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 مختلف رویکردهای از مهیجی العادهفوق طیف دربردارندۀ فلسفه و فیلم: مالیک ترنس
 در سینما مؤلف اندیشمندترین فلسفی اعماق به ایتازه نور که است مالیک هایفیلم به

رود، کارنامۀ می انتظارش که گونهکتاب، همان این هایمقاله. تاباندمی اخیر هایدهه
 هگل، دلوز، های جذابکاول، با دیدگاه و هایدگر آرای سینمایی مالیک را افزون بر

 همچون فیلم پردازان سرشناسکند و نظریهپونتی مواجه می مرلو_ و دریدا، شیلر، مارکس،
العاده خواندنی فوق ایاین کتاب مکاشفه دارد.برانیگان را نیز از نظر دور نمی و سوبچاک

 بایر هایزمین از کارگردان است، و نویسنده در کسوت مالیک هایفیلم ترینمهم دربارۀ
 هایپیشرفت داراناز طالیه معنای دقیق. کتابی که در دست دارید، بهنو جهان گرفته تا

 مندان این دست موضوعاتعالقه به تمام آن را خواندن و است فیلم فلسفۀ زمینۀ در اخیر
 کنم.پیشنهاد می

  _ جونز مارتین دیوید
 بریتانیا اندروز، سنت دانشگاه فیلم   مطالعات استاد 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 :کتاب نویسندگان معرفی
 .ایفرنیو استاد دانشگاه کال لمیگر فپژوهش (John Bleasdale) لید  زیبل جان

گر و پژوهشدر نبراسکا و ایالتی چادرون  کالجدر  یسیزبان انگل ریاد( استاMatthew Evertson) ورتسونا   یوتم  
بارۀ استیفن کرین، ویال درفراوانی مقاالت  اورستون. ( امریکابزرگ یهادشتگریت پلینز ) اتیادبکارشناس 

 ن،یفن کری: استپرتکاپو هاییزندگعنوان تحت . کتاب اوبه رشتۀ تحریر درآورده است روزولت یو تد کاثر
 انتشارات دانشگاه آالباما منتشر شد. توسط 2911در سال 1899ی دهۀ کایمراتئودور روزولت و 

شعر و  ،یو انتقاد بصری مطالعاتای در حوزۀ بینارشتهمستقل گر ( پژوهشStuart Kendall) کندال استوارت
 ژرژعنوان  ای بانتقاد یوگرافیب کنویسندۀ ی ،و جستار روره، ممقالی ادیز رانگارش شمعالوه بر . کندال اتیاله

که  ایتاب هشت عنوان از  و مترجم رکندال ویراستا است؛ شده منتشراکشن بوکس انتشارات ری توسطاست 
پل  و بورد   یار، گاشو، رنه شبالن سیمور ار،یبودر نژا ،ایتابژ رمصنفات بصری و انتقادی اندیشمندانی چون ژ

 .بوده است اروال
دانشگاه  یسازیجهانشهروندی و  یودکترا در انستیتگر مقطع فوقشوه( پژRussell Manning) نگینم   راسل

 .است ایدر استرال نزیکید
و  لمیمطالعات ف مرکزدر  و رسانه میلمطالعات فهای مختلف ( مدرس دورهIan Rijsdijk) کایدسیر انیا

 .است لمیو ف کیتیاکوکر ۀنیدر زم کارمشغول او درحال حاضر تاون، آفریقای جنوبی. کیپ رسانه در دانشگاه
ارشد در  یکارشناسدورۀ پس از اتمام  . اوتنگوی تایرججودر کالج  لمیف درسم( Steven Rybin) نیبایر ونیاست

و  لمیدر مطالعات ف یارشتهبینا یدکترا، موفق به اخذ 2997در سال ی امور دانشگاهدر  لمیمطالعات ف
های شد. رایبین دوره و،یاوها آتن،در  ویدانشگاه اوها یارشتهبینا یهنرها ۀاز دانشکد یفلسف یشناسابیز

برگزار هنر  حوزۀ در یارشتهنایم یهاتاریخ فیلم و دوره ،فیلمتألیف  نما،یهنر س لم،یف یشناسبایر زمختلفی د
در  ،که توسط انتشارات لگزینگتون بوکساست  مان کلیما ینمایسکتاب  ۀسندینوچنین هم او است.کرده 
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که  لمیفعشق سینما و تألیف  :وودیدر هال یر کالسین منتشر شد؛ کتاب 2997  سال دراثر دیگری از اوست 
 .روانۀ بازار شد 2911

 کیزیمتاف هگل، هایدگر و بارۀرا در یشدکترامدرک  2992( در سال Robert Sinnerbrink) نکینربریس رابرت
شش  مدتعنوان بخشی از کار پژوهشی دورۀ کارشناسی ارشد، بهیافت کرد. بهدر یدنیدانشگاه س از تهیمدرن

ات آموزش عالی بسیاری، سسؤمدر د. او آلمان مشغول کار پژوهشی بو نیهومبولت در برلدانشگاه ماه در 
 سیفلسفه تدرکواری مک دانشگاه و بایز یهنرها کالج دبلیو،اسیوان، اسیوتی ،یدنیازجمله دانشگاه س

. او دهدمی فلسفه درس ایاسترال یدنیسکواری در مک دانشگاه درحاضر درحالسینربرینک کرده است. 
: انتقادی یهاافق کتابۀ نقد و بررسی مجل یریبدرعضو شورای سو  ایاسترالدر  یاقاره ۀفلسف انجمن سیرئ

 .است یاجتماعیۀ رنظفلسفه و  نشریۀ
او . ی غربیسکااچادرون در نبرتی لیااالج در ک یاستاد علوم انسان( Thomas Deane Tucker) تاکر نید مسات

های نوشته .کندتدریس میو  پژوهشیی نمای، و مطالعات سایقاره ۀفلسف ،یفلسف یشناسبایزهای زمینه در
 تاکر اند.دهش پچا آموزیفرهنگ و ،فلسفه _ لمیف نشریۀ، فرانسه ینمایس در مطالعاتمانند  یاتیاو در نشر

. است (2998، انتشارات لگزینگتون بوکس) شکنی حاضرآمادهمنزلۀ شالودهبه دریدا: دوشانۀ کتاب سندینو
. او شودمی یبررسشکنی شالوده و دایدر یهاهینظر ۀنیدر زم ندوشا هایکارکه  است یبار نیاول نیا

 ( را در دست دارد.The Logic of Indifférance) یتفاوتمنطق بی با عنوان یکتابتألیف حاضر لدرحا
 لدیفتیدر اسم انتایدانشگاه بر در یو فرهنگ یفلسفمطالعات  یاراستاد( Elizabeth Walden) والدن زابتیال

بصری و فرهنگ  لمیف در ینسانفراا مجامعو  یتماد میمفاهی ررسب به او ریاخ های. کار، امریکالندیآ رود در ایالت
 .پردازندمی

 مدرک . اووانیدر تا تاپیی مل یفناوردر دانشگاه  یسیانگلزبان استاد ( Thomas Carl Wall) کارل وال مسات
 ایقاره ۀفلسف کم،یوستیب در سدۀ جهان اتیادبزمینۀ در وال کرد.  افتیدر واشنگتن را از دانشگاه یشدکترا

 انفعالکتاب  ۀسندینو او .کندکار می غرب ۀشیاند خیو تار ینقد ادبۀ خچیتار لم،یف یۀنظر ستم،یبدر سدۀ 
گامبشبالن ناس،ی: لوکالیراد  است. (1999انتشارات سانی، ) نو و آ

ست. مباحث نظری اکاناد دانشگاه تورنتو ازدکترای ادبیات تطبیقی ( دارای Natasha Hay) ناتاشا هی
رابطۀ بارۀ در هینامۀ یهودی، و مکتب فرانکفورت است. پایان _ای زبان، تفکر آلمانیاو فلسفۀ قاره ۀموردعالق

 .استبین ماهیت زبان و ایدۀ جامعۀ عادالنه از دیدگاه بنیامین، هایدگر و آرنت 
دانشکدۀ الهیات و  The Other Journalسردبیر هنری نشریۀ  (Julie M. Hamilton) . همیلتونمجولی ا

کنون  _2916 سال از شناسی سیاتلروان نشریۀ  در منتقد و جستارنویسعنوان همچنین به همیلتوناست.  تا
Magazine Curator کنون_ نوامبر 2912سال  از های نقد هنری، فیلم، فرهنگ و پدیدارشناسیدر حوزه  تا
مشغول به کار است.



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه                                                                                  1
 وارت کندال و تامس دین تاکر است

 
 ،*شناسی فیلمهستی باب مالتی درتأشده: هدید جهان کتاب ۀفیلسوف در دیباچ ل  اواستنلی ک
در ل اوک 1.شودمیبه ترنس مالیک ینش د معترف صریحا   منتشر شد، 1971در سال  بارینکه نخست

او به  ۀکند، طوری که اشارمی قدردانیدوستان و همکارانش و نیز همسرش  برخیاز  همین دیباچه
، این قدردانی تنها چند سال بعداهمیت  ،واقع . درآیدچندان به چشم نمی در این میان مالیک

های دوران ما را نوشته و انگیزترین فیلمکه ترنس مالیک تعدادی از شگفت شد معلوم زمانییعنی 
 کارگردانی کرده بود.

دورۀ  گیتازبه ساله28 به او اشاره کرد، مالیک   ینشل به مالیک و داوکه ک یباریننخست
کرده بوآنجلس مریکا در لسافیلم  ۀموسسدر  اسازی رفیلم تر از مالیک بزرگد. کاول هفده سال تمام 

شان ها تماسدر تمام این سالاین دو او در دانشگاه هاروارد بود؛  ۀاستاد فلسف 1969 ۀو در اواسط ده
گونه که این کتاب سازی یا، آنفیلم که مالیک از فلسفه بهدر حالی ،حفظ کرده بودند همرا با 
بود. کاول در  روی آوردهسازی مرتبط با فلسفه فیلم د، از فلسفه به نوع خاصی ازنشان دهکوشد می

کتابش که دربعدی و کامل ۀنسخ بار کند، ایندیگر به مالیک اشاره میمنتشر شد، بار  1979 سال تر 
مارتین هایدگر، که آن را  تۀنوش، ؟فکره خوانندش تچباشد آنچه از کتاب  یهایدر ارتباط با بخش

 

*   The World Viewed: Reflections on the Ontology of Film  
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تازگی روی پرده رفته بود(، دومین فیلم مالیک )که به ،(1978) روزهای بهشت فهم خصوص برایبه
کاولدر . انستد، مفید میشناسی فیلمهستیموضوع اصلی کتاب خودش، و نیز فهم بهتر   ،کتاب 

ای یگانه و مریکایی در رابطها کارساز معاصر تازهفیلممریکایی و یک افیلسوف معاصر مشهور یک 
ر سینمایی اثآکند و جا معلم از شاگرد پیشینش قدردانی می: اینرسندمیهم کننده بهگیج

چه  در چیزی راکسی چهچه باید دید . اماکندمعرفی می شهای فلسفی خودتشریح ایده را ششاگرد
؟ این برقرار استساز ای بین این فیلسوف و این فیلمابطهکسی آموخته است؟ چه ربه چهزمانی 

برجسته  ۀگر دوستی مداوم دو چهریانب نوعیو به _های این دو مربوط شودپرسش شاید به زندگی
ا در رابطه برا پرسش  ها بتوان ایناینتر از شاید مهم ولی ها درست،این باشد. همۀساز فرهنگ

 .کردمطرح ن فیلم و فلسفه نسبت بی
کاول مبین مناسبت طرح پرسشگفته  اقتضای زهای فلسفی در مورد آثار ترنس مالیک و نیهای 
توان مدعی حق میکه به از آنجاییحه در آثار اوست. وطرممضامین فلسفی  ل وئمسا در جووجست
تواند می _زیباشناختی باشد هایعاری از خالقیت و ارزشقدر هکه چفارغ از آن _ هر فیلمی شد که

های که فیلم مدعی شویماگر  خواهد بودن هم ، گزافهشودش فلسفی جوینوع خاصی از  زاسزمینه
مالیک در فلسفه و یشینۀ . پکنندفراهم می یشجوی چنینمالیک بسترهای بسیار مناسبی برای 

رف . خوانندفرامی پژوهشی چنین ضیافت ما را به ،هایششده در فیلمهیارا شواهد ش پرس همینص 
اما  خواهد داد. رقرافلسفی  ایهمسئل، ما را در برابر کننداقتضا می  را یشجویهای او چنین فیلم آیا که

نها تجا . هدف ما اینبکاویمگفتار پیشدر این  چون آن رابخواهیم چندواین پرسشی نیست که 
 برخی مراحل مهم زندگی ترنس مالیک هبتمرکز طرح برخی روابط ممکن بین فیلم و فلسفه، و نیز 

 .ندکنیم پیدا تعامالتش با فیلم و فلسفه ربطها و دلمشغولیهایی که به ن بخشآ یژهو، بهاست
هم در ارتباط بوده با یمختلف انحایصد سال گذشته، فیلم و فلسفه به واقع طی بیش از یک در

هایی پردازند و فیلمل فلسفی میئایی که به مساه، فیلمدارندفلسفی  زبان و بیانی هایی کهاند. فیلم
انه و دااستهای به شیوه ا  ها مسلمترین فیلمند همانند فلسفه عمل کنند. بزرگوشککه می

پا به قلمرویی  انهمداع لذاپردازند و های زندگی بشر میبرانگیزترین پرسشای به چالشپیچیده
 د. وشقلمداد میفالسفه و دانشمندان طلق معموما  مطابق با سنتی کهن ملک گذارند که می

کرده و حتی تعداد بیشتری از مفسرا شماریسینما البته  ن، منتقدین از فالسفه را جذب خودش 
در میان ر دقشک هماناند. سرگئی آیزنشتاین بیآن نوشته ۀسازان نیز دربارو گاه فیلم
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که سینما  آنجاییسازان. از فیلم میانکه در شود محسوب می صیچهرۀ شاخشناسان زیبایی
ای در آثار آور نیست که جایگاه برجسته، تعجباست بیستم بوده ۀترین فرم هنری سدمهم

 مایۀ بیشتر رسدچیزی که به نظر میزیباشناختی پیدا کرده است.  لئمساعالقمند به  انفیلسوف
فیلم و  ۀرابط ل مربوط بهئبر سر مسا اناین فیلسوف آیدخیلی کم پیش می ن است کهایتعجب باشد 
 . تنوعنظر داشته باشنداتفاق های ممکن رویکرد به آنماهیت اصلی این رسانه و راه یفلسفه، یا حت

 یها و حتناپذیر برخی فیلسوفسبک ادبی و فکری تزلزل زیر سایۀ یگاه آرا در این زمینه گیرچشم
 یآشکار تمایل کهرغم اینعلی. آیدشود و چندان به چشم نمیپنهان میهای فلسفی یکردبرخی رو

گیری، و ، رویکردهای فلسفی به مطالعات سینمایی از نظر روش، جهتوجود دارد دستیبه یک
کار درآمدهتنوع بسیار مها طیف دغدغه  . انداز 

 ۀنوعی فلسف بر آن است کهریخ سینما تا نود سال نخست   ۀاش دربارژیل دلوز در اثر دو جلدی
 مطرحمفاهیم سینما در سینما »او،  ۀگفت؛ بهندکعمل میسینما  کنارو هم در  درونسینما هم در 

. سینما خود  . . هایی در مورد سینمانه نظریهو حال مفاهیم سینما هستند، درعیناما شوند، نمی
 یک کنش نظریۀ فیلم را چونان و فلسفه باید ستا هاتصویر و نشانه کاربست جدیدۀ یک شیو
کنش  مفاهیم درحالبندی داند برای مفصلی میتالش را سینما ۀفلسفدلوز  2«تولید کند.مفهومی 

های فلسفی از طریق با تالش برای کشف پرسش را نباید سینمایی. این ۀشیوکمک یک به
 خود خواهد. دلوز میخلط کنیمی های سینمایی و نیز تالش برای تعریف سینمای فلسفنمونه

ای که واضع فلسفهنه این دسخن بگویسینما ۀ فلسف بهراجع _ نظریه_ فلسفی سازیفلسفه یا مفهوم
 به این رابطه است. ممکن . اما این فقط یکی از رویکردهای متنوعدربارۀ سینما باشد

، تجلیلی فیلم و فلسفه ۀبه رابط خاصجای بیان یا تشریح تنها یک رویکرد به بنا دارد این کتاب
گاهان از  ا. در این کتاب بدبه عمل آورترنس مالیک، یعنی ساز، های یک فیلمفیلم ۀتنوع فلسفی آ
چون شیلر، مرلوپونتی، دریدا، کانت، گیلبرت رایل، هراکلیتوس، رایت موریس،  انیثیر فیلسوفأت

لیک و سینمایش امبرد، بر اغلب از او نام می که مالیک، مارتین هایدگرتر از همه مهمویتگنشتاین و 
 است، شیپژوهچنین  یهای مالیک براگر غنای فیلمبیان ، از یک سو،د. این تنوعش مخواهی آشنا

ها بر اساس تنها یک رویکرد بودن تعریف این فیلم دشواری و ناممکنحاکی از  ، از سوی دیگر،و
ای العادهفوق یاغن هم های مالیکخواهد شد، فیلمگونه که در ادامه نشان داده . همانخاص

  مصداق دارد. همساز توصیف در مورد خود فیلم همین هستند، و ووگگفتبسیار کم هم و دارند
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های زمیناز زمان نمایش نخستین فیلمش،  او سازهاست.فیلم تودارترینترنس مالیک یکی از 
ترین نشده است کم حاضرو ده دانی رۀ دیگمصاحب یچه هتن ب، 1979 ۀ، در اوایل ده(1973) یربا

 صحنه یا خارج از آن دهد که سر. مالیک اجازه نمیباشد هتشداهایش معرفی و تبلیغ فیلم درنقشی 
صورت متن چه به، دهدمینهایش فیلمهیچ توضیحی در مورد  اوعکسی از او گرفته شود.  نیز

در یک کالم ممکن است  ی کهانوشته گونهرهانتشار ز نوشتن و و ا ،هر شکل دیگریبه نوشتاری یا 
. کندخودداری می بگیرد هابرای نزدیک شدن به خود فیلم را بیننده دست مفید یعنوان ابزاربه
هایش و در مورد ، مالیک در مورد فیلم2997 سال فیلم رم در ۀکوتاه در جشنوار یگویوجز گفتبه

کرده سکوت کامل سیاستطور کلی سینما به   3است. اختیار 
 است، برانگیزتأمل چنین سکوتی گوناگونهای های مجازی و رسانهدر عصر ارتباطات، شبکه

أمل و ت توجهیمیزان قابل سازی که وجه ممتاز هر جنبه از آثارش هموارهآن هم از سوی فیلم
 تأمالت و چنین. باری، گفتنی است که مالیک همواره مصر بوده تا عطر نگری بوده استژرف
 ده وصف آن را از زبان عطار بشنود.نینکه ببه مشام برسد نه اینخود اثر  از هایینگریژرف

مجموعه  گوهای موجود دروهای مالیک، ازجمله گفتتولید فیلم عواملمصاحبه با بازیگران و 
بر  رمقیکم، نور (1998) خط باریک سرخ و روزهای بهشت هایفیلم *کرایتریون هایدیویدی

ه دهند. یها ارابرای آن یکامل که توضیحآنید، بنتابانسازی مالیک میفیلمکار  ۀمواد و شیو
 خود یعنی _هاابژهوار اعمتر شدن ماهیت متنها موجب عمیق این منابع ختۀیگرجسته اطالعات

هرمنوتیکی  هایپرسشین ا دست از این ای در مواردینامهیات فنی و زندگیئشود. جزمی _هافیلم
چه نوع طور خاص، های مالیک، به، و فیلمعامطور به فیلم، برای فهم: دنگذاررا پیش روی ما می

ها را در کدام های مالیک باید آنبرای رسیدن به بهترین فهم از فیلم؟ اطالعات و بینشی مفید است
 زمینه مالحظه کرد؟

گاهی به آثارش رازههایی که ه آنچگران سینمای مالیک، ها برای تحلیلاین پرسشپاسخ به 
ست. برخی او را به سینمای جدید ی نیاکار چندان سادهآثارش، می دائه مفسرین چپردازند و می

و برخی دیگر دهند، نسبت می _لسونن، و باب راف  ن، رابرت آلتم  ور پ  تآر مثال  _ 1979 ۀمریکا در دها
 نمونه از دو .دانندمی 1969و  1979های دهه یسینمای هنری اروپابه  وابسته قویا  سینمای او را 

 

*   Criterion Collectionهای کالسیک و معاصر سینما با بهترین کیفیت است.   فیلم ۀکنند: این مجموعه ارایه 
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 مریکااشاعرانه از  اویرسینمای ترنس مالیک: تصبارۀ مالیک و آثار او نوشته شده _ هایی که درکتاب
طرح بحث استفاده برای « ادبی»از رویکردی  _)لوید مایکلز( ترنس مالیکهانا پترسون( و  استار:روی)

چندین  )ویراستار: دیوید دیویس( خط باریک سرخ ۀدربار یکتاب در در مقابل، 2.شده است
به یک  یهر دو رویکرد معتبر و مفید هستند، شاید حت شکاند. بینوشتهاین فیلم مورد  در فیلسوف

 اندازه.
 

 مالیک فرازهایی از زندگی
گزارش_  دنیا آمدتگزاس به ،کونوی یا و  تاوا، ایلیدر ا   1923نوامبر  39ترنس مالیک در  ا در مورد ههرچند 

به  ی اشتغال داشت و اجدادششناسزمینبه حرفۀ میل، پدرش، ا   7.هستندمحل تولد او متناقض 
است(. مادر مالیک، ایرنه، « شاه»معنای به «ملک»همان  عربی)مالیک در  رسیدمیلبنان  اهالی

. تر بودبزرگها که از آن دو برادر دیگر داشتمالیک  شیکاگو بزرگ شده بود. از بزرگی بیرون ۀدر مزرع
کریس، در یک تصادف میانی. پسر تندشانگیزی داسرنوشت غمهر دو برادر او  که رانندگی ، 

 که 1968در سال ترین پسر، لری، شد. جوان شدید همسرش در آن کشته شد، دچار سوختگی
گیتار بود پانیا گوویا در اسزیرنظر آندرس س   هر دو دستش را  ،گی شددچار افسردمشغول آموختن 

 . به زندگیش پایان دادشکست و در نهایت 
شغلی در  ،امیل ،مالیک، پدرشیعنی در دوران نوجوانی و جوانی از این حوادث،  ها پیشمدت

 سپس بهبه تگزاس و  اش را ابتداخانواده به همین خاطر و ه بوددست آوردشرکت فیلیپس پترولیوم به
من در »گوید: انجام داده می کنونای که تاکرد. مالیک در یکی از دو مصاحبه منتقلاوکالهما 

ن بود که خشونت ایداد می تکان در این محیط مرا کهیزی خشن در تگزاس بزرگ شدم. چ یمحیط
او  6.«ز چه قرار بوده استماجرا ا بفهمیبتوانی  ال  اصتو که یافت پیش از آنشد و پایان میآغاز می

 کند. مییه رااای هسته ۀدر برابر حمل دفاع غیرنظامیآموزش  ۀدورتوصیفی از چنین هم
 عضو گروه نمایشدر آستین مقدس  استیفناسقفی آموزی در دبیرستان در دوران دانشمالیک 
شد. در آموز ممتازی محسوب میدانش طور کلیبه د وکرامریکایی بازی می فوتبال و، مدرسه بود

کرد. می کارمزارع گندم در  تا کانادا، گرفته ها، از شمال تگزاسنادوران دبیرستان و کالج، تابست
اتمام دورۀ پس از  .مشغول بودآهن های راهلوکوموتیو و واگن انباردر مناطق نفتی و در یک مدتی نیز 

تر اشاره شد استادش که پیشگونه هاروارد رفت و همان دبیرستان برای تحصیل فلسفه به دانشگاه



 : فیلم و فلسفهترنس مالیک                                                                                                                                                                                          01

 

عنوان دانشجوی ممتاز به _ ، پس از پایان تحصیالتش در دانشگاه هاروارد1967استنلی کاول بود. در 
برای  یتحصیلی بسیار معتبر ۀهزینموفق به کسب کمک _*«فای بتا کاپاس»افتخاری  ۀو با درج

کسفورد، شد. استاد « محقق رودس»عنوان فلسفه بهۀ تحصیالتش در رشت ۀادام در کالج مگدالن، آ
 رایلکار  چارچوبو موضوع گیلبرت رایل بود، اما این دو ظاهرا  در رابطه با  او در این کالج اصلی
کرد و بهتمام اش را نابیشتر دوام نیاورد و دورۀ پژوهشینظر نداشتند. مالیک یک سال اتفاق عنوان رها 

مالیک را برای  نیویورکر 1967د. در پاییز شکار مشغول به  نیوزویکو  الیف ،نیویورکر بانگار روزنامه
کم ی ازگزارش ۀتهی رژی دوبره، فیلسوف فرانسوی و عضو کادر انقالبی چه گوارا، به بولیوی  ۀمحا

و در کنار  را از سر گرفتمالیک نوشتن بهار سال بعد  7.خالی به امریکا بازگشتاو دست ولیفرستاد 
ر دمارتین لوتر کینگ و رابرت کندی مرگ  ۀاعالمییکی از نویسندگان ، شاکارهای نوشتاریسایر 

 د.بو نیویورکر
به مشغول ( MIT)ی ماساچوست ژوتکنول یتیتوسانعنوان استاد فلسفه در ، مالیک به1968در 

ذات دلیل  با عنوان مارتین هایدگر را Vom Wesen des Grundes رسالۀ ای ازترجمه 1969و در  کار شد
(The Essence of Reasons )منتشر کرد. این کتاب دقیقی  ۀنقادان ۀدیباچ ها وداشتیاد همراه با

بود که  ]یا اگزیستانسیال[ۀ وجودی مطالعات پدیدارشناسی و فلسف بسیار معتبر ۀبخشی از مجموع
که حکایت از آن دارند ها فعالیت. این به چاپ رسیدانتشارات دانشگاه نورث وسترن  همتبه

کردن وجود  مالیک با کسفوردرها   به استاد فلسفه عنوانبه قصد داشتهچنان هم مطالعاتش در آ
خود د. یامنکار در ای ازۀ چندان موفق و امیدوارکنندهتجربتدریس فلسفه هرحال در. ش ادامه دهدرکا
من معلم »گوید: میراست ورک، ایت اند ساندسخبرنگار  ،ی با باربارا واکروگویگفتدر لیک ما

گرفتم کار دیگری بکنم.جویکه باید بر دانش یثیرأخوبی نبودم؛ آن ت  8«انم نداشتم، بنابراین تصمیم 
 فیلم بود.  ۀمدرس رفتن به آن کار دیگر

 کنسرواتوار نام که اکنون باآنجلس )لسۀ فیلم مرکز مطالعات پیشرفت درسۀ، مالیک در م1969در 
کرد.( نامشودشناخته می  در این مرکز های اوایدورههم دو تن از دیوید لینچ و پل شرایدر نویسی 

هالیوود جدید بوده است.  ۀاولی ۀگیری هستمحل شکل در آن دوره مکان اینرسد نظر میبودند و به
 اند واش ادامه یافتهسازیطول دوران فیلم تمام شکل داد در این دوره در هایی که مالیکدوستی

 

*   Phi Beta Kappaمعنای شود. های علوم و ریاضیات اهدا می: این جایزه هر ساله به برترین نویسندگان و مؤلفان در حوزه
 «فلسفه راهبر زندگی است.»خود این عبارت که ریشۀ یونانی دارد عبارت است از؛ 



 01                                                                                                                                                                                                 مقدمه                                        

 

، اش با جک فیسک، دوست دوران دبیرستان دیوید لینچدوستیشان بتوان به ترینمهم از شاید
 مدیریا  کارهای او بوده است هنریهای مالیک تا به امروز یا مدیر ر تمام فیلمفیسک د 9.اشاره کرد

 کسیسیسی اسپ منجر به آشنایی او با بایرهای زمینفیلم  درمالیک  همکاری فیسک باتولید. 
شان را زندگی مشترک بایرهای زمیندو یک سال پس از اکران  این)بازیگر زن نقش اول فیلم( شد. 

کردند ، های خودشساخت فیلم صرفدر هالیوود  های فیسکفعالیتای از . بخش عمدهآغاز 
 شدهمدیر یا طراح تولید آثار دوستانش مثل مالیک، لینچ و برایان دی پالما  چنین در کسوتهم

 است.
فیلم تربیت  ۀشاخصی است که در مدرس انسازبنابراین مالیک یکی از اعضای نسل اول فیلم

به طیف بسیار متنوع و وسیعی از  بل،ق نسل سازاندر مقایسه با تمام فیلماین نسل، . ندشد
 ی در کشورهای مختلف بیشتری تولیدترزمانی طوالنی هایهدوردر دسترسی داشتند که  هاییمفیل

 نیز ها وهای آنبر شکل و بافت فیلمی عمیقتأثیر بسیار  به این آرشیوشده بودند. دسترسی 
 ۀمدرس دربارۀ 1977یمن در سای با میشل در مصاحبهمالیک شت. داصنعت فیلم  گیریجهت

که ااگر »زند: حرف می بینیفروتنی و واقعکمی با  AFIفیلم  سازی( فیلم ۀ)در دورالن بود شک نداشتم 
کسی را  ها تقریبا  هرشناخته شده نبود و آن مثل امروزدر آن زمان هنوز  ولیشدم، پذیرفته نمی

 عنوانبه، مالیک 1971 سال دریعنی ، ۀ فیلمنویسی در مدرساز نام دو سال بعد 19«پذیرفتند.می
تولید و ، را نوشت( Lanton Mills) النتون میلزنام ای بهدقیقه 18وسترنی  سازی،دورۀ فیلم ۀنامپایان

کرد   دند.ش های اصلی آن ظاهرنقشوارن اوتس و هری دین استنتون در  همراهبه خودش وکارگردانی 
کوتاه جایی نمایش دیگر  اده شد، ولیدر نیویورک نمایش د بایرهای زمیناز  بعد 1972در  این فیلم 

 . داده نشده است
 ، مایکل مداووی،هایشکمک مدیر برنامهبه ،فیلم ۀمدرسدر  همان زمان حضورش مالیک در

نویس در تهیۀ دو پیش 1971سال  د. او درکرکار شروع به نامه نویسنده و کارشناس فیلمعنوان به
 که ،رانگفت ب   ، و دیگریدان سیگل، به کارگردانی هری کثیفنامه مشارکت داشت، یکی فیلم

را با بازی آلن  بلیطسفر بی، ورنون زیمرمن 1972. در بود جک نیکلسن گردانیکارتجربۀ نخستین 
ی وسترن او از اینامهای از مالیک ساخت و استوارت روزنبرگ نیز بر اساس فیلمنامهآرکین و با فیلم

با نام  در ادامه، مالیک 11ی پل نیومن و لی ماروین کارگردانی کرد.نریآفنقش با پول توجیبینام به
ساخت آن را به  1972رت در را نوشت که جک ش   زحمتپول بی نامۀ، فیلممستعار دیوید ویتنی
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 درهای بودنگشوده برای عینی یشاهد تردیدیها باین فیلم درمالیک های همکاری. عهده گرفت
هم  شتصورحتی  امروزه ولی هالیوود جدید پس از دوران استودیویی است. سازیصنعت فیلم

چنین تولیداتی  اندکاردست که کارگزارهاییبه  بتواند فیلم ۀآموز مدرسهنراست که یک سخت 
 فیلم مدرسۀ هایش دررسد مالیک از طریق آموختهنظر میدسترسی داشته باشد. بهراحتی هستند به

کردههالیوود جدید  فضایدر  راراهش ، ایدر هر دو سطح شخصی و حرفه  اثنا، همین است. در باز 
کرد و سپسنام جیل جیکس که بعدها قاضی دادگاه مدنی کالیفرنیا شد، نامزد او با زنی به  .ندازدواج 

ین نخست ۀنامفیلم نگارش بود های دیگراننامهکار بر روی فیلم که مشغول مالیک در همان حین
گری چارلز از ماجرای یاغی بود آزاد یبرداشتکه  کلید زد ، رابایرهای زمینفیلم بلند خودش، 

، 1972. تا پیش از تابستان ه بودندراه انداختبه 1978 سال که در ر و آن فوگیت و کشتاریثواستارک
برداری ساخت فیلم را تهیه کرده بودند؛ فیلم یمی از بودجۀمالیک و دوستش ادوارد پرسمن هر کدام ن

 تولید ۀ. هزینطول کشیدحدود شش هفته در جنوب شرقی کلرادو، داست باول، و داکوتای جنوبی 
 ۀعضو اتحادی شانکدامکه هیچ یگروه همراهبهدالر بود و مالیک  379،999مستقل حدود  این فیلم

 بازیگران زمان آن درکه سک یو سیسی اسپ نمارتین شی با همکاری و نیز، سازی نبودندفیلم
کردفیلم، نددی بواناشناختهوبیش کم ته کشید و مالیک  شانکار پول ۀ. اما در میانبرداری را شروع 

روی  مین بودجه باز همبرای تأ مجبور شد، برداری را به پایان ببردکه بتواند فیلمپیش از آن
 دست مالیک را برایسرمایه و منابع مالی الزم  کمبودد. کن رکاها پروژهسایر ی هانامهفیلم

هنوز هم که هنوز  های بایرزمینو به همین دلیل  بستفیلم  بصریعناصر  وبا بازیگران  پردازیبداهه
و  سبکی اصلی. بسیاری از عناصر شودمحسوب میاولیه  ۀناموفادارترین فیلم مالیک به فیلم است

: داستانی حضور دارندنیز  های بایرزمیندر  ،ندآیمی به حسابآثار مالیک  ۀکه مشخص ایموضوعی
خارج از قاب بسیار گفتار دارد؛ روایت مبتنی بر ی مریکااپسند ها و تخیل عامهکه ریشه در قصه

شده از صدای داستانی و غیرداستانی؛ بازنمایی تضاد بین حساب ۀپیچیده و دشوار؛ استفاد
. ویژه آتش و رودخانهاز نماد، به مملو یری؛ و تصاویرۀ بصکنندعناصر خیرهریق از ططبیعت و تمدن 

در نهایت بایر های زمینت. شفیلم نیویورک دا ۀحضور بسیار موفقی در جشنوار 1972در بهار  فیلم
میلیون  1/1دالر خرج برداشت و کمپانی برادران وارنر حق پخش آن را با چیزی حدود  979،999حدود 

 همراه داشت.به شگذارانسود اندکی برای سرمایه آخردست و فیلم خرید دالر
کار کرد و در نهایت برای ساخت  ینروی چند امالیک چند سال بعد ر روزهای پروژه مختلف 
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انتخاب بازیگران اصلی در . او رسید وافقبه تبا برت و هارولد اشنایدر و پارامونت پیکچرز  بهشت
وقتی دید جان تراولتا و ژنویو بوژو درگیر کارهای دیگری  جامنارسو  دادخرج دقت زیادی بهفیلم 

گ   همکاری هستند، به  ۀشپرد را برای ایفای نخستین تجربم س  دامز رضایت داد و آر و بروک ریچارد 
شده امروز شناخته ۀاندازکدام از این بازیگران بهاش ترغیب کرد. در آن زمان هیچبازیگری جدی

. به طول انجامیدروز  73در آلبرتا، کانادا، بیش از 1976در پاییز  روزهای بهشتبرداری فیلمنبودند. 
را ترک پروژه شد برداری مجبور از پایان فیلم پیشبردار بخش اول فیلم بود اما نستور آلمندروس فیلم

کار تازفیلمتر قرارداد پیشزیرا  کند را امضا کرده ، دوست داردمردی که زنان را فرانسوا تروفو،  ۀبرداری 
به آلمندروس  شده توسطانتخاب بصریرا بر اساس شکل  برداریفیلمادامۀ سکل وکسلر ه   بود.

م دائبرانگیز بود زیرا مالیک و آلمندروس برداری بسیار پیچیده و چالشفیلم 12گرفت.عهده 
های مختلف کار با بازیگران را آزمایش برداری با نور طبیعی و روشهای مختلف فیلمتکنیک

گرفتند(.  می  کردند )در همین زمان، مالیک و جیل جیکس طالق 
 زمان با پیشرفت، اما همیات بودئپردازی آن پر از جزمالیک بسیار دقیق و شخصیت ۀنامفیلم

که توجهش را جلب  ایرکز بر عناصر طبیعیتواند با تمبرداری، مالیک احساس کرد که میفیلم روند
های فیلم را بدون دیالوگ اجرا کنند. خواست صحنهپردازی کند و از بازیگرانش میکردند بداههمی

. نددثبت شده بوشیوه با این  کرد که یتصاویر ی ازصرف تدوین حجم عظیم را سپس دو سال تمام
صامت شده بود  یفیلمتبدیل به تا حد زیادی  که در تدوین نهایی چیزیروایت خارج از قاب به 

 .شداضافه 
: شدنامزد چهار جایزه اسکار ، نمایش درآمدبه روزهای بهشت 1978که سرانجام در هنگامی

پاتریشیا نوریس برای طراحی لباس، انیو موریکونه برای موسیقی متن، جان کی. ویلکینسون، رابرت 
برداری. و بری توماس برای صدا و نستور آلمندروس برای فیلمدبلیو. گالس جونیور، جان تی. ریتز، 

بهترین فیلم  ۀنیز جایز 1979کن  ۀبرداری را برد. فیلم در جشنواراسکار فیلم ۀنستور آلمندروس جایز
کارگردانی  ۀرد و مالیک جایزکسب کرا  انجمن منتقدان فیلم  چنین جایزۀهمو  این جشنوارهبهترین 

کرد آن را ازنیویورک   .خود 
 اثنادر همین او جدیدی پیشنهاد کرد.  ۀ، پارامونت پیکچرز به مالیک پروژروزهای بهشت پس از

ضمن توصیف  رونیتی ف   مجلۀ نام بابی گیسلر آشنا شد. رابرت بیسکند درکار بهتازه ایهکنندبا تهیه
 د: کنه مییمالیک ارا ظاهر، تصویری از شخصیت و این دو کاری ۀرابط
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همبرگر هملت،  مثلآنجلس،  های لسنارستور بعضی و گیسلر خیلی با هم جور شده بودند و دراو 
که افراد مشهور کمت و داه  س  سان گوشۀ گذاشتند؛ قرار می کردند،رفت و آمد می هاجاآنبه تر نی، 

کردند. نظر میبحث و تبادل شانهای مختلفایده ۀها دربارنشستند و ساعترستوران می دنجی از
شده در تگزاس و مثل پسری بزرگ ؛زمخت و ریشو بود و سال داشت 37در آن زمان مالیک حدود 

دو تا همبرگر را با هم توی دهانش زد حرف می وقتی با گیسلر؛ بود گوشت گوسالهعاشق اوکالهما 
 یش کوچک بودراکه کمی ب راهپوشید و یک کت ورزشی نخی راهچپاند. همیشه شلوار جین میمی

کرد که کتش شبیه ژاکت د. گیسلر باهاش شوخی میشمی چاپلینبیه شطوری . اینکردبه تن می
که کیت کاراترزنخی راه  13مرد ثروتمند دزدید. ۀاز خان یرباهای زمین در_ با بازی مارتین شین _ راهی بود 

 

زمان هم، را آغاز کرده بودند و مالیک نمامرد فیل عنوانبا  ریزی فیلمی در مورد جان مریک،ها برنامهآن
. وقتی دیوید بود کیوهای زندگی با عنوان در مورد ریشهعظیم معمایی بر روی یک فیلم  مشغول کار

کنار گذاشت ۀ خودش از قص برداشت 1989 سال در لینچ مریک را روی پرده برد، مالیک این پروژه را 
یک گروه  یکرد و حت کیو ۀنامنویس و بازنویسی فیلمبر روی پیشو زمان بیشتری را صرف کار 

 12.فرستاد به این مناطق تنا و قطب جنوبر ریف، کوه ا  ری  یت ب  ر  گ  از  تصویربرداریبرداری را برای فیلم
 ،دخترشدر پاریس با دوستو  دوآمد بودر رفتآنجلس و پاریس  این مدت بین لس طول دراو 

کارگردانی فیلمی  مشغول، کیو نامۀفیلم کار بر روی مالیک حینکرد. ی میزندگ ،میچی گلیسون
 کیوبرای مالیک هم  قتیاشاشور و  1989 ۀرسد در اوایل دهنظر میبود. اما به انگلیسی شکستهنام به
 رنگ باخت.لیسون گ هم برای زندگی با و

همین در و  شد نام میشل مورتهفرانسوی به یجدیدی با زن ۀرابطوارد یک سال  ۀبه فاصلمالیک 
ازدواج  1987. مالیک و مورته در نیز آغاز شدسازی صنعت فیلم ۀاز صحن او غیبت طوالنی اثنا

 مالیکولی تگزاس، رفتند.  اش، به آستینپیشین ۀکردند و همراه با الکساندرا، دختر مورته از رابط
کامل را بهصنعت فیلم اش با رابطه  سایرهایی برای نامهچنان بر روی فیلمهم . اوقطع نکردطور 

ای نامهروی فیلم مشغول کارظاهرا   1989 ۀد. در اواسط دهکرمیر اکبرای خود چنین همها و ناکارگرد
. مایکل مداووی، بوده است وطنهمنام ای از رابرت دیلون بهنامهفیلم برای لویی مال و نیز بازنویسی

یس ئای در مورد جری لی لونامهنویس فیلمسابق مالیک، او را استخدام کرد تا پیش هایمدیر برنامه
ای که نامه، هرچند فیلمبه روی پرده رفت !های بزرگ آتشتوپبنویسد که در نهایت با عنوان را 

کامل بعدا  به مالیک تحویل داده بود ان بر اساس رمهم هایی نامهفیلم بازنویسی شده بود. مالیکطور 



 01                                                                                                                                                                                                 مقدمه                                        

 

 )لری مک مارتری( نوشت. زصحرای ر  )واکر پرسی( و  سینمارو
، بابی گیسلر و جان روبردیو مالیک را ترغیب 1988حدود سال یعنی خر این دهه، های آسال رد

 هتل سفیدکننده از او خواستند فیلمی بر اساس رمان برایشان یک فیلم بسازد. این دو تهیه تاکردند 
و در مقابل پیشنهاد کرد که  نپذیرفتاو  ولیکارگردانی کند  خودش س( بنویسد وم)دی. ام. تا

حمله  ۀ( دربار1962)جیمز جونز،  خط باریک سرخمولیر یا رمان  تارتوف ۀنامفیلمی بر اساس نمایش
خط باریک ای برای نامهها قرارداد فیلمآنبا کانال در جنگ جهانی دوم بسازد. مالیک به گوادال

بود. تا سال بعد،  هم های دیگریدرگیر پروژه تکمیل و آماده شد. اما او 1989ی بست که در م سرخ
. نام آنا ا  کاوی بیماری بهروانسوابق بر اساس  را بلندگوی انگلیسینام ای بهنامهفیلم سنویپیش

داشت. گیسلر و روبردیو  هتل سفیدبه  زیادیاش شباهت هناکرد که از نظر محتوای روانکاو تکمیل
کنجی  (1972) سانشوی مباشر  ای بر اساس فیلم نامهقراردادی برای نوشتن نمایشچنین هم

کار کرد.  او کهمنعقد کردند با مالیک میزوگوچی   اینین اجرای نخست ماجنارسچند سال روی آن 
کادمی موسیقی بروکلین روی صحنه  در قالب 1993در نوامبر  نامهنمایش کار کارگاهی در آ یک 

کارگردانیآندره وایدا، فیلمت. فر  حاصل کار ولی را بر عهده گرفت نامهاین نمایش ساز لهستانی، 
 جدا شد. نیز در همین زمان از همسرش مالیک بود. نشکست هنری و تجاری  چیزی جز

کرد. مقال خط باریک سرخ همالیک دوباره تمرکزش را ب  ۀدربار ونیتی فرند در پیتر بیسک   ۀمعطوف 
 پروژهاین  17.کندرا فاش میاین فیلم  ساخت بودجۀ تهیۀهای او برای مشقت ی ازیاتئمالیک جز

نیکس پیکچرز، کمپانی جدید مایکل مداووی، با مشارکت جورج استیونس جونیور، بابی وبه ف نهایتا  
ن س   کانال و دراسترالیا، در گوادال گیسلر و جان روبردیو فروخته شد. مالیک فیلم را در پورت داگالس  

ها برای ای از ستارهسازد. طیف گستردهمیلیون دالری می 77ای کالیفرنیا، با بودجه یپدرو
مانند شان  هالیوود دارونشانناماز بازیگران  است ند که ترکیبیشومیانتخاب های مختلف نقش

کاویزل.  مثل تریونشاننامبیبازیگران و نیک نولتی  و پن  این فیلم ولیددر طول مراحل تمالیک جیم 
کرد. شدوران دبیرستان عشقواالس، « اکی»و با الکساندرا  شد جدااز میشل مورته   در تگزاس ازدواج 

 نجات سرباز رایانتنها یک ماه پس از اکران فیلم بسیار پرفروش  1998 سال در خط باریک سرخ
 برداری،فیلم_  اسکار شد ۀاستیون اسپیلبرگ روی پرده رفت. فیلم ترنس مالیک نامزد دریافت هفت جایز

 ای نبرد.اما هیچ جایزه کارگردانی _ بهترین و فیلم، بهترین نامه،فیلم صدا، متن، موسیقی تدوین،
گوارا  چه ۀای دربارنامهروی فیلم تا ، استیون سودربرگ از مالیک خواستخط باریک سرخپس از 
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مالیک و قبلی  نگاریروزنامه به حرفۀبخشی از آن کم ستبا بازی بنیچیو دل تورو کار کند که د
کم به این  فیلم هرگز اینشد. اما میمربوط  1967رژی دوبره در  ۀسفرش به بولیوی در طول محا

 2998 سال در و کرد نامه را بازنویسیفیلم خودش ساخته نشد: استیون سودربرگ در نهایت صورت
 . رفتبه روی پرده  چهعنوان  باقالب یک فیلم دو قسمتی  رد

اش ادوارد پرسمن در همین دوران، مالیک دوباره به تولید فیلم بازگشت. او و دوست قدیمی
، مالیک 2997و  1999های سیس کردند. بین سالأسازی سان فالورز پروداکشنز را تفیلم شرکت

های مایکل مله فیلمکننده یا مدیر اجرایی در تولید هفت فیلم داستانی و مستند، ازجعنوان تهیهبه
مو، رابرت ردفورد، دیوید گوردون گرین و هانس پیتر مولند نقش داشت. او آپتد، ژانگ یی

 16.نمایش درآمدبه 2992که در سال نوشت  خرس ۀبوسنام برای یک فیلم ایتالیایی بههم ای نامهفیلم
از داستان ای بود تازهبرداشت  که را ساخت،( بر جدید)یا  جهان نو فیلم 2997 سال درمالیک 

کالین فار  انتوپوکاه نام به ایساله17ل، کریستوفر پالمر، کریستین بیل و بازیگر ناشناخته س با بازی 
میلیون  29ای را با بودجه جهان نو ،نیوالین سینماشرکت س. انتور در نقش پوکاهکیوریانکا کیلچ  

کرد. امانوئل لوبزکی برایدالری تولی بسیاری نامزد دریافت جایزه اسکار شد و  این فیلم برداریفیلم د 
 بود.سرد  یغریبعجیبشکل به با این فیلم منتقدان برخورد امادند رک نیحست ار ربازی کیلچ  

خیر أ، با بازی برد پیت و شان پن است. این پروژه که بارها به تدرخت زندگیمالیک، بعدی فیلم 
که این کتاب زیر چاپ  حاضرحالدرو  *،بود ریزی شدهبرنامه 2911افتاده، برای نمایش در می 

آدامز، بار با بازی بن افلک، ریچل مکاست، این جدید ایکار روی پروژه مشغولرود، مالیک می
بازیگر مطرح دیگر. این فیلم که هنوز عنوانی ندارد قرار است در  و چند و چندین سریچل وای

گرایی و سرعت کار مالیک در اتاق تدوین، این با توجه به کمال یول ،سینماها برود ۀروی پرد 2912
  .بینانهواقع بینانه است تاخوش ترتاریخ بیش

نمایش به از زندگی و مسیر کاری او رااین فرازهای مهم زندگی مالیک طرحی پیچیده و گاه دوپهلو 
حال عینکرده، ولی درساز یک فیلم در کسوتاش را وقف هنرش گذارند: مردی که زندگیمی

 از _گوناگونش  ایهمشغله جریاندر مالیک . دارداز صنعت فیلم  بیرون همای گستردههای تجربه
از تاریخ، فلسفه،  شادانش عمیق و گسترده _ سازنگار و فیلمروزنامه گرفته تا و معلم فلسفه جودانش

 

به روی پرده رفت؛ نسخۀ انگلیسی کتاب حاضر پیش از اکران این فیلم منتشر شده است. مالیک  2911این فیلم در سال     *
 ( را به روی پرده برد _ م.2912)سوی شگفتی به پس از آن، فیلم
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چنین عشقی . او هممنعکس کرده است را در آثارش مذهب، هنر، موسیقی، ادبیات و البته، فیلم
عالیق در میان  این ترکیبراستی به. ردادناگسستنی و توجهی عمیق و متعهدانه به جهان طبیعی 

تخصص  هب شده است طور کلی در فرهنگ معاصر، که در آن موفقیت منوطسازان معاصر و بهفیلم
ولی بهترین توصیف از مالیک . اگر نگوییم نایاب، که کمیاب است، ۀ مشخصدر یک رشته و زمین

عالقه  های خاص اما حساسعمیقا  به موضوع که گرا و وسواسی استحریف کمالفنیک همه
در  بخشهای فرهنگی پیچیده ولی رضایتدر قالب ابژهرا ها این موضوع است قادر خوبیبه و دارد

 هم ادغام کند.
یات آثارش، چندان ئجوانب و جزۀ همبه او گرایی مالیک و توجه دقیق با توجه به کمال

چیزی که بیش از . است وهفت سال تنها چهار فیلم ساختهآور نیست که در مدت سیتعجب
طور مداوم، نه به یول ،هادر تمام این سال که مالیک پیوستهاست  ایناست  تعجبمایۀ  همه

آسانی بهاما . شته استداصنعت فیلم  حضور فعالی در کنندهنویس و تهیهنامهعنوان فیلمبه
کارگردانی کرده، هایفیلماین تولیدات، در مقایسه با  توان دید کهمی شکل ی که خودش نوشته و 

 دارند.  تریو دنیوی ترزمینی
گروه کوچکدر طول این سال جک  آثارش طراح تولید مانند، شاز همکاران ثابت یها مالیک با 

کرده ،فیسک کار را بهای از استعدادها در هر فیلم جدیدی طیف گسترده ا  که مداومدر حالی ،کار 
هالیوود و هم بازیگران ناشناخته کار کرده، و اغلب  ۀشدهای شناخته. او هم با ستارهگرفته است

 به .است برای دستیابی به اهداف مشخص و متفاوتی سود برده ترکیب این دوای از نهاشکل ماهربه
 که هماننهایی،  هدفبه  رسیدنبرای  «همکاری»ای که در آن جاد زمینهمالیک با ای ،عبارت دیگر

 ده است.کررادیکالیزه  را در سینما لفؤم اصل، امری پیچیده و حیاتی است، باشد فیلم
 اشارهها نیز به آنکه اغلب آشکاری های شباهتوجود  رغمعلی و به این دلیلحدی تا 

طرز  .متفاوت هستندالعاده فوقهای مالیک اشیم که فیلمیاد داشته ببه بایدهمواره  ،ستا هشد
است. بوده بسیار متفاوت  دیگربه فیلم  ییکسان از فیلم موضوعات و عناصربا برخی  یبرخورد او حت

انجام  ولی، بیرون کشیدکلی  بینی زیباشناختیسینمایی مالیک یک جهان ۀشاید بتوان از کارنام
چندان ساده نیست. امیدواریم  ،کنندمنتقدین و مفسرین گمان میگونه که برخی آن ،چنین کاری

جاری  هایهای مالیک کمک کند و هم بتواند چارچوبی برای بحثاین کتاب هم به درک فیلم
 فراهم آورد.های او دربارۀ فیلم
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                های ترنس مالیکدربارۀ شخصیت: معنا ابراز                          2
 استیون رایبین

 
ای هستند که مخاطبان را وادار های ترنس مالیک تصاویر تجربی باز و حسیی فیلمهانجها
ها از آنو  به فکر فرو روندشده هیهای اراایدهدر مورد  نشینندا میهتماشای آن تا هر بار که بهکنند می

از لحاظ ها را بخواهیم آنهنری باشند که  یکه کارها شاید بیش از آنالهام بگیرند. این فیلم
کنیمزیباشناختی  کارهاتحلیل   ارعنوان آثبهکه بیش از آن، به عبارت دیگر، ستندی تجربی هی، 
های موجود فرمالیسم ها را از طریق قالبتوان آنهرچند می_ داشته باشند ر بر ما تأثی زیباشناختی

نی فلسفی مانده را به ترجنای هستند که بیهای غنی و سرزندهتجربه _فیلم هم تحلیل کرد
ها که ما را وادار نکند ارزش و اعتباری از بیرون به این فیلم قدر گیرایی داردخوانند، که آنفرامی

عنوان د. پس ما بهننکمی دعوت هااز آن امعن جراکنیم، بلکه ما را به ضیافت استختحمیل
تنها  هااین فیلمگرفته در شکلهای که تجربه مانددر خاطرمان میخیلی خوب های فیلم فیلسوف

ادراکی و صورت را که به دیگر یههای گروتجربهشود، بلکه محدود نمی هاهای تماشاچیتجربه به
. آثار اوهای شخصیت :گیردهای سینمایی مالیک در تعامل هستند نیز دربرمیبا جهان وجودی

 لاز دکه در تالش برای خلق معنا فیلسوف نیستند، بل معنای دقیق کلمهها بهاین شخصیت
گان این بینند همچون ند،گیرمی ارها قردر معرض آنکه  ایزیبایینور، صدا، حرکت و عناصر 
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که  آنجایی. از کنندز میارباتخیلی مالیک  هایجهاناز را  شانخود ۀتفسیرهای خالقان ها،فیلم
از تنها ما  نیست،سینمای هالیوود متعارف  هایهای شخصیتشناسی و انگیزهروان تابعمالیک 

در  ،یم )یاشوها میموفق به شناخت آنمعناست که  زارباها برای شخصیت نای آنی  تالش  طریق
 معنا زاربامانیم(. این ناکام میها را بشناسیم و گاه حتی در نهایت توانیم آنسختی میهبرخی موارد، ب

خارج  اول شخص شدۀحساب گفتار اغلب از طریق دهند:های مالیک رخ میبه سه شکل در فیلم
 یروایت از طریقگاهی _ برداز آن بهره می شایهفیلممام در ت مالیک تکنیکی که _ ددهمیروی از قاب 

ر اگفت مددو در برخی موارد هم به(، روزهای بهشت و بایرهای زمین) با گفتاری خارج از قاب
 (. جهان نوو  خط باریک سرخ) نسبت به هم ندارند خاصی برتری هیچکه  چندصدایی خارج از قاب

که گیرد ر میاقرثیر معناهایی أتبرای تفسیر سینمای مالیک تحتمتفکر  ۀتالش بینند
نند. در ادامه، ک زارباند وشکشان، میفکورانۀ خودعاطفی و  هایربهاز تج یزرلب ی او،هاشخصیت

سنت فلسفی دستاوردهای کمک بهآثار مالیک  بینندگاننشان دهم که  تا تالش خواهم کرد
ا همراه ب نیز شانخودمتوجه این نکته شوند که توانند میوجودی ]یا اگزیستانسیال[ پدیدارشناسی 

از »)و نه  هستنددرحال معناسازی های متمایز و از بسیاری جهات نامتعارف مالیک شخصیت
وجود چنین  ای دربارۀ سینمای مالیک معتقد بهگونه که نویسندگان کتاب تازهها، آنآن« طریق
 ۀماهیت تجربۀ های فیلم درباره نظریها استناد بمن ب 1.های او هستند(فیلم ای بین فلسفه ورابطه

 پیکار،متقابل مفاهیم جهان، زمین و  ۀویژه رابطمارتین هایدگر، به یفکرشیوۀ فیلم، این آرا را به 
خود مالیک  ۀدر ترجم چنینو هم ،(The Origin of Artwork) کار هنریز اآغرس رسالۀگونه که در آن
های فیلم ازاستفاده کار، این زاهدف من  .خواهم داد تشریح شده است ربط لیذات دل مقالۀ از

مفاهیم برای از این  ،، بلکه، برعکسیستن ممالیک برای تشریح این مفاهیم فلسفی و نظری فیل
ه کن جایی اعنو، بهشهایشخصیت مان باشکل مواجهه ویژهسینمای مالیک و به تبیین نحوۀ فهم

های مفهومی خود عبارت دیگر، گرچه ما دغدغه . بهبرمم، بهره مییکندر آن تجربه می ارلسفه ف _یلمف
شان برای خلقتالش در های مالیک معناهایی که شخصیت ،تابانیممینمایش  پردۀ رویرا 

با  نیزما چگونه خود  د کهدهمین انش آخردست، هااین معنا ابرازبرای  ناشتالش طرزو  هستند
 .بنشینیمفیلسوف یک  در جایگاه یموشکمی هافیلم این تماشای

 
 


