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 مقدمه
زیباشناسی هنرهای دیگر  ریتأثاین کتاب تالشی است برای مطالعۀ 

شده در مقالۀ فشردۀ آلن بدیو، طرح یهادهیابا بسط  ر سینما،د
 اشیبعد یهانوشتهکه او در  ییهادهیا 9؛«حرکت غلط :سینما»

نقض  را هاآن و گاه ماندینمپیرامون سینما چندان به آن وفادار 
تا  کندیمرا فعال  مقالهموجود در  یهایبالقوگاما این کتاب  ،کندیم

این  .گاه مبهم، از هستی سینما دست یابد ،از خالِل آن به تصویری
قصد کاستن شتاِب به ،قسمی اسلوموشن فکری کاربستبا  تنها کار

ها این ایدهتا  پذیرد، انجام میابرآلود مقالۀ بدیو یهادهیاموجود در 
پذیر باشد و یتؤر شانیایزاتبخیر نشوند و از دست نروند و حرکت 

سناریویی  مثابۀاز مقالۀ بدیو به رو پیش کتاب ،رواین از ثبت؛قابل
نظری  یهادهیابه  ،با بسط و تعمیق آن ،تا ردیگیمحاضر بهره وحی

در این فرایند، زیباشناسِی فیلم را . صورتی بصری بخشد اشفشرده
تا  کندیمشیار  ،دیگر یاهیزاواز ، زیباشناسِی هنرهای دیگر ِش یبا خ

 

1.   Badiou, Alain. Handbook of Inaesthetics, Stanford University Press, 4002. 
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اینکه این . نظری و انتقادی خود را در آن بکارد یهادهیابذرهای 
نه این موضوع  .چندان معلوم نیست ،شوندو نهال  رندیگببذرها 

هر کتاب و حتی هر کنش شامل بلکه  ،این کتاب شامل صرفا  
با مقصود فاعلش یکی  سختیبهکه مقصدش شود میدیگری 

اینک روشنفکر هم ،اسالم کاظمیه ،پیش ۀش از سه دهبی. شودیم
خودکشی مفصِل  یهاادداشتیدر  شده و آن زمان در تبعید،فراموش

 :در آپارتمانی فکسنی و حقیر در پاریس نوشته بود اشماندهجابه
 

ین است که تجربۀ اول ا مال ،اگر تمیز درنیامد. سرگرمی بدی نبود
بگویم برای تجربۀ بعد پیشرفت  توانمیبود و درست بلد نبودم، و نم

  9خواهم کرد.
 

کنش حقیقی زندگِی   و هاینیبرغم همۀ پیشبه ،کاظمیه یگانه 
 دیازپام( الکل، )افیون، مرگ تدارکات و ابتیاع مواد الزم برای طبخ شاِم 

 یاچهرهمرگ با  .نشد که پنداشته بود گونهآن در آشپزخانۀ ذهنش،
که قرار بود  _افیون _ بر سر قرار آمد و آن تحفۀ شیطان فرسوده و فروتن

برای همیشه از تن و  و جاآخر زندگی را یک یهاسالرنِج مالِل دردو
چنان آن تبدیل شد، اشدهینطلبتا صبح به میهمان  جانش بشوید

طوالنی چند ساعت پایانی که تالشی  یهاادداشتیدر  ،که کاظمیه
خشکیدۀ زمان بر صفحۀ  یهاعقربهبودند برای به حرکت واداشتن 

پس چه . حقیقتی را آشکار کرد که سرشت هر کنشی است ساعت،
 فیتأل همسانموقعیتی  هر کتاب فیتألکه  است جای شگفتی

 

 .9412، لندن اند اس مدیا،آج، در سوگ و عشق یاران  .، شاهرخمسکوب.    9
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، در و با وجود همۀ مالحظات و مشاهدات خودکشی داشته باشد
، حاال در مورد خودکشی باشد؛ «دیگری»درگیر ابهاِم واکنِش  ،نهایت

همین ابهام ذاتی است که  .خوانندگان، فیتألبازماندگان، و در مورد 
کنشی  انعکاسی _ملیأت یاهیسورا واجد  ،نوشتن از جملهو  ،هر 

تجربۀ  در»از اینکه  یو نامطمئن «امدنینرد زیتم»ترس از  ؛کندیم
مدوساگونۀ  بهامی که در زیر نگاها. «پیشرفت حاصل خواهد شد یبعد

و  کندیمهم ریسِک میل به نوشتن را ضروری ، مخاطب ،«دیگری»
در . گذاردیم مانیروشدن را پیش شدن و سنگهم خطر منجمد

ُگر بگیرد هجرق هادهیااگر همین فضای بینابین است که   ،بزند و 
در تفکر و . کندیمور را شعله سرد و خاموش زندگی روزمره جهاِن 

برِق ناگهانی یک  ،میان مرگ و زندگی آلوِد ، همان ساحت مهتأمل
و نوشتن در نهایت کنشی  .کندیمآتش یک بصیرت را برپا  ایده

این آتش که از هر جهت در  سویکم یهاشعلهبرای حفظ  شودیم
 . معرض وزش باد روزمرگی است

ک ،خارها، هاسنگالخ انیدر م، هاهکژراه ،هااهرهدر کور ، هاخلوخا
م را د   و برندیمِش ارتفاعات که نفس کتند و سینه یهایبیسراشدر 

 که نوشتن و هر هاستانهیم نیدر هم قا  یدق، کنندیم شهیاز هم ترکوتاه
لمس ، آن هم برای ابدییمکنش خالقۀ درگیر تفکری ضرورت 

به هوا و همچون دود  غلتندیمکه همچون آب  ییهادهیا
قصد  ،لفشؤبه خواست و آرزوی م ،این کتاب نیز در ابتدا. روندیم

به امور تجربی و مصادیِق  ناگزیر یهاضرورتداشت اندک و بنا به 
نفس  ارتفاعات،، هادهیادر ساحت  فیلم بپردازد و تاریخ زیباشناسِی 
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و امور  درگیر مصادیق ،اشهیاولو برخالف نیت  ،اما در عمل ،بکشد
کشیدن در هوای رقیِق نفسناتوان از  اشسندهینوکه چرا ،تجربی شد

گزیر به سطح آمد، برای دم و  ،ارتفاعات بود یا همان هادهیا پس نا
تا کمتر ، هامثالبه ساحت مصادیق و ، مألوف گیرِی نفسبازدم و 

ات در کر  با آنکه به .بریدگی شودکالمافتادگی و نفساز، دچار لکنت
اما در نهایت شاید ، معرض بارش ابرهای بارور متون مختلف بوده

کنده یرهایو آبگ هابرکهاز  شیب یزیچ  عمقکمکوچک و ، پرا
 . باشد نساخته
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 هنریا چند عالوۀ یک سینما: به
 

فیلم از زیباشناسی  کوشدمی ،ای فشرده و دیریابآلن بدیو، در مقاله
زمان با تفکیک سینما از هم ،او .شناختی ارائه کندتعریفی هستی

دیگر و تخصیص جایگاهی متمایز به آن،  های هنرِی و رسانه هافرم
به ایدٔه سنتی سینما در مقام هنر هفتم رجوع و آن را از نو تصدیق 

انگارد و امکان حرکت و بدیو همٔه هنرها را فروبسته می .کندمی
ای هیچ نقاشی .داندیک هنر به هنر دیگر را ناممکن می انتقال از

موسیقایی  تجربٔه  ریرا درگ اشنندهیب و باشد یقیزمان موستواند همینم
اش تواند نقاشی باشد و خوانندهکه هیچ شعری نمی همچنان ،کند

لحاظ همالر، ب گوستاو ۵  سمفونی .را درگیر تجربٔه بصری نقاشی کند
آن را  دهیم وبه آن گوش می .شناختی، موسیقی استهستیبنیان 

 یاشکال هنر گریو مستقل از د نییخودآ ِی هنر اثر کیدر مقام 
های برای تجربه و دریافِت آن الزم نیست شیوه .کنیممی تجربه



 

 

 تجربٔه  نیهم .میکن فعال را هنرها ریادراک سا یاحساس
 9دنیای کریستانازیباشناسی را هنگام مواجهه با  از یشناختیهست

 یبا تابلو ،نجایدر ا .میگذرانیسر منیز از  ،تاندرو وایِ  اثر ،(9131)
 جایی که .هنر نقاشی قلمروجهان و  در فروبسته م؛یمواجه ینقاش

آن  زیباشناسی در ساحت نقاشی و به میانجی مصالح زیباشناختِی 
فرد تجربٔه زیباشناختی منحصربهشود و شکل ناب و می ممکن

 عر و عکاسیتجربٔه نقاشی، موسیقی، ش ،روایناز  .یابدمینقاشی را 
اند که حاصل ذاِت ثابت و ساکن یک اثر بستههایی ناب و فروتجربه

هنرها را از یکدیگر  آنچه .ندامربوطههای هنری هنری در هر یک از فرم
 گانهی و ناب شیکماب ذاِت  کیاز  هاآنکند، برخورداری متمایز می

 شان است؛ تحقق یک ایده درفروبستگی تابع هاآن یهست .است
یک هنر خاص و استقرار و سکون ایده در آن هنر خاص  زیباشناسِی 

مرتبط با  یانیب یذهن در نقاش شدِن ییایماخول دٔه یامثال،  رایب .است
زیباشناختی مصالح نقاشی و در قالب آثار گوستاو مونش ظهور  ذاِت 

 ِی مصالح ذات واسطۀو به یقیدر همان دوره در موس ،دهیا نیا .یابدمی
 یزبان مصالح از تبعیتبه ،رمان در و زندیمموسیقی، آثار مالر را رقم 

یا در شعر و  و شودی کافکا تبدیل میهاناداست به ،منثور اتیادب
در قالب اشعار ماالرمه تبلور  ،تبعیت از مصالح فروبستٔه کالمیبه

 ،در اینجا به میانجی مصالح شنیداری، دیداری و کالمی ما .یابدمی
با تجسم دیداری، شنیداری و مکتوب ایدٔه ماخولیا در هنرهای 

مگریت،  های رنهنظیر نقاشی ایحتی اگر در تجربه .مواجهیم مختلف
معنای نقاشی حضور دارند، این حضور بهر کلمات و نوشتار د

 

1.  Christina's World 
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ادبیات  .های ادبی در نقاشی نیستمداخله یا نفوذ ادبیات و قالب
وارد قلمرو ذاِت دیداری نقاشی نشده و جهان فروبستٔه آن را تصرف یا 

نوشتار شدِن یداریدبا  نجایبل در ا ،ث نکرده استحتی ملو  
شدن آشکار و ینقاش در کلمات ِی دارید ٔه یسو تحقق با م؛یمواجه

گراف حۀ ، صف9  ری)تصو آن یمعنا از فراترهم  آن واژه، هر یکیقدرِت 
978). 

بخشی است از بنیان زیباشناختی کمابیش رضایت این تعریِف 
 ِی باز هقاعد نیا ،نمایبا ظهور س .نمایس ظهور از شیهنرها، تا پ

که در ناپذیر و صلب هنرها ذات تغییر_ ی هنرها آیینفروبستگی و خود
 _حاکم بر آن حفظ کرده بود شرِع  در مقامخود را  ،هر هنر تاریخ تحوِل 

داده باشد، تحول این هنرها تغییری رخ  اگر هم در تاریِخ  .را بر هم زد
 نمایس یباشناسیز .است بوده فروع در که اصول در نه رییتغ نیا

سینما  ،رواز این .دهِی این حرکِت ناممکن میان هنرهاستسامان
همان قلمروی  نمایس .است ذات فاقد و رنابیغ هنرها ریبرخالِف سا

بسته و مستقل سایر  یکشیدن در میان قلمروهاسرک حاصل از
کم یک هنِر دیگر در میان همواره پاِی دستدر سینما  .هنرهاست

  .است
چند هنر »+ و گاه « یک هنر دیگر»+ شناختی سینما بنیان هستی

فیلم : »استشکستن مفهوم مرز در زیباشناسی  ؛بوده است« دیگر
ای از خود فیلم ایده .هاستبیش از آنکه باشد، پاساژ یا معبری از ایده

  9«.ندارد، بلکه حرکت و گذر ایده در میان هنرهاست
 

1.  Badiou, Alain. Handbook of Inaesthetics. “Cinema: false movement” . Stanford 


