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  چکیده
گرا در دوران کالسیک،  واقع پرداز هینظرمثابه آخرین  به» زیگفرید کراکوئر«

و به تعبیر خودش » مفاهیم بنیادین«رسانه فیلم را  وجه ذاتی ماهیت بازنمایی
فنی را عرضِ ذاتی فیلم  يها تیخالقو  کند یمتلقی » رویکرد عکاسانه«

که  داند یمرا حد اطالق به کنشی » بازنمایی«، »راجر اسکروتن«. شناسد می
است، » ب«، تصویرگر موضوع »لفا«اگر عکس . خودش باشد» علت غایی«

مصداق بازنمایی است، که مقصود اصلی دیدار، عکس » الف«به شرطی عکس 
در فیلم، که » رویکرد عکاسانه«بنابراین . »ب«باشد و نه دیدن موضوع » الف«

و تصویر آن حذف » بازنموده«موضوع  واسطۀرا از  هدفمندذهن آگاه و نیت 
  .»اثر هنري«و نه بالمآل  شود یمتلقی » بازنمایی«؛ نه کنش کند یم

فیلم  يها هینظردر دوران کالسیک، در  گرا واقعـ  گرا شکلمنازعه ناتمام 
، يکاو روان، معناشناختی، یشناخت نشانه، یشناخت زبانمعاصر یا در مباحث 

معطوف به منازعه، چون  ییها هینظرو یا در  شود یممفقود  ...ی وشناخت جامعه
ي این نوشتار مدعا .رسد یمو موارد مشابه، به انسداد مضاعف  راجر اسکروتن

گرا ـ  ي منازعه شکلبند جمعآن است که رویکردهاي شناختی، همواره در 
ی به ماهیت شناخت یهستراهکار بنیادین، رویکرد . رسد یم بست بنرا به گ واقع
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فلسفه هنر « ورزان فلسفهبازنمایی فیلم است، که از ابتدا مورد توجه متفکران و 
و  يا پژوهش کتابخانه ينوشتار برمبنا نیدر ا قیروش تحق. بوده است» دینی
  .است یفیـ توص یلیتحل

، قوه متخیلّه، یشناخت یهستروتن، بازنمایی، کراکوئر، اسک :هاي کلیدي واژه
  عالم خیال

  

  بازنماییِ فیلم یشناس» چیستی«و  یشناس» هستی«فیلم؛  هینظر .1
در که ) صد ساله حدوداً یک(پردازي در حوزه فیلم  چندان دور و دراز نظریه تاریخ نه

عنوان فلسفه  و اخیراً با 2و نظریه فیلم 1ادوار مختلف با عباراتی چون مطالعات فیلم
بندي  مقوله موضوعی قابل تقسیم دواست، به دو دوره زمانی و یا  ادشدهیاز آن  3فیلم

  :است
  کنظریات دوران کالسی) الف
  نظریات دوران معاصر )ب
 

  گرا واقع ــ گرا شکل: کدوران کالسی هاي هنظری )الف
 ژرژ اي چون نویسان برجسته بر اساس آنچه نویسندگان تاریخ سینما و فرهنگ

نگارانه و  در آثار تاریخ 7آژل يیا هانر 6،آندرو تئودور 5،گوئیدو آریستاکو 4،سادول
المعارف سینما، تاریخ نظریات سینمایی، نظریات فیلم  نگارانه خویش چون دائره فرهنگ

                                                   
1. Film Study. 
2. Theory of Film. 
3. Philosophy of Film. 
4. Georges Sadoul. 
5. Guido Aristaco. 
6. Andrew Tudor. 
7. Henry Agel. 
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فیلسوفان متعددي را از  و پردازان، متفکران اند، نظریه شناسی سینما تأکید کرده و زیبایی
پردازي، طرح، شرح و بسط  ین دهه شروع به فعالیت سینما در مقام نظریهابتداي دوم

  .شناسایی کرد توان یآراء سینمایی، م
پرداز سینمایی نام برد که  نخستین نظریه 1از ریچیوتو کانودو توان یمحض نمونه م

به ) 1923( 3»درباره هنر هفتم ییها بازتاب«و ) 1911( 2»تولد هنر ششم«با دو کتاب 
با ) سازي، نقاشی معماري، مجسمه(مثابه ترکیب عناصر مکانی  هشناسی فیلم ب یچیست

الح هنر هفتم را براي سینما وضع کرد طپرداخت و اص) موسیقی و رقص(عناصر زمانی 
شناسی  شناس فرانسوي و مؤسس بنیاد فیلم فیلسوف و زیبایی 4و یا از اتین سوریو

، هنرهاي )1923( 5»شناسی آینده زیبایی«دانشگاه سوربن نام برد که در آثاري چون 
همراه با سایر (شناسی  المللی فیلم طور در نشریه بین و همین) 1947( 6تطبیقی

شناسی اجتماعی سینما  مکان و زمان در سینما، روان نۀیبه طرح آرائی در زم) فکرانش هم
 .پرداخت... و پدیدارشناسی ادراك بصري 

  
  »ییگرا شکل« هاي هنظری
در آراء فیلسوفان هنر و در تبعیت از آن در  8»گرا واقع«و  7»گرا شکل« ايه هنظری

دوران کالسیک، با شتاب فراوان، امکان ظهور از هر نوع تفکر و  پردازان هینظرآراء 
سلب  ورزان شهیاندی فیلم را از دیگر شناس یستیچی و شناس یهستي در باب پرداز هینظر

  : ادث شدکردند و این امر به سه دلیل مهم ح

                                                   
1. Riccioto Canudo. 
2. Manitesto:the Birth of the Sixth Art. 
3. Manitesto du Septieme Art. 
4. Etienne Souriau. 
5. L'Avenir de L'esthe'tiqve. 
6. La Correspondance des Arts. 
7. Formalism. 
8. Realism. 
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 که از 2و رئالیسم 1سمیآل دهیای و مکتب فلسفی نیب جهاناوالً پیشینه طوالنی نزاع دو 
و در طول تاریخ تفکر و فلسفه همواره مدعیانی  زمان افالطون و ارسطو آغاز شد از

ی و نشدن تمامي ا منازعهمثابه  برجسته از هر دو دیدگاه را در برابر یکدیگر نهاد و به
ي سایر ها شیگرا چنانچه. ود را در سپهر اندیشه انسانی ثبت کردخ ریناپذ انیپا

ي مضاف، چون فلسفه سیاست، فلسفه هنر، ها فلسفهویژه  ي تفکر بشري، بهها حوزه
. تأثیر قرار داد تحتسایر ساحات علوم انسانی و علوم اجتماعی را نیز ... فلسفه دین و 

ي دوران تجدد، میان فیلسوفانی ریگ شکلدر بدو  4ییگرا تجربهو  3ییگرا عقل منازعۀ
یی قابل تأمل از این ها نمونهچون دکارت، الیب نیتس، جان الك، بارکلی، هابز، هیوم، 

ي ها میپارادارویارویی کهنه در بنیادها و ساختارهاي نوین تفکر و حتی در 
  .است دنظرطلبیتجد

نما، بالفاصله قبل از طلوع سی قرن مین، چیزي بیش از »عکس«ثانیاً؛ با اختراع 
در برابر هم » عکس«مثابه دو آوردگاه اصلی نظریه  به گرا واقعو  گرا شکلمدعیات 

، »واقعیت«دیدگاهی که بر این باور داشت که بهترین وسیله ثبت . یی کردندآرا صف
است و در این امکان نوظهور، نسبت به هنرهاي  شده  اختراع» عدسی دوربین«یعنی 

مقابل، عدسی دوربین  نقطۀرف کرد و منظرگاهی که درست گذشته نباید دخل و تص
و معتقد بود که این  کرد یمعکاس تلقی  5عکاسی را بهترین ابزار براي ثبت نقطه دید

بدیهی بود که با . نباید از دست داد» ي واقعیتبند صورت«فرصت استثنایی را براي 
به ضبط » ن و ثابتساک«اختراع دوربین فیلمبرداري و تبدیل امکان ثبت واقعیت 

 مکان نقلبه این ساحت جدید  گرا واقعـ  گرا شکل، مصاف آوردگاه »واقعیت متحرك«
  .پیدا کند

                                                   
1. Idealism. 
2. Realism. 
3. Rationalism. 
4. Empiricism 
5. Point of view. 
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دوربین خود را در حاشیه خیابان قرار داد و  1»لومیر«با اختراع دوربین سینما، ثالثاً؛ 
ر درست د. رويِ عدسی دوربین، بر قاب نوار سلولوئید پرداخت در به ثبت وقایع رو

پردازي و  با توجه به ظرفیت فیلم در ثبت هر نوع واقعه، به خیال 2»سیِ ملی«نقطه مقابل 
، از ناحیه »لومیر«برادران . را ساخت» سفر به ماه«پرداخت و فیلم فانتزي  یابافیرؤ
تري  یافتند و در این اختراع جدید، ظرفیت فزون راه» سینما«به » عکاسی«و فن » عکس«

ترین آثار اینان، ثبت و ضبط رویدادهاي  برجسته. جستند یی واقعیت مدر ثبت و بازنمای
و  ...» خروج کارگران از کارخانه«و یا » آهن حرکت قطار در ایستگاه راه«: واقعی است

از جهان  ،در عوض دنیاي عکاسی» سی یمل«نقطه آغازین سینما، حال یعنی در همان 
مثابه ثبت  هشت و سینما را نه ابزاري بعرصۀ سینما گذا پا به» بازي نمایش و شعبده«

  .اي براي سفر به عالم خیال و رؤیاپردازي دریافت واقعیت، بلکه چونان سفینه
بدین ترتیب بر مبناي سه مؤلفه یادشده، از بدو تأسیس سینما و شروع به حرکت 

اه بر مبناي دو دیدگ» گرا واقع«و » گرا شکل«، دو نظریه »تصویر متحرك«يِ ها دنده چرخ
  .متفاوت در برابر هم قرار گرفتند

  )گرا واقع. (باشد» واقعیت عینی«سینما، سینما است، اگر و فقط اگر بازتاب ) الف
  )گرا شکل. (باشد» ذهنی شاکلۀ«سینما، سینما است، اگر و فقط اگر بازتاب ) ب

صرار ، بر این ا)3ابژکتیف: عدسی دوربین(فیلم  تۀیویابژکتبر مبناي » گرا واقع« ۀینظر
» ینیب واقع«ي ها تیقابلگشوده، بر اساس » جهان«که لنز دوربین، چون چشم بر  ورزد یم

ي، تئاتر، ساز مجسمهچون نقاشی،  شده ثبت، که پیش از آن هر یک از هنرهاي اش
واقعیت «، تنها هنري است که قادر به ثبت اند برده رنجاز فقدان آن ... معماري، رقص و

بر مبناي  گرا شکلنظریه . است» محتوا«و » ماده«هنر  است؛ پس سینما،» فضایی
، شده» نگریسته«، چون با چشم سینما »جهان«که  کند یمبر این تأکید  4فیلم تۀیویسوبژکت

                                                   
1. Lumiere. 
2. Melies. 
3. objectif. 
4. point of view. 
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و هیچ امکانی  افتهی دستبر اساس ذهنیت و زاویه دید فیلمساز، هر بار به نسبتی فضایی 
مؤثر نبوده است، بدین لحاظ سینما  در هنرهاي پیشین در انعکاس دیدگاه هنرمند، چنین

  .است» صورت«و » شکل«هنر 
که در آن کار هنري باید در  ابدی یمعینیت، در مفهوم عرفی کلمه، در معنایی تقرر «

از پیش موجود خود مفارقت » واقعیت«پیکربندي شود که با » صورتی«و » شکل«
بزرگ  پرداز هینظرز و سرگئی آیزنشتاین، فیلمسا). Hegel, 1975: 289(» حاصل کند

» تدوین«، جایی که کند یمبازیابی » تدوین«را در » واقعیت«ي فیلم از بند صورتروس، 
يِ تصویر سینمایی بازآفرینی بند بیترکشده توسط دوربین را دوباره در  تکه تکهواقعیت 

واقعه ... تجسم برخورد و به صف آوردن آن در نظام جامعی از سطوح «: کند یم
ي ها رشتهو به  شکند یمیک واحد مونتاژ . کند یمرا دوباره ترکیب ] واقعیت[ دهش هیتجز

و در اصطالح مونتاژ،  زدیآم یمو دوباره در ترکیبی واحد به هم  گردد یممتعدد بدل 
  ). Eisenstein, 1974: 239( شود یمتصویر دگرباره پدیدار  مفهوم

ي سینماي ها تیموفقس از ، حتی پگرا شکلصلب  پرداز هینظررودلف آرنهایم، 
بصري این آثار به  شده کسبي ها ارزشنئورئالیسم در دهه چهل و پنجاه، معتقد است 

رئالیسم «: »واقعیت محض«است و نه اقتدا به  گرا شکل» ذهنی ـ تخیلی«ي ها کنشدلیل 
یی که ها تیموفق. کسب نموده است دهنده تکاني ها تیموفقفیلم، اخیراً  موثّقمعتبر و 

یی که محصول دهه سوم و ها آن، »جهان خارج«ي ها خشونتبا استمداد از بازنمایی  نه
، »ذهن ـ تخیالت«ي درونیِ ها کنش کردنِ» دیدنی«پنجم قرن بود، بلکه به کمک 

و یا آنجا ) 10- 9: 1355آرنهایم، (» یافته است خاطرات و تسلط به زمان و مکان ـ تحقق
فیلم و . [دو نوع تصویر کامالً متفاوت رو در روییم ما از بنیاد با«: کند یمکه تأکید 

» آورد یم به وجودکه اصول عملی هنر فیلم را  هاست تفاوتو دقیقاً همین ] واقعیت
)Arnheim, 1957: 9.(  



  

  
  

  
 7 ...  در » راجر اسکروئن«و » زیگفرید کراکوئر«مواجهه نظریه 

 
 

یی در تأسی از کانت، گرا شکلمهم مکتب  پرداز هینظردر جایی دیگر باالژ آخرین 
 ,Kant(»، هیچ استخود يخود بهاس ذهن، زیبایی، بدون نسبتی با احس«: که گفته بود

پیدا » شکل«ي ذهنی فیلمساز، ها نسبت، تأکید کرد که واقعیت عینی، در )103 :2000
اگرچه واقعیت عینی، مستقل از ذهن فاعل «: سازد یمو زیبایی را آشکار  کند یم

چیز شکلِ هر «). Balazs, 1952: 33(» شناساست، اما زیبایی صرفاً واقعیت عینی نیست
زاویه دید  واسطۀ بهکه ] است[» شکلی«است و دیگر  گر مشاهده] ذهن[کامالً مستقل از 

 نیتر مهمو شاید ). Balazs, 1952: 91(» شود یمتصویر پدیدار  انداز چشمتماشاگر و 
ي فیلم، توسط هوگو مانستربرگ پرداز هینظریی در سینما سرآغاز گرا شکلتعریف از 

ی که در بدو ظهور سینما، سینما را هنر تغییر شکل دادنِ سشنا روانباشد، فیلسوف و 
» واقعیت«تقلید از «: بازشناسی کرد و نه تقلید صرف از واقعیت» واقعیت«و » جهان«

جهان، به سمت یک امر زیبا، هدف هنر  شکل دادنتغییر . یک روند مکانیکی است
را در  گرا شکل ازانپرد هینظرچکیده دعاوي همه ). Munsterberg, 1916: 144(» است

ادراك استعالیی  عصارةنحوي  خالصه نمود، عبارتی که به توان یماین عبارت کانتی 
عبارت است از القاي وحدت  گرا شکلدر نظریه » سینما«: اوست فاهمۀکانت و مقوالت 

، از طریق غلبه بر واقعیت بیرونی و اعطاي شکل درونی به »شیء دیداري«کامل به 
 .»ذهن«امل تصویر سینمایی با ساختارهاي پیشینی شیء در تطابق ک

  
  گرا واقعنظریه 

بر سپهر دانش سینما،  گرا شکلبالمنازع نظریه  سلطۀآندره بازن، پس از چهار دهه 
، از طریق نقد و بررسی )به تعبیر خودش(سینماي نئورئالیسم  قدرتمندبه حضور  اتکابا 

را در سینما ) ییگرا نوواقعبه تعبیر خودش (یی و گرا واقعنظریه . و موشکافی همان آثار
 همۀي بنیادین آن، با ها تفاوتیی و گرا نوواقع دربارهچکیده سخن بازن . افکند پی

. کند ینمي تقرر پیدا ا ساخته شیپمکاتب کالسیک هنر، آن است که سینما در هیچ قالب 
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ت پیشینی فاهمه ی، دراماتیک و نه حتی مقوالشناخت رواننه هیچ نگرش ماتقدم اخالقی، 
یی، صرفاً در کار آشکارسازي و انکشاف گرا نوواقعو حسیات استعالیی؛ سینما در مقام 

در «. »روش پدیدارشناسی واقعیت«مثابه  یی بهگرا واقع: است» واقعیت«ي از بردار پردهو 
که  ابدی یدرمپدیداري، یعنی از ظاهر ساده موجودات جهان،  جنبۀیی، از گرا نوواقع
یی نوعی گرا نوواقع. یی را که باید آشکار ساخت، پدیدار کردها دهیا توان یم چگونه

  ).Bazin, 2001 b: 65(» است» پدیدارشناسی«
و شهود  اءیاش نیعاز رجوع به  اش یشناخت داریپددر فلسفه » هوسرل« نیازا شیپ

ین در حقیقت هوسرل تفاوتی که از فلسفه کالسیک تا فلسفه نو. ذوات، سخن گفته بود
چه پیش از  آن. لحاظ شده بود، را کنار نهاد» پدیدار«و » نفسه شیء فی«کانت، در تقابل 

، الجرم چیزي است، پس گردد یمهرگونه درنگ یا داوري به شهود، در وجدان ظاهر 
پدیدارشناسی آن است که متعلق شناسایی را . باید آن را وانهاد تا خود را عرضه کند

ی اندیشه به ابی دستشهود نزد هوسرل راه و روش «. سازد وانهد تا خود را پدیدار
، بلکه کند ینمخودانگیختگی ذهن، یعنی حکم، متعلق شناسایی را خلق . حقیقت است

یعنی بر پایه حضور اولیه و ] وجه التفاتی ذهن[ 1التفاتامکان ابژه، انحصاراً بر مبناي 
منظور از «). Levinas, 1970: 138-140(» است تصور قابلاصیل آگاهی در برابر جهان، 

واژه التفاتی، چیز دیگري نیست، جز همان ویژگی ذاتی و عمومی آگاهی، این آگاه 
را  3اش شهیاندمتعلق  2؛شمیاند یممثابه  بودن از چیزي، عبارت از این است که آگاهی به

  ).Husserl, 1973: 33(» کند یمدر خودش حمل 
با آگاهی که هستی جهان را ] اساس سببیتبر  گریکدیبه  زیدو چتعلق [تضایف «

است، آن هم بر ] سوژه[فاعل شناسا  برساختۀ، بدین مفهوم نیست که جهان سازد یم
فرو  سازند یمرا  اش یستیچطبق قواعدي از نوع منطقی؛ هستی جهان به مقوالتی که 

                                                   
1. intentionality. 
2. Cogito. 
3. Cogitatum. 
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 :Levinas, 1970(» تقرر دارد] وجه التفاتی[، بلکه در همان تالقی آگاهی با آن کاهد ینم

پرسش  انیگرا شکلی معاصر، از شناختداریپدآندره بازن، بر مبناي این دستاورد ). 139
که  پدیدار ساخته است، اکنون شیها» نمود«چنین خود را در » واقعیت« که اکنون: کند یم

به التفات و تضایف آگاهی دریافتیم که ظهورِ واقعیت نه مستورکننده حقیقت جهان، 
ي ال البهظاهر و آشکار را، در » واقعیت«آن است، پس چرا دوباره  نندةآشکارکبلکه 
پیرایه با واقعیت  طبیعی و بی مواجهۀبپیچیم و از  ساخته شیپي ذهنیت ماتقدم و ها لفافه

  عیان و جهانی که خود را عریان در برابر ما، پدیدار ساخته، استنکاف ورزیم؟
را در  ها تیشخص، دیگر میا افتهی دست ها» نمود«اینک که به این درجه از تعلق به «

 ها آنو شخصیت را از میان  اند افتهی» شفافیت«بلکه گویی اشیاء . مینیب ینممیان اشیاء 
» تمثیل«و از  1»تمثیل«به » معنا«منظورم این است که جهان، بدون توجه ما، از . مینگر یم

ماحصل کالم ). Bazin, 2005 b: 88(» رسیده است 2»یگانگی با امر ماورالطبیعه«به 
، ادراکات »برگسون«بازن حتی به رساله دکتراي  که چناندر سینما » ییگرا واقع« که آن

، ابدی یمنوعی مواجهه مستقیم با جهان و زمان دست  ، بهکند یماشاره  3آگاهی واسطه یب
  .واقعیت است واسطه یبشهود  4:که به قول سارتر در یک سطح بنیادي

  گرا واقعنهایی نظریه  يبند صورت، »رویکرد عکاسانه«: راکوئرزیگفرید ک. 2
شناس،  ، جامعهییگرا واقعدر نظریه  سینمامهم پرداز  نظریه 5کراکوئر دیگفریز
نگار، نوولیست، پژوهشگر آلمانی، صاحب چند اثر ارزنده در حوزه نظري سینما  تاریخ

در سینما، » گرا واقع«رگذار نظریه و تأثی جامعاثر ... و  6»از کالیگاري تا هیتلر«همچون 
  .است 7»نظریه فیلم«کتاب 

                                                   
1. Analogy. 
2. Supernatural. 
3. Donnees immedatres de la conscience. 
4. Basic Project. 
5. Siegfried Kracauer. 
6. Form Caligari to Hitler. 
7. Theory of film. 
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ست که به سبب مرگ زودرس آندره بازن، ا اهمیت مکتوب نظري کراکوئر در آن
مند پیرامون  گرا وي فرصت نیافت تا اثري جامع و نظام پرداز اصلی اردوگاه واقع نظریه

راکوئر افتاد و او چند سال نظریات رئالیستی فیلم تدوین نماید و این مهم بر عهده ک
ِ  شناسی روشاین اثر مبنایی را در قاموس  1960در سال ) 1966(قبل از مرگش 

بنا » گرا واقع«مند براي نظریه  ، تنظیم و تدوین نمود و ساختاري نظام»تاریخی –تجربی «
  .، که تأثیر شگرفی بر نظریات سینمایی حوزه آنگلوساکسون باقی گذاشتنهاد

گرا، سینما را مولود خلف  ر امتداد نظر بازن و شرح و بسط نظریه واقعکراکوئر، د
جهان «موضوع سینما . دارد» واقعیت دیداري«که ارتباطی تنگاتنگ با  داند یم» عکاسی«

است و جنبه فنی رسانه، متأثر از ماهیت موضوع سینمایی و مؤثر بر ساختار و » دیداري
را » واقعیت«یلم است که بازسازي گریزناپذیرِ ف» عکاسی« این بنیانِ. ستا شاکله آن
سینماست و سینما اولین هنري است » موضوع«و » محتوا«، »واقعیت«. سازد یممکن م

. غالب است يا» شاکله«و » فرم«بر هرگونه  ،در ساختاري طبیعی ،»محتوا«که در آن 
ربرگ تقرر یافته الیه تقابل با دیدگاه مانست مقایسه شود چگونه نظر کراکوئر در منتهی(

  ).»شاکله ذهنیواقعیت عینی، در برابر سینما تبلور سینما تبلور «: است
وسویی در پهنه واقعیت  گونه است، باید سمت اگر فیلم یک رسانه عکاسی«

که شباهت ناچیزي با جهان متناهی  حدومرز یبخارجی جستجو کند، جهانی نامتناهی و 
دود تراژدي که سرنوشت و تقدیر، بخت و برخالف جهان مح. و منظم تراژدي دارد

آن است دنیايِ فیلم جریانی است  مؤکدکند و تعامالت انسانی، وجه  اقبال را مغلوب می
ی از تراژدي بر وجه چیهگیرد و  ها و اشیاء هر دو را در برمی از حوادث اتفاقی، که انسان

دوربین «مطابقتی با  تنها یک تجربه ذهنی است که هیچ] تراژدي[این . آن متصور نیست
  .)Kracauer, 1960: x(» ندارد 1»ـ واقعیت

                                                   
1. Camera – Reality 
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اي است، معطوف به جهان خارجی و واقعیت  کراکوئر معتقد است که فیلم، رسانه
گونه فیلم است، که ریشه در پیوند  این الزام ماهیت عکاسی. عینی و نه یک جریان ذهنی

 مادةسینما، از نحوه تعامل با  رو نیااز. واقعیت بیرونی دارد حدومرز یببا طبیعت آزاد و 
، جوهر متباینِ سینما را با هنرهاي سنتی و پیشین »واقعیت«اش، یعنی  خام سینمایی

  :بنابراین. کند آشکار می
ذات سینماست، پس سینما صرفاً در مقام آشکارسازي و ضبط » عکاسی«اگر ) الف

  .طبیعت است
صریف و دگرگونگی در واقعیت تصویر و بازنمایی واقعیت، چیزي است و ت) ب

  .چیزي دیگر
کنند و شکلی دیگرگونه از  هنرهاي سنّتی و پیشین ماده خام خود را مصرف می) ج

  .گذارند آن به نمایش می
اگر : ، ثانیاً»هنر«، است نه »واقعیت«نتیجه آنکه، اوالً فیلم متَعلَّقِ ذاتیِ ) د
ر فیلم، ماهیتی از جنس هنرهاي سنتی ي به هنر، در فیلم اظهار شود، قطعاً هنخاطر تعلق

  .و ماتقدم ندارد
جستجو و کاوشگري در ماهیت و طبیعت رسانه، بر این فرض استوار است که هر 

پذیرد و انواعی  رسانه، طبیعت خاص خود را دارد که انواع خاصی از ارتباطات را می
 2»اي جدید ه در مایهفلسف«، در کتاب 1چنانکه از قول سوزان النگر. زند دیگر را کنار می

کند، آن رسانه،  اي به ذهن ما خطور می کند، که وقتی در فضاي یک رسانه، ایده نقل می
. کند بندي می خاص، صورت) مکانی(ما را در ساختاري خاص و حتی ساحتی » ایده«

تردیدي » اصل«کس در این  کند، که با ظهور رسانه عکاسی هیچ کراکوئر تأکید می
  اي است که؛ ین وسیلهنداشت، که دورب

                                                   
1. Susanne Langer 
2. Philosophy in a New Key 
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گونه که هست،  طبیعت را آن: ثانیاً. کند واقعیت ماديِ محسوس را ضبط می: اوالً
هاي کوچک ونیز به شگفت آمده  که با دیدن عکس 1و از قول راسکین. کند بازسازي می
انگار یک جادوگر، واقعیت را به سرزمین طلسم شده تبدیل کرده «: کند که بود، نقل می

شباهت این عبارت با مومیایی کردن واقعیت توسط عکس، از بازن دقت  به. (»است
  ).کنید

: فلسفه تحصلی[» پوزیتیویسم«ظهور عکاسی در قرن نوزدهم فرانسه با گسترش «
پوزیتیویسم، بیش از آنکه یک مکتب فلسفی باشد، نگرش . همراه بود] ییگرا اثبات

 2باوريِ مابعدالطبیعی می، مخالف ایدهعقالنیِ متفکرانی بود که به دلیل رویکردهاي عل
» سازي، هماهنگ شد طور کامل با روند رو به رشد صنعتی بنابراین عکاسی به. بودند

)Kracauer, 1960: 5( . ترین وجه  کراکوئر در این برهه، مهم انگارانۀ خیتارمتدولوژي
همزمانی : کند در عرصه هنر را تبیین می) مادي(گرایی  ثبوت واقعیت» تاریخیِ - تجربی«

» انعکاسی«چیزي نیست، جز » تیواقع«اگر . »پوزیتیویسم«و » فوتوگرافی«و هماهنگی 
» ظهور«که به » واقعیتی«نیست جز » چیزي«، نیز »عکاسی«رسد، پس  می» ظهور«که به 

  .رساند می
ی و معطوف به واقعیت عکاس، از رشخصیغکراکوئر معتقد است، ضبط و ثبت 

بندي زیبا و  که یک ترکیب حال آن. ، برخوردار است»خود«صِ خا» شناسیِ زیبایی«
نتیجه این ادعا آن است که . ، باشد»عکاسانه«پردازانه ممکن است فاقد کیفیت  تکنیک

ی خاص خود را نیز تقرر باشناسیزگرا، در عین تحقق ذات عکاسی، نوعی  تصویر واقع
بایی، ممکن است، در نهایت ، علیرغم تحقق هنر و زی»گرا شکل«بخشد، اما عکسِ  می

توان  ي عکاس را میکردهایرو«. ، قوام ظهوري حاصل کند)عکاسی(بعد از ذات رسانه 
عکاس با تعلق . شناختی بنیادین مطابقت داشته باشد عکاسانه خواند، اگر با اصل زیبایی

ین ا. گرایانه را دنبال کند ي واقعها شیگرابایست تحت هر شرایطی  شناختی می زیبایی
                                                   

1. Ruskin, Praaterita, p-341 
2. Metaphysical speculation 
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هایی از  روگرفت کم دستاو باید . یک امر حداقلی است] در تحقق ذات عکاسی[البته 
  .)Kracauer, 1960: 13(» واقعیت را با رویکردي عکاسانه، تولید کرده باشد

  :کند، ذات متناقض نماي عکاسی را که از سویی ملزم است، به کراکوئر کوشش می
  :در عکس، و از سوي دیگر» طبیعت«ا ی» واقعیت«رویکرد عکاسانه؛ بازتاب ) الف
گرایی  واقع) همنهاد(مشارکت عکاس در مراحل جذب طبیعت، به یک سنتزِ ) ب

  :مدرن ختم کند
  .جوشش درونی عکاس در انجذاب و انکشاف واقعیت) ج

نظریه (ساز هنرمند عکاس در فرآیند تولید  گر و شاکله حضور خالق، آفرینش
جوشی هنرمند در فرآیند همدلی با طبیعت و نیوشیدنِ صرفاً در مرحله خود) گرا شکل

). گرا نظریه واقع(راز هستی، مجاز است تا مرز انحالل جوهره اشیاء پیرامون در متن اثر 
پس رویکرد . این جوشش درونی صرفاً در خدمت انکشاف محیط بیرونی است

آن، » بازنمایی«و » یتواقع«: نهد شناختی در اختیار می عکاسانه، یک اصل بنیادینِ چیستی
یکی فرع . ، اما برابر نیستند»هستند«این دو . »فرع«ي هنرمندانه ها تیخالقاصل است و 

  .بر دیگري و در خدمت آن است
اگر به این قائل شویم که ذات سینما از عکاسی نشأت گرفته باشد، تمایالت «

که دو  این. آن باشندگرایانه نیز بایستی واژگان کلیدي و معتبر  گرایانه و شکل واقع
گرایش خودشان را بالفاصله پس از ظهور یک رسانه در کنار یکدیگر آشکار سازند، 

شود که هر  هاي سینمایی از بدو سینما، مالحظه می تصادفی است؟ با مروري بر کوشش
نمونه ابتدایی آن، لومیر . اند را آشکار ساخته شان يها تیقابلها، تا حد ممکن  یک از آن

، )اش را رها ساخته بود که عنان تخیالت هنرمندانه(یس  و ملی) گیر گرایی سخت واقع(
» بخشد را در معناي هگلی آن تحقق می» تز آنتی«و » تز«هایی عرضه کردند که  فیلم

)Kracauer, 1960: 30(.  
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هاي فنی سینما، نه به  کراکوئر در آغاز بحث از مفاهیم بنیادین و ویژگی
تاریخی ـ «، بلکه به سیاقِ متدولوژيِ )نظري(» منطقی – قیاسی«هاي  مندي روش

ذات سینما، عکاسی است، به دلیل . کند ، برهانی بر جوهر عکاسی فیلم، اقامه می»تجربی
بروز ) گرا واقع - گرا  تقابل شکل(نماي عکاسی  که همان عوارضی که در ذات متناقض آن

  :کند کار میکرده بود، بالفاصله با ظهور صنعت فیلم، خود را آش
  ).ذات عکاسانه(ذات عکس، رو گرفت از واقعیت است ) الف
  .است» گرا گرا ـ واقع شکل« مواجهۀنماي  ، تناقض)عکس(عرضِ الزم ذاتی ) ب
  .نما است ، مبتال به همین عارضه تناقض)بالفاصله پس از ظهور(ذات سینما نیز ) ج
  .ذات سینما، نیز ذات عکاسانه است) نتیجه آنکه) (د
بر آن » فرع«و دیدگاه رقیب را » اصل«گرا را  راکوئر، سپس براي اینکه دیدگاه واقعک

مفاهیم : کند ها و خصوصیات رسانه نوظهور را به دو بخش تقسیم می قلمداد کند، ویژگی
عکاسیِ «مفهوم بینادین، پایه و ذاتی سینما، همان ویژگیِ  2.ي تکنیکیها یژگیو 1بنیادین،

حتی قبل از  3»سر جان هرشل«یر کراکوئر این امر چنان بدیهی است که به تعب. ، است»فیلم
بینی کرد، بلکه  هاي اساسی دوربین فیلمبرداري را پیش ویژگی تنها نهظهور عکاسیِ آنی، 

ی زندگی نیبازآفر«: رفت را نیز، تعیین نمود کارکردي که پیش از آن هرگز تصور آن نمی
از روابط و تعامالت  هرگونهها از  آن به آخرین نسلوار و رساندن  واقعی، زنده و زندگی

  4».یزن مشتیک بطري، یک گفتگو، مراسم جمعی یا یک مبارزه : بشري
مفهوم بنیادین و  رو نیازابنابراین عنصر ذاتی فیلم، همان عنصر عکاسی آن است، 

ه ما اما تنها واقعیتی ک« .ي واقعیت، نخواهد بودآشکارسازاي آن چیزي جز ضبط و  پایه
دنیاي گذرایی که : با آن درگیر هستیم، در حقیقت، واقعیت فیزیکی موجود است یعنی

موجودیت «، »واقعیت مادي«ي ها نامواقعیت فیزیکی با . (کنیم ما در آن زیست می
                                                   

1. Basic Concept 
2. Technical Properties 
3. Sir John Herschel 
4. Herschel, Instantaneous Photography Photographic News, 1860, vol4, no. 88:13 
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واژه مناسب . »طبیعت«: و یا حتی اگر بخواهیم با مسامحه بگوییم 1»فعلیت«، »فیزیکی
خود » زندگی«رسد واژه  در نهایت به نظر می. باشد» قعیتدوربین ـ وا«تواند  دیگر می

  .)Kracauer, 1960: 28-29(» )دهد همه این معانی را توضیح می
، در پاسخ به پرسش از گرا واقعي نهایی نظریه بند صورتي فشرده از ریگ جهینت

ئر کراکو«: تبیین کرد توان یمی فیلم در آراء کراکوئر را چنین شناس یستیچو » ماهیت«
و در وجه » مفاهیم بنیادین«به  اش یذاتی فیلم را در وجه شناس یستیچپاسخ به 

مثابه بنیاد، ذات  به» رویکرد عکاسانه«: دهد یمارجاع » ي تکنیکیها یژگیو«به  اش یعرَض
ي شکلی و فناورانه، عرض ذاتی فیلم را؛ بنابراین ها تیخالقو  بخشد یمفیلم را تقوم 

است؛ ثانیاً و بالعرض، معطوف به هنر؛ بر این » واقعیت«متعلّق  فیلم، اوالً و بالذات
است و فرع بر رویکرد عکاسانه » واقعیت« مکاشفۀهنرمند در خدمت » ذهنیت«اساس 

  ).478: 1393معتمدي، (است، نه تغییر شکل جهان و واقعیت 
  

  !عکاسی و بازنمایی؛ انسداد مضاعف 2:راجر اسکروتن. 3
، عمدتاً 3»عکاسی و بازنمایی« مقالۀاسکروتن، هنگام تحریر راجر  رسد یم به نظر

: در حوزه فیلم، با عنوان گرا واقعمتأخر  پرداز هینظري زیگفرید کراکوئر ها دگاهید
دعوي اصلی که . قرار داده است مدنظررا » ذات بنیادین فیلم: رویکرد عکاسانه«

 را» رویکرد عکاسانه« توان یم آن است که اساساً کند یمپرسش  انیگرا واقعاسکروتن از 
تقلید «است؟ یا فیلم صرفاً یک » هنر«آیا فیلم یک  الواقع یفتلقی کرد؟ » بازنمایی«نوعی 

فیلم صرفاً ماحصل رویکرد  که نیامبنی بر  است؟ آیا مدعاي کراکوئر» مکانیکی محض
توان  می) مرویکرد عکاسانه فیل(؟ آیا بر این مبنا شود یمختم » هنر«عکاسانه است، به 

تلقی کرد؟ برخی از متفکران هنر، با ابتناء بر این قول که » بازنمایی«فیلم را نوعی 

                                                   
1. Actuality 
2. Scruton, Roger 
3. Photograhy and Representation. 
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است که بازنمایی شده، اساساً » چیزي«همواره در جستجوي دیدن » عکس«مخاطب در 
، تلقی )عکس(در ذات خویش » ضد بازنمایی« نطفۀ پرورندةرا » عکس برگردان«

دارد و آن عبارت » بازنمایی«داللت ضمنی، بر مفهومی از  این قول تلویحاً. اند کرده
. خودش باشد» علت غایی«، حد اطالق به کنشی است که »بازنمایی«که،  است از این

یعنی » الف«است که دیدن » ب«، بازنمایی »الف«توانیم قائل شویم که  یعنی هنگامی می
  .»ب«، مقصود اصلی دیدار باشد و نه دیدن »ب«بازنماییِ 

باشد » ب«حدذاته، حاوي عناصري از نمود  فی» الف«در این صورت، اگر عکس 
تلقی » بازنمایی«مصداق » الف«تحصل شود، عکس » ب«آن، صرفاً دیدار  واسطۀ بهکه 

اما اگر عکس . فروخواهد کاست» ب«نوعی جانشینی براي  نخواهد شد، بلکه نهایتاً به
را » الف«عنوان نماید، که دیدن » ب« دربارةي را ا ، ایده»ب«الف، بتواند عالوه بر نمود 

تلقی و از » بازنمایی«، مصداق »الف«رجحان بخشد، در این حیث، عکس » ب«بر دیدن 
» هدفمند«و » ذهن آگاه«بنابراین حضور . رفت فرا خواهدحد تقلید ماشینی 

ی خواهد تلق» الف«، شرط الزم تصویر »الف«و تصویر » ب«واسطۀ میان موضوع  مثابه به
  .، باشد»ب«شد تا مقوم ذات بازنماییِ 

 2»عکاسی و بازنمایی«اش  جنجالی مقالۀدر  1این دیدگاه مشهور راجر اسکروتن
است که عکاسی را به دلیل روگرفت محض از  3»يپژوهش انتقاد«مندرج در 

فاقد عنصر هدفمنديِ ذهن ) »تصویر«و » موضوع«در حد رابطه علّی میان (اش،  بازنموده
مثابه آغاز  گزینش این نظرگاه، به. کند بازنمایی تلقی می رةیداآگاه و بالمآل بیرون از 

بدان سبب است که فرضیه مذکور، نه چون ، »بازنمایی«و » سینما«وگو از تعلقِ  گفت

                                                   
1. Roger Scruton 
2. Photograhy and Representation 

در متون متعددی » ١٩٨١ بھار) Critcal Inquiry(پژوھش انتقادی «مقالھ پس از انتشار اولیھ در این  - ٣
  :جملھ شده است؛ از از گردآوری مقاالت فلسفھ فیلم، تجدید چاپ

- Philosophy of Film and Motion Pictures 
- The Aesthetic Understanding 
- Arguing about Art: Contemporary Philosophical Debates 
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کند و  تلقی می) ذهن و عین(یا مشترك ) ذهن(گرایان عکاسی را محصول مطلق  شکل
شناسی را  به تحصل زیباشناختی عکاسی است، چرا که زیباییگرایان قائل  نه مانند واقع

. »تصویر«در » موضوع«داند و نه ماحصل بازنمود صرف  می» بازنمایی«فرعی مترتب بر 
شناختی به چیزي، گرایش به خود آن چیز  اعتقاد عموم بر آن است که گرایش زیبایی«

لَّق اصلی اعتناء و شیء جایگزین چیز دیگري نشده است، خود آن شیء متع: است
که، گرایش زیباشناختی به خصوصیات تصویر، بایستی  نتیجه آن. گر است التفات مشاهده

  .)Scruton, 2007: 23(» به شیء بازنموده فقط نهمشتمل بر گرایش به تصویر هم باشد، 
، اثر هنري نیست، چرا که اساساً مصداق »عکس«بنا بر مفروضات اسکروتن، 

، حتی »بازنموده«است و نه » بازنمایی«شناختی،  عنصر مقوم زیبایی .نیست» بازنمایی«
، بازنمودکنندهقصد و نیت » بازنمایی«در . باشد» زیبا«نفسه امري  فی» بازنموده«اگر 

، چیزي از »افزوده«ممکن است این  هرچنداي بر شیء بازنمودشده است،  ارزش افزوده
ست که در نفس بازنمایی، تفاوتی میان باشد، مهم آن ا» کاهنده«جنس مخالف یعنی 

 جۀینتتحصیل شده است، که اوالً؛ ) بازنمایی ب(» الف«و تصویر ) بازنموده ء یش(» ب«
 مشاهدة قصد بهمخاطب تصویر، : ذهن آگاه و نیت هدفمند بازنمودکننده است و ثانیاً

  .»بازنموده«کند و نه دیدار محض  با آن مواجهه پیدا می» بازنمایی«
که دیگر متفکران و فیلسوفان به تلقی اسکروتن درباره  2و حلّی 1هاي نقضی پاسخ

اشاره و شرح و بررسیِ . اند، از موضوع بحث اصلی مقاله خارج است عکس داده
از درجه کمتر اهمیت ) يبردار عکسمورد  ء یش(هاي مشهور که در آن بازنموده  عکس

نوردهی، درجه  وةیشدید،  ۀیزاو بندي، نسبت به شیوه بازنمایی به لحاظ نوع قاب
برخوردار است و یا ... ، )سرعت نورگیري(حساسیت فیلم، انتخاب دیافراگم، شاتر 

هاي مختلف عکاسی و حتی  یافته با ظهور سبک اثبات حضور ذهن آگاه و نیت سازمان
هاي مختلف از یک موضوع تا مرحله  در عکس) ء بازنموده شی(نوع مواجهه با موضوع 

                                                   
1. Destructive argument 
2. Constructive argument 
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احساس شوخی از یک پدیده جدي و خطیر، یا تلقی معنوي از (اهیت بازنموده تبدل م
سبک «: فرانسوي المثل ضربقول معروف هگل از  ؛ با یادآوري نقل)یک رویداد مادي

بیان  وةیشیعنی تجلی خصایص فردي هنرمند در . است] هنرمند[الواقع خود انسان  فی
  .کند ها کفایت می پاسخ همۀ، از نقل مفصل )Hegel, 1975: 293(» اش هنري

گیرد از موضوعِ  قدر که از درون هنرمند نشأت می آن» سبک«که،  کم آن دست
کامالً . نمود ها الزم نمی شود و الّا با موضوع واحد، تغایر سبک بازنمایی ناشی نمی

طبیعی است که تنوع سبک بیشتر ناشی از تحویل حال هنرمند تلقی شود تا تکثیر 
» بازنمایی«که خود قائل به  اند بودهکه اساساً عکاسان بزرگی  بر اینمضاف . موضوع

ي بند دسته گرا واقعي مرا جزو آثار ها عکسبسیاري « :هستند» بازنموده«چیزي وراي 
، هاست آننگارگري  –ي ورز دهیددر ظرافت ] ها عکس[حقیقت آن  الواقع یف. کنند یم

یت است، اگر مقایسه دیدگانی مستقیم با طور مطلق در انصراف از واقع به ها آنارزش 
  ).Adams, 1981: ix(بود  کننده رهیخ ها تفاوتبود،  ریپذ امکان] ها عکسآن [موضوعات 

» بازنمایی«گرا در حقیقت و ماهیت  واقع –گرا  بحث اصلی نوشتار، منازعه شکل
ن آگاه ، کنش ذه»بازنمایی«، بازنمایی است و »هنر«اسکروتن معتقد است ماهیت . است

واسطه روگرفت و تقلید صرف اشیاء از قابلیت  به» عکس«رو  و هدفمند است و ازاین
گرا  واقع –گرا  مروري گذرا بر آراء اقطاب شکل. برخوردار نیست» هنر«اطالق عنوان 

شناسی فیلم، محل اصلی منازعه را در شناخت  در تبیین چیستی) طی مقدمات مقاله(
 اسکروتن در کیفیت  دةیعق، آشکار ساخت، اشاره به »فیلمبازنمایی «حقیقت و ماهیت

واسطۀ روگرفت و تقلید صرف  عکس، عینیت کنش ذهن آگاه و هدفمند، به» بازنماییِ«
نظري که نه توقع . از اشیاء طبیعت به خلعِ خلعت هنر، از ماهیت عکس فرجام یافت

» ذهنیت«عکس بر بنیاد و تقوم ذات » هنر«مثابه  گرایان از ماهیت عکس و فیلم به شکل
گرایان در رویکرد زیباشناسانه به واقعیت عینی را جلب  را تأمین نمود و نه توجه واقع

بدون نصیب » بازنمایی«، اساساً از ظرفیت »عکس«و » فیلم«در حقیقت وقتی ذات . کرد
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اء با القاي ذهنیت بدان، آن را به مرتبه هنر ارتق تواند یمیی گرا شکل ۀینظرباشند، نه 
ی شناس ییبایزبرگردان عالم و واقعیت به  در عکس تواند یمیی گرا واقعبخشد و نه نظریه 

  .از واقعیت دسترسی پیدا کند
تطبیقی و اجتهادي در حوزه  –انتقادي  -  یآنچه اهمیت و ضرورت بحثی تحلیل

ازپیش خاطرنشان  را بیش) گرا نظریه شکل گرا و واقع(دو نظریه اصلی دوران کالسیک 
، گذار ناقص تاریخی مباحث چیستی شناسی فیلم از دوران کالسیک به سازد یم

شناختی،  در حقیقت، روند فزاینده و رو به رشد مباحث زبان. است نظریات معاصر فیلم
و ماالً ظهور ... شناختی، شناختی، هرمونتیک، روایت شناختی، جامعه شناختی، روان نشانه
شکنی،  نیستی، پسا استعماري، بینامتنی و شالودهمدرن و نظریات فمی هاي پست فلسفه

بندي و  یک را قبل از هرگونه جمعشناسی فیلم در دوران کالس سیر مباحث چیستی
ها و »میپارادا«هاي نوظهور سوق داد و در قالب  گیري نهایی به متن فلسفه نتیجه

  .دهی کرد نوین سازمان يها »الگو«
یم که در پایان دوران کالسیک و گذار به بنابراین پر بیراه نیست اگر ادعا کن

جانبه و تطبیقی در ارتباط با دو  نظریات معاصر فیلم، یک بررسی تحلیلی، عمیق و همه
گرا صورت نپذیرفته است و هنوز جاي یک مقابله انتقادي  گرا و واقع نظریه مهم شکل
یات فیلم معاصر از نظر يریرپذیتأث بۀئطرف و ضمناً خالی از هرگونه شا از یک منظر بی

بیش از » گرا واقع«و » گرا شکل«مدعاي نوشتار، بر آن است که تقابل نظریه  .خالی است
تضاد . ی باشد، بیشتر یک تقابل شناختی استشناخت یهستیک تقابل جوهري و  که آن

ي این ریگ شکلدو دستگاه معرفتی است و ریشه در مابعدالطبیعه غربی در سرآغاز 
 که چنانی اصیل، که با جهان و هستی، شناخت یهستیک تفکر . ردمعرفت متافیزیک دا

گرفتار نخواهد آمد » نما متناقض«این معضالت  وخم چیپ، مواجهه یافته باشد، در »هست«
  .ناتمام سردرگم نخواهد ماند منازعۀو  سرانجام یبو در این بازي 
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  در فلسفه هنر دینی» خیال«رهیافت نظریه . 4
  شناختی مقولی بازنمایی در دستگاه معرفت بست نظریه بن -1/4

گرا در نظام ادراکی کانت، آیا اساساً امکانی براي پرسش از  با توجه به ابتناء نظریه شکل
ماند؟ آیا حرکت فیلم در ذات واقعیت  باقی می» فیلم«یا » عکس«ماهیت بازنمایی 

آیا با اضافه ) گرا نظریه شکل(فیزیکی و عینی است، یا صرفاً یک توهم ادراکی است؟ 
، عکس به واقعیت )گذار از عکس به فیلم(به بازنمایی عکاسانه » حرکت«شدن 
تر شده است یا به ذهنیت؟ آیا تغییر و تحوالت در انعکاس تصویري یک  نزدیک

دار است که جهت تبیین چیستی  قدر دامنه رو دررویش، آن» واقعیت«از » عکس«
به ) چیزي نزدیک به دو سده(شناسی هوسرل تا کانت بازنمایی عکس، بایستی از پدیدار

  عقب بازگشت؟
، محاکات و بازنمایی است، اما سازمان ادراکی »صورت ذهنی«خاصیت  هرچند

اخذ ماده تجربه از خارج توسط (مادي و صوري براي تجربه  جنبۀکانت، با اتخاذ دو 
اساساً راه را بر ) بندي آن با عناصر پیشینی و تعینات ذهنی ادراك حسی و صورت

طبق این دستگاه . گري از واقعیت عینی بسته است امکان بازنمایی و حکایت هرگونه
ی، صورت علمی مسئولیتی نسبت به انطباق با جهان خارجی و واقعیت عینی شناخت
شناختی کانت ناظر به مطابقت جهان خارج با نوع شناسایی فاعل شناسا و  انقالب: ندارد

  .او است سازي نظام معرفت
شهود حسی (بنا به نص صریح کانت که مکان و زمان را حسیات استعالیی 

تصور چیزها بدون زمان و مکان ممکن نیست اما تصور زمان و (کند  تلقی می) پیشینی
... و مفاهیمی مانند علیت، وحدت، کثرت، وجود، ) مکان بدون تصور چیزها امکان دارد

از  کی چیهمأخوذ از  وجه چیه بهچرا که (شمارد  رمیقواي فاهمه و متخیله ب برساختۀرا 
شناختی کانت مترتب  اي جز این بر نظام معرفت ، نتیجه)تجربیات حسی بشري نیستند

. تصویر ذهنی، وداع کرد» بازنماییِ«که باید از بیخ و بن با ماهیت  شود، جز آن نمی
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همه بر جنبه ...) را،، مالصدنایس ابن: فیلسوفان اسالمی ژهیو بهو (کالسیک  فلسفۀ
کنند و اساساً  تأکید می) کاشفیت صورت ذهنی از صورت عینی(بازنمایی علم حصولی 

معتقدند که تصویر ذهنی از جنبه ماهوي، تطابق نعل بالنّعل با واقعیت خارجی دارد و الّا 
مشابه آن ( برخالف مقوالت فاهمه کانتی،. غلتد یمدانش بشري در دام شک و تردید فرو 

متخیله است، اما  قوةهاي  ناشی از کنش هرچندمعقوالت ثانی فلسفی، ) ر فلسفه اسالمید
هاي وجودي از  منشأ خارجی در واقعیت عینی دارد و کردوکار قواي ذهنی انتزاع نسبت

، یک حقیقت عینی و یک »وجود«. سلسله ارتباطات واقعی میان مفاهیم ماهوي است
  .خته ذهنی محصور در دستگاه ادراکی بشراست و نه یک برسا» حقیقی«محمولِ 

مثابه نظام ادراکی و  گرا با تلقی سازمان سینمایی به بنابراین، نظریه شکل
شناختی کانت، امکان طرح پرسش از  هاي ذهن مبتنی بر دستگاه معرفت مندي روش

مثابه صورت ادراکی،  وقتی تصویر سینمایی به. سازد ماهیت بازنمونی فیلم را منتفی می
دهد و سپس با مدخلیت بخشیدن  نسبت به ماده خام واقعیت، صرفاً حساسیتی نشان می

کند و آن را در  به تعینات پیشینی در محتوا و ماهیت ماده خام دریافتی تصرف می
تصور  هرگونهکند، از بنیاد، راه را بر  بندي می هاي مفهومی خود صورت ها و شاکله قالب

  .بندد عینی می بازنمایی و محاکات از واقعیت
  
  یوجودشناختنما در سپهر  هاي متناقض بقاء وجوه مثبت نظریه -2/4

ویژه در آراء منسوب به فلسفه  مدعاي این نوشتار بر آن است که متفکران دینی، به
است و این  نما متناقضکه اساساً سپهري  اند افتهی دستهنر، بر ساحتی وجودشناختی 

و  گرا واقعي نقاط قوت و نکات مثبت هر دو نظریه خصلت بنیادین امکان تجمیع کلید
هاي درست و منطقی که هر یک به نحوي، بخشی  گزاره. را فراهم آورده است گرا شکل

پردازي دوران  کنند، در طول شصت سال نظریه از ماهیت بازنمایی فیلم را آشکار می
است گرا، خود حقیقتی  گرا و چه واقع کالسیک چه از ناحیه متفکران شکل
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ها در تاریخ  هر یک از این گزاره که نیا. است» نما متناقض«ظاهراً  هرچند، انکار رقابلیغ
پردازي فیلم تا چه حد و اندازه فهم سینماگران و منتقدان را از پدیدارشناسی فیلم  نظریه

 شیپ به، تا چه میزان هنر ـ صنعت فیلم را »نظر ـ عمل«ارتقاء بخشیده و در فرآیند 
توان طریقی به  تاریخی آن، نمی تجربۀیازمند تفحصی مجزا است اما در اصالت رانده، ن

  . انکار جست
پردازي فرمالیسم  پیشرفت سینما در دهه بیست، مرهون کردوکار هماهنگ نظریه

و آثار برجسته سینمایی، محصولِ خالقیت ذهنی ...) آیزنشتاین ـ پودوفکین،(روس 
» نئورئالیسم«پردازي  نظریه. است )... - مادر  - ین رزمناو پوتمک(پردازان  همین نظریه

مسبوق به سینماي دهه چهل آمریکا و ایتالیا است اما تأثیري فزاینده بر  هرچندبازن، 
نوي فرانسه ـ  موج(در اقصی نقاط جهان داشته است  گرا نوواقعبالندگی پسینی سینماي 

، »فالش فوروارد«، »بک الشف«عنوان نمونه، قطعاً ترفندهایی چون  ، به...)شرق دور
، »تخیل«، »حافظه«ي ذهنی چون ها کنشي سینمایی ها معادل... »تدوین موازي«، »دیزالو«
است » کلیت«که افاده معنا ناشی از  و یا این) گرا شکلنظریه (هستند ... »تلقین«، »تداعی«

ز ؛ و کلیت، محصول ارتباط زنده و پویاي اجزاء یک اثر، چیزي ج»جمعیت«و نه 
زاویه دید، ماده خام  که نیاو ) گرا شکل(ساختاري اجزاء اثر نیست » تدوینِ«ماحصل 

که عکس، مومیایی ثبات  و یا آن) گرا شکل( آورد یبرمو  سازد یم، پزد یمواقعیت را 
با سینما  متحرکشاست اما فیلم، مومیایی تغییر و حرکت است و اکنون واقعیت با ذات 

ي از ا افتهي از ذهنیت نیست، بلکه یا بافتهکه سینما،  و این) گرا واقع(به ثبت رسیده است 
، سینما، پدیدارشناسی و زیباشناسی واقعیت است )گرا واقع(است واقعیت 

زبان سینما و پیشرفت فهم مخاطب از  توسعۀهر یک در جایگاه خود، در )...گرا واقع(
توان این  ی است، که چگونه میاکنون جاي این پرسش باق. اند بسزایی داشته ریتأثسینما 

  .شناختی با هم نگاه داشت هاي معرفت نما را در نظام صحت، ولی متناقض وجوه مقرون به
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  هاي معقول و محسوس عالم خیال واسطه جهان -3/4
، ابونصر فارابی ملقب به اش یخیتارویژه در رأس  متفکران و فیلسوفان دینی به

به یک معنا اگر فارابی اول، : سخن گفت» لم خیالعا«معلم ثانی، در فلسفه هنرش، از 
متهم به ترجمان آثار افالطون و ارسطو و تدوین و تجمیع آراء حکیمین است، اما 

ابن  1.است» خیال«فارابیِ متأخر مبتکر رسمیِ تحقق تفکر فلسفی، منسوب به فلسفه 
ر فارابی سیراب ، همه از آبشخواند افتهعربی و سهروردي که به فیلسوفان خیال شهرت ی

سینا فیلسوفی که به فلسفه مشاء منسوب است، در فصول متعدد  ، حتی ابناند شده
. تأثیرپذیري خود را از عالم خیال فارابی نمایان ساخته است» اشارات و تنبیهات«

فخر رازي در شرح اشارات و تنبیهات خویش با تعابیري چون امر محال و  که چنان
سینا شده  درآوردي متعرض داستان سالمان و اَبسال ابن نوراي طاقت عقل بشري و م

طوسی نیز در شرح اشارات  نیرالدینص خواجهو ). 592- 590: 1384فخر رازي، (است 
مفاهیم بلند و  ادراكي را از فخر رازسینا، با واکاوي داستان، ناتوانی فهم  و تنبیهات ابن

: 1375طوسی، (شریح کرده است ي وجه خیالی و استعاري سالمان و ابسال تها تیظرف
  ).365-364، 3ج 

ادراك حسی و  واسطۀویژه در فلسفه شناختی کانت، قوه متخیله  از منظر فلسفی، به
مثابه امکان ثبت و ضبط  فیلسوفان ماقبل کانت نیز از قوه خیال، به. عقلی است

صالً اما کانت در نقد قوه داوري، مف. بودند گفتهي جزئی و ادراکی سخن ها صورت
وجود (کور دوئالیسم دکارتی که در رابطه میان ذهن و عین  نقطۀقوه متخیله،  واسطۀ به

ارتباط به غده  طۀیحدرمانده بود و در جهت اخذ واسطه، انتقال و ) مجرد و مادي
واسطه قوه متخیله روشن کرده و آن را واسط ادراك  صنوبري تمسک جسته بود، به

ي ها شهیاندهمین قوه متخیله است که آفرینشگر . حسی و ادراك عقلی تبیین کرد

                                                   
متأسفانه در این نوشتار که مدعاي دیگري در نظر دارد، بیش از این جاي پرداخت به این بخش مهم تاریخ  -1

 .طلبد تفکر بشري نیست و خود مقاالت و نوشتارهایی خاص، و مقدمات ویژه خود را می
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به روح «: ي زیباشناختی استها دهیاي نوین و حتی بازنمودکنندة ها صورتگوناگون، 
لیکن من قائلم که این  ي زیباشناختی، عنوانی است براي اصل محرك در ذهن،معنا

من از ي زیباشناختی نیست، اما منظور ها دهیا بازنمودکنندة قوةاصل، چیزي جز 
ي ها شهیاندآن تصوري از قوه متخیله است که خالق » ایده زیباشناختی«اصطالح 

  ).Kant, 2000: 192(گوناگون است 
ی، هرچند اثر هنري، ناشی از بازي شناخت معرفتکانت و اساساً مکاتب  از منظر

ه قوه متخیل: در سپهر سوبژکتیویسم تفسیر شده است زیچ همهآزاد قوه متخیله است، اما 
یک محرك ذهنی است، اما نزد فیلسوفان اسالمی، عالم خیال، یک ساحت 

. محض است» ماده«محض است و عالم حس، » تجرد«عالم عقل . ی استشناخت یهست
عالمی است که در آن . برخوردار است نما متناقضعالم خیال، اساساً از یک خصلت 

ت برخوردارند، اما مجرد از که از خواص عالم مادي اس» اندازه«و » شکل«موجودات از 
هرچند بعد معرفتی ساحت نفس است و عقل بدون » خیال«. اند آن» عوارض«و » ماده«

 الوصف مع؛ ابدی یدرمو نه صورت معنایی را  کند یمتصویر، نه صورت حسی را ادراك 
و پهناورتر از  تر گستردهي ا سفرهفیلسوفان هنر دینی، ساحت خیال را در جهان هستی، 

  . کنند یمادراکی محض تلقی  ۀرابط
را از طریق قوه ) جهان برزخ(واسط هستی یعنی عالم مثال  مرتبۀفلسفه هنر دینی، 

قواي  واسطۀکه قوه خیال در وجود آدمی  طور همان. کند یمخیال در نفس آدمی تبیین 
مثابه جهان برزخی حلقه اتصال عالم مجرد و  عقالنی و حسانی است، عالم مثال نیز به

 تواند یمحیث خیال، حیثیتی برزخی است که . عقالنی با عالم مادي و هیوالنی است
امراً  البرزخلما کان «. هستند، پدیدار کند که چنانمبانی ضدین را جمع کند و حقایق را 

فاصالً بین معلوم و غیرمعلوم، بین موجود و معدوم، بین منفی و مثبت، و بین معقول و 
ابن . (»الّا الخیال) ذاك(اصطالحاً و هو معقول فی نفسه و لیس  اًبرزخ سمیغیرمعقول ی

  )408: 1399عربی، 
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برزخ، چیزي است حدفاصل امر معلوم و غیر معلوم، میان موجود و  ازآنجاکه
حائل [، میان مثبت و منفی، میان معقول و محسوس، اصطالحاً برزخ )بودونبود(معدوم 

در ذات خودش امري است  که یدرحالت، نام نهاده شده اس] و حاجز میان دو چیز
 قوه خیال در نفس انسانی واسطه . »خیال«کامالً معقول و آن چیزي نیست جز ساحت

است که » خیال«ازاي آن در مراتب هستی، عالم  ادراك حسی و ادراك عقلی است و مابه
 و ال و ال معدوم، فالخیال ال موجود«. اي است میان عالم معقول و عالم محسوس واسطه

یعلم، : المرآه کما یدرك االنسان صورته فی .و ال مثبت منفی معلوم و ال مجهول و ال
ابن عربی، (» بوجه صورته ما ادرك أنهً  ،قطعاًو یعلم  بوجه صورته أدرك انه قطعاً،
1399 :408(.  

نه موجود است و نه معدوم، نه معلوم و نه مجهول، ] همچون برزخ[بنابراین خیال 
کند و نه نافی آن است، چونان که آدمی صورت خویشتن را در  ا ثابت مینه چیزي ر
کند، چنانکه  بر وي مسلم است که به وجهی صورت خود را ادراك می: یابد آینه درمی

که  طور آن[کند، صورت خود وي نیست  داند که آنچه مشاهده می به قطع و یقین می
 رأي مع علمه أنّه«]. کند ینگرد و صورتش را مشاهده م دیگري در صورت وي می

. »صورته رأي ما صورته، انه رأي :قوله فی کاذب ال و بصادق فلیس صورته بال شک،
  )409: 1399ابن عربی، (

 تیرؤگونه تردید بر این امر آگاه است که صورت خود را  چیه یبعلیرغم آنکه 
، »ده استهم صورتش را دیده است و هم صورتش را ندی«: اما اگر بگوید. کرده است
 و المرئیۀ الصورة تلک فما«. رانده است» دروغ«ی به حرف نهگفته و » راست«نه سخنی 

هل ... مجهوله  معدومه، معلومه، موجوده، ثابته، منفیه، فهی شأنها؟ ما و ؟ها محل أین
 ال و - شیئاً ما  ادرك البصر قد و المحض بالعدم تلحقه ال ماهیه او ال ماهیۀ له؟ فإنها لهذا

ابن عربی، ( »المحض باالمکان ال و -  ء یش ما ثم أنه علمت قد و - المحض  وجودبال
1395 :410 -409( .  
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کجاست؟ کارکردش چیست؟ چیزي که  مکانشپس چیست این صورت آشکار؟ «
است و هم » شناخته«، هم »نابود«است و هم » بود«، هم »نفی«کند و هم  می» ثبت«هم 

توان گفت  بهره است؟ چگونه می هم بی» ماهیت«، یا از دارد» ماهیت«آیا ... »ناشناخته«
گفت وجود  توان یمکند و چگونه  عدم محض است، چون چشم چیزي را مشاهده می

نیست و نه ) موجودي داخل آینه(جا چیزي  دانی که در آن محض است، زیرا خود می
  .امکان محض است

  
  شناختی عالم خیالنماي بازنمایی در سپهر وجود تبیین حقیقت متناقض -4/4
کس در تاریخ فلسفه، چون حمکاي شرق،  توان گفت که هیچ ضرس قاطع می به

چنانکه شیخ محمود شبستري نیز در هفت . را تبیین نکرده است» بازنمایی«حقیقت 
فص اسحاقی، فص (الحکم  سده پیش، همه آنچه ابن عربی در فتوحات مکیه و فصوص

و ) حضرت حق(نده و حقیقت هستی مطلق آورده در یک بیت گنجا...) یوسفی، 
  :را یکجا بیان کرده است» امکان«عالم » ظهور« و ،»عدم« نۀیآآن در » بازنمایی«

   مطلق ۀ هستی استنییآعدم 
  )41 :1376شبستري، (کز او پیداست عکس تابش حق 

تواند  می حال نیدرع. توان قید هستی تلقی کرد، که حضرت حق است مطلق، را می
کند و آن  تر از ماهیت بازنمایی سینمایی کمک می تی باشد که به فهم دقیققید نیس

» مطلق« که به تأکید ابن عربی در فتوحات مکیه، آن استشفافیت محض است و اصلح 
) العدم المطلق قام للوجودالمطلق کالمراه: (قلمداد کرد) هستی و نیستی(هردو  دیقرا 

تر، هر  آینه هر قدر صیقلی. ه ایستاده استنیستی محض در برابر هستی محض، چون آین
کوچک، عکس  نۀیآ. اندینما یبازمي از آنچه بر آن تابیده، تر قیدقتر، عکس  قدر شفاف

. دهد نشان می برآمده را کوچک، بزرگ ـ بزرگ، معقر، عکس را فرورفته و محدب،
و گی محض  نیستی مطلق، آینه. گوید، نیستی مطلق، آینه هستی است شبستري می

بازن، اسطوره تام و تمام سینما، چیزي نیست جز آنکه  زعم به. شفافیت تام است
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یعنی سینما، وقتی سینماي حقیقی است که به نفی مطلق . خیزد ، از میان برمی»سینما«
شناختی واقعیت،  در توهم زیبایی«. تقرر حاصل کند» نیستی«خودش، یعنی در آینه 

  .)Bazin, 2005b: 60( »دیگر حتی سینمایی هم در کار نیست
  انسـان عکـس و آیینه، عالَـم، عدم،

  چو چشم عکس در وي، شخص، پنهان
  تو چشـم عکـسی و او نـور دیـده اسـت

  .)41: 1376شبستري، (اي را، دیده، دیـده است  بـه دیـده، دیـده
صاحب گلشن راز بر این باور است که اگر نیستی به حد اطالق در برابر هستی، 

در عکسی که از هستی در آینه افتاده است، هستی از چشم خود، خود را  بایستد،
است که انسان فانی در برابر حق، چون از  آن باور عرفانی این تمثیل فلسفی،. نگرد می

او، دیده حق گردد، پس فانی در حق، به دیده او، به او  دةید دیده خود، تهی گردد،
آدمی چشم عکس در . نگرد دیده او، به خود می نگرد یا به دیگر تعبیر، خدا از طریق می

چنان است که نور . نگرد خدا می به شود و نور هستی از طریق مردمک دیده او، آینه می
خیال نبی که در باالترین درجه فنا است و فارابی آن را فراتر از نور عقل حکیم، تلقی 

حدود ادراك انسانی،  کند، در کار تنزیل حقایق ملکوتی به عالم طبیعت ناسوتی و می
  .ترین مرتبت هنرمندي است است و این دشوارترین و متعالی

  
  يریگ جهینت
ی نیب جهانبه دلیل غلبه » گرا واقع«و » گرا شکل«ی بازنمایی فیلم، در مکاتب شناس یستیچ

در دوران مدرن  ژهیو شناسانه به تفکر معرفت. رسد یمشناختی به انسداد  و تفکرِ معرفت
مظهر تام و  ته،یویسوبژکت. استوار شده است) ینفسان تیموضوع( تهیویسوبژکت يبر مبنا

مثابه  ، به»پس هستم شمیاند یمن م« ،یدکارت يتویاز کوج یناش ،یتمام تقرر ذهن انسان
و غفلت از  یختشنا آغاز دوران معرفت نیا. است یاز معرفت و شناخت انسان تیقطع

  .است نیمغرب زم یعیمابعدالطبدر تفکر  یوجوه ممتاز تفکر وجودشناخت
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در گذار از  یدکارت تهیویسوبژکت يبر مبنا دیعصر جد کیزیانسداد تفکر متاف نینخست
دو ساحت  نیا وندیپ يبرا شود یچنانکه دکارت مجبور م شود یحادث م ن،یعالم ذهن به ع
ول مجه يغده صنوبر نیا .کند ادی يعنوان غده صنوبر در بدن انسان به یاز غده مشکوک

؛ .کند یم ادی لهین با عنوان قوه متخآاست که بعدها در نقد قوه حکم، کانت از  يزیهمان چ
 لهیقوه متخ. است یو عقل یکانت نقش واسط ادراك حس یشناس در معرفت لهیقوه متخ

قوه . کند یم يبند صورت یها را جهت ادراك عقل و آن کند یم افتیرا در یحس يها داده
 یشناس معرفت يها رساختیو ز کند یعمل م یدکارت تهیویشدة سوبژکتمثابه گم به له،یخمت

نظام  نیدر ا الجرم .کند یفاهمه استوار م ینیشیمقوالت پ يرا برمبنا دیعصر جد
چرا که  پردازند؛ یم گریکدینما به دفع و رفع  متناقض ایمتضاد  يها گزاره یشناخت معرفت

  .است یذهن انسان یزمان منطقسا د،یدوران جد تۀیویدر سوبژکت قتیحق يمبنا
تفکر  يها با التفات به شکاف ها ستیالیستانسیدوران پسا تجدد چون اگز متفکران

مغفول در  یهرچند ناقص به ساحات وجودشناخت ییگذارها ،یشناخت معرفت یذهن
 يواساز يمتأخر، برمبنا دگریجا که ها اند، تا آن داشته نیمغرب زم یعیمابعدالطب شهیاند

از غفلت از  یرا ناش دیو مصائب عصر جد آالمجمله  نیمغرب زم یعیابعدالطبتفکر م
» وجود« ریغرب با تفس کیزیدر سرآغاز متاف یذهن انسان يها دخالت نیوجود، با نخست

 تیمحور يرا بر مبنا دیدر دوران جد تهیویو بسط سوبژکت کند ی، قلمداد م»موجود«به 
  .کند یقلمداد م دیجد یشناس معرفت يریگ در شکل یموضوع نفسان

وجوه  قیدق يدر مرزبند یاسالم کیو کالس یسنت لسوفانیقوت تفکر ف نقطه
 رود یم شیجا پ کانت تا آن یشناخت تفکر معرفت. است یشناخت یو هست یشناخت معرفت
 یحت ،ینیع ياز مباد یاز مسلمات ناش گرید ياریو بس... ت،یزمان، مکان، عل یکه حت

که از چند سده  ؛ حال آنکند یفاهمه جستجو م ینیشیر مقوالت پرا در ساختا» وجود«
کرده و به  ییرا شناسا یفلسف یمعقوالت ثان یفلسفه اسالم شمندانیمتفکران و اند شیپ
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؛ تفکر »نفس االمر«را برشمرده و تحت عنوان  کیهر  ینیو ع یوجوه ذهن کیتفک
  .اند تهمحض بازداش یشناس را از سقوط در ساحت معرفت یکیزیمتاف

 یمواجهه با موجودات و الیعالم خ ییشناسا ینید یتفکر فلسف ياز شاهکارها یکی
نما به  متناقض يو دوگانه انگار سمیویسوبژکت یشناخت است که در تفکر معرفت یواقع

از  ییها یژگیبا و ،یالیوجود خ. است افتهین یدسترس ؛ینهاد و مجامع هم تیوضع چیه
 ،یو عقل يساختار ماد یناف حال نیدرع ولم مجرد؛ از عا یصیو خصا يعالم ماد

 »ییبازنما« يها و تشخص ها یژگیکه از همه و اندینما یخالص از ماده را بازم یصورت
را به دست  یینمایو س يریتصو ییاز بازنما ریتفس نیتر بیبرخوردار است و قر

 يها صورتبه  الیذهن از عالم خ بیتقر يصرفاً برا یاسالم لسوفانیو ف دهد، یم
 يو مبنا فتادهیفاهمه ن ینیشیاند، اما هرگز در دام مقوالت پ تمثل جسته لهیقوه متخ یالیخ

   .اند نکرده ادیبن يوجود قیحقا ریتفس يبرا یشناخت معرفت
یِ فیلسوفان هنر دینی، با طرح ساحت خیال و قیاس آن با قوه شناخت یهستتفکر 

نماي آن  ی را حاوي همه وجوه متناقضي عقلی بازنمایی سینمایها یژگیومتخیله، 
برخوردار است و برخالف » صورت«عالمِ عقل، از  برخالفجهانی که . کنند یمتفسیر 

صورت مثالی مجرد، تصویر حرکت را در خروج . اثري ندارد تیمادجهان حس از 
 اي تمثیلی، ه آینهمثاب به؛ بلکه کند ینمتعقیب ) خاصیت جهان مادي(تدریجی قوه از فعل 

و مقدمه از  شگفتاریپبا تلقی . کند یمرا ارائه » هستی«و » زمان«واسطه از  تصویري بی
ی نوین، امکان شناس ییبایو زشناختی متافیزیک غرب  این مقاله، گذار از ساحت معرفت

تازه در تفکر وجودشناختی هنر دینی؛  چندان نهمعاصر ولی  شۀیاندطرح مباحثی نو در 
ناتمام  ظاهراًهاي دوران کالسیک فیلم، از قبیل منازعه  ریهجهت خروج از انسداد نظ

 .گرا میسر خواهد شد واقع - شکل گرا
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