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اف�راد وقت�ي کلم�ه تکنول�وژي
را ميش�نوند ،ي�اد وس�ايلي مانند
کامپيوت�ر ،اتومبي�ل ،تلويزي�ون و
تلفن ميافتند .اين کلمه براي شما
به عنوان فيلسوفي که به تکنولوژي
فکر ميکند ،چه معنايي دارد؟
کامپيوت��ر ،تلويزيون و اتومبيل همه
بخشي از تکنولوژي هستند .اما وسايل و
فرايندهاي تکنولوژيک ،نوعي فرهنگ يا
شيوه زندگي را شکل ميدهند که مورد
من فيلسوف قرار ميگيرد.
توجه ِ
تکنول�وژي چگون�ه يک ش�يوه
زندگي را پديد ميآورد؟
يک ويژگي عمده وسيله تکنولوژيک
آن اس��ت ک��ه به ش��کلي بيدردس��ر،
چيزي را در اختي��ار ما ميگذارد .بدون
اينک��ه زحمتي بکش��يم ،آن چيز مثل
راحتالحلقوم در اختيار ماست .در مورد
تلويزيون ،اطالعات و سرگرمي به راحتي
در دس��ترس قرار ميگيرند .به تعبيري،
تلويزيون جاي داس��تان ،عک��س ،آواز،
فرهنگ شفاهي و س��اير راههاي کسب
اطالع��ات درباره جهان را گرفتهاس��ت.
دگرگوني بس��يار عميقتر از آن چيزي
است که احساس ميکنيم .اگر تماشاي
تلويزيون به مدت دو يا س��ه س��اعت در
روز ،وارد زندگ��ي ما ش��ده ،حتماً چيز
ديگري را از دس��ت دادهايم و آن چيزي
نيست جز تعريف کردن داستان ،مطالعه،
ديدن تئاتر ،تعامل با دوستان و حتي قدم
زدن براي آگاه شدن از آنچه در محلهمان
اتفاق ميافتد.
پس تکنولوژي فقط ابزار نيست؟
نه ،در واقع ،نوعي تنگناست و چنان
ش��ديد اس��ت که افراد عمدتاً راهي جز
پذيرفتن آن نميبينند .وقتي رفتار آدمها
را ميبيني��م ،ديگ��ر نميتوانيم بگوييم
تکنول��وژي يک ابزار خنثي اس��ت .چرا
بيش��تر خانوادهها پس از شام ،تلويزيون
ميبينند؟ آيا واقعاً به اين نتيجه رسيدهاند
که اين بهترين روش گذران وقت است؟
ن��ه ،مس��لماً ماجرا چيز ديگري اس��ت.
ماجرا اين اس��ت که فرهن��گ پيرامون،
ما را تشويق ميکند جلوي تلويزيون لم
بدهيم و دو س��اعت را چنين بگذرانيم؛
کار خستهکننده اس��ت ،غذاي آماده به
راحتي در دسترس اس��ت و برنامههاي
تلويزيوني دلربا و سرگرمکننده هستند.
آيا اي�ن نوع نگاه ب�ه تکنولوژي
لزوم ًا مخالفت باآن است؟
نه ،در برخي موارد ،وسايل تکنولوژيک،
چيزهايي در اختيارم��ان ميگذارند که
مطل��وب ما هس��تند .مث� ً
لا تکنولوژي
پزشکي ما را از شر بيماريها رها ميکند
و تکنولوژي سوخت ،دستگاههاي گرمازا
را فراهم ميکند .اين عالي است .چنين
دستاوردهايي هميشه تحسين ميشوند،
بنابراين فيلس��وفان تکنول��وژي خود را
درگي��ر تأييد و تصديق آنها نميکنند؛
بلکه نقاط ضعف را يادآور ميشوند -وقتي
تکنولوژي از رفع دردسرهاي واقعي فراتر
ميرود و دردسرهايي را از بين ميبرد که
نميخواهيم از آنها رها شويم.
چه دردسري هست که نخواهيم
از آن رها شويم؟
مث ً
ال زحم��ت آماده کردن غذا و صدا
کردن بقيه براي آمدن س��ر سفره را در
ِ
زحمت شعر خواندن براي
نظر بگيريد؛ يا
همديگر و قدم زدن در ش��ب؛ يا زحمت
نامه نوش��تن يعني همينکه افکارمان را
جمع کنيم و به ش��کلي آنه��ا را روي
کاغ��ذ بياوريم ک��ه در خاطره��ا بماند،
گرامي داشته شود و به دست نسلهاي
بع��د برس��د .اينها فعاليتهايي اس��ت
که مث� ً
لا با پرداختن به س��رگرميهاي
تلويزيون��ي ،از بين رفتهاس��ت .در واقع،
بخش زحم��تدار اين فعاليتها ،همان
ِ
گذش��تن از آس��تانه آغاز کار اس��ت .به
محض اينکه از اين آس��تانه رد ش��ديم،
زحمت ناپديد ميشود.
م�ا در کليس�ا درب�اره تأثي�رات
فرهن�گ تکنولوژي�ک صحب�ت
ميکني�مً .
مثلا درب�اره پيامدهاي

تلويزيون و اينترنت نگران هستيم،
اما نميدانيم چطور درباره تغيير اين
ش�يوه زندگي که گويي تکنولوژي
ما را به آن گره زدهاس�ت ،صحبت
کنيم.
اي��ن بخش��ي از اک��راه و بيميل��ي
عمومي در س��نجش و ارزيابي فرهنگ
معاصر است .در بخشي طوالني از عص ِر
تکنولوژيک ،يعني تقريب��اً از نيمه قرن
نوزدهم تا نيمه قرن بيس��تم ،تکنولوژي
بس��يار نافع بود و گرس��نگي ،بيماري و
محدوديتهاي ديگ��ر را رفع کرد .از آن
پس ،تکنولوژي به ش��کلي نامحسوس،
کانون زندگي را تسخير کرد .فکر ميکنم
يک دليل ع��دم واکنش ،همين حرکت
نامحس��وس باش��د .افراد نميدانند چه
زماني بايد بگويند ايست؛ يعني بگويند:
تا اينجا ،نه بيش��تر! دليل ديگر آن است
که تم��ام فرايند تکنول��وژي ،عميقاً در
اقتصاد ريش��ه دارد .گمان ميکنيم اگر
تولي��د و مصرفي نباش��د ،اقتصاد وجود
دليل استقبال
نخواهد داشت .س��ومين ِ
گرايش نسبتاً موجه
از تکنولوژي ش��ايد
ِ
به پذيرش ويژگي ش��اخص فرهنگ ما
باش��د .قبول اين مس��أله که مهمترين
ويژگيهاي زندگيمان نبايد ويژگيهاي
اصل��ي آن باش��ند ،دش��وار اس��ت .يک
عامل قدرتمند ديگر هم موجب ش��ده
تکنولوژي از ارزيابي نقادانه در امان بماند
و آن فردگرايي ليبرال دموکراسي است،
يعني اين مسأله که خود فرد بايد درباره
معناي زندگي خوب قضاوت کند .شايد
اين اصل به لحاظ نظري موجه باش��د و
خيلي واقعيتها ه��م آن را تأييد کند،
ام��ا در اين صورت ،س��نجش هدفمند
فرهنگمان که بيشک مسألهاي جمعي
و عام است ،دشوار خواهد بود.
ِ
واقعيت وسايلي مثل
به هر حال،
تلويزي�ون و کامپيوت�ر بايد بخش
مهم�ي از گفتوگوي ما ب�ا جامعه
مذهبي باشد.
درست است و روش صحبت بايد به
گونهاي باش��د که افراد را کمک کنيم تا
محدوديتهايي منطقي در استفاده از اين
وسايل لحاظ کنند .اما من ،بيش از آنکه
تأكيدم بر مشخص کردن محدوديتها
باشد ،بر ايجاد شرايط مثبتي است که در
آن تکنولوژي کمتر جنبه تحميلي داشته
گوناگون فعاليت و مشغوليت
باشد و انواع
ِ
در آن رونق يابند و ش��کوفا شوند .اينکه
وسايل تکنولوژيک در خانه چه جايگاهي
دارن��د و کدام مکان فيزيکي را اش��غال
ميکنند ،به لحاظ اخالقي اهميت دارد.
اگر تلويزيون در مکاني که به راحتي قابل
دسترس است ،نباشد ،جايگاه و اهميت
آن تضعيف ميش��ود و جا براي س��اير
فعاليتها باز ميش��ود .اين تغيير مکان
فيزيکي موجب ميش��ود دوباره با آنچه
من پديدهها و کنشهاي کانوني (focal
 )things and practicesمينام��م،
تجديد بيعت کنيم.
نمونه خوب يک پديده کانوني يا
کنش کانوني چيست؟
پدي��ده کانوني ،پديدهاي اس��ت که
نوع��ي حض��ور احاطهکنن��ده دارد ،تن
و ج��ان را با خود درگي��ر ميکند و فرد
را در تعام��ل ب��ا ديگران ق��رار ميدهد.
پديدههاي کانوني و مشغوليتي که همراه
آنهاست ،ميتوانند در کانون زندگي قرار
گيرند و همه مس��ائل ديگر را حول اين
کانون ترتيب دهند ،زيرا در اين صورت،
ميتوان دانست که چه چيز اهميت دارد
و چه چيز ن��دارد .کنش کانوني حاصل
از پرداختن متعهدان��ه به پديده کانوني
اس��ت .مث ً
ال گيت��ار يک پدي��ده کانوني
شدن جسم
اس��ت ،زيرا به نوعي ،درگير ِ
و روان راطل��ب ميکن��د .همچنان که
ف��رد نواختنش را ي��اد ميگيرد (کنش
کانون��ي) ،ب��ا س��نت غني موس��يقي و
جامعه موس��يقيدانان درگير ميش��ود.
غ��ذا يک پدي��ده کانوني اس��ت و آماده
کردن آن يک کنش کانوني محس��وب
ميش��ود .طبيعت يک پدي��ده کانوني
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گزارش
تأملي بر فلسفه سينماي ژيل دلوز

خلق مفاهيم با خوانش فلسفي
دکترزهرا گلناز منطقي فسايي

دكتراي فلسفه هنر

گفتوگو با آلبرت بورگمان
(استاد فلسفه دانشگاه مونتانا)

تنگنای
تکنولوژي
ديويد وود

ترجمه علي پيرحياتي

آلبرت بورگمان (متولد  ۱۹۳۷در فرايبورگ آلمان) استاد
فلس�فه دانش�گاه مونتانا و پژوهشگر فلس�فه تکنولوژي
است .او در يک خانواده کاتوليک پرورش يافت و از طريق
آثار مارتين هايدگر ،به فلسفه عالقهمند شد .بورگمان در
اين گفتوگو ،به سؤاالت يک کشيش درباره تکنولوژي و
تأثير آن بر بافت خانواده پاسخ ميدهد.

وس�ایل و فرایندهای تکنولوژیک
نوع�ی فرهنگ یا ش�یوه زندگی را
شکل می دهند .دگرگونی بسیار عمیق تر
از آن چیزی اس�ت که احساس می کنیم.
اگر تماش�ای تلویزیون به مدت دو یا سه
س�اعت در روز ،وارد زندگی ما ش�ده حتم ًا
چیزدیگری را از دست داده ایم و آن چیزی
نیست جز تعریف کردن داستان ،مطالعه،
دیدن تئاتر ،تعامل با دوستان و حتی قدم
زدن برای آگاه شدن از آنچه در محله مان
اتفاق می افتد

آلبرت بورگمان

بای�د دوب�اره ب�ا آنچ�ه که من
پدیده ه�ا و کنش های کانونی
م�ی نام�م ،تجدید بیع�ت کنی�م .پدیده
کانونی پدیده ای اس�ت که نوعی حضور
احاطه کنن�ده دارد ،تن و ج�ان را با خود
درگیر می کند و فرد را درتعامل با دیگران
ق�رار م�ی ده�د .پدی�ده ه�ای کانونی و
مشغولیتی که همراه آنهاست ،می توانند
درکانون زندگی قرار گیرند و همه پدیده
ه�ای دیگر را معن�ا دار کندً .
مثلا آماده
کردن و خوردن یک وعده غذایی همراه
با یکدیگر ،نوعی کنش کانونی محسوب
می شود

اس��ت و پيادهروي يک کنش کانوني به
شمار ميآيد .همين طور ،رودخانه يک
پديده کانوني است و ماهيگيري کنش
کانون��ي .در زندگ��ي جامعه مس��يحي،
مراس��م عش��اي رباني ،پدي��ده و کنش
کانوني است .پديدههاي کانوني و درگير
ش��دنمان با آنها ،به م��ا جهت ميدهد
و برخالف وس��ايل تکنولوژيک ،ما را در
مرک��ز زمان و مکان قرار ميدهد .پديده
کانوني ،تحتالشعاع حال و احساس فرد
در يک لحظه خاص يا اينکه زمان ،زمان
مناس��بي اس��ت يا خير ،قرار نميگيرد؛
ف��رد خودش را به هر قيمتي ،متعهد به
پدي��ده کانوني ميداند .اگ��ر اين تعهد،
جمعي باشد ،کارآمدتر است ،چون وقتي
يک فرد ضعيف ميش��ود ،فرد ديگر آن
ضعف را جبران ميکند .دو فرد ضعيف
که هر يک از ديگ��ري انتظار دارد قوي
باش��د ،همراه با هم ق��وي خواهند بود.
آماده کردن و خوردن يک وعده غذايي
هم��راه با يکديگر ،نوع��ي کنش کانوني
محسوب ميش��ود که ميتواند زندگي
يک خانواده را دگرگون کند .براي فراهم
شدن ش��رايط چنين کنشي بايد توافق
محکمي بين اف��راد خانواده -بخصوص
والدين -وجود داشته باشد.
چنين توافقهايي ،شنا کردن در
ِ
مخالف فرهنگ عمومي است.
مسير
مطمئن هس�تيد ک�ه آزادي عملي
براي انتخاب اين ش�يوه زندگي که
از آن سخن ميگوييد ،وجود دارد؟
بل��ه ،اين آزادي وج��ود دارد .اما اين
آزادي در تصميم��ات روزم��ره محق��ق
نميشود ،بلکه هنگامي ظهور مييابد که
درباره زندگي تأمل ميکنيد و ميپرسيد:
قرار است چگونه با محيط فيزيکي خارج
ارتباط داش��ته باش��م و چ��ه توافقها و
تعهداتي بايد بين من و همس��رم درباره
نحوه پيشبرد زندگي وجود داشته باشد؟
باي��د بازگرديد و زندگي خ��ود را مورد
سنجش قرار دهيد.
ش�ايد در همه خانوادهها تالشي
ب�راي محدودس�ازي اس�تفاده از
وس�ايل تکنولوژيک وجود داشته
باشد .خيلي از والدين درباره نحوه
استفاده فرزندانشان از اينترنت،
تلف�ن هم�راه و تلويزي�ون نگران
هستند.
به نظر ميرسد دعواي ميان والدين
و فرزندان در اين زمينه ،تمامي نداشته
باش��د .ب��راي آنک��ه اين ت�لاش ،مفيد
و هدفمن��د باش��د ،نبايد خود وس��ايل
تکنولوژي��ک را دش��من ف��رض کنيم.
مث� ً
لا م��ن از مزاياي اينترنت اس��تفاده
ميکن��م .تب��ادل اطالع��ات و تصاوير و
برقراري ارتباط ،نعمتي اس��ت که رابطه
مرا ب��ا فرزندان��م و خانوادهه��اي آنها
ق��وت ميبخش��د .همچنين ب��ه عنوان
يک دانشگاهي ،دسترسي من به منابع
فوقالعاده است .سؤالي که بايد آن را در
نظر بگيريم ،اين اس��ت :چگونه ميتوان
وس��ايل تکنولوژي��ک را در يک زندگي
خ��وب ،کنار هم قرار داد؟ بيش��ک اين
وسايل ،به خودي خود ،زندگي خوب را
تضميننميکنند.
توصي�ف ش�ما از آنچ�ه زندگ�ي
خوب را شکل ميدهد يعني زندگي
جهتيافته از پديدهه�ا ،دغدغهها
و کنشه�اي کانون�ي در بافت خانه
ي�ا زندگي خانوادگي ،بس�يار جالب
اس�ت .اما فکر ميکنم برخي افراد
خواهند گفت که مطالعه ،گفتوگو،
قدم زدن ،نامه نوشتن ،نواختنساز
يا بازي شطرنج ،آماده کردن غذا يا
حتي نشستن کنار همديگر به مدت
طوالني نميتوانند ج�اي بازيهاي
رايانهاي ي�ا وررفتن با تلفن همراه،
وبگ�ردي يا آهنگ گ�وش دادن در
خلوت اتاق شخصي را بگيرد .گويي
ما به عنوان والدين ،توانايي تغيير در
اي�ن وضعيت را نداريم و نميتوانيم
در براب�ر اين واقعيت ح�ادي که با
وسايل تکنولوژيک ،همه خانهها را

درنورديده ،مقاومت کنيم.
نخس��تين چيزي که بايد به چنين
والدين��ي گفت ،اين اس��ت ک��ه بايد به
آنچه به عنوان پدي��ده يا کنش کانوني
برميگزينند ،عش��ق بورزند .آنها بايد
چي��زي مث��ل پي��ادهروي ،ش��طرنج يا
موسيقي را براي عش��ق ورزيدن داشته
باش��ند و اگر چنين چيزي ندارند ،بايد
به آرمانهايش��ان برگردند .والدين بايد
انج��ام کار خاص��ي را از ته دل دوس��ت
داش��ته باش��ند .اکث��ر م��ا چيزهايي را
داش��تهايم که عاشقش��ان بودهايم ،بعد
آنها را ره��ا کردهايم و حاال زندگيمان
به انجام کارهاي ضروري تقليل يافته و
باقي همه بيحاصلي و بيخبري اس��ت.
کنش کانوني اگر از روي گناه يا وظيفه
انجام ش��ود ،مرده اس��ت .پ��س بايد از
روي عش��ق انجام شود .اگر به آن عشق
بورزيم ،فرزندانمان ه��م ياد ميگيرند
که به آن عش��ق بورزن��د .آنچه فرزندان
از کودکيشان به ياد دارند و احتماالً در
بزرگسالي تکرار ميکنند ،همان چيزي
است که والدينش��ان دوست داشتهاند.
مث ً
ال پدر من به باغداري عالقه داش��ت
و م��ا در ه��رس و وجي��ن ب��ه او کمک
ميکرديم .هيچک��دام از ما هنگامي که
کودک بوديم ،عاش��ق باغداري نبوديم.
اما حاال در بزرگس��الي هر چهار نفرمان
س��بزيکاري ميکنيم .هيچک��س به ما
نگفت چنين کاري انجام دهيم؛ خود به
خود اين کار را ش��روع کرديم .پس بايد
چيزي براي عشق ورزيدن داشته باشيم.
نکته دوم مربوط به آس��تانه اس��ت.
آستانه بازي رايانهاي و برنامه تلويزيوني
پایين است و به راحتي ميتوان از آن رد
شد .اما دستاوردشان هم اندک است .در
پژوهشها به روشني مشخص شده که
افراد وقتي پس از دو ساعت ،از تماشاي
تلويزيون يا بازي کامپيوتري يا ور رفتن
با کامپيوتر دس��ت ميکشند ،احساس
خوب��ي ندارند .يعني حالش��ان از ِ
وقت
آغاز اين کار ،بدتر اس��ت .پس آس��تانه
پائين يعني دستاورد اندک.
پديدهها و کنشه��اي کانوني داراي
آستانه باال هستند .اين آستانه به لحاظ
اخالق��ي و نه به لحاظ مادي باال اس��ت.
چنين نيست که افراد مث ً
ال براي نشستن
پش��ت يک مي��ز ،مجبور باش��ند کاري
طاقتفرس��ا انجام دهند ي��ا با خطري
روبهرو ش��وند .ميز در دس��ترس است.
اما نوعي آس��تانه اخالقي وج��ود دارد؛
يعني نوعي زحمت يا رنج .رد ش��دن از
اين آس��تانه باال دشوار است ،اما وقتي از
آن رد شديد ،دس��تاورد هم قابل توجه
اس��ت .پس از يک غ��ذاي خوب ،با دلي
شاد برميخيزيد .پس از يکي دو ساعت
بازي تنيس با فرزندتان ،هر دو احساس
خوبي داريد .بديهي اس��ت بايد از همان
کودکي ،فرزندت��ان را با کار محبوبتان
آش��نا کنيد و بعد در طول زندگي مدام
درگير آن باشيد و آنها خود به خود آن
را فرا ميگيرند .بايد انتظار داشته باشيد
اين کار سخت باش��د ،اما چيزي در آن
سوي اين آستانه باال و سخت وجود دارد
و آن ،پاداشهاي ارزش��مند هستند که
البته ثابت هم نيستند .حتي اگر گاهي
آم��اده کردن غ��ذا ،کاري مالل��تآور و
خستهکننده باشد ،اين سنت خانوادگي
و محبوب زير سؤال نميرود.
به عنوان يک کشيش ،ميخواهم
بپرسم توصيه شما به كساني که در
بحبوحه اين فرهنگ تکنولوژيک،
در پ�ي هداي�ت ديگران هس�تند،
چيست؟
به نظ��رم بايد به اين مس��أله توجه
داش��ته باشند كه از اين ش��ور و ايمان،
تالش ب��راي رواج پديدههاي کانوني در
فرهنگ حاصل ميآيد .اگر شرايط پيش
رويتان را نشناس��يد ،نميتوانيد کاري
کني��د .اما اگر درک عالمانه روند جامعه
معاص��ر در کنار توکل به مش��يت الهي
قرار گيرد ،ميتوانيم اميدوار باشيم که به
ملکوت خداوند نزديکتر خواهيم شد.

ژي�ل دل�وز از فيلس�وفان معاصر و
پس�ت مدرني است که توجهي فراگير
به س�ينما به عنوان يکي از پديدههاي
مهم قرن بيس�تم داش�ته و معتقد بود
که س�ينما و فيلم قابليت تغيير بينش
انس�ان معاصر ب�ه جه�ان را دارد .وي
تصريح ميکند که سينما به خوبي قادر
است تعاريف او و فيلسوفان تأثيرگذار
بر او (مانند برگس�ون ،پيرس ،نيچه و...
) درباره زمان و مفاهيم مرتبط با آن را
تبيين کند .دلوز سينما را يکي از مهمترين مصاديق ديرند Duration
ميدانست .او با استفاده از مفاهيم صيرورت ،ديرند و زمان در فلسفه
برگس�ون ،همچنين با استفاده از نشانهشناس�ي پيرس به طرحريزي
مباني فلس�في خود در باب سينما پرداخت .او سينماي پيش ازجنگ
جهاني دوم را سينماي تصوير -حرکت يا سينماي تصوير غير مستقيم
زم�ان از طريق حرکت و س�ينماي مدرن پ�س از جنگ جهاني دوم را
تصوير مس�تقيم زم�ان ناميد .از دي�دگاه اين فيلس�وف ،تصوير غير
مس�تقيم ،زمان ديرند را با اس�تفاده از تدوين به نمايش ميگذارد ،در
حاليکه تصوير مستقيم ،زمان ديرند را به طور مستقيم و بدون دخالت
تدوين ارائه ميدهد.
٭٭٭
ژي��ل دلوز در س��ال  1925در پاريس به دنيا آم��د و تحصيالت مقدماتي را
در همين ش��هر به پايان رس��اند .در سال  1948از دانش��گاه سوربن پاريس در
رش��ته فلسفه فارغالتحصيل ش��د .او در آرا و نظراتش خوانش جديدي از آراي
پيش��ينيانش ارائه داد و درباره فيلس��وفاني چون اس��پينوزا ،اليب نيتز ،نيچه،
کانت ،برگس��ون و مباحث ادبي و هنري همچون س��ينما و نقاش��ي ،کتابها و
مطالبي نوش��ت .به عنوان يک س��اختانگار ،به فيلس��وف به عنوان يک خالق
مينگريست و معتقد بود هر خوانش فلسفي بايد مفاهيم جديدي بيافريند.
دل��وز در دو کت��اب خود در باب س��ينما با اس��تفاده از نظريات برگس��ون،
پيرس و ...به خلق مفاهيم فلس��في ميپردازد .اما در اين ميان س��هم برگسون
به عنوان فيلس��وف تأثيرگذار بر دلوز (حداقل در فلس��فه سينما) بيش از ديگر
فالس��فه اس��ت .دلوز در واقع احياگر مکتب برگسون بود و در دو کتاب فلسفي
خ��ود در باب س��ينما بيش از همه به بررس��ي ديدگاههاي برگس��ون و انطباق
آن با بحثهاي س��ينمايي پرداخت ،به طوري که بايد ديدگاههاي برگس��ون را
زيرساختهاي خلق اين دو کتاب بدانيم .برگسون يکي از فالسفه مهم «فلسفه
روند و جريان» ()philosophy of process, ontology of becoming
اس��ت .در اين فلس��فه براي بيان واقعيت به جاي تأكيد بر وجود ايستا و ساکن
به صيرورت و تغيير توجه ميش��ود .برگس��ون به مخالفت با ديدگاه علمگرايي
( )Scienticismپرداخ��ت که در آن براي بررس��ي نمودها ،آنها را تجزيه و
به عناصر س��ادهتر تبديل ميکردند .برگس��ون معتقد بود اين عمل استمرار را
در اش��يا از ميان ميبرد و آنها را س��اکن ميکند .به طور مثال :زمان .ما وقتي
ميخواهيم زمان را در ذهنمان تصور کنيم آن را يک س��ري لحظات متوالي در
نظر ميگيريم و اين لحظات متوالي را بر خط مس��تقيمي قرار ميدهيم .چنين
ش��يوهاي براي تصور زمان مشکل عمدهاي دارد و آن ساکن و بيحرکت کردن
زمان اس��ت .ما در اين روش استمرار وتداوم را از زمان ميگيريم .دلوز ديرند را
زمان حقيقي ميدانست ،زماني که به طور مداوم در حال تغيير و نو به نوشدن
است .ديرند يا زمان حقيقي کثرت کيفي ( )qualitive multiplicityاست.
برگسون در کتاب «زمان و اراده آزاد» دو نوع کثرت را بيان ميکند :کثرت کيفي
که ناهمگن و ناپايدار است و کثرت کمي ( )Quantitive multiplicityکه
همگن و پايدار اس��ت .کثرت کمي قابل سنجش است .بالعکس کثرت کيفي به
شمارش در نميآيد .برگسون براي بيان مفهوم کثرت چنين ميگويد« :بيشک
ميتواني��م گوس��فندان يک رمه را بش��ماريم و بگوييم پنج��اه رأساند (کثرت
کمي) ،هر چند همه آنها با يکديگر فرق دارند و چوپان به س��هولت آنها را از
هم باز ميشناسد (کثرت کيفي)( ».برگسون)78 :1354 ،
برگس��ون در فصل آخر کتاب «تحول خ�لاق» ()Creative Evolution
از س��ينما به عنوان يک صي��رورت مصنوعي نام برد .ما از کن��ار هم قرار دادن
عکسه��اي فوري به طور مثال حرکت ي��ک هنگ در کنار يکديگر در يک نوار
س��ينمايي و نمايش آن در يک آپارات صيرورت حقيقي را تبديل به صيرورتي
مصنوعي ميکنيم.
دلوز در کتاب سينما  1به رد ادعاي برگسون پرداخت و چنين بيان کرد که
مش��کل برگسون در اينجاس��ت که به ماهيت حرکت که دو وجهي است و يک
وجه کيفي دارد که غيرقابل تقسيم و ناهمگن ميباشد ،توجه نميکند (چيزي
که خود برگس��ون در کتابهاي پيش��ينش به آن توجه کرده بود) .در حرکت
همواره دو جزء وجود دارد -1 :وجه کمي :مکان حرکت اس��ت -2 .وجه کيفي:
عم��ل پيمايش که در ذهن خودآگاه صورت ميپذي��رد .وجه کيفي حرکت در
ديرن��د رخ ميدهد و هر حرك��ت ديرند كيفي خود را دارد .ديرند از ديد دلوز و
برگسون تغيير و حرکت است و از تغيير باز نميايستد .دو وجهي بودن حرکت
و تأكيد بر وجه کيفي آن زيربناي کتاب نخس��ت دلوز در باب سينما :سينما،1
تصوير -حرکت ميباش��د .دلوز معتقد اس��ت که سينما به ما تصوير مياني ارائه
ميکند که خود داراي حرکت اس��ت« :س��ينما به ما تصويري که حرکت به آن
اضافه ميش��ود نميدهد ،بلکه به طور مس��تقيم يک تصوير – حرکت ميدهد.
س��ينما به ما يک بخش ميدهد ،اما بخش��ي که متحرک اس��ت نه يک بخش
نامتحرک)Deleuze, 2003: 2( ».
دلوز در کتاب س��ينما 1در مورد سينماي کالسيک صحبت ميکند .در اين
س��ينما ،نما به عنوان واس��طه و ميانجي عمل ميكند .نما نوعي حركت است.
ي��ك بخش متح��رك از ديرند كه قاببندي در هر صحن��ه را به تدوين مرتبط
ميكن��د -1 :از طرف��ي اجزاي خود صحن��ه را تعديل ميكن��د و  -2از طرفي
صحن��ه را با تدوين به مثابه يك كل در ارتب��اط قرار ميدهد .از ابتدا تا انتهاي
فيل��م چيزي تغيير ميكند .اين تغيير در كل س��ينمايي رخ ميدهد و اين كل
س��ينمايي توسط تدوين خلق ميش��ود« :تدوين عملي اس��ت كه بر تصاوير–
حركت س��وار ميش��ود تا كل را كه تصوير – زمان ميباشد از آن رها كند».
()Deleuze,2003: 30
دل��وز جنگ جهان��ي دوم را نقطه عطفي در س��ينما ميداند .جنگ ،دنياي
رؤيايي سينماي هاليوود را در هم شکست .جريانهاي نوين سينمايياي پس
از جنگ به وجود آمدند که تقريباً در تقابل با س��ينماي کالس��يک و نماينده
اصلي آن س��ينماي هاليوود بودند :نئورئاليس��م ايتاليا ،موج نوي فرانس��ه و...
دلوز در کتاب دوم خود «س��ينما  ،2تصوير-زمان» به بررس��ي چگونگي ارائه
ديرند يا زمان حقيقي در س��ينماي مدرن و مس��تقل پس از جنگ ميپردازد.
نخس��تين تفاوت ميان ارائه زمان در تصوير -حرکت و تصوير-زمان با ايجاد دو
قطب ذهني و عيني در س��ينماي نئورئاليس��م رخ ميدهد .توجه به اين نکته
که هر آنچه ميبينيم واقعيت نيس��ت ،گسست بزرگي ميان سينماي کالسيک
مبتني بر روايت واقعي و س��ينماي نوين و مدرن پس از جنگ ايجاد ميکند.
در اينج��ا ما با اصل عدم تعين يا اصل غير قابل تش��خيص روبهرو ميش��ويم.
ديگ��ر واقعي و خيالي ،ذهني و عيني از هم قابل تش��خيص نيس��تند .نگاه به
ط��ور مرتب از خيالي به واقعي و بالعك��س حركت ميكند و اين حركت نوعي
مدار ميآفريند.
در آثار فليني حركت بين دوقطب به خوبي ديده ميش��ود ،در حالي كه در
آثار كارگرداني همچون آنتونيوني حركت و تصادم بين دو قطب ذهني و عيني
وجود دارد .در انتها بايد گفت از ديد دلوز س��ينما به بهترين شکل مفهوم زمان
حقيق��ي يا ديرند را به نمايش ميگذارد .زمان گاه به عنوان خط مس��تقيم در
تصوير ـ حرکت به نمايش در ميآيد .بارزترين شکل سينمايي تصوير ـ حرکت،
ف��رم روايي غالب بر آثار س��ينمايي هاليوود ميباش��د .در اين ف��رم از زمان ما
تنها با يک ش��کل از زمان ،زمان فعليت يافته مواجهيم و آن را به عنوان زمان
حقيقي در نظر ميگيريم .اين فرم فعليت يافته توس��ط تدوين ايجاد ميشود و
گاه با فرم زمان هزارتو در س��ينماي مدرن مواجهيم که زمان حقيقي يا ديرند
را در نابترين ش��کل خود ارائه ميکند .زمان هزار تو (حاصل همزيستي زمان
بالقوه و بالفعل) فرم حقيقي خود را در تصوير ـ زمان مييابد ،جايي که ش��اهد
همزيستي گذشته و حال حاضريم.

