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 دلوزی در تحلیل فیلم -شناسی بنیامینیروش: خوانش مضاعف

 (الی ۀدربارهمراه با تحلیل فیلم )
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 چکیده
دلاوزی و   _بنیاامینی  منظریی در باب چگونگی خوانش فیلم از ختشناهدف این مقاله طرح بحثی روش

بارای ایان هادف ابتادا پروبلماتیاک دو اانگی        .اسا  تحلیل یک فیلم  از رهگذرکاربرد آن  نحوۀنمایش 

نظاری طارح محا ا     ۀ زمینا واقعی  و هنر و یا رابطه داستان و واقعی  یا سینما و واقعی  را باه مثاباه   

-معرفا   نظاری   ۀزمینسپس با توجه به این . دهیمتوضیح می شناختی  ول سینما و تحلیل فیلمروش

قعی  اجتماايی و بازنماایی یاا    اتقابل بین و افالطونی ۀمسئلا شناسی دلوزی در باب سینما و چالش آن ب

-دلوزی در تحلیل فیلم به بح  مای  -شناسی بنیامینیتصویر سینمایی آن را به مثابه اساس نظری روش
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لیستی و پدیدارشناختی آندره باازن و رهیافا    رئاهای رهیاف  با به سینما در تقابل بنابراین رویكرد دلوز
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 مقدمه و طرح مسئله

 ویاد    ونه که دلوز میهمان. تامل در باب واقعی  اجتمايی اس  ۀيرصترین سینما امروزه مهم

های متفاوت  بسیاری از افراد در  وزه(. 511-22: 5898دلوز  ) «هاس  سینما هنر معاصر توده»

هاای بسایاری را در یار کاار خاود       تاوده  وو با موضويات متكثر در  ال برساختن آن هستند  

قادرت   هماین امار   .آن مشغولند ۀبینند و بسیاری به بح  دربار را می ساخته اس   بسیاری آن

هاای  اجتماايی و تارس   5نامناساحات  ای در شكل دادن و بهم آمیختن مناساحات و  قابل مال ظه

سینما به مثابه نويی ناخودآ اه با این تفاسیر . ترین امیال به سینما بخشیده اس  افراد و يمومی

کناد    کند  تفسیر می شناختی را ابداع می های پژوهش جامعه سینما ابژه. کند اجتمايی يمل می

صرفا درباره جامعاه تممال    هافیلم. کند را از شكل طحیعی خود خارج می هاآن دهد و نمایش می

 . کنند ی نیز میبند  ذارند  تقسیم کنند  بلكه جامعه را که به نمایش می نمی

سینما را جدی  رف ؟ بسیاری از مردم به سینما به مثاباه فعاالیتی فرايتای نگااه      باید آیا

روند تا سر رم شوند  تا برای زمانی هرچند کوتاه در ساالنی تاریاک    به سینما می هاآن .کنند می

. لیاق درآورناد  ها فرو روند و زند ی روزمره خود را با همه مسائل و مشاكالتش باه تع   در صندلی

آنچاه   به مثابه بخشی از زند ی فكری و ياطفی خود در نظر بگیاریم؟  بایدبنابراین آیا سینما را 

تارین ابازار تولیاد     سازد  اینس  که سینما یكی از و ا تمااال  مهام  بررسی سینما را ضروری می

دی برای اهاداف  ها از تولیدات سینمایی به منزله تایی بسیاری از دول . فرهنگی در دنیای ماس 

هاای   امروزه صنع  و هنر سینما در مقیااس . کنند های آینده  مای  می آموزش به نسل خود و

این درآمیختن همواره در فضاایی اجتماايی   . باال با اقتصاد  سیاس  و تكنولوژی درآمیخته اس 

 ع   در واقا  یارد   یرد  که سینما را همچون یكی از الگوهاای فرهنگای باه کاار مای      صورت می

تصاویر  ... کند سینما یک تخیل بصری و جریان روایی را در مقیاس بزرگ به فرهنگ يرضه می»

تاوان  بنابراین سینما را می(. 15: 5191کالكر  )« زا و پرشور اس  متحرك چیزی معنازا  داستان

                                                 
1
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تصااویر   . های  فتمانی در جهان معاصر تعریف کارد  یر ستیزهپسند و همه وزه يامهبه ينوان 

های واقعی  سینمایی  زند ی روزمره را تح  الشاعاع  های زند ی و ایدهها  رویاها  سحکانتزیف

را جها    هاا آن زند ی خود را در میان مردم دارند و زناد ی   هاآن (.2112السر  ) اندقرار داده

برای مثال هالیوود مدتهاس  صانعتی جهاانی اسا   زباانی  ساترده و قدرتمناد در       . دهندمی

کناد کاه   سینمایی که در رابطه با سینماهای دیگر همان نقشای را باازی مای   . اطات بصریارتح

اما قدرت ساینما از کجاا   . کردندزمانی کشورهای مرکز در رابطه با کشورهای پیرامونی بازی می

راهنماای   ۀمنزلواقعی  و زند ی انضمامی دارد؟ این پرسش به  باشود؟ و چه ارتحاطی ناشی می

 .يمل خواهد کرد اساسی مقاله

تارین   کند کاه جازو قاوی    ای خلق می سینما با ترکیب تصاویر  روای  و موسیقی  بازنمایی

تارین و در  مهم.  ری اس امروزه سینما ابزاری برای روای . شودقلمداد میهای انسانی  خالقی 

نی  جهان  در یری و برانگیختن يواطف و ا ساساات انساا  در ترین واسطه برای کاوش  دسترس

کنایم کاه در آن ساینما و فایلم بخشای از       ای زناد ی مای   ماا در زماناه  . خاطره و تخلیل اس 

-جا  اضری سینما را چگونه مای همه اما این وفور و(. 2111برانستون ) باشند  اه ما میسكون 

توان با زند ی اجتمايی آشتی داد؟ آیا سینما بازتاب زند ی اسا  یاا چیازی فراتار از آن؟ آیاا      

 یا باريكس  خاود    های اجتمايی هستندها و واقعی ها شواهدی دم دستی یا رایج از دید اه فیلم

ها مواد خاصی برای  از چه ماهیتی برخوردارند  آیا فیلم هافیلم. کنند ها تممل میدر واقعی  هاآن

هاا   متاوان در بااب فایل    اما چگوناه مای  . هاآن اند و یا منحعی برای آرایش شناسی یا فسلفه جامعه

هاای   های اطالق ساختمان ها را ابژه اندیشید؟ از یک طرف  رایش نیرومندی وجود دارد که فیلم

این رویكرد در . اندهای خاصی که خود از جای دیگری ریشه  رفته   نظریهداندمینظری خاصی 

لم تحیینی بلندباال از نظریه مورد نظر آيااز و ساپس فقاط در پایاان باه فای       يالب بررسی فیلم با

خود را در خدم  نمایش درستی ویژۀ تصاویر  های فرهنگی  به ينوان فرآوردهکه شود  رجوع می

. شاود  پذیر شدن آن نظریه مای  دیگری که باي  فهم ۀا فیلم به مثابه پدیدیک نظریه قرار دهند  



  خوانش مضاعف 

 932 

ه ای ک درستی دستگاه نظری بر ها فقط تمییدی دیگر بنابراین این رویكرد بر آن اس  که در فیلم

یاابیم    مای  هاآن ها سخنی از آنچه ما در  آیا فیلم  اما. پرداز از پیش بدان پایحند اس   بیابد نظریه

هاا مااهیتی    ویند؟ آیا نظری دربارۀ پیشینه برداش  یا دریاف  خویش دارناد؟ ایان پرساش    می

. خ های ساینما را از هام متماایز ساا    شناسیتوان روششناختی دارند و بر این اساس میروش

پاسخی که سینما را به محتاوا   .سازداسخ متمایزی را مطرح میدلوزی پ -بنیامینیشناسی روش

 .کندبلكه محتوای فیلم را به واسطه فرم و زیحاشناسی بررسی می. دهدو مضامین تقلیل نمی

هاا بادین شایوه      آیا تفسیر فیلم :کنند های محتملی بروز می اما از همان ابتدای راه  نگرانی

یا اینكه اساسا  کاار ردان منظاور    وجود نداردها آن روی درواندن چیزهایی نیس  که به هیچ خ

. هاایی وجاود نادارد    هیچ روش يالی برای تساكین چناین نگرانای   . اس  داشتهن هاآن خاصی از

و . تعیین اینكه آیا خوانش فیلمی از خودش با خوانش بیرونی متضاد اس  یا خیر  میسر نیسا  

. به این تصور دريلتید که خوانش خاصی تنها خوانش معتحر از یک فایلم هساتند   دنحای درضمن

هاا باه هااهر     کنند  این واقعی  کاه فایلم   ها بیان می ها واقعیتی را دربارۀ فیلم اما همه این بح 

 . خواهان تفسیرند

منظاری  در بااب چگاونگی خاوانش فایلم از     شاناختی  هدف این مقاله طارح بحثای روش  

 تحقاق ایان   حلیل یک فیلم اسا   بارای  ت از رهگذرکاربرد آن نحوۀ نمایش لوزی و د -بنیامینی

هدف ابتدا پروبلماتیک دو انگی واقعی  و هنر یا رابطه داستان و واقعی  یا سینما و واقعیا  را  

. دهایم شناختی  ول سینما و تحلیل فیلم توضیح مای نظری طرح محا   روش ۀبه مثابه زمین

شناسی دلوزی در باب سینما و چالش آن باا مسائله   معرف  نظری زمینۀ سپس با توجه به این 

قعی  اجتمايی و بازنمایی یا تصویر سینمایی آن را به مثابه اساس نظاری  اتقابل بین و افالطونی

شناسای  ساپس روش .  اذاریم دلاوزی در تحلیال فایلم باه بحا  مای       -شناسی بنیامینیروش

شناختی مسلط زبانشناختی و روانشناختی در های روشف ا در تقابل با رهیادلوزی ر -بنیامینی

  .معرفی خواهیم نمودمطالعات سینمایی 
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 سینما و بازتاب امر اجتماعی

سینما صرفا  یكای از  . س استم یب ترین ابدايات قرنشكی در آن نیس  که سینما یكی از بزرگ

جهاان  . ه هرکدام از ماسا  ناپذیر از زند ی روزمر های هنر مدرن نیس   بلكه بخشی جدایی فرم

  اینترنا  و  هاا دی وی دی شنیداری اس   ساینما  تلویزیاون    -های بصری  رسانهما سرشار از 

و    ا ساساتعرف مهم تكوین م منابعبلكه   نیستند های کامپیوتری صرفا  وسایل سر رمی بازی

وران ماسا  و  مردم فرهنگ يامه را دوس  دارند  فرهنگ يامه زبان مشاترك د . يواطف هستند

فرهنگای و هناری   هاای   نوشتن در باب آن نوشتن در باب ماردم اسا  و ساینما یكای از فارم     

ساینما بخشای از   . مسلطی اس  که به وسیله مردم بیش از هر هنر دیگری ا اطاه شاده اسا    

باال  ناويی    کاه فایلم مانناد مااهیگیری و بایس     نشانگر آن اسا   قدرت آن » فرهنگ ماس  و 

واقعی  فرهنگی که به فالن شیوه و بهمان شیوه همواره ما را باه بیارون    فرهنگ ناب اس   یک

؟ و چه چیازی قارار دارد   اما در پس فیلم (. 11: 5191هارکورت  ) «راند های هنر می از محدوده

آیا سینما  تصویرپردازی از طحیعا  و جامعاه اسا ؟ آیاا دورباین        ذارد؟ چگونه بر ما تمثیر می

آیا فیلم و جامعه با هم یكی هستند؟ ا ر فیلم سایه  تصاویر یاا   . اس  تولید مثل طحیع  ۀوسیل

یكی از طرفین را انتخاب کرد یا راه ساومی   دبایکپی واقعی  اجتمايی نیس   پس چیس ؟ آیا 

يااز  آبه بازی ایان دو اانگی دريلتیاد و یاا واساازی ایان تقابال دوتاایی را          دبایآیا . وجود دارد

؟ ا ر واقعی  خود  کپی کپی یا سایه سایه باشد چه؟ در این بخاش  صورتحندی راه سوم قرار داد

نظاری  هاای  با نگاهی به ماهی  و مفهوم دو انگی هنر و واقعی  و به تحع سینما و جامعه زمینه

 .کنیمده میاشناسی دلوز آمروش ۀارائرا برای 

ین باود و بخشای   هنر ابزار آی. های هنر محتنی بر افسونی جادویی و آیینی بود اولین تجربه

های هنر  این فرض ا تا هم اکنون زناده ا مطارح باود کاه هنار         در اولین نظریه. از تداوم سن 

در ایان  . شاود  ای پرسش ارزش هنر مطرح می یعنی تقلید  تقلید واقعی  و با طرح چنین نظریه

نگی چگاو  ۀمسائل شناسی همیشه مسئله بازنمایی را مورد کنكاش قرار داده اسا     زمینه جامعه
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در . شناختی در جهان بوده اس  مرتحط ساختن بازنمایی و واقعی  يرصه  سترده کاوش جامعه

ا ار بازنماایی   . بسیاری از موارد این مسئله بر سب تناهر و مطابق  مورد بح  قرار رفته اس 

. کناد  مطابق واقعی  اس   بنابراین سینما جهان اجتمايی را بصورت يیرمستقیم بازنماایی مای  

شاناس و   در ایان رویكارد جامعاه   . نشایند  شناختی می ی ثانویه که در کمین تامالت جامعهابزار

هردو بازنمایی بصری و مفهومی از جهان  هاآن چرا که . ساز ضرورتا  در رقاب  با هم هستند فیلم

شناسای   جامعاه »مطالعه سینما با يناوان    متعارف براساس این رویكردِ. دهند اجتمايی ارائه می

آموزشای بااقی خواهاد     و تكنولوژی تربیتیهیمت سینما در شود و  معرفی و محدود می «سینما

 .ماند

ها از کجا و چگونه آياز شد؟ نخستین تالش در این زمیناه  تمثیال ياار     اما این بازی سایه

بر این اساس  انسانی  در ياری در زنجیار اسا   باا تماامی ناراضای باودنش از       . افالطون اس 

ها و امكانات محارزه برای باه چناگ آورن زناد ی جدیادی در قلماروی بااالتر         يفل   از هرفی

جهان صور خیالی یا ناواقعی   جهانی کاه   يار در اینجا نمایانگر جهان تصویرهاس   . ناآ اه اس 

طحق نظر افالطاون  بادون   . یصور خیال واشكال و قلمرو  در مجاورت قلمرو واقعی   ضور دارد 

توانناد جاز    ها همچاون زنادانیان دربنادی هساتند کاه نمای       اشكال  سوژهاز این  کسب معرف 

ها از  ها قادر به تشخیص سایه های روی دیوار روبرویشان  چیزی را بحینند  زندانیان یا سوژه سایه

صرفا  محكوم به شنیدن یا دیادن انعكااس چیزهاایی هساتند کاه       هاآن های واقعی نیستند  ابژه

 .شناختی از آن ندارند

مورفئاوس باه نیاو    . دهدلم ماتریكس این ایده تمثیل يار افالطون را به زیحایی نشان میفی

تمثیل يار بدتر از هر ونه زندانی ذهنی . متولد شده اس « در یک زندان ذهنی» وید که او می

زندانی که به این ترتیب هیچ . زندانی ذهنی که خود شخص از وجودش خحر نداشته باشد. اس 

فرض کن یكی از این زندانیان ذهنای  »به نظر افالطون . کندرار از آن ا ساس نمیضرورتی به ف

این .... آزاد شود و نا هان وارد شود بایستد  سرش را بچرخاند و با چشمانی رو به نور قدم بردارد
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 اال فكر می کنید ا ر کسی به این شاخص بگویاد کاه    ...  رکات برای وی دردناك خواهد بود 

تار اسا   چاه    دیده اس   توهماتی بیش نحوده اس  و اکنون باه واقعیا  نزدیاک   یآنچه قحال  م

ایان ساطور افالطاون نقال     (. 22:5191افالطون به نقل از ارویان   )داد؟ العملی نشان میيكس

 .داستانی اس  که به تمثیل يار شهرت پیدا کرده اس 

باه  فتاه   . کنداستفاده می تری از واقعی افالطون از این داستان برای اشاره به سطح يالی

کنایم  تقلیاد نااچیزی از ساطح     افالطون تمام آنچه ما در سطح واقعی  در دسترس تجربه مای 

زیحایی که ماا را  های يذاهای خوب  ايمال يادالنه و يروب. تری از واقعی  یعنی مُثل اس يالی

 ۀنجا امر ماادی باه اناداز   در ای. هایی از زیحایی  يدال  و خوبی هستندورند  رونوش آبه وجد می

ای از بیگانگی میان جسم و ذهن  میان هنر و واقعیا   به همین ترتیب فاصله. مُثل واقعی نیس 

 ادامر  )« در هر  ال معرف  نیس  و نمی توان از آن زیستن را آموخ »هنری که   وجود دارد

هماان   )« ی اس چیزی بیش از نحود  س مسؤولی  تربیت»افالطونی به هنر  ۀ مل(. 12:5111

نقدی که این برداشا  از   ؛این  مله نقدی از واقعی  زیحاشناختی اثر هنری اس  در واقع  (11

-ایان نقاد هساتی   . زندکند و محک میواقعی  را با مفهوم واقعی  اصیل و راستین مقایسه می

لیادی  تق  کناد شناختی از هنر معطوف به محتوای اثر هنری اس  که از واقعی  مادی تقلید می

در سوء تمثیر »بنابراین يیب يمده تقلید . کندمی که روح مخاطب را دچار سردر می و خستگی

پاذیری فراموشای و   امكاان هماان   تقلید  سوء تمثیرِ ؛نهفته اس « آن بر روح انسانهای جذابی 

نكته اساسی در رویكارد افالطاونی اینسا  کاه     . بیگانگی از همان واقعی  اصیل و راستین اس 

 (.18همان  )« جدی  رفتن چیزی اس  که ارزش جدی  رفتن را ندارد» هنر

نشاینیم و  در سینما هم ما در مكانی تاریاک مای  . ساختار سینما یادآور يار افالطون اس 

ما سینماروها شحیه زندانیان افالطاونی  . شویم که از دنیای واقعی دور اس محهوت تصاویری می

اما خاود افالطاون بارای    . محصول خارج شدن از سینماس  در رویكرد افالطونی  تممل. هستیم

تصاویر افالطاونی تاوهم یاا     .  یارد بیان این رویكرد ضد تصویری از تصویری آشكار کماک مای  
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بنابراین تصورها ناه  . دکن يازآ یرد تا تممل فلسفی را مینمایش نیس   افالطون از تصویر کمک 

 (.59  5192فالزن  )سازند یشه را میاند  بلكه به نحوی خود اندتنها توضیح دهنده

تمثیل يار را با تمثیال ساینما جاایگزین      کرد  مطمئنا  زند ی میدر يصر ما ا ر افالطون 

فایلم   و دنمای های روی دیوار را ایجاد می سایه که دکن یم پروژکتور نقش آتشی را بازی. نمودمی

وار واقعیا  اسا  یاا خاود واقعیا ؟       هاما آیا سینما بازنماایی ساای  . همان سایه روی دیوار اس 

مشكل چنین پرسشی که تاریخ هنر را دربر رفته اس   اینسا  کاه دو ناوع هساتی را از یاک      

. دهاد  مای ها آن دهد و از طرف دیگر اولوی  و اصال  را به یكی از  طرف در تقابل با هم قرار می

ف دیگر هماواره  واقعیا  دارای   یا همان جامعه و واقعی  قراردارد و از طر 5از یک سو امر واقعی

بار هماین اسااس  ايلاب نظریاه اجتماايی        . شناختی و معرفتی و مرجعی  اس اصال  هستی

 (. 2119بولن  ) سینما را آیینه واقعی  قلمداد کرده اس 

درکی دیالكتیكی از مناسحات هنر و جامعه یا دهد  محنای این مقاله را تشكیل میاما آنچه 

 قیق  یكدیگر  هاآن بر این اساس  سینما زند ی اس  و زند ی سینما .  سینما و واقعی  اس

خاود را از قالاب    داجتماايی  بایا   ۀنظریچرخش سینمایی در  بنابراین براساس. کنند را بیان می

بنیامینی آياز  سسا  از   -شناسی دلوزیدر این راه روش. واقعی  رهانید/ دو انگی بین سینما

 . ابق  افالطونی اس پارادایم بازنمایی و مط

بلكه امر اجتمايی را باه درون امار مجاازی      کند سینما صرفا امر اجتمايی را بازنمایی نمی

زند ی به طور کلی . دیالكتیكی از امر مجازی و امر واقعی اس محملِ به همین دلیل   افكند می

مار اجتماايی را   آنچاه ا . و زند ی اجتمايی به طور خاص  هر ز به طور کامل تحقق نیافته اس 

هاای    ای  بلكه باالقوه . یافته نیستند ها و نهادهایی تحقق دهد  صرفا ساختارها قشربندی شكل می

رو آنچه اساسی اس   سطح تعامل بین واقعی  اجتمايی و ساینما  از این. مجازی آن نیز هستند

                                                 
1 . The acthual 
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ان ساطح ساینمایی  جها   . شاود  افكان مای  طناین  در آن ای اس  که امر مجاازی  به مثابه يرصه

 (.5192ژیژك ) کند از نو تدوین می را اجتمايی

افالطونی  بازتابی نیس   بلكه رها شادن از دسا  بازنماایی و     ۀمسئلدر قیق    قیق   

آنچه از تمثیل يار افالطون تا به امروز باقی اس   صرفا تقابال باود و   . معكوس ساختن آن اس 

اجتماايی و  واقعیا    تقابال باین   رفا نمود نیس   تقابل میان امر اصیل و کپای آن  مسائله صا   

اهمی  تمایز افالطونی در تفاوت باین دو ناوع از تصاویر    . بازنمایی یا تصویر سینمایی آن نیس 

تصاویر  »ثال اسا  و صاور خیاالی     بازنمایی ناب  اشكال ناب یعنی مُ. 5کپی و صور خیالی: اس 

انسان توضیح  خلق ستعاره ژیل دلوز تفاوت کپی و صور خیالی را به کمک ا. اس  «بدون تشابه

آفریاد  پاس از هحاوا  انساان     ( هم تصویر و هم تشابه)خداوند انسان را به هیئ  خود . دهد می

 (.212-211: 5898دلوز  . )تشابه خود را از دس  داد  در  الیكه تصویر را  فظ کرد

 یاری   لای در  ال شاك  در رابطه با امر اجتمايی  سینما نمایانگر امر مجازی اس   جامعه

هاا و  شخصای  »توانیم  بگوییم کاه   ما نمی. که وجود ندارد بلكه در طول جامعه واقعی قرار دارد

بناابراین رابطاه ساینما و      هساتند  «ای هاای يیرماادی   کلی  هاآن ها وجود دارند  بلكهموقعی 

امار  تولیاد تصااویر   )ای دوطرفه محتنی بر بصاری سااختن    به مثابه رابطهباید واقعی  اجتمايی 

بدین صورت ساینما تحلیلای   . نگریسته شود( اجتمايی شدن تصویر)و واقعی ساختن ( اجتمايی

های بصری  قلمارو امار    دهد  تحلیلی که در آن کلی  استعالیی از امر اجتمايی را به ما ارائه می

 . بخشند تجربی را استعال می

و نه تصویری مغشوش  بر این اساس و با توجه به درك دلوزی  سینما نه آینه صرف اس  

در .  شااید  را به روی ماا مای   هاآن و دهداز جامعه  بلكه امكانات جهان اجتمايی را نیز ارائه می

فاقد رویاا و   ز واقعیتی سف  و سخ   بدون شكاف فراموش کنیم که جامعه نی نحایدهمان  ال 

هاای     تصااویر و نظاام  هاا  نشاانه  ۀدربر یرناد ای فزایناده   ما به  ونه ۀجامعتخیالت نیس   بلكه 

                                                 
1 . simulacra 
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وجاود نداشاته    ایجامعه  بدون کلمات  نشانه و تصاویر  هیچ هاآن ای اس  و اساسا  بدون  نشانه

بناابراین جامعاه    .(12: 5881دنزین  )اس   5به يحارت دیگر و بهتر  جامعه سینمایی شده. اس 

هاای  زمره برخالف قریناه زند ی رو ۀتجربد و تولید اجتمايی و نآی و واقعی  نیز به نمایش درمی

کناد   مای بر همین اساس اس  که مورین ادياا  . شوند شان داوری می سینمایی به نمایش درآمده

اس  و جامعه مصرفی باه معناای تولیاد و مصارف  ساترده       2شدن که انسان در  ال سینمایی

  اینسا   سازد  ی آن اس  آنچه ما را متحیر میوضوح و آشكار از اینرو رمز سینما. تصاویر اس 

 (.همان)سازد  که سینما ما را متحیر نمی

تواند بگوید که یاک فایلم باه مثاباه کااالیی فرهنگای        براساس قرائ  بیرونی  هرکسی می

اماا براسااس   . شناختی باشاد  مطالعات جامعهموضوع  تواند جزئی از تعینات اجتمايی اس  و می

تاوان فایلم را باه       نمیکندقلمداد می به مثابه محصولی هنریرا فیلم قرائتی که قرائ  درونی  

از یک طرف  ما به فیلم همچون اثر قارار  رفتاه در یاک    . شحكه تعینات اجتمايی آن تقلیل داد

اس   نگاه  «ضرورت یافته»  ت  به مثابه اثری که به واسطه ساختارهای اجتمايی میدان  سترده

مشاروا اسا     ماايی و تااریخی  تان  فیلم و يیاره محصاولی اجت  به يحارت دیگر داس ؛کنیم می

 (. 529: 2111مورین  )

 

 دلوزی-بنیامینیشناسی به سوی روش

باه نظار وی   . افالطون با طرح این نظریه که هنر تقلید واقعی  اس   در ارزش هنر تردیاد کارد  

ای از يناصر تقلیادی اسا   تقلیاد از سااختارهای      جهان مادی  جهان اشیای معمولی  مجمويه

در ایان صاورت هنار در هار     . اند ز زمان و مكان  و بنابراین تغییر و تحول مصونتری که ا متعالی

 تی ارساطو نیاز مخاالفتی باا     . بنابراین نه مفید اس  و نه واقعی. فرمی  تقلیدی از تقلید اس 

باه نظار وی هنار    . دانس  وی نیز هنر را دروغ  اما درويی مفید می. اصل بح  افالطون نداش 

                                                 
1 . Cinematized 
2 . homo – cinematographicus 
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در . کناد  ن در شاخص ا ساساات خطرنااکی را بیادار یاا سارکوب مای       نويی درمان اس   چاو 

از بایاد  . چارچوب پارادایم تقلیدی  بازتولیدی یا بازآفرینی هنر  هنر همواره نیازمند توجیه اس 

هنر دفاع کرد  دفايی که هستی آن در جامعه را مشرويی  بخشد  مشرويیتی برآمده از جامعاه  

 از سوی جامعه مورد تمیید قارار  رفتاه اسا     هاآن ودمندیو براساس معیارهایی که از پیش س

براساس همین نیاز به دفاع از هنر اس  که هنر به فرم و محتاوا تقسایم شاده     .(5191هارلند )

 وناه کاه در   هماان . شود اس  و در چنین چارچوبی محتوا اصل و فرم ابزار کار و فرع فرض می

 . شود و هنر فرع فرض می واقعی  اصل  پارادایم تقلیدی یا بازنمایی

هاای   اس   چیزی فراتار از نظریاه    اکم پارادایم بازنمایی که امروزه بر مطالعات سینمایی

باه يناوان   . کنند های زیادی در چارچوب پارادایم بازنمایی يمل می ظریههمچنین ن. هنری اس 

ادایم بازنماایی بااقی   های رئالیستی از هنر را کنار  ذاش  و همچنان در پار نظریهتوان مثال می

واقعیتی بیرونی فراتر رف  و هنر را بیانگر واقعیتی درونی و ذهنای  از هنر به مثابه توان  می. ماند

مسئله اینس  کاه در پاساخ باه پرساش     . دادبر فرم ارجحی  و اولوی  را دانس  و هنوز محتوا 

هاای   ایانگر نیازمنادی این پرسش نم. کند محتوا قد يلم می  «؟هنر چه چیزی برای  فتن دارد»

ر سار انتخااب   اند که نزاع ب هایی که چنان متنوع انواع توجیهات و دفاع. هنر به توجیه خود اس 

 (.89: 5191سانتاگ  )س  هاآن

هاای خااص   های کالسیک فیلم نیاز در پای ترسایم ارزش      نظریه ذش با توجه به آنچه 

سازد؟ در چنین فضاایی  دو   نر بدل میاین پرسش که چه چیزی سینما را به ه. سینمایی بودند

ها از جمله رودلف آرنهایم  سر ی آیزنشاتاین و بالبااالش کاه از    راه اصلی ههور کرد  فرمالیس 

هاا از  رود و رئالیس  کردند  شكلی که فراسوی واقعی  می سینما به مثابه شكلی از هنر دفاع می

 .کردند های دقیق از واقعی  ستایش می زنماییجمله آندره بازن که سینما را به مثابه هنر ارائه با

آرنهایم در کتابش با ينوان فیلم  فیلم را چیزی يیر از بازساازی مكاانیكی زناد ی واقعای     

کند که چگونه تجربه نشستن در سالن تاریاک ساینما باا ادراك     آرنهایم خاطرنشان می. داند می
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نیاا جنحاه ساه بعادی دارد  ولای در      در تجربه روزماره د . يادی ما از جهان بیرون متفاوت اس 

دنیای يادی ما سرشار از صادا  رناگ و لماس اسا   در     . سینما با یک پرده دو بعدی مواجهیم

ساینما واقعیا  را تغییار    . ساازد   الیكه سینما با قاب محدوده پرده   وزه دید ما را محدود می

 .کند حقیر مییا ت دهد سازد  مورد تمجید قرار می یرا مدهد  آن شكل می

ای دربااره رابطاه یاا     والدیمیر پراپ  تحلیلی روایی ارائه داد که بح  را از هر ناوع مسائله  

این نوع تحلیل  فایلم را باه   . کند تطحیق فیلم و واقعیتی که قرار اس  آن را بازتاب دهد  رها می

هش شناساانه باه ساینما کاا     توجاه نشاانه   نتیجه کلایِ . دهد ينوان متن در کانون توجه قرار می

 .ديديه نسح  به نگرش رئالیستی و افزایش توجه به سینما در  كم نوع خاصی از متن بود

دیگری که توجه مستقل به سینما باه مثاباه ماتن را باه اوج خاود رسااند  نظریاه         ۀنظری

های آلتوسر در زمینه مناسحات بین روبنا و زیربنا و  بازاندیشی 21در طول دهه. مارکسیستی بود

کااربرد  . ای داشا   کنناده  های فیلم تامثیر تعیاین   اقتصادی و ایدئولوژیک بر نظریه ابعاد سیاسی 

. هاا يیرسیاسای را کناار  ذاشا     مارکسیسم آلتوسری به وسیله مجله کایه دو سینما  رهیافا  

ساینما یكای از   »  و اینكاه  «هر فیلمی سیاسای اسا   »ارزیابی نهایی کایه دو سینما این بود که 

 (.212: 5191استهوپ  ) «کند یا از طریق آن با خود ارتحاا برقرار میس  که دنهایی ازبان

به نظار متاز   . شناسی و نقد فیلم آلتوسری به وسیله کریستین متز به اوج خود رسید نشانه

. کنایم  اس  که تجرباه مای   «تاثیر از واقعیتی»فیلم همانا  ۀنظری ۀدربارترین مسائل یكی از مهم

ای وسایع   دهند که  ویی شاهد یاک منظاره واقعای در  ساتره     ما میها این ا ساس را به  فیلم

تامثیر واقعیا  دارای   »در  قیقا    . ویناد  همچون شاهدی واقعی با ما سخن می هاآن .هستیم

ایان  . کناد  های  ونا ون نمایش بر ساب شادت تغییار مای     درجات بسیاری اس  که با تكنیک

اصل شیء همانندی نزدیكتاری   باره کم و بیش دوبا از یكسو تولیدِ. پدیده همیشه دو چهره دارد

   یارد  دارد و از سوی دیگر نیروی زنده ادراك توانایی این را دارد که به موضويی کاه آن را مای  

به نوباۀ خاود باه    »شود که  دو موجب می تعامل میان این(. 12: 5112متز  ) «بخشد واقعی  می
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آنچه در سینما باي  تمثیر يظایم واقعیا    متز از منظر . دهد می «کپی از واقعی  جنحه واقعی 

درجه باالتری از واقعیا  و جسامی    : کند  رک  دو چیز را دنحال می. اس  « رک »  شود می

تواناد میازان بااالیی از واقعیا  را در      راز فیلم این اس  که مای »بنابراین (. 11همان  ص )اشیا 

متاز در مقالاه   (. 18هماان  ص  ) «شاوند  تصاویر خود برجای نهد که به شكل تصاویر ادراك می

آیاا فایلم   : درصدد اس  که به این پرسش پاسخ دهد( 5119متز  ) «درباره مفهوم زبان سینما»

 . النگفاقد به نظر وی فیلم زبان اس   اما زبانی  ؟زبان اس  ینوي

هاای هفتااد و    های مسلط مطالعات سینمایی دهه رویكرد دلوز به سینما در تقابل با نظریه

و پدیدارشناختی آندره بازن و از طرف دیگر رهیاف   رئالیستیطرف رهیاف  از یک. د اس هشتا

های پدیدارشاناختی در رابطاه باا خاود ساینما      رهیاف . زبانشناختی و روانكاوانه کریستین متز

ایان  . کناد   رفای بارای  فاتن ندارناد        آنگونه که وجود دارد و کار مای (آنيملكرد و ماهی  )

ایان در  . های  بر درکی ذهنی یا طحعیی باه مثاباه الگاویی ارجاايی اساتوار اسا       رهیاف  در ن

 الیس  که خاصی  درك سینمایی دقیقا در این واقعی  نهفته اس  که سینما به هایچ  وناه   

های زبانشاناختی نیاز تصااویر باا     همچنین در رهیاف . دهد بنیاد ذهنی در پس خود ارجاع نمی

 (. 2111مارتی  )شوند  بیانات یكسان فرض می

وی انحصاارا  باه آن چیازی    . پردازد ها پروژه دلوز به ذات سینما میدر تقابل با این رهیاف 

هاایی کاه ساینما در     تحلیل چگونگی و چیستی شایوه . پردازد که متعلق به خود سینماس  می

ای از اناواع مختلاف تصااویر     بنادی  برای این هدف دلاوز طحقاه  . کند یتصاویر و با تصویر تممل م

بنادی دو مفهاوم    این طحقه. کندفیلمیک که تاکنون  تاریخ سینما به خود دیده اس   مطرح می

ایان دو مفهاوم مفااهیمی    .  رکا  ا تصاویر و زماان ا تصاویر       :بنیادی دلوزی را به دنحال دارد

 .روند  فلسفی نیز به شمار می

پس از تز مشاهور  . کند  مسئله بازنمایی اس  حاظ فلسفی  آنچه سینما در آن تممل میبه ل

  سینما به هنری فنی تقلیل پیادا  (يصر بازنمایی)هاید ر راجع به مدرنیته به مثابه يصر تصویر 
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اماا ویژ ای بنیاادی ساینما تولیاد      . اسا   کرده اس  که در آن انسان  ساوژه و جهاان تصاویر   

 (.5111هاید ر )باشد نمیالگوی درك و برداش  ذهنی ابل تقلیل به قتصاویری اس  که 

شاناختی تصااویر در    هاید ر در يصر تصاویر جهاان تفسایر درخشاانی از جایگااه هساتی      

کناد کاه در آن    هاید ر يصر مدرن را به مثابه  رکتی مضايف تفسیر می. دهدمدرنیته ارائه می

مثاباه ساوژه و جهاان باه مثاباه تصاویر دو چهاره        انسان به . انسان  سوژه و جهان  تصویر اس 

کناد کاه آنچاه     هاید ر تمکید می. شناختی واقعی مدرنیته اس  بازنمایی هستند که بنیاد هستی

جهاان را تولیاد   مثابه يصری که تصااویر و مفااهیم   در این تز اساسی اس   توصیف مدرنیته به 

بازنمایی  ۀابژجهان . ر بدل  شته اس کند  نیس   بلكه این امر اس  که خود جهان به تصوی می

جا که يصر بازنمایی اس   يصر تكنیک و يلام  براساس نظر هاید ر مدرنیته تا بدان. سوژه اس 

يینیا    ۀجا ینتيینیا  يلام   . ریاضیات نیاز هسا    ۀابژبازنمایی   ۀابژجهان به مثابه . نیز هس 

در چنین فضایی یكای از باارزترین   هاید ر چندان به سینما نپرداخ   اما سینما . بازنمایی اس 

توان جایگااه دلاوز در رابطاه باا درك      در رابطه با این زمینه کلی می. توصیفات از مدرنیته اس 

این امر بدین معنی . سینما فرمی از تفكر اس  که دارای استقالل اس . سینمایی را تحلیل کرد

 (.81: 2111مارتی  )ازد پرد جهان می اس  که سینما از طریق تصاویرش به تممل در باب

جهان تصاویری که در آن سینما بدون تكرار . دهد دلوز معنای متفاوتی به جهان تصویر می

ای  سینما و امر اجتمايی  رابطاه / به نظر دلوز رابطه بین هنر. کردن جهان  در آن مشارک  دارد

و هستند  در يین مجازا  اجتمايی دوقل امر سینمایی و امر. س ا 5 یناپذیری و آلود از نوع تقلیل

هاای   بناابراین بایساتی رهیافا    . بودن از هم در همند و در يین در هام باودن از هام منفكناد    

مراتحی در رابطه با واقعی  اجتمايی به مثابه واقعیتی جدی  اصیل و يلمای و ساینما باه    سلسله

سا  کاه ماهیا     شناسای ا   اافمن جامعاه  . مثابه بازی  بازتابی و داستانی را به چالش فراخواند

امر اجتمايی به مثاباه صاحنه کاه دارای پشا      . نمایشی زند ی اجتمايی را مورد تممل قرار داد

                                                 
1
 . contamination 
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 ود صحنه  جلو صحنه و خارج از صحنه اس  و زند ی اجتمايی به مثاباه نماایش  از وامگیاری   

 . سینما و امر اجتمايی  كای  داردسویه 

ط اس  و سپس در سطح استعاری با سینما اما رهیاف  دراماتورژیكال نخس  با تئاتر مرتح

واقعیا  اجتماايی مشاابه    . واقعی  اجتمايی همچون تئاتر و همچون فایلم اسا   . مرتحط اس 

را هم به مثابه تمثیل امار   رویكرد دیالكتیكی  فیلم. شان اس  ها و ابعاد هنر محتوای روایی فیلم

 ۀنظریا رابطاه باین   .  یرد در برمی   اسای که خود نظریه اجتمايی  اجتمايی و هم به مثابه ابژه

اجتمايی و فیلم همچون سایر روابطی از ایان دسا  ا رابطاه داساتان و ناداساتان  بازنماایی و        

صرفا  به مثابه استعاره تواند   نمیامر سینمایی . پذیر نیس  یللبه یكی از این طرفین تق -واقعی 

 . مطالعه شود

فانتزی  توهمی رویا ونه نیس  که . شود طع میواقعی  همیشه به وسیله داستان فانتزی ق

به يحاارت دیگار واقعیا  و    . کند  بلكه اساس زند ی اجتمايی اس  به فرار از واقعی  کمک می

 تی در  ال  بیداری نیز انسان در و همراه »در  قیق  . داستان قلمروهای مخالف هم نیستند

ها روی اذهان ماا را فارا    فانتزی(. 251: 2111 مورین ) «زند ای ابرمانند از تصاویر قدم می با توده

. ای هستند که به رفتار فردی يیرقابال تقلیال هساتند    اند و همچنین کردارهای اجتمايی  رفته

 .تعلق دارد «يینی-ذهنی »بنابراین فانتزی به قلمرو نیرومند 

بهتارین  »: درس نهایی نهفته در تانش دیاالكتیكی باین واقعیا  و داساتان اینسا  کاه       

تاورد هنر فیلم بازآفرینی واقعی  در متن داستان روایی نیس   بلكه واداشتن ما به تشخیص دس

« جنحه ی داستانی خود واقعی   به تجربه کردن خاود واقعیا  باه يناوان یاک داساتان اسا        

 (.521:5199ژیژك  )

 ماا . های نافذ در تعاملناد  قلمروهای امر ذهنی و امر يینی همیشه محهم و همیشه به شیوه

بر این اساس سینما  ماشاین تولیاد فاانتزی    . قرار داریم «ای يینی امر ذهنی»همیشه در درون 

ساینما ناخودآ ااه اجتماايی را نماایش     . شاناختی اسا    -اس   منحعی برای تحلیل اجتماايی 
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در نوسان باین رویكردهاای   . دهد یابی و نظارت اجتمايی ارائه می ای برای هوی  دهد و آیینه می

شاناختی را از طریاق معاانی     هاای ساینمایی معاانی جامعاه     ساینما  پیكاره  به رونی درونی و بی

درس روشی این محا   اینس  که در ایان چاارچوب بایساتی    . دهند سینمایی به ما انتقال می

ای  های اجتمايی از طریق نظریاه  به جای تحلیل پدیده. ای تمثیلی قرائ  کرد ها را به شیوه فیلم

در ایان زمیناه ماا    . کنایم  به مثابه پدیده اجتمايی از طریق تمثیل تحلیل میها را  انتزايی  فیلم

 .ایماژهای دیالكتیكی : یریم ترین مفاهیم بنیامین را به کمک مییكی از مهم

پردازد  متنوع و  سترده اسا     فیلم می ۀتجرببه کاوش در  هاآن فضاهایی که بنیامین در 

. ژ ا اساسی اس   ایماژ ا بادن  ایمااژ ا فضاا  بادن و يیاره      اما در همه این تامالت  مفهوم ا ایما

تواند از طریق اشكال فرهنگی و رفتار جمعی قرائ  شود و فیلم این امار   د ر ونی در جامعه می

رابطه بین امر اجتمايی  امر سیاسی و امار فرهنگای   . دهد های خود انجام میرا از طریق دستگاه

-به مثابه  -فیلم و تكنولوژی یا هنر سترده در جایگاه هنربه نظر بنیامین به واسطه جستجوی  

 . شود بازتولید تایید می

مونتااژ  ”الین ویكن با اشاره به پرژوه پاساژهای والتربنیامین  ایماژ دیالكتیكی را باه مثاباه   

کناد کاه از تاداوم تااریخی      فرهنگ کاالیی توصیف می ۀشدها یا قطعات فراموش  برساختن ابژه

کشند  نه باه  های پیشرف  تاریخی را به چالش می ایماژهای دیالكتیكی اسطوره. اند دهبیرون افتا

شناختی وجود دارند  بلكه بخااطر اینكاه ماا تصادیق      ها به لحاظ هستی خاطر آنكه این اسطوره

 در  قیق  ایماژ دیاالكتیكی   (.511)قرائ  انفصالی ما  ضور دارد  ۀزمانکنیم که چالش در  می

یابناد  ایمااژی کاه در     مای  آهنگی مواجاهِ که شواهد و آثار آن با فقدان ثحات و همایماژی اس  

ایمااژ  . قطعای اسا    «درسا ِ »یاا   « ق»ناممكن بودن انطحاق موضع  از اکی  چنین تفسیری

 (.251باك مورس  )کند  دیالكتیكی بر سنتزی از  ضور جنحه متضاد یک ایماژ دالل  می

پاذیری بقایاای    لماس . ن  بقایای  ذشته  ملموس هساتند در تاریخی  ماتریالیستی بنیامی

هاای   کناد و از زمیناه    ذشته دریاف  جزئیات تاریخی را بیرون از یک تداوم انتزايی تضمین می
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بقایای فراماوش شاده باه    ( 511دیاموند )رودا اسطوره پیشرف  تاریخی  فراتر می هاآن محافظ 

بادون  هاای  اباژه مكن بودن هماهنگ ساختن ایان  نام. کنند های بدون ارزش ههور می مثابه ابژه

هاا قرائا     ارزش در ایماژی دیالكتیكی برای افشاء شرایطی کاه تحا  آن هرکادام از ایان اباژه     

توصیف استعاری بنیامین از ایماژ دیالكتیكی به مثابه ایماژی کاه کااال را   ؛ساسی اس ا  شوند یم

بناابراین دیالكتیاک بنیاامینی بار بنیاادی      . ساازد  کاال به مثابه ب  را آشكار می و دهد جای می

 (.2112برگ  )شناسانه  بصری استوار اس  و نه بنیادی يای 

هاای تكنیكای در هنار  فایلم      والتر بنیامین متقايد شده باود کاه در میاان هماه انقاالب     

به نظر بنیامین ههور فیلم به مثاباه ههاور قلمارو جدیادی از آ ااهی      . ترین امر اس  دراماتیک

نظار بنیاامین  در   باه . کناد  یامین معتقد اس  که فیلم به همه سطوح تجربه نفاوذ مای  بن. اس 

هاا  ماد و رفتاار باه مثاباه تممال        مر له نخس   به فیلم درآوردن زیس  جهان  نمایش ساحک 

کنند  تممل منشوری هم در ساطح فكاری و    فضاهایس  که مردم در آن زند ی میدر  منشوری

کند  چیازی   دوم فیلم تدوین شده به سطح اجتمايی نفوذ میدر مر له . هم در سطح ا ساسی

ای  شایوه سانتی باه   فایلم همچاون هنرهاای     .کند های جمعی یاد می که بنیامین از آن به توده

بر ایان اسااس فایلم    . «دید اهی جمعی به نمایش يمومی اس »بلكه   ماند خصوصی باقی نمی

 . يرصه دیالكتیک ایماژهاس 

 

 ش مضاعفخوان: به سوی یک روش

از طارف دیگار   . پنداشاتند  ها سینما را هنر يامه و بنابراین فرومایه و پیش پا افتاده مای تا مدت

ای کاه باه  فتاه ساوزان      آنگوناه جاوانی  . نسح  به سایر هنرهای دیگر هنر جوانی اسا  سینما 

نكتاه  . اس و بنابراین پارادایم بازنمایی دور نگه داشته  «تاخ  و تاز تفسیر»سانتاگ سینما را از 

دیگر که باي  در نغلتیدن کامل سینما به پارادایم بازنمایی شده   ضور انكارناپاذیر واژ اانی از   

کناد کاه    های واقعی در يرصه بسیاری از هنرها  ما را از ایان اندیشاه دور مای    توسعه. فرم اس 
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بار سار    بلكه بحا    اهمیتی محتوا نیس بح  بر سر کم. جوهر هنر در محتوای آن نهفته اس 

اخالقای و   فلسفی  تاریخی )از جمله انواع محتواها  ها   ر بسیاری از ویژ یاین اس  که فرم بیان

ا تكنولوژی صریح و پیچیده  رکا  دورباین    . اس ... به اضافه تكنیک  موضوع سحک و ( يیره

 . های نما و به طورکلی میزانسن بندی تدوین و ترکیب

ای که به لحاظ بصری و ياطفی تحارك يریحای    كنولوژیسینما ماشین تحقق رویاهاس   ت

ای  ویژ ی  سینما امكان تجربه فضاهای متفاوت را به انسان بخشیده اس . بخشد را به انسان می

به هنگام رویا دیدن ما به لحاظ فیزیكای  . بنامند «کارخانه رویاسازی»که باي  شده  هالیوود را 

فی و بصری فعال هستیم  در سینما نیز ما همین امار را  ایستا و منفعل هستیم  اما به لحاظ ياط

 .کنیم تجربه می

ساینما امكاان   . سازد های بنیادی تجربه سینمایی را نمایان می سینما همچون رویا  ویژ ی

تار   تخیال اجتماايی را فعاال و فعاال    . دهاد  فراتر رفتن از خود و بدل  شتن به دیگاری را مای  

بادل  “  ر کوچ”ما را به  برد  در یک نقطه  واقعی  اجتمايی می سازد   اهی ما را به فراسوهای می

اناد    هایی که هنوز اتفاق نیفتااده  کنش  نمایاندمیهای انسانی را به ما  پیامدهای کنش. سازد می

ای در  شااخص امار مجاازی اسا   جامعاه     سینما . ها دارندپیامدهایی که از ما و جهان ما فاصله

جامعه اس    آینهرس  بريكس تصور رایج محنی بر اینكه سینما  ال شدن  همچنانكه  اهی  د

سینما همچون نويی زهدان کهن الگویی اس  »بنابراین . آینه سینماس   رسد جامعه به نظر می

از ایان نظار   (. 528: 2111ماورین   ) «های جهان را در خاود دارد که بالقوه جنین همه بصیرت

از چارچوب بازنمایی و دیگری در پیوناد    سس یكی در  دلوز و بنیامین ما را یاری می رسانند 

 . امر يینی و ذهنی

هاای   کند ا ایاده   استنتاج می ها ایماژ دیالكتیكی مفهومی اس  که بنیامین آنرا از نشانهاما 

هاای  اضار    هاا به يحارت دیگر ما مضامین  افراد و اباژه  بازنمایی شده به وسیله تصاویر و تمثیل

معاانی متناساب نظریاه     هاا آن کنایم کاه تعامال     هایی مطالعاه مای   مثابه نشانه ها را به در فیلم
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توانند جحنشی را به لحاظ  اما مهمتر از همه ایماژهای دیالكتیكی می. کنند اجتمايی را تولید می

. کناد  از آن یااد مای   «دیالكتیک ایساتا »تعلیقی که بنیامین خود به ينوان . زمانی معلق بگذارند

 . م کاربرد چنین تكنیكی اس سینما محمل يا

ای از  کناد کاه مجموياه بهام پیوساته      شناختی تمثیل به ماا کماک مای   و به لحاظ روش

همزماان    کنایم  ها صاحح  مای   که ما از فیلمرو هنگامیاز این. های مضايف تولید کنیم خوانش

ر درون این امر که تمثیال  واقعیتای سااختاری د   . کنیم و بالعكس جامعه نیز صحح  می ۀدربار

روای  سینمایی اس   به ما  وشزد خواهد کرد که ما در پی فهم امر اجتمايی از طریق فایلم و  

بنابراین  ماا قرائتای   . رمز شایی از معانی متغیر  چند انه  محهم و پیچیده آن هستیم ۀواسطبه 

 .سطح زیحا شناختی( 2سطح اجتمايی (5:  یریم مضايف از دو سطح به هم مرتحط را بكار می

 .در سطح تحلیل اجتمايی ما در یر موضويات مرتحط با موضويات جامعه معاصر هساتیم  

در اینجاا باه جامعاه و    . ای که به آن خواهیم پرداخا   صاورتحندی اجتماايی اسا     بعد زمینه

. که در آن فیلم تولید شده اس ( تاریخی و ساختاری)فضایی اجتمايی. پردازیم سیاس  فیلم می

در اینجاا باه دنحاال    . نی فیلم که در درون فضای اجتمايی قابل طرح هستندمعانی آشكار و ضم

پاسخی برای این پرسش هستیم که فیلم در چه فضای اجتمايی تولید شده و چه نسحتی باا آن  

 دارد؟

برای ما شناسی فیلم  پرداختن به ساختارهای فرمال فیلم و زیحاییو در سطح زیحاشناختی 

آرایاای  موضااويات و  هااای فاایلم شااامل صااحنه بیااان تكنیااکبااه يحااارت دیگاار  .مطاارح اساا 

هاای  وناا ون مطارح     شناسای فایلم را باه شایوه     ساختارهای فرمال یا زیحاایی . ها بندی ترکیب

 (:5199فیلیپس  : )ترین يناصر يحارتنداز اما اساسی. اند کرده

ها  دنیای بیرون از قااب    بندی ها  ترکیب ها  شخصی  آرایی صحنه)میزانسن  -

 (.ها ژهسو

 (.های دوربین نورپردازی  زاویه)برداری  فیلم -
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 .تدوین -

 (.های صوتی  موسیقی  منابع صدا و يیره آواها  جلوه)صدا  -

 (.ها  زمان  سحک ها  اهداف و کشمكش فرم  شخصی )روای   -

هاایی پایش پاا    داستان. ها هر ز فقط فیلم نیستندفیلم»بنابراین باید به خاطر داش  که  

-سر رم ساختن و در نتیجه دور کردن ما از مسائل اساسی و ساتیزه  هاآن که هدف از اند افتاده

 ویند که  ویند  درويی به ما میدروغ می هاکه فیلم تی هنگامی. واقعی  اجتمايی اس های 

بناابراین  (. مقدماه : 2119ژیژك باه نقال از بولنا      )« در قلب ساختمان اجتمايی ما قرار دارد

امر اس  کاه جواماع   این  ناشی ازبلكه   ه دلیل بازنمایی یا مشرويی  دادن نیس مطالعه فیلم ب

 .کنندما خود را از طریق فیلم بازتولید می

 

  ... لیاِ ۀدربار

داستان . پردازد ساخته اصغر فرهادی به روای  زند ی طحقه متوسط می( 5191) «...لیدرباره اِ»

آیند و باه   تعطیالت از شهر بیرون می  ذراندنبرای  ر زند ی چند خانواده اس  که  فیلم روای 

هاا  که پس از سال نیز در این سفر  اضر اس  ا مد یكی از دوستان. کنند شمال کشور سفر می

هاا ساعی    اینک به ایران باز شته و ایان خاانواده  لمانی آناموفق با زنی  ازدواجزند ی در آلمان و 

 هاآن لی به ديوت خاطر یک معلم مهد کودك به نام اِبه همین . دارند تا همسری برای او بیابند

لای در دریاای   اما پس از يرق شدن اِ. به همدیگر به این سفر آمده اس  شانبرای معرفی کردن

نی به فاجعاه  ااز تحدیل خوشگذر چیزی بیشماجرا . شود طوفانی ماجرا به یک تراژدی تحدیل می

ماا را  رفتاار     طحیع  و دور از شهر به ساد ی فیلمی سرشار از شوك و دلهره در نزدیكی. اس 

راز آلود ی و ابهاام شخصای    . ها هستند لی که خانوادهقضیه نه اِ اماکند   لی میداوری در باب اِ

ای اسا  بارای    لی بهانهاِ. لی چیزی نیس  جز ترفندی برای اینكه کار ردان به مخاطب بخندداِ

 . مانند زند ی شهری پنهان میهای زیرین طحقه متوسط که در  کاوش در الیه
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رسد دوربین از آن  به نظر می. بندد ای روشن نقش می ای سیاه و روزنه تیتراژ فیلم بر زمینه

شود  تونلی به  شویم که به تونلی ختم می ای می پاید و سپس ما وارد روزنه روزنه همه چیز را می

تونال باه دنیاای و شای طحیعا       بینیم که با  ذشاتن از   هایی را می خانواده. طرف خارج شهر

 ویای چنین باز شتی اسا   باز شا  باه چیازی کاه       هاآن های  ردند  سروصدا و جیغ بازمی

هاا در میاان   چادرهاا و لشاكری از آدم  . دهاد  در این سوی تونل اجاازه آن را نمای   هاآن دنیای 

 . درختان و سا ل رودخانه  ویای بیرون آمدن از زند ی شهری اس 

هاا  ااکم    بینیم که فضایی شحه اروتیک بر روابط میان ایان خاانواده   دی میدر سكانس بع

سپیده برای اجاره ویاال   . ها هم شود و درويگویی لی شروع میها درباره اِ جا بح  در همین. اس 

خاورد   ها پیوند می صدای خروش دریا به خنده. کند لی را تازه يروس و داماد معرفی میا مد و اِ

هاای مهاد    های هماراهش را معلام    وید و خانواده لی به مادرش دروغ میاِ. «ییچه دریا»و آنهم 

رود  ناپدیاد   ها و يیاره سار مای    بازی که  وصله همه از رقص  الللی پس از آناِ. کند معرفی می

شود و  لی آياز میجستجو برای اِ.  یرند خواهد بر ردد  اما همه جلوی وی را می لی مید  اِوش می

شود و شخصی   لی ناپدید میاِ. رسد نیز دلهره و اضطراب در فیلم به اوج خود می زماندر همان 

 هاا و  روابط بین خاانواده . شود لی آياز میها راجع به اِ قضاوت. داند کسی اسم وی را نمی. وی نیز

لای تنهاا راه فارار بارای     در نهای  تخریاب شخصای  اِ  . انجامد ن و شوهرها به تشنج میزمابین 

 .و باز ش  به شهر اس  ها خانواده

برای درك فیلم باید بدانیم که پایان جناگ و آيااز جناحش موساوم باه اصاال ات بارای        

رساید طحقاه    به نظار مای  . جوان ایرانی ارمغانی از پیروزی و قدرت بود ۀجامعفرهنگ و شرایط 

لای  تحوالت داخ. دارد متوسط در  ال ترك  ذشته اس  و با اطمینان نسح  به آینده  ام برمی

   ذشا   یک دهه از پایان جناگ مای  . يمیقی در رابطه با طحقه و جنسی  به وقوع پیوسته بود

و سیل زنان تحصیل کرده  به بازار کار وارد شاده  . پروراند نسل جان رویاهای جدیدی در سر می

باه  دانایم  اماا راجاع     لای نمای  در پایان ما چیزی از اِ. لی نیس لی فیلمی درباره اِدرباره اِ. بودند
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و . شاود  ای اس  که دارد زیر وزن خود از درون متالشی می لی درباره طحقهدیگران چرا؟ درباره اِ

لی جزئی اس  که شیوه زند ی طحقاه متوساط   درباره اِ. کند خود دیگران را قربانی می ءبقابرای 

ه رساد کاه باز شا  با     شاود  باه نظار مای     فیلم با بیرون آمدن از شهر آياز می. را در خود دارد

ای پااك و   اما در اینجا طحیع  يرصه. ای برای ادامه زند ی اس  طحیع   به نويی تجدید انرژی

های شاحه اروتیاک شایوه     افشا ر آنچه که در پس الیه. معصوم نیس   خروش دریا افشا ر اس 

ها در خاود و باا    دلهره رویارویی با دریا  دلهره درونی این زوج. زند ی طحقه متوسط پنهان اس 

لای باه تشانج و    روابط شاد و شحه اروتیک بخش نخس  فیلم به واسطه طحیعا  و اِ . د اس خو

طحقاه متوساط    هاای  تحول و خیان   قدرت و انفعال  نگرانی. خورد فاجعه پایانی فیلم پیوند می

ر زند ی هستند  قهرماناان بادل باه ضاد     د یافتنتنها مترصد فرصتی برای تجلی  هاآن .هستند

درامای کاه باا    . اش روایتی از مدرنیته ایرانی اسا   لی با ساختار کناییدرباره اِ .شوند قهرمان می

دهد و شااید در تماام مادت     اصرار بر خانواده  فضای معطوف به فروپاشی درونی آن را نشان می

پابرجایی آن نیازمند قربانی اس  ا از فرزند  رفته تا همسر یا دیگران ا باه هماین دلیال دروغ      

بح  . ها اهمی  ندارد در باب شخصی  وی به اندازه تاثیرات آن بر روابط شخصی لی و داوری اِ

آنچاه اهمیا  دارد    . انحرافای اسا   بحثای  لای  قدیس  فا شه  درويگو بودن و يیاره در بااب اِ  

هاایی شااد  سار ال و باا رواباط       هستیم  از زوج هاآن لی هستند  ما ناهر زوالهای اطراف اِ زوج

مرگ فارد  تخریب و يیرصمیمانه که دس  آخر موجب  و با روابط متشنج هایی صمیمانه به زوج

که اديای روابط برابار در   هاآن. شخصی  فیلم  فضای کلی طحقه متوسط اس . شوند دیگری می

داران هساتند و  تای شاوهران روی     اماا دسا  آخار زناان هماان خاناه      . میان خاود را دارناد  

. کناد  به شكلی کنایی با ادراك تماشا ران بازی می روای  فیلم. کنند همسرانشان دس  بلند می

لای یاا   در قسم  نخس  فیلم  تمایل داریم که با اِ. لی خالص کنیمما بایستی خود را از دس  اِ

شود که کنار بكشایم و باه قضااوت     پنداری کنیم و در بخش دوم از ما خواسته می ا مد همذات

خواهاد ا بلكاه راجاع باه آن       که هاهرا  فیلم میانلی  همچناما قضاوت ما نه راجع به اِ. بنشینیم
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لی از فیلمی کمیک به تاراژدی  های  رفته و شاید خود ما اس  و اینچنین اس  که درباره اِزوج

 . ردد بدل می

 ضاور وی  تناوع   . ساازد  لی ویژ ی فرمال فیلم اس    ضور و يیااب وی فایلم را برمای   اِ

ای کاه باا    ساازی  يیاب وی پس از بادبادك .دنحال داردتصویر و تدوین آرام و یكدس  فیلم را به 

دوربین سردس   رفته شده اس   تدوین سریع و سرشار از دلهره و اضطراب و بالتكلیفی فایلم  

 .سازد لی کلی  فیلم را برمیاِ. بنابراین بح  از شخصی  الی  بحثی انحرافی اس . سازد را برمی

  

 گیرینتیجه

روشی يیر ابزار رایانه در تحلیل فیلم و نگاه باه ساینما   ک رویكرد یهدف این مقاله نشان دادن 

هدف ابتدا پروبلماتیک دو انگی واقعی  و هنر و یا رابطه داستان و واقعیا   تحقق این برای . بود

شناختی  اول ساینما و تحلیال    نظری طرح محا   روشۀ یا سینما و واقعی  را به مثابه زمین

شناسی دلوزی در باب سینما و چالش آن با مسائله افالطاونی   سپس معرف . فیلم توضیح دادیم

-اجتمايی و بازنمایی یا تصویر سینمایی آن را به مثاباه اسااس نظاری روش    واقعی تقابل بین 

لای  دلوزی در تحلیل فیلم به کار  رفتیم و در پایان به تحلیل فایلم دربااره اِ   -شناسی بنیامینی

-پیامادهای کااربرد روش  (5: اضر دو بعاد خواهاد داشا     یری براین اساس  نتیجه. پرداختیم

 رایاناه   اینكه چگونه معنای یک فیلم امری واقع( 2دلوزی در تحلیل فیلم و  -شناسی بنیامینی

کناد و اساساا بادون    و محتوایی و مضمونی نیس   بلكه محتوا به میانجی فرم فایلم يمال مای   

 .مانیمتحلیل فرم از محتوا نیز باز می

آینه صرف اس  و نه تصویری مغشوش از جامعه  بلكه امكانات جهان اجتماايی   سینما نه 

در هماان  اال نحایاد فراماوش کنایم کاه       .  شااید  را به روی ما می هاآن دهد و  را نیز ارائه می

جامعه نیز واقعیتی سف  و سخ   بدون شكاف و فاقد رویا و تخیالت نیس   بلكه جامعه ما باه  

  بدون هاآنای اس  و اساسا  بدون  های نشانه ها  تصاویر و نظام نشانه ۀ یرنددربرای فزاینده   ونه
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بر این اساس ساینما  ماشاین تولیاد    . وجود نداشته اس ای جامعهکلمات  نشانه و تصاویر  هیچ 

سینما ناخودآ اه اجتمايی را نمایش . شناختی اس -فانتزی اس   منحعی برای تحلیل اجتمايی

در نوسان باین رویكردهاای   . دهد یابی و نظارت اجتمايی ارائه می ی برای هوی ا دهد و آیینه می

طریاق معاانی   دو شاناختی را از   های ساینمایی معاانی جامعاه    سینما  پیكرهبه درونی و بیرونی 

ای تمثیلای قرائا     ها را باه شایوه   در این چارچوب بایستی فیلم. دهند سینمایی به ما انتقال می

 .کرد

 :ایمکردهفیلم يمل  ۀزمینحاظ روشی در دو سطح متن فیلم و بنابراین به ل

شناسای فایلم    در سطح متن ابعاد اساسی  پرداختن به ساختارهای فرماال فایلم و زیحاایی   

. هاا  بنادی  آرایای  موضاويات و ترکیاب    های فیلم شامل صحنه به يحارت دیگر بیان تكنیک. اس 

اماا  . اناد  هاای  وناا ون مطارح کارده     یوهشناسای فایلم را باه شا     ساختارهای فرمال یاا زیحاایی  

هاا  دنیاای    بنادی  هاا  ترکیاب   ها  شخصی  آرایی صحنه)میزانسن : از ترین يناصر يحارتند اساسی

های  آواها  جلوه)تدوین صدا ( های دوربین نورپردازی  زاویه)ی بردار فیلم(. ها بیرون از قاب  سوژه

هاا  زماان     ها  اهاداف و کشامكش     شخصی فرم)روای   و (صوتی  موسیقی  منابع صدا و يیره

 (.سحک

. صورتحندی اجتمايیيحارت اس  از   شده اس پرداخته ای آنچه که به آن و در بعد زمینه

کاه در  ( تاریخی و ساختاری)فضایی اجتمايی. ایمپرداختهدر اینجا به جامعه و سیاس  فیلم لذا 

ه در درون فضای اجتماايی قابال طارح    معانی آشكار و ضمنی فیلم ک. آن فیلم تولید شده اس 

که فایلم در چاه فضاایی اجتماايی     ایم بودهدر اینجا به دنحال پاسخی برای این پرسش . هستند

 تولید شده و چه نسحتی با آن دارد؟
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