
ی کانت آلیستپرداز فیلم بر مبناي فلسفه ایدهعنوان نخستین نظریهبه1916هوگو مانسـتربرگ در سـال   
ي به گرانی که پس از وي از تحلیلبه تجزیه و تحلیل هنر نوپدیدار سـینما مبادرت ورزیده است. بسیار 

بر ،اندپرداخته»شناسی فیلمشـناسی و زیبایی فتو پلی: بررسـی روان «فیلم وي ۀتحلیل و واکاوي نظری
ــتربرگ علت مادي یا ماداین اعتقاد بوده ــینما را ۀ اند که مانسـ کند. بناي این تلقی می» ذهن«خام سـ

را خام ســینماۀپردازان نئورالیســت مادهمچون نظریهنوشــتار بر آن اســت که ثابت کند، مانســتربرگ
ــت و   ۀنظریاین علتبهداند، اما واقعیت می ــتوار کرده اس ــتعالیی کانت اس خود را مبتنی بر ادراک اس

بر پرده سینما از طریق غلبه بر واقعیت بیرونی و اعطاي رااعتقاد بر القاي وحدت کامل به شیء دیداري
ند فرای«ر قاعده سـاختارهاي پیشـینی فاهمه قرار داده اسـت، سینما را چونان    شـاکله درونی به شـیء ب  

مانستربرگ ،کند. پس برخالف نظر عمده شـارحان وي بازشـناسـی می  » ذهنیت«هنر نمایش ،»ذهنی
شــناســد میاینکه وي ســینما را هنر ذهن باز،کندتلقی نمی» ذهن«خام ســینما را ۀ علت مادي یا ماد
روش تحقیق در هاي ذهنی استادراکی و سایر کنشۀ هاي سـینما متناظر با تجرب معطوف به کارکرد

اي و تحلیلی ـ توصیفی است.این نوشتار برمبناي پژوهش کتابخانه

ادراک استعالیی،واقعیتذهن،،التفات،مانستربرگ
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یداري و شنیداريدهايفصلنامه رسانه١٨٠

،لمیفیاساسيهاهیمهم نظراندرو در کتابیخصوص دادلبهاز شارحان مانستربرگ ياریبس
ــتربرگ ناعتقاد دار ــ»يعلت ماد«ای»ماده خام«د که مانسـ در يداند. ویرا ذهن منمایسـ

،یعلعلت فا،ياز علت مادیینهاد تا علل اربعه ارسطونیبرارا پردازان بناهیآراء نظریبررسـ 
ــور،ییغاتعل ــانیرا در آراء ايو علت ص تمام انیاز م«دهد.قرار لیو تحلهیمورد تجزش

را که در يادیپرســـش بنچهارنیتوان ایم،کندیپرداز مطرح مهیکـه نظر ییهـا پرســـش
یرا ماده اصليزیپرداز چه چهینظر. 1فصـل مشـترک اتخاذ کرد:   ،رندیگیها قرار ميبندرده
نمایس»يعلت ماد«ای»ماده خام«حیسپس در توضي) و9: 1976اندرو،(...»داند؟یمنمایس
ا بنمایاســت؛ رابطه ســنمایاالت درباره ســؤســنیماده خام شــامل ا«:دهدیمحیتوضــنیچن
نمایاست که سیروابطانگریاش بیکه هستزی... هر چپردهيو توهم روی،با عکاس،تیواقع

ــأت م ــود؟یمبوطمر»ماده خام«يبندبه رده،ردیگیاز آن نش که ) چنان7: 1976اندرو،(» ش
يهاشـکل ها و صورت «کند: یمیی اشـاره نمایسـ يبه ژانرهايعلت صـور حیضـ در تويو
...»ساخته شدهيهالمیفيمعطوف به ژانرهايهااست مشتمل بر پرسشياطبقهیینمایس
.)7: 1976اندرو، (

را نمایسيعلت مادانیگراهمچون واقعزینوشتار بر آن است که مانستربرگ ننیايمدعا
ییاستعالاتسیفاهمه و حینیشیمثابه مقوالت پ. ذهن بهلمسازیفتی، نه ذهنداندیمتیواقع
و ســازدیخودش میو زمان،یمکان،یعلّيهاو در شــاکلهکندیميبندرا صــورتتیواقع
ف به معطو،یینمایسریذهن در پرورش تصويد مانسـتربرگ بر سـاز و کارها  یکأ. تآوردیبرم

شــتری... اســت و بو التفاتلیچون حافظه، تخیادراکاتیربمتناظر با تجنمایسـ يکارکردها
.کندیمیتلقن،یآفرنقش»يعلت صور«ذهن را در مقام 

ــرورت و اهمیـت پژوهش در این مقولـه اهمیت دوچندان می    یابد. اگر بیان براین مبنـا، ضـ
گ عدم برپردازان بزرگ سینما و برخی دیگر از شارحان مهم مانسترمسأله، نزد یکی از نظریه

که حکماي منطق از باشد. چنان» علت صوري«و » علت مادي«گذاري منطقی میان فاصـله 
ی به دقت اند. بایستارسـطو تا فیلسـوفان قرون وسـطی و فالسفه معاصر اسالمی تبیین کرده   

که این نوشتار مدعی آن این امر مشـتبه را مورد واکاوي دقیق و اصـالح الزم قرار داد. چنان  



١٨١...ماده خام سینما» ذهن«نظریه مانستربرگ:

ــ توصیفی هاي کتابخانهپژوهش در این مقاله، براساس دادهاست. روش  اي و روش تحلیلی ـ
اسـت. براین مبنا سعی شده است تا به دقت نظریه سینمایی مانستربرگ و مبانی فلسفی آن  

انت ویژه از منظر کگیرد و بینش ســاختارهاي فلســفی آن بهمورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار 
در »علت صوري«و » علت مادي«این مقاله یعنی تفاوت دقیق تعیین شود. تا محل نزاع در

نظرگاه مانستربرگ تعیین گردد و مغالطۀ شارحان در این منازعه آشکار شود.
راستی نزد مانستربرگ ذهن ماده خام سینما و علت مادي ترتیب، تبیین گردد که بهو بدین

تر، ذهن از دراکی و به تعبیر دقیقمثابه یک کنش اآن است و یا تنها سینما هنر ذهن است به
نماید.کنشگري می» علت صوري«مثابه منظر مانستربرگ به

شــناس آلمانی اسـتاد دانشــگاه برلین که به دعوت ویلیام  گ فیلسـوف و روان رهوگو مانسـترب 
ــوف و نظریه1جیمز ــم پراگپرداز فیلس ــدعوتهاروارد به ماتیس ــت ش ــرعت به ریاس د و به س

ردازي منسجم پاست که به نظریهیاز نخستین فیلسوفان،دپارتمان فلسفه هاروارد دست یافت
ــینمـا پرداختـه اســـت. وي در کتـاب     ــناختی و یک بررســـی روان:فتوپلی«در حوزه سـ شـ

بر مبناي تفکر نوکانتی خویش در زمانی که هنوز ســینما ابتدایی ترین گام » 2شــناختیزیبایی
،پیمودنوین در ساحت هنر میي زیباشناسیِدر شکفتن یک پیلهخود راشـناختی  هاي هویت

شناسنشانهوفیلسوف4میتريژانکهاينظریه.در سـینما را بنیاد نهاد 3گرایینظریه شـکل 
ما ناشناختهبرايهاسالاینتمامدرمرداینچرا«واداشت:اظهارنظربهچنینرابعددههچند
سینما را چنان دریافت که کسی در فراخناي ابدیت تواند 1916سالدرکهکسـی ماند،باقی

).20: 2009سینبرینک، »(شناخت
ــورتوي هنگامی نظریه ــینمایی را باب کرد که هنوز خود واژه پردازي در ص بندي یک اثر س

راي این هنر نوظهور رو او باز این،جایگاه اصلی خود را در هنر هفتم نیافته بود5سینما یا فیلم

1 .
2

3

4

5



یداري و شنیداريدهايفصلنامه رسانه١٨٢

برقرار یمیمستقارتباط» گراییشکل«اي که با نظریه او یعنی ، واژهواژه فتوپلی را اختراع کرد
از ریشه یونانی1تووف.مانستربرگ از ساز و کار سینما بودتفسیرِکرد و به عبارتی محاکاتمی

دن نور و در اصــطالح از ریشــه ســانســکریت به معناي تابان3فامعناي درخشــیدن یابه2فوس
منظور بازي و تفریح به4واژه پلیاست.یا عکاسی استعمال شدهدوران جدید به مفهوم عکس

نامه اســتفاده شــده ولی از ســده چهاردهم میالدي در مورد نمایش یا نمایش،بکار برده شــده
جیب ا عتبارش مفقوداالثر شده و در انزواي با شکوه ام،نامعلوم اسـت منشـا لغت پلی «اسـت 

).892: 1385، جان آیتو »(باقی مانده است
ه کند ککید میأدر همان اوان بر این تو نمایشمانســـتربرگ با ترکیب دو واژه عکاســـی

و بعدها گونه عملیبدو امر بهدر،است»هبازیگران«و »نمایشی«،»شکلی«ۀسینما یک پدید
تلقی »تماشــاگرانه«و ،»مسـتند «،»انمواقع«سـینما را امري  5گرایانواقع.در صـورت نظریه 

و هر نوع حضـور ذهن و تخیل انسـانی در دخل و تصرف واقعیت عینی را تحریف و   اندکرده
ر از پرواز تور سینما چیزي دشوارتبه بند کشیدن واقعیت در«پنداشـتند. تحویل حقیقت سـینما  

).25: 2005(بازین، » هاستشکلتخیل در جهات گوناگون و ابداعات و پیچیدگیِ
ضبط «و،»ضبط صدا«یا »6فتوگرام«دستگاه يیافتهفتوپلی ادامه تکامل،برگمانسترزعم به

اقعه به ضبط و ثبت یک رویداد یا وتنهابرداري اگر قرار باشـد  دوربین فیلمنیسـت، »تصـویر 
وهارمفدرراخامواقعیتهرگز راهی به سوي هنر نخواهد یافت. سینما اگر نتواند ،اکتفا کند
بط ضهرچندیافت،نخواهدارتقاءهنرمنزلتومقامبههرگزکند،بنديصورتخاصاشکالی
ــدۀیک حادثتنهاواقعیت  ــد و یک رویداد   ،خیابانی نباش ــته باش ــاخانه گذاش بلکه پا به تماش

.ضبط و ثبت کرده باشدۀنمایشی را در اجراي صحن
تصویر پرداز فیلم با استخدام واژه فتوپلیظریهمانستربرگ در مقام یک فیلسوف و ن،بنابراین

کند که به مندي تلقی میضبط نظامبلکهمتحرک سـینما را نه یک ضـبط پسـینی از واقعیت    
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١٨٣...ماده خام سینما» ذهن«نظریه مانستربرگ:

واسطه آن از خالل نگاه و زاویه دید پیشینی به واقعیت خام و شیء دیداری مفهوم و معنایی 
... معماری سازی،مجسمهقاشی،نموسیقی،همچونهنر،جایگاهتاراآنوبخشـد میخاص
ــاندمیباال هن نمایاند: ذتر مینعریاراخودتحقیقاصــلیپرســشاکنونمبنااینبر.کش

که جاسـت اهمیت این پرسـش در آن کند؟شـناختی اعطا می زیباییچگونه به واقعیت هویت
ار تر از ها چیزی دشوکید کرد پدیدارشـناسی واقعیت را نه تن أچه آندره بازن تگرایان چنانواقع

اقعیت را که وشناسیِکنند بلکه زیباییآمیختن ذهن با واقعیت و دخل و تصـرف آن تلقی می 
گرایی و رویکرد عکاســانه به واقعیت انجامد صــرفاً ماحصــل واقع به آفرینش اثر هنری می

نیادین بشناسیِتوان عکاسـانه خواند اگر با اصـل زیبایی  رویکردهای عکاس را می«دانند:می
ــرایطی رویکرد واقع.مطـابقـت کند   ــناختی باید تحت هر شـ انه را گرایعکاس با تعلق زیباشـ

هایی از واقعیت را با رویکردی عکاسانه تولید کرده کم روگرفت... او باید دسـت جویی کندپی
).13: 1960(کراکائر، » باشد

قی اثر هنری تل،یک پدیدهشود تامانسـتربرگ اما با تحلیل آنچه در سـایر هنرها حادث می  
اتوان از انجامد نصرف میرسد که رویکرد عکاسانه محض که به تقلیدبه این نتیجه می،شود

ی اثر هنری حقیقثیرات روانیِأداوری تهرگاه ما بدون پیش«آفرینش و خلق اثر هنری است:
،ی بیازماییمهنرهای تزئینی یا معمار،ســازییا مجســمه،نقاشــی،موســیقی،را در ادبیات

زیباشـناختی کامالً با روح تقلید مغایر است. یک اثر هنری  درخواهیم یافت که ارزش محوریِ
شــود که اما زمانی به هنر تبدیل می،واقعیت اجتناب کندطور کلی از تقلیدتواند بههرچند نمی

ز ض تقلید اشود که در عوهنر آن جا هنر می.بر واقعیت غلبه کند و آن را پشـت سـر بگذارد  
).  144: 1916(مانستربرگ، دده1بتواند آن را تغییر،جهان

کل جهان هنر باید ش.ستابرمبنای نظرگاه مانستربرگ تقلید از واقعیت یک روند مکانیکی
تواند شـــکل جهان را به هنر عبارت اســـت از تغییر و نه تقلید. ذهن چگونه می.را تغییر دهد

ۀمانســتربرگ باید به این پرســش در ســاختار و تاروپود نظریســمت یک امر زیبا تغییر دهد؟
.اش پاسخ دهدسینمایی
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یداري و شنیداريدهايفصلنامه رسانه١٨٤

تا آنجا که این صورت بدون بازنمایی غایتی در مندي یک عین است،زیبایی صـورت غایت «
ــود ــت ازارااثر هنري ). 120: 2000(کانت، » عین دریافت ش ــی که از ئه وحدتی اس یک ش
ــتاي کمالگونهبلکه در خودش به،رودخودش فراتر نمی جایی که هیچ .یافته هماهنگ اسـ

ــاره نمی   ناپذیر از کمال و مثـابه یک منبع پایان کنـد و هر چیز بـه  چیز بـه مـاوراء خودش اشـ
،مندي در محصول هنر زیبا گرچه عمدي استغایت«است. خرسـندي در ارائه خودش کامل  

ن که یک هرچند در ای،نظر آیدمند جلوه کند، یعنی هنر زیبا باید مثل طبیعت بهید نیتامـا نبا 
).185: 2000م(کانت، کنیاثر هنري است تردیدي نمی

ر یعنی اینکه ما د،پذیري بدون غایت اســتتیاغزیبا داراي ءشــیکه کانت معتقد اســت 
جویی این رودررویی فراتر از لذت.مکنیخودش با آن مواجهه میدلیلاثر هنري فقط به ۀتجرب

و اتفاقات را در محدودهءاثر هنري اشیا«نفسه است.اسـت. لذت زیباشـناختی یک کمال فی  
ــان میاخودش آزاد و رهـا از همـه ارتبــاطـ    ــال  تش نشـ کـامــل 1دهـد یعنی در یـک انفصـ

ــتربرگ، ــتربرگ پیش از تحلیل کمالِ). 146: 1916(مانس ــینممانس ه ب،اذاتی اثر هنري در س
وي موســیقی را.ورزدپیشــین چون موســیقی مبادرت میشــده آثار هنريِهاي پذیرفتهنمونه

کندکمال ذاتی قلمداد میسرانجامگریز از واقعیت وۀنمونه برجست
ــیقی تلفیق و ترکیبی از نواهاســت که بهالف) یرونی برداري از واقعیت بروي گرتههیچموس
م)(شرط الز. نیستند
نیاز از بازنمایی اش بیذاتی برخوردار اســـت و در تقرر ذاتیقی از هارمونی درونموســـیب)

ی).(شرط کافعناصر غیرکامل بیرونی است
ن تریخودش اســتوار اســت و از همین روســت که عمیقذاتیِمنتیجه: موســیقی بر تقوج)

ــات را در مخـاطب برمی  ــاسـ ــانه میانگیزد و معبري بر لذت زیباییاحسـ ــناسـ ــاشـ ید.گشـ
ر عناصگزینش در هنر هرگز گزینشِ.هاي بزرگ انباشـته از اندوه و تراژدي اسـت  سـمفونی «

).146: 1916(مانستربرگ،زیباي واقعیت بیرونی نبوده است

1



١٨٥...ماده خام سینما» ذهن«نظریه مانستربرگ:

ثر هنري را در اکمال ذاتیِ،کانتزیباشناختیِۀمانسـتربرگ با پذیرش اصول نقد قو ،بنابراین
آوردلفه برمیؤسه م
.وسیله اجزاء خودش برآوردانگیزد، بهرمیامیالی که ب. 1
.اجزا در یک هماهنگی تام تقرر یابند. 2
.برساند،است1تعلقمخاطب را به خوشایندي و لذت زیباشناختی که آزادانه و بی. 3

ــناختی با امر مطبوع و امر خیر  ــبت به ،کـانت در تفاوت لذت زیباشـ بر نوعی عدم تعلق نسـ
ــی و عقلی(م ــبت  ،امر مطبوع«کند:کید میأفهومی) تدریافت مطلق حس ــه نس خیر و زیبا س

در این میان تنها .دنمختلف میان تصــورات با احســاس لذت و خوشــایندي را نشــان می ده
لذت ناشــی از یک ). 95: 2000ت (کانت،تعلق اســآزادانه و بی،خوشــایندي حاصــل از زیبایی

ــمزه در یک غذاي لذیذ  ــیافتها و مزهاز هارمونی طعمبرآمده طعم خوش ها با منظره یک ض
بوع چیزي اسـت که از طریق دریافت حسی خوشایند  طم«یک امر مطبوع اسـت:  ۀغنی نمون

ــو ــت ۀپس در امر مطبوع عالق). 91: 2000کانت،»( دحواس واقع می ش ــی در کار اس ،حس
خیر چیزي اســـت که از طریق «چنـانچه در امر خیر عالقه عقلی و مفهومی کارگر اســـت: 

).95: 2000(کانت،فت عقلی و مفهوم صرف خوشایند استدریا
مثابه کمال اثرمندي بدون غایت بهمانســتربرگ با جمع بندي آراء کانت در ســاحت غایت 

 ــنـاختی  هنري و فرآوري لـذت به عدم پایبندي به بازنمایی و تقلید از واقعیت، در اثر ،زیبـاشـ
:کندهنري دست پیدا می

به حوزه عالئق عملی ما مرتبط نمایی و تقلید از واقعیت اقدام کند،اثر هنري اگر بـه باز . 1
ت)با امر زیبا در زیباشناسی کان،بوعطرگرفته از تفاوت امر خیر و مب(. شودمی
حوزه متغیر و بیرون از مدار کمال ،ثیرپذیري از واقعیتأق عملی مـا به دلیل ت ئحوزه عال. 2

.و تمامیت اثر هنري است
زیباشــناختی بیرون ق لذتاز دایره متعلَّ،شــودمال و تمامیت اثر هنري دور میآنچه از ک. 3
.رودمی

1



یداري و شنیداريدهايفصلنامه رسانه١٨٦

قوم ذاتی یابد و این تدست میاثر هنريکمال و قوام ذاتیِبه شناختیزیباییبنابراین: لذت
ــته و خروج از حوزه عالئق عملیبه  عدم گرایش به بازنمایی و تقلید از واقعیت در منجر گشـ
شرط «گرایی . ماحصل کالم آنکه نزد مانستربرگ خروج از مدار واقعنمایاندرا بازمیريهناثر

» شرط کافیِ«هنري نفسه اثرِتحقق اثر هنري و امر زیباسـت و قوام ذاتی و کمال فی » الزمِ
ما را از متن واقعیت ،طور خالصـه نیازي را که هدف هنر حقیقی برآورده سازد به«آن اسـت. 
ــطحی قرار میکند جـدا می  گیرد که هنر را بر مبناي تقلید ماهرانه و در تقابل با ادعاهاي سـ
یقی تلقی هنري حقوبنا گردیده،پیروزي حقیقی هنر با غلبه بر ظهور واقعیت.کنـد تبیین می

ــانه را براي تاریخ و طبیعت ت می ــناس مین أشــود که به ابزار و طرق خودش این گرایش زیباش
).165: 1916د (مانستربرگ، نمای

کنیم که فتوپلی یا ســینما چگونه در شــکل اکنون مانســتربرگ را با این پرســش مواجه می
واقعیت بیرونی تصـرف نموده و آن را به سـمت یک قوام ذاتی و عدم ارجاع بیرونی که شرط   

انت با تر، آنچه کبه تعبیر روشنکنند؟هدایت می،تحقق اثر هنري و امر زیباستالزم و کافیِ
ی او واسطه سینما دینرسـاند، در نظریه مانستربرگ چگونه به لق پدیده هنري به فرجام میمط

پذیرد.مصداق صورت می

هاي به ویژگی»یک بررســی روانشــناســانه،فتوپلی«مانســتربرگ در فصــل نخســت کتاب
که حاوي 6اســاتو احســ5تخیل، 4حافظه،3التفات، 2حرکت، 1یعنی: عمقفتوپلی،یختصــاصــا

.پرداخته است،هستندگفتهپیشاز پرسش » روانشناختیـ فلسفی«بررسی 
که یک بعد از» مســطح«و » ســه بعدي«کند که چگونه واقعیت مانســتربرگ پرســش می

نمایش فیلم عینا با همین حقیقت يدهد و در ســینما نیز پرده واقعیت عینی را از دســت می 
» کتتوهم حر«، ضمن اینکه سینما ادعایی مبنی بر ؟کندمیواقعیت را منعکس ،مواجه اسـت 
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١٨٧...ماده خام سینما» ذهن«نظریه مانستربرگ:

دهد.میقرارهمدر برابرمانســتربرگ دو مقوله آگاهی و احســاس را .کشــدرا نیز یدك می
وصحنهعمقدریافتواحسـاس ازمانعتصـویر، بودنبعدیدویابودنتختازماآگاهی

پدیده اینبرگسترنما.کنیمرا درك مینهحصقعمما .شودعد اشـیا در تصویر نمی رب و بقُ
ــتعالیی ذهن ارجاع میدهد: ــینما «را به ادراك اس مانندراواقعیحرکتویک عمقپرده س

طیر،خحقیقتیکمثابهبهنهامادارد،حضورآنهاازهایینشـانه کند.نمیارائهتئاترصـحنۀ 
و اعطای ذهنی ما بهءی از القاادراك عمق و حرکت ناش.یبی از حقیقت و نمادترکچونانبل
). 71: 1916(مانستربرگ،هاستآن

واقعیت موضوعشـود، اسـت که تجربه می پرده سـینما شـیء ادراکی  ،ربرگتنسـ ااز منظر م
که هســتند با حجم و عمق الزم دریافت اما ما اشــیاء واقعی را چنان،فاقد حجم اســت،تجربه
ــینما  درك عمق بر پرده ســینما ادراك.کنیممی ــتعالیی ذهن ماســت. ذهن ما به پرده س اس

شود، حقیقت سینما در ذهن ما خلق می.کند که در واقعیت آن موجود نیستچیزی را اعطا می
پرده ســـینما ترکیبی از یک واقعیت دو بعدی و نمادهایی از یک واقعیت ســـه بعدی اســـت. 

.شودما خلق می»ذهنِ«یعنی ،واقعیت سه بعدی در قرارگاه تجربه
تا فیلم مرکب از تصاویر ایسۀحلق.کندمانستربرگ همین پرسش را درباره حرکت مطرح می

از اند. ما چگونهو مجزاســت که هر یک نســبت به تصــویر قبل با اندکی تغییر ثبت شــده   
حات توضــیکنیم؟تداوم و تحرك را دریافت می،پیوســتگی،فاقد حرکتای تصــاویرِمجموعه

ــانه مبتنی بر  ــناس ــریانگارهپس«ۀقاعدروانش های کند. پس انگارهاو را قانع نمی»1های بص
ثیر ادراکی اسـت که تا مدتی اثر خود را بر اعصاب  أتنخسـتین بصـری یک تداوم بصـری از   

شود.ترین توجیه برای توهم تصویر متحرك محسوب میگذارد و مهمبینایی چشـم باقی می 
توهم حرکت قطعاً چیزی بیش از درك ست،انگاره نیصـرف پس ۀحرکت به هیچ وجه نتیج«

حرکت از بیرون دیده ،طور قطعدر این موارد بهوار حرکت اســت... محض مقاطع ســلســله 
ای اســت ناشــی از کنش ذهن نســبت به تصــاویر فاقد حرکت   بلکه باز افزوده،شــودنمی

ۀینما نتیجسحرکت در ،مانستربرگبر مبنای تفکر فلسفی نوکانتیِ). 68: 1916(مانستربرگ، 
کند و حرکت را خود بدان های بیرونی را دریافت میهای بیرونی محض نیست. ذهن دادهداده

1



یداري و شنیداريدهايفصلنامه رسانه١٨٨

شیاء تفسیر جامعی براي دریافت حرکت از ا،تصـویر قبلی ۀماندنگاره یا باقیاکند. پسمیءالقا
.فاقد تحرک استحرکت ناشی از القاء ذهن و اعطاي حرکت به شیء.غیر متحرک نیست

ــبیهدر ادامه گفتگمانســتربر ــازي ذهن در فتوپلی به مقوالت ذهنیِوگو از ش ،»هتوج«س
ــینما می پردازد و هاو ما به ازاي متناظر آن،»تداعی«و »تلقین«،»تخیل«،»تـذکر « در سـ

ــازوکار و    ــاختارهاي ذهنی فوق مطابق با س ــینما چونان س ــت که س همچون کانت معتقد اس
مان،زبخشد. چنانچه مشهور است کانت،ن میواقعیات بیرونی تعیدرونی خودش به يشاکله

که کرد و بر این باور داشت... را مقوالت پیشینی فاهمه تلقی میمکان، علیت، وحدت، کثرت
ــان بدون فاهمه  ــتعاجزهاپدیدهربطیاز درکانس تفکرموردعینیهیچفهم،بدون«:اس

هوم کور است. فهم قادر به مفبدونشهودوست،خالی امضـمون بدونفکرشـود. نمیواقع
).185: 2000(کانت، نیست و حواس قادر به تفکر نیستنددشهو

و شودپذیر میمکان شـرط ذهنی احسـاس است که شهود واقعیت بیرونی و ذیل آن امکان  
ــانی  ــت که طی آن حاالت نفس ــهود درونی اس ــرط ذهنی ش ان را در یک توالی مزمان نیز ش

د.انپس زمان و مکان شــروط صــوري و پیشــینی شــهود درونی و بیرونیکنیم،احســاس می
هاي خارجی حاصـل شده باشند و اگر  مکان و زمان یک مفهوم تجربی نیسـتند که از تجربه «

) 34-1376:35هارتناک،(اي نخواهیم بودآنها را از پیش مفروض نگیریم قادر به هیچ تجربه
احســاس ). «160: 2000(کانت، »دشــونه ما عرضــه میوســیله احســاس باعیان خارجی به«

،شــهود حســی،بنابراین). 195: 2000(کانت، »در قوه تصــورنثیر یک عیأعبارت اســت از ت
ور محضِصۀحسی نیست و حس استعالیی به واسطرتسامثیرات پسینی و اأتماحصل صرف

واقعی و ،لحاظ تجربیمکان و زمان از«در شهود دخیل است:،یعنی زمان و مکان،احسـاس 
).241: 1960،کاپلستون(ذهنی هستند،از لحاظ استعالیی

(توجه) فاتاز التمانستربرگ در مشابه سازي سازوکارهاي فتوپلی با ساختار پیشینی فاهمه،
ــد از میـان تمـام کارکردهاي درونی که به دنیاي اطراف ما معنی می  «کنـد: آغـاز می  بخشـ

). 73: 1916مانستربرگ،(ترین آنها توجه استمهم
هاي هسای،چیدمان اشیاء صحنه،زمینهمانسـتربرگ معتقد اسـت سـینما از طریق خطوط پس   

درنظرموردنقطهروي... توجه مخاطب را ابهام در قسـمتی و وضـوح در قسمتی دیگر  ،نور



١٨٩...ماده خام سینما» ذهن«نظریه مانستربرگ:

درکهاستچیزیهماندقیقاًالتفات،یعنیذهنیکنشاینوسازدمیمتمرکزتصـویر قاب
جزئی که [در متن یک کل] مورد تماشا «شود:یا نمای درشت گفته می1ان کلوزآپبه سینما

گیرد] [تمام پرده سینما را در برمیشودناگاه به کل مضمون نمایش بدل میبه،قرار گرفته بود
به ناگاه ،کند[هنگام توجه به چیزی خاص] از دنیای پیرامون طرد میهر آنچـه که ذهن ما 

ــوددیــد مینــاپــ »کننــداطالق می»کلوزآپ«ســـازنــدگــان فتوپلی بــه این پــدیــده  .شـ
).87: 1916(مانستربرگ،

تربرگ توجه یعنی کنش ذهنی ما در تمرکز حواس بر یک چیز و قرار دادن به زعم مانس
عیناً در ساختار ،آن در مرکز هوشـیاری و معطوف سـاختن سـایر احساسات و عواطف بر آن   

ــینماییِ یا ،ذهنیافتنِعینیت،یابد. فتوپلین میتعی»نمای درشـــت«یا »نزدیکنمای «سـ
ــدهنمایِ «ماســت.ذهنیکنشِ افزایش ،ایمنزدیک وضــوح چیزی را که روی آن متمرکز ش
لهوســیبهنهواســتشــدهبافتهماذهندربیرونیدنیایکهماندمیاینمثلاین.دهدمی

ــطــهبــهبلکــهخـودش، قـوانـیـن    ــکــلتوجــه] یعنی[مــاذهنهــایکــارکردواسـ شـ
).  91: 1916است(مانستربرگ،گرفته

ــتربرگ برهمین مبنا به دیگر نمونه  ــابهمـانسـ ــازی فتوپلی در تبعیت از قواعد های مشـ سـ
های اند. دادهســازیدو نمونه بارز این شــبیه،»تخیل«و »حافظه«پردازد. ذهن میســاختاریِ

عتقدمرسند. مانستربرگ ه معنایابی و معناسازی میحسـی از طریق عبور از حافظه ما به مرحل 
ــت ا ــیممی»3بکفالش«هآنچه امروز،یعنی»2بککات«س ــناس چیزی جز کارکرد ذهنی ،ش

ــته یا تذکر ــت.و یادآوری4رجوع به گذش ــتایکدربک با کلوزآپ مورد کات«نیس قرارراس
ردمودوهردر. تذکرهنیذکنشِپیشــترموردواســتتوجهذهنیکنشاخیرموردگیرد.می

رت افتد در فتوپلی بر روی خود تصاویر صومیاتفاقتماشاگرذهندرتنهاتئاتردرکهکنشی
).  95: 1916مانستربرگ،»(پذیرفته است
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یداری و شنیداریدهایفصلنامه رسانه١٩٠

اردداش بالفاصله به تکنیک مرسوم دیگری در سینما اشاره نستر برگ در نظریه سینماییام
کند. این همان تکنیکی است می»نظر سریع به جلو«یعنی 1فوروارد گالنسکه از آن تعبیر به

جریان اتفاقات با یک نگاه «شــناســیم. به آینده میعوجریا2که امروزه با نام فلش فوروارد
یا ،یا انتظار است3بترقّشود کنش ذهنی که در اینجا درگیر می.شـود سـریع به جلو قطع می 

ــات مورد ک زمانی که انتظار به ــاس ــطه احس ــودواس ذهنیِ، ما آن را تحت کنشنترل واقع ش
). 96: 1916(مانستربرگ، »کنیمبندی میطبقه»4تخیل«

ــ عمزهپس ب ــتربرگ س ــته و آینده در فتوپلی معادل ،حالکنش ذهنی در زمانِهمانس گذش
کنندسینمایی خود را پیدا می

ل)(مکان در زمان حا، کلوزآپ»: توجه«الف)کنش ذهنی 
ه)( مکان در زمان گذشتبکفالش»: ذکرت«ب)کنش ذهنی 
)( مکان در زمان آیندهش فورواردفال»: تخیل«ج)کنش ذهنی 

دهی به واقعیت بیرونی در فرایند ذهنی را در یک قابل توجه مانستربرگ در شکلاسـتداللِ 
بیرونی یک حقیقت متصـل و پیوسـته است و این تنها   توان خالصـه کرد: واقعیت عبارت می
ــ ر به تذککند و حال متوقف میو در اکنون زمان و مکانت که روند طبیعی حرکتذهن ماس

پردازد و دوباره به احسـاس طبیعی و حضور در زمان حال باز  در گذشـته یا تخیل در آینده می 
ــینماگردد.می ــت می ،واقعیت،در س ــتگی خودش را از دس ــال و پیوس ــاکلاتص ۀدهد و در ش
،کند. سینما تقلید محض از واقعیت بیرونی نیستقرر حاصـل می ن و تهای ذهنی ما تعیقالب

درونی ماستیک واقعیت جدید در ترکیبی از واقعیت بیرونی و طریقت.
سراغ به»تصاویر فتوپلی«و »های ذهنکنش«مانسـتربرگ در ادامه مقایسه تطبیقی میان  

در ســـینما را که » 7برش«رود. تکنیک مهم می»6تداعی«و » 5تلقین«ســـاختارهای ذهنیِ

1 .
2

3

4

5

6

7



١٩١...ماده خام سینما» ذهن«نظریه مانستربرگ:

ــابه،بردهنری چون نمایش از فقدان آن رنج می ــازیِامکان مهمی در مش تلقین و تداعیِس
ه از بینیم ککند. ما او را میشـناسـد. سوارکاری بر اسب از جای مرتفع پرش می  ذهنی بازمی

ــینمایی ما را به مک،اما قبل از برخورد او با زمین،افتداســب بر زمین می ،دورانیتصــویر س
] ش بک[فالبکطور که در فتوپلی از کاتهمان«برد:زمان و یا حتی در زمانی دیگر میهم

توان از ینیز م.].یک پایان یا یک اثر.ءبرای تلقین [القا،شودبرای تداعی خاطره استفاده می
آف بهره جست، هیچ نیازی به ختم کردن مجموعه تصاویر با یک پایان منطقیتکنیک کات

). 109: 1916(مانستربرگ،» اند نه خود واقعیتصورتی از واقعیتتنهاچرا که آنها ،نیست
ش هایچون زمین خوردن بازیگر و خرد شدن استخوان،سـینما نیازی به نشـان دادن پایان  

ــحنه .ندارد ــقوط و برش به ص ــا آن پایان را مایآغاز س ثرتر در ذهن مخاطب ؤدیگر چه بس
.تداعی و تلقین کند

»ناسانهیک بررسی روانش:فتوپلی«مانستربرگ ۀپردازانای بر اثر نظریهاکنون پس از مرور فشـرده 
ــناختی و زیباییکه در دو بخش به طرح نظریات روان ــینما پرداخته و تلویحاً شـ ــناختی در سـ شـ

ه نقد قو(ندی بدون غایت مادراک اســتعالیی(نقد عقل نظری) و غایتهای کانت در حوزه دیدگاه
ن و احبه پرسش ابتدایی از شار،او را در سـپهر سـاختار سـینمایی سـامان بخشـیده است     )داوری

راستی از منظر مانستربرگ،ذهن ماده خام یا علت آیا به:گردیممفسـران نظریه مانستربرگ باز می 
ینما را سیزی کهچیعنی آننر ذهن است به مثابه کنش ادراکی؟هسینما تنهامادی سـینماسـت و   

ــازدقادر می ــناختی ارتقا،سـ دهد و تقلید محض از واقعیت را به ءواقعیت را به اثر هنری و زیباشـ
»2های اساسی فیلمنظریه«در کتاب مشهور 1مند از واقعیت منزلت بخشد. دادلی اندروتغییر کنش

شیء[سینما] یکازنظر مانسـتربرگ این شـیء  «کند:میکید أسـت ت جا در مورد تعبیر نخجابه
،حرکتاین ذهن است که با اعطایِ.یابدذهنی اسـت که تنها در ذهن تماشـاگر هسـتی می   

). 24: 1976(اندرو، » بخشدهای مرده واقعیت میبه مجموعه سـایه ، ...تخیل،یادآوری،توجه
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یداری و شنیداریدهایفصلنامه رسانه١٩٢

گوش و نقاشی هنرِهنرِ،که موسـیقی همچنانذهن اسـت هنرِ،سـینما از منظر مانسـتربرگ  
). 15: 1967اندرو »(مچش

به انتشار 2در راتلج2002در ویرایش مجددی که ازکتاب مانسـتربرگ در سال  ، 1آلن لنگدیل
کید أت» 3نظریه فیلم مانســتربرگ: شــبیه ســازی ذهن«رســانده در مقدمه مفصــلی باعنوان 

ــت که یکی از دالیلی«کند:می ــنکه ما بدیهی اس ــانه خارقتس هن العاده ذربرگ فیلم را رس
ساختارهای ذهنی،دانست آن است که ذهن ارتباط بسیار اندکی با محرک دارد زیرا رسانهمی

ــیار تحریک می ــهولت انتقال داده.کندرا با دقت بس ــود کهپذیر میها از آن روی امکانس ش
).19: 2002،لنگدیل»(کندن کار میرسانه پیشاپیش در همان جهتی قرار گرفته است که ذه

هایی بیشتر از آراء شارحان و مفسران مانستربرگ در این مجال مختصـر فرصـت ارائه نمونه  
ظریه اما تلقی موجود از ن،نیستنهذدرباره شبیه سازی ذهن در سینما یا سینما به مثابه هنر 

این .ساهل مغالطه آمیز استیک تتنهامثابه ماده خام سینما مانسـتربرگ معطوف به ذهن به 
بیشــتر از آنجا ناشـی شـده اســت که   ،تسـاهل که شـاید اندکی هم خودآگاه روی داده باشـد   

تدریج به6و بال باالش5ی آیزنشتاینئسرگ،4های بعدی سینما چون رودلف آرنهایمفرمالیسـت 
،یافتهتحصلفراترِهای فیلم و امکاناتاز دخل و تصـرف ذهن در واقعیت، متکی بر پیشرفت 

بر پردازان اند و شارحان برای تمیز اقوال نظریهتر سـخن گفته با تعبیرهای متفاوت یا تکنیکی
اند چراکه البالی آراء این مفسران و حتی ای دسـت یازیده به چنین مغالطهاثر سـهل انگاری 

توان ر میشـارحانی که از آنان در این نوشـتار نقل قول شده است، نکاتی مغایر با مدعی مزبو  
.سازدجو نمود که مانستربرگ را از این اشتداد ایده آلیستی مبرا میوجست

ــینما و علت مادی آن  ــت که ماده خام س ــت. آنچه رو در روی لنز » واقعیت«بدیهی اس اس
ای در چه واقعیت عریان مانند شـــکار حیوانی در طبیعت، یا حادثه،دوربین قرار گرفته اســـت

فیزیکی ـدکور و تزئینات، یک واقعیت مادیۀنمایش تاریخی برساختخیابان و چه در صحنه 
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١٩٣...ماده خام سینما» ذهن«نظریه مانستربرگ:

گرایان در میزان و ابعاد تصــرف در رایان و واقعگلپردازي شــکاســت. ایهام اصــلی در نظریه
نها تسازي ذهن در سینما بر مبناي نظریه مانستربرگ واقعیت و تغییر ماهیت آن اسـت. شبیه 

از وقتی مانســتربرگ.اقتباس خالق از واقعیت اعتقاد دارداســت که او به فرایند گر آنبیان
هنري دارد برد اشاره به شاعرانگیِیا شاعر عکس نام می1نامه نویس به عنوان فتوپوئتفیلم

ــعر خود واقعیت را بازآفرینی می،کندکـه واقعیت را تقلید نمی  فرایند کند. اما اینبلکه در شـ
که بلکه این کارگردان است،شودنمیتمبه نویسنده خخالق از منظر مانسـتربرگ در سینما 

ارگردان ک«شود.ایی در برابر دوربین در صحنه واقعی حاصل میغشاعر نهایی است و آفرینش 
داســتان نویســنده ســناریو را به یک اثر کامل هنري ارتقاء   ،یند اقتباس خالقااز طریق فر

).24: 2002،لنگدیل» (دهدمی
داده »ذهن«هیچ عینی به », حس«کانت معتقد اسـت؛ بدون  ،انسـتربرگ مثابه آموزگار مبه
ــت، همان   نمی ــی قادر به ادراک نیس ــهود حس ــود. فهم بدون ش طور که حواس از قابلیت ش
واسطه اتحاد و همکاري هر دو (حس و فقط به«پردازي شـهودات خود برخوردار نیسـتند  داده

کند که مانستربرگ نیز تأکید می). 2000:95کانت،»(گرددفهم) اسـت که شناخت حاصل می 
مرتبه اقتباس خالق بهۀواسطشـاعر سـینما بایستی واقعیت را دریابد و زندگی و واقعیت را به  

باید خودش پا به عرصه زندگی بگذارد و الجرم شـاعر سینما [فتوپویت]، «هنر ارتقاء بخشـد: 
زمان و مکان را ،کانت). 1916:198مانسـتربرگ،  »(زندگی را در قالب اشـکال هنري در آورد 

مکان شرط ذهنی احساس :کندهاي پیشـینی شـهود در حسیات استعالیی عنوان می  صـورت 
جهان خارجی و واقعیت عینی ،ادراکآغازِ.سازداسـت که شهود واقعیت بیرونی را ممکن می 

ــت ــیا.اس ش ، پس کنواقعی تأثیر پذیردءدر ابتدا ذهن باید از اعیان خارجی و در تماس با اش
ــهود واقعیت عینی تعابتدایی حتی در نظریه کانت به ــیله ش ــر یابد و فاهمه با عین میوس ناص

.بخشدی صورت میواقعیت عینی را در ساختارهاي زمانی، مکانی، و علّ،پیشینی خود
[تعبیر از » ذهن ثانویه«مثابه سینما به،از منظر مانستربرگ در تاسی به ادراک استعالیی کانت

ریزد و ســاختارهاي نوین زمانی، مکانی، و گارنده اســت] شــکل واقعیت بیرونی را در هم مین
.کندی خودش را بنا میعلّ
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یداري و شنیداريدهايفصلنامه رسانه١٩٤

، در استمرار تفکر کانتی مانستربرگ، ذهنِ دوربین ـ فیلمساز از تلقی واقعیت »ذهن ثانویه«
بناي حســیات بیرونی اســت. آغاز ادراک جهان خارجی و واقعیت عینی اســت. ذهن اولیه، برم

ند و کاســتعالیی و مقوالت فاهمه، زمان، مکان و علیت خود را بر واقعیت بیرونی تحمیل می 
ــ فیلمسـاز است که واقعیت ادراکی را در ساختارهاي علّی   از مرتبه ثانویه این ذهنِ دوربین ــ

بخشـد. ذهن ثانویه شـاکله بصري سینما وحدت کامل طرح   زمانی و مکانی خود صـورت می 
حقیقت ،هاي واقعیت بیرونیساختار ذهن ثانویه با غلبه بر شکلنی و روایتی آن اسـت.  داسـتا 

ــط ــینما یعنی امکان کمال ذاتی را به واس انتزاع و تصــرف در واقعیت عینی فراهم ۀهنري س
این د: نک(شـکل) استفاده می کند. مانسـتربرگ براي جهان بیرونی نیز با دقت از واژه فرم می
از منظر مانسـتربرگ همان زمان و مکان در شکل ادراکی ما از  »1یرونیهاي جهان بشـکل «

ــتربرگ در مقام تقلید از کانت وقتی از زمان و مکان ،بنابراینواقعیـت بیرونی اســـت.  مانسـ
اي پیشینی هادراک استعالیی کانت از واقعیت بیرونی را که در شاکلهبیرونی سخن می گوید،

گیرد. در مرحله دوم این سینماست که بایستی نظر میدر،شـده است » بنديصـورت «فاهمه 
ــر زمان و مکانِ» ذهن ثانوي«ۀبـه مثاب  ک، از واقعیت بیرونی غلبه یابد، در آن مدربر عنصـ

تصـرف کند و چیزي را به نمایش بگذارد که تصـویر صرف واقعیت بیرونی نیست، بلکه یک   
ان، مکفراتر از جهانِ،ویر متحرکتصــ، در حالی که«مثابه ادراک ســینمایی اســتخالقیت به
هاي آن آزاد است، اما لزوما بدون قانون نیستت تقرر یافته و از تمام محدودیتزمان، و علی«

ــتربرگ، ــمکش قابل«).158: 1916(مانس ــویر  فتوپلی یک کش ــانی در تص توجه از اعمال انس
لیت رها است و با نمایش عو مکان و زمان هاي فیزیکیِدهد که از فرممتحرک را به ما نشان می

ــودهاي ذهنی ما مطابق میآزاد تجربه ــتانی و .شـ این رویدادها از طریق وحدت کامل طرح داسـ
).190: 1916(مانستربرگ،رسنداي بصري به تجرید کامل از واقعیت بیرونی میشاکله

وشــتهبه زعم مانســتربرگ این بازي آزاد ذهنی در ســینماســت که امر حال، ناگهان به گذ
و ود،ششود یا مادري که دختر میشود، مردي که پسر میدرنگ به آینده بدل میگذشـته بی 

پذیرِسینماست که بر قوانین تغییرنا» ۀذهن ثانوی«تند،امروز را با پریروز یا پس فردا در هم می
نت اکچنانچه نخســتین بار در ادراک اســتعالییِ . کندجهان بیرونی و واقعیت عینی غلبه می
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١٩٥...ماده خام سینما» ذهن«نظریه مانستربرگ:

ــتلیعقاعده زمان و مکان و  اما همچنان که کانت قواعد حســیات و ...ت درهم ریخته اس
ادراک اسـتعالیی را به دقت و شـرح کامل تبیین نموده اسـت، مانستربرگ نیز عناصر جهان    

.کندفرما میبندی نوین حکمداستانی و روایی سینما را در این صورت
ای است؛ و بر مبن» واقعیت بیرونی«ستعالیی و شهود،پس از منظر کانت، ماده خام ادراک ا

همین تقلید اسـت که ماده خام ادراک سـینمایی نیز از منظر مانســتربرگ، چیزی جز واقعیت   
د و وحدتی را کنزندگی و طبیعت را دوباره انشا میفتوپلی، «عینی و طبیعت و زندگی نیست.

ــان می » آهنــگخودش و در کمــالی همبلکــه در ،روددهــد کــه فراتر از خودش نمینشـ
رهاولیهوخامکه مادهاز این عبارت چنین می توان نتیجه گرفت ). 154: 1916(مانستربرگ،

نحوهدرمجادلهووگوگفتشـــود.میدریافتبیرونطبیعتو»واقعیت«ازادراکی،نوع
مثابه هبست که سینماامعتقدمانستربرگ.استخاممادهایندرتصـرف وپرداختچگونگی
ذهن ما واقعیت و طبیعت را برمبنای ساز و کار ذهن (التفات، تخیل، حافظه، تداعی، ۀبر ساخت
خود کامالً جدا و منفصل شدهواقعیِۀزمینکند که از پسمی»بندیصـورت «...)چنان تلقین،

ــاالتتاســـت و برای ارتقـا بـه مرتب   ر داش با واقعیت عینی هنری با رهایی از بندها و اتصـ
ــت لذت؛ به غایت»غایتمندی بیغایت«و » کمال ذاتی«،»آزادی« ــی هنری دس یافته بخش

.است
مثابه علت مادی یا ماده خام سینما بهررققائل به تاشناحبرخالف نظر شـار ،مانسـتربرگ 

ــت ــینما را چونان واقع گرایان همان  و ا.نیسـ بر »واقعیت عینی«مـاده خام یا علت مادی سـ
ــمارد والمی ــتعالیی به واقعیت بیرونی ش ــورت«کن ذهن در مقام ادراک اس ــدخبمی»ص ،ش

،سـت که چرا شـارحان مانستربرگ  هایی از زمان، مکان و علیت... جای پرسـش باقی صـورت 
حت همه صراکید خودشان بر پیروی وی از نقد عقل نظری و قوه داوری کانت با اینأرغم تبه
موضوعات «اند؟سـینما تلقی نکرده » علت صـوریِ «ا ، ذهن ر»علت مادی«کید، به جای أو ت
ــبی برای هنر،تاریخی یا مدرن،عملی یا رمانتیک،گرایانهگرایانه یا آرمانواقع همه مواد مناس

تر روند. دنیای فتوپلی به نامحدودی دنیای ادبیات اســت اما آنچه صحیحتوپلی به شـمار می ف
پس ماده ). 214: 1916(مانستربرگ،» بریمار میای است که ما در پرداخت آنها بکاست شیوه

واســطه مهم پرداخت این ماده خام اســت که به.آیدخام یا علت مادی سـینما از واقعیت برمی 
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کند. عبارت فوق به صراحتن حاصل میهاي متفاوتی تعیبندياقتباس خالق ذهن در صورت
(علت است»واقعیت«اده خام کند؛ مدو علت مادي و صـوري را در سـینما از هم تفکیک می  

ــطولی پرداخت آن بهمـادي)؛  ــورت«هنرمند »خالقیت ذهنیِ«ۀواسـ پذیرد (علت می»صـ
هاي عظیم تاریخی از روم و یونان قدیم، تصــاویر رویایی و رغم نمایش صــحنهبه). «صــوري

ــانه ــحنههاي پریان،تخیلی از افس تا اهاي اقیانوس و جنگل و دریزمینههاي طبیعی با پسص
اورند ... هنوز بسیاري از نویسندگان بر این بدکورهاي باورنکردنی از سیاره یا سرزمینی تخیلی

ــلی فتوپلی، جریان زندگی عملی اســـت که جهان پیرامون ما را در بر گرفته   کـه قدرت اصـ
تواند با چنین خلوص تیک نمینمایا راســـت.چنـانچـه هیچ ابزار و امکاناتی از هیچ هنر ادبی  

ــتربرگ،» واقعه نمایانه جزئیات زندگی را ارائه دهددکننده و چنین توانِمتقـاعـ   : 1916(مانسـ
198  .(

ی را به لفان سینمایؤکند و معباراتی که مانسـتربرگ در فصل ماقبل آخر کتابش عنوان می 
ۀواســـطهاي پســـت و پرجمعیت شـــهر، نه از طریق عینک ادبیات بلکه بهکندوکاو در محله

یی هاشهرها، مکانن، در عریانی کامل زشتی آنها و زوایاي تاریک کالنعدسـی شفاف دوربی 
ــاد به ــد پیدا کردهکه جرم اختفا یافته و فسـ ــیوه زیرزمینی رشـ کند، ناگهان... دعوت میشـ

ر کند. اما آنچه در بدل میامهبیگرايِافراطی به یک واقعگرايِمانسـتربرگ را از یک شکل 
نقد«و»نقد عقل نظري«پیروي مانستربرگ از ،حقیقت داردپس همه این شـرح و تفسیرها  

ــاز و»علت مادي«مثابه به»واقعیت«و تلقی »قوه داوري کـانت  ــینما، و تقرر ذهن و سـ سـ
تربرگ سینماست. مانس»علت صوري«مثابه واقعیت به»بنديِصورت«ن در آکارهاي پیشینیِ

اش فراتر از هر هنر شــفافیت تمام بازنماییدهد تا قدرت ســینما را در ارجاع می»واقعیت«به 
ــورت»ذهن«دیگري تاکید کند؛ بر  ــاکلهدر مقام ص ــیبندي و ش د، تا کنکید میأاش تبخش

ــود که واقعیت را به ــینما از این امکان برخوردار ش ــناختی و س منزلت هنر در تولید لذت زیباش
شد.کمال و قوام ذاتی اثر هنري ارتقاء بخ

هاي نديمگراي مانستربرگ در سینما بر مبناي نقد عقل نظري(روششـکل ۀبنیاد نظری. 1
.شناسی) کانت بنا نهاده شده استیتاشناسی و غ(زیباییتجربه ادراکی) و نقد قوه داوري



١٩٧...ماده خام سینما» ذهن«نظریه مانستربرگ:

دیداري ءیالقاي وحدت کامل به ش،کانتنظریه مانستربرگ مبتنی بر ادراک استعالییِ. 2
طابق در تیء،از طریق غلبه بر واقعیت بیرونی و اعطاي شــکل درونی به شــ،ابر پرده ســینم

.ی و ساختارهاي پیشینی ذهن استپلتصویر فتو
هاي ذهن چون: التفات، حافظه، تداعی، تخیل، تلقین... معادل ســینماي خود انواع کنش. 3

ــکــار می  بـک، فال شرا در کلوزآپ، فال ،د. تــدوینکننـ ش فوروارد، دیزالو، کـات بـک... آشـ
مثابه قدرت تصــرف هاي متفاوت در یک مکان را بههاي متفاوت در یک زمان، و زمانمکان

.کندذهن در واقعیت اعمال می
وي علت مادي یا ماده خام سینما را ذهن تلقی ،ان مانستربرگحخالف نظر عمده شار. 4
بلکه ،تاز واقعیچون تصویر متحرک نه یک ضبط پسینی ،است»ذهن«سینما هنر .کندنمی

بندي اش صورتخام واقعیت را در قالب ساختارهاي پیشینیۀمندي است که مادتصرف نظام
ی و انشاء به بازآفرین،مندي بدون غایتمثابه یک شیء زیبا در یک غایتو سینما را به،کندمی
.بخشدزندگی و طبیعت ارتقاء میۀدوبار
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