
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیلم واکاوی
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گزارش فلسفی این_ کشیدن هستۀ فلسفی فیلم برای بیرون که آیا یک 
زبان  ،داستان فیلمیا حتی یک رسالۀ فشردۀ فلسفی در بطن 

گرامر تصویری و شیوۀ اطالع کرده سینمایی و  که فیلم اختیار  رسانی 
 قائل شد. کازابالنکاتوان چهار الیه برای فیلم می_  وجود دارد یا نه

کندوکاو )الیۀ اول جست کثر ( نام دارد. درquestوجو یا   هایفیلم ا
 تعریف مرکزی شخصیت یک حول اصلی وجویجست هالیوودی

 کازابالنکادر مورد فیلم  .است اساسی ایمسأله درگیر که شود،می
که چه عملیمسألۀ اصلی جواب تواند از می دادن به این سؤال است 

 درست باشد. نظر اخالقی
وجوی قهرمان در قبال نحوۀ جست نیزفیلم در قبال این مسأله و 

که دومین الیۀ کند( اتخاذ میattitudeیک نگرش ) فلسفی فیلم را ، 
که فیلم چه برخوردی با شخصیت  دهدشکل می و به این معناست 
 را توان سه موضع اصلیهای او دارد. در اینجا میتالشاصلی و 

 او وجویجست و اصلی شخصیت به تواند نسبتبرشمرد: فیلم می
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گذارد؛ ببگیرد و بر اعمال او صحه ( approving) تأییدآمیز موضعی
 موضعی تواندبگیرد؛ و می( critical)تواند موضعی انتقادی می

که این  آمیز(انگیز/طعنهآیرونیک )خیال/رمانتیک داشته باشد، 
گیری نزدیک است. ترکیبی از طنز و فاصله کازابالنکافیلم به  آخری
 آمیز و روابط احساسی، حماسی و عاشقانه.طعنه

رساند گوش میکجا صدای خود را بهدر الیۀ سوم باید پرسید فیلم 
 پیشنهاد یک تز فیلم الیه این در .زندمی حرف خودش و از طرف

 یا اخالق فلسفۀ محدودۀ آن را در توانمی که فلسفی ایگزاره. کندمی
بر این اساس ما با دو نحوۀ برخورد با جهان  .گنجاند سیاست فلسفۀ

و اوج جنگ دوم،  و موضوعات اخالقی روز، مشخصًا در قرن بیستم
که در حاشیۀ جنگ در منطقه کسانی  ای مواجهیم در مورد 

کن 1طرفبینیمه یکی از این  فیلم شده درفلسفۀ طرح دراند. سا
 یونان فلسفۀ از اشکلمه که است (cynicism) کلبی آیین برخوردها

پا امروزی واژگان وارد وقتی و آمده  از ترکیبی به دارد اشاره شودمی ارو
 نتیجه، در و هاکنش همۀ به بدگمانی. خودخواهی و بدبینی
 برای امن جایی دیدنتدارک و ای،مداخله و کنش هر از گرفتنفاصله

که. خود  تر،دقیق یا مسلکیکلبی مسامحه با فارسی در مفهومی 
 از ایشاخه به توأمان لغت این .شودمی ترجمه خودخواهانه بدبینی  

 

 

 

 اعالم فرانسه در جنگ با اینکه و، است فرانسه مستعمرۀ مراکش در کازابالنکا . 1
 حاشیۀ در فضایی و هانازی و هافرانسوی قدرت از است تلفیقی کرده، طرفیبی

که  فرانسه مقاومت نهضت اعضای و زیرزمینی نیروهای از بخشی چون جنگ، 
 .کندمی تجربه را جنگ هایلرزهپس دارند حضور جاآن
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. امروز جهان در اخالقی برخورد نحوۀ یک به و دارد اشاره یونان فلسفۀ
است و فیلم  (opportunism) طلبیفرصت طرفی نوع دیگر برخورد از

ی این بنا بر تز فیلم، افرادی  داند.ها را جذاب اما غیراخالقی میهر دو
گرفتار دام این دو فلسفه )کلبی شوند، ( میطلبیمسلکی و فرصتکه 

گرو این فلسفهتوانند خود فقط زمانی می کنند و خطاهای را از  ها آزاد 
که مسأله کنند  که بگذشته را جبران  ا آن مواجهند در چارچوب ای 

که نقش رهبر داشته  هادرستی به آن کسی در فیلم باشد  عرضه شود و 
یکتور )= فاتح( که در الیۀ پیرنگی  فیلم  ،باشد. تفاوت بین ریچارد و و

 دن به همین تز و اثبات آن است.، برای فکرکردارندرقابت عشقی 
تمام آنچه که  شودمیفرض تعریف این پیش اساس برالیۀ چهارم 

 نگیمحصول فره ،داریدر فضای سرمایه ،بدان تولید فکری یا
کهگوییمی های مقّوم فرهنگ فرضهرگز پیش م وجود یا حیاتی دارد 

برد. این تعبیر برای فیلسوف انگلیسی خود را زیر سؤال نمی
که معت باید  اند وها مطلقفرضقد بود این پیشکالینگوود است 

قلمداد « چارچوب فلسفی»های مطلق فرضاین پیش گفت
( سروکار framework. پس در الیۀ چهارم با این چارچوب )شوندمی

یم.  در متن آن به برد، بلکه نمی شزیر سؤال که فیلمچارچوبی دار
کاال و محصولی فرهنگی تولید می شود. چارچوب فلسفی  عنوان 

 از دو رکن تشکیل شده است: ُرکن اول فردگرایی کازابالنکافیلم 
(individualism) که در سرمایه اری قرن بیستم داست، به همان معنا 

و رکن دوم عشق رمانتیک بین افراد. دو ارزشی  رسد،خود می به اوج



 
 
 
 
 

کازابالنکافیلم به                                                                                            22  مثابۀ فلسفه: 

 

روند وقت زیر سؤال نمیوچرا در فیلم حضور دارند و هیچچونکه بی
شوند. در نقطۀ مقابل، در های مطلق فیلم محسوب میفرضو پیش

کامل ،بحث از اصالت فرد دو چیز را در پرانتز ترین شکل آن، باید در 
که افراد مورد بحث باید به گذاشت: کامل از همۀ پیوندهایی  طور 

و نیز از پیوند با  ،کندها را به خانواده و خاستگاه خود وصل میآن
که در فیلم هیچ َکنده باشندشان طبقۀ اجتماعی . برای همین است 

گذشتۀ خود نیست  شخصیتی نگران تعلقات طبقاتی یا خانوادگی و 
تیک، مستقل رسد دو ارزش مطلق فردگرایی و عشق رمانو به نظر می

یخی خود، قائم به ذات می گران از متن اجتماعی و تار شوند. تماشا
که ویژگی اصلیهایی طرفشخصیتفیلم با  یشگیشان بیاند   ر

(rootlessness)  کلمهاست که داللت.  های آن در زبان انگلیسی ای 
 از ترجمۀ فارسی است. تربیش

کشور آمریکا تأسیس شد اولین مایۀ تحقیر  ها این آمریکاییوقتی 
که سرزمین و تمدنی بی یشهبود  به این قضیه افتخار  هاآن اند، امار

که وام گذشته نیستند. کردند   مرد مردههایی مثل فیلم بعدهادار 
یخ شکل ( جیم جارموش 1991( ری جامعۀ گیدقیقًا از بخشی از تار

که در هیچ اشاره های رسمی به آن ایتاز رو یکآمریکا پرده برداشت 
ک سرخقتل عام و شد:نمی که بخش  ،پوستان و بوفالوهاحشتنا

یست یادی از حیات بومی و ز کرد.ز  محیطی آمریکا را نابود 
دو ارزش فردگرایی و عشق رمانتیک را به  کازابالنکاوقتی فیلم 

پذیرد، ما را های مطلق یا چارچوب فلسفی خود میعنوان ارزش


