
 

  گراواقع یاثر هنر را تنها اصل ارائه تی نی در هنر، ع  گراییبازن در مفهوم واقع شناسی یهست  یبررس

صادقانه    دی اثر مورد توجه باشد. در واقع او بازتول  ک ی   یفلسفه وجود  یست یو بنا بر اعتقاد او با  داندنمی

راساس عدم  و ب  ریتصو  ت ینی ع  یسوبه  ی ذهن   ی مد نظر او با تالش  گراییو واقع   داند یرا هنر نم   ت یواقع

  ث یپژوهش که از ح   ن ی. در ادآیمی  دست به  ریجهان در تصو  ی نیبه بازآفر  یروانشناخت   ازیقضاوت و ن

  دگاهی د  یاست به بررس   ی لیتحل -ی ف توصی  ها، داده  یگردآور  ث یو از ح  شود یمحسوب م  یادیهدف بن

بازن   از این است که های پژوهش حاکی  . یافتهپردازدیم   سم ینئورئال ی نمایبازن در س   ی دارشناس یپد

  شناسیییبای ز  انیدر جر  .کندیبرقرار م  سمیالیستانسیو اگز  سمینئورئال  انیکه م  یوندیچگونه با پ

  لم یف   شناسی ییبای ز  ثیح  ن یو از ا  شودیهنرمند قائل م  یبرا  یاخالق   ت یمسئول  یهنر، نوع  ا ی  لم یف 

  شناسییهست   رای. زکندی مرا مطرح    یوجود  ت یمسئول  ک ی   دهد  قرار  مسئله  را  هنر  که از آن  شیب

  از   دور را به  ت یواقع  ریتصو  ، اساس  نی و بازن بر ا  کند یم   د یبر اصالت وجود تأک  سمیال یستانس یاگز

موجود در    گراییدر واقع   ی. توجه بازن به مفهوم اخالق کندیشده قلمداد م   فیتحر  ای صحنه  و  مونتاژ

به خوب  سمیئالنئور  ینمایاستوار است که ساختار س  یطیبر شرا  سم ینئورئال   دهد؛ ی بروز م  یآن را 

کند،    شهیاند  ،تا خود را در اثر  شودیاو م   ییدر جهان اثر که موجب رها  نندهیب  داریعدم جانب  یعنی

 شود.  لتحمی او به دارمشخص و جهت ایشهیاند هاستیوناکسپرسی همچون که نه آن
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از منظر آندره بازن  سمینئورئال  ینمایدر س  ییگرامثابه واقعوجود به یدارشناس یپد 658   

 امیرعطا جوالیی، سعید شاپوری، سید مصطفی مختاباد امرئی

 مقدمه 

ای دارد. راهی که اغلب هنرمندان و مفسران هنر آن را  گرایی به عنوان یک نگرش فراگیر در هنر تاریخ گستردهواقع

ها  گرایی قرار دارند، آندر تضاد با واقعهای دیگر که  اند؛ هر چند در مقابل دیدگاهمثابه »حقیقت زندگی« کشف کردهبه

پایه  باور  و  اعتقاد  با همین  اندیشهنیز  نکتههای  اما  نهادند.  بنا  را  و  ی خود  باور  این است که حتی در  تأمل  قابل  ی 

-گرایی در حالی که اغلب نظریهی واقع تواند جزئیات متفاوتی را مشاهده کرد. دربارهی مفسران یک مکتب میاندیشه

بازن،  پر آندره  دارند،  توجه  واقعیت  بازنمایی  عنوان  به  اثر هنری  درک  و  اجتماعی  و مضامین  فرم  به جزئیات  دازان 

ی  پذیری زیاد بازن از فلسفه تأثیر شناختی برای هنر و به ویژه سینماست.پرداز فرانسوی در پی پناهگاهی هستینظریه

ی سینما را کامالً تحت  هایش درباره اش در پرداخت نظریهسانهشناختی و پدیدارشنااگزیستانسیالیسم، دیدگاه هستی

  ی به فلسفه  سمیال یستانس ی ، اگزشدشناخته می  1940  یدر دهه  نما یبازن به عنوان منتقد سدهد. زمانی که  تأثیر قرار می

فرانسه تبد   جیرا خودشناس، که    ستی الیستانس ی ژان پل سارتر، اگز  یهانوشته  قیاز طر  سمیال یستانس یاگز   شد.  لیدر 

بنابراین بازن با    افتیبود، در فرانسه شهرت    ی »عصر جدید«فلسف   یمجلهاو بر    یتری مددلیل  او به بازن به    یکینزد

دهد.  قرار می ی آن مورد بازنگری  ی ارائهکند اما جزئیاتی را در فلسفهگرایی را در سینما تأیید میهای واقعآنکه تکنیک 

به هستی نسبت  نگرش  در  تحولی  ایجاد  بازن در حال  واقع  واقعدر  مفهوم  در  که  شناسی خود  است  هنر  در  گرایی 

ی وجودی یک اثر مورد توجه  گوید بایستی فلسفهداند و میگرا نمی ی اثر هنری واقع»عینیت« را شرط کافی در ارائه

 باشد.

که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است اما آثاری  بررسی پیشنه پژوهش حاکی از این است 

  د ی گفریز  ه ینظر  یمواجهه ای با عنوان »( در مقاله1398احمدرضا معتمدی )اند.  به بررسی پدیدارشناسی و فلیم پرداخته

ی« منتشر شده  ن یدر فلسفه هنر د  ال یخ  ه یبه نظر  کردی با رو  لمیرسانه ف   ییبازنما  تیکراکوئر و راجر اسکروتن در ماه

در باب بازنمایی    راجر اسکروتنو    کراکوئر  دیگفریز؛ به بررسی نظرات  18، شماره  نینو  یهامطالعات رسانهی  در مجله

وجه    ک، ی گرا در دوران کالس واقع  پرداز هینظر  ن یمثابه آخرکراکوئر به  د ی گفریزپردازد. با توجه به مطالعه این پژوهش،  می

  ی هاتیو خالق   کندیم  یعکاسانه تلق  کردیخودش رو  ر یو به تعب  نیادیبن  م یرا مفاه  لمیرسانه ف   یی بازنما  تیهما  یذات

  خودش باشد.  ییکه علت غا  داند یم  ی را حد اطالق به کنش  یی. راجر اسکروتن، بازنماشناسدیم  لم یف   یرا عرضِ ذات   ی فن

رو  نیا  ی مدعا که  است  آن  واقعمنازعه شکل  یبندهمواره در جمع  ، یشناخت   یکردهاینوشتار  ـ  بنگرا  به  بست  گرا 

).  رسدیم تودور  مقاله1368آندره  در   .)« عنوان  با  هاای  واقع  یاسطوره  در  نمایدر س   ییگراچندگانه  منتشر شده   »

ازد و  پردگرایی در سینما میهای واقع؛ به بررسی دیدگاه66، شماره  آرمن لوکسی  ی، ترجمهفرهنگ  هانیکی   مجله

  ی در کشورها  نما ی با نقش س  اس یدر ق دهد این سینما  دهد و نشان می ابتدا سینمای شوروی را مورد مطالعه قرار می

به نظر م واقع  گرید ی تأکید  ول  ،ی استواقع  ی زندگ ی  و رخدادها  ها تیموقع  در ی  واقع   ارائه مردم   ی و مدع   رسد یگرا 

فنون  ی  نظریات بازن دربارهاست.    یظاهر  تیاز واقع   یبا زنگار   ی اجتماع   یی گرااز واقع  یریتصو  صرفاً   نیا  کند که می

  ن یچند پاره کرده است که ا  رد حضور دا   ن یوربد  یآنچه را که جلو  دهد که این فنوننشان می  یشورو  ینمای س  نیتدو

نگر  است که در تضاد با موضع مطلق  یت ینسب   یحاویی  گراواقع  درک از  نی. اشودیمنجر م  یعیطب   یامر به گسست فضا

نت  کیرمانت  ییگراعتیطب  ژهیوهب  بازن، در  و  دارد  قرار  تحس   کیرمانت   ییگراعتیطب  نیا  جهء یاو  به  بازن  که    نیبود 

آن را    د یبلکه با  کند،   یدستکار   د ی نبا  عت یکرد که هنر در طب  ل یتجل  ین یروسل   یگفته   نیو از ا  پرداخت  ییاگرنوواقع

کننده به  و کسل  کسانی  ی به واکنش  امر صرفاً   ن دهد که اینتایج این پژوهش نشان می   دهد.   ه هست ارائهگونه کهمان
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  انی دارد و ب  ت یاهم  رسدیو قانع کننده به نظر م   ی واقع  آنچه که  گریعبارت د  به  شود،یمنجر م   لمیهر ف   یی گراواقع

  ی تمام  وجود دارد،  لمیف   ی شناسییبایدر ز  یی گراواقع  ینه یکه در زم  ییهابحث  ی. تمامستی چندان مهم ن  انهیگراواقع

  ی گاه ،  رسدینظر م  بهی  واقع ،  لمیآنچه که در ف   یریگدر شکل  انهیگراواقع  یهالمیساختن ف   یدرباره  لمسازانیف   یدعاهاا

  م،ی هست  یشناسییبایاز ز  ینگرمطلق  ار یمع  یکه در پ  یتا هنگام   یول  مؤثر بوده است،  می مستق   ریغ   یو گاه   میمستق

  ه ینظر(. در کتاب خود با عنوان »2020آنجال داله واچه )  .کرد  م یرا درک نخواه  ییگراواقع  ی قرارداد  ریتصو  عملکرد 

بازن: هنر، علم، د  لم یف  را همیشه مشتاق آزادی تفسیر  نی آندره  بازن  آندره  نیویورک، نظریه فیلم  « منتشر شده در 

می تلقی  و   تماشاگران  اکند  تنها  م  نینه  مطرح  را  معروف  »س  کندیسوال  انسان  »  سؤال  بلکه  ست؟«،یچ  نمای که 

است که    لمیمتخصص ف   ن یاول   انه،یگرایاخالق شخص  تی بر اهم  د یبا تأکدر واقع داله واچه    .کند؟« را بیان میستیچ

  ریبازن تحت تأثدر واقع    . دهدیم   ص یدلسوزتر تشخ  یا را به نفع جامعه  نما یبازن از س   « ی»ضد انسان محور  ی طلبجاه

است که از مخاطبان خود در مورد    ی ذهن  نیماش  نمایاستدالل کرد که س  ه،یاستادش، امانوئل مون  انهیگرایفلسفه شخص 

م  نکه یا بشر  نوع  ش   تواند یچگونه  انسان  خواهانهیبرابر  یاوهیبه  باشد   گر ید  ی هابا  داشته    .کندیم   پژوهش،  تعامل 

منتقد    ی استعار  یهااز هنر و علم است. نوشته  ییهااو سرشار از استعاره  لم یف   هیبر اخالق، نظر  نباز   د یتأک  رغم یعل

ادب   انی م  یبرخوردها  ی زیآمطور غزلبه  یفرانسو که    یدر حال   کند،یم   یبندرا قاب  ی سازلمیف   ی هاو سبک   یمتون 

م   نما ی س  ی عواق   ی شناسیو هست   یشناس ستیز  ی ات یح  ن یب  اس یق  ( در  2011)  iن یفکیر  یاستفن ج   . کندیرا روشن 

« از دانشگاه  iiو حضور  لی م  ، یی: بازنما"ی عکاس  ریتصو  یشناس   یهست "آندره بازن  ی فوق دکترای خود با عنوان »رساله

ارائه    1945در سال  از بازن    «یعکاس   ریتصو  یشناس   ی »هست  رگذاریاز مقاله تأث  یدیجد   ریتفس؛  iiiو یکارلتون اتاوا، انتار

  یی بازنما  آلدهیرا در رابطه با سه ا  نمای و س  یعکاس   ،ینقاش  یارزش نسب   نمقاله باز  ،شودیکه در آن نشان داده م دهد  می

شکست دادن زمان( و حضور    یبرا  ازی)ن  ی روان  ی)وسواس با شباهت(، ارضا  ی دیتقل  یرسازی: تصوکندیم   یابی گسسته ارز

  ن یب  زیمتما  یارابطه  انگریرا ب  آلدهیکه بازن هر ا  شودیاستدالل م در این پژوهش    (.یشناخت   ییبای )مکاشفه ز  یمعنو

همچنین    .کندیم   فایرا ا  ینقش منحصر به فرد  نمایو س  یعکاس  یکه در آن فناور  داندیو مفهوم حضور مانسان    لیم

  سه یموجود مقا  یخالصه شده و دو نسخه فرانسو  یسی و انگل  یفرانسو  یبه زبان ها  «ی عکاس  ریتصو  یشناس   ی»هست

بر استفاده از آن در توسعه مفهوم    دی زبان، با تاک  ی سیانگل  لم یف   ی مقاله در تئور  نیا  ریبر تفاس  یخ یتار  ی شده است. مرور

بازن را در استفاده    یمقاله، استراتژ  نیزبان از ا  یسیانگل  ری که تفاس  شود یاستدالل م  و  ارائه شده است  یینمایس   سمیرئال

و   یروان یارضا ،ی دیتقل ییبازنما یعن یبازن  اریسه مع گرفته است. دهی ناد سهی مقا ک یانجام  یجداگانه برا ار یاز سه مع

  ی خیو تار  یفرهنگ  ،یاجتماع   ریاساط  یمورد توجه قرار گرفته است. هر کدام دارا  لیهر کدام به تفص  یمکاشفه معنو

.  شودیارائه م یدکارت  ییگراعقل  یشناختمعرفت یهاخاص خود هستند. »وسواس شباهت« به عنوان استناد به آرمان

به    از یدهد. »ن ی نشان م  ی نقاش  ی ذات ته یویرا بر سوبژکت نمای و س  ی عکاس ی کی مکان  تینی ع  ن یشود که باز  ی داده م اننش

  ی زهایوجود چ  شود.  یمربوط م  ننده یب  ی اساس  ل یم  ختنیدر برانگ  نما یو س  ی عکاس   یی شکست دادن زمان« به توانا

  « یشناختییبای . در »مکاشفه زددهیم   حی توض« از سارتر و دوربین لوسیدا بارت  iv»تخیل  را با خواندن کتاب   بیغا

  ن یا  و   روندیفراتر م   یمعنو   تیآشکار کردن واقع   یبرا  ینقاش   ت یاز ظرف   نما یو س  یکه عکاس  شودیبازن نشان داده م 

 شود. یداده م ح یدر هنر توض تیدرباره معنو vی نسک ی با خواندن کتاب کاندموضوع 

گرایی است که در  تحقیق این پژوهش از حیث هدف بنیادی است و به دنبال بازشناختی از نئورئالیسم و یا واقعروش  

دهد. همچنین روش تحقیق در این  شناسی بازن مفهومی وجودی را در ساختار سینمای نئورئالیسم ارائه میهستی
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-ها از طریق مطالعات کتابخانهوش گردآوری دادهشود و رتحلیلی محسوب می-ها توصیفی پژوهش از نظر گردآوری داده

 ای است.

 گرایی در سینماواقع.1

رود؛ اینکه »سینما چیست؟« پاسخ او به این پرسش این  ی سینما می بازن با یک پرسش اساسی به سراغ بحث درباره

  ن،باز  نگاهدر  عرفی کند.  ی هنر ماست که سینما هنر هست و یا بایستی به سوی اهدافی پیش برود که آن را به مثابه

را که    ای یروان  ی گذارهی سرما  دی دهد، رها کند. بایکه آن را شکل م  یاکننده  ت یهدا  ی خود را از اسطوره  د یباسینما  

حذف کند. در مجموع   ریاز تصو  م یده یرا که ما به آن م  ت« ینی»ع   د یکند، مختل کند. بای م  ل یآن را تسه  یی گراواقع

 .یعکاس  ریتصو ی شناسیکرده است واژگون کند: هست   هرا که بازن تاکنون ارائ ی شناسیهست  دیبا

  یکرده است که برا میرا تنظ  یاتا کنون، رسانه  ن،است که باز  یزیکامالً در تضاد با چ  ی چرخش هنر  نیدر گذر اول، ا

شده    یشرط   یبه طور ذهن   تیاگر آن شخص  یحت   شود،یم   ی آن ناش  ین یکه از خصلت ع   یسم ی آن مناسب است: رئال

رسانه که به عنوان    ت«ی نیدارد، حفظ »ع   ی بستگ  فرض  نیفقط به ا  نباز   سمیرئال   یها گزارش  شتریباشد. در واقع، ب

،  لمیف   یهیمثال، در نقد نظر  ی، براviهندرسون   انیبرا  .شودیم  ی تلق   یینما ی س  سمیبه رئال  یابیدست   یدستور چگونگ

 :1980) را دارد«  ی خودش را ندارد، بلکه شکل خود واقع  ی شکل کل   اصالً [  ن]از نظر باز  لم یکه »هنر ف  کند یادعا م 

  ی کی   لمیقطعات ف   یراستار یو  نشیرا با چ   لم یکه هنر ف   ،viiن یزنشتایکه برخالف اصل مونتاژ آ کندی. او استدالل م (27

 (.Ibid)  «شکندینم  تی او هرگز به نام هنر از واقع  رود؛یاما... فراتر از آن نم  شودیشروع م  تیبازن »با واقع   کار  داند،یم

عدم   لیبه دل  قاًیدق  رایز کند، یتصور م  ریرا در تصو  «یتچگونه »واقع  ن که باز ردیگ یم  ده یناد  را  حدس   نیحال، ا  نیبا ا

  ی شناسییبای. اگرچه بازن ممکن است ز میکن یرا تجربه م واقعیت  اصالً  ما   که   استآن    ی هنر  یوتو  یعن ی  نما ی تحمل س

عنوان  هنر را به  ی واما  (،  کند یبا آن مخالفت مهم    داًیاو شددر اصل  نکند )  د ییتأ  سازد یم   ا مونتاژ معن  قیرا که از طر

رو    نیجدا شود. از ا  تیاز واقع   دیبا  ی به خودمختار  یابی دست  یکه برا  یشکل  شناسد،یم   یشناختییبای اساساً ز  یشکل

با  جود و  یباشناخت ی پارادوکس ز  کی   سم، ی رئال  تمامی  یدر هنر، در سرچشمه»   دارد:میاظهار   حل شود.    د یدارد که 

به کار گرفته    لم یاگر در چارچوب هنر ف  سم ی پس رئال (.Bazin, 1971: 64« ) ستیهنر ن  ت،یواقع  یصادقانه  دیبازتول

که    یی نمایس  ی عن ی  ، نمای به عنوان س   نما یس  را یاستخراج کند، ز  ت«ینیخارج از »ع   ی خود را از منبع  سم« ی »ا  د یشود، با

به تصویر    ما  یبرارا    تی آن، خود واقع  یاست که به جا   یسم ی رئال  ی اگوی  ت،شده اس  ارائهآن    یشناخت یدر سطح هست

 ,Bazin)  م«ی بشناس  م یتوانیو نه م   می شناسیاست که نه م  یاز جهان  یعیطب  یری»تصو  ی بازن کشیده است و به گفته 

2009: 15.) 

مستند در آن قرار دارد، آشکار    ی که به عنوان قالب ی بستبن  ژهیوبه  نما، ی از س  ن باز  ی خیتار -یروان  ت یروا  رش یآنچه با پذ

را آشکار کند. چارچوب    تیذهن   تواندیکه م  یاست، گسست  نمای س  یبرا  یبه دنبال پناه  ناست که باز  نیا  شود،یم

خود بوده است و    شیدای پ  ی رسانه بر ما از ابتدا  نیا  یبندهیفر  ریاز تأث  یت یتاکنون روا  نمایس  آن؛  ییگراحاکم بر واقع 

  نما ی . در مقابل، هنر سمی نیبب  ریدر تصو  می دهیبه خود اجازه م   به مدد آن  است که   یرممکن یغ  شناخت همان    ت ینیع

از    نمای باور است که س  نیبر ا  نباز (.Bazin, 2011: 107)  «آن  دیاست، نه بازتول  تیهدفش فراتر رفتن از واقع »

  م ی بشناس  میتوانیکه م  ی را برطرف کند و ما را دوباره با جهان  ین یع  تیما به واقع  لیتما  تواندیم  یهنر  تین  قیطر

جهان  ر یدرگ پا  یبرا  ی کند:  را  آن  ابتدا  از  او  که  ا  هیما،  است.  دانسته  اساس  اسطوره  نیو  تداوم  با  نه  را  که    ی اکار 
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به موجب    رادوام خود  که    عکس  ی شناسییبایهنرمند به ز  یکند، بلکه با دادن دسترسی م  تیآن را تقو  ی شناسیهست

  ی هنر  تیدر اهم رئالیسم  .  یاهینما  ی ندهای، نه به عنوان محصول خودکار فرآکندی م  افتی در  ریبه عنوان تصو  ریآن تصو

در هنر نبوده است که اساساً    ی سمیرئال  چی ه: »بر آن تأکید داردکه بازن    یقت ی است، حق   یشناختییبای خود، لزوماً ز

 (. Bazin, 1971: 25« )نداشته باشد یقیعم  ی شناختییبایز

خود را    یشناس یکرد و هستی م  ی نی بشیگسست را پ  نی در تمام مدت ا  ن رسد که بازیبه گذشته، به نظر م   ی نگاه  در

رها کند و به ما    تیرا از مهجور  نمای بتواند سداد که هنر  یتوسعه م   یابه گونه  قاً ی دق   ،هنر  یدر تقابل با خصلت ذهن 

بازن   یهینکته مهم در نظر یک . در واقع می که از قبل واسطه شده است تجربه کن یزیرا به عنوان چ ریاجازه دهد تصو

  ده یدانند نادیم  ن باز ییگراواقع یشهیرا ر  تین ی که ع xو رومر ix، هندرسون viiiمانند کارول  ی ست که توسط کسانه

بر این نظر تأکید   تازه اغلبکه    کندیدرک م  یت«واقع»  بهرا بر اساس تعهد ما    یشناس یاو هست   نکهیگرفته شده است: ا

هرگز    که  رسانه  ک یبه عنوان    یی استاستثنا  نمایس  ،شود. از نظر بازن  ختهیبه هم ر  لمی توسط هنر ف  که بایستی  شدمی

  ی ریدرگ   کیمنحصر به فردش در به اشتراک گذاشتن    یی ، بلکه توانایستن  ی آن در متقاعد کردن ما به امر اسم  ییتوانا

وقت  یریتصاو  یارائه  یبرا  است؛  داری دپ  یهادهیبا پد  ی ادراک اراده  یکه    یایدن  هیشوند، شبیم  یهنرمند طراح   یبا 

  ک ی است،    یموضع فلسف  کیبه همان اندازه که    سمیرئال دگاهید  ن یشود. در ایاست که در برابر ما ظاهر م  یاالذهاننیب

یک  خود    یی گراواقع  در  که چرخد  یاز هنر م   ییهابازن، حول آن نمونه  ی نوشته  یست و بُعد انتقاده  ی نیز موضع هنر

را   یرفک ط یتر، محبزرگ ی اسی کند و در مق یرا آگاه م  ن باز سمی ویدهد که سوبژکتیرا نشان م ی دیکل  یجنبش فرهنگ

ی که در اوج خود به سر  فرانسو   سم یالیستانس ی اگز  گردد و جهانی دوم برمی  پس از جنگ  ی دوره  و به  کند یم  فیتعر

 برد.می

 بازن و اگزیستانسیالیسم.2

گیری جریان فلسفی اگزیستانسیالیسم و دوستی او با سارتر موجب  طور که گفته شد زیست بازن در زمان شکلهمان

شناسی هنر و اساساً  ویژه دیدگاه سارتر بر نگرش او در زیبایینیز تحت تأثیر این مکتب فلسفی باشد و بهشود که او  می

 شناسی او تأثیر بگذارد. هستی

ادموند    ،یآلمان  دارشناسان یکه توسط پد  ییهاهیبر پا  هیبا تک توان گفت سارتر  گیری اگزیستانسیالیسم میی شکلدرباره

)آنچه هوسرل    دارند  سته ی ز  یهاتجربه  ی ایانسان و دن  ی در آگاه  دارشهیر  ییهاکه فلسفه  ،xiiدگر یها  ن یو مارت  xiهوسرل 

  ی انسان  تیواقع  تیرا شکل داد که اولو  یافلسفهوجود آورد. او  نامد( این مکتب فلسفی را به« میxiiiی زیسته »تجربه

  تریل یتحل  ی هایسازستمی سی اگزیستانسیالیسم بر  بخشی از محتوای اندیشهمنحرف شد.    تیرا حفظ کرد، اما از واقع 

  شی از پآنکه  بدون    ،هاتهیویعنوان سوبژکتوجود ما به  ی اخالق   یامدهایشده توسط هوسرل با تمرکز بر پ ارائه  ی، آگاه

است«    یی گراانسان  کی   سمی الی ستانسی»اگز یدر سخنران  او   زیبرانگمناقشه  ی هدف که با ادعا  مفهوم  ا ی  باشد   شده  نییتع

 (. Sartre, 1975: 348شود )را شامل می( 1946)

  سخنرانی  در   « مجاز بود  ز یاگر خدا وجود نداشت، همه چ»  کند:ای استعاری بیان می با جمله  که   xivی فسک یداستا  تفکر

  جاد یو مقصر بودن اعمال ا  تیعامل   یبرا  یفراخوان  ،فرضشیپ   نیحال، او از ا  نیبا ا  (353شود )هم بازتولید می  سارتر

که    می هست  یآزاد  نیر اچا د کند، مای م  فیرانسان را تع  تیکه ماه  یدستورات جهان  ای ها  بدون ارزش  را،یکند، زیم

است    ی زیاگر... درست است که وجود مقدم بر ذات است، انسان مسئول آن چ»:  سدینو  ی. او م میکن  فیخودمان را تعر
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دهد.  یخود قرار م   اریرا آن گونه که هست در اخت  یاست که هر انسان  نیا  سمیال یستانس یاثر اگز  نیاول  ن،یکه هست. بنابرا

  ی هاکاهش تله  ایگرفتن    دهیناد  یبرا  نیحال، ا  نی(. با ا350-349بر دوش خود اوست« )  قاًیوجود او دق   تیتمام مسئول

  ح یآن توض   ی . آنچه سارتر دربارهمیاکه در آن متولد شده  ست ین  ی ت یجنس  ای   ینژاد  ، یاقتصاد  ،یاجتماع   ی هاکاست

  ک ی انسان ممکن است در  »کند که یاو استدالل م   ؛ اهمان وجود مشترک م  ،است  کیدئولوژیا  از هر چیز   شی دهد پیم

  ، کندی نم  رییپرولتر باشد اما آنچه هرگز تغ  کی  ا یفئودال    ک ی ممکن است    ای  د یایب  ای برده به دن  ،پرستبت  یجامعه

و    (   (353)  م«ی هست  ی»محکوم به آزاد)نقل قول او    از(.  362کار کردن و مردن در آنجا است«)  ا، ی بودن در دن  یالزمه

تواند به کاهش پوچ بودن  یدهد که م ی را ارائه م یو تعهد  ت یعامل ، اخالق  سمیال یستانس ی است که اگز  طی شرا  ن یادل  از  

 ما کمک کند.  ی معنیوجود ب

کند  ی او خاطرنشان م( 1971« )ست؟ یچ نما یس» یبرا  یگر ویه یشدهترجمه یهادهیفرانسوا تروفو برگز  یدر مقدمه

 «افتی   یمشابه   ی توان هوش و صداقت فکریرد، مکیم   ن یتنها در مقاالت سارتر، که بازن به طور خاص او را تحس»که  

(vi .)ی هاتیشخص ر یگرچه سا بازن بود. نیروشنفکر مورد تحس  کی از  ترش یند که سارتر باموافق ت یحال، اکثر ن یبا ا  

  گرا یجنبش شخص  یهاهینظر  ژهیوبازن، به  ی هاهیبه نظر  ی رساندر اطالع  ی استهی طور شابه  ی ست ی الی ستانسیجنبش اگز

ا اند  ی حی مس  مان یکه  با  شده  وندیپ  یست یال یستانس یاگز  یهاشهیرا  داده  نسبت  امااندزدند،  همچنان    ریتأث  ،  سارتر 

ها را کنار هم نگه جناح  نیکند که ایرا فراهم م   یانیاو خط م  یشناس   ی موارد اصول هست  شتریتر است و در ببرجسته

 . ارددیم

   به عنوان اصالت یی گراواقع.3

دهد.  یرا مورد بحث قرار م  یهست   ی سارتر، او مفهوم اصالت آرمان اخالق   یفلسف  ی (، اثر اصل1943) یست یو ن  یهست   در

)اصطالح    xvن ایکه به موجب آن داز  کند یاستفاده م   ی حالت  ف یتوص  یکه از آن برا  دگر،یاصطالح از ها  ن یاقتباس ا

طور  به  تهیویسوبژکت   ک یعنوان  به  ی عن ی  ، شودیآگاه م  جهاندر    یموجود آگاه( از خود به عنوان موجود  یبرا  دگریها

  ی زیدهد، چ  حیخود را توض  «نیستی دهد تا مفهوم »یم  رییسارتر استفاده از آن را تغ  .داریجهان پد  ک یبه    ریناپذ  ییجدا

ندارد که وجود    جودو  یدر آگاه  یزیاست. از نظر سارتر چ   نیمعتقد است وجود انسان چن   یشناخت   یکه از نظر هست 

که    نامد،ی« مxviخود  یبرا  یکه سارتر آن را »هست  یزیاست، چ  یدهد. بلکه وجود ما خود فقدان هست   لیما را تشک 

سارتر از    ت یاز حما  یناش  ،یامر، حداقل تا حد   نی. اآوردیم  پدید   مثبت   اب ی غ  نوعی  به   را  –  ی ست ین  قاً دقی   –   ی ستین

آگاه است    یزیاز چ  شهی هم   یآگاه  نکهیبر ا  یاند، مبندگر پروراندهیاست که هم هوسرل و هم ها  ی دارشناختی اصل پد

«  xviiدر خود   یمفرد آن را »هست  به صورت)آنچه سارتر    یداری پد  یزهایاز چ  یدر آگاه  قاًی دق   یعنوان آگاه که به

صورت،    نی. در اداندیم نیخود را فقط هم  شود،یعنوان جهان ظاهر مکه جهان به  یا: »از لحظهسدینویاو م  .(نامدیم

»حسن    ای (. اصالت  52:  1395سارتر،  است« )  یست یدر ن  «یانسان  تیادراک در واقع ظهور »واقع  نیا  یضرور  یهمتا

  ،دهدیمرا  اجازه    ن یکه ا  ی و طبق آزاد  می کنیم  قیرا که وجود انسان است تصد  ی ست یکه ما ن  افتدیاتفاق م  یزمان   ت«ین

  افتدیاتفاق م  ی زمان  «نیت بد»  ای. عدم اصالت  شودیبودن با خود« خالصه م  دار»وفا   عنوان  به  اغلب  که  م یکن یرفتار م 

انکار م  م یکه آنچه هست  ا  میکن یرا  به تطابق  ا  ییهاو نقش  م یکن یم   می تسل  ک یدئولوژی و خود را    فا ی را که در جامعه 

  1946معروفش در سال    یخنران. اگرچه سارتر تا زمان سمیکن میانسان بودن    نیگزیجا  رود، یاز آن انتظار م   ا ی   م یکن یم

 . نکرد انیبرا اصل وجود بر ذات ، تقدم حاًیصر
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با تالش   ن باز ی شناس ی. هست دهدیرا چارچوب م لم یدر هنر ف  یست ی رئال  یاز نظر بازن، »وجود قبل از ذات« کل پروژه

ب  ر،یدر تصو  تین یبه سمت ع  ی ذهن فرآدرک  یطرفیبر اساس  از  ن  ییای میش -یک یمکان  ند یشده  به    ی روانشناخت   ازیو 

  ریتصو  ی شناختییبای را با ز  ی شناسیهست   ن یا  لم، یشود. در مقابل هنر فیخود مشخص م   ریتصوجهان در    ی نیبازآفر

حاکم بر    ی ذهن   ی تا در برخورد خود با رسانه، عدس  دهدیامکان را م   ن ایکارگردان    یعن یو به هنرمند    کندیورو مریز

  خ یرا در تار یینمایهنر س لیتنها پتانس  نین حال، ایبا ا کسانیرا آشکار کند.  ی داریبر جهان پد یادیو تا حد ز ریتصو

پنج سال نوشته    ی( که ط 1950-1955)  نما«یمرکب خود »تکامل زبان س   یکند، نه تحقق آن. بازن در مقالهیم   جادیا

  ی خیاست، آنچه را که به نظر او شکاف تار  لمیف   یشناس ییبای بازن در مورد ز  یهادگاهید  ن یتراز روشن  یبرخ  ی ندهیو نما

و نه   1920  یخر دههصدا در اوا  ی خالف آن، نه با ظهور فناور  ی ادعاها  رغمیکه عل  کندیاست، دنبال م   لم یدر هنر ف 

سکوت    ی »مساله  ؛شودیاز هم جدا نم  کند، یم   نییشکل را تع  ی که به طور سطح  یگر ید  ی کی تکنولوژ  شرفتیپ  چیه

  ن یب  ی نمای... من در س یینمایس   انی اساساً متفاوت ب  میاهها، مف خاص. از سبک   یهاتا تضاد خانواده  ست یدر برابر صدا ن

  ر یکه به تصو  ی شوم: آن دسته از کارگردانانیقائل م   زیگسترده و متضاد تما  ش یدو گرا  نیب  1940و    1920  ی هاسال

ها«   مانی »ا  یدر مفهوم دوگانگ  توانمی (.Bazin, 2009: 24) «دارند  مان یا  تیکه به واقع  یدارند و کسان  مان یا

 . سارتر را احساس کرد ریتأث

  چیزی  شدهیبردارلمیف  داد یرو  ای   یء به ش   ی که به نحو  این است دارند،    مانیا  ریکه به تصو  ی کارگردانان  منظور بازن از

  ی کارگردانان  ز. بازن آن دسته ا دانندارجح می  ریتصو  ییبازنما   ت یف ی را بر ک  ریتصو  تغییرپذیری  جه یو در نت  کنند یاضافه م 

  یهاستیونیمثال اکسپرس  یبرا  .کنندیم   فیتحر  ای  یخود را آشکارا دستکار   زانسنیدهد که میقرار مدر این گروه  را  

نامناسب    یی معنا  ا یحس  »که    یش یرایو  کیتکن با تمسک به  کنند،  یمونتاژ استفاده م   تکنیک که از    یکسان  ای   و  ی آلمان

مراجع    یطرفداران مونتاژ شورو  . (25) « ردیگیها نشأت مدادن آن  راراما منحصراً از کنار هم ق   ، کندایجاد می  ر یتصاو  در

 ،xviiiرد یگ یقرار م   سم«یونیتحت عنوان »اکسپرس  گرید   یکه در جاها   یسبک   یکردهایرو  نیبازن، ا  یآشکار هستند. برا

و آنچه را    کندیم   یفکن ها، فرابر آن  نینماد  ای   یروابط استعار  لیبا تحم  ریخود را به عنوان تصو  یذات  یمعنا  ریتصاو

 (. Bazin, 1971: 28) کند غلبه می  یبر خودآگاه نامد،یم  «xixی نی شیپ  تی»اهم

  یرا در نحوه یشیاندشی پ   ای شده  نییتع  شیاز پ   یحس  را یدارد، ز  یاژهیو  امدیپ   نجایدر ا ی«ن یشی پ»استفاده از اصطالح 

.  میرسی دار ثابت میحالت معن   کی در حال حاضر در    ریکه ما به تصاو   یی کند، گوی منتقل م  ر یتصاو  افت ی و در  یطراح

  ن، باز  ی اما برا  آورند،یم  ریرا به تصو  یورزدر کجاست، غرض  مان«شان ی »ا  نکه یها بدون توجه به اکارگردان  ی البته همه

  رون یکه از ب  یآن را با داللت انتزاع  یو محتوا  کنندیغلبه م  ریبر تصو  ها ستیونیاکسپرس  یشناخت ییبا یز  یهایدئولوژیا

م  ریتصو در  پوشانندیم   شود،یآورده  به عنوان مثال،  کال  مطب.  اثر رxx  (1920ی گاریدکتر  وو(    ی نمونه  ،xxiهنیبر 

اکسپرس روان  ستیونیجنبش  )فرانس  ی راو  ی درون  ی ش یپرآلمان،  داستان  قهرمان  می(  س یو  نمایش  تحردهدرا    ف ی. 

خود    xxiiآمیز اغراق  یشناس ییبای منحرف که با ز  یذهن  ی ایدن  ک ی العاده با ساختن  خارق  تیبا واقع  نمایس   یوندهایپ

 ,xxiii  (Bazinنامد، مواجه هستیم یم  تصویر  بلکه با آنچه بازن خشونت  ر،یکارگردان مشخص شده است. ما نه با تصو

 1920  یدهه  لیو اوا  1910  یدر مونتاژ در اواخر دهه  xxivلو کولشوف   یهاشیآزما  ب،یترت  نیبه هم(.  26 :2009

برا  نمای س  تیکه ظرف  نشی  ارائه  یرا  بر موجxxvداد   انمعنا  ف   ی،  روس   یست ی فرمال  یهالمیاز   ر یتأث  یشورو  یهی در 

  کردند یرا خلق م   ی زیو چ  کردند یاستفاده م   ر یتصاو  نیمعنا ب  ختنیبرانگ  یبرا  ز یمتما  شیرایو  ی هاک یگذاشت که از تکن 

  یاما از ارائه  د، سودمند اشاره دار  یدادها یرو  ای   اءی( که به اشIbid)   ر«یتصو  ی هیسا»  د یگویم  ی طور مجازبه  ن زکه با



 بازن  از منظر آندره  سمینئورئال ینما ی در س ییوجود به مثابه واقع گرا یدارشناس یپد 664 

 امیرعطا جوالیی، سعید شاپوری، سید مصطفی مختاباد امرئی

( رخ  1925)  «xxviاعتصاب » با عنوان  ن یزنشتایآ  ی سرگئ  ی غات یتبل  لمیف  ان یدر پا ا یمثال گو  کیکند.  یم   ی آن خوددار

گاو نر در حال ذبح    کی  ر یشوند با تصاویاعدام م  یکه به طور دسته جمع  ک یکارگران بلشو  ریکه تصاو  ی دهد، زمانیم

است، در    سهی قصابان قابل مقا  یبا رفتار و مصرف گاوها   ه یروس  ی ایلتارحاصل که سرکوب پرو  یشود. استعارهیقطع م 

 شود. یم  یناش ریتصاو  یوجود ندارد و تنها از توال   یی به تنها زودهایاز اپ  ک ی  چیه

اکسپرس نوع  دو  هر  م  سمی ونیاگرچه  معنا   کنندیادعا  بار  دادن  قرار  با  برا  ی انتزاع  یکه  که  تماشاگر  دوش    یبر 

بازن    اما   ، کنندیور مشعله  ننده ی را در ب  ت یبود، عامل  نما ی س  ی انقالب  ل یپتانس  ی برا  ییمبنا  ، یاندرکاران مونتاژ شورودست

  یبا کاهش آزاد   ننده یب  ی ریتفس  ی هاییکردن و نه آزاد کردن توانا  ود است. محد  ی اجبار  شتر ی معنا ب  ن یکه ا  کند یادعا م

  سم یونیبدون انحرافات سودمند )اکسپرس  یعن یشود  یارائه م  فیبدون تحر  ی وقت  ، یینمایس  ریشده توسط خود تصو  جاد یا

 .کنار هم قرار گرفته است یی معنا ای( ریتصو

  و  م ی کنی را تجربه م  ریکند. ما ابتدا تصویالعاده را حفظ م خالص و خارق  یوزن ظاهریک    سم یونیاکسپرس در   مونتاژ

  «مانیا»است که    یآن دسته از کارگردانان  یی نماینوع سبک س  ی مشخصه  ن ی. امی ریگیآن معنا م   یبعداً از مقاصد هنر

  ق یالعاده را تصدخارق  یا یبا تعامل ما با دن  نیدورب  یادراک  یشاوندیکه خو  ی گذارند، کسانیم  ریبر تصو  تیخود را به واقع

امر بر    ن یکه ا  کند یم   دی آشکار کنند. بازن تأک  ریرا در تصو  ی انسان  تیدهند واقع ی اجازه م  شان یها لمیکنند و به فیم

  لم یف   ی عنوان فشارسنج دستاوردهااز »اسطوره« به  تی او را به حما  شد،یم   نیچن  اگر  که  ، کندینم  هیظهور صدا تک

  xxviiاگرچه نانوک شمال  ن،یاست. بنابرا  یمتک   یشی نما   عوقای   ثبت   در   مکان   و  زمان  حفظ   به  بلکه  ، کندیداللت م 

را در برخورد    ییگرا از واقع  یبازن سطح باالتر  یصامت است، اما برا   لمیف   ک ی  xxviiiی رابرت فالهرت   ی ( ساخته1922)

دارد، مواجهه با نانوک در حال    تیاهم  یفالهرت  ی»آنچه برا  ؛دهدیتوجه نشان م  ردموضوع مو  ک ی با زمان به عنوان  

را نشان دهد.    ریتواند زمان درگ یانتظار. مونتاژ م  یدوره ی است؛ طول واقع  وان ینانوک و ح  ن یشکار فوک است. رابطه ب

  ءیش  ؛است  ریتصو  تیماه  شکارکند؛ طول  ی محدود م  ی انتظار واقع   یحال خود را به نشان دادن دوره  نیبا ا  یفالهرت

به هم27)  «یواقع بهxxixمورنائو  لهلمیو  شیدریفر  ب،یترت  نی(.  اگرچه    ی ستیونیامپرس  یبه جنبه  ی«سطح»طور  ، 

در نما    یبا احترام به وحدت مکان   «ک ی درامات  ی فضا  تی واقع»خود به    ی نمایآلمان وابسته است اما با س  سمیونیاکسپرس

  ر ییآن را تغ  یا  دیفزابی  تی به واقع  یزیچکه    ستین  یری وجه تصو  چیر به هیتصو  ،او  یبند بیترک »در  :  ابدییدست م

درام    یموجود را که سازنده  شیروابط از پ   و   خود را آشکار کند  یکند تا عمق ساختاری آن را وادار م  بلکه   شکل دهد،

  ی هاکه انتخاب  ت اس  یانسان  تیکارگردانان به واقع  مان ی ا  ن یها، ااین نمونه  ی(. در هر دوIbidشود، آشکار کند« ) یم

توان »نه بر اساس آنچه به  یدوران صامت را م  ی ست یرئال  ی نمایس  جه یکند و در نتیم  ت یها را هداآن  ی شناختییبایز

 (. 28کرد. ) یابی کند« ارزیآنچه از آن آشکار می بر پایهبلکه  د، یافزایم  تیواقع

با نگرشی همچون نگرش  قرار نگرفته است، اما بازن    دیی به طور کامل مورد تا   نما«یاگرچه سارتر در »تکامل زبان س

  ی بند میعنوان مثال تقس   به  .کندیتصور م  یادوشاخه  « یهامانیاز »ا  ی را در امتداد محور  لمیف   خیاست که تارسارتر  

که او اعتبار هنرمند    یفلسف  ای هذات« به عنوان سنج  از  قبل  »وجود  با  ،(گویاا  ی صامت    ینما یها )س از فرم  ترشدهرفتهیپذ

  ر« یدر مقابل »تصو  ت«یخود را به »واقع   مان ی کند که ایم   د ییرا تأ  یناگفته نماند که بازن کارگردانان  .سنجدیرا با آن م

سارتر    یاخالق-یشناخت ینظام هست  ریتأث  حتت  ر«یاز »تصو  ی انتخاب به عنوان کنش  نی دهند، اما من معتقدم ای قرار م

 ی است.و رفتار اخالق  یینمایس ی شناس ییبای ز نیاست. اصالت با وجود تفاوت آشکار ب
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 یکه برا  ریتصو  ی شناسییبا ی: هدف آن نه زدیریها را در نظر بگستیونیاکسپرس   لمیهنر ف   ی گهرجبه    ناعتراض باز   مثالً

  یشناس ییبایدر ز  ریتصو  یشده برانییتع  ش یاز پ  یابلکه نشان دادن جوهره  ،است  یضرور   یی نمایس   یهنرها  یهمه

به خود    یکه آزاد  یزیها است. چآن انکار    یوجود  یدهد. مانند سوژهیرا کاهش م   یی بازنما  ریتصواعطاشده  با  که 

  .دهد اعمال او را شکل دهندی اجازه م  کی دئولوژیا  راتیکند و به تأثیعمل م   بد«   تین»که وجود انسان است، با  یآزاد

با  ستیونیاکسپرس انکار آزاد یعمل م   »نیت بد« ها  با    که مانع  یریبه تصو  ی نی شی پ  ی . معناریتصو  ی ع یطب  یکنند و 

 .گردد، اضافه میشودیبا آن م نندهیفرد خود بمنحصربه ی ریدرگ

  ن یاذعان دارد که ا  ن. اگرچه بازستین  یزیچ  ریاساساً بدون تصو  نما ی که س  شود یم  تیتصور تقو  ن یبا ا  دگاه ید  نیا

را   «تین یع» دهد ی امکان مکند و به ما یم  کتهید ریما را در تصو ی«گذار هیسرما»رسانه است که  ی کی مکان یندهایفرآ

  ی دارد. دادل  شی نما  یصفحه  یرو  یزیچ  ریتصو  افت یبه در   از یاما همچنان ن  . مین یاست بب  چ یکه در واقع ه  یی در جا

و اتهام آن«    یباز  ی !: جستجوستی چ  نمایدر کتاب »س   دهیا  نیا  یبرا  ی مکمل جالب  ن،باز  سینونامهی، زندگ xxxاندرو

  xxxiبازن  ن یسارتر توسط ژان ل یبازن از تخ ی شخص یکپ  ش، یآورد که چند سال پ یم  ادی. او به کندی( ارائه م 2010)

بین   زیشده توسط بازن در مورد تماپیتا ی هاادداشتیاز   یابازن به او داده شد و در صفحات آن مجموعه دی فق  یوه یب

در    کند،یارائه م  یبه آگاه  ماًی خود را مستق   یءکه آنالوگ ش  یالهی»عکس« کشف شد. وس  یدربارهسارتر  خودش و  

طور  ما آن را به  شودی( باعث م ه ینور، سا  یهاآن )عالمت  یماد  یژگ یکه و  د،ی و سف   اهی س  یزیچ  عنوانمقابل عکس به

روشن شدن، در   یبرا .«ی واریاغذ دتکه ک ای فرش   ک ی . مانند مین یبب ی گرید زیمانند هر چ  یء ش کی عنوان به ی الحظه

  توانمنمی)  مشابه   .مشاهده شود  د یکه با  ی زیچ  شود، یم   ل یبدت   یمرئ  ء ی خود عکس است که به ش  ت یمورد دوم، ماد

بازن   یبرا ی عکاس افت یدر ن یاندرو، ا ی . به گفتهگذردیپروژکتور م  ک ی که از   یخال لمی نوار ف  کی  یتصور نکنم( تماشا

و    نندهیکه ب  یریدر حضور تصو  یعکس ماد   ءیکه در آن ش  یت یوضع   یعن ینداشت. در عوض حالت اول،    یریتاث  چیه

  ی عکاس   ریمداوم بازن بر تصو  دی را اندرو با تأک  نیمورد توجه خاص بود. ا  کند، یاندازه به خود جلب م  ک ی عکس را به  

  ک ی آن    ی که ط  بردیبه کار م  یندینشان دادن فرآ  یکه سارتر برا  ی اصطالح  کند،ی»آنالوگ« آشکار م  ک ی به عنوان  

 :xxxii  (Andrew,  2010شود می  عمل   کی   یا تبدیل به  سوژه  ل یدر تخ  بیغا  زیچ   کی  ن یگزیر جایتصو  ا ی  یء ش

194 .) 

است که اگر از    ن یا  نباز   یشناس یدرک ما از هست  ینکته برا   نیترو مهم  ن یمهم وجود دارد. اول   یدو نکته  نجا ی در ا

بوده    یمحور  یعکاس   ریاز تصو  ن ی سارتر در مورد آنالوگ در برداشت بازهیکه نظر  میو معتقد باش   می کن  یرویاندرو پ

وجود دارد    یانندهی ب  لیعکس در تخ  یواقع   ی. ابژهxxxiiiست ین  ی نیع   تیوجه گواه واقع   چیبه ه  ریاست، آنگاه تصو

  ی طراح  کیو    ی عکاس   یپرتره  کی است که سارتر    ل یدل ن یبه هم   . را که وجود ندارد ارائه دهد  ی زیخواهد آن چیکه م 

از سارتر    در جایی  بازن  باید گفتحال    ن یبا ا(.  Sartre, 2004: 17-19)  رد یگی را در کنار هم در نظر م  « کاتوری کار»

ا  صیتشخ   . شودیجدا م باور کند که پ  کندیم   بیرا ترغ   نندهیب  ر،یشدن خودکار تصو  ل یکه تبد  ستا   نیاو    وند یتا 

  ب، یغا  زیو چ  ریتصو  نیب  ی . تصور همبستگستی ن  نندهی و رسانه در حال وقوع است که صرفاً ب  «یت »واقع  نیب  یوجود

  نیوجود ندارد. به هم   الًکام   ی« موضوع»  یما از نقاش   افتی که در در  یزیچ   ی،واقع   ییبازنما   کیانتقال،    ک ی اما شاهد  

با آشکار ساختن دست    ی و به قول   ردیرا در دست بگ  نی دورب  د یپردازد که هنرمند بایبه رقابت م   ن است که باز  لیدل

 کند. د یرا ناام نما ی س ت« ینی»ع  ،یهنر یرسانه ک ی آن به  لی خلق کند و با تبد ریخود تصو
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بازن معتقد است که هنرمند    اگر.  ما مرتبط است  یتوجه فعل   ی به نقطه  شتر یرساند که بیدوم م  یما را به مشاهده  نیا

  هماهنگ  ریکارش را با تصو  ی تا نحوه  سازد یاز ذات« را قادر م   ش یو »وجود پ  کند یم  ت یاز دستور سارتر تبع  ل« ی»اص

موضوع   نیخود به ا  یبه اشتراک بگذارد. اندرو در کشف اتفاق   یوجود  یرا با سوژه  یزیچ  یبه نحو  دی با  نمایکند، پس س

. ستین  یزیچ  ریکند که عکس بدون تصویم   تیکرده و در واقع از آن حما  دییسارتر را تأ  دگاهیکند که بازن دی اشاره م

آگاه است(، به    یزیاز چ  شه یهم   ی)و آگاه  مآیی به حساب می  یبدون آگاه   زِیچ  چیسارتر ه  ی طور که در فلسفههمان

کند. با رفتار  یم تصور    نما یس   ت یخود ما و وضع  ی ستی حالت ن  ن یرا ب  یشناخت یتقارن هست  ی رسد بازن نوعینظر م

  لمیف   ی شناسییبایاساس ز  ن ی. بر ا«بد»  ا ی   « خوب»  مان ی از ا  ی مانند رفتار خود ما در جهان، مشروط به درجات   ر،یتصو

پرسش    ک ی به همان اندازه که    د ی. شاشودیم  ل یتبد  یوجود   تیولئمس   کیداشته باشد، به    یاز آنکه مجوز هنر  شیب

 . تاس یپرسش اخالق  کیشناسانه،  یهست

 گیرینتیجه

به دست    یبه شباهت را کشف کرد که وقت   یل یتما  نمایاست که در س  ی ستیرئال  نباز  م،ی دار  ازیکه ما به آن ن  ینباز

تما    یایبه دن  هیشب  ییایتواند دنیم   ابد،یهنرمند پرورش   ارا    کی   دیم،رصفش کوطور که  بازن، همان  نیجربه کند. 

  ی او وارد شده و خواهد شد( کالهبردار  هبکه    یات )انتقاد  یینمایس  ت ینیع   شکه با پوش  ستی لوح نساده  ستیویتیپوز

پنهان آن    یشناس یرا در تقابل با هست  یهنر  یکه شکل  دهیچ یپاست با ذهنی    یپردازهیکرده باشد. در عوض، او نظر

 یریقرار دهد و تصو  هدفرسانه را    یزمان-یمکان  ی شناسییبایز  ،ی با تفکر فلسف   خواهدیم   یاسندهیاز نو  و  کند یتصور م

ژان پل سارتر  همچون    اش شدهنیمعاصران تحس  ی. بازن در تئورکند تجربه  قیطر  این را از   ت یبسازد که مانند ما، واقع

با    ،ددهیم  ارائه  سازان لمیو ف  هالمیکه او از ف   تعریفی است و    ییگراانسان  ی داشت که هنر درباره  دی نکته تأک  نیبر ا

 یریتصو خودِ از طریقجهان   نیبا نشان دادن ا ،جهان  . بودن درستامر ا نهمی ، مویدبه ما روش مشترک ما یادآوری

کند و  شناختی اگزیستانسیالیسم، بر اصالت وجود تأکید می بازن با بیان هستی  آن ساخته شده است.  دنید  یکه برا

اساس اصل »انسان محکوم به آزادی« تالش  داند. او بر  شده می ای تحریفتصویر واقعیت را به دور از مونتاژ و صحنه

گرایی موجود  دهد که واقعگرایی نیز ارائه دهد و به خوبی نشان میکند این نگرش را در سینمای نئورئالیسم و واقع می

ن  که همچوکند تا او خود در اثر اندیشه کند، نه آن داری، بیننده را در جهان اثر رها میدر نئورئالیسم به دور از جانب

 دار به او تحمیل شود.ای مشخص و جهتها اندیشهاکسپرسیونیست
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