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Abstract
Gilles Deleuze, the great postmodern philosopher, in his cinematic works,
Cinema 1: movement-image and Cinema 2: time-image, provides a profound
and unique narrative of the relation between philosophy and cinema, which
seems to go beyond the usual theory of film. It is the very idea of a
connection between image and reality, or cinema and ontology of the image,
which makes a huge distance between his views on the cinematic and
conventional theoretical-cinematic approaches. In this paper, by depicting
Deleuze’s cinematic thinking, we will show its special significance in the
film critique field and even in the philosophical thought. It is not by accident
that his philosophy begins with the priority of simulacrum and image in a
project called ‘overturning Platonism’. We consider how Deleuze regards
cinema as a form of philosophizing (and vice versa) and how they can
change or expand the boundaries of each other; at the same time, we
examine the powers and limitations of this approach, in terms of some sort
of elitism which we can find in his books. Understanding Deleuze’s
cinematic thought allows us to rethink the constantly consolidated themes of
traditional philosophy and even to recognize the mutual dynamism and
linkage of thought with modern phenomena such as cinema, as a special
field which works with movement, time and image.

Keywords: Movement-Image, Time-Image, Ontology of Image, Gilles
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چکیده
ژيل دلوز ( ،)Gilles Deleuzeفیلسوف برجستۀ پستمدرن ،در دو اثر سینمايیِ خود ،سینما  :1تصوير-
حرکت و سینما  :2تصوير-زمان ،روايت ژرف و منحصربهفردی از نسبت میان فلسفه و سینما ارائه
میکند ،که به نظر میرسد از نظريۀ فیلم متعارف فراتر میرود .همین ايدۀ پیوند درونی میان تصوير و
واقعیت ،يا سینما و هستیشناسیِ تصوير است که میان ديدگاههای او و رويکردهای متعارف نظری-
سینمايی فاصلۀ زيادی ايجاد میکند .تصادفی نیست که فلسفۀ او با اولويت وانمايی و تصوير در پروژهای
به نام «افالطونگرايی وارونه» آغاز میشود .در اين مقاله ،با ترسیم تفکر سینمايی دلوز ،اهمیت خاص
آن را در جريان نقد فیلم و حتی در تفکر فلسفی نشان میدهیم ،و به تحلیل اين مسئله میپردازيم که
دلوز چگونه سینما را شکلی از فلسفهورزی (و بالعکس) تلقی میکند و چگونه اين دو حوزه میتوانند
مرزهای يکديگر را تغییر داده ،بسط دهند؛ در عین حال ،در اين پژوهش میکوشیم قوتها و
محدوديتهای رويکرد او را از منظر نوعی نخبهگرايی که در کتابهای او ديده میشود ،بررسی کنیم.
فهم تفکر سینمايی دلوز به ما اجازه میدهد که در مضامین سفت و سخت تفکر سنتی بازانديشی کنیم
و حتی پويايی متقابل و پیوند تفکر با پديدههای مدرنی مانند سینما را به عنوان زمینهای که با حرکت،
زمان و تصوير کار میکند ،تشخیص دهیم.
واژههای کلیدی :تصوير -حرکت ،تصوير-زمان ،هستیشناسیِ تصوير ،ژيل دلوز ،فلسفۀ سینما.
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 .1مقدمه
چه پیوندی میان تصويرِ روی پرده و واقعیت جهان خارجی وجود دارد؟ آيا رسالت
سینما صرفاً بازنمايی و ترسیم وفادارانۀ واقعیت است يا میتواند از آن عدول کند و
جهان ديگری بیافريند ؟ آيا میان زندانیان غار افالطون که جهان خويش را تنها در قالب
سايهها تجربه میکنند و بینندگانی که برای تماشای فیلم در سالنی غارمانند زندانی
میشوند ،شباهتی وجود دارد؟ و در نهايت ،آيا فلسفۀ سینما میتواند ثابت کند که
سینما فراتر از نوعی سرگرمی تجاری يا هنری ،پیوند عمیقی با فلسفه و حتی با حیات
بشری دارد؟ در اين میان ،تمايز میان دو مفهوم «تصويرِ واقعیت» و «واقعیتِ تصوير»
اهمیت فلسفیِ آشکاری دارد .اگر بنا را بر رويکرد افالطونی هنر و کارکرد بازنمودی
سینما بگذاريم ،جهان اصیل و ثابتی وجود دارد که تصوير سینمايی صرفاً روگرفتی از آن
يا همان تصويرِ واقعیت خواهد بود؛ اما در مقابل ،رويکردی که به حذف شکاف میان
محسوس و معقول ،و محو شدن مرز میان ابژه و تصوير ذهنی قائل باشد ،نشان خواهد
داد که سینما به جای آنکه تصوير جهان باشد ،میتواند جهان را تابع خود گرداند .از اين
منظر ،سینما زمانی اتفاق میافتد که تصوير واقعیت به واقعیت تصوير بدل شود و تصوير
نه بازنمودی از واقعیت موجود ،بلکه نوعی انحراف از آن باشد؛ انحرافی که میتواند در
جهت تحقق امکانهای نامکشوف واقعیت پیش رود و چیزی بر آن بیفزايد.
در سالهای اخیر ،بهرغم رشد چشمگیر توجه به سینما ،1معدود فالسفهای
توانستهاند از نقدهای فرهنگی فراتر روند و با ترسیم ابعاد تعامل دوسويه میان فلسفه و
سینما روايتی بنیادی از آن به دست دهند .در بخش زيادی از نظريههای متعارف ،آثار
سینمايی عمدتاً يا ابزار و مثالی برای فهم بهتر نظريههای فلسفیِ ازپیشموجود تلقی
شدهاند و يا تالشهايی که تاحدی توانستهاند انديشههای فیلسوفان گذشته را بازنمايی
کنند .در واقع ،وجه اشتراک چنین گرايشهايی در نظريۀ فیلم ،فرض سینما بهعنوان
ساحتی است که اساساً از طريق بازنمايی موجوديت میيابد .با اين همه ،برخی از قائالن
به فلسفۀ سینمايی که «نظريۀ تحلیلی فیلم» 2نمونهای از آن است ،نشان دادهاند که
فیلمها در برخی لحظات میتوانند به شیوۀ خاص خود دست به فلسفهورزی زده ،از
تصويرگریِ صرف انديشههای فلسفی فراتر روند .استفان میولهال ،فیلسوف و نظريهپرداز
انگلیسی معاصر ،در کتاب دربارۀ فیلم پیوند میان فلسفه و سینما را بديهی میشمارد و
میگويد :برخی فیلمها تنها شاهدی بر ديدگاههای ازپیشموجود فیلسوفان نیستند ،بلکه
خود میتوانند «به نحوی روشمند ،درست به روش فیلسوفان ،بینديشند .چنین فیلمهايی
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مواد خامی برای فلسفه يا ابزاری برای تزيین آن نیستند ،بلکه خود تمرينهايی فلسفیاند؛
فلسفه در عمل– فیلم بهمثابۀ فلسفهورزی» ( .)Mulhall, 2002: 2بر اساس اين رويکرد،
میتوان گفت سینما در لحظات اوج خود از طريق تصوير همان کاری را میکند که
فیلسوف از طريق مفاهیم و کلمات انجام میدهد و بنابراين ،سینما به معنايی میتواند
فلسفه را در انديشیدن به مقوالت فکری ،اخالقی يا دينی همراهی کند؛ اما به رغم
اهمیت و اعتبار چنین ديدگاهی ،مسئلۀ ارتباط دو سويه میان فلسفه و سینما همچنان
به قوت خود باقی میماند؛ زيرا در حوزۀ فلسفۀ سینما همواره تالش شده تا پیوند سینما
با فلسفه بررسی شود و نه تعامل دوسويۀ میان آنها .به تعبیر جان موالرکی« ،در بحث
از فلسفۀ سینما توجه چندانی به اين مسئله نشده که آيا خود فلسفه نیز از طريق
مواجهه با فیلم دگرگون می شود يا خیر .آيا وقتی فلسفه به طور جدی به فیلم
میپردازد ،همچنان «فلسفه» باقی میماند؟ آيا سینما فرمهای خاصی از تجربه و تفکر را
به دست میدهد که میتوانند فلسفه را به اشکالی متمايز دگرگون کنند؟»
 .)2011: 87اين پرسشی است که هر پژوهش منصفانهای دربارۀ پیوند میان فلسفه و
سینما همواره بايد در نظر داشته باشد و از خالل آن به امکان نوعی بازانديشی و
بازتعريف هر يک از اين دو حوزه قائل باشد .در اين میان ،ژيل دلوز ،فیلسوف فرانسوی،
در دو کتابی که دربارۀ سینما نگاشته است ،هم از امکان فلسفهورزی سینما برخالف
نظريۀ بازنمايی سخن میگويد و هم فراتر از آن ،به نوعی بازتعريف سینما و فلسفه دست
میيابد؛ به بیان ديگر ،ديدگاه ژيل دلوز مرز دقیق میان تجربۀ سینمايی و تجربۀ واقعیت
حیات را از میان برمیدارد و به معنايی از واقعیت تصوير سخن میگويد .از اين حیث،
بررسی تأمالت او در اين زمینه نشان خواهد داد که سازوکار سینمايی چگونه میتواند
فلسفه را با امکانهای جديدی مواجه سازد و به خلق مفاهیم نو ياری رساند.
( Mullarkey,

 .2هنر سینما
دلوز در حوزههای مختلفِ فلسفۀ خود راه را برای برداشت غیرذاتگرايانه از حیات هموار
میکند و به چشم شبکهای سیال بدان مینگرد که بهواسطۀ اشکال جديد و بالقوۀ
هستی پیوسته دگرگون می شود .به باور دلوز ،هستی در سه مسیر اصلی فلسفه ،هنر و
علم تجسم میيابد که او آنها را قدرتها و نیروهای حیات مینامد .اين سه عمیقاً
وابسته به امکانها و قابلیتهاشان هستند و جادادن آنها ذيل نظامهايی محدود و بسته
در واقع به معنای متوقفساختن جريان حیات است؛ اما گرچه هر يک از اين سه حوزه
امکانهای جديدی را برای هستی فراهم میآورند ،شیوههای آنان برای اين کار بهکل
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متفاوت است .فلسفه از طريق خلق مفاهیم تازه عمل میکند و در پی ايجاد چالش با
مسئله ها و دگرگونه انديشیدن است .علم با مشاهدات و نتايج قطعی و تجربی به دنبال
شناخت يقینی است و کارکردها را ايجاد میکند ،و در نهايت ،هنر از طريق حس عمل
میکند و تأثیرها را میسازد؛ اما رسالت هر يک از اين سه اين است که با يکديـگر
مواجه شوند و سپس به جهانی ورای داشتههای خويش بینديشند ،جهان امکانهای
گستردۀ حیات و تفاوت .به تعبیر ديگر ،تنها مواجهۀ میان حوزههای گوناگون است که
می تواند برای حیات اتصاالت جديدی ايجاد کند .بر اين اساس ،دلوز از موضع فیلسوف
کالسیکی که تنها به پرسشهای ديرين و انتزاعیِ فلسفی میانديشد ،فاصله میگیرد و
بسیاری از آثار خود را به هنرمندان و اديبان و سینماگران اختصاص میدهد تا به طور
انضمامی وارد زندگی سوژه شود .در واقع ،آثار دلوز دامنۀ وسیعی را دربرمیگیرند و از
تکنگاریهايی دربارۀ فیلسوفانی چون اسپینوزا ،هیوم ،کانت و فوکو گرفته تا آثاری
دربارۀ فرانسیس بیکنِ نقاش 3و نقد روانکاوی و همینطور مفاهیم علمی و جغرافیايی را
شامل میشوند .اما يکی از مهمترين اين حوزهها برای دلوز فلسفۀ سینماست و او در دو
کتاب سینما  :1تصوير-حرکت و سینما  :2تصوير زمان ،میکوشد از خالل مفاهیم خاصِ
فلسفی و سینمايی ،تصوير کاملی از تاريخ تفکرِ سینما عرضه کند .خوانندۀ اين دو کتاب
از همان ابتدا درمی يابد که با نقدی سینمايی به معنای متعارف کلمه مواجه نیست؛
چراکه دلوز سینما را با مفاهیمی بررسی میکند که معموالً از هر نظريۀ فیلمی غايباند:
حرکت و زمان .دلوز حرکت را محور سینمای کالسیک میداند و زمان را موضوع مسلم
سینمای مدرن.
ژيل دلوز در سراسر کتابهای سینمايی خود تفاسیری به دست میدهد که بهوضوح
دربارۀ وجه فلسفی سینما هستند و عمیقاً بر نسبتهای میان دو حوزۀ فلسفه و سینما
تمرکز میکنند .اين رسالتی است که دلوز در جريان فاصلهگرفتن از آنچه نظريۀ فیلم
خوانده میشود ،بارها نشان داده است :قابلیت سینما برای پیشبرد فلسفه .در عین حال،
سینما عملکردی از تصاوير و نشانههاست که نظريۀ فلسفۀ آن بايد چنان کردار و
عملکردی مفهومی به وجود آيد ،و اينکه هیچ زمینهای چون روانکاوی يا نشانهشناسی
کفايت الزم را برای خلق مفاهیم خاص سینما ندارند ( .)Deleuze, 1989: 280به باور
دلوز ،سینما چیزی متفاوت با ساير هنرها ،صورتی ناب از انديشه است .در واقع ،سینما
واجد خودآيینی و ويژگیهای خاصی است که به آن جايگاهی ممتاز میبخشد .تفکر
تک بود سینما از طريق همان تصاويری که به وجود میآورد ،بیان میشود و از اين
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حیث ،به هیچ چیز ديگری نیاز ندارد .اين امر به معنای استقالل سینما از هر گونه
نظريهای است که میخواهد آن را به ابژهای برای يک حوزۀ متفاوت بدل کند و يا به
طبقهبندی آن در جمع رشتههای پژوهشی مبادرت ورزد .همچنین ،چنانکه گفته شد
سینما مستقل از هر نوع شکل پیشینی تفکر است .فیلمسازان بزرگ سینما ،بینندگان و
منتقدان همگی از جانب خويش تأمل میکنند و برای اين کار نیازی به يک فلسفۀ
ماتقدم يا نظريات کلیشهای ندارند ( .)Marrati, 2008: 94دلوز با پرسشی بنیادين مواجه
است و آن اينکه چگونه میتوان به حرکت و صیرورت مستقل از ابژههای متغیر انديشید؛
يعنی يک حرکت و صیرورت ناب که مستقل از اشیاء و ابژهها باشد و پاسخ خود را در دو
مفهوم تصوير-حرکت و تصوير-زمان میيابد .اين روح سینماست که همگام با فلسفه
پیش میرود و حتی گاهی از آن پیشی میگیرد؛ برای مثال ،دلوز دربارۀ سرآغاز سینما
میگويد « :سینما در همان زمانی پديد آمد که فلسفه در تالش بود تا به حرکت
بینديشد  . ...فلسفه خود درگیر انجامدادن کاری بود شبیه به کاری که سیـنما انجام
میداد؛ فلسفه تالش میکرد حرکت را وارد فلسفه کند ،اما سیـنما آن را در تصاويـر جا
میداد» ( .)Deleuze, 1995: 57دلوز همواره تالش میکند تا سینما را از ساير اشکال
هنری مانند ادبیات يا روايت متمايز سازد .او میگويد روايت تولید غیرمستقیمِ حرکت و
زمان است ،در حالی که سینما تصويری مستقیم از آنها به دست میدهد:
اگر حرکت توسط يک نظام رانشگر حسی ( )sensory-motor systemايجاد شود،
اگر شخصیتی را نشان دهد که به يک موقعیت واکنش نشان میدهد ،در آن صورت
شما يک داستان داريد .از سوی ديگر ،اگر نظام رانشگر حسی از هم بگسلد تا
حرکت هايی سرگشته و ناهماهنگ را برجا بگذارد ،در اين صورت الگوهای ديگری
داريد ،صیرورتها به جای داستانها (.)Ibid: 59

از اين منظر ،دلوز رويکردهای ساختارگرايانۀ متعارف و معمول به فیلم را رد میکند؛
زيرا اين رويکردها الگوی زبانشناختی سوسوری را در مورد فیلم میپرورانند و سینما را
با نوعی روايتشناسی عمومی ترکیب میکنند .به اعتقاد دلوز ،فیلسوفان و کارگردانان
درگیر اعمالی خالقانهاند و هر يک به ترتیب ،مفاهیم و تصاوير بديع را میآفرينند
( .)Bogue, 2003: 202از همین جهت است که بايد طبقهبندی نشانهها را در سینما از
سوی دلوز بیـشتر نوعی «تاريـخ طبیعی» بدانیـم تا «تاريـخ تاريـخی»« ،نوعـی
طبقهبندی زيستشناسیِ اشکال زنده» ( .)Ibidدر نهايت ،برای دلوز ،سینما و بهويژه
تصوير-زمان همان جلوه و سازوکار صیرورت حیات است .حیات بهمثابۀ جريان زمان
چنان کل گشودهای است که از کنشها و واکنشها ،از تصاوير و حرکتها و بالقوهگیها
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تشکیل شده است؛ به همین دلیل ،دلوز همواره از سینمايی سخن میگويد که به امر
بالقوه ( )the virtualتعلق دارد ،نه به امر بالفعل؛ يعنی خلق دائمی مفاهیم و شکافها و
صیرورتها.
 .3تصویر-حرکت و سینمای متقدم
برگسون مکانیسم سینمايی را «توهم سینماتوگرافیک» و در واقع ادراکی کاذب
میدانست و با آن مخالف بود؛ اما بخش مهمی از تالش دلوز در کتابهای سینما اين
است که نشان دهد سینما در ذات خود با تأمالت برگسونی همخوانی دارد .دلوز در
سینما  :1تصوير-حرکت به تفسیر برگسونیِ مفهوم حرکت میپردازد و رويکردهای
نادرست به آن را مرور میکند.
دلوز به تأسی از برگسون حرکت را بخش متحرکی از «دِيرَند» يا کل گشوده در نظر
میگیرد .حرکت در واقع چیزی نیست جز دگرگونی و تغییری در ديرند يا کل و
برگسون آن را بیشتر تغییری کیفی میداند که میتواند کل را دگرگون کند .باز هم به
نظر میرسد سینما که ظاهراً بريدههايی از حرکت را به نمايش میگذارد ،فاقد اين
ويژگی باشد؛ اما دلوز برای ايجاد پیوند ديگری میان برگسون و سینما میان کل و
مجموعههای بسته تمايز میگذارد .مجموعهها نظامهايی بستهاند؛ اما کل گشوده است و
به باور دلوز توهم سینماتوگرافیک که برگسون به نقد آن مینشیند ،چیزی است مربوط
به مجموعههای بسته؛ در حالی که سینما که خودِ حرکت را عرضه میکند ،از اين
مجموعهها فراتر میرود .بدين قرار ،دلوز با تفاسیر نهادههای برگسون نتیجه میگیرد که
در سینما ما با خود حرکت مواجه میشويم و نه حرکت کاذب و بنابراين مخالفتهای
برگسون با سینما محصول نوعی سوءتفاهم مفهومیاند.
به باور دلوز ما در سینمای کالسیک با سه نوع تصوير -حرکت مواجه میشويم و او
نمونۀ اين سه را در آثار مختلف اين دوره از تاريخ سینما بررسی میکند .اولین تصوير-
حرکت ،تصوير -ادراک است و اين جايی است که «تصوير -حرکت به يک مرکز عدم
تعیّن 4پیوند میخورد [و] به تصوير-ادراک بدل میشود» ( .)Ibid: 64ادراک انسانی
محصول يک وقفه و تصادم است .زمانی که ابژهای با سطح حساسِ سوژه برخورد
میکند ،نخستین پیامد آن «تصوير-ادراک» است که در واقع چیزی نیست جز انتخاب
ادراک برای فهم بخشهايی از ابژه که برای سوژه اهمیت ويژهای دارند« .در کل ،تصوير-
ادراک چیزی است منهای آن ويژگیهايی که از طريق ادراک فیلتر شدهاند» ( Bogue,
 .)2003: 35جنبۀ خروجیِ اين تصادم و تصوير دوم همان «تصوير-کنش» است که به
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عملکرد ادراکِ دريافتشده در قبال ابژه مربوط میشود .تصويـر-ادرک با «حذفکردن،
انتخاب و قاببندی» مشخص میشود؛ اما تصوير-کنش يک «منحنی از جهان را ايجاد
میکند که همزمان کنـش بالقوۀ اشیـاء بر ما و عمل احتمالـی ما بر روی اشیـاء نیز از
آن ناشی میشود» ( .)Deleuze, 1986: 65و در نهايت ،سومین تصوير-حرکت« ،تصوير-
تأثیر» است که دلوز در تبیین آن از دو تحلیل برگسون دربارۀ کیفیات (در کتاب تحول
خالق) و دربارۀ تأثیرات (در ماده و حافظه) استفاده میکند و آن را وضعیتی انفعالی و
دريافتی میداند که در درون سوژه روی میدهد و از طريق حواس عمل میکند.
چنانکه پیشتر روشن شد ،تمايز میان نظامهای بسته و کل گشوده ،حاکی از آن
است که میتوان دو گونه حرکت را در نظر گرفت :حرکت بهعنوان تغییر حاالت ابژههای
جزئی که در قالب برشی از کل ديرند ،يک مجموعۀ بسته را ايجاد میکند و ديگری،
حرکت بهعنوان دگرگونیهای کیفی کل گشوده که از هر نظام بستهای فراتر میرود .با
اين همه ،همواره اين امکان وجود دارد که بتوان از يک مجموعۀ بسته ،درکی از ديرند و
از کل گشوده ،دريافتی از يک بخش برشخوردۀ هستیشناختی استنباط کرد؛ به اين
معنا که همواره می توان تصور کرد اين دو وجه با يکديگر مماس و حتی در هم ترکیب
شوند .سطوح و حاالت مختلف مناسبات اين ساختارها موقعیتهای ويژهای را به وجود
میآورند که دلوز بر اساس آنها به تفکیک عناصر بنیادين سینما میپردازد؛ يعنی
عناصر قاب ،نما و تدوين .قاب دوربین مجموعهای بسته را کرانبندی و بخشی از جهان
را جدا میکند .نما مجموعهای از اجزاء و عناصری است که در زمان پیش میروند و
حرکت کل را محقق میسازند ،و در نهايت ،تدوين ،تقطیع و سرهمساختی از نماهاست
که بنا بر اسلوب خود ،مناسبات خاصی ايجاد میکند و اجزاء را در وضعیتهايی مرتبط
نسبت به يکديگر قرار میدهد .اهمیت تدوين در اينجاست که میتوان آن را نمايندۀ کل
گشودۀ ديرند در کل فیلم در نظر گرفت .در مجموع ،فیلم حاصل فرآيند تدوين است که
از طريق قاب و نما طرحی از ديرند جزئی را به تصوير میکشد .همۀ اين عناصر درکی از
تصوير را برای سوژه فراهم میکنند که به باور دلوز نه ثمرۀ عمل ديدن ،بلکه حاصل
نوعی خوانش و قرائت است.
دوربین ،يا به بیانی چشم فیلم ،همواره با تجمیع و گردآوری مجموعهای از عضوها
که در سطح ديگر خود زيرمجموعههايی را شکل میدهند ،بخشی از جهان را جدا کرده،
برش میزند و قاببندی میکند و بدين طريق تکهای از زمان-مکان را ايجاد میکند که
ديرند به نحوی درونماندگار در آن باقی میماند .دلوز میگويد« :تعیین يک نظام بسته
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در واقع همان قاببندی است؛ يعنی مجموعهای نسبتاً بسته که شامل همۀ چیزهای
حاضر در تصوير میشود؛ از قبیل صحنهها ،شخصیتها و لوازم صحنه» ( .)Ibid: 12به
باور دلوز اين قاببندی ،تکسطحی نیست و خود بر روی پردهای انداخته میشود که
مانند قابی ديگر عمل میکند؛ اما گرچه قاب دوم از پیش مفروض و معین است ،قاب
نخست می تواند اجزايی پرشمار يا محدود داشته باشد و از اين حیث ،به سوی اشباع يا
خلوت میل کند .منظور از اشباع يا خلوت اين است که تصوير قاببندیشده ممکن
است حاوی خیـل عظیـمی از عناصر و اجزاء باشد و يا از آن سو ،به نمايـش معدود
ابژههايی خاص بسنده کند .نما موقعیتی مکانی است که زاويۀ قاببندی دوربین ،يعنی
فاصلۀ مکانی سوژه از دوربین را مشخص میسازد و از اين حیث با برش يا تقطیع پیوند
میخورد .دلوز میگويد« :برش همان تعیین نماست و نما ،تعیین حرکتی است که در
نظام بسته برقرار شده است؛ میان عناصر يا اجزای مجموعه» ( .)Ibid: 18هويت نما تا حد
زيادی به تقطیع ارتباط دارد که نوع و چگونگی آن و چگونگی نمای قابلرويت را
مشخص می کند .اما خود نما که توسط تقطیع برش خورده و در قاب قرار گرفته است،
حرکت ربطی میان عناصر و بخشهای نظام را تعیین میکند .دلوز در بحث نما بسیاری
از آثار بزرگ سینما را بررسی کرده و به تقسیمات نما ،يعنی نمای نزديک ،نمای میانی و
نمای دور اشاره میکند.
دلوز اظهار میکند که نما همان تصوير-حرکت است و تا زمانی که حرکت را به کل
متغیر پیوند بزند ،برش متحرکی از يک ديرند به حساب میآيد .معموالً ما مايلیم که
حرکت را نسبت میان اجسام ثابت و جامد ببینیم؛ يعنی چیزی که به آنها تعلق دارد،
اما در تصوير سینمايی میتوانیم حرکت را جدای از اجسام ،شاهد باشیم .آنچه به ما
کمک میکند« ،چنین حرکتِ از بند رستهای را ببینیم ،حرکت دوربین و حرکت میان
نماهايی است که در تدويـن ايـجاد شدهاند» ( .)Bogue, 2003: 46تدوين و دوربین سیار
چیزی را به نمای ثابت اضافه میکنند و کارکرد ديگر آنها ،فعالساختن قوهای ذاتی در
اجسام متحرک در نماست .نما بهعنوان برشی متحرک ،نهتنها کل ديرند را بیان میکند،
بلکه اجزا و نسبتهای اجسام را که در تصوير مجموعهای تشکیل میدهند ،دگرگون
میکند .هر نما صرفاً ثبت منفعالنۀ لحظات و وضعیتهای موجودات نیست ،بلکه به
جريان انداختن آنها و نوسازی آنهاست ( .)Ibid: 47ساختار پويای نما بیانگر ساختار
خالقانۀ سینما در آفرينش نسبتهای زمانی و مکانی میان اجزاء مجموعههای بسته است.
در اين میان ،نما هم میتواند تصويری از حرکت به دست دهد و هم میـان اجزاء و
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عناصر ،نسبتهای جديـدی را خلق کند .در نهايـت ،به نظر میرسد آنچه دلوز در پس
همۀ اين تقسیمبندیها و اشارات به فیلمها و نماها و کارگردانان مختلف در نظر دارد،
اين است که اين مفاهیم از سطح مفاهیم سینمايی به سطح مسائل هستیشناختی
حرکت میکنند.
 .4تصویر-زمان و سینمای مدرن
سینمای مدرن يا سینمای پس از جنگ جهانی دوم ،فضايی برای ظهور تصوير مستقیم
زمان است؛ يعنی زمانی که از حرکت مستقل باشد .دلوز در مقدمۀ خود بر چاپ
انگلیسی سینما  :2تصوير-زمان میگويد« :پس از چندين قرن ،از زمان يونانیان تا کانت،
انقالبی در فلسفه اتفاق افتاد؛ تبعیت زمان از حرکت معکوس شد .زمان ديگر اندازۀ
حرکت معمول نبود ،بلکه بیشازپیش آشکار گشت و حرکتهايی متناقضنما را خلق
کرد» ( .)Deleuze, 1989: xiبدين قرار ،آنچه در سینمای مدرن اهمیت میيابد ،حرکتی
که از ابژههای متحرک استنباط شده باشد و يا حتی تصوير-حرکت نیست ،بلکه زمان
بهمثابۀ قدرت امر بالقوه است .به اعتقاد دلوز ارزش سینما در سالهای آغازين عمر خود
در اين بود که میتوانست بخشهای متحرک را نمايش دهد .از اين حیث ،به جای آن
که ادراک توسط چند نقطۀ محرک خارج از خود نسبت به حرکت تحريک شود ،خودِ
جريان حرکت بدون اينکه در زاويۀ ديد بیننده مستقر شود ،نمايش داده میشد
( .)Colebrook, 2002b: 45اما در سینمای مدرن تصوير-حرکت به تصوير-زمان راه میبرد
و اهمیت آن را نشان میدهد؛ چنانکه دلوز میگويد نخستین قاعدۀ بزرگ هملت
میگويـد« :زمان بیچفتوبسط است ،زمان بدون لوالست .اين قاعده نشان میدهد که
ديگر زمان تابع حرکت نیست ،بلکه حرکت تابع زمان است» (.)Deleuze, 1989: xi
در بحث برگسون خطای فهم عرفی عالوه بر مسئلۀ حرکت ،در اين است که زمان را
هم چیزی میداند که گويی با حرکت پیوند دارد؛ يعنی زمان کمی که بر اساس مسافت
طیشده سنجیده میشود .اين بدفهمی به بخشی از تفکر غربی بازمیگردد که همواره
میخواهد به جهانی بالفعل ،ثباتيافته و يکپارچه بینديشد که از میان زمان و مکان به
راه خويش ادامه میدهد .از سوی ديگر ،درک متعارف ما از زمان بهواسطۀ وجود گذشتۀ
تصاويری است که آنها را برای زندگی در آينده به ياد میآوريم .ما برای مشاهدات خود
نقطهای ثابت را در نظر میگیـريـم و از زمان برای نشاندادن تغیـیرات اطراف بهره
میگیريم .به اين معنا ،زمان چیزی نیست جز يک اکنون يا زمان حال که به انديشه
درآمده است؛ به همین خاطر ،به زمان وجهی مکانی میدهیم و آن را همچون خطی در
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نظر میگیريم که نقطههای مختلف يک کنش را به يکديگر متصل میکند .اما در مقابل،
قدرت سینما در اين است که تصاويری غیرمستقیم و مستقیم از خود زمان به دست
د هد ،نه زمانی که از طريق حرکت به نحوی با واسطه حصول يافته باشد ( Colebrook,
 .)2002b: 32-33در تصوير-زمان سینما اين امکان را ايجاد میکند که ادراکات گذشته به
زمان حال پیوند خورده ،در آن مداخله کنند و قابلیت اصیل زمان را به ظهور برسانند:
زمان بهمثابۀ نیروی اختالل در آنچه (به نحوی بالفعل) هست ،از طريق قدرت تفاوت
(.)Ibid
به اعتقاد دلوز آنچه راه را به سوی تصوير-زمان هموار میکند ،اين حقیقت است که
تصوير همواره در زمان حال نیست ،بلکه در سطوح گوناگون زمان در جريان است و از
درجات گوناگونی برخوردار است؛ برای مثال ،عملکرد تدوين به اين دلیل ارائهکنندۀ
تصوير غیرمستقیمی از زمان است که در زمانِ حال بودنِ تصوير-حرکتها را پیشفرض
گرفته و تنها يک «کل» را بیـان میکند که در جريان فیلم ،در طول زمان دگرگون
میشود .مشکل تصوير-حرکتها و نیز نماها در اين است که مشخص نمیکنند چگونه
طی تعامل و آمیزش با يکديگر کل را به وجود میآورند؛ بنابراين ،به اعتقاد دلوز تصوير
کالسیک سینما نوعی درگیری و نوسان میان تدوين و نماست ،و البته اين مشکلی است
که در فلسفه نیز که زمان را مقدار حرکت میداند ،به نحوی مشابه وجود دارد .او دربارۀ
بازنمايی غیرمستقیم زمان میگويد« :زمان مبتنی بر حرکت است ،اما با میانجی تدوين؛
زمان از طريق تدوين به جريان میافتد ،اما چنان است که گويی تابع حرکت است»
( .)Deleuze, 1989: 36بر اين اساس ،تناوب میان تدوين و نما ،با فرض حالبودن تصاوير،
برداشتی از زمان را بهعنوان اندازۀ حرکت در نظر میگیرد؛ البته ،شايان ذکر است که
اين اتفاق تنها با حرکت متعارف روی میدهد .در واقع ،بايد میان دو نوع حرکت تمايز
قائل شد :حرکت متعارف و عادی و حرکت نامتعارف .مراد دلوز از حرکت متعارف
حرکتی است که به يک محور متصل و نوعی مرکزگرايی را پیشفرض داشته باشد .در
چنین حالتی محور دگرگونی و تغییر به جايگاهی ثابت برای مشاهدۀ بیننده بدل
میشود؛ مرکزی که میتواند درکی تمام و کمال از حرکت را فراهم کند« .امکان در
مرکز قرارگرفتن چیزی است که حرکت را قابل سنجش میکند؛ زيرا تابع نسبتهای
مقداری است و از اينرو متعارف است» ( .)Marrati, 2008: 67از سوی ديگر ،حرکت را
می توان در فرم نامتعارف و غیرعادی آن نیز در نظر گرفت ،و آن زمانی است که تغییر و
دگرگونی فاقد محوری مشخص بوده ،حرکت مذکور غیرمرکزی باشد .چنین حرکتی
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زمان را از تابعیت حرکت آزاد میسازد و به آن مجال میدهد تا به نحوی مستقیم و
مستقل ظاهر شود .حرکت سینمايی همواره به صورت عادی تجربه نمیشود .در تجربۀ
نامتعارف حرکت که در بسیاری از آثار سینمايی ديده میشود ،حرکتها ممکن است به
نحوی سريع يا کندشده نمايش داده شوند ،ممکن است معکوس شده و يا با تغییراتی
خاص تصوير شوند .در همۀ اين موارد ،در پس همۀ اين حرکتها ،چیزی متفاوت با
تصوير متعارف حرکت وجود دارد و اين چیز نامتعارف آشکارکنندۀ تصوير مستقیمی از
زمان است .دلوز میگويد« :آنچه حرکت غیرمتعارف آشکار میسازد ،زمان بهمثابۀ کل،
به عنوان گشايشی بیانتهاست؛ تقدمی بر همۀ حرکتهای متعارفی که با جنبندگی
( )motriciteتعريف شدهاند :زمان مقدم بر جريان کنترلشدۀ هر کنشی است Deleuze, ( »...
.)1989: 37
افول سازوکار سینمای کالسیک که مبتنی بر نمايش يک عمل در زمان و مکانی
واحد است ،خود نتیجۀ فروپاشی نظام رانشگر حسی محسوب میشود .پس از جنگ
جهانی دوم در جمع آثار سینمايی ،نشانههای فروريختن اين طرح حسی و حرکتی به
وضوح ديده میشود .در فیلمهای بسیاری از کارگردانان مدرن ،موقعیتهای مرکزی و
منسجمی که ساحت تصوير-کنش هستند ،به موقعیتی تمرکززدايانه و غیرمرکزی بدل
شده و در نتیجه ،وضعیتی پراکنده و ازهمپاشیده شکل میگیرد .در برخی آثار سینمايی
نیز کنشها و اعمال شخصیتهای فیلم به شکلی محسوس تضعیف و راه برای ظهور
شکافها و حفرهها هموار می شود .در برخی ديگر ،کنش دچار سرگشتگی شده ،نوعی
سرگردانی و ايلیاتیگری يک کنش بیهدف به چشم میخورد .عالوه بر اين نشانهها و
ويژگیها که حاکی از کمرنگشدن الگوی رانشگر حسی هستند ،دلوز به دو انحراف
ديگر نیز در تصوير-کنش اشاره میکند :نخست آگاهی از کلیشههايی که به نحوی
طعنهآمیز در آثار سینمايی اين دوره ظاهر میشوند و ديگری جريان توطئهآمیز نظارت
و مراقبهای که ناگزير از سوی کل تحمیل میشود ()1986: 210؛ يعنی برای مثال ،آگاهشدن
از نگاه دوربین بهعنوان ناظر کل فیلم .با اين همه ،چنین انحرافاتی از تصوير-کنش برای
ظهور تصوير-زمان کافی نیستند و نیاز به نشانههايی ديگر احساس میشود که از اساس
تصويری/زمانیاند.
دلوز اولین نمونههای نشانههای دالِ بر زمان يا گسست (گسست از الگوی رانشگر حسی،
يا در کل ،تصوير-حرکت) را در سینمای نئورئالیسم ايتالیا میيابد که بايد آن را با ظهور
موقعیتهای ديداری ناب تعريف کرد؛ گرايشی که کامالً از رئالیسم پیشین میگسلد
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()Deleuze, 1989: 2؛ برای مثال ،در برخی از آثار دسیکا يا روسلینی میتوان شاهد حجم
و ازدحام کنشهای حرکتی روزمرهای بود که از میان آنها ناگهان موقعیتی ديداری در
شکل ناب و مطلق خود به ظهور میرسد .دلوز چنین تصاوير بصریای را نشانههای
ديداری مینامد .او معتقد است گرچه موقعیتهای ديداری ناب ممکن است ابژکتیو يا
سوبژکتیو ،واقعی يا خیالی ،فیزيکی يا ذهنی باشند ،اما نشانههای ديداری ،اين تقابلهای
قطبی را در نسبت با يکديگر تلفیق میکنند و به سوی نقطهای گرايش دارند که در آن
از يکديگر تفکیکناپذيرند ( .)Ibid: 9نئورئالیسم با گسست الگوی رانشگر حسی عمل
میکند و وضعیتی را به وجود میآورد که در آن کنش از دست میرود و موقعیت بازيگر
به تماشاگر صرف بدل میشود ،انسان ها ديگر اطالعی از موقعیت خود ندارند و توان
عمل خود را از کف میدهند ()Deleuze, 1995: 59؛ بنابراين ،نشانههای ديداری حاکی از
وقوع چیزی تحملناپذير و تابنیاوردنیاند که از ظرفیتهای نظام رانشگر حسی فراتر
میرود؛ زيرا نشانههای ديداری در مقابل کلیشه قرار میگیرند و خود کلیشه نیز در واقع
«تصوير رانشگر حسی از شیء» است .با اين همه ،دلوز تصريح میکند که جدال علیه
کلیشهها نیازمند نیروهای عظیم ديگری است؛ تصوير-زمانها يا نشانههای زمانی و يا
نشانههای گاهشمارانه.
دلوز شرايط امکان ظهور زمان در نشانههای گاهشمارانه و جهشهای زمانی را در آثار
سینمايی از طريق تحلیل مفاهیم برگسونی همچون زمان ،حافظه ،يادآوری و  ...بررسی
میکند .از جمله چیزهايی که می تواند میان دو نشانۀ ديداری پیوندی برقرار کند و
زمینۀ ظهور تصوير-زمان را هموار سازد ،همان حافظه است که از خالل دو مفهوم
بازشناسی و سازوکار توجه عمل میکند .هر يک از اينها نیز در بحث دلوز تقسیمبندیهای
ديگری دارند؛ مانند بازش ناسی خودکار و بازشناسی التفاتی .گذشته از اين ،دلوز در بحث
تصوير-زمان از بسیاری از تکنیکهای سینمايی مانند فالشبک و فالشفوروارد و ...
استفاده میکند تا شکل ظهور مستقیم زمان را در فیلمها نشان دهد .اين تکنیکهای
سینمايی که در سینمای مدرن ديده میشوند ،خود عواملی برای نشاندادن زمان
محسوب مـیشوند؛ برای مثال دلوز میگويـد« :فالشبک بهوضوح مدار بستهای اسـت
که ما را از زمان حال به گذشتـه مـیبرد و سپـس مجدداً به زمان حال بازمیگرداند»
( )Deleuze, 1989: 46و يا به استفاده از تصاوير رؤياگون در آثار سینمايی اشاره میکند و
مفهوم «تصوير-رؤيا» يا «نشانههای رؤياگون» را میسازد .کوتاه آنکه دلوز در کتاب دوم
سینما نیز مانند کتاب اول می کوشد اشکال مختلف ظهور زمان را بر اساس تقسیمبندی
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نشانه های زمانی/بصری شرح دهد و بدين منظور سیر تاريخیِ سینما را در عصر مدرن به
بحث میگذارد.
 .5قدرتها و محدودیتهای هستیشناسیِ تصویر سینمایی
دلوز معتقد است حرکت و زمان دو مفهومیاند که فلسفه و سینما در آن اشتراک دارند؛
فلسفه از طريق زبان و مفهومپردازی به اين دو مفهوم توجه میکند و سینما میتواند
خود آنها را به نحوی بصری به نمايش بگذارد .ترسیم پیوند میان اين دو حوزه از خالل
اين دو مفهوم بنیادين تاريخ انديشه هدفی است که دلوز دنبال میکند؛ اما او اين رسالت
کلی را نه از طريق مباحث فلسفی متفکران گذشته ،بلکه با توجه به ايدۀ تصوير و
اشاراتی به فیلمهای خاص و فیلمسازان مستقل و با تأکید بر تلقی سینما به عنوان
شیوهای از تفکر انجام میدهد .يکی از نکات مهم بحث دلوز در همینجا نهفته است؛
اينکه هر تحلیل و بحثی دربارۀ سینما نبايد از راه فلسفههای موجود وارد سینما شود،
بلکه بايد مسیر فلسفیِ خاص خود را دنبال کند .دلوز دربارۀ مفاهیم فلسفی سینما و نقد
فیلم میگويد:
نقد فیلم تنها نبايد فیلمها را توصیف کند؛ و نیز نبايد بر آنها مفاهیمی را اعمال کند
که از خارج از فیلم گرفته است .کار نقادی شکلدادن به مفاهیمی است که البته در
فیلمها «مفروض» نیستند؛ اما با اين همه ،به نحوی خاص با سینما ،با ژانرهای خاصی
از فیلم ،با برخی فیلمهای خاص و فیلمهايی ديگر مرتبطاند .مفاهیم خاص سینما که
البته تنها میتوانند به نحو فلسفی شکل بگیرند» (.)1995: 57-58

چنانکه اشاره شد ،اين ويژگی مهم اخیر وجه تمايز رويکرد دلوز به سینما و
نظريههای گوناگون روانکاوانه و فمیـنیستی و  ...را نشان میدهد .در واقع ،مفاهیمی که
فلسفه برای سینما معرفی میکند ،بايد خاص باشد؛ زيرا بیان اينکه مثالً قاببندی،
شکلی از اختگی است و نمای نزديک چیزی مانند جزء-ابژههاست ،چیز زيادی دربارۀ
سینما به ما نمیگويد ()Ibid: 58؛ بنابراين ،اين شیوۀ تفکرِ مد نظر دلوز که میتوان آن را
تصوير-انديشه خطاب کرد ،از فیلمهايی که آن را تجسم میبخشند ،جدايیناپذير است و
مستلزم پرداختهای فلسفی پیچیدهای است که مبانی آن را عناصری چون زمان ،مکان،
حرکت ،قاببندی ،تدوين و  ...تشکیل میدهند .از سوی ديگر ،نحوۀ تفکری که فیلمهای
خاص نمايانندۀ آن هستند ،نشان میدهد که سینما فراتر از يک ابزار ،هم میتواند به
مفاهیمی بپردازد که تنها از طريق چارچوبی سینمايی قابل بیاناند و هم میتواند در
مقام عامل تصوير-تأثیر ،تصويری از انديشه به دست دهد .بیشک ،اين چیزی فراتر از
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اين تلقی است که بگويیم سیـنما و فلسفه در قالب دو ساحت متمايـز ،مفاهیـم تازهای
را برای يـکديـگر فراهم میکنند .در مقابل ،بحث بر سر نوعی سینمايیانديشیدن و
وحدت گريزناپذير تصوير سینمايی و تصوير انديشه است و اين مسئله گويای تفسیر
قابل توجه نظريهپرداز برجستۀ فرانسوی ،ژان-لوک نانسی است که معتقد است از نظر
دلوز واژۀ «مفهوم» به معنای سینمايیساختن است (به نقل از يزدانجو.)204 :1383 ،
به باور دلوز سینما زمانی قدرتهای خود را تحقق میبخشد که بتواند شوکی به
انديشه وارد کند؛ برای مثال ،در مورد سینمای کالسیک ،سینما فینفسه حرکت را
برمیسازد و چیزی را به وجود میآورد که ساير هنرها ،يا خود را به سخنگفتن از آن
محدود کردهاند و يا تنها میل دستيافتن به آن را دارند .بدين ترتیب ،سینما امکان
تصوير-حرکت را به نیرويی بالقوه بدل ساخته و يک حرکت خودکار را پديد میآورد.
تصوير-حرکت يا حرکت خودکار برخالف آنچه در فلسفۀ کالسیک مرسوم بوده است،
میتواند به انديشهگری و آنچه میانديشد شوکی وارد کند .در اينجا ،دلوز به اين نظر
هايدگر اشاره میکند که گرچه انسان از امکان انديشهکردن برخوردار است ،اما اين
امکان تضمینی نمیدهد که ما انديشه کنیم يا توان آن را داشته باشیم .اما به باور دلوز
سینما میتواند شوکی به ما وارد کند؛ زيرا در گام نخست ،اين توانايی و قدرت را دارد
که به تفکر شوک وارد کند .همچنین ،همین شوک به انديـشه است که در سطحی
ديگر ،میتواند تفاوتها و تکبودگیها را ايجاد کند؛ «فاصلهگرفتن از جهان منسجم و
نظميافته و انديشیدن به تفاوتهايی که جهان را شکل میدهند» ( Colebrook, 2002a:
 . )35با اين همه ،گرچه بسیاری از پیشگامان سینما از جمله آيزنشتاين ،گانس ،ورتوف و
 ...اين قابلیت را در سینما میديدند ،در عین حال ،موانعی چون رويکردهای انتزاعی
فرمالیسم و مايههای تجاری خشونت و سکس و  ...را پیشبینی میکردند .برای دلوز اين
شوک به انديشه از سوی سینما دو وجه دارد :هم میتواند در جهت ايجاد تفاوتها و
خالقیت گام بردارد و هم میتواند در سینمای تجاری در قالب خشونت تصويری نمايش
يابد .در حالت دوم ،شوک مذکور ممکن است به ابزاری برای هر گونه تبلیغات سیاسی
بدل شود .به نظر میرسد قدرت يا قابلیت سینما ،تنها امکان ناب منطقی يا دستکم
امکانی با شکلی متفاوت است (.)Deleuze, 1989: 157
به اعتقاد دلوز زمانی که سینما صرفاً به کار بازنمايی مشغول باشد ،ديگر هیچگونه
خلق و زايش انديشهای در کار نخواهد بود و برای دلوز اين رکود فکری میتواند سه
عامل را در پس خود داشته باشد :دلیل نخست به چیزی بازمیگردد که دلوز آن را
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«خشونت تصوير» در برابر «خشونت بازنمودهها» مینامد؛ چیزی که عمدتاً در هنر
صنعتی به چشم میخورد و در حجم چشمگیر آثار کمارج سینمايی ،کارگردانان و
تماشاگران را فراگرفته است .در بخش زيادی از آثار سینمای تجاری که دچار نوعی
«میانمايگی» هستند ،جذابیت تصوير تنها از طريق خشونت بازنمايیها و بازنمودهها
جلوه میيابد و از اين حیث ،سینما به ابزاری بدل میشود که تنها جايگاهی برای تکرار
و پخش مجدد امور مبتذل خارجی فراهم میکند .در مقابل ،خشونت تصوير بهمثابۀ
تأثیری که بیننده را به مواجههای مستقیم فرامیخواند ،در خدمت خلق انديشهای نو،
تصويری جديد از جهان است .دلیل دوم همان بدلشدن سینما به هنری تودهای است
که تا حد تبلیغات سیاسی و مداخالت حکومتی تنزل کرده است؛ چیزی که دلوز آن را
«فاشیسم تولید» ( )fascism of productionمینامد؛ «فاشیـسمی که هیتلر و هالیوود،
هالیوود و هیتلر را در کنار هم جا میدهد» ()Deleuze, 1989: 164؛ جايی که سینمای
مبتنی بر تصوير-حرکت با بدلشدن به آلت دست تبلیغات حکومتی و ايدئولوژيک در
خدمت هدايتکردن تودهها به سود طرحهای سیاسی قرار گرفته است .اما در مقابل اين
موانع ،سینما در بهترين لحظات خود میتواند چشم را از تن سوژه به درآورده و با
تصاويری همراه کند که از نظرگاه انسانی آزاد شدهاند .حتی «سینما اين توان را دارد که
تفکر را فراتر از تصاوير تثبیتشده از خود و جهان ببرد .میتوانیم به تصاويری فکر کنیم
که ديگر صرفاً بازنمايی يا تصاوير برخی از موجودات نیـستند)Colebrook, 2002a: 54( ».
و اين يـکی از نتايج فلسفیِ قابل توجه بحث دلوز است :دستيافتن به تصوير فینفسه،
تصويری که خود را از ابژهاش رها میکند تا به فرآيند بدل شود؛ رويدادی فینفسه که
برای هستشدن نیازی به جسم يا ابژه ندارد؛ چیزی شبیه به اتفاقی که در داستان
لوئیس کارول میافتد؛ گربهای که لبخند میزند و سپس گربهای که محو میشود و تنها
لبخند او بر جای میماند ( .)Menil, 1999: 86روش خاصی که دلوز به کار میگیرد،
تأويلی و تفسیری و شايد به معنايی درونسینمايی نیست .نبايد سینما را ابزار بازنمايی
پیامها و معانی خارجی دانست .تصاوير سینمايی چیزی بیش از صرف بازنمايیاند.
اهمیت بحث دلوز در اين است که نشان میدهد آنچه سینما را سینما میکند ،نه
ذات يا ماهیت تثبیتشدۀ آن ،بلکه قابلیت آن برای برساختن امکانهايی جديد و
اشکالی نو است .ممکن است بسیاری از آثار سینمايی همواره در مسیری واحد در پی
تکرارکردن کلیشههايی از پیش ساختهشده باشند؛ اما آنچه سینما میتواند باشد ،خلق
دائمی خود از طريق ايجاد تکنیکهايی جديد است .نسبتها و نظمهای گوناگون
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تدويـن ،نما و قاببندی ،خود حرکتی برای ايجاد فضاهايی بديع و در نتیجه ،در جهت
دستيافتن به ذات سینما هستند که چیزی جز فرآيند تفاوت و تکرار نیست .همان طور
که برای دلوز ماهیت هر چیز را هیچگاه نمیتوان از قابلیتهايش متمايز دانست ،سینما
نیز تنها از سر قابلیتها و امکانهای بالقوهاش سینماست .بسیاری از آثار سینمايی
مستقل و خالقانه میتوا نند ادراکی را به دست دهند که از مکانیسم متعارف محرک-
پاسخ فراتر رود .سینما در عملِ ديدن ،وقفهای ايجاد کرده و داللتها و دامنۀ آن را
گسترش میدهد .يکی ديگر از نتايج بحث دلوز در همینجاست که با تشخیص او
پرسش «سینما چیست؟» جای خود را به پرسش «فلسفه چیست؟» میدهد؛ زيرا
فلسفه و سینما هر دو در پی خلق اشکال جديدی از انديشیدن به حیات هستند و اين
معنای هستی شناسیِ تصوير سینمايی دلوز است .دلوز به نقد سینمايی و فلسفۀ سینما
همان چیزهايی را میدهد که هرگز در تحلیلهای سینمايی مطرح نشده بودند؛ اما
درست به همین دلیل ،رويکرد او در نظريۀ فیلم چندان مقبول نیفتاده است .در يک
سطح ،نقد فیلم میکوشد آثار سینمايی را با واردساختن نظريههای فلسفی به تحلیل
فیلم تفسیر کند .دلوز البته اين رويکرد را نقد میکند .در سطحی ديگر ،مدافعان نظريۀ
تحلیلی فیلم معتقدند که آثار سینمايی ،خود بهتنهايی میتوانند مستقل از مفاهیم
فلسفی ،تفکری را مطرح کنند .دلوز گرچه با اين عقیده همدلی دارد و در آثار خود آن را
به تصوير میکشد ،اما از آن پیشتر میرود و تمرکز خود را بیش از مفاهیم ديگر بر دو
مفهوم خاص میگذارد .او معتقد است گرچه آثار سینمايی میتوانند مفاهیم فلسفی
مختلف را به شیوۀ خالقانه و ارزشمند خود تصوير کنند (که اين بخشی از تحلیل دلوز را
تشکیل میدهد) اما فارغ از اين ،آثار سینمايی میتوانند مفاهیم حرکت و زمان را در شکل
ناب آن به تصوير بکشند و اين چیزی است که موجب میشود دلوز از همفکران خود در
فلسفۀ فیلم فاصله بگیرد .حرکت و زمان به معنای برگسونی ،مهمترين مفاهیم فلسفهاند
و با توجه به تأثیر برگسون بر دلوز عجیب نیست که ببینیم دلوز نیز بخش مهمی از
تفکر فلسفی خود و بهويژه تأمالت سینمايیاش را بر آنها متمرکز میکند.
بسیاری از منتقدان دلوز بر اين رويکرد او و تأکید وی بر مفاهیم زمان و حرکت
انتقاد کردهاند و چنین تبیینی از سینما را موجب محدوديتهايی در تحلیل آثار
سینمايی دانستهاند؛ چنین نقدی البته بخش زيادی از تأمالت سینمايی دلوز را که لزوماً
به حرکت و زمان محدود نمیشود ،ناديده میگیرد؛ اما در مجموع چه اين انتقاد را
بپذيريم و چه نه ،بايد توجه داشته باشیم که دلوز بیش از آنکه بخواهد به سینمای
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هنری و نقد ژورنالیستی فیلم بپردازد ،به سینمايی میپردازد که در نهايت چیزی جز
فلسفهای بصری نیست .در واقع ،هستیشناسی سینمايیِ دلوز او را در صف فیلسوفان
تصوير سینمايی قرار می دهد و نه منتقدان آثار سینمايی .نقد ديگری که متوجه آثار
سینمايی دلوز میشود ،از سوی کسانی است که معتقدند وقتی او سینما را واجد چنین
قدرتهايی میداند و از هستیشناسی تصوير سینمايی سخن میگويد ،ديگر دلیلی ندارد
که تنها از برخی آثار سینمايی سخن بگويد؛ زيرا در واقع آنچه سینما را واجد چنین
قدرتی میکند ،همان ويژگی ذاتی آن است که در خود رسانۀ بصریِ سینما مشاهده
میشود و نه در برخی آثار خاص .در همین رابطه جان موالرکی میگويد:
میتوان پرسید چرا فیلسوفی که مدعیاتی هستیشناختی دربارۀ سینما مطرح میکند
 ...تنها برخی فیلمها را دلخواه و مطلوب خود میداند (فیلمهايی که بهخوبی آن ويژگی
را به تصوير میکشند)؟  ...به عبارت ديگر ،اگر کسی ادعا کند که فیلم میتواند
بیانديشد ،پس بايد نشان دهد که همۀ فیلمها میتوانند بیانديشند :تنها با مطالعۀ ذهن
فرما و پوآنکاره نمیتوان ثابت کرد که همۀ انسانها میتوانند عملیات رياضی انجام
دهند (.)Mullarkey, 2011: 88

با اين همه ،چنانکه اشاره شد ،دلوز همواره اشاره میکند که سینما نیز مانند باقی
هنرها بهواسطۀ انحرافاتی چون تصوير کلیشهای ،سکس و خشونت ،همواره نمیتواند به
قدرتهای تکین خود دست يابد و بنابراين ،تنها برخی از سینماگران توانستهاند اين
قدرت ها را به تصوير بکشند و از مرزهای تکرار فراتر روند و به تفاوتها بینديشند .از
سوی ديگر ،دلوز همواره از سینما به عنوان چیزی بالقوه و فاقد ذات پیشینی سخن
میگويد .سینما همان چیزی است که میتواند باشد و زمانی بهراستی سینماست که
طی اتصاالت خالقانه اشکال جديدی از خود و جهان را تولید کند؛ بنابراين ،بهسادگی
می توان دريافت که برای او آثاری ارزشمندند که هم از انحرافات عوامانۀ اين هنر فراتر
روند و هم بتوانند اشکال جديدی از حیات را خلق کنند .در واقع ،همین پیوندخوردن
سینما با حیات است که رويکرد دلوز را به رويکردی ويژه و عمیقاً فلسفی بدل میکند.
 .6نتیجه
سینما با نظر به ذاتش ،زمانی میتواند به رسالت خود دست يابد که فضايی را فراهم کند
تا فیلمها بهمثابۀ فلسفه عمل کنند؛ يعنی فیلم بهمثابۀ فلسفهورزی ،در مقام فلسفه و
مانند فلسفهای مستقل است که ديدگاه هايی از آن خود دارد و تفکری ناب و بديع را
عرضه میکند .از اين منظر ،سینما مقولهای است که میتواند گامبهگام با فلسفه پیش
رود و با آن همراه شود و حتی (در موارد آثار برجسته و خالقانۀ سینمايی) فلسفه را با خود
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همراه کند؛ و اين زمانی است که سینما موادی برای انديشیدن فلسفه فراهم میکند و
معنا و ماهیت آن را دگرگون میکند ،اما دلوز حتی از اين نیز پیشتر میرود و سینما را
از آن رو مهم میداند که میتواند به دو مفهوم فلسفی حرکت و زمان و بسیاری مفاهیم
ديگر به نحوی بینديشد که در فلسفه نیز سابقه نداشته است.
آثار دلوز دربارۀ سینما ،با اشاره به فیـلمسازان برجسته و نظريـات گوناگون
سینمايی-فلسفی ،تالشی هستند برای ارائۀ رويکردی عمیقاً فلسفی دربارۀ سینما؛ تا
جايی که زمینهای فراهم میکنند که در بستر آن میتوان دو پرسش فلسفه چیست؟ و
سینما چیست؟ را طی حرکتی هستیشناختی ،به يک معنا در نظر گرفت :سینما و
فلسفه يک چیزند؛ اما با رسانههای مختلف .برای بسیاری از مؤلفان برجستۀ سینما که
به قدرتها و قابلیتهای سینما دست يافتهاند ،سینما به چیزی بیش از نمونهای عملی
برای مباحث نظری بدل میشود؛ در سینما ما با خود زمان بهمثابۀ ديرندی گشوده
مواجه میشويم که برای واقعیت ،ذاتی فرّار و گريزپا مقرر میکند .اين ،بیشک نتیجۀ
رويکرد بنیادين دلوز به فلسفه از طريق گرايش کلی خود به هستیشناسی صیرورت
است و همین امر است که میان فلسفه و سینمای وی پیوندی اساسی برقرار می
کند.دلوز با فرض جهان به عنوان مجموعهای از تصاوير واگرا که در کنش و واکنش
دائمی نسبت به يکديگر به سر میبرند و البته از طريق «افالطونگرايی وارونه» (تأکید بر
جهانی متشکل از وانمودهها و تصاويری که ديگر روگرفتهايی از ابژههای محسوس يا مُثُل فرارونده

نیستند ،بلکه خود ابژهها يا وانمودههايی هستند که دائماً در تغییر و دگرگونیاند) ،زمینههای اين
نسبت را پیريزی میکند .از نظر او ،سینما تصاويری را خلق میکند که ديگر
روگرفتهايی از برخی موجودات نیستند.
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