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جم لد.  غ مقدمة: هذا نص متر موسوعة ستانفورد ، والمنشور عىل )وتطورها األفالم  فلسفة ، حولتوماس واتنبتر

ي الموسوعة عىل للفلسفة
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ي هذا الرابط(. ننوه بأن التر

 عن ، والتر
ا

النسخة قد تختلف قليال

جمة.  الدارجة ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

ا، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د  جمة وختاما . إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 والنشر عىل مجلة حكمة. 
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تعد فلسفة الفيلم اآلن قسما مهما من الفلسفة احلديثة للفن. على الرغم من أن الفالسفة كانوا من األكادمييني 
 دراسات عن هذا الفن احلديث يف العقود األوىل من القرن العشرين، إال أن هذا اجملالالسباقني الذين نشروا 

 مل مير مبرحلة منو كبي ة حىت مثانينات القرن املاضي حينما حدثت النهضة. هناك العديد من األسباب وراء
 النمو احلديث هلذا اجملال. يكفي القول أبن التغيات يف الفلسفة األكادميية ويف الدور الثقايف للفيلم بشكل
 عام أجربت الفالسفة على أخذ الفيلم جبدية كشكل من أشكال الفن مياثل يف أمهيته الفنون التقليدية مثل
 املسرح والرقص والرسم.  كنتيجة هلذا الصعود الكبي يف االهتمام ابلفيلم كمادة للتأمل الفلسفي، أصبحت

 فلسفة األفالم جماال مهما للبحوث يف اجلماليات
هذه القضااي يف اجلوانب تبحث املقدمة معدة حول عدد من القضااي املركزية لفلسفة األفالم.  هذه 

  جمالاملختلفة لألفالم كوسيلة فنية، موضحة 
م
 .فلسفة األفالم تناولة يفاالهتمامات امل
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 الفيلم فكرة فلسفة .1
أن هناك خاصيتان يف فلسفة الفيلم جيب أن تناقش قبل أن خنوض يف املسائل احملددة األخرى. األوىل هي 

 Chatman (1990)ابحثي األفالم الذين ليسوا فالسفة حمرتفني أضافوا الكثي للمجال، )راجع كمثال 
and Smith (1995). )وهذا ما مييز هذه املنطقة عن كثي من الفروع الفلسفية األخرى. فيما يكتب 

 الفيزايئيون غالبا عن فلسفة العلم، الفرع األكادميي لفلسفة الفيزايء يسوده فالسفة حمرتفني، وليس األمر نفسه
 يف فلسفة الفيلم. وابلتايل فإن استخدامي ملصطلح “فيلسوف الفيلم” سيكون رحبا ليشمل كل من هو مهتم

 ابلقضااي املسرحية للسينما
واليت تشكل حبد ذاهتا جمال دراسة أكادميي -حتت الدراسات السينمائية  ه يندرجامليزة الثانية هي أن 
فرعي لنظرية الفيلم والذي يتداخل بشكل كبي مع فلسفة الفيلم على الرغم من أن غالبية جمال  -مؤسس

، سأقوم لإليضاحممارسيه يعملون على فرضيات فلسفية ختتلف بشدة عن فالسفة الفيلم األجنلو أمريكيني. 
مهات النظريني بضم كال اجملالني حتت ابب فلسفة األفالم، ابلرغم من أن تركيزي الرئيسي سيكون على مسا

ارس يف الدراسات السينمائية.  األجنلو أمريكيني وسأقوم بني حني وآخر بتمييز هذا اجملال عن نظرية الفيلم كما ُتم
أحد خواص الفلسفة كمجال هو تساؤهلا عن ذات طبيعتها وأساسها. فلسفة الفيلم تشرتك هبذه اخلاصية مع 

. هذا ال يشمل فقط اخلاص أسس وجودها ة الفيلم تتناولفلسف ابلطبع هي أناجملال بشكل عام. أول قضية 
 .ولكن ما إذا كان هناك أي سبب لوجوده أساسا ،السؤال عن كيف جيب أن يكون شكل اجملال

ابإلضافة للدراسات األكثر جتريبية للفيلم  ،خمصص للفيلمو هل هناك أي حاجة لفرع فلسفي منفصل  
الهتمام الذي يستحقه اب؟ ابلرغم من أن هذا السؤال مل حيظ دائما املعتمدة حتت مظلة دراسات السينما ذاهتا

إال أنه سؤال ملح ألنه يطلب من الفالسفة تربير اهتمامهم املكتشف حديثا ابلفيلم كأكثر من  ،من الفالسفة
 .يف نطاقهم الشعبيةنفعي لنوع شائع جدا للثقافة  جتسيد

ربير اهتمامهم ابلفيلم ألن اجلماليات الفلسفية ال جيب على الفالسفة ت ،مع ذلك، من انحية أخرى 
عمل خمصص -عام. بدءا من فن الشعر ألرسطو ال هبشكلفحسب كانت هتتم دائما بفنون حمددة وليس ابلفن 

الفالسفة لشرح اخلصائص احملددة لكل شكل فن مهم من ثقافتهم. سعى  -لشرح طبيعة الرتاجيداي اإلغريقية
سبب آخر للتشكيك يف وجود فلسفة الفيلم أكثر من فلسفة املوسيقى أو  من وجهة النظر هذه، ال يوجد

فلسفة الرسم ومها جماالن متقبالن جيدا كمكوانت للجماليات. ومبا أن الفيلم شكل فين مهم يف عاملنا املعاصر 
 .مسؤولية البحث يف طبيعتها فباإلمكان أن حيكم على الفلسفة أبن عليها

ب اليت قد جتعل من وجود جمال أكادميي منفصل لفلسفة الفيلم يبدو بعض األسبا ما يزال هنالك 
ألن  من القاعدة املؤسسية خمدوم بشكل جيدن الفيلم أ -على خالف األدب واملوسيقى-يبدو قد . مشكاًل 
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وألن هذا اجملال  ،دراسة األفالم قد مت أتسيسها داخل األوساط األكادميية يف ختصص الدراسات السينمائية
شاغلة و جماال فرعيا منفصال لنظرية الفيلم. من وجهة النظر هذه، فلسفة الفيلم هي زائدة عن احلاجة، يتضمن 

 .مساحة شمك ِّلت من قبل من خالل ختصص بديل
قد  ،والذي يدخل حتت ختصص الدراسات السينمائية ،املشكلة هي أن اجملال الفرعي لنظرية الفيلم

اليت ال يتفق معها الكثي من الفالسفة األجنلو أمريكيني. وهلذا فإن  هيمنت عليه عدد من االلتزامات النظرية
بل  ،العديد من هؤالء الفالسفة رأوا احلاجة ليس فقط إلجراء تنقيحات طفيفة يف هذا اجملال ومفهومه للفيلم
هلذا  ابألحرى لصنع بداية جديدة يف دراسة الفيلم ال حتوي االفرتاضات اإلشكالية لنظرية السينما نفسها.

السبب، فضال عن النظرة املذكورة سابقا للفيلم كموضوع شرعي يف علم اجلماليات، شعروا أنه من املهم تطوير 
 طريقة علم فلسفية للتفكي يف الفيلم.

نح فلسفة الف لم استقالليتها كمجال فرعي منفصل عن اجلماليات، يبدأ التساؤل يولكن مبجرد أن ُتم
مهتمون مبسألة كيف جيب أن تشكل فلسفة الفيلم كمجال دراسي. ما هو عن شكلها. وهو أن الفالسفة 

دور تفسي الفيلم يف اجملال؟ كيف ترتبط دراسات أبفالم معينة بدراسات أكثر نظرية من وسيلة كهذه؟ وماذا 
ه الفيلم، وهي طريقة شائعة للتفكي الفلسفي عن الفيلم؟ هل هناك منوذج موحد ميكن استخدام يفعن الفلسفة 

 لتوصيف هذا اجملال احليوي اجلديد من االستفسار الفلسفي؟
أحد الطرق املتزايدة يف الشعبية للنظر يف فلسفة الفيلم هو وضعها يف قالب تنظيي علمي. وعلى 

، إال أن أتباعه حيثون على أن تمعامل دراسة الفيلم كهذاالرغم من وجود خالف حول التفاصيل الدقيقة القرتاح 
ي بوجود عالقة مناسبة بني النظرية واألدلة. ابلنسبة للبعض، هذا يعين وجود هيئة جتريبية من كتخصص علم

تفسيات الفيلم تفضي إىل تعميمات نظرية أوسع. ابلنسبة لآلخرين، فهذا يعين تطوير جمموعة من النظرايت 
على تطوير مناذج أو نظرايت  الصغية اليت حتاول شرح جانب خمتلف من األفالم وجتربتنا هلا. الرتكيز هنا هو

 .من مسات خمتلفة لألفالم
فكرة قولبت ختصص فلسفة الفيلم ابلعلوم الطبيعية كانت ابرزة عند املنظرين السينمائيني املعرفيني 

(Bordwell and Carroll 1996; Currie 1995 ويؤكد هذا النهج املتطور بسرعة على .)
 من الرتكيز داخل نظرية األفالم التقليدية على العمليات الالواعية. معاجلة املشاهدين الواعية لألفالم، بدال

 بشكل عام، هؤالء املنظرين مييلون إىل رؤية دراسة الفيلم كمهمة علمية.
بعدة وجهات  قد مت مواجهتهاالفكرة القائلة أبن فلسفة الفيلم جيب أن تقولب ذاهتا يف قالب علمي 

مدون على الكتاابت الرباغماتية مثل ويليام جيمس، يف فكرة أن العلوم نظر. وقد شكك بعض الفالسفة املعت
الرتكيز على خصوصية  هنا جند الطبيعية توفر وسيلة مفيدة للتفكي فيما يفعله الفالسفة يف أتمالهتم للفيلم.
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الستفادة من األفالم كأعمال فنية على النقيض من الرغبة يف االنتقال إىل نظرية عامة للفيلم. البعض اآلخر، اب
فيتجنشتاين وتقليد علم التأويل، يشككون أيضا يف التوجه العلمي الطبيعي للتأمل الفلسفي للفيلم. يرى هذا 

 الفريق دراسة الفيلم كتخصص إنساين يساء فهمه عند معاملته كعلم طبيعي.
إىل أن املفهوم تزال يف بداايهتا وهذا يرجع  مااملناقشات حول ما جيب أن تبدو عليه فلسفة الفيلم 

العلمي لفلسفة الفيلم مل يظهر كمنافس إال مؤخرا. لكن على الرغم من تزايد شعبية النهج املعريف للفيلم، هناك 
 قضااي رئيسية حول هيكل فلسفة الفيلم اليت ال تزال يتعني تسويتها.

ى الرغم من أن ومن القضااي املهمة هو تقرير الوسائل اليت ميكن أن تدخل حتت مصطلح "فيلم". عل 
"فيلم" يف البداية أشار إىل خمزون السيلولويد الذي مت تسجيل األفالم فيه، تقييد املصطلح إىل األعمال 

غي مربرا. يف هناية األمر، العديد من األفالم اليت نشاهد اليوم إما مسجلة السيلولويدية فقط سيكون تقييدا 
ح أن أعمال كهذه هي جزء من نفس الشكل الفين كاألفالم رقميا أو معروضة رقميا أو كليهما. من الواض

 .السيلولويدية، ولذلك اإلشارة إىل مصطلح "الفيلم" جيب أن تشمل األعمال اليت تتم على كال الوسيلتني
وبعد ذلك أييت موضوع التلفاز. على الرغم من أن العديد من ابحثي وفالسفة الفيلم لديهم وجهة 

 The Wire و The Sopranosال أن ظهور مثل هذه املسلسالت مثل نظر سلبية عن التلفاز، إ
أسست التلفاز كوسيلة لصنع أعمال فنية قيمة. ونتيجة لذلك، من املنطقي أن تشمل هذه العروض حتت ابب 

 األفالم.
ملفهوم "فيلم" ليشمل كل من األفالم غي السيلولويدية والتلفاز وغيها من الوسائل ذات التوسيع  هذا

لة دفع بعض فالسفة الفيلم لإلشارة ابستبدال مصطلح "فيلم" بفئة أكرب، مثل الصور املتحركة أو الرسوم الص
املتحركة. وحىت اآلن، مل تغي هذه االقرتاحات الطريقة اليت يعني هبا اجملال، لذلك أستمر ابستخدام مصطلح 

 "فلسفة الفيلم" يف هذه املقدمة.
 
 طبيعة الفيلم. 2

وهو مصطلح يؤكد -ي سيطر على التحرايت الفلسفية األوىل عن الفيلم هو ما إذا كانت السينما والسؤال الذ
ميكن اعتبارها شكال فنيا. كان  -على اهليكل املؤسسي الذي من خالله مت إنتاج األفالم وتوزيعها ومشاهدهتا

لسياقات األوىل ملعارض األفالم هناك سببان جيعالن السينما ال تبدو جديرة بشرف اعتبارها فنا. األول هو أن ا
فوديفيل والسيك. كشكل ثقايف شعيب، كان يبدو أن هناك ابتذاال يف الفيلم جعله  كان يعرض به صناديق

رفيقا غي مناسب للمسرح والرسم واألوبرا والفنون اجلميلة األخرى. واملشكلة الثانية هي أن الفيلم يبدو أنه 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  6

 

ية األخرى. ابلنسبة للكثيين، كانت األفالم األوىل تبدو أكثر قليال من جمرد يستعي الكثي من األشكال الفن
األول هو أنه كان ابإلمكان نشرها على مجهور  وراءتسجيالت للعروض املسرحية أو احلياة اليومية. املنطق 

 الفن وليس أوسع من تلك اليت ميكن أن تشاهد كأداء حي. ولكن الفيلم سيبدو حينئذ أنه وسيلة للوصول إىل
على اجلانب اآلخر، بدا مباشر جدا كإعادة إنتاج للحياة ليكون مؤهال  ،أما األخيشكل فين مستقل بذاته. 

 للفن، ألنه يبدو أن الوساطة قليال من أي وعي التوجيهية.
لتربير االدعاء أبن الفيلم يستحق أن يعترب شكال فنيا مستقال، قام الفالسفة ابلبحث يف البنية 

طولوجية للفيلم. كان األمل هو تطوير مفهوم الفيلم حبيث يوضح أنه خيتلف يف نواح مهمة عن الفنون األن
اجلميلة األخرى. هلذا السبب، كان السؤال عن طبيعة الفيلم مهما ابلنسبة إىل منظري الفيلم يف الفرتة اليت من 

 املمكن أن نسميها الفرتة الكالسيكية.
يلسوف كتب دراسة عن هذا الشكل الفين اجلديد، سعى لتمييز الفيلم هوغو منستيبيغ، وهو أول ف

(. مشاهد العودة إىل Münsterberg 1916عن طريق الوسائل التقنية اليت أمستخدمت يف تقدمي رواايته )
املاضي واللقطات القريبة والتعديالت تعد بعض األمثلة على الوسائل التقنية اليت يستخدمها صناع األفالم 

رواايهتم واليت يفتقر هلا املسرح. ابلنسبة ملونستيبيغ، استخدام هذه الوسائل هو ما مييز الفيلم من املسرح لعرض 
 كشكل فين.

منستيبيغ يتساءل كيف ميكن للمشاهدين فهم الدور الذي تلعبه هذه الوسائل التقنية يف التعبي عن 
ي تشييء للعمليات الذهنية. على سبيل املثال، اللقطة الرواايت السينمائية. جوابه هو أن هذه الوسائل كلها ه

القريبة تعرض يف شكل مرئي شيء مماثل للعمل الذهين للرتكيز على شيء ما. يفهم املشاهدون بطبيعتهم كيف 
تعمل هذه الوسائل السينمائية ألهنا مألوفة مع أعمال عقوهلم وإبمكاهنم التعرف على هذه الوظائف الذهنية 

مشي ئة عن
دما يروهنا. على الرغم من أن هذا اجلانب من نظرية منستيبيغ يربطه ابلفالسفة املعرفيني املعاصرين امل

 .للفيلم، إال أنه ال يشرح كيف يعرف املشاهدون أن ما ينظرون إليه هو وظائف ذهنية مشيئة
ورة يف وقت كان منستيبيغ يكتب خالل فرتة األفالم الصامتة. التطوير الذي طابق الصوت على الص

غي الفيلم لألبد. ليس من املستغرب أن هذا االبتكار املهم ولد أتمالت نظرية مثية  -األفالم الناطقة  -واحد 
 لالهتمام.

ن األفالم الناطقة شكلت أبادعى الشهي رودولف أرهنيم، عامل النفس يف الفن، االدعاء املدهش 
( اعتمادا على فكرة أنه كي يكون Arnheim 1957) .اخنفاضا من قمة ما وصلت إليه السينما الصامتة

من نوعه جيب أن يكون صادقا مع وسائله احملددة، أرهنيم يدين الفيلم الصويت كخليط من اثنني  افريدً  االفيلم فنً 
 من وسائل اإلعالم الفنية املتميزة خالية من إنتاج مرضي أبكمله.
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ية من خالل الرتكيز على قدرته على تقدمي أجسام ابلنسبة إىل أرهنيم، حقق الفيلم الصامت حالة فن
متحركة. يف الواقع، ابلنسبة له، كان اجلانب الفين للسينما يف قدرهتا على تقدمي التجريدات، قدرة فمقدت ُتاما 
عندما بدأت األفالم يف استخدام األصوات املطابقة. يف كتابته ابلقرب من فجر األفالم الناطقة، أرهنيم مل يكن 

 ما نعتربه اآلن تطور طبيعي للشكل الفين إال كرتاجع من االرتفاع احملقق سابقا.يرى 
، رد على رأي أرهنيم يف سلسلة من املقاالت اأو حىت أكادميي ،أندريه ابزِّن، وإن مل يكن فيلسوفا حمرتفا

املهمة ليست ( ابلنسبة لبازِّن، فإن الثنائية Bazin 1967; 1971تزال تشكل أتثيا هاما يف اجملال. ) ما
بني الفيلم الناطق والصامت، بل بني األفالم اليت تركز على الصورة وتلك اليت تركز على الواقع. على الرغم من 
أن التحرير قد بدا لكثيين مثل سيغي آيزنستاين كاجلانب املميز من الفيلم، فإن ابزِّن يعود إىل العصر الصامت 

لكاميا الكشف عن الطبيعة احلقيقية حتديدا االهتمام ابلسماح لينما، إلثبات وجود وسيلة بديلة لتحقيق فن الس
للعامل. معتمدا على تصور الفيلم أبنه ذو طابع واقعي بسبب أساسه يف التصوير الفوتوغرايف، يقول ابزين أن 

 ”.متوقف الزمن“مستقبل السينما كشكل فين يعتمد على تطور هذه القدرة لتقدمي العامل إلينا 
أسلوب الفيلم انه يدعم الواقعية، وتتميز بلقطات ممتدة وتركيز عميق. جان  زِّن يف تقدمي حجتهاب يثمن

يرى ابزِّن أهنم قمة هذا التقليد  ممنرينوا، أورسون ويليس، واإليطاليني الواقعيون اجلدد هم صناع األفالم 
 التصويري لصناعة األفالم اليت حققت اإلمكانيات احلقيقية للوسيلة.

 Noël Carrollسته املبتكرة اليت أمساها "نظرية األفالم الكالسيكية"، نويل كارول )يف درا
( يرى أن هناك العديد من االفرتاضات غي املشروعة موجودة يف حماوالت املنظرين الكالسيكيني 1988

ثر جتريدا من لتحديد طبيعة الفيلم. ابلتحديد، اهتمهم ابخللط بني أمناط معينة من صناعة األفالم مبزاعم أك
طبيعة الوسيلة نفسها. اهتاماته بدت أهنا تكشف عن هناية هذه احملاوالت لتربير أمناط األفالم أبساساهتا يف 

 طبيعة الوسيلة.
على أي حال، عاد يف اآلونة األخية ادعاء ابزن حول واقعية الفيلم للحياة جمددا، وإن كان ذلك من 

بسبب أساسه يف و  ،(، يرى أبن الفيلم1984ون، يف ورقة مؤثرة للغاية )كتابة ابزِّن. كندال والت  مبالغاتغي 
يعد وسيلة واقعية تسمح للمشاهدين برؤية األشياء اليت تظهر على الشاشة. لقد كانت  ،التصوير الفوتوغرايف

 أطروحة الشفافية موضع نقاش كبي بني الفالسفة وعلماء اجلمال. غريغوري َكري، على سبيل املثال، يرفض
أطروحة الشفافية يف حني ال يزال يدافع عن شكل من أشكال الواقعية ويؤكد أن الواقعية السينمائية هي نتيجة 
حلقيقة أن األشياء اليت تظهر على الشاشة تؤدي إىل نفس القدرات التعريفية اليت تمستخدم لتعريف األشياء 

 احلقيقية.
قاش احملتد بني فالسفة الفيلم. يف اآلونة األخية، تزال مناقشة الطابع الواقعي للفيلم موضوعا للن ما
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 ظهور التقنيات الرقمية لصنع الصورة يثي أسئلة أساسية جدا حول معقولية هذا الرأي.
 
 
 . الفيلم والتأليف3

صناعة األفالم هي نتاج العمل املشرتك للعديد من األفراد. اجلميع يعرف هذا عندما يرون العدد الضخم ألمساء 
 ني يف هناية أي فيلم هوليوودي. لوصفها بعبارة: لصنع فيلم حتتاج لقرية.العامل

الفيلم ملعاملته كأنه نتاج صانع الفيلم املتفرد  ابحثيولذلك قد يبدو غريبا أن هناك نزعة كبية بني 
(auteur فقط. يف هذا اخلط من التفسي، خمرج الفيلم هو العقل اإلبداعي الذي يشكل الفيلم كامال ) بطريقة

 توازي فكرتنا عن إخراج األعمال األدبية.
فرانسوا تروفو كان أول من اقرتح فكرة أن يكون املخرج صانع فيلم متفرد والذي أصبح الحقا أحد 

. جادل تروفو هذا املصطلح (French New Wave) من املخرجني املركزيني يف املوجة الفرنسية اجلديدة
األعمال األدبية العظيمة على  اقتباسملهيمنة آنذاك واليت ركزت على بشدة للتصغي من صناعة األفالم ا

 الشاشة. يف حماولة لتثمني منط خمتلف من صناعة األفالم، يرى تروفو أن األفالم الوحيدة اليت تستحق أن تسمى
لفيلم. فن هي تلك اليت كان للمخرج سيطرة كاملة على إنتاجها من خالل كتابة السيناريو وإخراج اابل عيًنا

 وحدها هذه األفالم اليت صمنعت هبذه الطريقة تستحق أن ُتنح مكانة األعمال الفنية.
الباحث واملراجع السينمائي األمريكي املعروف أندرو سارِّس اعتمد نظرية تروفو كي يشرع الدراسات 

نت نظرية لتقييم األفالم، السينمائية ابعتبارها ختصصا أكادمييا. ابلنسبة لسارِّس، نظرية صانع الفيلم املتفرد كا
ألهنا كانت تعين له أن أعمال املخرجني العظماء كانت األعمال اهلامة الوحيدة. ابستخدامه املميز إىل حد ما 
للفكرة، يرى سارِّس أن األعمال املنقوصة من كبار املخرجني كانت فنيا أفضل من روائع املخرجني الصغار. 

( للمخرج. يف الدراسات oeuvreمهية اليت جعلها لألعمال الكاملة )واجلانب األقوى حجة ألفكاره كان األ
 السينمائية، يمستمد الرتكيز على الدراسات املفصلة للمخرجني األفراد من نسخة سارِّس لنظرية األوتور.

من اآلاثر السلبية لتأثي األوتورية اإلمهال النسيب للمسامهني اآلخرين املهمني يف صنع فيلم. املمثلون 
ملصورون السينمائيون وكتاب السيناريو واملوسيقيون واملخرجون يقدمون مسامهات كبية يف األفالم اليت تقلل وا

جديد من صناعة األفالم، مييل نظرية األوتور من قدرها. يف حني قدم تروفو املصطلح حبماسة لكي يدعم منط 
 املنظرون الالحقون إىل جتاهل سياق مالحظاته.

عامة للسينما فإنه من الواضح أن نظرية األوتور معيبة. ال ميكن أن تمنسب مجيع  وابلتايل، كنظرية
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األفالم، وال حىت العظيمة منها، إىل قدرة املخرج. املمثلون هم أوضح األمثلة على األفراد الذين قد يكون هلم 
املخرج. على الرغم من أن  أتثي كبي يف صنع فيلم معني وابلتايل أن يمنسب الفيلم إليهم أهم من أن يمنسب إىل

أفالم مثل أفالم تروفو قد تكون )يف الغالب( نتاج أتليفه، فإن جناح فيلم للمثل كلِّنت إيستوود يدين بقدر كبي 
لوجوده. من اخلطأ اعتبار مجيع األفالم كما لو أهنا ببساطة نتاج فرد واحد حاسم، املخرج، ومع ذلك، فإن 

  يزال يمشار لألفالم أبمساء خمرجيها.العادات القدمية يصعب تركها، وال
هناك انتقاد أكثر عمومية لنظرية األوتور وهو تركيزها على األفراد. معظم املخرجني العظماء الذين 
ُتت دراستهم من قبل املنظرين السينمائيني عملوا ضمن بيئات مؤسسية حمددة ُتاما، وأشهرها هو هوليوود. 

 سياقها األوسع لإلنتاج يعد قصورا حقيقيا يف النظرية. حماولة فهم األفالم دون وضعها يف
هذا النوع من االنتقاد لألوتورية لقي صياغة أكثر نظرية فيما بعد احلداثة، مع إعالهنا الشهي )أو 
سيء السمعة( لوفاة املؤلف. ما تؤكده هذه البادرة البالغية اخلجولة هو أن األعمال الفنية، مبا يف ذلك األفالم، 

بغي أن ينظر إليها على أهنا نتاج فهم مسيطر فردي، بل جيب أن ينظر إليها على أهنا نتاج أوقاهتا وسياقاهتا ال ين
االجتماعية، وينبغي أال يكون هدف الناقد إعادة تشكيل نوااي املؤلف، بل عرض السياقات املختلفة العديدة 

 اليت تفسر إنتاج العمل، فضال عن حدوده.
تقليدي العام هو ابلتأكيد ضروري لفهم الفيلم، مع ذلك نظرية األوتور ال تزال يف حني أن السياق ال

اجلهود يف الدراسة البحثية للفيلم: استكشاف عمل املخرجني األفراد. ومع ذلك، كان  لبعض توفر تركيزا مفيدا
ني، وخمرجي املمثل -هناك قلق من أن النظرية تبالغ يف التأكيد على مسامهة املخرج على حساب اآلخرين 

الذين قد تعادل مسامهاهتم نفس القدر من األمهية يف صنع على  -التصوير الفوتوغرايف، وكتاب السيناريو 
 األقل بعض األفالم.

 
 . االرتباط العاطفي4

املناقشة الفلسفية الرتباط املشاهد ابألفالم تبدأ أبحجية مت طرحها حول العديد من األشكال الفنية: ملاذا جيب 
تم مبا حيدث لشخصيات خيالية؟ ففي هناية األمر هي خيالية، وال جيب أن هنتم ملصيها كما هنتم ملصائر أن هن

حيدث هذا؟ ألن الكثي من  الناس احلقيقيني. لكن ابلفعل، حنن نرتبط يف مصائر هذه الكائنات اخليالية. ملاذا
 ل مهمة جدا ابلنسبة لفالسفة الفيلم.األفالم اليت جتذب اهتمامنا هي خيالية، واإلجابة على هذا السؤا

اإلجابة واحدة. من الشائع يف تقليد نظرية الفيلم أن السبب وراء اهتمامنا ملا حيدث لبعض 
هم أكثر -الشخصيات اخليالية هو ألننا جند أنفسنا فيهم ابلرغم من أن أو رمبا ألن هذه الشخصيات مثالية 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جيد املشاهدون أنفسهم فيهم، وابلتايل يعتربون  -نسان حقيقي، وما إىل ذلك، من أي إودهاءمجاال وشجاعة 
أنفسهم مرتبطني هبذه الكائنات املثالية. ولكن مبجرد أن نرى الشخصيات كنسخ من أنفسنا تصبح مصائرهم 
مهمة لنا، ألننا جند أنفسنا منغمسني يف قصصهم. استخدم املنظرون النسويون هذه الفكرة لتوضيح كيف 

متعة املشاهدين لتعزيز جمتمع متحيز جنسيا. املشاهدين الذكور للفيلم جيدون أنفسهم يف  تستخدم األفالم
اليت يستمتعون مبشاهدهتا على  من خالل الصور نظرائهم املثاليني على الشاشة ويستمتعون بتشييء املرأة سواءً 

ابمتالك الشخصية  -يهااليت جيدون أنفسهم ف-الشاشة أو السياق الروائي الذي تقوم فيه شخصيات الذكور 
 األنثى املرغوبة.

قد رأى فالسفة الفيلم أن التماثل )أن جيد املشاهد نفسه يف شخصية ما( أداة أبسط من أن يتم 
اليت  واملشاعرالنوااي  استخدامها يف شرح ارتباطنا العاطفي مع الشخصيات، ألن هناك جمموعة واسعة من

 Smithاها تمعرض على الشاشة. )انظر، على سبيل املثال، )ننسبها إىل الشخصيات اخليالية اليت نر 
(.( حىت لو ُتاثلنا مع بعض الشخصيات، فإن ذلك لن يفسر ملاذا كان لدينا أي رد فعل عاطفي على 1995

شخصيات ال نتماثل معها. من الواضح أن هناك حاجة إىل حساب أعم حول ارتباط املشاهدين مع 
 اليت تظهر فيها. الشخصيات السينمائية واألفالم

اخلطوط العريضة للجواب الذي قدمه فالسفة الفيلم ملسألة ارتباطنا العاطفي مع األفالم هي أننا هنتم 
مبا حيدث يف األفالم ألن األفالم جتعلنا نتخيل أشياء حتدث، األشياء اليت هنتم هبا؛ وألن طريقة ختيلنا لعمل 

 أتثي عاطفي علينا. األشياء تؤثر على مشاعران، أفالم اخليال هلا
هناك اعتباران أساسيان طرحهما الفالسفة لشرح آاثر اخليال علينا. نظرية احملاكاة تستخدم قياسا 

فعل العاطفية املعتادة الات ن ختيل شيء ما يتطلب من الشخص أن حتصل له نفس رد  أبحاسوبيا يقول 
هو أنه عندما يكون لدي استجابة عاطفية  للحاالت والناس، وحدها العواطف تعمل افرتاضيا. ما يعنيه هذا

كالغضب لوضع متخيل، فأان أشعر بنفس املشاعر اليت أشعر هبا عادة بيد أين ال أميل إىل التصرف طبقا هلذه 
 املشاعر كالصراخ أو االستجابة بطريقة غاضبة، كما كنت سأفعل لو كان الشعور شعورا مكتمال.

الفيلم لدينا: حيث يبدو أننا نستمتع  تناقضة لتجربةمما يتضح من ذلك، إذن، هو حالة تبدو 
هلذا هو أفالم الرعب، ألننا  ضحواألمبشاهدة أشياء على الشاشة كنا سنكره رؤيتها يف احلياة احلقيقية. السياق 

 ال نشهدها يف احلياة احلقيقية. آخر شيء أود رؤيتهأقد نتمتع برؤية األحداث املروعة والكائنات اليت نود بقوة 
اإلجناز السينمائي. يقول ممنظر  ملشاهدة هذايف احلياة احلقيقية هو الغوريال العمالق اهلائج، ولكنين منجذب 

احملاكاة أن السبب يف ذلك هو أنه عندما نواجه مشاعر افرتاضية اليت من شأهنا أن تكون مؤملة يف احلياة 
 ع افرتاضية.احلقيقية، قد نستمتع فعال بوجود تلك العاطفة يف سالمة الوض
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إحدى املشاكل اليت تواجه نظرية احملاكاة شرح معىن أن تكون املشاعر افرتاضية. يف حني أهنا استعارة 
 ٠مثية لالهتمام، إال أنه ال يبدو أن منظري احملاكاة يستطيعون أن يوفروا تقريرا مناسبا لكيفية التكسب منها

تخيلة قد أطلق عليه اسم نظرية الفكرة. املقصود تفسي بديل الستجابتنا العاطفية للسيناريوهات امل
هنا هو أنه من املمكن أن يكون لنا ردود فعل عاطفية ألفكار جمردة. عندما مت اخباري أن زميال مبتدأ يل حمرم 
من إعادة التعيني، جمرد التفكي هبذا الظلم يكفي ليجعلين أشعر ابلغضب. ابملثل، عندما أتصور مثل هذا 

ث لشخص ما، جمرد التفكي هبم وهم يمعاملون هبذه الطريقة ميكن أن يغضبين. جمرد التفكي ميكن السيناريو حيد
 أن حيقق عاطفة شبه حقيقية.

ما تزعم نظرية الفكرة عن رد فعلنا العاطفي لألفالم هو أن مشاعران أتيت من األفكار اليت حتدث لنا 
بطلة الربيئة مبسارات قطار نشعر على حد سواء ابلقلق وحنن نشاهد فيلما. عندما نرى الشرير الغادر يربط ال

والغضب من فكرة أنه يتصرف هبذه الطريقة وأهنا يف موضع خطر. مع ذلك، فنحن ندرك طيلة الوقت أن هذا 
فنحن مدركون طوال الوقت أن ال أحد يف  ٠الوضع جمرد وضع خيايل، لذلك ليس هناك أي رغبة يف إنقاذها

، ليس هناك حاجة، كما يقول منظر الفكرة، لتعقيدات نظرية احملاكاة لشرح ملاذا خطر حقيقي. نتيجة لذلك
 حترك األفالم مشاعران.

هناك بعض املشاكل يف نظرية الفكرة كذلك. ملاذا تستطيع جمرد فكرة، وليس معتقدا، أن حتدث 
للظلم شيء آخر.  استجابة عاطفية فينا؟ إذا كنت أعلم أنك تعرضت للظلم، فهذا شيء، ولكن فكرة تعرضك

مبا أننا ال نستطيع أن منلك معتقدات مكتملة حول الشخصيات اخليالية يف األفالم، فإن نظرية الفكرة حتتاج 
ملزيد من  Plantinga and Smith (1999)إىل شرح ملاذا حترك مصائرهم مشاعران بشدة. )انظر 

 املناقشة حول هذه املسألة.(
 
 الفيلم سرد. 5

على عكس الوسائل األدبية كالرواايت مثال، األفالم تفعل ذلك ابلصور وة تروي القصص األفالم اخليالي
والصوت، ابلكالم واملوسيقى. من الواضح أن بعض األفالم هلا رواة. هؤالء الرواة هم بشكل عام رواة 

ن لنا الصور شخصيات، الرواة الذين هم شخصيات يف العامل اخليايل للفيلم. يروون لنا قصص الفيلم ويعرضو 
اليت نراها. لكن يف بعض األحيان، يقدم لنا السرد الصويت نظرة على ما يبدو موضوعية حلالة الشخصيات، 
وكأهنا نشأت من خارج عامل السينما. ابإلضافة إىل ذلك، هناك أفالم اخليال، األفالم اليت تروي القصص وال 

ددا من األلغاز حول السرد السينمائي اليت نوقشت يوجد فيها مؤٍد واضح للراوي. هذه احلقائق قد أاثرت ع
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 (.Chatman (1990) and Gaut (2004)من قبل فالسفة الفيلم. )انظر تشاُتان 
ال ميكن االعتماد إحدى القضااي املركزية اليت كانت موضع خالف بني الفالسفة هي السرد الذي 

شخصية للفيلم لديه وجهة نظر حمدودة أو مضللة عن عليه. هناك األفالم اليت يرى فيها اجلمهور أن الراوي ال
 Letter from an Unknown Womanعامل األفالم. ومن األمثلة على ذلك فلم ماكس أوفِّلس 

(، وهو فيلم انقشه عدد من الفالسفة املختلفني. غالبية الفيلم هي سرد صويت من قبل ليزا بيندل، 1948)
، اليت تقرأ كلمات الرسالة اليت ترسلها إىل حبيبها ماكس براند قبل أن تتوىف املرأة غي املعروفة يف عنوان الفيلم

بفرتة وجيزة. يرى اجلمهور يف الفيلم أن ليزا لديها وجهة نظر مشوهة من األحداث اليت ترويها، يتضح هذا يف 
هة، ألن ما سوء فهما لشخصية براند. هذا يثي مسألة كيف ميكن للجمهور أن يعرف أن وجهة نظر ليزا مشو 

( كان يرى أن الرواايت اليت ال ميكن 1986نسمع ونرى هو مروي )أو معروض( من قبلها. جورج ويلسون )
( يرى أبن 1995االعتماد عليها مثل هذه، تتطلب إضافة راٍو ضمين للفيلم، يف حني أن غريغوري كيي )

ملتزايدة ألساليب صناعة األفالم اليت املخرج الضمين يكفي. قد أصبح هذا السؤال وثيق الصلة مع الشعبية ا
نغر  ( بدأ موجة 1995) The Usual Suspectsيكون هبا سرد ال ميكن االعتماد عليه. فيلم براين سِّ

 من األفالم اليت كان ال ميكن االعتماد على رواهتا بطريقة أو أبخرى.
مجيع األفالم رواة، مبا يف ذلك من املسائل املتعلقة ابلسرد اليت كانت حمور النقاش هو ما إذا كان لدى 

تلك اليت ال حتتوي على رواة ظاهرين. يف البداية، قيل أن فكرة السرد بال راٍو مل تكن مفهومة، ألن السرد 
يتطلب مؤٍد يقوم ابلرواية، الذي كان راوي الفيلم. يف احلاالت اليت مل يكن فيها رواة ظاهرين، كان ال بد من 

فية وصول املشاهدين إىل العامل اخليايل للفيلم. رد املعارضون أبن الراوي مبعىن إضافة راٍو ضمين لتوضيح كي
املمثل الذي أعطى مجهور السينما إمكانية الوصول إىل العامل اخليايل من الفيلم ميكن أن يكون صانع الفيلم، 

 لذلك مل تكن هناك حاجة إىل وضع مثل هذا الكيان املشكوك فيه كراوي ضمين للفيلم.
ذلك، هناك مشكلة أعمق فيما يتعلق ابلسرد السينمائي واليت كانت تسمى "أطروحة املشاهدة مع 

 وهم(. وفقا هلذه الرسالة، يتخيل مشاهدو أفالم اخليال السائدة أنفسهم Wilson 1997” )املتخيلة
لنسخة التقليدية ينظرون إىل عامل القصة ويرون أجزاء من الفعل السردي من سلسلة مناظي بصرية حمددة. يف ا

اجلانب “من ذلك، يتم أخذ املشاهدين لتصور شاشة السينما كنافذة تسمح هلم مبشاهدة تكشُّف القصة يف 
، ومع ذلك، فمن الصعب على هذا الرأي تعليل ما يمتصور عندما تتحرك الكاميا على سبيل املثال أو ”اآلخر

عن مشهد وما إىل ذلك. نتيجة لذلك مت اقرتاح  عندما يكون هناك تعديل على لقطة تتضمن منظورا خمتلفا
عرض بديل، أن املشاهدين يتخيلون أنفسهم يرون صورا متحركة مت اشتقاقها فوتوغرافياً بطريقة غي حمددة من 
داخل العامل اخليايل نفسه. ولكن هذا االفرتاض مير مبشاكل، ألنه عادة ما يكون جزءا من اخليال السينمائي 
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ه كاميا يف الفضاء اخليايل للرواية. املناقشة اليت نتجت عن ذلك هي ما إذا كان ينبغي رفض الذي ال توجد في
أطروحة املشاهدة املتخيلة لعدم اتساقها أو ما إذا كان من املمكن تطوير نسخة مقبولة من هذه الرسالة. ال 

 يزال الفالسفة منقسمني بشكل حاد حول هذه املسألة األساسية.
سينمائي ال يزال مطروحا للنقاش والبحث الفلسفي اجلاهد، وال تزال احملاوالت موضوع السرد ال

املختلفة لشرح طبيعته موضع نقاش ساخن. كلما أصبحت األمناط اجلديدة واملعقدة لرواية الفيلم أكثر رواجا، 
 مال.فعلى األرجح أن موضوع السرد السينمائي سوف يستمر يف تلقي االهتمام من الفالسفة وعلماء اجل

 
 . الفيلم واجملتمع6

يف  النظرإن أفضل طريقة لفهم االبتكارات اليت يقوم هبا الفالسفة يف فهمنا لكيفية ارتباط األفالم ابجملتمع هي 
الرأي الذي كان مهيمناً يف نظرية الفيلم منذ بضع سنوات. وفقا لوجهة النظر هذه، فإن األفالم السردية الرائجة 

تجها "هوليوود"، وهي عبارة تشي إىل صناعة الرتفيه يف هوليوود بوالية كاليفورنيا، ولكنها خاصة األفالم اليت تن-
القمع االجتماعي، بطريقة أو  حتمادعمت  -تشمل أيضا األفالم السردية الرائجة املنتجة على نفس النموذج

ية اليت استخدمت الطابع أفالم أبهنا ال تقدم سوى القصص اخليال هكذا عتربتام أبخرى، إبنكار وجوده. وقد 
الواقعي للوسيلة لعرض تلك القصص اخليالية كما لو كانت صورا دقيقة للواقع. هبذه الطريقة، مت حجب الطابع 
الفعلي للهيمنة االجتماعية اليت يفرتضها مثل هذا الرأي املتفشي يف اجملتمع املعاصر لصاحل صورة وردية عن 

 واقع الوجود االجتماعي اإلنساين.
أن  قالوازء من حججهم، ذهب هؤالء املنظرون السينمائيون إىل أبعد من فحص األفالم الفردية و كج

بنية الفيلم الروائي نفسها تساعد يف احلفاظ على اهليمنة االجتماعية. من وجهة النظر هذه، فإن التغلب على 
 السرد نفسه مطلوب لألفالم لكي تكون تقدمية حقا.

ال  الرائجةالم بية للعالقة بني الفيلم واجملتمع، قال فالسفة الفيلم أن األفيف مقابل هذه النظرة السل
جيب أن تدعم اهليمنة االجتماعية، بل ميكن أيضا أن تعرب عن املواقف احلرجة اجتماعيا. يف هذه احلجة، قاموا 

ليت ال تستند على بتصحيح ميل نظرية السينما جلعل التعميمات الواسعة حول العالقة بني الفيلم واجملتمع وا
كيف أن   لألفالم تبنيحتليل دقيق لألفالم الفردية. وقد ركزوا بدال من ذلك على تقدمي تفسيات تفصيلية 

املمارسات واملؤسسات االجتماعية. فالطبقة والعرق واجلنس واحلياة اجلنسية  ابنتقاد العديد من رواايهتم تتناول
اعي ليت شهد فيها فالسفة الفيلم أفالما تصنع من الوعي االجتمهي من بني الساحات االجتماعية املختلفة ا

 تدخالت حامسة يف املناقشات العامة.
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لألشكال  ا جمردادعم داعمةسياسية ليست  األفالم اليت تمنشئ مواقفلومن األمثلة املثية لالهتمام 
فيلم ستانلي كرمير عام خمتلفي األعراق. وهكذا، فإن  اهي تلك اليت تتضمن أزواج املوجودة للهيمنة االجتماعية

1967 Guess Who's Coming to Dinner  يبحث يف معقولية التكامل العنصري كحل
السود يف أمريكا من خالل تصويرها للمشاكل اليت تواجه زوجني خمتلفي األعراق. بعد  علىملشاكل العنصرية 

ة السياسية السابقة ينتقد فيه األجند Jungle Feverعاما، أخرج سبايك يل فيلم  25ما يقرب من 
لألفالم، مستخدما كذلك زوجني خمتلفي األعراق يواجهون ُتييز عنصري. لكن هنا يؤكد الفيلم أن العنصرية 

 Wartenbergاملتعنتة لألميكيني البيض تقوض االندماج كعالج جلميع أمراض هذا اجملتمع العنصري )
وائي للبحث يف جوانب أخرى من العنصرية (. تستخدم العديد من األفالم األخرى هذا الشكل الر 1999

 وإمكانيات التغلب عليها.
ابملثل، نظر الفالسفة خارج هوليوود إىل أفالم املخرجني التقدميني مثل جون سايلز لتوضيح إمياهنم و 

على حبث متطور  Matewanأبن األفالم السردية ميكن أن تقدم بياانت سياسية متطورة. ينطوي فيلم مثل 
  الطبقة والعرق كمناطق للهيمنة االجتماعية.للعالقة بني

 ،لألفالم على أهنا تراجعية اجتماعيا املتماسكةبشكل عام، ميكننا القول أبن الفالسفة قاوموا اإلدانة 
يف جماالت االهتمام  مناظي مهمةواستكشفوا الوسائل املختلفة اليت استخدمها صناع األفالم لتقدمي 

القياسية الوعي االنتقادي  تقلل هبا رواايت هوليووديتجاهلوا الطرق اليت  يف حني أهنم مل ،االجتماعي
 يف القضااي االجتماعية اهلامة املعاصرة. الروائي وسيلة هامة للتأمل الشعيباالجتماعي، فقد أظهرت أن الفيلم 

 
 . الفيلم كفلسفة7

. اجلمهوريةمنذ أن نفى أفالطون الشعراء من مدينته الفاضلة يف  يف الفلسفة منحصراالعداء جتاه الفنون كان 
مصادر متنافسة للمعرفة واملعتقد. يرجع ذلك إىل حد كبي إىل أن الفلسفة وخمتلف األشكال الفنية كانت تعترب 

الفالسفة املهتمني ابحلفاظ علی احتكارهم حلق معرفة احلقيقة قاموا إبلغاء الفنون ابعتبارها ُتثيل متواضع للقب 
 ة.مقدمي احلقيق

فالسفة الفيلم عارضوا هذا الرأي بشكل عام، هم يرون أن الفيلم مصدر للمعرفة، بل وحىت مساهم 
تطور اجملال،  إاثرةعلى  ،الذي كان اهتمامه بفلسفة الفيلمو ، ستانلي كافيلساعد حمتمل يف الفلسفة نفسها. 

ويف الطرق املختلفة اليت  شكوكيةيف ال هتماما أصيالا، الفلسفة مهتمة لكافيلعرب هبذا الرأي بقوة. ابلنسبة 
كافيل يف العديد من كتبه ومقاالته أن الفيلم يشارك هذا االهتمام . وقد كتب  اميكن من خالهلا التغلب عليه



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (.2004؛ 1996؛ Cavell 1981مع الفلسفة، بل أن إبمكان الفيلم أن يقدم رؤى فلسفية خاصة به )
األفالم ميكن أن تقدم مسامهة فلسفية. )أنظر حىت وقت قريب، كان هناك القليل من أتباع فكرة أن 

Kupfer (1999) و Freeland (2000) يرجع ذلك جزئيا إىل أن ربط لالطالع على املفندات .)
بشكل كاف، يف حني أن رأيه يف الشكوكية كخيار حي للفلسفة  غي مؤسس يبدو شكوكيةبني الفيلم وال كافيل

الفلسفة احلديثة. ومع ذلك، فإن مواجهة تفسيات كافيل لألفالم  املعاصرة يقوم على قراءة فائقة الدقة لتاريخ
للغاية، وقد أثرت على جدية العديد من الفالسفة وابحثي الفيلم يف تعاملهم  موحية تعترب ابلشكوكيةالفردية 

 .(Mulhall 2001مع الفيلم. )أحد األمثلة، أنظر 
للفيلم. فيما يقابل وجهات النظر مثل رأي  يزال النقاش مستمرا حول القدرة الفلسفية مامع ذلك، 

فيما يتعلق ابلفلسفة،  أو تربواي إرشاداياألفالم ميكن أن يكون  دقصارى جه كافيل، قال عدد من الفالسفة أن
فيما أكد آخرون أن هناك حدودا واضحة ملا ميكن لألفالم أن تنجزه فلسفيا. كال هذين النوعني من اآلراء 

 أن تكون أو تقدم فلسفة. ألفالم اخليال جيردها من الشخصية الروائيةينظر إىل 
تقدم الفلسفة،  معارضو هذه النقطة أشاروا إىل عدد من الطرق املختلفة اليت ميكن فيها لألفالم أن

ويف مقدمتها جتربة الفكرة. جتارب الفكرة تشمل سيناريوهات خيالية يمطلب فيها من القراء أن يتخيلوا كيف 
فعال الفلسفة  كون األمور يف حال حدوث كذا أو كذا. أولئك الذين يعتقدون أن األفالم ميكن أن تقدمست

وابلتايل تستحق أن تعترب فلسفية )أنظر  ،يقولون أن أفالم اخليال ميكن أن تعمل كتجارب فكرة فلسفية
Wartenberg 2007 يف ذلك الفيلم  الفلسفة، مبا لتقدمي ةمرشحبصفتها (. مت اقرتاح العديد من األفالم

وهو الفيلم الذي أنشأ مناقشات فلسفية أكثر من  ،The Matrix (1999)لإلخوة واتشواسكي الناجح 
 Memento (2000) ،Eternal Sunshine of the Spotlessي فيلمأي فيلم آخر، و 

Mind (2004). 
عرف ابسم األفالم البنيوية. وقد بدأ الفالسفة أيضا يف إيالء االهتمام جملموعة من األفالم الطليعية اليت ت

يف الفنون األخرى وابلتايل تثي مسألة ما إذا كانت ( minimalism)األفالم البنيوية تتماثل مع التقليلية 
ليست جتارب فعلية تسعى إىل إظهار املعايي الالزمة لشيء ما حىت يكون فيلما. إذا مت قبول هذا الرأي، فهذه 

ميكن أن يمنظر إليها  -Serene Velocity (1970)( و 1995) The Flickerمثل -األفالم 
على أهنا مسامهة يف الفلسفة من خالل ُتييز هذه السمات الضرورية املفرتضة لألفالم. هذا الرأي، املعتمد من 

(، مت Carroll and Choi 2006; Thomas Wartenberg 2007قبل نول كارول )أنظر 
انت الفلسفية ألفالم اخليال، وهي أن األفالم ال انتقاده على أسس مماثلة لتلك املستخدمة يف إنكار اإلمكا

 ميكن أن تفعل حقا "العمل الشاق" للفلسفة.
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وقد دعا الفالسفة العاملون يف التقاليد القارية إىل عرض أكثر مشوال ملسامهة الفيلم يف الفلسفة. ابلطبع 
الذي حيدث على الفيلم. )انظر للتفلسف  املزعومليشي إىل الشكل اجلديد  أمطلقمصطلح "فلسفة األفالم" قد 

Sinnerbrink 2011 ).ملناقشة هذه الفكرة 
أاي كان املوقف الذي يتخذه املرء بشأن إمكانية "الفلسفة السينمائية"، فمن الواضح أن الفالسفة 

 حىت فلسفةال تتقمص دورأولئك الذين ينكرون أن األفالم ميكن جيب على يعرتفون ابالرتباط الفلسفي للفيلم. 
. من املؤكد أن جناح سلسلة الكتب وقضاايها الفلسفيةن األفالم توفر للجمهور مدخال إىل األسئلة أب يعواأن 

، حيث ميكن استبدال س أبي فيلم أو برانمج تلفزيوين، يشي إىل أن األفالم جتلب ”"الفلسفة و سبـ املعنونة 
 هتا.انتباه مجاهي عريضة لقضااي فلسفية. ال شك أن هذا تطور صحي للفلسفة ذا

 
 . االستنتاجات والتوقعات8

أصبحت فلسفة الفيلم جماال هاما للبحوث الفلسفية واجلمالية. وقد ركز الفالسفة على القضااي اجلمالية حول 
فلسفة(. ما زال  بصفتهالفيلم كوسيلة فنية )فلسفة الفيلم( واألسئلة حول احملتوى الفلسفي لألفالم )الفيلم 

ابزدايد عدد الفالسفة الذين أيخذون األفالم جبدية  املنطقتني يف ازدايد، التطور وحجم املسامهات يف هاتني
 كموضوع للبحث الفلسفي.

بينما يستمر الفيلم ووسائل اإلعالم الرقمية ذات الصلة يف التوسع يف أتثيه على حياة البشر، من 
أن نتطلع  نوات القادمةيف السميكننا و املمكن توقع أن تصبح فلسفة الفيلم جماال أكثر حيوية للبحث الفلسفي. 
 إىل مسامهات جديدة ومبتكرة يف هذا اجملال املثي من البحوث الفلسفية.
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