرا خوانده شده اند. خاطرات ناب به 
منزله ی وجود گذشته است، گذشته همانطور که هست )گذشته بسان 
گذشته(. لذا خاطرهـ  تصویر روانشناختی برای نمود یافتن، نیازمند وجود 
هستی شناسانه ی گذشته بسان گذشته است. دلوز در کتاب برگسونیسم 
با استناد به برگسون شرح دقیقی از نظریه ی حافظه ارائه می کند: وقتی 
خاطره ای از ما می گریزد چه روی می دهد؟ برگسون در جواب می گوید که 
  ،)acte sui generis( *ما ابتدا به  واسطه ی کنشی منحصر به فرد و یگانه
دوباره در درون گذشته ا  ی کلی و عام قرار می گیریم.1 به خاطر آوردن، 
کنش منحصر به فرد و یگانه ی روح و به معنای جهش کردن در درون 
نتیجه در درون گذشته ای غیر روانشناختی  گذشته ا ی کلی و عام و در 
است که ممکن است پس از مدتی کورمال کورمال سپری کردن و با شک 
تردید در میان انبوه سحابی محو و مبهم گذشته جستجو کردن،   سر انجام 
تصویری مشخص تر و ملون و تقریبن همانند فرایند کارکرد ادراک، برای 
ما پدیدار شود. اما خاطره ی ناب آنگونه که دلوز می گوید، هرگز از ابتدا 
ناخودآگاه  و  غیرفعال  بالقوه،  همواره  بلکه  ندارد،  روانشاختی  وجودی 
است.2 تصاویر ـ خاطرات روانشناختی، بدون جهش به ساحت هستی 
شناسانه و ارجاع به درون گذشته ای که سپری نمی شود و هیچ عمل و 
اقدامی انجام نمی دهد، یعنی گذشته ای که فقط هست، توان ظاهر شدن 
ندارند. اما به  خاطر آوردن ناب که به واسطه ی ادراک بالفعل )بازشناسی 
درون  در  می افتد، سر انجام  به جریان  و  احضار شده  آن چیز(  یا  و  این 
بیش  و  کم  از سطوح  و  کرده  پیدا  عینیت  که  است  ـ خاطرات  تصاویر 
گسترده ی خودآگاهی عبور می کند. در نتیجه، این ها   تصاویری از پیش 

۱.  همان 
۲.  دلوز، برگسونیسم، ص ۵۱ - ۵۰
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تجسم یافته اند  و دیگر تنها خاطراتی زمانمند نخواهند بود. بلکه تصاویری 
هستند که با متحقق کردن گذشته در زمان حال، دیگر غنای بالقوه ی ناب 

گذشته را نخواهند داشت.1 
بسیار  برگسونیم  کتاب  در  حافظه  مفهوم  از  دلوز  تحلیل  نخستین 
وفادار به فصل سوم ماده و حافظه است. برگسون در آنجا مشخصن میان 
این  تمایز قائل است و  به خاطر آوردن ناب، خاطره ـ تصویر و ادراک 
صورتبندی مهم را ارائه می کند که خاطره ی ناب، تصویر نیست حتی اگر 
بتواند بدل به تصویر شود، بالفعل نیست حتی اگر قابلیت بالفعل شدن 
داشته باشد، مادی نیست حتی اگر قابلیت ماده شدن داشته باشد و کنش 
عملی  ناب  خاطره ی  برگسون،  برای  باشد.  کاربردی  اگر  حتی  نیست 
متعلق به روح، به بازنمایی روح، به شهود* روح، به بینش و به مشاهده 
است2 و اگر خاطره ی ناب درون تصویری ملون و سرزنده پدیدار می شود، 
هرگز به این معنا نیست که در اصل و اساس خویش هم تصویر بوده باشد. 
هرگز  که  دچاریم  تصاویر  به وسواس  آنچنان  ما  می گوید،  برگسون 
نمی توانیم از پرسش درباره ی جایی که خاطره در آن نگهداری می شود، 

دست برداریم.3
تلفیق* میان تصویر مادی و خاطره، روانشناسی را از اساس ویران 
و ناگزیر به تصدیق این موضوع می کند که می توان به تدریج از خاطره به 
سمت تصویر رفت و یا می توان با اعمال عملیات بر روی تصویر، از تصویر 

به خاطره عزیمت کرد. روح، تصویر است ولی ماده و تصاویر نیست.4
اما علی رغم این متون و تمایز دقیق میان تصویر و خاطره در کتاب 

۱.  همان، ص ۶۲
۲.  سینما ۲، ص ۸۵ و ۱۷۳

۳.  همان، ص ۱۶۵
۴.  برگسون، انرژی روحانی، ص ۱۳۴



    116    دلوز، فلسفه و سینما

برگسونیسم، دلوز در سینما 2 این رویکرد را در پیش می گیرد که خاطره ی 
این  اثبات  در  دلوز  استدالل  است.1  بالفعل  تصویری  ضرورتن  ناب 
توصیف از خاطره ی ناب، به اندازه ی خود عبارت شگفت انگیز است. 
پیوستاری*  یا  و  ناب همواره همچون سفره  می نویسد: خاطره ی  دلوز 
است که در درون زمان نگهداری می شود و همانند هر الیه ای از گذشته، 
توده های سحابی  نقاط درخشان خود،  تقسیم بندی خود،  توزیع خود، 

گنگ و مبهم خود و به  طور خالصه دوران  و قدمت خود را دارد.2
در این توصیف به  وضوح مشخص است که تصویر را نمی توان از یک 
پیوستار ناب به منزله ی زمان جهان و یا زمان روح منفک کرد. همچنین 
مخلوط کردن تصویر ـ ماده با خاطره ـ روح نیز اساسن ناممکن است. 
اکنون می توان از خود پرسید که چرا دلوز به بسط کاربرد تصویر، حتا با 
وجود آنکه منجر به دربرگرفتن زمان جهان و زمان روح می شود، نیاز دارد. 
پاسخ البته بدیهی به نظر می آید: چرا که دلوز برای تئوریزه کردن سینما به 
تصویر ـ حرکت برای ثبت زمان جهان، و به تصویر ـ خاطره برای نمایش 
زمان روح نیاز دارد. اما برای ایجاد تمایز میان خاطره ی ناب و خاطره  ـ 
تصویر چه می توان کرد؟ پیشتر دیدیم که خاطره ی ناب، به معنای خاطره 
ـ تصویر نیست و همواره باید بر تمایز این دو تاکید کرد. لذا راه حل آن 
است که خاطره ی ناب را گونه ی دیگری از تصویر قلمداد کنیم: تصویر 
بالقوه. حال که به حرکت مطلق، قامت تصویر اعطا شده، خاطره ی ناب 
هم ردای تصویر بر تن خواهد کرد. در نتیجه کاملن با موضعی متضاد در 
نسبت با برگسون مواجهیم: مدت جهان و خاطره ی ناب، نه تصویرند و نه 
ابژه های تخیل. اما نیاز دلوز برای تصویر ساختن از آنها، مشخصن ناشی از 

۱.  سینما۲، ص ۷۷
۲.  همان، ص ۱۶۱
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ضرورت پرداختن به این نظریات در ارتباط با سینما به عنوان هنر تصاویر، و 
همچنین به دلیل تکنیک تصویر است که همواره به متافیزیک تخیل اشاره 
دارد.1 محدودیت مقایسه ی میان هنر تصاویر و متافیزیک روح باور نیز 
درست در همین جا آشکار می شود: نمی توان در اندیشه ی برگسون تصویر 
ـ زمان داشت، درست همانگونه که نمی توان تصویرـ  حرکت داشت.2هیچ 
تصویری از آنچه روحی و یا ذهنی است، از آنچه مدید می شود و تغییر 
می کند، از گذشته ی ناب و یا از زمان جهان وجود ندارد و از میان واقعیات 

متافیزیکی، تنها شهود است که می تواند واجد تصویر باشد.
این جابجایی مضاعف، پیامد دیگری را نیز به همراه خواهد داشت. 
چرا که اگر گونه ی تصویرـ  زمان، گردآورنده ی تمامی تصاویر منفک شده 
بازشناسی حرکتی و حتی تصاویری  از  از کنش و  از ساحت جنبشی، 
منفصل شده از بازشناسی حافظه  مند به  واسطه ی خاطرات باشد، دیگر 
نمی توان از گفتن این موضوع امتناع کرد که گذشته، ترکیبی از تصاویر 
می برند.  به  سر  یکدیگر  با  همبودی  در  که  است  بسگانه ای  بالقوه ی 
زمان  درون  در  آوردن،  خاطر  به  هنگام  در  ما  که  گفت  باید  همچنین 
ناخودآگاهانه  و  ناموثر  بالقوه،  تصاویر  از  شده ای  بافته  درهم  سوبژکتیو 
)منفصل از واقعیت و از کنش( غوطه ور می شویم. البته مشابه قلمداد 
کردن خاطره ی ناب با تصویر بالقوه مشکل مهمی را به وجود می آورد: 
این که گویی گذشته به  صورت بالقوه دربردارنده ی این تصاویر است و 
تنها اندکی توجه برای بازیابی آنها کافی خواهد بود. برگسون این تلقی 
از گذشته است را به هر قیمتی رد می کند، هر چند که گاه ممکن است 

۱.  همان، ص ۷۹
۲.  کمی ریکیه )Camille Riquier( فیلسوف فرانسوی معاصر در کتابی به عنوان  دیرینه 
 )Archéologie de Bergson, Temps et méthode( شناسی برگسون، زمان و روش

به  تفصیل به این مقوله پرداخته است
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ادله ی برگسون گنگ و مبهم به نظر بیاید و به خلط روح و ماده، و به 
تلفیق بازنمایی روح و تصاویر اجسام منجر  شود. به همین دلیل است که 
خاطره ی ناب آنگونه که کمی ریکیه می گوید، نه تصویر فی نفسه است و 
نه واجد خصوصیت تصویری است و نه دارای مادیت مرتبط با ادراک و نه 
واجد کارآمدی مرتبط با کنش است.1  گذشته ی ناب همچنین نمی تواند 
آمیزه  و موزاییکی از تصاویر فی نفسه و یا حتا بالقوه باشد. دلوز به این نکته 
کاملن آگاه است، چرا که بارها به سفره های شناور گذشته و به سحابی 
محو و مبهم خاطرات اشاره می کند که همگی مناطقی تاریک، نامتمایز و 

غیر قابل تصور هستند.
اما دلوز تفسیرش را از کتاب درباره ی برگسونیسم تا سینما 2 تغییر 
می دهد. این تغییر در حول نکته ای کاملن مشخصی روی می دهد چرا 
که مسئله دیگر همانند سابق نیست و هدف دلوز در سینما 2 وارد کردن 
بطن  از  سینما  کردن  مشایعت  و  سینما  ـ  اندیشه  ساحت  به  برگسون 
اندیشه ی برگسونی است که وساطت تصویر در آن به غایت اساسی و 
ضروری است. به همین دلیل وقتی دلوز از مواجهه ی بیدرنگ سینمای 
اروپا با پدیده هایی چون نسیان*، خواب مصنوعی*، توهم*، هذیان*،  
بصیرت محتضران و به  خصوص رویا و کابوس می گوید، گویی سینما 
درحال به فیلم درآوردن فصول دوم و سوم ماده و حافظه برگسون است، 
همانگونه که پیشتر نیز گویی ورتوف فصل نخست ماده و حافظه را به 
تصویر درآورده است. اما تمامی این تفاسیر در نهایت معطوف به این 
نکته است که سینما رمز و راز زمان را احساس کرده است و خالق افقی 
زمانی، مجموعه ای ناپایدار و شناور، و تصاویر گذشته به  صورت کلی 

۱.  ریکیه، مقاله ی برگسون بر اساس دلوز )Bergson )d'( après Deleuze(، شماره ی 
Critique ۷۳۲ ی مجله ی
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است که با سرعتی سرگیجه آور پشت سر هم ردیف می شوند، آنچنان 
که گویی زمان به آزادی شگرفی دست پیدا کرده است.1 

با  که  است  چیزی  آن  موشکافانه ی  جستجوی  به  سینما  در  دلوز 
شروح برگسونی سازگار باشد. او به عنوان مثال به تحلیل حاالت رویاها 
املر  در سینمای  نسیان  )نارکوس(،  آبل  آلفرد  و  ایزنشتاین  در سینمای 
)مردی که حافظه اش را از دست داده است(، و منظر پانورامیک و بیش 
یادآوری* غرق شدگان در سینمای پل فژو )آخرین لحظه( می پردازد… 
اما آنچه بیش از پایبندی دلوز به مفاهیم برگسونی اهمیت دارد پیوند فوق 
العاده ای است که خوانش های دلوز در میان مفاهیم فلسفی و پراتیک  های 
سینمایی برقرار می کنند. و براستی کدام خوانش دیگری توانسته است به  
واسطه ی این پیوند برگسون را تا این اندازه نو و معاصر کند حتی اگر او 
را با مفاهیمی چون تصویِر زمان، تصویر بالقوه و یا خاطره  ی ناب سازگار 
کرده باشد؟ و با آنکه عنوان سینمای برگسونی می تواند تناقضی هم برای 
تناقض  کدام  اما  آید،  حساب  به  برگسون  اندیشه ی  برای  هم  و  سینما 
چنین تاملی به سینما آن هم به  واسطه ی  دیگری توانسته است اسباب 
خود سینما را فراهم کند، حتا اگر گاه به این تصور دامن بزند که گویی 
سینما تنها در پی به تصویر درآوردن مفاد کتاب ماده و حافظه ی برگسون 

بوده است؟
اندیشه ی برگسونی(  )با  این همسامانی*  برای میسر کردن  سینما 
باید در ورای حافظه ی روانشناختی به درون ساحت گذشته ی ناب که 
ترکیبی از تصاویر بالقوه است پیشروی کند.2 اما این انتقال نخستین، 
تحول دیگری را نیز در پی خواهد داشت: داللتگری رویا. رویا نقش 

۱.  سینما ۲، ص ۷۶
۲.  همان، ص ۱۴۳
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می دهد،  نشان  برگسون  که  آنگونه  و  دارد  مطالعه ی حافظه  در  مهمی 
در  را  آن  رویابین  که  است  ناپذیری  اجتناب  ادراک حسی  رویا موجد 
ارتباط با حافظه ی بازتابی خویش که دربردارنده ی جزئیات فراوانی از 
تاریخ گذشته است احساس می کند. دلوز تا آن جا پیش می رود که رویا 
را بزرگترین مدار حافظه بر شمرده و آن را لفاف غایی* تمامی مدارهای 
حافظه اطالق می کند. برگسون عنوان لفاف غایی را به بزرگترین انبساط  
روح و به حافظه ی دربردارنده ی تمام گذشته اختصاص می دهد.1 رویا 
برای برگسون تنها یک مورد مشخص از این انبساط است که به  دلیل 
می شود.  متمایز  سایرین  از  تصاویر  ناپایداری  و  چاالکی  و  سرعت 
از ظهور و بروز حافظه نظیر خفگی  نیز  اما موارد قابل توجه دیگری 
ناگهانی، غرق شدگی و حلق آویزی وجود دارد که در این وضعیت ها، 
خصلت ذاتی مرگ از اساس تمامی احتماالت و امکانات  پیش روی 
کنش را به تعلیق درآورده و این درست همان هنگامی است که حافظه 
بیشترین  با  بند رها شده  و  قید  از  تمامی خاطرات  و  درآمده  به غلیان 
بسط و گسترش ممکن سطحی را بازمی سازند و بینشی پانورامیک و 
به زندگی  ارائه می کنند و وقتی سوژه   سوژه  به  تمامی زندگی  از  فراخ 
اتفاقات  تمامی  کوتاهی  بسیار  زمان  در  که  می کند  اذعان  برمی گردد، 
فراموش شده ی تاریخ زندگی  در پیش چشمانش صف کشیده اند.2 دلوز 
خاطر نشان می کند که این پدیده ها و مشخصن سرعت و چاالکی رویا 

برای برگسون مشابه با شتاب سینماتوگرافیک است.3
مکانیک و کارکرد رویا در اندیشه ی برگسون به ادراک تصویر و سینما 

۱.  ماده و حافظه، ص ۱۴۳
۲.  همان، ص ۱۷۲

۳.  دلوز در سینما ۲ در پانویس ص ۷۷  به انرژی روحانی اثر برگسون )ص ۱۰۶( ارجاع 
می کند.
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تشبیه می شود. برگسون »ادراک تصاویر« در ساحت رویا را مشخصن 
نشانگر رهایی روح، سستی، عدم تداوم و »مِن مشتت«* می داند. در 
نیز رویا برای برگسون درست به همین سیاق به منزله ی  تکامل خالق 
متفرق شدن من و برون افکنی متقابل خاطرات و فرو افتادن به سمت 
همانند  درست  حافظه،  مدار  بزرگترین  عنوان  به  رویا  تلقی  فضاست.1 
رویکرد دلوز، اهمیت بیش از اندازه ای به مکانیک تصویر و به زنجیره ی 
شتابان » تصاویر ـ خاطرات« می دهد. اما باید این نکته را در نظر گرفت 
آینده  زمان  به  دیگر  گذشته  زمان  تمامیت  خواب،  در  واقع  در  که  کرد 
دسترسی ندارد و حیات فیزیکی دیگر در تکاپوی پیشروی و کسب مازاد 
)خواب بسان فراغت و رهایی و نقطه ی مخالف حیات فیزیکی( نیست 
و در نتیجه همایگی* من در زمان خواب دچار تشتت و پراکندگی خواهد 
شد. خواب، روش متمایزی برای پیوستن به گذشته ی خویش است که 
لزومن با روش مورد نظر برگسون سازگار نیست. اما برعکس در کنش 
آزاد )م: در ساحت حیات فیزیکی(، تمام گذشته مجددن فراچنگ آمده 
و مجموع و متراکم می شود تا به کار آینده بیاید. در نتیجه می توان گفت 
بیانگر وجود گذشته است، اما گذشته را ضمیمه ی حیات  با آنکه رویا 
معطوف به پیش نمی کند. درنگ دلوز بر این نکته مشخصن به این خاطر 
است تا بتواند بر کاربرد گونه ای تصویری در سینما صحه بگذارد که در 
مشابهت با » کار«* رویا است. یعنی همان مونتاژ تصاویر که به واسطه ی 
تمهیداتی چون محو و امحای* تصویر، برهم نمایی*، بیش انباشتگی*، 
کادر زدایی*، تقطیع*، مونتاژـ  برش و … می تواند زمان گذشته را احضار 

کرده و باز پس آورد.
برگسونی  رویای  سیاق  به  را  زمان  ُبعد  زمان،  ـ  تصویر  سینمای 

۱.  برگسون، انرژی روحانی، ص ۱۰۸-۱۰۷ و تکامل خالق، ص ۲۰۳- ۲۰۲
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پدیدار می کند. اما چه چیز نمایانگر رویای برگسونی خواهد بود؟ تنها 
پاسخ، ناخودآگاه به  مثابه گذشته ی ناب، اما همچون نقشه ای متحرک و 
ژئولوژیک است. فروید تایید می کند که ناخودآگاه زمان نمی شناسد و حتا 
اگر ناخودآگاه درباره ی حافظه و یادبود باشد باز هم مقید به بازنمایی زمان 
نیست. برای برگسون نیز ناخودآگاه همچون فروید، اما به گونه ای متفاوت 
نازمانمند است. در ناخودآگاه برگسونی، ما به گذشته ی ناب ژئولوژیک و 
به گذشته ی جاودان رجوع می کنیم حال آنکه در نگاه فروید زمان تاثیری 
بر ناخودآگاه دیرینه شناسانه1*  ندارد. اما دلوز با تایید نظریه ی برگسون 
عنوان می کند که ناخودآگاه، متشکل از تصویرـ  خاطرات و الیه های درهم 

تنیده شده ی گذشته ی است و در اثر تقسیم و تکثیر زمان پدید می آید.
سرایت این مفهوم به سینما را می توان به  خوبی مشاهده کرد. تصاویر 
سینمایی رویا در طلسم شده ی هیچکاک )شیارهای به جا مانده از چنگال 
بر پارچه ی رومیزی، خطوط لباس و روتختی، خطوط راه آهن و یا رد 
سورتمه بر روی برف، …(، تصاویری هستند که با تداعی و فراخوانده 
شدن شان به ناخودآگاه قهرمان فیلم شکل می دهند. تصاویر سینمایی رویا 
در سگ اندلسی بونوئل نیز تصاویر رویاگون ناخودآگاهی غیر شخصی به 
شکل کرک، مو و توتیای دریایی  است که هر یک به دیگری تغییر شکل 
پیدا می کند، و یا به شکل تصویر ابری است که با گذشتن از روی ماه به 
تصویر بالقوه ی تیغی بدل می شود که چشم را از هم می شکافد… سینما 
حتا موفق می شود تا شکاف میان رویا و خودآگاه رویا )تماشاگر( را نیز به 
از از میان بردارد. آنچه میشل دوویلیه »رویای به  کار رفته« می نامد و برای 

۱.  فروید در مقاله ی ورای اصل لذت به این موضوع پرداخته و دلوز نظراتش را در مخالفت 
با فروید در مقاله ای با عنوان آنچه کودکان می گویند ) Ce que les enfants disent(  در 
کتاب انتقادی و بالینی )ص۸۳-۸۲( بیان می کند و  تلقی نقشه نگارانه را بسیار متفاوت از 

تلقی آرکئولوژیک در روانکاوی می داند.
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دلوز به منزله ی تصویری دیداری و شنیداری است که در»حرکت جهان« 
گسترش پیدا می کند.1 در اینجا دیگر گسترده شدن ادراک به  واسطه ی 
کنش سوژه مد نظر نیست و این حرکت جهان است که جبران مافات 
شکست کنش را می کند. به این دلیل است که دلوز از شخصیت زدایی* 
و جایگزین کردن ضمیر* و از حرکت مفقود شده و یا ممانعت شده سخن 
می گوید.2 به عنوان مثال، در صحنه ی رویای باکره ی مقدس  در فراموش 
شدگان بونوئل، کودک دیگر توان گریختن ندارد و این جهان است که از 
برابرش می گریزد و کودک با استشمام بوی گوشت، دیگر خود را چندان 
به تکاپو نمی اندازد. یا در صحنه های کابوس فیلم شبح مرنائو، هنگامی 
که مرد رویابین در زیر سنگینی سایه ی خانه ها قرار می گیرد، دیگر در پی 
کالسکه ی زن اثیری نمی دود. یا در شب شکارچی چارلز لفتون این تمامی 
طبیعت است که بار مسئولیت حرکت و فرار کودکان را بر دوش گرفته3 و 
این حرکت جهان است که سوژه را دربرگرفته و به ناتوانی سوژه در حرکت 

پاسخ داده و به جهان ـ ناخودآگاه بدیعی درون سوژه  شکل می دهد.
دلوز گذر کردن از خاطره به سوی رویا را خط سیری می داند که در 
فلسفه ی برگسون به واسطه ی آن زمان می تواند درون خودآگاه و درون 
تصویر سینمایی درج  شود. رویا بزرگترین مدار انبساط تصویر است که به 
سوی تصاویر بالقوه روانه می شود و گذرگاهی است که تصاویرـ  خاطراِت 
ناخودآگاهانه ی  ژئولوژیِک  الیه های  سمت  به  را  خودآگاهانه  کماکان 
گذشته روانه می کنند و به منزله ی مسیری به سوی تصاویرـ  جهان است. 
رویا، کشف جهان به غایت گسترده تری از جهان کنونی است، چرا که ما 

۱.  دوویلیه، مقاله ی رویاهای صورتبندی نشده ) Rêves informulés(  در شماره ی ۳۵ 
Cinématographe مجله ی

۲.  دلوز، سینما ۲، ص ۸۱
۳.  همان
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را با تاریخ کلی گذشته مواجه می کند. سینما نیز  با در پیش گرفتن همین 
مسیر است که به خلق تصویر ـ زمان نایل شده و به جهاْن ژرفای حقیقی 

بالقوگی  اش و گستره ی گسترده ی زمانی اش را پیشکش می کند.

کریستال های زمان
حافظه   انبساط  متحدالمرکز  مدارهای  الگوی  تحلیل  ادامه ی  در  دلوز 
در فصل دوم ماده و حافظه، به تمایزی میان بزرگترین چرخه ی رویا و 
کوچکترین چرخه که در آن تصویر ادراک کنونی در پیوستگی با تصویر 
تعریف  اینگونه  را  کامل  ادراک  برگسون  می کند.  اشاره  است،  بالقوه 
می کند: ادراک کامل تنها با پیوستن  به تصویرـ  خاطره ای که ما در برابرش 
قرار می دهیم تعریف و متمایز می شود.1 برگسون سپس به نکته ی مهمی 
اشاره می کند: همانگونه که در ادراک کامل، تاثیر ابژه ی واقعی و ملموس 
بر ادراک به میانجی حواس ممکن می شود، تاثیر ابژه ی بالقوه بر ادراک 
نیز به میانجی تصاویر ـ خاطرات میسر می شود.2 برگسون بر متقارن* 
بودن این الگو تاکید می کند و تصاویر ـ خاطرات و اندام های حسی را 
منزله ی میانجی هایی می داند که ابژه ی واقعی و ابژه ی بالقوه را به یکدیگر 
پیوند می دهد و به واسطه ی همین پیوند است که ادراک کامل به وجود 

می آید؛
ابژه/ واقعی )اندام های حسی( —< ادراکات کامل >— ابژه/ 

بالقوه )تصاویر/ خاطره(
استحاله ی ابژه ی بالقوه  ی مورد نظر برگسون به تصویر بالقوه، ثمره ی 
کاربرد بدیع دلوز از خوانش آرای برگسون است. هر چند خود برگسون 

۱.  برگسون، ماده و حافظه، ص ۱۴۲
۲. همان، ص ۱۴۵
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می کند: وجود  اشاره  دگرگونی  و  تغییر  این  به  اظهاراتش  برخی  در  نیز 
بالفعل ما، به تدریج که در زمان جاری است به وجود بالقوه و به تصویر 
در آینه تقسیم می شود. اما با این وجود برگسون در جمالتی پیش از این 

تصریح می کند که: خاطره ی تصویر، تصویر نیست.1
البته تشبیه کردن تقسیم تصویر در آینه )به بالفعل و بالقوه( به تقسیم 
که  است  آن  دقیقتر  و  است  قیاس  یک  تنها  حال(  و  گذشته  )به  زمان 
نمایانگر دو وجهه  همچون برگسون بگوییم: تمامی لحظات زندگی ما 

است: بالفعل و بالقوه، ادراک و خاطره.2 
دلوز به هدف مرتبط کردن این مقوله با سینما، تقسیم و تکثیر زمان 
به گذشته و حال را پیرامون تصویر دیداری نیز به کار برده و در نتیجه ، 
تصویر به تصویر بالفعل و به تصویر بالقوه تکثیر می شود. دلوز به این تصویر 
دو چهره ی بالقوه و بالفعل، و به این پیوند میان امر بالقوه و امر بالفعل، 
»کریستال زمان« اطالق می کند. و به واسطه ی همین گردش و تبادل در 
میان این ساحت دوگانه است که تمامی تحلیل های بعدی دلوز پیرامون 
تصویر  می شود:  مشخص  مفهمومی  و  معنا  واجد  کریستال،  تصویرـ 
بر روی مدار کوچک  بالقوه ی خویش  به همراه تصویر  بالفعل  دیداری 

درونی کریستالیزه )متبلور( می شود.3
اما دلوز در ورای این جابجایی بدیع به چه می اندیشد؟ دلوز کاربرد 
تصاویر دوگانه و به پیوند هم درآمده   در سینما را به فعلیت در آمدن امر 
بالقوه به واسطه ی یکی از این تصاویر دوگانه، و بدل شدن امر بالفعل به 
بالقوگی توسط تصویر دیگر و به عبارت دیگر، خلق کریستالهای زمانی 
می داند. کریستال زمان در مغایرت با فرایند ادراک، دیگر در جستجوی 

۱.  برگسون، انرژی روحانی )L’énergie spirituelle( ، ص ۱۳۶
۲.  همان، ص ۱۳۶

۳.  سینما۲، ص ۹۳ 
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چیزی که به کار کنش حال بیاید به گذشته رجوع نمی کند. بلکه هدف از 
کریستال زمان، ساختن تصویری در سینماست که دیگر تشخیص بالقوه و 
یا بالفعل بودن آن و تمایز خیالین و یا واقعی بودن آن برای  ما امکان پذیر 
نباشد. تحقق این امر در گرو حرکت دوگانه ی تصاویر است: امر بالفعل 
درون تصویر بالقوه اش و درون نسخه ی )دوبل( خیالینش درج می شود، 
از میان  این )نسخه ی( خیالین  بالقوه و  امر  این  آنکه مسیر تحقق  حال 

تصویر بالفعل می گذرد.
در کریستال زمان در مغایرت با رویا، غیر قابل تشخیص بودن ساحت 
تمایز  عدم  این  بلکه  نیست،  سوژه  واسطه ی  به   دیگر  خیالین  و  واقعی 
خصلتی فی نفسه است. چرا که حرکت دوگانه ی تصاویر سینماتوگرافیک 
با گذر بی وقفه از تراز امر واقع به ترازی دیگر، موجب گشایش ُبعدی 
بالفعل می شود که از ساحت سوبژکتیو فراتر می رود و به منزله ی کنش 
رویایی  نه  زمانی،  کریستال های  بدون  گفت  باید  واقع  در  است.  زمان 
وجود دارد و نه رویابینی، و بدون تصویرـ  کریستال و بدون تقسیم و تکثیر 
دوگانه ی مستمر زمان، تصاویرـ رویا نیز وجود نخواهند داشت. یعنی اگر 
زمان نتواند به گذشته و حال، به بالقوه و بالفعل تکثیر شود، سوژه نیز 
به رویابین و کنشگر تقسیم نخواهد شد. لذا این زمان نیست که درون 
ماست، بلکه این ماییم که درون زمانی هستیم که همواره در حال تقسیم 
و تکثیر شدن به گذشته و حال است. دلوز همواره در تالش برای آشکار 
کردن این سطح تکوینی* است و همین رویکرد متمایز اوست که کلید فهم 

و پشتوانه ی تمام براهین او پیرامون مقوله ی زمان است.
دلوز الگوی برگسونی را به الگوی دیداری تغییر می دهد، پس چندان 
عجیب نیست که ابتدا این تصاویر درون آینه )همچون صحنه های مشهور 
آینه در بانویی از شانگهای اورسن ولز و یا آینه ی تارکوفسکی( باشند که 
دلوز از آنها به عنوان نمایشگر تصویر ـ کریستال در سینما یاد می کند. 
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اما ثمره ی این دگرگونی چه خواهد بود؟ پاسخ، به فرم درآوردن تقسیم و 
تکثیر زمانی واقعیت است. همانگونه که گفتیم، کلیت امر بالفعل، بالفعل 
بودن یک بالقوگی و کلیت امر بالقوه، بالقوگی یک فعلیت است. جهان 
تا بی نهایت، زمانمند تقسیم و تکثیر می شود و این پنجمین ُبعد است که 
موجب این تکثیر می شود. در نتیجه اینگونه به نظر می رسد که امر رویت 
پذیر در میان لفاف جهان های نامرئی احاطه شده است  و امر رویت ناپذیر 
نیز همواره مستعد مادیت پیدا کردن و ملموس شدن به واسطه ی یک تجلی 
و در قالب ظهوری قابل مشاهده و مرئی است. این همان اساس دو چهره ی 
درهم آمیخته ی تصویرـ  کریستال است: جهان های بالقوه تنها در لحظه ی 
همبستگی با امر بالفعل و در کریستال روشن رویت پذیر می شوند، حال 
آنکه جهان های بالفعل همواره درون امر رویت ناپذیر و تیره و تار و در درون 
کریستال تاریک و کدر واقع شده اند. اکنون به  خوبی شاهدیم که چگونه 
این دو وجه جدانشدنی کریستال، تبادل میان ماده و روح  و همچنین تبادل 
میان امر رویت پذیر و رویت ناپذیر را منعکس می کنند. البته در این مجال 
نمی توان به تمامی جزئیات تحوالت تصویر- کریستال اشاره کرد و به این 
صورتبندی بسنده می کنیم که: همواره درون زمانـ  کریستال، جستجویی 

دوسویه   و مردد در میان ماده و روح در جریان است.1
زمان،  پیرامون  تامل  بازتاب  می تواند  کریستال  ـ  تصویر  سان  بدین 
انکسار  پیرامون  زمان،  پیدایش  پیرامون  زمان،  تکثیر  و  تقسیم  پیرامون 
ماده و روح و انکسار حال و گذشته باشد.2 لذا همه چیز دوباره حول 
و چگونه  زمان چگونه ساخته  که  آمد  گرد خواهد  اساسی  پرسش  این 
زمانبندی می شود؟ دلوز می گوید: آنچه درون کریستال می بینیم، فوران 

۱. همان، ص ۱۰۱
آن  معاصر  گذشته ی  و  است  بالفعل  تصویر  می نویسد: حال،  دلوز  همان، ص ۱۰۶.   .۲

)حال(، تصویر بالقوه است.
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یا  همیشگی زندگی و زمان در جوف و میانه ی تقسیم   و تکثیر زمان و 
تفکیک زمان است.1

نمی توانست  حرکت  و  زمان  هنر  عنوان  به  سینما  که  است  بدیهی 
مکس  مونتس  لوال  کند.  امتناع  برگسونی  پرسش های  با  مواجهه  از 
اوفولس، فیلمی درباره ی زمانمند کردن زمان و تقسیم و تکثیر زمان است 
و تمام زمان های حال درون فیلم، به سیرک به عنوان زمان آینده  معطوف 
می شوند و تمامی زمان های گذشته  نیز در )نمایش پرده های زندگی لوال( 
سیرک به عنوان خاطره ی ناب حفظ و نگهداری می شوند. زمان حال، 
هرگز از تقسیم و تکثیر شدن به گذشته و از تابیده شدن بر آینده متوقف 
از فالش  استفاده  معنای  به  نه  این وضعیت  دادن  نشان  البته  نمی شود. 
بک، بلکه به  واسطه ی انعکاس میان تصاویر ممکن می شود. این همان 
چیزی است که در تصویر ـ کریستال دیده می شود، یعنی تاسیس مستمر 
زمان و در نظر داشتن این که گذشته در حال و در همزمانی با حال خلق 
می شود. لذا زمان، گاهشمارانه نیست و گذشته از اساس پیش از اکنون 
تلقی نمی شود و با فازهای زمانی مجزا و متوالی روبرو نیستیم. بلکه با 
همبودِی زمانِی گذشته، حال و آینده مواجهیم. همبودی زمان گذشته با 
زمان حال از مهم ترین نظریات برگسون است که به معنای آینده ای است 
که در زمان حال گشوده می شود و همچنین به معنای زمان حالی است 
که پیشاپیش به سمت آینده خیز برداشته است و در همین خط سیر است 
آینده پیشروی می کند. همانگونه  که حال، همزمان به سمت گذشته و 
که برگسون می گوید هرچه بیشتر در آن تامل  می کنیم، کمتر درخواهیم 
یافت که خاطره هرگز بتواند به  وجود آید مگر آنکه به صورت تدریجی از 
ادراک حاصل شود، یا آنکه زمان حال بتواند اثری در حافظه باقی بگذارد 

۱.  همان، ص ۱۲۱
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مگر آنکه در هر لحظه، حتا در لحظه ی فوران و ظهورش، به دو پرتابه ی 
متقارن تقسیم  شود که یکی به سمت گذشته فرو غلتیده و دیگری به سمت 

آینده پیش برود.1
نظریه ی  این  نشانه ها  ی  جستن  هدف  به  را  سینمایی  تصاویر  دلوز 
کالسکه ی  همچون  شاخصی  آثار  در  و  می کاود  زمان  پیرامون  بنیادین 
طالیی و قاعده ی بازی رنوآر و یا در سینمای ماکس افولس و فدریکو 
فلینی به تحلیل آن پرداخته و به آنها سینمای تصویر ـ کریستال اطالق 
می کند. چرا که همواره تبادلی چشمگیر در میان تصاویر بالفعل و تصاویر 
آن  در  وفور  به  زمان  تکثیر  و  تقسیم  و  دارد  وجود  سینما  این  در  بالقوه 
مشاهده می شود. این سینما ما را با گذشته ی خویش، حتا با حیوانیت و 
بهیمیت و هیوالوشی، با دیگر فرم های حیات و با دیگر تقسیمات زمانی 
معاصر می کند. در نتیجه ما خود را با آینده نیز معاصر درخواهیم یافت و 
به ضرورت آگاهی به آینده پی خواهیم برد )مانند فیلم های رنوآر درباره ی 

انقالب فرانسه و جبهه ی مردمی(.
مضمون مرکزی زیبایی شناسی دلوز بر اساس همین نظریات مهم 
پیرامون زمان است که بنا می شود. در نتیجه برای دلوز، زمان سوبژکتیو 
و زندگی سوبژکتیو فرو گذاشته شده و سوبژکتیویته  دیگر واجد اهمیت 
تلقی نمی شود، بلکه مسئله بر سر ارتباط سوبژکتیویته  با زمان های دیگر و 
با حافظه ی کیهانی،  با زمان چیزها و با زمان زندگی های دیگر است. به 
همین دلیل است که دلوز تصویر ـ کریستال را به مثابه ثمره ی زمانی غیر 
سوبژکتیو و حیاتی غیر ارگانیک که جهان را در برگرفته قلمداد می کند که 
می تواند ما را در تاسیس زمان، مشارکت و یاری  دهد.2 البته می توان پا را 

۱.  برگسون، انرژی روحانی )L'énergie spirituelle(، ص ۱۳۱-۱۳۲
۲.  سینما ۲، ص ۱۰۹
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از این فراتر گذاشت و همصدا با اساسی ترین باور دلوز در سینما 2 گفت 
که زمان، تنها سوبژکتیویته موجود است، زمان از اساس غیرگاهشمارانه 

است و این ماییم که درون زمانیم و نه زماْن درون ما.
اما مقصود از زمان به  مثابه تنها سوبژکتیویته  و مراد از بودن درون 
زمان چیست؟ البته نباید گمان کرد که منظور دوباره  غلتیدن در »محیطی 
عام و مشترک «* است، گویی که ما به زمان ابژکتیو جهان تعلق داریم. 
بلکه برعکس، این بزرگترین تناقض و دشواریاب ترین مسئله برای اندیشه 
است. زمان بیش از آنکه برونبودگی ابژکتیو ما باشد، درونبودگی سوبژکتیو 
ماست. زمان، درونبودگی غیر روانشناختی است. دلوز، زمان را همانند 
فرم درونبودگی در فلسفه ی کانت قلمداد می کند و خاطر نشان می کند 
که این به معنای بودن زمان، در درون ما نیست. بلکه برعکس، این روح 
ماست که به واسطه ی زمان شکاف برداشته و در هر لحظه با متاثر شدن 
از زمان، منقسم و تکه تکه می شود )مِن منفعل و متغیر درون زمان(1. 
برگسون نیز به نوبه ی خود با مفهوم مدت است که به کشف زمان به  مثابه 
فرم درونبودگی نایل می شود و در مغایرت با کانت این درونبودگی کیهانی 
و به مثابه خالقیت امر گشوده* و نسبتی است که کل را دربرمی گیرد. 
از این رو تعبیر »این ماییم که درون زمانیم« به این معنا خواهد بود که 
چیزها تنها هنگامی به زمان تعلق خواهند داشت که زمان در حکم فرم 
درونبودگی اشان باشد، که این امر کاملن در تضاد با فضا و زمان ریاضیاتی 
نیز  دلوز  است.  معطوف  چیزها  بیرونبودگی  شکل  به  صرفن  که  است 
برگسونیستی تمام عیار است و همواره زمان را به  مثابه مدت، نسبت و 
امر گشوده  می پندارد که خلق می شود، امر نو را متجلی می کند و در درون 
چیزهای متفاوت، ریتم های مدت را که برقرارکننده ی ارتباطند)مدت های 

۱.  دلوز، انتقادی و بالینی و کلینیک، ص ۴۴
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ارتباطی(* رویت پذیر می کند.1 همین تحلیل دلوز از مفهوم زمان است که 
موجبات نزدیکی صورتبندی کانت درباره ی درونبودگی و عبارت تعیین 

کننده ی برگسون در تکامل خالق را فراهم می کند:
در  که  ماییم  این  برعکس،  درست  بلکه  نیست،  ما  درون  زمان 

درونبودگی حرکت می کنیم، زندگی می کنیم و تغییر می کنیم.2

۱.  سینما ۱، ص ۱۹-۲۲
۲.  سینما۲، ص ۱۱۰ . صورتبندی دقیق برگسون در تکامل خالق اینچنین است: ما درون 
امر مطلق ایم، در چرخش ایم و زندگی می کنیم )ص۲۰۰(. این عبارت البته صورت تغییر 
یافته ی کالم پولس حواری در فصل هفدهم اعمال رسوالن است: ما درون او )خدا( ست 

که زندگی می کنیم، هستیم و حرکت می کنیم.
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فصل ششم

زمان و نازمانمندی

سینما هنر است، چرا که واقعیت شگرف زمان را نشان مان می دهد و 
درون زمانی قرارمان می دهد که تنها زمان روانشناختی ما نیست، بلکه 
پنجم جهان است. آخرین  ُبعد  زمانی روحانی و هستی شناختی بسان 
خوانش دلوز از برگسون )چهارمین شرح بر برگسون در فصل پنجم سینما 
2 از فصل سوم ماده و حافظه( با فروگذاردن روانشناسی به سوی کیهان 
شناسی، و با عبور از حافظه ی سوبژکتیو به سوی حافظه ـ وجود و به 

سوی حافظهـ  جهان که ما در آن غوطه وریم سیر می کند.
دلوز این فصل را با تشریح سه نظریه ی برگسون پیرامون گذشته آغاز 
می کند: پیشابودگی* گذشته به  صورت کلی، همبودی* تمامی سطوح و 
سفره های گذشته با یکدیگر و وجود بیشترین میزان  انقباض در گذشته.3 
دلوز هسته ی اصلی کتاب سینما 2 را در واقع بر اساس مفهوم فلسفی 
همین نظریات استوار می کند و معمای زمان را برآمده از گذشته ای ناب و 
هستی شناسانه، یعنی همان فرم نازمانمند زمان می داند. دگرگونی بزرگ 
عصر مدرن نیز در واقع عزیمت ما از حرکت کیهانی و آسمانی به مثابه 

۳.  سینما ۲، ص ۱۳۱
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زمان، به سوی زمانی است که حرکت را نمایندگی می کند )و بخش های 
متوالی حرکت را مقید و مشروط می کند(. این دگرگونی اساسی متاثر 
که  پوئتیک  فرمول  عنوان »چهار  با  مقاله ای  در  دلوز  و  است  کانت  از 
می توانند فلسفه ی کانتی را خالصه کنند« به آن پرداخته و نکات اساسی 
طرح شده در سینما 1و2 را به سیاقی کانتی دوباره به کار می گیرد.1 زمان به 
واسطه ی همین دگرگونی اساسی است که بیش از پیش شگرف و شگفت 

انگیز می شود:
هر آنچه حرکت و تغییر می کند درون زمان است، اما خود زمان تغییر 
و حرکت نمی کند، اما نه بدان سان که جاودانه به شمار آید. زمان، فرم 
تمامی چیزهایی است که حرکت و تغییر می کنند، اما خوْد همچون فرم 
پایداری است که تغییر نمی کند. زمان، نه فرمی جاودان، بلکه صرفن فرم 
چیزی است که جاودان نیست: فرم پایدار تغییر و حرکت. همچنین فرم 
مستقلی است که توان رقم زدن اسراری شگرف را دارد و تعریف تازه ای 

از زمان را ایجاب  می کند.2
همانگونه که پیشتر دیدیم »توالی«* برای کانت به فرم پایدار* زمان 
این  دلوز  است.  درونی*  فرم  و  مضمر*  معنای  مثابه  به   و  دارد  اشاره 
استدالل را گهگاه بازگو می کند که زمان نمی تواند متوالی قلمداد شود 
سان  بدین  و  است  دیگری  زمان  در  بودن  مستلزم  زمان  توالی  که  چرا 
همواره باید زمانی در پس زمانی دیگر تا بی نهایت وجود داشته باشد. از 
همین روست که کانت زمان را همچون فرم پایدار درونی و شرط وجود 
توالی قلمداد می کند. برگسون به سیاقی دیگر این رمز و راز را آشکار 
می کند و فرم پایدار زمان را گذشته ی ناب تلقی می کند. فرم پایدار زمان 

۱.  انتقادی و بالینی )Critique et clinique(، ص۴۰
۲.  همان، ص ۴۲
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در فلسفه ی مدرن اغلب به عنوان وجد )extases( زمان )گذشته ، حال 
و آینده( تعریف شده که به واسطه ی زمانبندی آغازین* سوبژکتیویته میسر 
می شود. همانگونه که سارتر می گوید وجود سوبژکتیویته تنها با زمانبندی 
با بودن  با زاویه گرفتن از خویش میسر می شود، یعنی  کردن خویش و 
آنچه که نیست و یا با نبودن آنچه که هست. لذا زمانبندی آغازین درون 
من، بدون این سویه ی هستی شناختی و بدون جهش به درون گذشته ی 
ناب، ممکن نخواهد بود. توان برگسون، آنگونه که دلوز نشان می دهد در 
به سرانجام رساندن این گذرگاه دوگانه از سوبژکتیویته به سوی جهان، 
از حافظه ی روانشناختی به حافظه ی کیهانشناختی است و دلوز نیز در 
همین راستا و در پایان سینما 2، از فراروی از خاطرات روانشناختی به 
سوی خاطره ـ جهان و از گذر از حال روانشناختی به سوی گذشته ی 
می توان  که  است  دالیلی  از  یکی  این  می گوید.1  هستی شناختی سخن 
همانند دلوز در کتاب »برگسونیسم«، برگسون را با افالطون قیاس کرد. 
پس می توان گفت که ما صرفن همواره آنچه از پیش بوده را بازمی جوییم، 
و  )یادآوری(*،  می آوریم  یاد  به  را  است  شده  اندیشیه  پیش  از  آنچه 
و  به سوی گذشته ی هستی شناختی  روانشناختی  از خاطرات  همواره 
از حافظه ی روانشناختی به ساحت روح جهان رهسپار می شویم. البته 
همبودی مدارهای گذشته )کودکی، جوانی، بلوغ …( تنها منحصر به 
درون ما نیست، بلکه در درون روح جهان نیز مدارهای گذشته همبودند. 
همچنین، زمان حاْل نه تنها درون ما، بلکه در درون جهان نیز تمام گذشته  

را به هدف پدیدار کردن آینده منقبض و متراکم می کند )کنش آزاد(*.2
زمان حال زاییده ی زمانی است که نمی گذرد، یعنی گذشته ی ابدی، 

۱.  سینما۲، ص ۳۵۹
۲.  برگسون، ماده و حافظه، ص ۱۸۱. نقطه ی S در مخروط برگسون، زمان حال را به عنوان 

متراکم ترین درجه ی گذشته نشان می دهد.
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یا همان Aîon در کتاب »منطق معنا« که نه زمان حال  زمان ابدی، و 
آینده  به  و  به گذشته  تابی نهایت  که  زمانی است  بلکه  و اجسام،  بدن ها 
تقسیم و تکثیر می شود: زمانی همواره از پیش گذشته و تا ابد در حال 

فراآمدن.1
اکنون دیگر تردیدی باقی نمی ماند که زمان به  مثابه ُبعد پنجم جهان، 
همان قدر پایدار است که مستمر، همان قدر روحانی است که واقعی، 
همان قدر بالقوه است که بالفعل و همان قدر هستی شناختی است که 
از  نمی توان  را  حال  برگسون،  مخروطی  الگوی  همانند  گاهشمارانه. 
وسعت بالقوه ی گذشته ای که منقبض می کند و از جاودانگی گذشته ی 
ناب که در خود فعلیت می یابد تا امر نو را متجلی و پدیدار کند، منفصل 
کرد. دلوز تمامی این مضامین برگسونی را به زیباترین شکل بیان می کند: 
گذشته در زمان است )همانگونه که( معنا در زبان است و ایده در اندیشه.2
امر واقعی، امر بالفعل، از دل خویش است که سرشت می کند، نضج 
و قوام می یابد، رشد می کند و به  واسطه ی توانی ایده آل، بالقوه و نازمانمند 
به جنبش درمی آید. جهان نیز ریشه هایش را در گذشته ی درونی، در زمان 
بدون  زبانی(،  )امر  واقع النگاژ  به  بالقوه می گستراند.  افق  در  و  پایدار 
معنایی که آن )النگاژ( را به  کار گرفته و آن را از حدود گزاره هایش فراتر 
 ببرد، و اندیشه ، بدون مسائل و یا ایده  هایی ـ Idées ـ که آن )اندیشه( را 
بود؟ در  فراتر  ببرد، چه خواهند  از حدود عباراتش  را  آن  بارور کرده و 
نتیجه این گذشته، معنا و ایده اند که نمایانگر واقعیت و حتا واقعیت امر 

بالقوه هستند.
این تلقی از زمان، دستاورد دومی را نیز در پی خواهد داشت. آنگونه 

۱.  منطق معنا، ص ۱۹۴
۲.  سینما۲، ص ۱۳۱
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مواجه ایم.  کیهانشناختی  گذشته ی  انقباض  با  حال  زمان  در  دیدیم  که 
اکنون آیا نمی توان برخالف تلقی آگوستین در اعترافاتش عنوان کرد که 
هیچ زمانی به جز زمان روانشناختی، زمان درون روح، و هیچ زمانی به 
جز زمان حال وجود ندارد و گذشته و آینده در هیچ جای دیگری به جز 
در ساحت روح وجود ندارند؟  همچنین آیا نمی توان گفت که  گذشته و 
آینده ی فی نفسه وجود ندارند و تنها»زمان حاِل گذشته، زمان حاِل حال و 
زمان حاِل آینده« به  مثابه کنش های روح )حافظه، شهود، انتظار( وجود 
دارد؟1 این متن معروف آگوستین راه را برای ایده ی زمانبندی کردن زمان 
به  واسطه ی سوبژکتیویته همواره می کند و دلوز را در بنا کردن مفهومی 
یاری می دهد که البته دیگر آگوستینی و سوبژکتیو نیست. برای دلوز هر 
رویداد، همزمانی زمان های حال را به  کار می گیرد و تمامی رویدادها در 
واقع یک رویداد هستند؛ » واقعه ای فراخواهد رسید، فرا می رسد، فرا 
رسیده است« . آگوستین در مورد این سه زمان حال درست می گوید اما 
زمانبندی شدن این سه زمان حال نه درون من، بلکه در خود زمان است. 
این سه زمان حال تشکیل دهنده ی یک زمان اند که به مثابه فرم دیگری از 
درونبودگی زمان است که دلوز آن را »زمان درونی در رویداد«* می گوید. 
در اینجا نیز نه با زمانی روانشناختی و یا مستمر، بلکه با زمانی ساخته 
تا  اتصال بی زمان خویش مواجهیم. زمانی  از زمان حال در درون  شده 
آن اندازه رازآلود، جبری و غیرشخصی که می توان آن را »فعلیت زدایی 

شده« قلمداد کرد.
پرسش  بلکه  ندارد.  دلوز جذابیت چندانی  برای  زمان گاهشمارانه 
به  زمان  در جریان  که  زمان است  از گذر  رازآلودتر  زمانی  پیرامون  دلوز 
آنچه که  بر هر  توان  با تمام  سوی دیمومت و جاودانگی گشوده شده و 

۱.  آگوستین قدیس، اعترافات، کتاب ششم، فصل ۲۰، ص ۲۶۹
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پیش  آید مستولی می شود )جاودانگی، فرم پایدار چیزی است که تغییر 
کرده است و دیگر از صیرورت مستثنا نمی شود: ما به صورت شهودی 
درمی یابیم آنچه یکبار پیشامد کرده است، برای کل نیز به  صورت جاودانه 
پیش می آید.1 این زمان به منزله ی حال مستمر* و نقطه ی مقابل زمان به  
مثابه گذشته ی جاودان است، و به یک رویداد و به یک زمان حال اما 
در جهان های متفاوت اشاره می کند. دلوز همواره ستایش خویش را در 
خالل تحلیل های درخشانش نثار سینما می کند، چرا که این سینماست 
در  را  زمان  و  نایل شود  زمان  نازمانمندی  از  فرم  دو  این  به  توانسته  که 
اتصاالت  و  تالقی ها  در  و  پایدار خویش  و  گسترش خوددار، خونسرد 
ممکن خویش که از مرزها و حدود هر واقعیتی فراتر می رود به تصویر 

بکشد.
دلوز درباره ی سال گذشته در مارین باد می گوید:

سپری  که  نیست  حال ها  توالی  این  هرگز  )پرسوناژها(،  آنها  برای 
آینده است که  می شود، بلکه همزمانی حاِل گذشته، حاِل حال و حاِل 

زمان را توضیح ناپذیر و سهمگین کرده است.2 
سه پرسوناژ در سال گذشته در مارین باد، هر یک متناظر با سه گونه  

۱. د لوز در کتاب »تفاوت و تکرار«، به  واسطه ی کیرکگارد به این نکته اشاره می کند که 
تکرار، نه تکرار گذشته، بلکه گشایش آینده است. این آینده است که تکرار می شود و به 
همین سبب است که لحظه به  صورت جاودانه » من« را در اختیار خود می گیرد. کیرکگارد 
در کتاب »تکرار« می گوید که تکرار به مثابه فراگذری و استعال، روح و معبر جاودانگی به 
درون لحظه است. اما در رویکرد برگسون، گذشته و امر بالقوه واجد قوام افزون تری شده و 
گذشته به مثابه جاودانگی آینده، امر بالقوه و حافظه ی هستی شناختی ) واحد همبود( تلقی 

می شود که آینده را تا ابد بارور و حاصلخیز می کند.
۲.  سینما ۲، ص ۱۳۳. اریک دوفور)Éric Dufour( در ضمیمه  ی کتاب خود با عنوان 
»سینما چیست؟« شرح مفیدی بر این عبارت دلوز ارائه می کند که: تصویر سینمایی هرگز 

در زمان حال نیست.
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از  زمان حال اند و از این طریق است که تمامی اشکال ترکیب جهان و 
پرسوناژ ها ممکن می شود)اینکه X در زمان حال گذشته زندگی می کند، 
A در زمان حال آینده، و شوهر به  عنوان سومین پرسوناژ، تمایز رازآلود و 
پنهان در زمان حال حال را تداعی می کند(، اما تماشاگر نمی داند که این 
جهان ها بایکدیگر هم امکان اند*. دلوز این فیلم را به یکی از نمادهای 
بحران تصویر ـ کنش بدل کرده و به سیاق خود شالوده ی قدرت تصویر 
ـ زمان را بر اساس این فیلم بنا می کند. از دیگر سو، این همکاری بغرنج 
و پیچیده ی رنه و رب - گرییه است که موجب بروز دو تصویر ـ زمان در 
فیلم می شود: حال مستمر رب - گرییه و گذشته ی ابدی رنه که به عنوان 
پیوند خورده و همراه  با هم  از تصویر مستقیم زمان  نشان مشخص  دو 

می شوند.
دلوز، اورسن ولز و آلن رنه را به دلیل خلق زیباترین تصویرـ  زمان  های 
سینمایی می ستاید. در سینمای ولز این »بحران زمان« است که دلوز را 
مجذوب خود کرده است: چرا که با زمانی تکه تکه شده مواجه ایم که دیگر 
امکان دوباره چسباندن این قطعات به یکدیگر وجود نداشته و فاصله ای 
که زمان از ما می گیرد امکان بازیافتن آن را از میان می برد. پیشتر نیز دیدیم 
که چگونه در همشهری کین برای جستجوی زمان و مکان خاطره ی ناب 
در گذشته تالش می شود، اما سر انجام خاطره ی ناب هیچ گاه و توسط 
تنها برای تماشاگر  این مکانیابی  یافته نمی شود و تشخیص  هیچ کسی 
و در پایان فیلم میسر می شود و هیچ یک از پرسوناژها در هیچ کدام از 
زمان های حال درون فیلم به آن پی نمی برند. در آمبرسون های باشکوه 
نیز خاطرات ناب احضار می شوند، اما هرگز زمان حالی را نمی یابند تا 
مجال گسترده شدن در آن را داشته باشند. در بانویی از شانگهای، بحران 
دیگری برای زمان ایجاد می شود و گذشته ی ناب دیگر قابل احضار شدن 
و تداعی شدن نیست و حتا دیگر واجد تصویر- خاطرات هم نیست و تنها 
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در ذیل گونه ای از توهمات شخصیت های عجیب و غریب، بیگانگان و یا 
مجنونان است که دوباره به ناگاه ظاهر می شود. تداعی و یادآوری گذشته 
مضمون آثار دیگر ولز همچون آرکادین، محاکمه و … نیز هست.  در این 
آثار بحران زمان به شکل ناممکن بودن همزمانی* و انطباق با خویشتن، 
و شکافی ناگزیر در درون هر آنچه زمانمند شده، و سفر پرخطر و تراژیک 
وضعیت انسانی به درون هزارتوی زمان به تصویر کشیده می شود که تنها 
پیشا انسانی  گذشته ای  به  بازگشت  و  مرگ  ازای  در  آن  از  برونرفت  راه 
)بازن( و به زمان غیر گاهشمارانه ی زمین است که در آن همه چیز در حال 

زایایی و نابودی است )آمبرسون بزرگ می گوید: زمین منشا ماست(.
اما شیوه ی خروج از حافظه ی روانشناختی در سینمای آلن رنه متفاوت 
است؛ در سرتاسر اثر رنه، ما در حافظه ای غوطه ور هستیم که از شرایط 
فراتر می رود: حافظه ی دوتایی، حافظه ی متعدد، حافظه   روانشناختی 
از قید خاطرات شخصی  این حافظه    ـ جهان، حافظه  ـ سن* جهان.1 
رها شده و حافظه ی متکثر و نموداری حافظه  مند* را تشکیل می دهد که 
مناطق و الیه های گذشته در آن با یکدیگر همبودند، همپوشانی* می کنند 
و تغییر شکل می دهند. فیلم های نخست سینمای رنه حول حافظه ی » دو 
پرسوناژ« می چرخند و این حافظه، زمانمندی* خارق العاده ای را خلق 
می کند که در آن، مناطق گذشته گاه در ارتباط با یکدیگر قرار  می گیرند و 
گاه این مناطق از حافظه  ای به حافظه ی دیگر، انکار شده )سال گذشته 
در مارین باد( و دیگر تعاملی در میان شان برقرار نمی شود. چرا که هر 
پرسوناژ حافظه ی خود را داراست و این حافظه )متشکل از حافظه ی دو 
پرسوناژ( با برکشیده شدن به ساحت حافظه ـ جهان، دیگر با حافظه ی 
یا موریل؛  آنها مترادف نخواهد بود )هیروشیما عشق من و  از  هر یک 

۱.  سینما ۲، ص ۱۵۵



    140    دلوز، فلسفه و سینما

پیرامون دُوران* حافظه  و دوران  زمان بازگشت(. فیلم های بعدی رنه، 
جهان اند. مانند فیلم »زندگی یک رمان است« که سه دوره ی متفاوت از 
جهان و قصر )لوکیشن فیلم( با سه دوره ی متفاوت  از بشریت در ارتباط 
قرار می گیرد، یا در فیلم »عموی آمریکایی من« که هر یک از سه پرسوناژ 
نقشه  به  مبادرت  متفاوت خویش  و گذشته  ی  قلمرو  به  واسطه ی  فیلم 

نگاری* و مکانیابی*ـ toposـ  گذشته ای متغیر و ناپایدار می کند.
درباره ی  نه  آنها  که  است  این  رنه  آثار  تمامی  مشترک  نکته ی  اما 
گذشته، بلکه پیرامون زمان اند. اما چگونه می توان گذشته ی ناب را  بدون 
فروکاستن به تصاویر ـ خاطرات شخصی شده و  بدون آوردن آن به زمان 
حال ، و بدون استفاده  از گذشته  به میانجی زمان حال،  پدیدار کرد؟ آلن 
رنه در » شب و مه« به این پرسش های بنیادین  می پردازد و با پدیدار کردن 
به تصویر ـ  گذشته بدون توسل به فالش بک و بدون دلبستگی کاذب 
خاطره است که گذشته را این چنین سهمناک و تکاندهنده می کند. رنه 
همواره اظهار کرده است که پرسوناژهایی که به سمت کنش می روند و 
گذشته را به اجبار درون زمان حال ادغام می کنند جذابیت چندانی برایش 
ندارند. بلکه او در پی به تصویر کشیدن احساساتی است که به اندیشه نیل 
کرده و به اندیشیدن وادار کند )به واسطه ی کاربردهای ذهنی که با تخیل 
کردن، نقد و داوری کردن، فراموش کردن  و… همراه می شوند(. دلوز از 
عنوان »دیاگرام« برای تشریح نقشه نگاری گذشته در سینمای رنه استفاده 
می کند. در دیاگرام، تمامی سطوح و الیه های گذشته همبودند و رویدادها 
با در ارتباط قرار گرفتن با هر یک از الیه های گذشته، تغییر شکل داده و 
تناوب هایی غیرقابل تمایز و تناسبات و روابطی نا مکانمند تولید می کنند. 
این نقشه نگاری، ذهنی است چرا که دیگر مرتبط با زمان حال و جهان 
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اکنون نیست و تنها یک پرسوناژ دارد: اندیشه، و یا زمان غیرگاهشمارانه.1
دلوز در سینما 1و2، تقابل میان رژیم ارگانیک تصویر و رژیم کریستالی 
توصیفگر  تصاویر  ارگانیک  رژیم  از یک سو،  آشکار می کند.  را  تصویر 
ـ  )حسی  واقعیت  در  ارگانیک  کنش  )مستقل(،  ارگانیک  واقعیت 
حرکتی(، تخیل ارگانیک )امر بالقوه درون خودآگاه و متعلق به خودآگاه 
است( و روایتگری ارگانیک )در نظر داشتن حقیقت و آنچه اتفاق افتاده( 
است. اما از سوی دیگر و در رژیم کریستالی تصویر، واقعیِت فی نفسه از 
میان رفته و جای خود را به توصیفات گوناگون، به روابط تمایزناپذیر میان 
امر خیالی و امر واقعی، به تناسبات زمانی غیرقابل ردیابی و به روایتگری 
بدلی*و یا جعلی می دهد که دیگر وانمود به حقیقی بودن نمی کند. گذر از 
حقیقت، پیروزی نهایی کاوش در زمان است، چرا که: این توان ناب زمان 
است که حقیقت را با بحران مواجه می کند.2 اما این هرگز به  سبب متغیر و 
نسبی بودن حقیقت در اعصار و دوره های گوناگون نیست، بلکه آنگونه که 
دلوز می گوید این زمان است که نیروی امر کاذب را در برابر حقیقت واحد 
و استعالیی به  کار می گیرد و هر مسیر زمانی، واجد نیروی خلق حقیقت 
خویش و جهان مختص خویش است. در نتیجه دیگر نه با یک جهان 
حقیقی و یک زمان واحد، بلکه با اکنون هایی هم امکان* و با گذشته هایی 
مواجه می شویم که دیگر ضرورتن حقیقی نیستند. انشعاب* زمان، اعالن 
داوری های  تمامی  بر  بطالنی  خط  و  قدرت  روابط  با  نیچه ای  نبردی 
حقیقی است. رویکردی که در دوره ی آمریکایی سینمای فریتس النگ  
با فیلم هایی چون »وقتی که شهر می خوابد« و »جالدان هم می میرند«، 

۱.  همان، ص ۱۵۹. دلوز پیرامون سینمای رنه و حافظه ـ جهان از کتاب » آلن رنه« اثر 
نام  با همین   )René Prédal( و از مقاله ی رنه پردال )G. Bounoure( گاستون بونور

استفاده می کند.
۲.  همان، ص ۱۷۰
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و در سینمای ولز با فیلم هایی چون »محاکمه« که اثری پیرامون شیادی 
قضاوت است، و یا در »ت مثل تقلب« به  خوبی قابل مشاهده است. ولز 
در »ت مثل تقلب« می گوید: قصه بر هنر و بر حقیقت حکمرانی می کند.1
نا باوری به جهان و انکار جهان چه از دست  در مقابل نهیلیسم و 
هنرمند برمی آید به جز داستانسرایی جهان ها و ابداع فیگورهای حقیقی و 
بدیع که هیچ گاه از بر هم زدن هویت و فرم موجود حقیقت دست برندارد و 
همواره امکانات تازه ای برای حیات بیافریند، امر نو را پدیدار  کند و به آن 
برجستگی* بدهد )هرمان ملویل در برابر فرم به آن Shape می گوید(. دلوز 
می نویسد: هنرمند خالق حقیقت است، چرا که حقیقت نه دست یافتنی، 
نه جستنی و نه بازتولید شدنی، بلکه تنها و تنها خلق شدنی است، و هیچ 
حقیقتی به جز خلق امر نو وجود ندارد و ابداع چیزی از نو، تنها اقبال 
ممکن برای هنر و برای زندگی است، اقبالی نیچه ای، ملویلی، برگسونی، 

ولزی.2

۱.  م: معادل عنوان فرانسوی فیلم  وقتی که شهر می خوابد و  فیلم ت مثل تقلب به ترتیب 
 Vérités( »و »حقایق و دروغ ها )L'invraisemblable vérité( »حقیقت غیر واقعی«

et mensonges( است.
۲.  همان، ص ۱۹۲
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فصل پایانی

هفت پارادوکس پیرامون حرکت و زمان

دو اثر سینمایی دلوز در بردارنده ی نظریاتی توانمند پیرامون حرکت و زمان 
و بازتاب کاملی از آرای برگسون اند که تا تاللویی تناقض آمیز ارتقا یافته اند: 

امر غیر قابل اندیشیدن، چیزی است که تنها می توان به آن اندیشید.
1( ادراک انتقال در یک فضا و یا در یک نظام بسته  ، بدون ادراک امر 
گشوده و بدون ادراک تغییر در کل، که همان ادراک حقیقی حرکت هستی 
پارادوکس  پارادوکس،  نخستین  داشت؛  نخواهد  است وجود  شناختی 

ادراک است: امر ادراک ناپذیر، شرط ادراک است )تصویر- حرکت(.
2( ادراک تصاویْر بدون ادراک تصاویر در خود، رویْت بدون رویت 
پذیری هستی شناسانه و بدون نور هستی شناسانه وجود نخواهند داشت 
و امکان پذیر نخواهند بود؛ پارادوکس دوم، پارادوکس امر رویت پذیر 

است: امر رویت ناپذیر، شرط امر رویت پذیر است )تصویر در خود(.
امر رویت پذیر، انکسار نور نا  آشکار )هستی شناسانه( بر تیرگی جسم 
است. تصاویر ادراک، تصاویری در خود   اما منتخب و کادربندی شده  به 
باز آورده  تعین ناپذیر،  زنده ی  کانون  به  که  )بدن( هستند  وسیله ی جسم 

می شوند )تصویرـ  ادراک(.
3( ادراک از کنش جدایی ناپذیر و بنابراین حسی ـ حرکتی است. 
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در کنش، جهان گردآمده در پیرامون سوژه، همزمان بیانگر کنش بالقوه ی 
چیزها بر روی اجسام )بدن ها( زنده و همچنین اعمال کنش ممکن این 
بدن ها و اجسام بر آن کنش )نخستین( است )فاصله، شکاف و واکنش 

تاخیری: تصویرـ  کنش(.
4( گسست شاکله و الگوهای حسی ـ حرکتی و تعلیق کنش، منجر 
به ظهور حافظه ی روانشناختی )تصاویر ـ خاطرات(، حافظه ی هستی 
و  کلی، سفره های گذشته(  به صورت  ناب، گذشته   شناختی )خاطرات 

حافظه ی کیهان شناختی*می شود )تصویرـ  جهان ها(.
و حال وجود  گذشته  به  زمان  تکثیر  و  تقسیم  بدون  زمانمندی   )5
با  توالی  در  گذشته  است:  زمان  پارادوکس  پارادوکس،  سومین  ندارد. 
زمان حال نیست، بلکه معاصر زمان حال است و زمان نه گاهشمارانه 
و خطی، بلکه همگستر*است. این تقسیم بندی، اساس پیدایش حقیقی 
پیدایش  بالفعل،  امر  بالقوه و  بنیان زمان است. همبستگی* امر  زمان و 
تصویر ـ کریستال را درپی خواهد داشت: تصویری دو وجهی*، بالقوه و 

بالفعل، حال بالفعِل گذشته و گذشته ی بالقوه ی حال.
6(  زمانمندی زمان نه تنها گاهشمارانه )در برابر ایده ی همگستری 
مرتبط  پارادوکس  چهارمین  نیست.  هم  روانشناختی  بلکه  زمان(، 
زمانبندی  که  نیست  سوبژکتیویته  این  است:  زمان  سوبژکتیویته ی  با 
)سوبژکتیویته  است  شده  زمانبندی  سوبژکتیویته  خود  بلکه  می کند، 
توسط زمان شکافته برداشته و به من تجربی و به من ناب کانتی تقسیم 

می شود(.
7( زمان، فرم پایدار درونبودگی است. ما درون زمانیم چرا که زمان، 
خوِد درونبودگی است: پارادوکس پنجم، پارادوکس درونبودگی است: 
زمان نه زمان بیرونی قابل محاسبه در علم، و نه درونبودگی روانشناسانه 
است. بلکه فرم پایدار درونبودگی است که تمام توالی و استمرار تجربی را 
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مشروط به خود می کند )کانت( و به منزله ی مدت درونی کیهانی است که 
تمامی صیرورت ها را مشروط به خود می کند )برگسون(. 

و  برتری  هیچ  واجد  ما  محور(  )فاعل  سوبژکتیو  خودآگاهی   )8
جاودان  حال  به  و  ناب  گذشته ی  به  ما  سوبژکتیویته  نیست.  رجحانی 
امر  و  موجود  سوبژکتیویته  تنها  زماْن  که  چرا  است.  شده  زمانبندی 

گشوده ای است که از جهان گذر کرده و آن را تغییر می دهد.
به  نمی گذرد:  که  می کند  اشاره  زمانی  به  گذر،  حال  در  زماِن   )9
گذشته ی ناب، به الیه ها و سفره های گذشته، به حال جاودان و به نقاط 
حال. ششمین پارادوکس، پارادوکس امر نازمانمند است: امر نازمانمند، 
امر زمانمند را به خود مشروط می کند. چرا که از یک سو وجود حال، 
تنها به  منزله ی انقباض گذشته ی ناب است و از سوی دیگر، رویدادها 
فقط در حالی امکان وجود خواهند داشت که درون جهان های متفاوت، 
و در درون گذشته ها و آینده ها )کیهانشناختی متکثر( توزیع  شده باشند. 

لذا جاودانگی گذشته و استمرار حال، دو تصویر مستقیم زمان هستند.
10( زمان به مثابه ُبعد پنجم، بعدی خالق و روحانی است که فرای 
فضا و حرکت تبدیلی قرار دارد. تصویرـ  زمان، ژرفایی خالقانه و روحانی  

را از نو به جهان پیشکش می کند.
توان  11( سومین تصویِر زمان: زمان، خلق کردن، روابط قدرت و 
استحاله است که خلق صیرورت را میسر می کند. مسیر زمان، مسیری 
است که از خلقتی به خلقت دیگر و از توانی به توان دیگر منشعب می شود.1 
سومین تصویر زمان، هفتمین پارادوکس را می سازد، پارادوکس حقیقت: 
این وجود نیست که حقیقی است، چرا که صیرورت همواره حقیقت را 
در هر لحظه فسخ و ملغا می کند. هنر تنها هنگامی واجد ارزش می شود 

۱.  سینما۲، ص ۱۷۱
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که این خالقیت را در قوای نخستین خویش بازیابد تا در مواجهه با دو 
گونه از نهیلیسم، یعنی ناباوری به جهان و انکار جهان، واجد قدرت خلق 

کردن، توان داستانسرایی کردن و افسانه پردازی کردن جهان ها باشد.
12( زندگی ما )به  عنوان بخشی از کل(، همواره در آستانه ی تالقی با 
زمان خالق، در شرف امر گشوده و یا در معرض حرکت خالق امر کلی 
قرار دارد. وضعیتی که می تواند به دیگر مدت ها پیوسته و به واسطه ی 
زندگی  فرارونده ی  توان  واسطه ی  به  و  زمان  کریستالی  درونبودگی 
غیرارگانیک از این وضعیت گذر کرده و در مطابقت با جهان های بالقوه و 

با زمان های نازمانمند و در همراهی با روابط قدرت قرار  گیرد.
سینما 1و2 با ارائه ی شگرف  ترین کاربردها از برگسونیسم، سرانجام از 
گستره ی اندیشه ی برگسون نیز فراتر می روند. بینش فراخی که فلسفه و 
سینما را متحد و جهان های گسترده تری از جهان انسانی خلق می کنند که 
به جهان انسانی نیز امکان بسط و گسترش می دهد. از اینرو داستانسرایی 
نیز واجد توان آفرینش جهان ها و حقایق بدیع شده و این آفرینش تنها در 
صورتی ممکن خواهد بود که نازمانمندی زمان را به مثابه امر بالقوه و 
خالقیت زمان را به مثابه صیرورت  بیانگاریم. تنها در صورت اختیار کردن 
جریان امر بالقوه، جریان رویداد، جریان گذشته ی ناب و حال مستمر و 
پیوند دادن  آنها به داستانسرایی است که ما واجد توان ثمر بخشیدن به 
آینده در ورای هر آنچه در جهان واقعی و یا در جهان سینماست، خواهیم 
شد. این سه گونه از تصویر زمان، حامل رد و نشانی از امر گشوده در 
سینما و فلسفه، و گواهی بر وجود صیرورتی مستمر در تفکر و اندیشه ی 

غرب است.
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واژه نامه ) بر اساس الفبای فارسی(

révélation  آشکارگی، آشکار و عیان سازی
déjà vue  آشناپنداری
conscience  آگاهی، خودآگاهی
mannequin   آلت دست
chambre obscure  اتاق تاریک
communauté  اجتماع
perception totale  ادراک تمام و کلی
perçu  ادراک شده، ُمدَرک
perception pure  ادراک ناب
aliénation  از خود بیگانگی
métaphorique  استعاری
information  اطالعات
informatique  اطالعاتی
opérations  َاعمال
pratiques  َاعمال، فعالیت ها
langage  امر زبانی النگاژ
Mouvement  )امر و یا ایده ی حرکت )با حرف بزرگ
Visibilité  )امر رویت پذیر و یا ایده ی رویت پذیری )با حرف بزرگ
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dilatation  انبساط
abstraction lyrique  انتزاع لیریک
 translation  انتقال
organique  انداموار، تشکل مند
diffraction  ق انکسار، َتَفُرّ
Idée du tout  ایده ی کل
mobilité  انرژی جنبشی، جنبش
bifurcation  انشعاب
déréalisation  انکار و مسخ واقعیت
statique  ایستا
stases  ایستایی، سکون
illustrative  ایضاحی، تشریحی، توصیفی
réflexion  بازتاب
intervalle  بازه، فاصله
strié  بافت مخطط مانند پارچه بافی
actuelle  بالفعل
virtuelle  بالقوه
virtualité  بالقوگی
impersonnel  بدون فاعل
reliefs  برجستگی، نقش برجسته
extensive  برون افزا، برونگستر
surimpressions  برهم نمایی
gain de réalité  بهره  و یا مازاد  واقعیت
Exprimés purs  بیانات ناب
expression  بیانگری
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surcharge  بیش انباشتگی، تلنبار
hypermnésie  بیش یادآوری
 immuable  پایدار
nihilisme  پوچ باوری
dynamique  پویا
préexistence  پیشابودگی
pré-personelle  پیشاشخصی
développement پیشرفت، تحول 
configuration پیکربندی، ریخت 
intrigue  پیکره ی داستانی، پالت
continuum  پیوستار
conjonction  پیوستگی
affective  تاثرآمیز
histoire antiquaire  تاریخ عتیقه، تاریخ باستانی
histoire monumentale  تاریخ یادواره ای
obscure  تاریک، گنگ و مبهم
 obscurcissement  تاریک نمایی
conversion  تبدیل
empirisme  تجربه گرایی
réalisation  تحقق، متحقق کردن
intolérable  تحمل ناپذیر، طاقت فرسا
admiration  تحیر، تحسین، شگفتی
déformation  تخریب شکل
accélération  تسریع
 série intensive  تسلسل مشدد
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polyvision  تصاویر چندگانه
image en soi  تصویر در خود
image optique-sonore pure  تصویر دیداری - شنیداری ناب
image-affection  تصویر- تاثر
image-pulsion  تصویرـ  تکانه
image mentale   تصویر ذهنی
image-action  تصویرـ  کنش
dédoublement  تقسیم و تکثیر، دو قسمت کردن
coupure  تقطیع
changement  تغییر، دگرگونی
transformation  تغییر شکل، دگردیسی
impulsions  )تکانش و رانش )غیر ارادی
 pulsion  تکانه، سائق
génétique  تکوینی
confusion  تلفیق، امتزاج
admiration  تمجید، ستایش
génération  تناسل
interférences  تناظرات، متداخالت
alternance  تناوب
succession  توالی
simultanéité lumineuse  توامانگِی نورانی
description  توصیف گری
illusion  توهم
hallucination  توهم، وهم انگیزی
dualisme  ثنویت گرایی، دوگانه باوری



151        واسر واهه ف مد اسا  الف ای فا س و

attractive  جاذب، گیرا
alternative  جایگزین
flux  جریان
somatisation  جسمانی کردن
substance  جوهره، ذات، هیولی
univers  جهان، گیتی
 acosmisme  جهان وهم پنداری
charpentes  شاکله ها، چارچوب ها، استخوانبندی
cycle   چرخه ، مجموعه
visage  چهره
visage intensif  چهره ی درون گستر
mémoire-âges  حافظه  - سن، حافظهـ  قدمت
mémoriel  حافظه  مند
présent perpétuel  حال مستمر
poses  )حاالت )حاالت بدن و اجسام
motrice  حرکتی
micromouvements  خرده حرکت ها
attribut logique  خصیصه ی شناختی
créativité de l'Ouvert  خالقیت امر گشوده
hypnose  خواب مصنوعی
conscience supérieure  خودآگاهی برتر
automate spirituel  خودکاری روحانی
donné  داده، شناسه، مشخصات
intensif’ve  درون افزا، درونگستر
classification  دسته بندی، طبقه بندی
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doubler  دو چندان کردن، بسط و فزونی دادن
âge  دوران، زمانه
biface  دو وجهی
archéologique  دیرینه شناسانه، باستان شناسانه
rapport  رابطه
événement idéal  رخداد ایده آل
béhaviorisme ،comportementalisme  رفتارگرایی
narration falsifiante  روایتگری بدلی
esprit  روح
 spiritualisme  روح باوری
  éclaircissement  روشن نمایی
dépouillement  زدایش، خلعیت، کاستن
temporalisation originaire  زمان بندی آغازین
 temps intérieur à l'événement  زمان درونی در رویداد
temporalité  زمانمند بودن، زمانمندی
temporelle  زمانی، زمانمند
pulsion  سائق، تکانه
pulsionnel   سائق مدار، سائق گون
agencement  سامان دادن، نتظیم کردن
paradigme  سرنمون، الگو
nappe  سطح، سفره
plan d’immanence  سطح درونماندگار
sujet collectif  سوژه ی جمعی
cinéma de voyant  سینمای مشاهده گر
dépersonnalisation  شخصیت )تشخص( زدایی
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fêlure  شکاف، ترک
passionnel  شورانگیز، محنت بار
intuition  شهود، شم
visionnaire  شهودی، مشاهده گرانه
coup de poings  ضربه ی مشت
pronominalisation  ضمیری سازی، جایگزین کردن ضمیر
universel  عام، جهانشمول، فراگیر
invraisemblance  عدم واقع نمایی
photographique  عکاسانه
marques  عالئم و یا شاخصه ها
algèbre  علم جبر
suprasensible  فرا)فوق( حساس، لمس ناپذیر
spéculative  فراکران  نگرانه
surréel  فرا واقعی
postulat  فرض مسلم، بن انگاره، مسلمات
 forme immuable du temps  فرم پایدار زمان
formes intelligibles  فرم های مفهومی
   forme d’intériorité  فرم درونی
désactualisé  فعلیت زدایی شده
divin  قدسی، الوهی
 intentionnalité  قصدیت
polarité  قطبیت
imagination  قوه ی خیال
intelligence  قوه ی فاهمه
décadrage  کادر زدایی
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 travail  کار
acte libre  کنش آزاد
 cosmos  کیهان، گیتی
cosmologique  کیهان شناختی
cosmique  کیهانی
 passage  گذر، معبر
variation  گوناگونی، تنوع
typologie   گونه شناسی
enveloppe extrême  لفاف غایی
distrait  متفرق، پراکنده
symétrique  متقارن
ambiance  محیط
lieu commun  محیط مشترک
fondus  )محو کردن تصویر)تکنیکی در نقاشی
durée  مدت، دیمومت، دیرند، استمرار
durées communicantes  مدت های ارتباطی
percepts  ُمدرکات
questions  مسائل ، پرسش ها
visions  مشاهدات
contemplations  مشاهده، مشاهده  گری، مداقه
figuré  مفروض، متجسم
concept  مفهوم
élémentaires  مقدماتی، ابتدایی
coupe  مقطع، برش
échelle  مقیاس
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sens intime  معنا و مفهوم مضمر و یا باطنی
Possibles purs  ممکنات ناب
 moi distrait  من مشتت و پراکنده
vision  منظر، مشاهده، بینش، بصیرت
vision totale  منظر کلی و تام
individualisation  منفرد کردن
Entité abstraite  موجودیت و یا وجود منتزع
thématique  موضوعیت
montage intellectuel  مونتاژ خردورز
désir  میل
incorporel  نابدنمند
mobile  ناپایدار، متحرک
subconscient  ناخود آگاه
intemporelle  نازمانمند، بی زمان
asémiologiques  نا نشانه  شناسانه
 relation  نسبت
amnésie  نسیان
vue  نظرگاه ، دید
vues instantanées  نظرگاه های آنی و لحظه ای
cartographie  نقشه نگاری، مساحی
spectacle  نمایش
lumière obscure  نور تاریک
force  نیرو، توان
 la force hostile  نیروی خصم
translucide  نیمه شفاف
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unité réfléchissante  واحد بازتابگر
extases  وجد
positions  )وضعیت ها )بدن و اجسام
faits  )وقایع )جمع واقعه یا بوده
fantasme  وهم ورویا
chaos  هاویه
délire  هذیان
 incompossibles  هم امکان
fusion  همایگی، پیوند، ائتالف
coalescence  همبستگی
coexistence  همبودی
ontologique  هستی شناختی
superposer  همپوشانی کردن
empathie  همدلی
coïncidence  همزمانی، انطباق
 co-agencement  همسامانی
co-extension  همگستری
réminiscence  یادآوری، تداعی


