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            قدرانی
بسیاری  خاطراست، عمدتًا بهبخش بوده کار کردن روی این پروژه لّذت

اند. مشّخصًا، یک های خوبی که در طول مسیر به ما یاری رساندهاز آدم
تک افراد زیر بدهکاریم: جرج رایش و دیوید رمزی استیل قدردانی به تک

ها کنندگان در این مجلد )که هرکدام از آندر ُاپن کورت، مشارکت
های دید آورند( و دپارتمانپذیرفتند با شتابی باال اثری درجۀ یک پ

دانشگاهی هر یک از ما در دانشگاه اورگاِن جنوبی و دانشگاه ایالتی ِوِبر 
ایم از آن دسته از آخر، مایلکار بود(. دستالعاده کمک)تری تیل فوق

وگوهایی ثمربخش و ها گفتدانشجویان، دوستان و همکارانی که با آن
تارانتینو در نسبت با موضوعات  ارهای گوناگون آثارزنده دربارۀ جنبه

 ایم تشّکر کنیم.فلسفی داشته
 

 لمیریچارد گرین و کی. محمد س
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
به من داده  یخوب یشنهادهایترجمه را خوانده و پ نیا یخداداد میمر

 نجایدر ا املیاند. ماکار مؤثر بوده ییدر شکل نها شنهادهایپ نیاست؛ ا
نشر ِلگا که  ۀختیفره ریباقرزاده، مد دیاز سع نیاز او تشّکر کنم. همچن

 اشییاداد، متن را خواند و شکل نه شنهادیترجمه به من پ یکتاب را برا
در ترجمه  یوکاستگزارم. البته هر کمعرضه آماده کرد، سپاس یرا برا

 من است. ۀهست به عهد
 

 پوراسماعیل یاسر
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 3بریم سِر کار
را در جریان اصلی سینمای معاصر  2های خودافشاگرفیلمترین کوئنتین تارانتینو جسورانه

َمدونا، لی ماروین و چهار  ۀگو درباروگفت های تارانتینو، ازفکروذکر فیلم سازد.می
های گرفته تا استقبال و اقتباس از سبک ۲۹۹۱ ۀساخت های انباریسگانگیز در شگفت

ِ مرگ هفتاد در  ۀده گاهانه به این امر است که از جایگاه ۀ، اشار۱۰۰۲ ۀساختضدّ شان خودآ
بازیافت( در فرهنگ نهایت قابلبارمصرف )و در عین حال، بیهای یکدر میان سرگرمی

 آمریکا خبر دارند. ۀعاّم 
خودشان هم  بیل را بکش[ و پالپ فیکشن]یا  پسندداستاِن عاّمههایی همچون آیا فیلم

ایستند؟ شان میاشارهموردتر از محصوالت فرهنگی اند، یا در جایگاهی باالبارمصرفیک
اند که، با چشمکی های سطحی تودرتوییاند یا صرفًا ژستها حقیقتًا عمیقآیا این فیلم

ای دارد؟ آیا تاکنون فلسفه کنند؟ آیا تارانتینو فلسفهزیرکانه، توّهم ژرفای نظری ایجاد می
 خوانده است؟

 _ اشیز و بسیاری اوقاْت شرورانه دارد، ژانرهای موردعالقهبا اینکه تارانتینو ذهنی تندوت
براساس  _وگریز خودروتعقیب 6ِب  ۀهنرهای رزمی، فیلم درج ۀسینمای گانگستری، حماس

 

3     .Let’s Go to Woik . ( .م_ های انباری سگهای فیلم )از دیالوگ 
  .2  reflexive. م._ کنند بودن خود را برای مخاطب افشا میهایی که روند ساخت فیلم یا فیلمفیلم 

6  . B-movie .(.م_ پایین ۀ)فیلم تجاری با بودج 
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کید دارند. یکی از راهبردهای موردعالقشان، بهقراردادهای متعارف  ۀجای تفّکر، بر اکشن تأ
موضوعات  ۀهای طوالنی دیالوگ دربارسکانسشدن در او تضعیف همین قراردادها با غرق

فود و موضوعاتی پاافتاده همچون فستموضوعاتی پیش رنگ[ است:خارج از پالت ]یا پی
 الهی. ۀخشک و جّدی مثل اراد

به کار « سنگین»موضوعات مورد هایی که در آخری هم، واژهمورد اما حّتی در این 
داستاِن اند. جولز، همان قاتل مزدور در های جمعیروند بسیاری اوقات برگرفته از رسانهمی

مثل ِکین در »های دنیوی را کنار بگذارد تا کند که قصد دارد مشغله، اعالم میپسندعاّمه
توان با از آن چیزهایی که می بیل را بکشآسیایی در  ۀرا بگردد؛ فلسف« ، زمینفوکونگ

تر نیست. با اینکه اذعان به پرحرفی تماشای چند فیلم بروس لی یاد گرفت، عمیق
های هایی فلسفی ]از فیلمتواند کلید خوانشهای تارانتینو مینامهتوّجه در متون فیلمقابل

توان از میهای گردآمده در این کتاب، باشد، هرگونه بینش مهّمی که او[، مثل خوانش
« محتوا»احتمال بیشتر برآمده از تفسیر سرراست هایی به دست آورد بهچنین خوانش

 نخواهد بود.
ورزی سّنتی مسائل مربوط به فلسفه ۀاین سخن به این معنا نیست که تارانتینو دغدغ

 شوند:آثار او تکرار میخاص در سرتاسر مجموعه ۀرا ندارد. سه دغدغ
 

طور کّلی، در مجرمان )و شاید، به ۀمعیارهای اخالقی در جامعزدن به هطعن _
 داری معاصر(؛سرمایه

 شوند؛ ومستقیم دریافت می ۀسازی اطالعاتی که از تجربدشواری مرّتب _
 بخشد.آنچه هوّیت و ارزش را تعّین می ۀمثابنقش حّساس زبان به _

 
گا، )در حین گرفتن هروئین وِ ای، وینسنت کش حرفه، آدمپسندداستاِن عاّمهجای در جای

بودن آسیب رساندن به خودروی یک آدم دیگر داِد سخن خالقیااز فروشنده( در باب غیر
فقط »بلکه « واقعیت نیست»کند یک اش میای که دارد بازگویپذیرد شایعهدهد و میمی

فودی در های مختلف همبرگرهای فستو شرحی مبسوط از نام« مچیزیه که من شنیده
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اند؛ رنگارنگ کننده از یک دیالوگهایی سرگرمخود، تّکهخودیبه هااینکند. فرانسه ارائه می
سازی تارانتینو در نظر بگیریم، پانزده سال فیلم صورت الگویی در سرتاسررا بهها آن اگر

 های فلسفی جالبی دارد.یمشغوللددهند که او رفته نشان میرفته
ها، بخش زیادی از جّذابیت تارانتینو برای بینندگان تیزبین، بیشتر از این حرف ۀبا هم

اش مربوط باشد، به این موضوع هایهای ایجابِی مشهود در فیلماینکه به باورها یا ارزش
ها، موسیقی، تر به متون )فیلمای از یک گرایش بزرگها نمونهمربوط است که این فیلم

گاهان اند، و خود این امر درگیرِی فرهنگ عاّمه ها، تصاویر( درکتاب  ۀرا با شبکها آن ۀآ
کشد. بخشی از آنچه ای به رخ میرا به چنین شبکهها آن ای سایر متون و وابستگیچندالیه

های قبلی است، که به فیلمها آن خود« نگاِه » ۀکند نحوها را جالب میتماشای این فیلم
ای از فیلم شود )برای مثال، نقل تصویری طّراحی صحنهیگاهی با تکرار صریح انجام م

یک به هدف (. چنین نمایشی پسندداستاِن عاّمهدر  ۲۹۹۲جان بورمن در سال  ۀساخت شلّ
 تارانتینو دچار اخالق جنایی در آثار وخالِی مثاًل خشک ۀشود هرگونه مالحظباعث می

گویند و اندیشند، میها میناقد گذشته از اینکه باید به آنچه شخصیت مشکل شود:
ها چگونه دهند بپردازد، باید این موضوع را هم در نظر بگیرد که آن شخصیتانجام می

اند. اند و انجام دادهاند، گفتهها را اندیشیدهاند که قباًل همینهایی مشابهیادآور شخصیت
دهد؛ قرار می کوئنتین تارانتینو و فلسفهلشی سنگین پیِش روی نویسندگان این موضوْع چا

از زوایای گوناگون و با طرزفکرهای مختلف برای پنجه درافکندن با آن، به ها آن چالشی که
 خرند.جان می

کار»گفت، طور که جو کابوت مینویسی کافی است؛ هماندیباچه لم بدهید «. بریم سرِ 
ببرید؛ با وجود فوران ناگهانی خشونت گهگاهی و خونین که در دنیای  و از سواری لّذت

اندیشمندان  ۀدهد، مطمئن باشید وقتی داورودستهیچ هشدار قبلی رخ میتارانتینو بی
تان ماروین اند شما امنّیت دارید، مگر اینکه از قضا اسماین کتاب پشت فرمان ۀنویسند

 باشد.
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 تارانتینو:  هایفیلم

 بیاموزیم؟ها آن توانیم ازچیزهایی میچیستند و چه ۀدربار
 بروس راسل

 
اش هایاستدالل گوید: اوسقراط چنین می ۀ(، آلکیبیادس دربار 223e)سطر  ضیافت  ۀدر رسال

ها و ها، دّباغکند، از خرهای باربر، آهنگرها، کّفاشها بیان میترین واژهرا در قالب عادی
رسد در حال گفتن همان چیزهای همیشه به نظر می»گوید و سخن می هااینامثال 

رسد نظر می در ظاهر، این سخن نادرست به«. قدیمی است ۀقدیمی دقیقًا به همان شیو
مختلف، از جمله این پرسش  تدّین، عدالت، شجاعت و چند موضوع ۀزیرا سقراط دربار

توانیم کّل جستارهای سقراط را صرفًا ، سخن گفته است. اّما می«چرا باید اخالقی بود؟»که 
 «باید چگونه زندگی کنیم؟»معطوف به یک پرسش ببینیم: 

 
 چیستند؟ ۀتارانتینو دربار هایفیلم

جورهایی، یک فیلم را دوباره و یک»گفت:  ۱۰۰۲در سال  یاکوئنتین تارانتینو در مصاحبه
های او رسد زیرا فیلمدر ظاهر، این سخن نادرست به نظر می«. سازمدوباره و دوباره می



 

 

(، های انباریسگسرقت جواهرات ) ۀشدن برنامبرآباند: نقشچیزهایی گوناگون ۀدربار
یک  ۀزیرکان ۀ(، توطئپسندداستاِن عاّمه)شان و رئیس« ُمزداِی کمکش حرفهآدم»زندگی دو 

(، و انتقام یک زن از جکی براونهای غیرقانونی )سالح ۀزن برای پول گرفتن از یک فروشند
 اند؟چیزی با هم مشترکها در چه(. این فیلمبیل را بکشاش )معشوِق سابق

ها، این فیلم ۀشان این است که در همجهت اشتراک میانن ترینخستین و واضح
رحم، سنگدل و های دیگر، زندگی یک فرد بیپرتی آدمکارهای عمدی یا حواس خاطربه

برآب سرقت جواهرات نقش ۀ، برنامهای انباریسگخورد. در خشن به مشکل برمی
، چند مجرم پسندداستاِن عاّمهشود زیرا یک مأمور مخفی به پلیس خبر داده است. در می

زن اند و بعدًا یک مشتتبهکارها سر باز زده ۀشان به رئیس دارودستبدهی ۀجوان از تسوی
اسلحه،  ۀ، پلیس دو نفر از کارکنان یک فروشندجکی براونزند. در ای هم به او نارو میحرفه

های غیرقانونی داشتن در فّعالیتدست خاطربهُاردل روبی )سموئل ال. جکسن(، را 
ها، به امید شود قاچاقچی اسلحه بترسد که آناعث میکند و این موضوع بدستگیر می

 دختر، دوستبیل را بکشاش شهادت دهند. در آزادشدن یا گرفتن مجازات کمتر، علیه
های دستمزدبگیر، تالش آدمکش ۀدارودست )اوما تورمن( بیل )دیوید کاراداین(، رئیس

ای در شهری کوچک که لک مغازهای را به دور از بیل شروع کند. او با ماکند زندگی تازهمی
کند و این موضوع سبب عصبانیت فروشد ازدواج میدوم گرامافون میهای دستصفحه

 شود.شدید بیل می
به  ۀرحمانه و خشن نتیجها این است که رفتار بیمشترک میان این فیلم ۀدومین نقط

بیل را انتهای  طور که بیل درهای خشن است. همانهم ریختن چیزی در زندگی این آدم
دونی، و ام، تو اینو میکشآدم ۀام. من یه حرومزادمن یه قاتل»گوید، می۱ بکش بخش

رهاشدن افسارهای عصبانیت این « کش عواقبی داره.آدم ۀشکستن قلب یه حرومزاد
گناه های دیگر همان؛ چه بیوحشتناک آدم رحم همان و عذابهای خشن و بیآدم

باشند، چه گناهکار. بسیاری اوقات، کارهای این افراد، عاقبت، باعث مرگ خودشان 
اش، طور نیست. جولز وینفیلد )سموئل ال. جکسن( و رئیسشود، اّما همیشه هم اینمی

ر که آقای طومیرند، هماننمی پسندداستاِن عاّمهمارسلوس واالس )وینگ ریمز(، در 
شود. اّتفاقی که میرد، هرچند دستگیر مینمی های انباریسگصورتی )استیو بوِسمی( در 


