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ي   
للسينما ميالد يرافق ثقافة برصية ضاربة بجذورها منذ القدم ونمطا كتابيا كانت وسيلته الصورة، إال أنها ف 

ي هذا الوسيط اإلعالمي الذي استطاع  
حركيتها مع وميض السينماتوغراف تطورت طرق العرض والصناعة ف 

ة ي تسىع    عير سحر الصورة أن يلم بفنون سابقة رسخت جاذبية هذه الصور الممير 
بحضور لغتها الخاصة الت 

ية وداللية يوجهها عقل   ي والجمالي الذي يقوم عليه الفيلم، كما أنها وسيلة تعبير
ها للدفاع عن حضورها الفت  عير

ي نحو ما يصبو إل بلوغه من غايات. 
 السينمائ 

ل إل قاعات  لقد اهتم الفيلسوف المعارص بالسينما متجاوزا التفكير المغلق حول تيمات تقليدية، في  

ي ،من  
ي تجليات هذا الحضور ومستدعيا ما كان غائبا وخارجا عن تخوم الفكر الفلسف 

السينما متأمال ومتسائال ف 

؟  ي
ي السينمائ 

 هذا المنطلق نتساءل عن خصوصيات المقاربة الدولوزية للسينما وما هذا إمكانيات الحوار الفلسف 

 

 الفكر والصورة : 

غسونية:       المنطلقات والمرجعيات الير
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اته حول السينما، ينبه "دولوز" الملتف  أنه يقارب الموضوع من وضعيته كفيلسوف ال بوصفه     ي بداية محارص 
ف 

ي عند "دولوز" عىل الصورة 
ناقدا سينمائيا أي باعتباره  شخصا يهوى السينما ليس إال ...يبدأ االنفتاح الفلسف 

باإلشارة الطرح    السينمائية  غرار  عىل  التحليل  ي 
ف  تعمق  دون  بعضها  ذكر  وإن  سابقة  فلسفية  مقاربات  إل 

ي للصورة الزمن.  
ي نهاية الجزء الثائ 

ي بداية الجزء األول من الصورة الحركة أو مقاربة "أدرنو" ف 
ي ف  الفينومينولوجر

د تأسيسها األولي ضمن فلسفة  إال أن أهمية المرجعية األساسية والخيط الناظم لمقاربة "دولوز" السينمائية تج

وعية وصحة األطروحة   ي تتكرر أطروحتها عير فصول هذه الدراسة ،كأن "دولوز" يدافع عن مشر
"برغسون" الت 

ه  "برغسون" هذا الوسيط، لكن قبل أن نوضح حجج   غسونية السينما خالفا لتصور شائع انتقد عير القائلة بير

"دول هدف  إل  نشير  الرأي  إلقرار  هذه  الفيلسوف  »ليست  قائال:  الدراسة  هذه  بداية  منذ  الذي حدده  وز" 

، إنه سىع لتحليل الصور وفهم   1« الدراسة تأريخا للسينما إنها عملية تبويب صور وإشارات ومحاولة لتصنيفها

أبعاد اإلشارات عىل غرار سىعي سابق اهتم بالعالمات األدبية والتشكيلية، يهتم الفيلسوف بالصورة السينمائية  

ي 
ي كل ذلك يتجىل طموح    ف 

عالقتها بمفهومي الحركة والزمان باعتبارهما أكير إشكاليات الفلسفة ثراء وتداوال، ف 

ي يؤكد "دولوز"  
ي من مؤلفه السينمائ 

ي نهاية الجزء الثائ 
، فف  ي

وع الستنباط المفاهيم الثاوية وراء المرئ  هذا المشر

، فالفلسفة ما عا ي
ي الما بعد حدائر

، بل عىل  أكير الرهان الفلسف  ات اليومي دت منكفئة عىل ذاتها ُمْعِرَضة عن تغير

العكس  من ذلك ال يمكن تصورها إال كممارسة »ممارسة لمفاهيم ويجب النظر فيها انطالقا من الممارسات  

ي ليست أقل عملية  
السينما ال تتعلق بالسينما، بل بمفاهيم السينما الت  ي تتقاطع معها... فنظرية 

الت  األخرى 

ي هي إبداع  2وأقل حضورا من السينما بالذات«  وفعالية
ي مهمة الفلسفة األول الت 

إذن الهدف األساسي يتجىل ف 

ي لمجرد العرض  
ي نف 

ي إال عير هذا الحقل، ف 
ي السينما ومع ذلك فهي مفاهيم ال تستف 

ي ال تعطي ف 
للمفاهيم الت 

ي أو التنظير المتخصص » هي مفاهيم السينما وليست نظريات تتع
إنها الصداقة المفهومية   لق بالسينما«التاريخ 

ي عىل 
ز انفتاح الفلسف  ير

ُ
ي ت
ي حددها "دولوز" وخص بها الفيلسوف المبدع للمفاهيم والت 

. الواقع  االت  ي
لالفلسف 

ها النقاد من أهم ما كتب عن السينما، إال أن جذور هذا   ي اعتير
ي هذه الدراسة الت 

أن هذا االهتمام وإن تجىل ف 

 
    13  ص ،2014، بريوت، لبنان، 1مجال شحيذ، املنظمة العربية للرتمجة، ط :دولوز جيل: سينما الصورة احلركة، تر 1

 .448- 447، ص2015،  بريوت، لبنان، 1مجال شحيذ، مركز دراسات الوحدة العربية، ط :الزمن، تر دولوز جيل: سينما الصورة 2
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ي هذا السياق  التوجه كانت سابقة
ي مؤلفات عدة تعىلي من قيمة النسخ والسطح، ف 

عىل هذه المرحلة وبرزت ف 

ي  
األفالطوئ  األيقونات  لمنطق  نقدا  تضمن  والتكرار"  "االختالف  "دولوز"   مؤلف  أن  مانغ"  "فيليب  يعتقد 

أو  والنسخ  النموذج  بير   والظواهر،  المثل  بير   التعارض  عىل  تحرص    أين  Simulacresالسيمواكر    المؤسس 

" فيتضح دور السطح عوض   ي مؤلفه "منطق المعت 
ي عمد "دولوز" إل إبراز قيمتها، أما ف 

الصور الخادعة الت 

ء، وال يخرج   ي
العمق الذي ارتبط بالصورة الوثوقية للفلسفة الكالسيكية »هذا السطح الذي يدخل فيه كل سر

ء«  ي
ء أي يحيط بكل سر ي

ي ربط الفكر بالممارسة عير هذا المسىع ينخرط فيلسوف التجر 3عنه سر
يبية المتعالية ف 

ي كما تدل عىل ذلك الفيلموغرافيا  
ات الفلسفية المغلقة نحو انفتاح النسق عىل الجانب التطبيف  ي تجاوز للتنظير

ف 

ي  
غسونية ف  ي هذه الدراسة، إن هذا الهدف الذي حدده الفيلسوف يتجىل عير اختيار المنطلقات الير

الموظفة ف 

ي ألقاها مقاربة فلسفية سينم
ات "دولوز" حول السينما الت  ائية كانت مطلبا سابقا كما تكشف عن ذلك محارص 

ي  
بجامعة باريس الثامنة منذ بداية الثمانينيات وسط جمهور غير متجانس لكنه متتبع ألبعاد التحليل الفلسف 

ي "دولوز" حول السينما أين 
ة بدراسة خاصة محورها مؤلف  ي توجت بعد في 

التأكيد عىل قيمة  لهذه الصور والت 

 » ي
ي » إنه فيلسوف جد استثنائ 

ي سينمائ 
ي تأسيس خطاب فلسف 

ي ف 
غسوئ  ي محاولة لتأويل هذه   4الحضور الير

ف 

غسون جيل دولوز هو فيلسوف   ي الفلسفة يصبح فيها "برغسون" الدولوزي خير حليف للسينما، »فير   أنطولوجر

ي تحرصه فيها مدارس تاري    خ الفلسفة التقليدية، هكذا فهو 
بعيد جدا عن الصورة السيكولوجية والوجدانية الت 

لذلك ومنذ بداية    )3(يصير عنده وبفعل هذه القراءة الخاصة، المفكر المعارص األقدر عىل تحليل أسئلة الفكر«

ي  الفصل األول للصورة الحركة يستند "دولوز" لمرجعية برغسوني
ا إل األطروحات الجوهرية الثالث الت  ة، مشير

 
 3، ص2014: فقه الفلسفة، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، طه عبد الرمحن 3

4 Deleuze Gilles : Cours cinéma, la voix de Gilles Deleuze en ligne du 24/11/81, www.univ-

paris8.fr  ,25/05/2017, 13 :15  )تر.ش( 
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ي العنارص التالية المحددة 
ي "التطور الخالق" حيث يمكننا تحديدها ف 

انبت  عليها جوهر نقد اآللية السينمائية ف 

 لطبيعة الحركة:  

ج بالمكان الذي اجتازته انطالقا من مسلمة مفادها أن المكان والزمان-أ المتجانسير     إن الحركة الحقيقية ال تمي  

، ذلك أن المكان الذي تم اجتيازه يقبل القسمة   ( ال يدالن عىل حقيقة وجوهر الحركة والتغير )بالمعت  الكمي

ي  
ي طبيعتها، كما مير  "برغسون" ف 

القسمة دون أن تغير ف  ي ال تقبل 
الحركة الت  الالنهائية وهذا ما يختلف عن 

ة للوعي   ي المعطيات المباشر
ي وأسير   بير  األنا    "محاولة ف  السطخي الناتج عن التعامل المستمر مع العالم الخارجر

 مفردات اللغة وبير  األنا العميق، المتصل والمعير عن وحدة األنا. 

ي اتصال بزمان الديمومة وليست مكونة  من لحظات ساكنة وثابتة -ب 
ي بالدرجة األول ف 

إن الحركة مفهوم ذهت 

 تحليال حسيا. ونحن بدال من توليف معقول للحركة نحللها 

ي الديمومة -ج
ي أن تعير الحركة عن أمر أعمق أال وهو التغير ف 

إن الحركة هي المقطع المتحرك للحظة وهذا يقتض 

ة كيفية   ، إنها ليست إال كير ي الكلية عىل اعتبار أن الديمومة تدل عىل كل ما يتغير وما ال يتوقف عن التغير
أو ف 

ي ارتباطها بوعي 
. ليس لها أي شبه بالعدد ف    داخىلي

الرديئة      بالصيغة  أسماه  ما  فيه  تبت   تم  الذي  الخالق  التطور  "برغسون"  بير   "دولوز"  يمير  

ي مقارنة مع "برغسون" مادة وذاكرة الذي مهد الكتشاف الصورة الحركة  
والمقصود مصطلح الوهم السينمائ 

»فه خارقا  "دولوز" كشفا  ه  اعتير ما  وهذا  الطبيىعي  الحسي  اإلدراك  وط  لجميع  خارج شر انتقاد  من جهة  ناك 

ي سعت إل إعادة بناء الحركة وربطتها بالمكان الذي تم اجتيازه وذلك بجمع اللقطات الثابتة  
المحاوالت الت 

المحاوالت اإليهامية   ي شجبت كمحاولة من تلك 
الت  السينما  ي زمن مجرد، وهناك من جهة ثانية نقد 

اآلنية ف 

ذروته إل  الوهم  إليصال  أن"     5"وكمحاولة  إبراز  وذاكرة  مادة  من  األول  الفصل  تحليالت  إل  بالعودة  لكن 

ي بعد  6برغسون"  عىل الرغم من  نقده للسينما فقد »غاص فيها أكير مما ظن« 
بذلك تسىع مقاربة "دولوز" ف 

ي الف
وع ف  لسفة  تأويىلي إل تأكيد أن مفهومي الحركة والزمن المرتبطير  بالصورة السينمائية يحظيان بتأسيس مشر

 
 .91احلركة، مصدر سابق، ص -دولوز جيل: الصورة 5

 .120املصدر نفسه، ص 6
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غسونية، إن هذا التوجه عير عنه "أالن باديو"   غسون،    Alain Badiouالير قائال: »دولوز يعتير قارئا استثنائيا لير

ي أكير من سبينوزا، بل أكير من نيتشه نفسه«
  إن هذا     7لذلك أعتقد شخصيا، أن برغسون هو أستاذه الحقيف 

ي  
ات الحضور القوي المقابل بير  مصطلحات األداء السينمائ  المقربة إل فلسفة برغسون كانت محور محارص 

ة األول بمؤلفات ثالث تدور حولها تحليالته لفلسفة  المحارص  ي 
افه ف  الذي رغم اعي  السينما  "دولوز" حول 

غسون" ونقد ملكة الحكم "لكانط" الذي استخلص منه مفهوم  السينما وهي التطور المبدع، مادة وذاكرة "لير

المتتبع أن  إال   ، فلسفة    السامي دولوز  به  قارب  الذي  المبذول  الجهد  أهمية  يدرك  المرجعيات  لفحوى هذه 

ي "مادة وذاكرة"  بهدف تأسيس أركان فلسفة سينمائية ذات مرجعية برغسونية، فعىل 
برغسون كما وردت ف 

ي الموهم بالحركة إال أن
ي الواقع  الرغم من أن  هذا الفيلسوف يبدو ألول وهلة رافضا آللية االشتغال السينمائ 

ه »ف 

السينمائية«  للصورة  التام  اإلدراك  تام مشكلة  أثار بشكل  الذي  ي   8الوحيد 
بير  موقف برغسوئ  المفارقة  هذه 

ي وأخر مؤسس آللية اشتغال الصور سيحاول دولوز تجاوزه عير دحض الموقف  
مرصح وشاجب للوهم السينمائ 

ي بدأه بمجموعة من االستفهامات: ألي 
س اإلنتاج المجدد للوهم هو تصحيح له نوعا ما؟  األول وتأويل توجه ثائ 

ي بداياتها ألن بداية الحياة كانت مضطرة لتقليد  
لقد ذكر برغسون أن جدة الحياة لم يكن بمقدورها أن تظهر ف 

غسونية من خالل ما يسميه  المادة أو لم يحدث األمر نفسه بالنسبة للسينما؟ يتجاوز "دولوز" االنتقادات الير

ي ال تضاف إليها الحركة وال تتجمع فيها »فهي وسيطة ألنها    L’image Moyenneوسطة  بالصورة المت
الت 

ليست صورة ثابتة تتطلب إضافة الحركة، كما أنها ليست حركة رصفة ذاتية، فدائما يسبقها قبل وبعد كما أن 

بالم تلحقها كل صورة  إضافة جديدة  ثمة  وبالتالي  هذا ما    9جموع«كل صورة مختلفة عن سابقتها والحقتها 

يتوافق مع جوهر فلسفة "برغسون" المطورة لمسألة الجديد من خالل البحث عن حقيقة كيف يكون إنتاج  

ي وسطه وضمن مجرى تطوره وهذا ما  
ي البداية بل ف 

ء ف  ي
ء جديد ممكنا؟ وهنا ال يتحدد جوهر السر ي

وظهور سر

 
7 Badiou Alain, Deleuze la clameur de l’être, Hachette, Paris 1997 P 53 )تر.ش(  

8 Deleuze Gilles : Cours cinéma, la voix de Gilles Deleuze enligne, cours 10/11/81, 

01/12/81,www.univ-paris8.fr  ,15/06/2017, 23 :13 تر.ش()  

 .310، ص  2009، جامعة القاهرة، األدبدراسة يف مجاليات الصورة، رسالة دكتوراه كلية  دولوزستتيقا دولوز، إ : در الدين مصطفىب 9

http://www.univ-paris8./
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إياه السينما من خالل فوتوغرامات   كما يعزز "دولوز" موقفه من خالل  خاصة،    Photogrammesتعطينا 

ي الحركة     L’image mouvementالتميير  بير  الصورة الحركة  
مؤكدا   l’image en mouvementوالصورة ف 

قطعا ،وقطعا  الفور صورة حركة تعطينا  إنها تعطينا عىل  إليها حركة،   السينما ال تعطينا صورة تضاف  »أن 

ي بدايتها حينما كان التصوير يتم    يعتقد "دولوز" أن  10حركة مجردة«  +   متحركا 
الحالة األول رافقت السينما ف 

ا وبير  محتوى  ا ثابتة، وكانت اللقطة مكانية ال تتحرك إطالقا، كما كان هناك دمج بير  ما تصوره الكامير بكامير

ي زمن واحد، غير أن الحالة الثانية للصورة قد واكبت تطور السينما من
خالل   جهاز العرض حيث كان يعمالن ف 

إبداعات المونتاج والصورة المتحركة، حينئذ ستكف اللقطة عىل أن تكون مقولة مكانية لتصبح مقولة زمانية  

تجاوز   "دولوز"  يحاول  الرد  بهذا  وذاكرة،  لمادة  ي 
ف  وردت  ي 

الت  الحركة  الصورة  بالتحديد  السينما  وستجد 

مشير  للحركة  ي 
السينمائ  الوهم  عن  ة  المعير غسونية  الير الممير   االنتقادات  ي  الفينومينولوجر الطرح  أهمية  إل  ا 

آلية   ي 
ف  بينهما  المساوي  ي 

غسوئ  الير للطرح  خالفا  ي 
السينمائ  واإلدراك  الطبيىعي  اإلدراك   

بير  نوعي  الختالف 

 التقطيع. 

المادة    تنظيم  مستويات  "دولوز"  يحدد  برغسون  ضد  برغسون  مع  للتفكير  مسىع  ي 
ف  إذن 

ي يستأنس إليها 
: والحركة والزمن الت  وعه وهي  مشر

ي -أ
ي تحدد من خالل أشياء يمكن تبنيها أو من خالل أجزاء متمايزة  والت 

المجموعات أو المنظومات المغلقة الت 

 تقابل  إطار الصورة السينمائية 

ي وضع كل منها ،هذا ما تعير عنه اللقطات    -ب 
ي تتم بير  هذه األشياء وتغير ف 

) البعيدة  بأنواعهاحركة االنتقال الت 

ي تصورات برغسون(   الصورة اإلدراك،وهي 
ى هي صورة انفعال ف   المتوسطة تقابل الصورة الفعل واللقطة الكير

إنه المونتاج بمدارسه    الديمومة أو الكل، أي الواقع الروجي الذي ال يتوقف عن التغير تبعا لعالقاته الخاصة،  -ج

، المختلفة)العضوي  ، االمريكي ي
، الجدلي السوفيائ  (  الكمي الفرنسي ي

ي األلمائ 
 التكثيف 

الطرح    محتوى  من  الزمن  والصورة  الحركة  الصورة  مفهومي  الفيلسوف  يستخلص  هنا  من 

ي الذي يصفه بالطرح العميق حيث ال توجد صور لحظية فقط، أي مقاطع ساكنة للحركة بل توجد  
غسوئ  الير
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زمن، أي ديمومة وصور تغير  وصور عالقة وصور  – صور حركة هي مقاطع متحركة لديمومة كما توجد »صور 

ز تقابل بير  مظهري الصورة 11م تكون خلف الحركة بالذات«حج  وهما:   بهذا المعت  يير

 

   Image mouvement الصورة الحركة: - 

ي تجلب بها الحركة   تعير 
ي تدل عىل الحالة الت 

غسوئ  هذه الصورة عن السينما الكالسيكية وإن كان          ت بالمعت  الير

 فإنه            ا  الديم           ومةاألشياء إل 

عىل  قائمة  س        ردية   مقاطع  إل  فيها  الش          ريط   يت       جزأ  ي 
الت  الص    ورة   إل  دولوز"  تحيل حسب"  سينمائيا 

 لضواب              ط عقلية  

    Image Tempsالصورة الزمن:  -

ايد االرتباط ال ترتبط  هذه الصورة بالسينما الحديثة حيث يغيب ي للوحدات ومقاطع  ال انتظام الشد ويي  
منطف 

ي تجد نفسها فيها، إنها أشخاص تنقصها  
»فاألشخاص ال تتوج  فيها سلوكا ايجابيا وال ترد الفعل إزاء األوضاع الت 

» ي
ي تجد نفسها فيها تتسم بطابع شيالي أو عبتر

ىع  عير هذين المظهرين يتحرك مس 12الدراية، ألن األوضاع الت 

ي ناقد للسينما نحو طموح لتحديد 
ي قلب لفهم شائع وموقف رصي    ح برغسوئ 

لفلسفة سينمائية تجد تأسيسها ف 

ي  
سينمائ  ي 

منطف  تتجىل     Syllogisme cinématographiqueقياس  حيث  المرجعية،  بهذه  يستأنس 

ف"   ي   Eric  le cerfالمفارقة حسب "إريك لوسير
 الفن يعتير من  »أن برغسون الذي لم يؤلف أبدا نظرية ف 

ين«  العشر القرن  النصف األول من  ي خالل 
الفت  التنظير  ي 

ا ف  الفالسفة تأثير لذا يالحظ أن "دولوز"  13بير  أكير 

 
 .3الصورة احلركة، مصدر سابق، ص :دولوز جيل 11

    .  161ص 2002،ط عبد العزيز بن عرفة ،مركز االمناء احلضاري ،دمشق ،سوراي :،تر مانع فليب: نسق املتعدد، ، 12

 من مؤلفاته "سالم املقابر".   2016أستاذ حماضر ورئيس قسم الفلسفة جبامعة ابريس الثامنة منذ  Eric le cerf     ريك لوسريفإ* 

13 Le cerf Eric : les problèmes du réel dans une confrontation entre philosophie et cinéma, 

philosophie et cinéma, collection lumières N°2, université d’Oran, 2011, P145 تر.ش( )  
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ي  
ي تجذير فلسف 

ي التطور الخالق وعاد إل كتابه السابق زمنيا مادة وذاكرة ف 
تجاوز أراء" برغسون" حول السينما ف 

غسونية ول ي لتفعيل التصورات الير
 و ضد برغسون نفسه.  سينمائ 

ي مؤلفه الصورة الزمن نجد مفهوم االعتقاد الذي ترسخه السينما  وال
ي أثارها دولوز ف 

ي  ذمن أهم المفاهيم الت 

:  تتحدد خصوصياته فيما   يىلي

  La croyanceاالعتقاد:  

الذي لم نعد        لنا عير السينما هي تفكيك عالقتنا االعتقادية بهذا العالم  ي تتبدى 
الت  إن الظاهرة الجديدة 

ء وليس لنا من بديل   ي تقع لنا من حب وموت، إنه يتجىل حسب الفيلسوف كفيلم سي
نؤمن به وباألحداث الت 

بما يراه وما يسمعه ويجب عىل السينما أن ال    إال اإليمان به  »وحده اإليمان بالعالم يستطيع أن يربط اإلنسان

ت به   14تصور العالم بل اإليمان بهذا العالم الذي هو صلتنا الوحيدة« ي الداخىلي الذي تمير 
الواقع أن التشط 

ة لم يير  الفيلسوف عن   ي عميق والمعير عن  تحوالت ومنعطفات الفي  كتابات المرحلة العاكسة لقلق انطولوجر

 لة التشاؤم العام ،المطالبة بتجاوز حا

وإتيقا  "نيتشه"  جينيالوجيا  مع  المتقاطعة  األدبية  المرجعية  هذه  أن  الحياة    يبدو  لقيم  المنترصة  "سبينوزا" 

العالم »نحتاج إل   ي اعتقادنا الستعادة االعتقاد بهذا 
والمناهضة ألخالق االرتكاس والضعف، تشكل دافعا ف 

ء أخر، بل يرتبط بهذا العالم  أخالق أو إل إيمان، أي ما يجعل الحمف  يض ي
حكون وهذا اإليمان ال يرتبط بسر

ل إل حدود عالقة المخلوق بالخالق كما قد   15الذي يشكل الحمف  جزء منه«  هنا ال ينحرص االيمان وال يخي  

ي عالقة اإلنسان بمنظومة العالم وعالقة 
 يبدو ألول وهلة، بل إن االيمان الدولوزي يتسع إل قيم أشمل تتوزع ف 

متفاعلة بير  األجزاء والكل كما حددها "سبينوزا"، إن هذا االعتقاد يتشارك فيه المسيخي والملحد بل يتشارك  

المسيخي   االعتقاد  عن  ت  عير السينما  ي 
ف  دينية كاثولكية  بمنطلقات  الفيلسوف  ف  اعي  وإن  الناس،  فيه كل 

ي سينم
، لكن حدث تحول ف  " اللذان أرادا أن  واالعتقاد الثوري كقطبير  جذبا فن الجماهير ي

ا "دارير" و"روسوليت 

ي فيلم جان فوق المحرقة
مفارقة   Jeanne au bucher يمنحانا من جديد اعتقادا قادرا عىل تخليد الحياة، فف 
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تؤكد أن من أعالي األبدية نستطيع االعتقاد بهذا العالم والغريب أن شخصياته جاهزة لالنتقال إل صفة اإللحاد،  

 بطا بعالم أخر بل بتجاوز الكلمات إلرساء عالقة أفضل بهذا العالم. فاألمر لم يعد مرت

 االعتقاد بالجسد:    1

"غودار"         سينما  ي 
ف  برز  بالجسد كما  االعتقاد  أهمية  إل  "دولوز"  يشير  ي جسدا"، 

أعطبت  شعار"  تحت 

ي سياق مسىع أصيل لقلب األفال   Philipe Garrelو"فيليب غارال"  
طونية المرسخة  ، يندرج هذا التوجه ف 

إيماننا   أنه يجب أن نؤمن بالجسد  النسخ  يعتقد دولوز  الِحِسي ولألصىلي عىل حساب  للفكري عىل حساب 

ي الكفن المقدس أو أربطة المومياء  
ي حوفظ عليها واستمرت ف 

ي تشق األرض الصلبة والت 
برشيم الحياة بالبذرة الت 

ي هذا العالم معت  ذلك أن الجسد 
ي بالحياة ف 

ي تسر
ي تفصل الفكر عن ذاته بل عىل العكس    الت 

لم يعد العقبة الت 

من ذلك ما يغوص فيه الفكر أو ما يجب أن نغوص فيه لبلوغ لالمفكر فيه و هو الحياة، إن االعتقاد بالجسد  

اب  واالستالب وحد من   ي مجتمع رأسمالي ولد االغي 
ي فصلت عن اإلنتاج ف 

ي الواقع إال اعتقاد بالرغبة الت 
ليس ف 

ي مؤلف "دولوز" و"غوتاري" ضد  تدفقه
ا عير تدجينها تحت الرقابة المؤسساتية، هذا الطرح الذي برز بقوة ف 

ي فلسفة السينما تقاطعا مع االعتقاد، فمقولة "أعطونا جسدا" ليس المقصود بها عند الفيلسوف  
أوديب يجد ف 

الكل  بمعت   الطرح  كسمولوجيا  بهذا  الجسد  يغدو  بل  ي  بنية مورفولوجية صماء، 
ف  مة »الجسد ال يكون قط 

أوضاع   اليأس هي  وحت   واالنتظار  التعب  ذلك  واالنتظار،  والتعب  بعد  وألما  قبل  ألما  يشمل  فهو   ، الحارص 

ي   16الجسد« 
ا، يعتقد "دولوز" أن "أنطونيوئ  " عير عن هذا المنحت  من خالل منهجه  هذا ما تسىع إلبرازه الكامير

قبل   للما  المحددة  الزمن  الصورة  إنها  الجسد،  بأوضاع  يمر حتما  الذي  السلوك  الباطن عير  بتقضي  ي 
القاض 

ا ولعل    الجسد اليومي وما يسميه دولوز بالجسد االحتفالي تحركت الكامير
ي الجسد.     بير 

المابعد بوضع الزمن ف 

ي األمريكي "أندري وارهول"    أشهر المشاهد عن التجربة
الذي صور    Andy warholاالول ما قام به السينمائ 

لويس  "جان  الفرنسي  المخرج  تمير   أخرى  جهة  من  نائم،  رجل  فوق  ونصف  ساعات  استمرت  ثابتة  لقطة 

  " ي يكون    Jean Luis Comolliكومولي
بتصوير سينما جسد االحتفاالت الشعائرية، أ سماها سينما الكشف، الت 

ي الترصفات، كذلك ينطبق األمر عىل  ال
قيد الوحيد فيها هو قيد األجساد والمنطلق الوحيد فيها هو التعاقب ف 

ي بقدر ما هو برصي »لن تتوقف سينما ما بعد الموجة 
سينما ما بعد الموجة الجديدة حيث يغدو الجسد صوئ 
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ا والوضعيات  فاألوضاع  واالبتكار ضمن هذه االتجاهات  العمل  للجسد  الجديدة من  قيمة  لجسدية وإضفاء 

إن السينما بهذا   17مستلقيا أو نائما وشعة وعنف التنسيق واحتفالية السينما أو مشحها المرتبطان بالجسد«

"دولوز"  يسميه  ما  عير  بالعالم  االعتقاد  من جديد  فينا  وبثت  األجساد  تكوينية حيث كونت  تصبح  المعت  

ز    أفضل كلما كانت الوضعيات بريئة، أو عير قطوع ال بالوضعية الحملقة كعنرص جديد يعمل بشكل   منطقية تير

ا واالعتقاد يوظف دولوز صيغ   ي تعالق الجسد والكامير
ي الشاشة السوداء أو البيضاء، ف 

ي غياب الصورة ممثلة ف 
ف 

ي تتماسر مع والدة األجساد 
ا بابتكار الحركات واألوضاع الت   اإللزام وأحكام معيارية حير  يلزم الكامير

ي عقال" إنه الوجه األخر للسينما الحديثة   السينما الذهنية: االعتقاد بالعقل: -  2
يوظف "دولوز" شعار "أعطت 

ي معرض تعريف" دولوز" فيلسوف الهامش الذي ال تستهويه المراكز للدماغ فإنه 
ي مقابل سينما الجسد،  ف 

ف 

 ال يتصوره إال منظومة غير ممركزة مبنية عىل قوة العالقات بير  

لداخل والخارج »لم نعد نؤمن بكل عىل أنه جوانية فكرية، حت  إن كان الكل منفتحا، بل نؤمن بقوة الخارج  ا   

ابط الصور حت  وإن تجاوزت الفراغات، بل نؤمن   الذي يتجذر ويتلقفنا وبجذبنا إل الداخل، لم نعد نؤمن بي 

ي أن االنتقال من  يتضح هذا التوجه    18بانقطاعات تأخذ قيمة مطلقة وتخضع لكل ترابط« 
للسينما الحديثة ف 

ا عن طموح يتعال فيه المعط اإل  ي المتجه صوب ممكن التجربة ير مب الخارج صوب الداخل ليس إال تعبير
يف 

ي أن الدماغ يستدعي خارجا يتجاوز كل عالم  
ي واقعها، فالسينما الذهنية بهذا الطرح تعت 

نسندنتالي وليس ف 
الي 

ي ت
، إن الصورة الزمن ف  ي رسيخها لالعتقاد بالعالم ال تسجل العملية الفيلمية من دون إسقاط عملية دماغية  خارجر

ي عالقة مع عنرص ال متصور ومع  
المفش ولالمقاس »يحدثنا دولوز عن  لالمستحرص  و ل قوامها وضع فكري ف 

للحياة، إذن   إمكانيات االعتقاد بالعالم، ليس إيمانا بعالم أخر لكن بهذا العالم من خالل خلق إمكانيات جديدة

العالم بطريقة مغايرة« ي أن تعيش 
الذهنية يستعير  حسب "دولوز"   19ف  السينما  ي 

المسىع االعتقادي ف  هذا 

ي أخذ قيمة لذاتها فضال عن التعاقب  
ي تفك روابط الصورة وتبدأ ف 

بمكونات دماغية ثالث هي نقطة االنقطاع الت 

 
 .313، صاملصدر فسن 17

 338دولوز جيل: الصورة الزمن، مصدر سابق، ص 18

19 Lavallée sylvain : Croire au monde, www.revuesequences.org 19-08-2017, 15 :30 .)تر.ش(  
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هم من   ت عن ذلك السينما "غودار" و"بريسون" و"رينيه" وغير المتجدد والشاشة البيضاء والسوداء كما عير

محرجير  الذين رسخوا التمايز بير  السينما  الحديثة والسينما القديمة بامتياز. نشير أن "دولوز" بربطه االعتقاد  ال

قد   والخارج  الداخل  قوة  انفعال  عىل  ي 
مبت  مركزي  ال  ي 

دماع  بمعط  وكذلك  احتفالي  أو  يومي  ببعد جسدي 

ي عىل تناسق العالقات عند "هيوم" وتعالق  
القوى عند "سبينوزا" وقيمة الجسد عند  استأنف مسار سابقا مبت 

ي قدرتها عىل إعادة 
ي تجليات السينما الحديثة من خالل إمكانياتها لتوطيد عالقتنا بهذا العالم  وف 

"نيتشه" ف 

 خلقه بشكل أمثل  

ي البداية عن حماس أقل للكت 
ية لهذه المقاربة وإن عير ف    بير  انشير أن استقبال األوساط االنجلير 

ايد للدراسات المهتمة بالفكر الدولوزي ينم عن رغبة شديدة    ركة والصورة الزمن الصورة الح )   ( إال أن العدد المي  

ي جامعة باريس الثامنة بالفيلسوف من خالل عرض دروسه  
ي فرنسا تحتف 

ه، ف  لتحليل أسس هذا الفكر ونشر

ي 
 سياق مقاربة الفيلسوف السينمائية المرئية والمكتوبة وكأنها تقول بطريقتها إن " دولوز" ال زال ُيدرس بيننا ،ف 

الطرح، نجد أن "سوزان أم دوالكوت " التحليالت حول هذا   Suzanne Hême de laالفلسفية تعددت 

cotte   ي فكر "دولوز"، تأكيدا لما ذكرنا سابقا
تعلق بأنه عمل مجدد، مبتكر تحط  فيه السينما بمكانة خاصة ف 

أن   يؤكد  الفيلمية  االستشهادات  ثراء  مختلف  أن  عير  ي 
السينمائ  للعرض  عاديا  مشاهدا  يكن  لم  الفيلسوف 

ي مسىع 
اتجاهاته ومدارسه، هناك ولوج عميق لهذه الممارسة، مقاربات نقدية مقارنة بير  المخرجير  واألفالم ف 

أن هذا التوجه »يعير عن    Alain Beaulieuالستخراج المفاهيم المحركة لهذا الحقل، يعتقد" أالن بوليون" 

الفلسفة«  ممارسة  ي 
ف  عليها  المتفق  الطرق  تثوير  قادرة عىل  فلسفية  ي    20حاجة ال 

الفلسف  أن االنفتاح  الواقع 

ي صلب اهتمامات الفيلسوف، فأن يخصص دولوز للسينما  
ي ما هو إال جزء من أطروحة فنية كانت ف 

السينمائ 

ي ا 
ي لتخوم  دراسة بحجم وقوة وعمق المقاربة، ما هو ف 

ي يعلن عن فتح فلسف 
عتقادنا إال ترسيخ لكوجيتو سينمائ 

ي هذا السياق يعتقد "بيار مونتوبيلو"
عتقد أنها أبعد ما تكون عن تأمل الفيلسوف، ف 

ُ
  Pierre Monte bello ا

دون أدئ  شك، أكير التأويالت   2وسينما  1أن دولوز بتطويره ألطروحات قوية حول الحركة والزمن »تكون سينما

 
20 Beaulieu Alain : Gilles Deleuze Héritage philosophique PUF, paris, France2005, P95  )تر.ش( 
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غسونية« ا غسونية عمقا لكن لغايات تتجاوز الير ذلك أن المنطلق كان صياغة مفاهيم سينمائية تتناسب  21لير

، هنا تتجاوز   ي
ي حت  ولو كانت ضد أطروحته حول الوهم السينمائ 

غسوئ  مع فلسفة الحركة ومفهوم الديمومة الير

ي 
غسونية حير  ترسخ تعالقا فلسفيا مدافعا عن صورة الفكر ف  ها.  الغايات الير ي واتضاحه عير

ي السينمائ 
 المرئ 

عىل هذه المقاربة قائال: »إن الدراسة الضخمة بجزئير     Arnand Bouanicheبدوره يعلق "أرنود بوانيش"  

ي كتابة مؤلف  85( والسينما الزمن )83متتابعير  المخصصة للسينما الحركة )
( تدل عىل عمل غير مسبوق ف 

ي وأعما
ي مؤسس عىل النسق السيميائ 

ذلك أن هذا العمل المتتابع الذي لم ينته جزئه األول  22«ل السينمافلسف 

ي تقديرنا أن الفيلسوف ينحو بالتحليل  
ي بينهما يدل ف 

ي بمقدمة رغم الفاصل الزمت 
بخاتمة ولم يبدأ جزءه الثائ 

ي جزئير  ، حيث يرتكز عىل مرجعية سيميائية تدين بالدرجة األول لنظري
ات صوب مؤلف واحد، حت  لو برز ف 

س" وتوظف شبكة فلمية واسعة وثرية.   "سندرس بير

 Jasques إال أن هذه األحكام لم تعف المؤلف من انتقادات فالفيلسوف الفرنسي "جاك رانسيار"            

Ranciére    علق عىل تميير  "دولوز" بير  الصورة الحركة والصورة الزمن قائال »إن القطيعة بير  هذين النمطير

ورات والتحوالت، نالحظ أن هذا الموقف يتقاطع مع  حيث     23مختلقة«  تفش بهوس دولوزي  لتعقب الصير

ي الصورة الحركة لكن بطريقة ضمنية
ة مسبقا ف   ما ذهبت إليه "سوزانا أم دوالكوت" من أن الصورة الزمن حارص 

 معت  ذلك أن الصورة السينمائية الجديدة  ما كان لها أن تكون لوال المرحلة الكالسيكية. 

"مونتوبيلو"               يعتقد  الفلسفية    Monte belloلكن  دولوز  مقاربة  تزال  ال  المدة  هذه  بعد كل  أن 

ي السينما وأنه منذ 
أصبح دولوز واحد من أكير الفالسفة   1990السينمائية، تعتير من أهم  المصادر التنظرية ف 

ي تعاطيها 
ي أبرز ثالث جوانب ف 

مع الصورة، أوال: أن الكثير من المقاربات   تداوال، من حيث أن مؤلفه السينمائ 

المفاهيم   من  العديد  أن  ثانيا:  السينما،  مواقف دولوز  األساسية عىل  ي إحالتها 
ف  تعتمد  السينما  ة حول  األخير

 
21 Beaulieu Alain : Gilles Deleuze Héritage philosophique PUF, paris, France2005, P95  )تر.ش( 

22 )   Bouaniche Arnaud : Gilles Deleuze une introduction,  Editions Garnier, France 2007 , P 215 

 )تر.ش( 

23 Suzanne liadrat- cuigue, jean leutrat : Penser le cinéma,  ,klincksieck ,paris,2001 , P 96 )تر.ش) 
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ي من قبيل الصورة االنفعال، 
ي التداول السينمائ 

ة ف  ي السينما الحركة والسينما الزمن أصبحت حارص 
المبتكرة ف 

ها. أما الجانب الثالث فمرتبط بتاري    خ السينما الذي مير  فيه الفيلسوف  الصورة الفعل، ا لصورة البلورية وغير

الفنية   والرؤية  بالفكر  المهتمة  النخبة  بسينما  مرتبطة  حديثة  وأخرى  الكالسيكية  السينما  هما  حقبتير   بير  

.وم السبعينات  نهاية  ي 
ف  دولوز  فيلموغرافيا  تقريبا  عندها  تنتهي  ي 

الت  من  والجمالية  السؤال  »هذا  بعد؟  اذا 

ناه وثيق الصلة بدولوز... فكرة تتابع دائم وانتقال بير  مختلف   المحتمل أن يكون من أهم األسئلة أهمية إذا اعتير

 .  24أنماط الصور«

فة لعرص دولوزي               رغم تعدد وجهات النظر حول مقاربة "دولوز" إال أن عبارة "ميشال فوكو" المستشر

ي زمن    مقبل، تؤكد 
أن الفالسفة الذين تحكمهم أنظمتهم الشمسية الخاصة عىل رأي "نيتشه" يمكن أن يبعثوا ف 

ته لكن عد مرجعا أساسيا الحقا.  ي في 
 غير زمانهم وهذا شأن كل فكر لم يستوعب ف 

ي مقاربة دولوز            
ي أكدت وجود مفارقة ف 

الت  من خالل تعليقنا عىل بعض هذه التوجهات خاصة تلك 

ي  ا
ي تؤكد  منذ البداية أنها ال تكتب تاريخا عن السينما لكن  رغم ذلك فالتحقيب  والفصل الزمت 

لسينمائية الت 

ي قبل الحرب وبعدها، نعتقد أن الفيلسوف الذي يطرح مفهوما لالتصال متداخل  
وارد كما هو الشأن بير  مرحلت 

ي  
ي والتفكير ف 

ي مع االمرئ 
ال يمكن إال أن يمير  بير  عهدين سينمائيير  وفكرين  لالمفكر فيه ،امع االنفصال، والمرئ 

ي  
مختلفير  لكن دون أن تكون قطيعة بينما طالما أن المرحلة الثانية قد انبثقت عن األول، لكن البعد التاريخ 

ي  
ي تهدف بالدرجة األول إل استخراج مفاهيم السينما، هذه المفاهيم الت 

لم يكن ضمن أولويات الدراسة الت 

ي ممير  مكانيا وزمانيا.  نعتقد أنها 
 ال يمكن أن تستنبط بمعزل عن سياق تاريخ 

ي نعيشه ،عير          
ي سياق تاريخ 

فعل أبعاد العرص الدولوزي للصورة ف 
ُ
االلتفات إل  من جهة ثانية يمكننا أن ن

ي زمن الرصاعات ورفض االختالف  ،عير تفكيك 
أبعاد   مفهوم االعتقاد سواء باإلنسان أو بالعالم من حولنا ف 

ي أمس الحاجة إليه السيما مع تزايد  سطوة الهيمنة القطبية األحادية ،مما  
وآليات هذا االعتقاد الذي نحن ف 

ي مسارات المقاومة المبدعة عير الصور، هذا ما أدركه جيد المخرج السينغالي "عثمان  
ي بالمقابل  التفكير ف 

يقتض 

" منتقال من الكتابة الروائية إل اإلخراج ا ، نظرا إليمانه بأهمية الصورة  بديال  لحالة االنتشار  سمير  ي
لسينمائ 

" قائال: »أكير من الرواية   لكبير لألمية الذي منع الكثير من متابعة روايته ،هذا ترسيخا لما أكده "كريستيان ميي 

 
24 Montebello Pierre : Deleuze, Philosophie et cinéma.    Op.cit  , P 125 )تر.ش( 
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اللوحة التشكيلية يهبنا الفيلم فرجة شبه حقيقية«  المقاومة    25ومن العرض المشجي ومن  ز بعد  من هنا يير

ي استدعاء واقع وشعب المستقبل، من خالل الخطوط انفالت مبدعة أساسها  
كطرح مهم نادى به الفيلسوف ف 

ثقافية راشدة   سياسة  اعتقادنا  ي 
ف  ي 

يقتض  بل  األمنيات  مجرد  يتوقف عىل  ال  األمر  لكن   ، ي
السينمائ  الوسيط 

للمهرجانات   الرنانة  الموسمية  الشعارات  تعزز هذا  تتجاوز  لمؤسسات عمل دؤوبة  تقاليد راسخة  نحو خلق 

 المنحت  للعرص الدولوزي للصورة. 

المصور وعير تحليالت تفكك               الفكر  السينما سواء عير  ي كل ذلك يمكن أن ُيفعل الحضور لمقاربة 
ف 

ي ماذا نفكر لألفالم?  
أو سؤال    À quoi Pensent les filmsمفاهيم السينما عىل غرار مؤلف "جاك أومون" ف 

السينما تفكر  ليوندرات"    ?comment Pense le cinéma أخر كيف    Suzanne liandrat"لسوزان 

ي مؤكدا عىل تطلع الفيلسوف لممارسة فكرية    jeans leutrat و"جون لوترات"  
ليبف  مؤلف "دولوز" السينمائ 

ات تاريخية »عمل دولوز   ال يعتير مجرد دراسة موسعة حول  ترفض عزلة وانطواء عن مجريات واقعية وتغير

ورة  ي صير
ي ف 
ي عمل عىل تحديد مقاربتها، بل هو أيضا جزء أساسي من فكر جمالي سياسي وأخالف 

السينما الت 

ي القيام بعرضه
ي أو تطبيف 

ي قابلية أكير لقراءته وتحليله وفق تحوالت   26«فكر ال يستطيع أي تحديد تقت 
هذا يعت 

بيداغوجية استخراج المفاهيم السينمائية إلثارة سؤال متواصل وماذا بعد؟ بحثا    زمانية ومكانية متباينة تستلهم 

ي مسارها وتحدياتها 
ي واقع وراهن السينما اآلن، ف 

ومنعرجاتها، بير  الوفاء لقيم الفكر المبدع وبير  تلبية الذوق   ف 

ات الخا صة، تظهر الحاجة لإلبداع السطخي العام المولع بفن الحركة، بالفعل ورد الفعل والمولع بعالم المثير

ي المعزز العتقاد موصول بهذا العالم والمبدع لتحف فنية وأيقونات شاهدة عىل خطوط مقاومة  
ي الراف 

السينمائ 

 جة. منت

 

 

 

 
25 Metz Christian : langage et cinéma, éditions albatros, paris1977, P19.)تر.ش(  

 .110برغسون، غودار وآخرون: حوار الفلسفة والسينما، ترمجة عز الدين اخلطايب، مصدر سابق، ص 26



 

 منشـورات جمعيـة الفلـسفـة      

 

Copyright 2021© saudiphilosophy.com  

 

15 

 

 

 

 

 

 قائمة املصادر واملراجع: 

 
 ابللغة العربية 

 ،2014، طنجة،املغرب، أفريل 2اجمللة املغربية لألحباث السينمائية العددالزبيدي قيس: جدلية إخراج املشهد من الواقع وإخراج املشاهد من املسرح ضمن  -  1

   .204، ص2004 مصر،، القاهرة،1العوملة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ط يف عصربطريق نسمة: الداللة يف السينما والتلفزيون -2

.      2013الثقافة،املؤسسة العامة للسينما ،دمشق سوراي  ةشورات وزار برانرد فدريك: تشريح األفالم األفالم ترمجة حممد منري األصبحي من-3  

 . 2006املغرب، البيضاء،الدار 1برغسون، غودار وآخرون: حوار الفلسفة والسينما، ترمجة عز الدين اخلطايب،، منشورات عامل الرتبية ط-4 

2009، جامعة القاهرة، األدبدراسة يف مجاليات الصورة، رسالة دكتوراه كلية  ستتيقا دولوزإدر الدين مصطفى، ب-5   

 .16، ص2012، 1حدجامي عادل: فلسفة جيل دولوز عن الوجود واالختالف دار توقبال للنشر، ط-6  

    13ص   ،2014، بريوت، لبنان، 1مجال شحيذ، املنظمة العربية للرتمجة، ط :دولوز جيل: سينما الصورة احلركة، تر -7  

 .448- 447، ص2015،  بريوت، لبنان، 1مجال شحيذ، مركز دراسات الوحدة العربية، ط :دولوز جيل: سينما الصورةالزمن، تر -8  

 2007،عمان، األردن، 2أحاديث حول اإلخراج السينمائي، ترمجة عدانن مداانت، دار جمد األوىل للنشر والتوزيع، طروم ميخائيل:  -9  

40،       ص  

63، ص1995، الكويت، جوان، 439عطاء هللا حممود سامي: السينما شابة عمرها مائة عام، جملة العريب، العدد     -10   

  2001القاهرة ،مصر 1،املركز القومي للرتمجة طفراميتون دانييل: الفيلموسويف، تر: أمحد يوسف -11



 

 منشـورات جمعيـة الفلـسفـة      

 

Copyright 2021© saudiphilosophy.com  

 

16 

،         2007،عمان، األردن، 2ترمجة عدانن مداانت، دار جمد األوىل للنشر والتوزيع، ط أحاديث حول اإلخراج السينمائي،روم ميخائيل: - 12

 . 40ص

 . 2008وسوعة الفلسفية، تعريب أمحد خليل خليل ، اجمللد الثالث، عويدات للنشر والطباعة ط، بريوت، لبنان أندريه: امل الندال- 13

 .2002،ترمجة عبد العزيز بن عرفة ،مركز االمناء احلضاري ،دمشق ،سوراي ،طلوز أو نسق املتعدد و مانع فليب:جيل د- 14  

عبد هللا عويشق، منشورات وزارة الثقافة، املؤسسة العامة للسينما، دمشق، سوراي، :ميرتي جان، علم نفس وعلم مجال السينما، القسم الثاين، تر- 15

2000. 

 37، ص2010، القاهرة، مصر، 1أمحد يوسف، املركز القومي للرتمجة،ط :قة، ترا الناطالسينم  : موسوعة نويل مسيث جيوفري- 16  

 2013، القاهرة، مصر، 1الثقافة ط لقصرحامت اجلوهري، اهليئة العامة  :وليام بالك أغنيات الرباءة، تر-17

 

:مواقع األنرتنت          

  www.poste2madernissmer.blags.pot.com  15-03-15 ,2017 30:.العمراين حسن: الفلسفة والسينما  
 ابللغة الفرنسية:  -2

 1-Aumont jacques le septième Art, Édition léo scheer- paris- France 2003 
  2-Aumont jacques : À quoi pensent les films, nouvelles édition Séguier paris- France 1996 . 
  3-Bouaniche Arnaud : Gilles Deleuze une introduction Editions Garnier, France 2007 
   4-Beaulieu Alain : Gilles Deleuze Héritage philosophique PUF, paris, France2005 
   5- Badio Alain : La cLarmeur de l’être, Hachette, Paris, France,1997 
   6-Bencherki Benmezianne :cinéma et l’usage public de désir, série les lumièreN2, université d’Oran, 2011 
  7-  Loiselle Marie Claude : Nuits du cinéma Revue 14 images N°114 Montréal (Québec) 2003 
  8-  Le cerf Eric : les problèmes du réel dans une confrontation entre philosophie et cinéma, philosophie et cinéma, 

collection lumières N°2, université d’Oran, 2011 . 
 9-   Metz Christian : langage et cinéma, éditions albatros, paris1977. 
  10- Montebello Pierre : Deleuze, Philosophie et cinéma vrin,paris2008 
 11-  Pascal Michel : le cinéma, édition le cavalier bleu, Paris, France 2001 
   12- Ramirez Francis :  À la recherche du cinéma, Le cinéma septième Art, Editions Léo Scheer, paris, France 2003 

 13-  Suzanne liadrat- cuigue, jean leutrat : Penser le cinéma,klincksieck ,paris,2001 

http://www.poste2madernissmer.blags.pot.com/


 

 منشـورات جمعيـة الفلـسفـة      

 

Copyright 2021© saudiphilosophy.com  

 

17 

 14-   Zabunyan Dork : Gilles Deleuze voir, parler, penser au risque du cinéma, presse Sour bonne nouvelle, paris 
,France 2006 

:مواقع األنرتنت  
1-Deleuze Gilles : Cours cinéma, la voix de Gilles Deleuze enligne, cours 10/11/81, 01/12/81,www.univ-paris8.fr  
,15/06/2017, 23 :10    
2-Lavallée sylvain : Croire au monde, www.revuesequences.org 19-08-2017, 15 :30 
3-   LeFcourt Jenny : Aller au cinéma, aller au peuple, revue d’histoire moderne et contemporaine, N°51,2004 

,www.cairin.info P98, 14-04-2017 
4-N ietche. F : Le cas Wagner, traduction d’Henri Albert , https://upload.wikimedia.org,25-32019,18,15. 

 
 

 
 

http://www.univ-paris8./
https://upload.wikimedia.org,25-32019,18,15/

