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مشکلبتواناهمیتفیلمرادرجامعۀمعاصردستکمگرفت.کمابیشهمۀمردمدوست
گذشته،عدۀ ازاین کنند؛ بایکدیگرتبادلنظر کنندودربارۀفیلمها دارندفیلمتماشا
کاروبارچهرههای بسیاریازمردموقتزیادیراصرفمطالعهدربارۀفیلمهاوتعقیب
مشهوروجورواجوِرصنعتفیلممیکنند.امامسلمًادلیلدلبستگیآدمهابهسینمایک
چیزواحدنیست.تنوعانگیزههابرایفیلمدیدنبهاندازۀتنوعفیلمهاست،بااینهمه
سرگرمیرایجترینانگیزهبرایتماشایفیلماست.فیلمیکچندساعتیمارا احتمااًل
روی بر بهتصویردرآمده رخدادهای و آدمها مجذوب سراپا ما میبرد؛ دیگری عوالم به
پردهمیشویم.موقعتماشایفیلمممکناستبهوجدبیاییمیاازنظرعاطفیمجذوب
یا برایماندرحکمیکنمایشتماشایی شخصیتهاشویم؛فیلمهادرچنینمواردی
کند. سرگرمیهستند.بااینحال،ممکناستسینماحالتیکسرمتفاوتیدرماایجاد
برخیازفیلمهامیتوانندموجبشونددربارۀزندگیمانوجهانیکهدرآنزندگیمیکنیم
و میگذارند ما بر عمیقی تأثیر فیلمها این بیندیشیم. بیشتر باحساسیت و انتقادیتر
کنند،چونچیزیراستینومهم کوچکامااساسیایجاد گرچه شایدحتیدرماتحولیا
دربارۀزندگیرادربرابردیدگانماقرارمیدهند.ممکناستاینفیلمهابهماقّوتقلبو
کههموارهمیخواستیمباشیم.شایدیکفیلم کسیبشویم شهامتبدهندتابتوانیمآن
که بازشناسیم؛شخصیتی او در تاحدودی را کهخودمان بکشد بهتصویر را شخصیتی
کنیمبایدهمچوناوبهآرزوهایمانایمانداشته گربخواهیمماننداوزندگی بااینحالا
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باشیم.یاچهبسافیلمدیگریمحدودیتهایتراژیکسرشتانسانرانشانماندهد،
میکشد بهتصویر را روحی بحرانی بر غلبه در فیلمیشکستشخصیتی که وقتی مثل
اینکه کهدرپیشداریم،مگر برایماچونهشداریدرموردتقدیریاست بنابراین و
کنندوهرتأثیری کهدرماایجاد کارمانصورتدهیم.اینفیلمها،هرحالتی تغییریدر
کهسرگرممانمیکنند،بلکه کهبههمراهداشتهباشند،اهمیتشانصرفًاازآنرونیست
معنای در نقشمهمی که دربارۀمسائلی باعثمیشوند که اینروست از درعینحال

کتابحاضردربارۀفیلمهاییازایندستاست. کنیم. زندگیدارندتأمل
کهبهتوصیف گزیستانسیالیسماست،جنبشیفلسفی کتابافزونبرایندربارۀا این
فقره آن به توجهمنمعطوف کتاب فردهمتمیگمارد.درطول تجربۀ در بشر۱ وضع
هستند موضوعاتی توضیح کار در که بود خواهد گزیستانسیالیستی ا درونمایههای از
گزیستانسیالیسمهدف ا کهفیلمهایفوقالذکربهآنهامیپردازند.فیلمهایپرمعناو
واحدیرادرسردارندــــبیانحرفیمهمدربارۀوضعبشرــــولیبرایاینمنظوردوروش
کهدربارۀچیستیزندگیو متفاوترابرمیگزینند.فالسفهنظریههاییرااظهارمیدارند
چگونگیرویاروییماباآنتوضیحمیدهد.امافیلمهاییکهدراینکتاببررسیمیشوند
زندگی چگونه مردم که میدهند نشانمان رخدادها و بهتصویرکشیدنشخصیتها با
و میدهند، بهدست خاص وضعیتهایی از انضمامی تصویری فیلمها این میکنند.
گرچهممکناستفیلمبینشیمشابِهبینشیکمقالۀفلسفیرابهماببخشد،توصیف ا
از نیست. آسان انتزاعی مقاالت قالب در آن بازآفرینی که دارد فیلمخصلتی انضمامی

اینرو،میتوانازفیلمهابرایارزیابیصحتوسقمشرحفلسفیسودجست.
مطالعۀ بهمنظور میشوند بررسی کتاب این در که فیلمهایی از بگویم، دقیقتر
گزیستانسیالیستهاییازجملهسارتر،هایدگر،بووار، کها کرد موضوعاتیاستفادهخواهم
آثار کیفیت هم و تعداد هم اخیر، سالهای در کردهاند. توجه آنها به نیچه و تیلیش
کادمیکدربابفیلموفلسفهپیشرفتکردهوشکوفاشدهاست.باوجوداین،بیشتِراین آ
آثاربهفیلمهایپرطرفدارپرداختهاندوالبتهدالیلموجهیهمبرایاینامروجودداشته
مورد شایستگی به که ِمِمنتو و ماتریکس پرطرفداریهمچون فیلمهای درواقع است.

1 . the human condition
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گرفتهاند،محتوایفلسفیقابلتوجهیدارند.اینفیلمهادرعینحال توجهفراوانقرار
گراین کها کسانیبهوجودبیاورند بسیارتأثیرگذارندومیتوانندانگیزۀتفکرفلسفیرادر
گامیدراینراهبرنمیداشتند.امابهنظرمنمطالعهوبررسیسنخ فیلمهارانمیدیدند
فیلمهایی میآید: گزیستانسیالیست ا فیلسوفان آرای کار به که سینماست از دیگری
کهاینفیلمهاچیزی ازآنجایی رابهشکلواقعگرایانهبهتصویرمیکشند. کهوضعبشر
راستینرادربارۀشیوۀزندگیماوتجاربانضمامیاشخاصمعاصربهتصویرمیکشند،نه
تنهابهعنوانمثالهاییبیانگر]اززندگیمان[بلکهدرعینحالبهعنوانابزاریانتقادی
کنندتابفهمیمآیاشرحفلسفی کارمانمیآیند.چنینفیلمهاییمیتوانندیاریمان به
مسائلینظیراختیار۱،معناواصالت۲،وقتیبابینشحاصلازفیلمهامقایسهشود،قرین
حقیقتخواهدبودیانه.فیلمهایبسیاریوجوددارندکهمثالیبرایشرحیفلسفیارائه
که گاهفیلمهابهماثابتمیکنند میدهندیاشرحیفلسفیراتأییدوتقویتمیکنند.اما
زندگیپیچیدهترازتصورحاصلشدۀماازخواندنتوصیفیفلسفیدربارۀزندگیاست،یا
کناروضعیتهاوآدمیانواقعی)یا کهوقتیدیدگاهفلسفیدر شایدفیلمهانشانماندهند
کمترمعقول گیرد، کهبهشکلواقعیتصویر شده اند(قرار دستکموضعیتهاوآدمیانی
کهازفیلمبهمثابۀ کتابایناست وموجهبهنظرخواهدرسید.یکیازاهدافاصلیاین
فیلمها، کند. استفاده رویکرد دو هر این منظر از گزیستانسیالیسم ا فهم برای ابرازی
یاریمان گزیستانسیالیستی، ا گوِن گونا درونمایههای برای تصویرسازیهایی۳ بهمثابۀ
این بیشتِر قوی احتمال به اما کنیم. درک را گزیستانسیالیستها ا مهم آرای میکنند
گهگاهتصویری فیلمهابهمنظورارائۀتصویریازایدههایفلسفیتولیدنشدهاند،بنابراین
کهاززندگیعرضهمیکنندبانتایجیاپیشفرضهایفالسفهمغایرتدارد،امااینویژگی
کهبکوشدچیزیمهمدربارۀزندگیراازنظرگاه هممیتواندسودمندباشد،چونفیلمی
کهسعیداردنظریۀیکفیلسوفرا خودشنشاندهد،روراستترازفیلمیخواهدبود
ازشیوۀزندگی کند.بدینترتیب،فیلمهابهمثابۀمثالهاییواقعگرایانه یاتصویر تأیید

گزیستانسیالیستینیزیاریمانمیکنند. آدمیان،درعینحالدرنقدنظریههایا

1 . freedom
2 . authenticity
3 . illustrations
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برخی ودرونمایههایفلسفی، فیلمها از پارهای آغاِزبحثدرباب از بایدپیش اما
برای کنیم. تحلیل و تجزیه را فلسفه ابزار بهمثابۀ فیلم از استفاده به مربوط مسائل
کتابحاضربهدوبخشتقسیمشدهاست.بخشاولبهبررسی نیلبهاینمقصود،
گزیستانسیالیستهای کتابمیپردازد:بیانروشنموضعا مسائلنظریمرتبطبااین
مختلف،بررسیارتباطمیانفلسفهوفیلم،پاسخبهنقداحتمالیمنتقدانفیلممبنی
کافیواقعگرایانه اندازۀ به زندگی بهتوصیففلسفی برایشکلبخشیدن اینکهفیلم بر
فیلم از استفاده ضمنی معانی فهم کلی بهطور اول بخش هدف درنتیجه، نیست.
ازتردیدهایموجود کاستن نیز گزیستانسیالیسماست،و ا ابزاریبرایمطالعۀ بهمثابۀ
کهبخشاولسعی برسرراهاینتالش.بخشدومتحقیقیرابهمرحلۀعملدرمیآورد
درونمایۀخاص یک به بخش این فصول از هریک دارد. آن به بخشیدن درحقانیت
درونمایه آن به طریقی به که میپردازد فیلمهایی دربارۀ بحثی و گزیستانسیالیستی ا
کهدرباالذکرآنرفت،هریکازفصلها عنایتدارند.درراستایهدفارزیابیونقدی
کندو گزیستانسیالیستهاحقیقتواهمیتداردتصدیق ا برایفهم را آنچه میکوشد
گرفتهمیشودبرایتجدیدنظردرایننگرشفلسفی کهازفیلمها درعینحالازدرسی
گزیستانسیالیسم[رسیده گاهیاینامربهحدنقداینموضعفلسفی]یعنیا سودجوید.
گاهینیزموضعاولیهتشریحوتقویتشدهاست.درهرحال،هدفهرفصلاین است،و

که،درپایاِنبحث،دربارۀموضوعآنفصلداناترازقبلشدهباشیم. است

 







