
١ 

 

  
  

  آرمانشهر از طریق همانندی
  دارگُ» مشابهت«منطق 

  هیراکیورا کی

 ی محمود سوداییترجمه

 

1  

خطابه در مورد . شود، ژان لوک گدار در نقش خود، در حال ایراد نطقی ظاهر می»موسیقی ما«در فیلم 
دیجیتال جدید ای هآیا دوربین« : پرسددر پایان یکی از دانشجویان از گدار می. است» ها و تصاویرمتن«

  )1تصویر ( .رودمی اش در تیرگی فروچهره. ددهمیگدار پاسخی به سوال ن» توانند سینما را نجات دهند؟می

  1تصویر  

گدار، به فن آوری دیجیتال باور ندارد و از . اندآمیز قلمداد کردههایی بسیار، این سکوت را حالتی کنایهنوشته
واکنش گدار را ناشی از حجب و جاناتان روزنبام اعتقاد دیگری دارد و این . ددهرو به پرسخ پاسخ نمیهمین
  1*  .دانددهد، چرا که پاسخ صحیح را نمیاو پاسخی به سوال نمی. داندگدار میحیای 
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 گدار یک اجرای. اندی مهمی را از قلم انداحتهبینیم که این نظرات، مسالهبنگریم، می» نما«اما اگر با دقت به 
صدای . شویم سنگین گدار بر پرده می متوجه نفسِ،با نگریستن و گوش سپردن دقیق. کوت محض نیستس

گذارد باز میبینیم گدار دهانش را نیمهآنجاست که می. کندنفس، چشمان ما را به سمت دهان او هدایت می
  .هایش حرکتی بدهد به لبسازد؛ بی آنکههایش را برای پانزده ثانیه از میان تاریکی نمایان میو دندان

و با تغییر  DVDتوان با جداکردن این نما از اگرچه این ژست به سختی بر پرده قابل دیدن است، ولی می
  )2تصویر (. دیدکنتراست آن را به وضوح 

  2تصویر 

 اشنازکهای وی جز در مواقع سیگار کشیدن همیشه لب. ای از گدار بسیار نامعمول استدیدن چنین چهره
معنای . مبهمست اما اینکه نیت چیست، خود امری . این اجرایی عامدانه است. دارد نگه میفشردهرا بهم 
  توان آن را تنها یک کنایه قلمداد کرد؟  آیا می؟ چنین نمایشی چیستیحقیق

.  دهیممورد مطالعه قرار» موسیقی ما«اش در ی سخنرانیی گدار را در زمینهبرای دانستتن پاسخ باید چهره
  .مفهوم کلیدی است» مشابهت« که جایی

برای نمونه، وی یکی . کار دارد و به عنوان منطق اصلی تداعی تصاویر سر» هامشابهت«در آن خطابه گدار با 
 که  را)4تصویر (  و سپس عکسی از مردمان کوزوو)3تصویر ( دهدرا نمایش می) سفر به مصر(های جوتو از نقاشی

پس از آن، گدار تصویری از بنی اسرائیل در حال خروج از آب به . دهد نشان می استبه آن نقاشی شبیه
  .گذاردبه نمایش میسمت خشکی و تصویری از فلسطینیان را در حال قدم نهادن در آب 

   4تصویر       3تصویر  
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 این همانندی، گدار از طریق. اندهای اصلی متفاوتی دارند، ولی در نمود به یکدیگر شبیه تصاویری که زمینه
یکی . دهددر ادامه دو چهره از مردان را نشان می. آمیزددهد و درمیتصاویری متفاوت را با هم پیوند می

نامیده » مسلمان« ست که البته  و دیگری تصویر مرد یهودی دیگری)5تصویر (تصویر مرد یهودی نحیفی است 
   )6تصویر (. شودمی

   6تصویر      / 5تصویر 

ها این محتضران های نازیگوید در بازداشتگاهمی» های آشوویتسماندهزبا«نگونه که جوروجو آگامبن در هما
شدند که گویی دارند ای بر زمین خم میاحتمالن از آن رو که آنها به گونه. نامیدندمی» مسلمان«یهودی را 
  . ارندذگنماز می

- هردو مرد دهان. های در حال مرگ آن اردوگاه باشدند مرد حاضر در تصویر نیز یکی از بدسربه نظر می

توانیم به مشابهت در سیمای این دو توجه می. کنندهایشان را آشکار میاند و دندانباز گذاردههایشان را نیمه
ی این هر سه: کاملن مشخص است » مشابهت « .آورداش را به حالت آن دو مرد در میگدار نیز چهره. کنیم

-اش را به چهرهگدار چهره. دهندهایشان را نشان میگذارند در حالیکه دندانباز مینشان را نیمهمردان دها

ها این روش نا آشنای استفاده از مشابهت. آمیزدکند و آنها را در هم میهای مرد یهودی و مسلمان شبیه می
   .ی گدار در مورد تصاویر استی اصلی اندیشهنکته

  

2  

آنچه در این نطق دستگیر . کندارائه می Ici et ailleursاش در مورد تصاویر را در فیلم  بهگدار نخستین خطا
ای که پس از نوشته. ستا» دیدن مشابهت تصاویر« ، »دیدن تصاویر«شود این است که در نظر گدار ما می

حزاب دست چپی و میانه های لنین، اعضای ائتالف اگدار چهره» بیاموز که ببینی، نه اینکه بخوانی«گوید می
  )١٠، ٩، ٨، 7تصاویر (. دهدیر را یکی پس از دیگری نمایش میرو، هیتلر و گولدا مه

  :دهدژیل دلوز در اثر معروف خود درباره سینما، این سکانس را اینگونه مورد بررسی قرار می
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دهد، غیر قابل تحمل م قرار مییر و هیتلر را کنار هگلدا مه، Ici et ailleursتصاویری از آندست که در «    
در روش .  نیستیم" تصاویر بصرییخوانش حقیق"تواند گواهی باشد بر اینکه ما هنوز آماده اما این می. خواهند بود

به عبارتی دیگر . ست از تفاوتبلکه عملکردی. این کنشی از تداعی نیست. ی تداعی نیستگدار، این تحقیقی درباره
 نپررنگ شد فرصت ها ناکاستنی است که به مشابهتاین تفاوتِ. ترین مورد استاصله، عمدهدر رابطه با تداعی، ف

  ».دهدمی

  .نامدمی»  و«یا متد » متد مابین« او این متد را 

   8تصویر        / 7تصویر 

   10تصویر     /9تصویر 

  

را به عنوان منطق اصلی » اهمشابهت«  و .»تداعی«کند و نه تاکید می» تفاوت گذاری«  دلوز بر عملکرد 
تفاوت «وی در . سازگار است دو چیز ی برابری و تداعیِاین نگره با اندیشه دلوز درباره. کندمونتاژ گدار رد می

گوید تفاوت میان این چیزها، دهد و میبندی بیولوژیکی قرن نوزدهم را مورد بررسی قرار میطبقه» و تکرار
ای بدیهی ه هرحال با تمرکز بر گدار باید بگوییم مسالهب. آید تفاوت میپسِ اصل نخستین است و شباهت در

 و آنچه این »تفاوت«بینیم و نه می» مشابهت«زیرا در سکانس مورد بحث ما . رددر نظریات دلوز وجود دا
به عبارتی آنچه در . همانندی میان تصاویر است. سازد، تشابه میان چیزهاستسکانس را امری انتقادی می

ست که افراد حاضر در تمامی تصاویر دستهای راستشان را با ی آرامش است، حالتیاین سکانس، برهم زننده
مت باال قرار سحتا دست مرد فلسطینی مرده نیز با حالتی مشابه به . وضعیتی دقیقن مشابه بلند کرده اند

  )11تصویر (. دارد
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در حقیقت معنای این . آمیزدیگران را با هم میهای هیتلر، لنین و دگدار از طریق این همانندی، بدن
کند، اما ارتباط بصری میان آنها همانندی و درهم آمیزی روشن نیست و گدار هیچ توضیحی ارائه نمی

  .تردیدناپذیر است

ها را است که همانندی» و«این منطق گدار از . »)ها راتفاوت(، نه اینکه بخوانی )شباهت را(بیاموز که ببینی «
  .آمیزدبیند و آنها را در سطح نمودشان باهم در میها میاتر از تفاوت در ایدئولوژیفر

  11تصویر 

کند، شاید نیاز است که به مفهوم سینمایی دیگری از دلوز ها اعمال میبرای فهم آنچه گدار با مشابهت
جایی . شودفظه توصیف میی حاترین الیهدر کتاب سینمای دلوز به عنوان تحتانی» زمین« .»زمین «:برسیم

این نیرو تصویری به یاد سپرده . شودآزاد می» نیروی ساختگی« و شوندها در یکی ادغام میکه تمام یادآوری
رسد، ی تشدید یافته به انجام میست که وانمودهو این جایی. سازد که به تصویری دیگر بدل شودرا قادر می

  .لغزدیگری میجایی که هر وجودی، پیوسته به درون د

 Ici et ailleursکاری که گدار در این سکانس از فیلم پذیرد؛ اگرچه دلوز همانندیِ در این سکانس را نمی

و ) اینجا (iciجایی که . نزدیک دانست» زمین«ای با مفهوم دلوزی توان به گونهدهد را میانجام می
ailleurs ) شوندی مناپذیرشان از یکدیگر تمیز، در بدن)دیگرجا.  

یر و هیتلر تمایز قائل میان هیتلر و لنین و گلدا مهبتوان راهی نیست که » زمین«چرا؟ شاید از آنرو که در 
- ، زیرا که مینامد و این البته از لحاظ ایدئولوژیکی غیرقابل تحمل استدلوز این را غیرقابل تحمل می. شد

ی که هر موجودی در یک و مطلقن همان چیز حل جای. شود شناسانهای فاشیسم هستیتواند منجر به گونه
   .شودمی

در . انددهد که دستانشان را باال برده بازهم گدار تصاویری از کسانی را نشان میComment ca va? (1975)در 
  )12تصویر (. شودبه نمایش گذارده میانتهای سکانس تصویری کوالژی از هیتلر 
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  12تصویر 

  .بینیم که دستش را باال برده است، اما آن دست از مچ قطع شده استا میدر سمت راست، بدن هیتلر ر

بینیم اگر با دقت به حدها توجه کنیم، می. بینیمدر سمت چپ کارگران در حال اعتصاب شرکت پژو را می 
- این، حدّ کمال یک سالم نظامی. شودکه دست یکی از کارگران به شکلی طبیعی به دست هیتلر وصل می

  . ست

آمیزد، همانگونه در هم می» چپ«و » راست«های اینجاست که بدن. میان دو بدن نیست» ایفاصله«هیچ 
  . آمیزدکه صدای بلندگوهای راست و چپ نیز درهم می

  . افتدها اتفاق میاین درهم آمیزی از طریق همانندی مشخص بدن

و تصویر یک ) 13تصویر (، 1974ر انقالب  گدار تصویر یک پرتغالی، د?Comment ca vaدر سکانس دیگری از 
شود و گدار، تصاویر این دو، به حالتی مات در هم آمیخته می. دهد را نشان می)14تصویر (معترض فرانسوی

شوند و و در یک آن، آنها به یک تصویر روی هم افتاده تبدیل می. غلتاندتصویر یکی را به تصویر دیگری می
  . شوند میای دیگر از هم جدادر لحظه

   14 تصویر     /13تصویر  



٧ 

 

و دقیقن در همان  ».اند با یک راه حلآنها دو مساله«: گویدنامتعین صدایی مردانه میهمراه با این تصویر 
بینیم که در هم کند و آن دو چهره را میرا ادا می» راه حل«ی شنویم که کلمهلحظه ما صدایی را می

  )15تصویر (. شوندآمیخته می

  15تصویر 

که دو تصویر را با هم  (dissolution) »فروپاشی«ی ، به عبارتی چهره است)solution( »راه حل«ی این چهره
  .دهددر یک مکان جای می/ آمیزددر می

ی هرچهره به خاستگاه و مساله. »شودحل می«ست که ایتوانیم مطمئن باشیم که این چه نوع مسالهاما نمی
توانیم به معنی ما نمی.  حالیکه تصویر در هم آمیخته هیچ ارجاعی به عالم واقع نداردگردد درخود برمی

برای یک پایان مشخص شده را » نا«ی حل اما گدار این چهره. ی ناموجود دست یابیماصلی این چهره
 .است» رستگاری«پایانی که  .کنداستفاده می

  

3  

   .است) Histoire(s) du cinema) 1988-98ن اثر گدار تریی عظیممایهپایان سینما و رستگاری آن بن

ها در حین عملکردشان فیلمی های نازیاز نگاه این اثر سینما در حال مرگ است، زیرا هیچ کس از اردوگاه
سقوط سینما از طریق انتقال از صامت به ناطق بودن اتفاق نیفتاد، بلکه "که ست بخش آغازین این فیلم مدعی. نگرفته
ها در زمان جنگ حهانی دوم، در فیلمهای داستانی و بویژه در تصاویر ساخته شده از اردوگاههای نازیدی بود از غیاب پی آم

  . شود به نابودی تدریجی سینما در دوران کنونیاین گناه اصلی سینماست و منجر می ".هالیوود

ها پذیرِ بدن مرده در اردوگاه امکانرستگاریِگدار ، Histoire(s) du cinemaبه هرحال در پایان بخش نخست 
 سازد بازو آنچه آن را ممکن می. ی سینما با تکنیک مونتاژکند، به عبارتی، رستگاری بدن مردهرا اجرا می

  . هم مشابهت است
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 A Place in the  »جایی در آفتاب « یکی از فیلم.دهدهای جورج استیونسن را نشان میگدار دو نما از فیلم

Sun )ی ناگوار یک مرد مرده را نشان ی اردوگاهها که چهرهدیگری نمایی از یک فیلم مستند درباره  و)16ویر تص
 آفتاب درتوانست جایی گرفت، الیزابت تایلور نمیاگر استیونسن از اردوگاه فیلمی نمی« : گویدگدار می) 17تصویر (.دهدمی
  .کندکات میده مرد مری تایلور را به چهرهی  و سپس چهره».بیابد

   17تصویر     / 16تصویر 

اند و آن، این سکانس ها متفاوتگوید که تمامی آن چهره میimages in spite allجورج دیدی هابرمان در 
ی نظرگاه دلوز ی هابرمان انعکاس دهندهی بحث سادهشالوده. گذارداست که میان شادی و اندوه تمایز می

آلن رایت نیز با ارجاع به مفهوم دلوزی متد . کندها استفاده میاره از تفاوتاست بدان معنی که گدار همو
  . کند میان آن دو چهره حمایت میتفاوتی تاکید بر ، از ایده»و«

گدار نمای تایلور را دقیقن در . ی آن دو مشخصن به همدیگر شبیه استچهره. اما مساله چیزی دیگر است
ی مرد کند و به چهرهبرد، قطع میکند و چشمانش را به سمت باال میمیای که دهانش را باز همان لحظه

  .کندنگرد؛ وصل میای که دهانش را باز گذارده و دقیقن به همان شکل به باال میمرده

  .این قمار گدار بر سر رستگاری است

طریق این همانندی و گیرد و از ی تایلور و مرد مرده را میاو یک بیست و چهارم ثانیه همانندی در چهره
توانیم بگوییم آنجاست که می. شود شکلی مجازی درهم آمیخته میی آن دو بهقطع سریع و ظریف، چهره

ق همانندی گدار از طری. دهدرخ می) چنانکه شامل گذشته شود(رستگاری صوری آن قربانی، در سطح فیلم 
  . آیدمی  ساختن تاریخ سینما بردآزادهد و در همان حین در صدد می» زندگی«به بدن اردوگاه 

ست  فیلمی For ever Mozart.دهد رخ می for ever Mozart در به صورتی دوچندانهمان رستگاری این بار 
. گویددر این فیلم، کارگردان، ویکی، دخترش را در حین جنگ در سارایوو ترک می. ی فیلم ساختندرباره

در زمانی . رسدگیرد و به قتل می، در جنگل مورد تجاوز قرار میدختر توسط یک سرباز داوطلب بین المللی
ای را که به دخترش  است، جسد زن مرده Fatal boleroنزدیک به این اتفاق، ویکی که در حال ساخت فیلم 

لباسی که رنگ آن . پوشاندویکی جسد را با لباسی قرمز رنگ می .یابدشبیه است، در ساختمانی متروک می
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- شود و به عنوان نقش اصلی فیلم، ایفای نقش می سپس، آن زن زنده می.دختر ویکی همانند استبه لباس 

ی در انتهای فیلم چهره. زندگیرد و زن، دیالوگش را فریاد می برداشت از نمای آن زن می608ویکی . کند
ر بازیگر در حال فریاد زدن کات ایم، به تصوی دیده)18تصویر ( … historiesها را که در فیلممرد مرده در اردوگاه

  .ای ست درجه90ی زنی که دهانش را باز گذارده در حالیکه بدنش در وضعیت چرخش )19تصویر (.شودمی

 . کنندی دختر مرده در سارایوو و مرد مرده در آشوویتس را اجرا میویکی، زنده شدن دوگانه= گدار 

   19تصویر     / 18تصویر 
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  . کندی خود به عنوان واسطه رستگاری استفاده میاز چهره» موسیقی ما«ست که گدار در در همین زمینه ا

وشی گدارمĤبانه  را در ر)7تصویر ( و خود گدار )6تصویر (، مسلمان )5تصویر (نحیف یهودی ی هرسه مرد، اگر چهره
- ه گرفته شده است، چنانها دقیقن در قابی به یک اندازی آنکنیم که چهرهمیمشاهده با هم میکس کنیم، 

  )20تصویر (. سازندشدنی می»نا«ای حلشوند و چهرههایشان بر هم منطبق میها و دهانکه چشم

  20تصویر 

ای شوند و چهرهها در هم حل میای در واقعیت وجود ندارد، اما در عالم مجازی این چهرهالبته چنین چهره
- ناکجا آبادی که بدن. گشاید راهی نو به سمت آرمانشهر میست کهی رستگاریاین چهره. سازندیگانه می

  .یابندهای متنوع، در وجودی منفرد استحاله میهای مختلف، اعتقادات گوناگون و ایدئولوژی



١٠ 

 

  ؟توانند سینما را نجات دهندتالی میهای جدید دیجیآیا دوربین

مان، که به صورت دیجیتال به دست ی گدار، یهودی، مسلشدهی میکساگرچه چهره. هنوز جوابی نداریم
های آرمانشهری  تاریخبرای گشودنی تاریخ سینما و تاریخ بشریت آمده، ممکن است پاسخی باشد به مقوله

  i.در جایی دیگر
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