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ي  فيلم مشاهدة  تجربة عاش منا  كل  
ي  أو  السينما   ف 

ي  آخر، مكان ف 
  عل  نشاهده ما  أثر  بقوة نشعر  التجربة هذه ف 

ات  وحت   مشاعرنا    تجعل ، وجوهنا  تعبير
 
نا  ،  تمتعنا  إنها  كما .  حياتنا  عن بعيدة بحيوات  نهتم  أن األفالم منا  تثير

 .  وتخيفنا 
 
اتنا   تتحدى   إنها .  نفكر   جعلنا   عل  القدرة  لديها   منها   األفضل   ربما   األفالم  بعض  ايضا   ألغازا   وتشكل   تحير 

  عندما   فيها   نفكر   لم  أمور   وفهم   برؤية  الفرصة  لنا   يتـيح  بعضها   أن  كما   آفاقنا،  األفالم   توسع .  حلها   نستطيع   قد 

ي  الجوهرية االسئلة ببعض نفكر  تجعلنا 
  تنتمي  الت 

 
ي  هو  ما . الفلسفة مجال اىل تقليديا

  إىل  نصل كيف  ؟ الحقيق 

ي  كيف  المعرفة؟
  الجمال؟  هو   وما  الفن، هو   ما  ؟  نترصف أن ينبغ 

ي 
ي -فلسفة  و   Philosophy of film  الفيلم-فلسفة  بير    نمير     أن  علينا   البداية  ف 

 . Philosophy in film  الفيلم-ف 

ي   لألسئلة  األفالم  تطبيقات   جميع   يشمل  األول
ي   السؤال:  المثال سبيل  عل  الفلسفة  تخص  الت  )   األنطولوج 

ي   السؤال  ،(فن؟  الفيلم  هل  و   الفيلم؟  ماهية
  هل   موضوعية؟  تكون  أن  الوثائقيات   أفالم  تستطيع  هل)  المعرف 

 عالقة  وما   أوهام؟  الفيلم  صور   هل)    النفس  علم  فلسفة  سؤال  ،(؟”بالفلسفة  يقوم“  أن  الفيلم  يستطيع

ي   فرق  ال   أو   ش    أم  خير   األفالم  هل)  األخالق  سؤال  ،(؟باالنفعاالت   الفيلم
  مثل   لفيلم  يمكن  وهل  ذلك؟  ف 

Triumph of the  will   فيلم   ذلك  مع   يكون  أن   ش    رسالة   يحمل  الذي   
 
  ،(الشكلية؟   عنارصه   يخص   فيما   جيد

  الرعب   فيلم  هو   ما :  مثال.  األفالم  أنواع  تعريفات   حول  أسئلة  الفيلم  فالسفة  يطرح)  الفن  فلسفة  سؤال

   نرغب  ال   أشياء  بمشاهدة  نستمتع  أن  الممكن  من  كيف  أي   ومفارقته؟
 
ي   ابدا
ي   مواجهتها   ف 

  مثل   اليومية  حياتنا   ف 

  أن   تستطيع   وسيلة   أنها   بل   الفلسفية  للقضايا   تطبيقية  وسيلة  فقط  السينما   يعتي    ال   األخير   . (ميتة  أجساد 

  التعبير  أمكن اذا  أنه أي ” بالفلسفة تقوم“
 
ي ” مضمنة“  الفلسفة تكون أن مجازيا

 . الفيلم  ف 
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ي 
 :  الفيلم - فلسفة   داللة   ف 

 

وا   الذين   أوائل  بير    من  كانوا   الفالسفة  أن  الرغم  وعل  المتحركة -الصورة  ظهور   مع  الفيلم-فلسفة  بدأت    نش 

ي   الشكل  عن  دراسات 
ي   الجديد   الفت 

ين  القرن   من   االوىل  العقود   ف  ا   نموا   يشهد   لم  المجال  أن  إىل  العش    حت    كبير

ي  النهضة حدثت عندما  الثمانينيات 
ي  األخير  للنمو  األسباب  من العديد   هنالك أن كما .  األفالم ف 

  المجال  هذا  ف 

ات   كانت  أبرزها  ي   التغير
ي   والدور   األكاديمية  الفلسفة  أقسام  من   كل  ف 

  عام  بشكل   األفالم  به  تقوم  الذي   الثقاف 

وري   من  جعلت ي   كشكل  الجد   محمل   عل  الفيلم  يأخذوا   أن  للفالسفة  الرص 
 األشكال   مع  المساواة  قدم  عل  فت 

ي   الزيادة  لهذه   ونتيجة.  والرسم   والرقص  المشح  مثل   التقليدية
،   للتفكير   كموضوع  بالسينما   االهتمام  ف  ي

  الفلسق 

  الفيلم-فلسفة أصبحت
ا
ي  للبحث مهما  مجال

 .   ستطيقا اال  ف 

 

 :  ( الواقغي   -   الشكلي ) 

 

 إىل   ينتمي .  Realist  الواقغي   و   Formalist  الشكلي :  نوعير    إىل  الكالسيكية  األفالم  منظري   معظم  ينقسم

 Siegfried:  مثل  الواقعيون.  وآخرون  Sergei Eisenstein , Rudolf Arnheim , Bela  Balazs  الشكليون

Kracauer , Andre Bazin  العالم   إىل   تنتمي   خواص  يسجل  الفيلم  أن  عل   يؤكد   الواقغي   بينما .   وأتباعهم  

ي 
يق    للوسائل   االنتباه  الشكليون  يستدعي   بينما .  الفوتوغرافية  العملية  إىل  نفسها   تقرض  الخواص   وهذه  الفير 

ي   التقنية
  االختالف .   الفنية  رؤيته  عن  يعي    لكي   الواقغي   العالم  من   أبعد   إىل  يذهب  الفيلم   صانع  خاللها   من  الت 

ي   الطرق  هذه  بير  
  بأن  الشكلي   رودولف  ادعاء   ذلك   عل   األمثلة   ومن  حاسم   نقاش  إىل  أدت   الفيلم  صناعة  ف 

اهة يعرض   الصوت  واقعية ي  ستطيقيةاال  الي  
 بأن أندريه اعتقاد  ذلك من النقيض  عل للخطر  الصامتة األفالم ف 

كير  )    deep-focus-shots  و   الصوت  ا   عمقا   تستخدم  وسينمائية  فوتوغرافية  تقنية  هو   العميق  الي    من   كبير

ي   هو (    المجال
 .  كامل  بشكل  الواقع   تكرار   من   يمكننا   ألنه   أصيل  سينمائ 

 
ي   يختلفون  والواقعيون   الشكليون  ايضا

  ف 

 . المخرج إبداع طبيعة عام وبشكل الموضوع واختيار  التحرير، الكت، األحالم، ثار آ و  ، الرمزية حول أفكارهم

 

 :  والمظاهر   الواقع 

 

   سهل  أنه  الواضح  من
 
ي   تتكرر   ظواهر   خالل  من  خداعنا   جدا

ي   مستقيمة  عصا   نضع  عندما   ذلك  مثال  حياتنا،  ف 
 ف 

ة  لنا   تبدو   الماء   العالم   داخل  من  مراوغة  ليست  االعوجاج  هذا   فأن  أفالطون  مثل  لفيلسوف  بالنسبة.  معوج 

  أفالطون   عند   أنه  بل   البرص   حاسة  حول  شكوكنا   فقط  يستدعي   العصا   مثال   ،  كبش    وضعنا   عل   أدلة  بل  المادي 

ي   ال أ  ،توهمنا   البرص   حاسة  كانت  إذا .  الخداع  بتهمة  متورطة  الحسية  قدراتنا   كل   يجعل  مباش    غير   وبشكل
  ينبغ 
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ي   الدقة  وعدم  للتشويه  عرضة  ككل   تجربتنا   أليست  حواسنا؟   بقية  عل   ذلك   نعمم  أن
 وبالتاىلي   لحظة؟   أي   ف 

ي   له  نتعرض  الذي  الخداع  ء ورا   ما  ىلإ  النفاذ  يمكننا   العقل   أعمال  خالل  من  فقط  بأنه  أفالطون  يعتقد 
  الحياة   ف 

يقيةال  االحداث  عن المطلقة الحقيقة كشف  الممكن من بأنه يعتقدوا  أفالطون مثل فالسفة. اليومية   من  مي 

ي   العقل  ملكة  خالل
  عن   والمنفصل  الكينونة  عالم  إىل  ينتمي   الذي   بالواقع  نتصل  أن  يمكننا   خاللها   من  فقط  الت 

ي   مذهب  أية   من  أكي  .  الظواهر   عالم
  الفكر   معظم   الواقع  عن  الظاهر   بفصل   المعتقد   هذا   ساد   ،  آخر   فلسق 

،   الخير   عن   التقليدي  ي   ،  والخطأ   الصواب   والش 
ي   حارص    التقسيم   هذا   أن  كما .  والكاذب   الحقيق 

ي   الفكر   كل  ف    الغرئ 

ة وأثره أهميته بسبب التميير   هذا  أذكر . الفن طبيعة حول ي  الفيلم حول للتنظير  المباش 
 .  التالية المحاور  ف 

 

 :  الفيلم   فلسفة   حول   ؤى الر   أبرز 

 

   ذكرت   كما 
 
   المتحركة-الصورة  ظهور   مع   بدأت   الفلسفية  السهامات   بأن  سابقا

 
ي   وتحديدا
  عند   ١٩١٦  عام  ف 

برج  هوجو  ي   والفلسفة  النفس  علم   بروفسور   Hugo Munsterberg  مانسي 
 المقرب    والزميل  هارفرد   جامعة   ف 

  لنظرية   عمل  كأول  الكثير   يعده  كتاب   وهو   نفسية،  دراسة:  The Photoplay  كتابه  نش    ،  جيمس  ويليام  من

ي  كشكل  للفيلم المحددة المكانيات  الجد  محمل  عل أخذها  و  الفيلم
 .  بذاته مستقبل فت 

  الجديد،  للوسيط   الفنية   الخصائص  تحديد   هوجو   حاول  المبكرة،  السينمائية  النظريات   من  كالعديد و 

عية  عن   ودافع ي   كشكل   السينما  ش 
ي   والتصوير   المشح عن  متمير    جديد   فت 

.  عليهما   متفوقة  وبطرق  الفوتوغراف 

ي 
   أوضح  األصل،  ف 

 
  يسميها   كما   األمثلة  أهم   من  واحدة  وقدم  السينمائية،  للتجربة  البارزة  النفسية  األبعاد   أيضا

ة السينمائية التقنيات  بير   التماثل)  ”film/mind analogy“ كارول  نويل     . (الدراكية والخي 

 

برج   عند   كفن   الفيلم   -  :  مانسي 

 

 ماهي . عليه  لإلجابة  هوجو   اطروحات   أعرض  أن  أود   الذي   بالسؤال  بداية  نوجه   أن  علينا   هوجو  عمل  نفهم   لكي 

ها   الذي   وما   السينما  ها   عن   يمير   ي   السؤال  هذا   مظلة  تحت     الفنون؟  من  غير
  له   أعىط  الذي   هوجو   كتاب   يأئ 

 ” )The Photoplay“  عنوان
 
 (    مصورة  مشحية  حرفيا

 
  فيه   سيجادل  أنه  الرغم   عل   ،  عرصه   أسلوب   مع   تماشيا

ال  يمكن  ال   بأنه ي   السينما   اخي  
ي   يطرحه  ما   وهذا   المشح  ف 

   الكتاب   من   األول  الجزء  ف 
 
ا   السيكولوجية   القوة  ممير 

ي   الفنية  إمكانياته  و   للفيلم
ي   الجزء  وف 

عية  الحجة  يقدم  الثائ    مدعم   المشح  مع  بالمقارنة  بذاته  كفن  الفيلم  لش 

ح  بدراسة   و (    ..close-up, flashback/forward  etc)    للفيلم   المكونة  التقنيات   بير    التماثل  فيها   يش 

 : للوعي  السيكولوجية األفعال

 (attention, recollection, imagination, emotional states and so on( 

   



 منشـورات جمعيـة الفلـسفـة  

 

            Copyright 2022© saudiphilosophy.com     4 

 

برج   عند   الفيلم   سيكولوجية   -  :  مانسي 

 

ي   هنشاهد  ما  بأن  واعير    نحن  بينما   أنه  وهي   األهم   الفينومولوجية  النقطة من  بتحليله  هوجو   يبدأ 
  هو  السينما  ف 

 للعمق  الثقيلة  االنطباعات   experience  نجرب   نحن  ذلك   من  الرغم   عل  ،  األبعاد   ثنائية  صور ”  مسطح  “

Depth   الحركة   و  Movement   بادعائه  يؤيد   النفسية  التجارب   من   العديد   عل  وباعتماده.  الشاشة  عل  

   موجودة  ليست  Movement  والحركة  Depth  العمق  تجارب   بأن  القائلة  المثالية  األطروحة
 
ي   موضوعيا
  ف 

  بير    الفرق  ما   إذن.   لعقولنا (  الدراكية  أو )  السيكولوجية  العمليات   خالل  من”  إليها  تضاف“  ولكن  الصورة،

   المشح  عل  للحركة   إدراكاتنا 
ا
  حركة  هو   األول   أن  الواضح  من  لهوجو   بالنسبة  بالفيلم؟  الموجودة  بتلك  مقارنة

ي   حقيقية
  بير    يوحد   الذي ”  الداخلي   العقلي   النشاط“  عن   الناتجة  عن الحركة  انطباع   هو   األخير   بينما   المكان  ف 

  والسهام”  الموضوعي “  الدراك   من  مزيــــج  هما   الشاشة  عل   والحركة  العمق  هنا .  للحركة  المنفصلة  األطوار 

ي 
   منغمسير    نكون  عندما   هنالحظ  ال   والذي   الدراك،  لهذا   الذائ 

 
ي   ونفسيا   إدراكيا

ي   العالم  ف 
.  للفيلم  المركب  المرئ 

  لالنتباه   النفسي   الفاعل  إنه.  الفيلم  لصورة  األساسية  السمات   سوى   ليست  والحركة  العمق  فإن  ذلك  ومع

Attention   األوسع   بنطاقه  االنتباه  فعل  يؤخذ .  فيلم-عقل  التماثل  لفهم  كمفتاح  هوجو   عليه  يؤكد   الذي  

ي   للوعي   الموجهة  القصدية  اىل  لإلشارة
ي   صلة  ذي   هو   ما   تختار   الت 

  التوجيه   هذا   مثل .  الواعي   إدراكنا   مجال  ف 

نا   ذلك  من   بأبعد   يؤخذ   أن  يمكن   يشمل  الطوعي   االنتباه.  االنتباه  ألفعال  طوعي   وغير   طوعي   هو   ما   بير    بتميير 

نا  ي   معينة  اهتمامات   أو   أفكار   خالل  من  للوعي   الكامل  تركير 
  ماال   كل  وتجاهل  مالحظتنا،  أو   انطباعاتنا   اىل  بها   نأئ 

ي   مهمة  إىل  الحضور )    رغبتنا   أو   اهتمامنا   يخدم
  االنتباه  ذلك  من  النقيض  عل(.  ما  مشكلة  حل  اليد،  متناول  ف 

،  غير  ي   الطريقة  إىل  يشير   الطوعي
حدث   الت 

ُ
ي   المواضيع  أو   األحداث   بها   ت

كير    إشارة  بيئتنا   ف    لوعينا (  الراغب  غير )  للي 

ي   أنه  ذلك  من   نستنتج   إذن (.  بمالحظتنا  تأمر   رصخة  انفجار،)  الدراكي 
،  األداء   ف  ي   الحال  هو   كما   المشجي

  الفيلم،  ف 

ي  واألثر  الجمالية الرؤية تحقيق أجل من  إرادري  الال  االنتباه جذب  يجب  .   السيكولوج 

   المؤثرة  والمونتاج   للتكوين  السينمائية  التقنيات   مع
 
  الالإرادي   النتباهنا   بسهولة  والموجهة  برصيا

   المشح  عل  يصعب  حد   إىل  المشح  قدرات   يتجاوز   الفيلم  بأن  القول  نستطيع 
 
ا -Close  ذلك  عل  مثال.  كثير

up  (المقربة-الصورة  ) كير    ُيحرص    الذي   الدراك   لتكثيف  برصية  مماثلة  توفير   عل  وقدرتها   لقد “  اليقظ   الي 

ي   المقربة-الصورة  جسدت 
 أي   قوة  بكثير   تتجاوز   بوسيلة   الفن  زودت   وبــها   العقلي   االنتباه  فعل  الدراكي   عالمنا   ف 

ي   flashback  نضيف  أن  علينا   يجب  Close-up  جانب  إىل(.  ibid.:87” )مشح
. بالمشح  مقارنة  الفيلم   ف 

ي   العكس   عل .  عقل -فيلم  بير    التوازي   بسهولة  نجد   أن  نستطيع   الفيلم  عند 
  يلزمنا   أنه  بحيث  المشجي   االداء   ف 

ي   المشاهد   تسلسل  تذكر   عل
 لمشهد   الشارة  الشخصية  حاولت  وإن  حت    لفهمه  أمامنا   الذي   المشهد   تسبق  الت 

 .   أمامنا  نفسه المشهد  يعاد  أن يمكن ال  سابق

  الفيلم   ذاكرة  أو   الشخصية  ذاكرة  أو   ذاكرتنا   كانت  ءسوا :  الذاكرة”  يعرض“  حرفيا   الفيلم  بأن  هوجو   يدعي 

ي   يحدث   الذي   المعتاد   الفعل “    شدي   تسلسل  أو   سابق  لمشهد 
ي   سيستمر   المشح  ف 

  هنا   بينما   وحدها   عقولنا   ف 

ي 
ي   مسقط  هو   الفوتوغرافيا   ف 

ي   مستند   عقل-فيلم  التماثل  يكون  وبالتاىلي (.  ibid.:90” )ذاتها  الصور   ف 
  هذه  ف 
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ي ”  ذاكرتنا  لوظيفة  موضوعية“  يوفر   الذي   باك،  الفالش  عل  الحالة
  هنا ”.   للتذكر  العقلي   الفعل“  توازي   الت 

ي   العالم  أن  لو   كما   األمر   يبدوا   ذاكرتنا   أو   العابرة  تصوراتنا   خالل  من  اآلن  تشكل  قد (  الفيلم  لصور )  الخارج 

  الفالش   نفهم  كيف  ذنإ”.   للعقل  الداخلية   الحركة“  عن  ساحرة  بطريقة  يعي    الشاشة  عل  الشد   المتخيلة،

يالحظ ي   السابقة  للمشاهد   ذاكرتنا   فقط  ليس   أنه  هوجو   باك؟ 
  عل :  الشاشة  عل  عرضها   إعادة  يمكن   الت 

ة  فرصة  منحنا   يتم   األغلب   الفيلم   إىل  نعزوها   الذاكرة  هذه.  الماضية  لألحداث   الفيلم   ذاكرة  إىل للوصول  ممير 

ي   شخصية  من  بدال )
     animating intentionality or consciousness(   الفيلم  صانع  حت    أو   ،  الفيلم  ف 

anماذا .  فرامبتون دانيال مصطلح  استخدام أردنا  لو  كعقل   الفيلم أو  متحرك وعي  أو  قصدية   
 
  جوانب  عن ايضا

ي   التعبير   التماثل؟  هذا   اولها نيت  أخرى 
ي .  السينمائية  تجربتنا   ابعاد   اهم  أحد   هو   بالتأكيد   العاطق 

  يعلق   كما   الواقع  ف 

  هوجو  يقدم  و   ”to picture emotions“” المشاعر يصور “ أن  هو  السينما  لفن الرئيسي  الهدف  أن  هوجو 

 به  يشعر   ما   وصف  و   التعرف  عل  القدرة  أي )  Emotional identification  عن  النقاش  حول  مالحظاته

  لسلوك  استقاللية  األكي   استجاباتنا  و   للشخصية  العاطفية الحالة  مع تماهي  إىل تقسيمه يمكن بأنه( اآلخرون

ي   العاطفية  االستجابة  أشكال  من  الشكلير    كل  المشهد   ظهر يُ .  الشخصية
  مع   المباش    التماهي :  هوجو   يصفها   الت 

  للقط   الليلية  للرؤية  البشعة  بيلز   بوفالو   لعبة  عل  استجابة  به  نشعر   الذي   والرعب  المفزعة،  كالريس  حالة

ي  والراحة الرضا  عن  ناهيك  - والفأر 
ي  عليه النار  كالريس  تطلق أن بمجرد  نشعر  الت 

 .   الظالم ف 

 

برج   عند   الفيلم   استطيقا   -     : مانسي 

ي   ان  استطاع  نفس  وعالم  فيلسوف  هوجو   كون
ي   المحدثة  االستطيقية  للكانطية  الكالسيكية  باألنماط  يأئ 

 ف 

ام  مع   منتجة   عالقة ي إ الي  
يق    السؤال  حول  المبكر   النقاش  معظم   بأن  هنا   ننس وال .  التجريبية للسيكولوجيا   مي 

ي   شكل  يكون  ألن   مؤهل   الفيلم   كان  اذا   ما 
  اية   من   خالية   بأمانة  الواقع  تسجل  تقنية  أداة   مجرد   انه  أو   جديد   فت 

ي   للفيلم  الستطيقية  مقاربته  هوجو   يعرض  رودولف  نهج  عل.  حقيقية   فنية  جدارة
 بأن   جدير   الفيلم  بأن  كتابه  ف 

ن   يكون
 
  قادرة وسيلة  وهو  ف

 
  والدراكية البرصية تجربتنا  تشكيل  تعيد  أن عل فنيا

ا
 .   فقط  تسجل أنها  عن  فضل

يقيا   مع  للفيلم  الكانىطي ”  الجماىلي   الموقف“  نهج  بير    مبتكرة  بطريقة  هوجو   يجمع ي   للفن  شوبنهاور   ميتافير 
 الت 

ي  سياقنا  تجاوز  من تمكننا 
 . Spatiotemporal والمكانية للزمانية اللحىط 

ي  الحاسمة بالنقطة ويبدأ 
  مجرد  يكون أن يمكن ال   الفن ألن ويرفضها  الواقع يحاكي  أن عليه الفن  بأن تقول الت 

ورة  ليس   النحو   هذا   عل   المحاكاة  ألن   محاكاة (  الشمع  دىم  قارن)  االستطيقية   الناحية   من  ممتعة  تكون  أن  بالرص 

ي 
ء  تحاكي  ال  االستطيقية   الناحية  من للنظر  لفتا  األكي   الفنون  من العديد  أن حير   ف  ي

( “  والموسيق   العمارة)  ش 

ي   يكون  العمل  إن
ات   منه  ويختار   العالم،  يغير   ولكن  الواقع  يحاكي   ال   كان  ما   بقدر   فت    جديدة،   لغايات   خاصة  مير 

 ”.  بحق مبدع  يكون ذلك خالل ومن العالم  تشكيل ويعيد 

  ذلك  ببساطة)  المناسب”  الجماىلي   الموقف“  الفرد   يتبت    أن   تتطلب  استطيقيا   تجربة الفن  أن  هي   الثانية  النقطة 

ء   من   نتخذه   الذي   الموقف ي
  وشبنهاور   لكانط   صدىا   هوجو   يردد   هنا (.  عملية  غاية  دون   من   به  نهتم   عندما   ما   ش 

 
 
ا ي   ادراك  عل باالعتماد  مختلف  بشكل يجرب   أن  الموضوع لنفس  الممكن  من بأنه مشير

ي  واهتماماته المتلق 
  الت 
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ي   والعالم  المزارع   يتلقاه  الجبل   مشهد   نفس  أن  بذلك   اقصد :  الموضوع  عل  يحملها 
.  مختلف   بشكل  والفوتوغراف 

  يجد   ألن  يسغ  العِالم.  شوبنهاورية  مسحة  هو   للكانطية  المألوفة  النظر   من  الوجهة  لهذه  هوجو   يضيفه  وما 

ي   العلل
ي   لموضعته  منها   جزءا   الموضوع  يكون   الت 

يقية  عملية   ف    الموضوع   ُيحرص    النقيض   عل  والفنان.  للكون   فير 

  يبير  :  شوبنهاور   عند   الموسيق    مثال)  عليه  العامة  للقوانير    الطاعة  فرض  بدون  السببية  عالقاته  عن  مستقل

ي   وتكون  خالصة،  صورة  الموسيق    تكون  كيف  لنا 
   نفسه  الوقت  ف 

 
ا ي   والشعور   الحياة  أعماق  عن  تعبير

.  النسائ 

  ذاك،  أو   الحزن  هذا   عن  وال   محددة،  جزئية  واقعة  عن  تعي    أو   تحاكي   ال   فإنها   الشعور   تعي    حير    الموسيق    وإن

  اي  وأسبابه،  دوافعه  بدون  الشعور   عن  تعي    أنها   اي   ذاتها،  المعاناة  أو   األلم  أو   الحزن  أو   البهجة  عن  تعي    وإنما 

ي   الشعور   وقائع  تمثل  أو   تحاكي   ال   خالصة   كصورة  الشعور   عن  تعي  
ي   تحدث  أن  يمكن  الت 

 الواقعية   الحياة  عالم  ف 

ي   تحدثه  الذي   األثر   يالحظ  من  أن  شوبنهاور   لنا   يبير    هنا   ومن
 كل   يرى  وكأنه  يبدوا   ،  ما   سيمفونية  نفسه  ف 

ي   واألشياء  الموسيق    بير    تشابه  أي   يجد   لن  فأنه  ذلك  ومع .  والعالم  للحياة  الممكنة  المشاهد 
 أمام  مرت   الت 

  ولكن:  العالم  مع”  بها  اتصال  كل  من  محررة“  تجربتنا   من  جزء  يقدم  الفن  بأن  شوبنهاور   مثل  هوجو يدعي  (  ذهنه

ي   فقط  ألنه  لماذا؟
ي   الرغبة  تقلبات   من  مؤقتا   عزاءا   نجد   أن  يمكننا   شوبنهاور،  يقول  كما   الفن  ف 

ي   تحرص    الت 
 ف 

ي   العملي   انغماسنا   متجاوزة”  بذاتها  كاملة“  للوحدة  تشكيلها   ُمعاد   صورة  تقدم  الفنية  األعمال.  المستمر   سعينا 
  ف 

ي  وبالتاىلي  العالم
 .   مؤقتة استطيقية بهجة معها  تجلب بطريقة رغباتنا  ترض 

ي   بتجربتنا   هذه  والشوبنهاورية  الكانطية  االستطيقا   ترتبط  كيف  ذنإ
   السينما؟  ف 

ا
  جماليته  له  الفيلم  أول

ي   به  الخاصة
ادها   يمكن  ال   الت  ي   المنظورين  من.  المشح  أو   األدب   أو   الرسم  من  استير

  تقدم  والنفسي   االستطيق 

،   العالم  أشكال  عل  التغلب  خالل  من“   كيف؟.  إنسانية  قصة  الفيلم   شدية ي   والزمان  المكان  أي   الخارج 

،  العالم  أشكال  مع  األحداث   تكييف  طريق  وعن  والسببية، ”. والعاطفة  والخيال  الذاكرة  ،االنتباه  أي   الداخلي

ي   المتأصل   التجريد   بأن  يقول   هوجو   أخرى   بعبارة
ي   خاصة )  الفيلم   صورة   ف 

  باألداء  يأخذ (  الصامت  الفيلم   ف 

   الشاشة  عل  المعروض
 
 تحاكي   السينما   أن  أي .  للتجربة  العقلية  األبعاد   من  ويقربه  المادي   العالم  عن  بعيدا

عرض  الحركة.  Subjectivity  الذاتية
ُ
 إىل  نعود   عندما   ُيهمل  الزمن:  الطبيغي   إدراكنا   حدود   تتحدى   بطرق  ت

ي 
  للتمثيل  المطلقة  السيولة  هذه. مختلفة  بطرق  المستقبل  نتخيل  عندما   أو   الحارص    إىل  عائدين  ونقفز   الماض 

ي 
  مقارنة  خالل  من  هوجو   يعنيه  ما   وهذا .  والمكان  الزمان  لقيود   االستطيقا   تجاوز   الممكن  من   تجعل   السينمائ 

ي   الطابع
ي   الزمت 

   والمكائ 
 
ي   والمكان  الزمكان  قيود   من  التحرر   مع  المشجي   االداء  به  المقيد

  استخدام  مكنتها   الت 

 .   األفالم شد  تقنيات 

 :  خاتمة 

ي 
ي   كان  فقد   المحور األول   أما :  كالتاىلي   وهو   سابقا   ما ذكرته  أوجز   أن   أود   الورقة  هذه  خاتمة  وف 

- فلسفة  داللة  ف 

ي .   المتحركة-الصورة  ظهور   مع  المصطلح  هذا   تطور   بداية  عل  تعرفنا   خالله  ومن  الفيلم
ي   المحور   وف 

  كنا   الثائ 

  السؤال  عن  لإلجابة  هوجو   أطروحات   ذكرت   خالله  ومن  لهوجو   االستطيقية  السيكولوجية  الدراسة  ذكرنا   قد 



 منشـورات جمعيـة الفلـسفـة  

 

            Copyright 2022© saudiphilosophy.com     7 

 

ة  تكون  وكيف  السينما   ماهي   الجوهري    والمخيلة  الذاكرة  و   ،  االنتباه   ،  والحركة  العمق)  األخرى   الفنون  عن  متمير 

ة جميعها  تكون كيف   و  ي  متمير 
 ( المشح عن الفيلم ف 

 
 وخ
 
ي  صتل

 .   هوجو   عند  االستطيقا  إىل الورقة هذه نهاية ف 
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