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چکیده
استفاده از فلسفه مزیتی رقابتی برای فیلمسازان به شمار میرود .ماتریکس از این مزیت بهره برده است .این فیلم
مرزهای واقعیت و خیال را درنوردیده است ،اما فیلمی صرفاً حادثهای یا علمی ـ تخیلی نیست؛ ماتریکس فیلمی
فلسفی است .این تحقیق دلیل فلسفیبودن فیلم ماتریکس را از منظر مکتبی فلسفی به نام «شکگرایی» بررسی و
چگونگی ارائۀ این مفاهیم فلسفی را در صورت زیباییشناختی فیلم دنبال میکند .نوآوری این پژوهش بر شفاف
ساختن نحوۀ استفاده از محتوای فلسفی در این فیلم به منظور استفادۀ فیلمسازان متمرکز است .روش تحقیق در
این مقاله ترکیبی از تحلیل محتوای کیفی ،تحلیل تصویر و مطالعۀ موردی ،با رویکرد روایی و رویکرد فرمی است.
نتایج این بررسی نشان میدهد که «ماتریکس» به اعتبار نظریات و ادبیات فلسفی و همچنین بنابر تحلیلهای
برخی فیلسوفان معاصر فیلمی فلسفی است و براساس «مکتب شکگرایی» قابل تحلیل و تفسیر است .یافتههای
تحقیق در سه محور پیرنگ ،شخصیتپردازی و میزانسن بیان شده است .این یافتهها نشان میدهد که در بخش
پیرنگ ،هشت مفهومِ فلسفی غار افالطون ،مغزهای درون خمره ،اتوپیا ،سیموالکرا ،جهان رؤیا و اصالت ادراک،
قرص قرمز یا آبی در جهان خیالی یا واقعی ،دیالوگ به مثابۀ عمل فلسفی ،و ماتریکس به مثابۀ شک فلسفی وجود
دارد .در شخصیتپردازی ،نئو به مثابۀ سقراط و دکارت در فیلم دیده میشود و در فرم ،با میزانسن «شک فلسفی»
روبهرو هستیم .همۀ این موارد با کمک هم مدل شکگرایی را در فیلم ماتریکس ایجاد کرده است.
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فیلم ماتریکس یکی از جذابترین و موفقترین فیلمهای تاریخ سینماست که  3جـایزۀ اسـکار را
در رشتههای تدوین ،صدا ،جلوههای صوتی و جلوههای ویـژه ،از آن خـودکرده اسـت (IMDB,
) .2339یک سایت معتبر نقد فیلم 91 ،درصد نمره را که از  330نقد اسـتخراج شـده ،بـرای ایـن
فیلم ثبت کرده است .نظر نهایی سایت میگوید «فیلم مـاتـریکس تــرکیبی فوقالعـاده از یـک
فیلم اکشن بینظیر همراه با جلوههای ویژۀ انقالبـی اسـت» ) .(Rotten, 2339پایگـاه اینترنتـی
فرانقد که درزمینۀ نقد فیلم بسیار معتبر است براساس نظر  05نفر از منتقـدان سرشناس بـه ایـن
فیلم امتیاز  10از  333را داده است ) .(Metacritic, 2339اینها همه گویای اهمیت بسیار ایـن
فیلم است .اما از منظری دیگر ،این اثر به منزلۀ واسطی بین فیلم و فلسفه عمل کـرده اسـت .در
مقالۀ پیش رو بیشتر به ابعاد فلسفی این فیلم پرداخته خواهد شد.
مسئلۀ مورد نظر تحقیقْ مواجهه با کاربرد فلسفه برای فیلمهای مـؤثرتر و زیبـاتر فلسـفی اسـت.
گودایناف سه صورت کلی برای فیلم فلسفی در نظر گرفته است« :فیلم دربارۀ فیلسوفان»« ،فیلم
دربارۀ فلسفه» و «فیلم به مثابۀ فلسفه» .نوع اول فیلمهای زندگینامهای دربارۀ فیلسوفان اسـت،
نوع دوم فیلمهایی سطحی از مسائل و مضامین فلسفی است و نوع سوم فیلمهایی اسـت کـه در
نمایش مسائل و مضامین فلسفی عمیقتر میشوند و ازنظر هنری نیز مؤثرتر هسـتند & (Read
) .Goodenough, 2335بر این اساس ،پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤاالت است:
 .3چرا ماتریکس فیلمی فلسفی است؟
 .2چگونه مبانی فلسفی در شکل و ساختار این فیلم ظهور کردهاند؟
در میان پژوهشهای فلسفی دربارۀ فیلمها ،وجود چنـین مطالعـاتی بـرای آنکـه فیلمسـازان
بتوانند از دستآوردهای فلسفه برای ساخت آثـاری جـذابتر و مانـدگارتر بیشـتر اسـتفاده کننـد،
ضروری است .نوآوری این پژوهش ،بر این موضوع متمرکز است که نحـوۀ اسـتفاده از محتـوای
فلسفی در فیلم مـاتریکس شـفافتر بـه مخاطبـان فیلمسـاز ارائـه گـردد تـا در ایـدهپردازیها و
فیلمسازیهای آینده به ایشان کمک کند.
فرضیۀ تحقیق این است که ماتریکس فیلمی با ساختار فلسفی است که میتوان مطابق بـا
مفاهیم مکتب شکگرایی فلسفی آن را تفسیر کرد و این مفاهیم در پیرنـگ ،شخصـیتپردازی و
میزانسن فیلم قابل رؤیت است.
روش تحقیق در این مقاله ترکیبی از تحلیل محتوای کیفی ،تحلیل تصویر و مطالعۀ موردی
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است .مطالعۀ موردی ما تحلیل و بررسی انطباق مفاهیم فلسفۀ شـکگرایی بـر فـیلم بـا رویکـرد
روایی در پیرنگ و شخصیتها و رویکرد فرمی در میزانسن را شامل میشود .در تحلیل و بررسی
فیلم ،از روشهای تحلیل تصویر نیز استفاده شده است .اما مهمترین بخـش در تحقیـق ،تحلیـل
یافتههاست؛ برای این کار از روشهای قیاسی و استقرایی تحلیل محتوا استفاده کـردهایم .توجـه
کنیم که هدف ،سطح و عناوین تحلیل باید از ابتدا توسط پژوهشـگر مشـخص شـود .کدگـذاری
همزمان با یادداشت برداری ،نیز انتزاع همزمان با مقایسه دو فعالیت اساسی رفت و برگشتی بـرای
مرحلۀ تحلیل است ) .(Given, 2339تحلیل دادههای کیفی به نامهای مختلفی خوانده میشـود.
برخی از نظریهپردازان ،تحلیل دادههـای کیفـی را یـک «علـم و هنـر» (Corbin & Strauss,
) 2339و برخی آن را ساختاریافته اما منعطف میدانند ) .(Charmaz, 2331برقراری توازن بـین
دو جنبۀ علمی و هنری در تحلیل کیفی اهمیت دارد .تحلیل دادهها فرآیندی اکتشافی است .ایـن
کشف مستلزم استخراج معانی از دادههاست .این معانی مبتنی بر شواهدند (Hennink, Hutter
) .& Bailey, 2333; Lichtman, 2332رابرت یین معتقد است کـه مطالعـۀ مـوردی ،کاوشـی
تجربی است که از منابع و شواهد چندگانه برای بررسـی پدیـدۀ موجـود در زمینـۀ واقعـیاش ،در
شرایطی که مرز بین پدیده و زمینۀ آن به وضوح روشن نیست ،اسـتفاده میکنـد ).(Yin, 3898
فیلم ماتریکس به این دلیل برای مطالعۀ موردی انتخاب شده است که بسیاری از متفکـران ایـن
اثر را فیلمی فلسفی میدانند.
 .2پیشینۀ تحقیق

دربارۀ نسبت بین فیلم و فلسفه مقـاالت و کتابهـای مختلفـی نگاشـته شـده و در مـورد فـیلم
ماتریکس و بررسی وجوه فلسفی آن نیز کتابها و مقاالتی به رشته تحریر درآمده است .به فـیلم
ماتریکس ذیل مباحث مختلفی همچون شکگرایی ،معرفتشناسی ،نمـود و واقعیـت و آزمـایش
ذهنی شک در کتابهای مختلف پرداخته شده است .مری لیچ و امی کاروفسکی در کتاب فلسفه
از طریق فیلم ،ماتریکس را در ذیل مبحث شکگرایی بررسی کردهانـد (Litch & Karofsky,
) .2333توماس وارتنبرگ ،یکی دیگر از فیلسوفان معاصر که در زمینۀ فیلم و فلسفه قلمفرسـایی
کرده ،در کتابش تحت عنوان تفکر روی پرده :فیلم به مثابۀ فلسـفه ،فـیلم مـاتریکس را در ذیـل
آزمایش ذهنی شک بررسی و تحلیل کـرده اسـت ) .(Wartenberg, 2331ریچـارد فـومرتن در
کتاب معرفی فلسفه از طریق فیلم ضمن مقالهای به نام «شکگرایی» ،فـیلم مـاتریکس را ذیـل
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چارچوب نظری این تحقیق به دو بخش فلسفه و فیلم تقسیم میشود .در حـوزۀ فلسـفه ،مکتـب
شکگرایی مد نظر محقق است .دانشنامۀ راتلج ،شکگرایی را شامل دیدگاههایی میداند که بـه
نحوی امکان دستیابی به معرفت را انکار میکنند ) .(Craig, 3889. P.239دورۀ اول شکگرایی
قدیم به سه بخش سوفسطایی ،پیرهونی و آکادمیک قابل تقسـیم اسـت .نخسـتینبـار ،پیرهـون
شکگرایی را به صورت مکتبی فلسفی درآورد .بـه همـین دلیـل ،وی را «بنیانگـذار شـکاکیت»
میشناسند .پیرهون میگفت :ما فقط میتوانیم بدانیم که اشیا چگونه به نظرمان میآینـد .اشـیاء
واحد برای مردم گوناگون ،متفاوت به نظر میآیند و ما نمیتوانیم بدانیم که کدام حـق و درسـت
است .در برابر هر قولی ،قول مخالفی میتوانیم عرضه کنیم با دالیلـی بـه همـان انـدازه معتبـر.
بنابراین ،ما نمیتوانیم دربارۀ هیچ چیزی مطمئن باشیم؛ مـرد خردمنـد از حکـم قطعـی و راسـخ
خودداری میکند .بهتر است به جای اینکه بگوییم «اینچنین است» بگوییم «به نظر من چنـین
میآید» یا «ممکن است چنـین باشـد» ) .(Copleston, 3880شـکگرایی آکادمیـک در میـان
طرفداران سقراط و افالطون ،به استناد رسالۀ آپولوژی تأسیس شد ) .(Cicero, 2331تفاوت این
مکتب با پیروان مکتب پیرهونی این بود کـه اهـل تحقیـق علمـی بودنـد و از بحـث خـودداری
نمیکردند؛ اما از تحقیق و پژوهش ،هیچگاه به نتیجۀ قطعی نمیرسیدند .با توجـه بـه گسـتردگی
شکگرایی در تاریخ فلسفه ،ما مقالۀ «شکگرایی» نوشتۀ پیتر کلین از دانشنامۀ فلسفی استنفرد
را مالک کار قرار داده ایم .اما برای توضیح بحث به برخی کتب و مقاالت معتبر دیگر نیز مراجعـه
شده است .کلین می نویسد که شک فلسفی در مقابـل شـک عـادی و روزمـره قـرار دارد .شـک
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مبحث معرفتشناسی تفسیر کرده است ) .(Fumerton & Jeske, 2333ویلیام اروین در کتـاب
ماتریکس و فلسفه در مجموعهای شامل  25مقاله به بررسی ابعاد فلسفی مختلف فیلم ماتریکس
پرداخته است ) .(Irwin, 2332جاشوآ کلوور نیز در کتاب ماتریکس دربـارۀ وجـوه فلسـفی فـیلم
صحبت کرده و ماتریکس را بـه مثابـۀ ایـدئولوژی در نظـر گرفتـه اسـت ) .(Clover, 2333در
مطالعات ذکرشده فیلم ماتریکس در ذیل موضوعات مختلفی از فلسـفه ،تحلیـل و بررسـی شـده
است .این موارد برای فیلمسازان و پژوهشگرانی که در حوزۀ فیلم کـار میکننـد ،خیلـی راهگشـا
نیست .فیلمسازان درصدد درک این نکتهاند که چگونه میتوان از فلسفه برای ارتقای کیفی فـیلم
استفاده کرد .آنچه این مقاله را از سایر مطالعات مشابه جدا میکند ،رصد این موضـوع اسـت کـه
چگونه مبانی فلسفی فیلم در صورت زیباییشناختی و ساختاری اثر به سمع و نظر میرسد.
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فلسفی شکی است که در انتها پاسخی برای آن یافت نمیشود ،این شـک ادامـه دارد؛ امـا شـک
عادی همیشه راهی برای برطرف شدنش وجود دارد .سپس ،کلـین طرحـی بـرای شـک فلسـفی
معرفی میکند .او مینویسد« :اگر گزارهای وجود داشته باشد ،میتوان سـه حالـت در برابـر ایـن
گزاره در نظر گرفت :الف) تصدیق گزاره ،ب) تصدیق نقیض گزاره و ج) پرهیز از نسـبت صـدق و
کذب به گزاره» .کلین این موضوع را «طرح ابتدایی شـک فلسـفی» میخوانـد ).(Klein, 2335
شکل دیگر شک فلسفی را میتوان به این صورت تعریف کرد« :گزارههای نـوع  EI3گزارههـایی
دربارۀ جهان خارجاند که از نظر معرفتشناختی اهمیت دارند؛ ایـن گزارههـا را جـزو معرفتهـای
قابلدستیابی حساب میکنیم» .حال یک فراگزاره در نظر بگیرید« :ما میتوانیم دربارۀ گزارههـای
نوع  EIمعرفت کسب کنیم» .بنا بر طرح شکگرایی ،سه حالت برای ایـن فراگـزاره میتـوان در
نظر گرفت :الف) تصدیق کنیم که امکان کسب معرفت دربارۀ گزارههای نـوع  EIوجـود دارد (در
این حالت جزمباور و معرفتباور هستیم)؛ ب) تصدیق کنیم که کسب معرفـت دربـارۀ گزارههـای
نوع  EIبرای ما امکان ندارد (یعنی نقیض گزارۀ اول) .پیروان این گرایش را «شکاکان آکـادمی»
میخوانیم .اهالی آکادمی تصدیق میکردند که ما نمیتوانیم دربـارۀ گزارههـای نـوع  EIمعرفـت
کسب کنیم .این شکاکیت مستلزم آن است که فرد خود را در دنیایی تصـور کنـد کـه بـا دنیـای
واقعی کامالً فرق دارد ولی قابل تمیز از دنیای واقعی نیست یا حداقل افـراد حاضـر در ایـن دنیـا
نمیتوانند این دو دنیا را از هم تمیز دهند .این نوع از شکاکیت بر تصدیق این نکته بنا شده است
که ما نمیتوانیم دربارۀ گزارههای نوع  EIمعرفت کسب کنیم ،چون شواهد ما کـافی نیسـت؛ ج)
بیطرفی یا عدم تصدیق حالت اول یا دوم .به حامیان این دیدگاه «شکاکان پیرهونی» میگوینـد.
پیرهونیها از تصدیق هر گزارۀ غیربدیهی ـ یعنی هر گزارهای که میتوان دربارهاش «اما و اگـر»
معقولی مطرح کرد ـ اجتناب میکردند ) .(Klein, 2335شک فلسفی به این مسئله میپردازد که
آیا شرایط موجه کردن معرفت قابل دستیابی است یا نه .اینجا محل بحث دربارۀ تصـدیق امکـان
کسب معرفت یا رد امکان آن است .شکاکان آکادمی تصدیق میکنند که ما امکان کسب معرفت
دربارۀ گزارههای  EIنداریم؛ چون شواهد ما کافی نیست .شکاکیت بر همین نکته بنا شده اسـت.
بنیان شـکاکیت فلسـفی دکـارت در ایـن گـزاره بـود« :قـوۀ شـناخت مـن قابلاعتمـاد نیسـت»
) .(Descartes, 2339اگر این گزاره صادق باشد همه گزارههای نوع  EIزیر سؤال میرود .ایـن
گزاره دو ویژگی دارد :اول اینکه هیچ راهی برای رد آن نیست و دوم اینکه هیچ راهی برای خنثی
1. Epistemically Interest
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 .4یافتههای پژوهش

انتخاب فیلم ماتریکس به مثابۀ مطالعۀ موردی یکی از استراتژیهای این تحقیق است .ماتریکس
به نویسندگی و کارگردانی واچوفسکیها وامدار ادبیات علمی تخیلی اسـت؛ امـا گیبسـون معتقـد
است این فیلم قطعاً عالیترین اثر در ژانر سایبرپانک 2است ) .(Gibson, 2330فـیلم مـاتریکس،
داستان هکری رایانهای به نام توماس اندرسون 0است .او با آشنایی بـا مورفیـوس 3و ترینیتـی 3و
1. Justified
2. CyberPunk
3. Thomas Anderson
0. Morpheus
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کردن نتایج حاصل از آن نیست .در این صورت هیچگاه نمیتوان به بـاور صـادق موجـه 3رسـید.
نسخۀ دکارتی شکاکیت آکادمی شرطهای دشوار و سختی بـرای کسـب معرفـت دارد؛ لـذا هـیچ
گزارهای که مبنای شک معقول است نباید خنثینشده بـاقی بمانـد ) .(Klein, 2335شـکگرایی
بیشتر به کل زنـدگی ذهنـی ما میپـردازد تا ادراکات منفرد ما :چطـور میتـوان فهمیـد دربــارۀ
دنیـای خارج فریب نخـوردهایم؟ چطـور میتـوان فهمیـد در آینـده ادراکـاتی نخواهیم داشت که
ادراکـات فعلـی و گـذشتـه ما را بیاعتبـار نکنـد؟ ) .(Litch & Karofsky, 2333شـکاکیت از
این واقعیت نشئت میگیرد که ما فقط حسهای خودمان را به طور بیواسـطه ادراک مـیکنیم و
نه اشیاء خارجی را! شکاکیت از همینجا شروع میشـود کـه مـیفهمیم همـۀ آنچـه بـه صـورت
مستقیم از آن آگاهیم فقط ادراکات ماست و نه اشیاء مستقل از ذهنمان .بنیان شک فلسفی زمانی
شکل میگیرد که همۀ گزارههای نوع  EIزیر سؤال بروند و استفاده از برخی از این گزارهها برای
رفع شک در برخی دیگر ممکن نباشد .در شکگرایی به خود باور شک داریم؛ به اینکه آیا جهـان
خارجی و شیء خارجی در آن هست یا نیست؟ به اینکه آیا میتوانم ادراکی از شیء داشـته باشـم
یا نه؟ به اینکه آیا اصالً «من» وجود دارم که بتوانم ادراک کنم؟ دکـارت در تـأمالت همـۀ ایـن
گزارهها را رد کرد؛ اما در وجود خودش به منزلۀ یک موجود متفکر نتوانست شک کند .بنابراین ما
با مالک قرار دادن مقالۀ «شکگرایی» دانشنامۀ فلسـفۀ دانشـگاه اسـتنفرد و تحلیـل دادههـای
برآمده از فیلم ماتریکس به مؤلفهسازی معیارهایی برای فیلم فلسفی پرداختهایم.
دربارۀ تعامل فیلم و فلسفه البته دو نگاه وجود دارد .یکی اینکه فـیلم براسـاس یـک پشـتوانۀ
فلسفی ساختاربندی میشود .دوم اینکه فیلم براساس ساختار خود ،تفسیر فلسفی پیدا میکند .این
پژوهش بیشتر براساس نوع دوم است.

 ║ 333فصلنامه علمی رسانههای دیداری و شنیداری

║ سال  ،30شمارۀ  ،03تابستان 3089

گذر از حوادث مختلف متوجه میشود ،جهانی که تابهحال دیده و شـناخته اسـت ،تـوهمی بیشـتر
نیست و انسانها واقعیت شبیهسازیشـده توسـط ابررایانـههایی بـه نـام «مـاتریکس»انـد .او بـا
همراهی مورفیوس بدن واقعی خودش را از دست ماتریکس خالص میکند و با آموزشهایی کـه
میبیند با مسئلۀ یگانه بودن خودش مواجه میشود .ابتدا ،او اعتقادی به یگانه بودنش ندارد ،اما تا
پایان فیلم به این باور میرسد که همان یگانه است .پنج شخصـیت اصـلی فـیلم ،نئـو( 2تومـاس
اندرسون) ،مورفیوس ،ترینیتی ،سایفر 0و اوراکـل3انـد .در سراسـر فـیلم ،تفاسـیر فلسـفی در ایـن
شخصیتها تجسم مییابد .ا ین فیلم دربرگیرندۀ ارجاعات مختلف فلسفی نیز هست؛ این ارجاعات
دامنۀ وسیعی در تاریخ فلسـفه از سـقراط و افالطـون تـا دکـارت ،کانـت ،پـاتنم و بودریـار را در
برمیگیرد .بعد از طبقهبندی و تحلیل یافتهها مشخص شد که مؤلفههای مفاهیم فلسفی در فـیلم
در سه محور شخصیتپردازی ،پیرنگ و میزانسن نمود یافته اسـت .بـرای مثـال نئـو بـه منزلـۀ
شخصیت اصلی به منزلۀ فیلسوف در فیلم حضور دارد .ماتریکس به مثابۀ فیلم فلسفی در پیرنگ،
مفاهیم مختلفی را در برمی گیرد و میزانسن فیلم نیز نکاتی بـرای سـاختار بخشـیدن بـه مفـاهیم
فلسفی در خود نهفته دارد .این یافتهها در ادامه به تفصیل میآید.

نمودار  .3مؤلفههای فلسفی در فیلم ماتریکس
1 .Trinity
2 .Neo
3. Cypher
0. Oracle
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در میان این مؤلفههای فلسفی ابتدا به شخصیت میپردازیم .در بخش شخصیتپردازی ،نئـو
در طول فیلم ،به منزلۀ فیلسوف ،ابتدا با یک سؤال فلسفی و هستی شـناختی روبهروسـت .سـؤال
این است که «ماتریکس چیست؟» این سؤال ابتـدا از زبـان ترینیتـی و سـپس مورفیـوس بیـان
میشود .در جریان کشف پاسخ این سؤال ،نئو ناخواسته با ترینیتی مالقـات میکنـد و سـپس بـا
مورفیوس آشنا میشود و پس از تماس تلفنی و مالقات با او به پاسخ سؤالش میرسد .کمکم نئو
در سیر و سلوک و دیالکتیک شخصی خود به مانند یک فیلسوف در پـی درک هستیشـناختی و
معرفتشناختی خود برمیآید .در این مسیر ابتدا با تفکرات دکارتی درصدد شناخت واقعیت است و
از اینکه در رؤیا به سر می برد و توانایی تمـایز رؤیـا از واقعیـت را نـدارد در رنـج و عـذاب اسـت.
شناخت حقیقت مسئلۀ دیگر اوست؛ او به دنبال شناخت این است که آیـا واقعـاً «آن فـرد یگانـه
است؟!» بنابراین همچون سقراط برای کشف خویشتن به دیدار اوراکل میرود.

نمودار  .2شخصیتپردازی فلسفی در فیلم ماتریکس
 .2-4نئو به مثابۀ سقراط

سقراط روش خاصی داشت؛ او وقتی با اوراکل در معبد دلفی مالقات کرد بـا اقـرار بـه اینکـه
چیزی نمیداند ،به نادانی خویش اعتراف کرد .از اینرو اوراکل که پیشگو و بـرای یونانیـان قابـل
احترام بود ،او را عاقلترین انسان بر روی زمین نامید .سقراط در ابتدا موافق نظـر اوراکـل نبـود،
ولی درنهایت معنای کنایی حرف او را فهمید ) .(Scott, 2333خردمندترین انسان کسی است که
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به نادانی خود اعتراف میکند .عبارت «خودشناسی» یا «خودت را بشناس» که بر دیوارهای معبد
اوراکل وجود داشته است به این نکته اشاره میکرده که حکمت حقیقی ،در شناخت جهل پنهـان
است .وقتی نئو به اتاق اوراکل در فیلم ـ که آشپزخانۀ همان کاشانهای است که او در آنجا زندگی
میکند ـ وارد میشود همان عبارت «خود را بشناس» )” (“Know Thyselfرا بـاالی در اتـاق
می بیند .نئو نیز مانند سقراط مایل است به جهل و نادانی خود اقـرار کنـد و اعتقـاد نـدارد کـه او
همان یگانه است .اما در پایان فیلم به این یگانه بودن ایمان و باور پیـدا میکنـد .آنچـه اوراکـلِ
پیشگو به او گفته بود ،عیناً به وقوع میپیوندد .در روایت فیلم ،نئو پس از کشـته شـدن ،در تولـد
دوبارهاش ـ که به نوعی بازگشت تلقی میشود ـ بر ماتریکس غلبه میکند.

تصویر  .3مالقات نئو با پیشگو (اوراکل)
در آشپزخانۀ آپارتمان محل زندگی وی در ماتریکس
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تمثیل نابغۀ شرور :دکارت در سال  3133میالدی در کتاب تأمالت در فلسفۀ اولی مینویسـد:
اگر من خودم را متقاعد کنم که هیچچیز در جهان وجود ندارد ،نه آسمان ،نه زمین ،نـه ذهنهـا و
نه جسمها و به همین منوال ادامه دهم ،آیا میتوانم به این نتیجه برسم که من وجود ندارم؟ نـه،
اگر من بتوانم خودم را متقاعد کنم ،پس من وجود دارم .اما یک قدرت فریبکار همیشه مرا فریـب
میدهد ،در این صورت من بدون شک وجود دارم ) .(Descartes, 2339دکارت در تأمالت ،اول
پذیرش چیزهایی را که به وضوح یقینی نیستند معلق کرد .اما نمیدانست ادراکـاتی را کـه از سـر
عادت تکرار میشد چگونه معلق کند .لذا ایـن آزمـایش را ایجـاد کـرد (Litch & Karofsky,
) .2333دکارت مینویسد:

فرض میکنم به جای خدای متعالی خیرخواه ،یگانه منبع حقیقت ،یک نابغۀ (دیو)
شرور ،که قدرتمند و فریبکار است سعی در گمراه کردن من دارد .فرض میکنم
آسمان ،هوا ،زمین ،رنگها ،شکلها ،صداها و همۀ اشیاء خارجی چیزی نیستند،
مگر بازیهای فریبکارانۀ تخیل من که توسط آن نابغۀ (دیو) شرور برای فریب
سادهلوحی مثل من صحنهسازی شده است
).(Descartes, 2446: 22

دکارت کتابش را با این ادعا شروع میکند که باید همۀ باورهایش را بـه طـور کامـل از بـین
ببرد و دوباره از بنیادها شروع کند .او معتقد است به منظور رد کردن نظراتش کافی است که عقل
او حداقل یک دلیل برای شک و تردید پیدا کند .شناختشناسی دکارت تردیدهای شکاکانه را بـه
منزلۀ ابزاری برای پاکسازی زمینههای شناخت تفسیر میکند .خالقیت دکارت در این است کـه
از شک برای تخریب و از پاکسازی به منظـور سـاختن اسـتفاده میکنـد ).(Newman, 2331
نیومن می نویسد که ازلحاظ تاریخی ،دو گونه شک متمایز درباب رؤیـا وجـود دارد .یکـی از آنهـا
«شک خواب بودن در لحظه» و دیگری «شک خواب بودن همیشـگی» اسـت .بنـابراین تمثیـل
شک نابغۀ شرور دکارت به منزلۀ قویترین تردید شکاکانه که نوعی شـک مربـوط بـه رؤیاسـت
میتواند در پاکسازی زمینههای شناخت عمل کند ) .(Newman, 2331جهان ماتریکس توسط
هوش مصنوعی ابررایانهها خلقشده است و توسط نرمافزارهایی که هرکـدام بـه شـکلی تجسـم
یافتهاند مدیریت و کنترل میشود .این ماشینها واقعیت مجازی را به منزلۀ حقیقت بـر انسـانها
تحمیل میکنند .شخصیت نئو همانند دکارت در هنگام زندگی در ماتریکس بـه آن شـک کـرده
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است .این موضوع در دیالوگهایی که او در جایجای فیلم دارد قابـل رؤیـت اسـت .در جـایی از
فیلم ،نئو وقتی برای اولینبار با مورفیوس مالقات میکند ،مورفیوس به او میگوید« :تو اینجـایی
چون چیزی میدونی ولی نمیتونی توضیحش بدی و فقط آن را حس کردی ،در تمـام زنـدگیت
حس کردی که ایرادی در کار دنیا هست! نمیدونـی چیـه ،ولـی ایـن حـس وجـود داره و آزارت
میده!» ) .(Wachowski & Wachowski, 3888این مباحث ،روایت فیلم را براسـاس تمثیـل
نابغۀ شرور دکارت کامالً قابل تفسیر میسازد .شخصیت نئو درنهایت نیز مانند دکارت میداند که
هیچچیز ارزشی ندارد و حتی دربارۀ وجود آن چیزها سؤال میکند و شک دارد که واقعیاند؛ یا نه،
مثل صندلیهای فضای شبیهسازیشدهاند در آموزشهایی کـه زیـر نظـر مورفیـوس میگذرانـد.
مشخصاً میتوان گفت که فیلمساز از نظریۀ نابغـۀ شـرور دکـارت الهـام گرفتـه و براسـاس آن و
منطبق بر آن اندیشیده و فیلم را ساخته است .دکارت معتقد است حس المسه از شنوایی و بینایی
در تشخیص قویتر است و فریب خوردن از این حس کمتر است .وقتی نئـو در برنامـۀ آموزشـی
مورفیوس به مبل قرمزرنگ دست میکشد ،میپرسد آیا این واقعی است؟ نئـو در آن صـحنه ،بـه
رغم استفاده از حس المسه ،توانایی تمایز نهادن میان ادراک اصیل و غیر اصیل را ندارد.

تصویر  .2لمس کردن حقیقت مبل توسط نئو
در فضای شبیهسازیشدۀ آموزش ماتریکس
 .4-4پیرنگ فلسفی

پیرنگ در فیلم فلسفی ماتریکس بخـش بـزرگ و مهمـی را شـامل میشـود .ارجاعـات فلسـفی
مختلفی در فیلم به نظریات فیلسوفان بزرگی مانند سقراط ،افالطـون ،دکـارت ،کانـت ،بودریـار و
پاتنم وجود دارد .این ارجاعات ،همه در پیرنگ و مضمون فیلم قابل مشاهده و درک هستند.
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نمودار  .0مفاهیم فلسفی در پیرنگ فیلم ماتریکس
 .5-4ماتریکس به مثابۀ غار افالطون

تمثیل غار افالطون شاید معروفترین مثال در معرفتشناسی است .این تمثیـل ضـمن دیـالوگی
بین گالوکن ،برادر افالطون ،و سقراط مطرح شده و بارها به آن ارجاع داده شده است .افالطـون
دربارۀ گروهی از مردم زندانیشده در غل و زنجیر در یک غار صحبت میکند که سایههایی روی
دیوار غار میبینند و آن را تنها واقعیت موجود میپندارند .افالطون مینویسد که شناخت آنهـا از
چیزها به گذشته شان محدود شده است .اگر کسی از ایشان بتواند خود را آزادکنـد و بـه بیـرون از
غار بیاید ،میتواند واقعیت جهان را ببیند .البته زندانی بعد از خروج از غار باید بـه وضـعیت جدیـد
عادت کند تا بتواند جهان را ببیند .درنهایت ،آن فرد آزاد میفهمد که علت همهچیز در جهان قابل
رؤیت است ) .(Plato, 2339در جریان فیلم ماتریکس نیز همین روایت دیده میشـود :مـا ابتـدا
ماتریکس را باور میکنیم و سپس کمکم با توهمی و خیالی بودن مـاتریکس روبـهرو میشـویم؛
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سپس میبینیم که نئو از این دنیا خارج شد و در چند مرحله به دنیای واقعی رسید .مخاطبْ رونـد
عادت کردن به دنیای واقعی را در شخصیت نئو کامالً میبیند و حس میکند .نئو در پایان فیلم با
شناخت حقیقت به دنیای ماتریکس بازمی گردد تا آنچه نادیدنی بود به مردم نشان دهـد ،دنیـایی
که در آن همهچیز ممکن است.
 .1-4ماتریکس به مثابۀ اتوپیا

در پیرنگ فیلم ،در نحوۀ ارتباط افراد داخل ماتریکس و ارتباط آنها بـا سیسـتم ،نظـرات فلسـفی
امانوئل کانت تأثیرگذار بوده است .کانت در نقد عقل محض میگوید :مردم برای جستجو در دنیا
و فهم آن از ابزارهای مصـنوعی (زبـان و غیـره) اسـتفاده میکننـد و بنـابراین تمـایز حقیقـت از
تصورات کاذب کار سختی است؛ یعنی ما خودمان ،خودمان را فریب میدهیم و برای فهم حقیقت
باید با ذهن باز آن را جستجو کنیم ) .(Guyer, 2333این نکته به وضوح در صحنهای که مـأمور
اسمیت دربارۀ اولین نسخۀ ماتریکس صحبت میکنـد مشـخص اسـت .نسـخۀ اولیـه قـرار بـود
آرمانشهر انسان باشد ،یعنی جهانی بـدون نقـص ،فـارغ از رنـج و محنـت و سرشـار از شـادی و
خوشبختی .مأمور اسمیت میگوید «افتضاح بـود .هـیچکس ایـن نرمافـزار را نمیپـذیرفت .همـۀ
تولیدات [انسانی] ما از بین رفـت» ) .(Wachowski & Wachowski, 3888ماشـینها بـرای
اینکه انسانها را مطیع کنند مجبور شدند نرمافزار را طوری تغییر دهند که مـاتریکس مطـابق بـا
دنیا در سال  3888باشد .این جهان از آرمانشـهر فاصـلۀ زیـادی داشـت امـا انسـانها آن را بـه
آرمانشهر فاقد رنج ترجیح دادند .این رویکرد کانتی است ) .(Irwin, 2332در حقیقـت ماشـینها
میخواستند انسانها را کامالً مطیع کنند ،اما راضـی کـردن انسـانها ،بـه صـورت خودآگـاه یـا
ناخودآگاه ،کار سادهای نیست.
 .7-4ماتریکس به مثابۀ سیموالکرا

درصحنهای از فیلم ،نئو از بین کتاب سیموالکرا و شبیهسازی 3ژان بودریـار از بخـش پـو گرایی،
دیسکتی هکشده به قیمـت  2333دالر را بـه یکـی از مشـتریهـایش میدهـد (Rothstein,
) .2330این تصویر البته تنها ارجاع فیلم به کتاب بودریار نیست .درجایی از فیلم نیـز ،مورفیـوس
بعد از توضیح دادن حقیقت ماتریکس به نئو ،از این کتاب نقلقول میکند و میگوید «به برهوت
واقعیت خوشآمدی!» ) .(Poole, 2331واچوفسکیها به منزلۀ کارگردان فیلم ماتریکس ،قبـل از
1. Simulacra & Simulation
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کتاب او را درست نشان نداده است و باعـث تحریـف و کجفهمـی آن میشـود (Baudrillard,

) .2333لذا اینکه ماتریکس توانسته باشد تمثیلی بودریاری از جهان معاصری که به شدت تجاری
و با رسانهها شبیهسازی شده عرضه کند یا نه محل اختالف نظر است .البته تأثیر شگرف نظـرات
بودریار بر فیلم و گروه سازنده بسیار روشن و شفاف است و میتـوان بـه صـورت الگـویی بـرای
ساخت دیگر فیلمهای فلسفی از آن بهره برد.
 .8-4ماتریکس و مغزهای درون خمره

هیالری پاتنم ،فیلسوف معاصر در سال  3893میالدی در کتابش با عنوان عقل ،حقیقت و تـاریخ
آزمایشی فکری برای ترسیم شکاکیت دکارتی مطرح میکند .او میگوید :تصور کنید دانشـمندی
دیوانه مغز ما را از جمجمه خارج کرده و در مادهای مغزی زنده نگاه داشته است و سـپس توسـط
سیستم رایانهای توهم زندگی را برای ما رقم میزند .فرضیۀ اصلیای که استدالل پـاتنم را تأئیـد
میکند ،چیزی است که او به آن «محدودیت علّی »3میگوید .استدالل او چنین است« :یک واژه
به یک شیء ارجاع می دهد تنها اگر رابطۀ علّی مناسب و مقتضی بین واژه و شـیء وجـود داشـته
باشد» ) .(Putnam, 3893, 35صحنهای در فیلم ماتریکس وجود دارد کـه بـدن اصـلی نئـو در
فضای خاصی که شبیه سلول است آزاد میشود .این بدن در مایعی مغزی زنده نگهداشته میشود
و توسط رایانههای ماتریکس توهم واقعیت برای او ساخته میشود .آزمایش فکری پـاتنم قابلیـت
بسیاری برای نمایش تصویری دارد .این موضوع در داستان ماتریکس کامالً مشهود و قابل رؤیت
است .البته این آزمایش الهامبخش دیگر داستانها ،فیلمها و بازیهای رایانهای نیز بوده است.

1. Casual Constraint
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شروع فیلم برداری ،همۀ عوامل اصـلی ،خصوصـاً بـازیگران را بـه خوانـدن کتـاب سـیموالکرا و
شبیهسازی ژان بودریار ملزم کرده بودند .اما با این همه ،بودریار درجایی گفتـه اسـت کـه فـیلم،
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تصویر  .0نئو پس از بیداری در سلولش در جهان واقعی
 .1-4جهان رؤیا و اصالت ادراک نئو

در دو بخش از فیلم ،مسئلۀ خواب و رؤیا به صورت کـامالً شـفاف در دیـالوگ بـازیگران مطـرح
میشود .ابتدا در دقیقۀ  8فیلم ،نئو به مرد خریدار دیسکت هکشده میگوید« :تا حاال شده اسـت
که این حس را داشـته باشـی کـه نـدانی در خـواب هسـتی یـا بیـداری؟!» & (Wachowski
) .Wachowski, 3888برای دومینبار در دقیقۀ  03فیلم ،پس از اولین مالقات بـا مورفیـوس و
انتخاب قرص قرمز برای ادامۀ راه و آگاه شدن ،نئو اطراف را نگاه میکند؛ نگاهش به یـک آینـه
میرسد .آینه ترکخورده است ولی شروع به ترمیم خودش میکنـد .نئـو از دیـدن ایـن موضـوع
تعجب میکند و از دیگران میپرسد که آیا شما هم دیدید؟! او با انگشت به آینه مـیزنـد و مـادۀ
جیوهای آینه دستان او را در برمیگیرد و از دستانش باال میرود .در همین حال مورفیـوس بـه او
میگوید «تا به حال خوابی دیدی نئو که مطمئن باشی واقعیه؟ اگر نتونی از اون خواب بیدار شـی
چه؟ چطور میشه تفاوت بین رؤیا و واقعیت را درک کـرد؟» (Wachowski & Wachowski,
) .3888در حقیقت« ،رؤیا دیدن» کلیدواژهای مضمونی در سراسر فیلم است ) .(Grau, 2335نئو
در طول فیلم بارها از خواب بیدار میشود و این اولین قدم برای شکاکیت است:
 در دقیقۀ  1فیلم ،نئو که بین انبوهی از رایانههاست بیدار میشود؛
 در دقیقۀ  32فیلم ،نئو با صدای زنگ ساعت کـه  8:39صـبح را نشـان میدهـد ،دوبـاره از
خواب میپرد .او بـه شـرکت  Metacortexمـیرود .در شـرکت ،در اتـاق مـدیر ،تومـاس
اندرسون در حال توبیخ شدن است ،به این دلیل که خود را یگانه میبیند و احساس میکند
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قوانین در مورد او صدق نمیکند؛
 در دقیقۀ  23فیلم ،پس از آنکه ظاهراً در شب قبلی یک ردیاب در شکم او قراردادند دوبـاره
توماس اندرسون از خواب میپرد؛
 در دقیقۀ  02فیلم ،نئو در یک محفظۀ پیلهمانند در میان مایعی لزج با چندین کابل و سـیم
که به بدنش متصل است ،در کورسویی از نور قرمزرنگ بیـدار میشـود( .مورفیـوس« :بـه
دنیای واقعی خوشآمدی!»)؛
 در دقیقۀ  01فیلم ،نئو در اتاقش در سفینۀ مورفیوس ،روی تخت بیدار میشود( .مورفیـوس:
«مهمتر از مکان ،زمانه! در نظر تو سال  3888است اما واقعاً حدود  2388است»)؛
 در دقیقۀ  33فیلم ،نئو پس از کشف حقیقت ماتریکس از هوش میرود و روی تخـتش بـه
هوش میآید.
مسئلۀ خواب و رؤیا یکی از مسائل دکارت است .او میاندیشد که آیـا در حـال خـواب دیـدن
میتوانیم معرفتی دربارۀ جهان خارج کسب کنیم؟ دکارت میگوید چیزهـایی مثـل بـدن و ماننـد
آنها ممکن است خیالی باشند ،اما درهرصورت مجبوریم اعتراف کنیم که بعضی چیزهای سادهتر
و عمومیتر وجود دارند که واقعی و حقیقیاند ) .(Descartes, 2339آیا نشانۀ قابل اتکایی بـرای
تمییز خواب از بیداری وجود دارد؟ دکارت معتقد است اتفاقات داخل خـواب از طریـق حافظـه بـا
سایر بخشهای زندگی در ارتباط نیست؛ در حالی که اتفاقات بیداری با سایر بخشهـای زنـدگی
در ارتباط است .وقتی چیزی را ادراک میکنیم ،به طور مستقیم به شیء خـارجی آگـاهی نـداریم.
ادراکات ما فقط در ذهن ما وجود دارند و به خودیِ خود معادل شیء خارجی نیستند .فقط با تمایز
گذاشتن میان ادراکات و اشیاء خارجی است که این موقعیتهـا معنـادار مـیشـوند .دکـارت ایـن
موضوع را جدی گرفت و شرط ادراک اصیل را تطبیق ادراک ذهنی با معلولی خارجی با همان کم
و کیف دانست .بر همـین اسـاس ،مـری لـیچ و امـی کاروفسـکی دربـارۀ اصـالت ادراکـات نئـو
مینویسند :نظریۀ ادراکات بازنمایانگر دکارت ،وجود رابطۀ علّی میان ادراک و شیء ادراکشـده را
تأئید میکند .باید ارتباطی مستقیم بین دنیای درون ذهن انسان و دنیای خارجی که واقعی اسـت
وجود داشته باشد .ادراکات تولیدشده توسط ماتریکس شرط دقت در بازنمـایی را ارضـا نمیکنـد.
این ادراکات معلول نرمافزار ماتریکس و رایانههای فیزیکی آن است ،اما معلول شیء خارجی کـه
بازنمایی میکند ،نیست ) .(Litch & Karofsky, 2333از دقیقۀ  02به بعـد ،ظـاهراً ادراک نئـو
اصیل است ،مگر زمانهایی که به ماتریکس برمیگردد .ماتریکس نمایانگر این است کـه وقتـی
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چیزی را ادراک میکنیم مستقیماً به شیء خارجی آگاهی نداریم .اما بر عکس ،دکـارت میگویـد
ادراکی اصیل است که معلول شیء خارجی باشد و دقیقاً آن را بازنمایی کند .بایـد رابطـهای علّـی
میان ادراک و شیئی که ادراک نمایانگر آن است وجود داشته باشد .مسئلۀ دکارت این اسـت کـه
کسی که چیزی را ادراک میکند چطور میتواند گواهی بیابـد بـر اینکـه ادراکـش معلـول شـیء
خارجی است و دقیقاً آن را بازنمایی میکند و این سؤال در فیلم بدون پاسخ میماند.
 .93-4قرص قرمز یا آبی به مثابۀ دنیای واقعی یا ماتریکس خیالی

یکی از موضوعات مهمْ پیرنگ فیلم است کـه نسـبت بـه داسـتان آن ضـعیفتر اسـت و نکـاتی
تناقضآمیز در آن وجود دارد .یکی از آن نکات جریان معامله با قرص آبی و قرمز است .در فـیلم،
قرصها مانند مکانیسمی عمل میکنند که توسط آنها یک فرد میتواند توسـط قـرص آبـی در
دنیای توهمی ماتریکس بماند یا توسط قرص قرمز به دنیای واقعی برود .مسـئله ایـن اسـت کـه
زمانی که قرصها به نئو داده میشود او هنوز در دنیای توهمی مـاتریکس اسـت .بـدین ترتیـب،
خود قرصها توهم هستند .پایگاه اینترنتی فیلمهای فلسفی دانشگاه تنسـی تگـزاس مینویسـد:
«چگونه یک قرص خیالی میتواند کسی را از توهم فانتزی و خیالی ماتریکس به واقعیت ببـرد؟»
) .(Fieser, 3888البته در فیلم ،مورفیوس سعی دارد این موضوع را توجیه کند .او میگوید قرص
قرمز یک برنامۀ ردیابی است که با آن محل بدن واقعی نئو شناسایی میشود.

تصویر  .4انتخاب سرنوشتساز نئو بین قرص قرمز یا آبی در بازتاب چشمان مورفیوس
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پیتر کلین مینویسد« :شکاک پیرهونی قضاوت دربارۀ همه گزارههایی را که دارای مـدرکی ضـد
آنهاست یـا مـدرکی در تأییدشـان نـدارد بـه تعویـق مـیانـدازد» ) .(Klein, 2335بـه عقیـدۀ
پیرهونیها ،این موضوع شامل همۀ گزارههای تجربی میشود .دریکی از دیالوگهای مهم فـیلم،
کودکی که در آپارتمان اوراکل بالباس راهبها ،قاشقها را خم میکند ،به نئو میگوید سعی نکن
قاشق را خمکنی ،چون غیرممکن است .در عوض ،سعی کن حقیقت 3را بفهمی! حقیقت این است
که قاشقی وجود ندارد) . (Wachowski & Wachowski, 3888خم کردن قاشق دقیقاً کـاری
تجربی است .این کودک در فهم حقیقت از نئو جلوتر است .در این لحظه از فـیلم هنـوز نئـو بـه
یگانه بودنش ایمان نیاورده است و البته پس از این صـحنه ،اوراکـل نیـز ایـن موضـوع را تأئیـد
میکند .این دیالوگها به طرز فوق العادهای در به کارگیری مفهوم فلسفی شکگرایانه مؤثر است
و میتواند همچون الگویی الهامبخش نویسندگان در طراحـی و تولیـد فیلمهـای فلسـفی باشـد.
تحلیل گفتگوهای فیلم ماتریکس نشان میدهد که در فیلم فلسفی ،نـوع دیالوگهـا بایـد ماننـد
عملی فلسفی باشد و یک یا حتی چند نتیجۀ فلسفی را برای مخاطب تداعی کند.

تصویر  5مالقات نئو با کودک در حال مراقبه در آپارتمان پیشگو (اوراکل)

 .92-4ماتریکس به مثابۀ شك فلسفی

موضوع مهم دیگر مسئلۀ شک فلسفی در برابر شک عادی است .پیتر کلـین معتقـد اسـت شـک
عادی از دو راه برطرف میشود :یکی اینکه نشان دهیم دالیل مفروض برای شک کاذب هسـتند
و دوم اینکه اگر دالیل شک درست باشند ،همچنان میتوان آنها را خنثی کرد .اما شک فلسـفی
را هرگز نمیتوان رد کرد .شک فلسفی زیر سؤال بردن همه گزارههایی است کـه بـدیهی بـودن
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 .99-4دیالوگ به مثابۀ عمل فلسفی
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امکان کسب معرفت را نشان میدهد ) .(Klein, 2335در این خصوص ،تنها تالش برای نمایش
شک کردن انسـانهای درون مـاتریکس بـه ماهیـت تـوهمی آن ،بـه دیـالوگ مـوش (یکـی از
شخصیتهای فیلم) با نئو بر سر میز صبحانه برمیگردد .مـوش میگویـد« :غـذا مـزه شـیربرنج
میده ،تو میدونی شیربرنج چه مزهای میده؟ چطور ماشین میدونه شیربرنج چه مـزهای میـده!؟
اینجوری به خیلی چیزا شک میکنی! مثالً جوجه ،شاید ماشـین ندونـه کـه جوجـه چـه مـزهای
میده؛ به همین خاطر است که مزۀ جوجه شبیه خیلی چیزهاست…» .فیلم ماتریکس هیچ راهی
برای پی بردن مردم درون ماتریکس به توهمی بودن جهان ماتریکس پیشـنهاد نمیدهـد .تنهـا
تالش فیلم همین دیالوگ است که در تحلیل شکگرایانۀ فیلم میتواند معنا و مفهوم خاصی پیدا
کند .البته صحنه مالقات نئو با کودک راهب نیز میتواند تالشی در همین راسـتا باشـد ،بـا ایـن
تفاوت که درصحنۀ صبحانه خوردن ،موش شکاک آکادمی است که با قدرت عقل خـود در حـال
یافتن استدالل است .اما درصحنۀ دیگر ،کودک راهب در نقش فیلسوفی پیرهونی ظاهر میشـود
که از اساس قضاوتش دربارۀ مسائل تجربی را معلق کرده است؛ گویی از همین مسیر به شـناخت
حقیقت راه میبرد.
 .90-4میزانسن «واقعیت ـ خیال» به مثابۀ میزانسن فلسفی شك

به طرز اعجابانگیزی در فرم فیلم و میزانسنها این موضوع به چشـم مـیخـورد« :واقعیـت یـا
خیال» .تفاوت این دو کلمه در تصمیمگیری برای نوع میزانسنها و مسائل فرمی فیلم بسیار قابل
توجه است .این تمایز به مانند شاقولی برای کارگردان عمـل میکنـد تـا تصـمیم درسـتی بـرای
انتخاب میزانسن بگیرد .برای مثال درصحنۀ مالقات توماس اندرسون (نئو) با مدیر شرکتی که در
آن کار می کند ،کارگردان نمایی از پشت شیشۀ پنجرۀ اتاق ــ که در حـال تمیـز شـدن اسـت ـ
گرفته و این معنا حتی از نوع ایستادن نئو و نگاه کردن زیرچشمیاش به پنجره نیز قابل دریافـت
است.
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تصویر  .1توماس اندرسون (نئو) در اتاق مدیر شرکت متاکورتکس

در بخش دیگری از فیلم در آموزشهای نئو ،مورفیوس وقتی او را دچار شک میبینـد بـه او
میگوید« :برات دشواره که باور کنی! لباست فرق کرده ،اتصاالت سر و بازوهـات رفتـه ،موهـات
فرق کرده ،ظاهر فعلیت چیزیه که بهش میگیم «بقایای تصویر ذهنـی شخصـی» 3کـه بازتـاب
ذهنی خود دیجیتالی توست» ) .(Wachowski & Wachowski, 3888این مسئله در تحلیـل
میزانسن نیز قابل بررسی است .در گریم شخصیت نئو با دو صورت مواجه میشویم؛ نئو در فضای
ماتریکس و در جهان واقعی با هم تفاوت دارند .این طراحی نیز براساس رویکرد دوگانه واقعیت ـ
خیال صورت گرفته است.

1. Residual Self Image
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تصویر  .1تفاوت چهرههای نئو و مورفیوس در جهان ماتریکس و بیرون از آن
 .94-4مدل شكگرایی در فیلم ماتریکس

مسئلۀ مهم بعدی مدل شکگرایی فیلم است .چنان که گفته شد ،پیتر کلین مینویسد :یکـی
از اشکال شکاکیت فلسفی سه حالت را برای یک گزاره در نظر میگیرد؛ حالت اول تصدیق گزاره
است ،حالت دوم تصدیق نقیض گزاره و حالت سوم پرهیز از نسـبت صـدق و کـذب بـه گـزاره و
بیاعتنایی نسبت به آن است.

نمودار  .3مدل مفهومی شکگرایی
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در ابتدای فیلمِ ماتریکس مکالمهای تلفنی بین دو شخصیت اصلی فیلم ،ترینیتی (بـازیگر
زن اصلی) با سایفر (فردی که بعداً به خیانت او پی میبریم) برقرار میشود .در ایـن مکالمـه نـام
مورفیوس آورده و از «نئو (همان فرد برگزیده)» نیز یاد میشود .گزارۀ مهمی که سراسـر پیرنـگ
فیلم را پوشش میدهد ،در این مکالمه مشخص میشود« :نئو همان برگزیده است» .تقریباً همـۀ
فیلم تالشی برای پاسخ دادن به این گزاره است؛ شخصیتهای فیلم حاالت مختلفـی را در مـورد
این گزاره می یابند .مورفیوس از ابتدا تا انتهای فیلم به این گـزاره ایمـان دارد و بـاور او در طـول
فیلم ثابت میشود .ترینیتی در ابتدای فیلم ،در مکالمۀ تلفنی با سایفر ،ضمن تأئید باور مورفیـوس
میگوید« :مهم نیست من به چـی بـاور دارم» ) .(Wachowski & Wachowski, 3888ایـن
دیالوگ نسبت به آن گزاره وضعیت بالتکلیفی دارد .در اصـل ،ترینیتـی از نسـبت دادن صـدق و
کذب به این گزاره امتناع میورزد؛ بنابراین میتوان او را در آن لحظه از فیلم شکاکی پیرهونی به
حساب آورد .مورفیوس ،چندبار در طول فیلم ،بعد از لحظاتی مهم در داستان ،دوباره ایمـانش بـه
برگزیده بودن نئو را به ترینیتی یادآور میشود و از آن صحنهها و وقایع به منزلۀ استدالل استفاده
میکند .در اواسط فیلم ،جسم واقعی نئو به سفینۀ بختنصر آورده میشود و مورفیوس با خوشحالی
به ترینیتی میگوید «موفق شدیم ،پیداش کردیم» و ترینیتی جـواب میدهـد «امیـدوارم درسـت
باشه» ) .(Wachowski & Wachowski, 3888این دیالوگ نشان از تغییر نگرش ترینیتـی از
شکاک پیرهونی به شکاک آکادمیک است .اینجا در اصـل ،او دیگـر شـک دارد کـه نئـو همـان
برگزیده است یا نه! برخالف قبل ،دیگر اینطور نیست که برایش اهمیتی نداشته باشـد! (احتمـاالً
به دلیل پیشگویی اوراکل به ترینیتی ،مبنی بر عاشق شدن او به آن برگزیدۀ احتمالی ،ترینیتی بعد
از دیدن آن برگزیدهها میتواند خودش را متقاعد کند که آیا میتواند عاشق او بشـود یـا نـه!) .در
ادامه ،درصحنهای که ترینیتی توسط نئو از بالگرد در حال سـقوط نجـات پیـدا میکنـد ،بـاز هـم
مورفیوس یگانه بودن نئو را به او متذکر میشود .اما در نهایت ترینیتی در صـحنهای کـه سـایفر
قصد کشتن نئو را دارد ،اعتراف میکند که نئو همان برگزیده است .بنابراین ،او در طول فـیلم ،از
شکاک پیرهونی به شکاک آکادمی تبدیل میشود؛ سپس ایمان میآورد و گزارۀ «نئو همان یگانه
است» را تصدیق میکند .اما سایفر وضعیت دیگری دارد؛ او در ابتدای فیلم در دیالوگ با ترینیتی
میگوید «ما میخواهیم او را بکشیم ،مـیفهمـی؟» ).(Wachowski & Wachowski, 3888
این گزاره قابلیت تفس یر پیرهونی را دارد .در طول فیلم ،او بر همـین منـوال ادامـه میدهـد و در
صحنهای که قصد کشتن نئو را دارد ،خودش کشته میشود.
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 .5بحث و نتیجهگیری

نتایج این مطالعه در سه بخش قابل تبیین است .بخش اول ،به پاسخ سؤال اولِ مطالعه ،مبنی بـر
دلیل فلسفی بودن فیلم ماتریکس میپردازد .بخش دوم و سوم ،در حقیقت ،پاسخ بـه سـؤال دوم
تحقیق است :تبیین چگونگی ظهور مفاهیم فلسفی در صورت زیباییشناختی فیلم ــ چیـزی کـه
در بخشهای شخصیتپردازی و پیرنـگ مشـاهده میشـود .مـاتریکس خیلـی بیشـتر از فیلمـی
حادثهای و علمیـتخیلی است .در حقیقت ،این فیلم به اعتبار منابع و ادبیات فلسفی ـــ همچـون
نظریات افالطون ،دکارت ،کانت ،بودریار و پاتنم ــ فیلمـی فلسـفی اسـت .همچنـین بنـابر نظـر
فیلسوفانی همچون وارتنبرگ ،لیچ ،کاروفسکی ،فومرتن و اروین ،ماتریکس فیلمی فلسـفی اسـت
که براساس مکتب شکگرایی فلسفی قابل تحلیل و تفسیر است .این فیلم فلسفی ،صادق بـودن
فرضیۀ فریب دکارت را در جهان خیالیاش به تصـویر میکشـد و از ایـن طریـق اسـتداللهایی
فلسفی را مجسم میکند و با طرح نظریههای مختلف معرفتشناسی ،در نهایـت بـه ایـن نتیجـه
میرسد که گذار از شک به یقین قابل تحقق است؛ این نکته در شخصیت نئو و ترینیتی مشـاهده
میشود .شخصیتپردازی فیلم نیز براساس مکتب شکگرایی قابل تفسـیر اسـت .شخصـیتهای
اصلی فیلم که هرکدام مظهری از رویکردی به معرفت و در واقع نظرگاهی فلسـفیاند ،در طـول
فیلم به تحول میرسند .نئو در حقیقت مظهر خود معرفت است .او در هیبت یک فیلسوف در فیلم
حضور دارد .او فیلسوف شک گرای مکتب آکادمی است که ابتدا یگانه بودن خودش را باور نـدارد؛
اما با کمک مورفیوس و با تکیه بر تواناییهای عقلی و بدنی خود ،بر مشکالت فائق میآیـد و بـا
خودشناسی به یقین میرسد .مورفیوس به این معرفت ،که همان برگزیده بودن نئو اسـت ،ایمـان
دار د .ترینیتی و سایفر دربارۀ برگزیده بودن نئو ،در ابتـدای داسـتان ،ظـاهراً بیتوجهانـد؛ ولـی در
جریان داستان فیلم به دو سرنوشت مختلف دچار میشوند :سایفر با همـان رویکـرد الادریگـری
کشته میشود؛ ولی ترینیتی کمکم به سرنوشت نئو عالقهمند میشود و از مقام شکاک پیرهـونی
به شکاک آکادمی تحول مییابد و تا پایان فیلم به یقین میرسد .حیات دوبارۀ نئو و تولـد یگانـۀ
حقیقی به سه نفر وابسته است :ابتدا مورفیوس ،با ایمانی راسخ که در طول فیلم تغییر نمیکنـد و
وقتی مرگ نئو را میبیند میگوید غیرممکن است؛ دوم خود نئو کـه کمکـم بـه خـودش ایمـان
میآورد و خود را یگانه می بیند؛ نفر سوم ترینیتی است که با عشق ورزیدن به نئـو باعـث حیـات
دوبارهاش میشود .اعتقاد دکارت این بود که هرجایی که الاقل یک دلیـل باشـد میتـوان شـک
کرد .هر امری که فیلسوف میتواند در آن شک کند میتواند در فـیلم ظهـور بیابـد .ترینیتـی تـا
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وقتیکه دالیلی در ناتوانی یگانه بودن نئو را دید ،آن را باور نمیکرد .تـا اواسـط فـیلم توانـایی و
ناتوانی نئو همسان بود .در آموزشهای مورفیوس هم شکست و هـم پیـروزی بـود؛ امـا کمکـم
تواناییهایش غلبه کرد .ترینیتی نیز ،به همین مناسـبت ،دالیـل شـکّش یکـی پـس از دیگـری
برطرف شد تا به یقین رسید .فیلم ماتریکس نمایش غلبۀ یقین بر شـک اسـت و اینکـه شـکها
سرانجامی جز رسیدن به یقین ندارند .در فرآیند تفکر فلسفی ،به این میاندیشیم کـه آیـا انسـان
هیچ راهی برای رسیدن به یقین ندارد؟! شخصیتها در ابتدای فـیلم نمیداننـد حقیقـت چیسـت.
تنها مورفیوس به حقیقت یگانه بودن نئو باور و ایمان دارد .این در حقیقت ،مبانی شـکگرایی در
فیلم است .شک در یگانه بودن نئو تا انتهای فیلم به یقین تبـدیل میشـود؛ امـا شـک در اینکـه
جهان ماتریکس چیست و چگونه میتوان با آن مقابله کرد تا انتها باقی میماند.
در بخش دوم از پاسخ به سؤال دوم تحقیق باید به پیرنگ بپردازیم .فیلم ماتریکس از طریـق
پیرنگ دراماتیک خود به طرح مباحث معرفتشناسـی میپـردازد .همزمـان بـا تماشـای اتفاقـات
زندگی نئو ،مخاطب فیلم نیز در ابتدا ماتریکس را باور میکند و او را واقعی میپندارد و سپس بـه
فریب آن پی میبرد .دقیقاً همان تجربۀ نئو برای مخاطب تکرار و این نمایش تصویری بـه یـک
کار فلسفی بدل میشود .فیلم با فریب تماشاگر به فلسفیدن او کمـک میکنـد .تماشـاگر از خـود
میپرسد که چه چیزی باعث میشود باور کنیم موقعیت ما در جهان فعلـی بـا موقعیـت سـاکنان
ماتریکس متفاوت باشد .این کاری بود که سقراط با ایجاد شک و شبهه و سرگشـتگی مـیکـرد؛
حال ماتریکس با ایجاد سرگشتگی همین کار را میکند .از اینرو ،ماتریکس بـا سـاختار پیچیـدۀ
رواییاش فیلمی است که کاری فلسفی میکند .فیلم ماتریکس با استفاده از ظرفیتهای هنری و
روایی به خوبی از پس این موضوع برآمده است .جالب اینجاست که فیلمساز سعی میکند از هنـر
برای شکستن خط مقدم این نظریه استفاده کند و پا را فراتر نهد .در انتها مـیبینیم کـه قهرمـان
فیلم به نوعی خودشناسی دست مییابد که میتواند بر این نابغۀ شرور فـائق آیـد .امـا وارتنبـرگ
معتقد است که فیلم قدم پیشروانهای در جهت رهـایی از شـک دکـارتی برنمـیدارد .امـا قـدرت
ماتریکس در اینجاست که مرزهای واقعیت و خیال را در مینوردد و آنقدر در هر دو سـوی ایـن
مرز جابجا میشود که قدرت تشخیص در جزئیات داستان را از مخاطب میگیرد .برای مثـال ،بـا
استفاده از تکنیک خوابهای تودرتو ،الفبای شکاکیت را برای مخاطب ترسیم میکنـد ،شـکلی از
شکاکیت که به شکاکیت آکادمی بر میگردد.
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