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 1«بوکه»بر فیلم  شناختیجامعه-فلسفی تحلیلی
 2سارا خزایی

 

 

توصیف به بنابراین ابتدا،  ؛کشدفیلم بار معنایی عمیقی را یدک میعنوان م. یپردازبه تشریح عنوان فیلم می، چیز هریش از پ

 از خارج نواحی در که است عکاسی برای زیباشناسانه و هنری شکل یا مات افکتی 3بوکهم. یپردازمیاین واژه  مختصری از

 موردتوجهبوکه  ،قدراینترین موضوعات در عکاسی است. دلیل اینکه چرا از محبوببوکه  .شودمی ایجاد تصویر فوکوس

کند تا روی یک ناحیه خاص از تصویر تمرکز و ما را وادار می بخشدمیت بصری ها جذابیکساین است که به ع ،قرارگرفته

این تاری و عمق  .یا همان تاری است Blur و معنای اصلی آن وارد فرهنگ عکاسی شدهکنیم. کلمه بوکه از زبان ژاپنی 

از زوایای مختلف را کند تا تصویر هایی ایجاد میقاب درواقعشود تا عکس را با تمرکز بیشتری ببینیم. یکم دید باعث م

از شود. بوکه ث تمرکز بیشتر بر یک نقطه میزمینه در یک عکس باعپسها ببینیم. به عبارتی تاری و محوی درون این قاب

و نقطه مرکزی و اصلی را ایجاد  زمینهپسکه نوعی تضاد و اختالف  کندتصاویری را ارائه می ،دوربینلنزهای  طریق

پیرامون و اختالف این دو مطرح -وجود یک بوکه خوب در عکس و عکاسی است که مرکز واسطهبه درواقعکند. می

خود فیلم و داستان فیلم یک به عبارتی، بوکه تعریف کرد.  یکدر  توانمیرا  «بوکه»فیلم خود که  رسدمیشود. به نظر می

زوج جوان در این تاری، نقطه تمرکز  وزندگی زمینهپسبیانگر تاری  درواقعفیلم  گونه تخیلجنبه کند. بوکه را معرفی می

 است. 5نو کارگردانی اندرو سالیوا  4وینرثبوکه نوشته جفری افیلم است. 
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شود و اولین طبیعت شروع می فیلم ابتدا با یک تصویر زیبا ازآید. به نمایش درمیی تخیل -علمیدرام، فیلم در یک ژانر 

از خواب  داستان و موضوع فیلم با سکانس نقطه درکشود. آغاز میسکانس فیلم با دوربین و لنز دوربین و گرفتن عکس 

 شهر دراز مردم و سکوت های خالی با خیابان هاآنو نیم صبح و خروج از خانه و مواجه  11در ساعت بیدار شدن زوج جوان 

و ضمن تالش برای زنده ماندن به دنبال پاسخگویی به این پدیده رمزآلود  اندناپدیدشدهها در آن انسانگویی همه است. 

گردند. با گفتن سالم در فرکانس باال به دنبال پاسخ می هاآنشوند. سرگردان میدر این لحظه زوج جوان متحیر و هستند. 

بینند که فارغ از هر موجود انسانی خود را در دنیای جدیدی میشوند و در این سکانس زوج جوان وارد دنیای جدیدی می

 کنند.جدیدی در این دنیا درک و دریافت می باوجوداست و خود را 

ی هاهسوژ عنوانبهاند زوج جوان در این دنیای جدید که به دنبال معنا هستند و دچار یک نوع پوچی و سردرگمی شده

 نوعیبه هاآنشوند. ، توهمات، تخیالت، جنون، عشق و مرگ میدرگیر ترسنیز  ،و مبهممعنا انسانی در این دنیای جدید بی

 بینند.خود را تنها میو  خالی از هر موجود انسانی هستند دنبال زندگی و زنده بودن در این دنیای

که چه اتفاقی  سؤالبا پرسیدن این ، های مختلفدر سکانس ،های اصلی فیلمشخصیت عنوانبه و رایلی( )جینای زوج جوان

همسر رایلی با ورد به دنیای قبلی خود و یادآوری ، هستند. اندقرارگرفتهبه دنبال درک دنیایی که در آن  ؟افتاده است و چرا

احساس تنهایی هم دارد و هر دو نگران  نوعیبهو سردرگمی دارد.  خانواده، کتاب و .... در این دنیای جدید احساس ترس

همسرش . رایلی به بیشتر از رایلی احساس پوچی، ترس و مرگ دارد نایجیهستند.  ،دماندن و اینکه دیگری از بین برو نهات

را با یک تصویر زیبا از  نایجی ،در یک سکانسی از فیلمدهد که بسیار نگران، مضطرب و مأیوس است دلداری می نایجی

اکنون داشته در این دنیا و همم توانیخواهیم و میمی آنچههر در مکالمه با همسرش به و  کندطبیعت در ایسلند روبرو می

، اما همسرش با یادآوری خاطرات گذشته ؛کند، اشاره میتوانند هر دو کنار همدیگر زندگی خوبی را بسازندباشند و اینکه می

شخصیت زن گویای نوعی ترس و اضطراب از اینکه  شود.میبه دنیای قبلی و بازگشت به آن  تنگیدلیک نوع  دچار

 است.ممکن است معدوم گردد،  هرلحظه و رود؟ در چه زمانی است؟در کجا قرار دارد؟ به کجا می ،کیست

تا به اینجا هر آنچه در توصیف فیلم گفتیم با واژگان کلیدی چون معنا، درک دنیای جدید، دلهره، ترس، اضطراب، 

تفکر یا مکتب فلسفی از برگرفته ها و اصطالحات، تنهایی، عدم و پوچی بیان شدند. همه این واژه سردرگمی، بهت، نگرانی،

 ... نام برد. ارد،یرکگیتوان هایدگر، سارتر، کاگزیستانسیالیستی است که از اندیشمندان آن می

. و شناخت بیرونی نیز کافی نیست بر وجود و خود استبر آن اشاره دارند، تأکید ها اگزیستانسیالیستیکی از مواردی که 

باید یک واقعه استثنایی رخ بدهد تا خود را  روازاینشناسند و ها خود را نمیدگی یکنواخت، انسانمعتقدند که در زن هاآن
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اوضاع حدی معرفی کرده است: احساس نزدیکی به مرگ، احساس گناه،  عنوانبه، چهار چیز را «یاسپرس»بشناسیم. 

 ناپدید شدن همهدر بوکه، . اندافزودهرا نیز بر موارد یادشده  «عشق»و حالت اضطراب و برخی دیگر تجربه  یاحساس ناامید

های ترس، نیستی، نزدیک شدن به مرگ، اضطراب، حالتمنجر به است که استثنایی ای مردم و تنها شدن زوج جوان واقعه

 شود.میو احساس تنهایی سردرگمی 

 نفسهفیکه انتخاب من،  روازاینکنند که بشر یعنی دلهره و این پدیده دائمی است. صراحت اعالم می ها بااگزیستانسیالیست

انسان  به بااینکهها اگزیستانسیالیستوجود احساس  حالدرعینامری است دائمی. دلهره، عبارت از فقدان هرگونه توجیه و 

به عقیده  د.، تنهایی و مرگ انسان غافل نیستنامنی، ترس، گناهاز ضعف، نا حالدرعینهستند،  قائلبیش از هر چیز اهمیت 

آگاهی انسان از وجود و عدم وجود خویشتن، او را  .کندمعنایی میشود که احساس بیاینان انسان وقتی دچار اضطراب می

ایم؟ آمده وجود بهچه  ما برای گردد.معنا بودن وجود روشن میسارتر بی سازد. در این زمینه است که به قولمضطرب می

نیست، مفهوم عدم  تعریفقابلکه وجود  طورهماندلیل بودن ما چیست؟ در اینجا موضوع یا منبع اضطراب روشن نیست. 

ترسد و چه چیز او را داند از چه میآگاه است، در همین حال نمیاین فردی که از هستی و نیستی خودبنابر ؛تنیس نیز روشن

در سکانسی که  بینیم. ترس از مرگهای فیلم این دلهره، اضطراب، ترس و نگرانی را میتمام سکانس. در سازدمضطرب می

بودن زندگی  سؤالنشانه از بین رفتن حیات و پایان وجود است.  درواقعو نمایان است بیند های پژمرده را میگلنای، جی

یک دلهره همیشگی را برای  هاآنبهم بودن وجود خود رایلی، معلق بودن، مبهم بودن زندگی، م ویژهبهبرای زوج جوان 

 کرده است.ایجاد  هاآن

لیت به دوش خود اوست. آنچه واین مسئبرفرد در ساختن ماهیت خود آزاد است و انتخاب به خود او ارتباط دارد، بنا ازآنجاکه

انسان موجودی است در میان  .سازدمی کند مختار است و همین اختیار و آزادی او را نسبت به نتیجه کار خود مضطربمی

و از سوی دیگر، خود او  اوست که بنیاد هر گزینش و تصمیمی است سویکگوناگون، ناگزیر از گزینش است. از  هایامکان

است این هر دو  دانستگی به آزادی همواره با نگرانی و هراس همراه هاست. از اینجاست کههمین گزینش وپرداختهساخته

با یک پیرمرد و رایلی  نایجیدر سکانسی از فیلم آنجا که  .های هستی استبنیادی فلسفه هایآزادی و هراس، از نکتهیعنی 

-با یک احساس دوگانه و تناقض هاآن کنند.باهم از پایان جهان و ناپدید شدن صحبت می در دیالوگ ،کنندتنها برخورد می

ن( و از طرفی صحبت از ناپدید شدن ودشااحساس هستی )یافتن یک موجود انسانی مثل خ طرفازیکشوند، گونه مواجه می

شدن با مرد غریبه که نشانه هستی است و از طرفی مرگ او که نشانه نیستی است.  روروبه طرفازیکو مرگ و نیستی. 

 .رسدهستی و نیستی، وجود و عدم در این سکانس از فیلم به اوج خود می دوگانهاحساس 
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انسان را  ،وجود و عدم یاین دو جنبه کند.می متناقض در خود احساس حالدرعیناساسی و  انسان دو جنبه ازآنجاکه

آگاهی  .است انکارغیرقابلاست، معدوم شدن وی نیز واقعیتی  که هستی انسان امری واقعی طورهماندهند. می تشکیل

. میان موجودات تنها انسان است که راب در انسان استاساسی، منبع اضطتناقض  انسان از این دو جنبه و توجه به این

است، نیستی نیز  که هستی برای انسان امری بدیهی طورهماناست.  کند و از هستی خویشتن آگاهوجود را درک می مفهوم

کنیم، عدم خود یا عدم می سانسان وجود دارد. در عین اینکه وجود خود یا چیز دیگر را ح همراه با تصویر هستی در ذهن

 طوربهاز وجود خویشتن آگاه است، عدم خود را نیز  تنهانهانسان  میندر نظر ما روشن است. روی این ز آن چیز نیز کامالا 

، احساس بیگانگی است. احساس اگزیستانسیالیست اساسی مکتب هایویژگیها و لفهؤاز دیگر م .کندحس می بدیهی

 کند.می در این دنیا احساس بیگانگی بیند،هستی خود نمی بر وقتی فرد دلیلی. در اضطراب دارد منشأ دنیا، بیگانگی در این

است که محلی مناسب برای خود  وصله ناجوری صورتبهخالصه فرد  کند.می او خود را از دیگر اشیاء و افراد جدا حس

وجود و عدم،  زمانهمتی، ابهام، بیگانگی، معلق بودن و احساس شناخاین احساس بیگانگی، یأس فلسفی و هستی .یابدنمی

یلی بیگانگی و غریبه بودن خود، از اینکه چه و را نایجیشود. های زوج جوان دیده میدر چهره و دیالوگ در تمام فیلم،

ای وجود را رها کرده است؟ آیا آینده هاآن؟ آیا وجود دارند؟ آیا خدا هستند چه کسی اصالاکسانی هستند چرا به این شکل؟ 

 شود.های آغازی تا پایانی فیلم دیده میدر سکانس هستی امکان دارد؟ دارد؟ آیا

کنید که پرسد که آیا شما فکر میمیشوند، غریبه که در کابینش با آن آشنا میهمسر رایلی در دیالوگ با همسرش و مرد 

گوید ما هستیم؟ که در جواب مرد غریبه می طردشدهآیا ما تنها و ما را آزمون کند.  هکخواهد خدا ما را رها کرده است یا می

دچار یک نوع بهت و تعجب هستند که آیا زوج جوان همچنین ، بارها در بوکه تکرار شده است. a loneتنها نیستیم. کلمه 

حتی اگر خدا باشد، او ما را آیا خدا هست؟ پرسد از مرد غریبه میهمسر رایلی  هستیم. چه کسانیما خودمان هستیم، ما 

شوند که باز حس شوند با مرگ مرد غریبه مواجه میصبح که از خواب بیدار می هاآن ،ترک کرده است. در سکانس بعدی

و در این حین  یرندگغریبه می فن مردتصمیم به د هاآنآید. به وجود می هاآننزدیک شدن به مرگ و نیستی و عدم برای 

 کند.تمام تالش خود را می ،هاآنبرای پیدا کردن  و پرسد همسر این پیرمرد و فرزندانش کجا هستند؟همسر رایلی از او می

 مضطرب و نگران است و با هستی و وجود خود و ارائه تعریفی از آن درگیر است. رایلی در ،جیلی بیشتر از همسرش رایلی

)آبشار و  با بردن او در کنار یک رود و تصویر زیبا از طبیعت است، زدهبهت نگران، مضطرب و دیالوگ با همسرش که خیلی

دهد این آب است و فرآیند به وجود آمدن آب پرسد این چیست و خودش در جواب پاسخ میاز او می، های سبزرنگ(صخره

از گردش و جریان هستی و  درواقعکند و به وجود آمدن رودخانه با او صحبت می هاآنو جاری شدن ها و ذوب شدن برف

کند. و بر اینجا و اکنون تأکید می نگاه نکنکه دیروز و آینده را  گویدبه جینای میو کند تداوم زندگی با او صحبت می

 سوژه از را خود هایدگر. داندمی( دازاین) زیستنده به مقید را بودن درک هایدگر زمان و هستی کتاب درهستی اینجا و اکنون 
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 هایدگر (.222: 1333)هایدگر، . بیندمی اشتجلی در را آن و کندمی آزاد ودنیب هر قید از را بودن و رهاندمی دازاین محوری

 و بودن معنای قرابت به است آینده و گذشته از تمایز دیگری و داشتن تجلی یکی که زمان و حضور مفهوم دو کارگیریبه با

 بلکه نیست، میان در تولیدی یا ایجاد هیچ زمان، ساخته انسان، نه و است انسان ساخته زمان، نه وی نظر از. رسدمی زمان

بودن در زمان هایدگری( در سکانسی که رایلی، همسرش ). است یکدیگر به هاآن تعلق ،کندمی تعیین را زمان و وجود آنچه

گوید تو هستی و وجود داری زیرا در این زمان هستی و حضور کند و به او میمی روروبهجیلی را با منظره زیبایی از طبیعت 

 که است ایگونهبه زمان و وجود انسان، بین ارتباطشود. اکنون و رهایی از گذشته و آینده تداعی میبا تجلی او همو زمان 

 رابطه بیانگر تواندنمی هم زبان حتی. اندپرسش خود سه هر این. باشد پاسخ ،ساکنابتدابه تواندنمی تنهاییبه یکهیچ

 در دکارت دیدگاه تحلیل با همراه هایدگر که است مفهومی دو جهان جهانیت و هانشانه ابزارمندی. باشد دیگری با یکهیچ

 (.247: 1333)هایدگر،  است داده شرح زمان و هستی کتاب

نگرانی و اضطراب وجودی زیاد، ترس و بهتی که با آن درگیر شده است و از  های پایانی فیلم، جیلی، به خاطردر سکانس

شناختی از این قبیل، خوابش هستی سؤاالتکند؟ و رود؟ در چه زمانی سیر میاینکه او کیست؟ کجا قرار دارد؟ به کجا می

خود  تاپلپپیامی بر روی صفحه  ،جیلی .همیشه نگران، مضطرب و درگیر است سؤاالتبرد و برای پاسخ به این نمی

تصویر تاریکی از آسمان و اجرام آسمانی که با دیدن آن نگرانی، با یک  ، همراهبیند حاکی از زمستان آسمان و تاریکیمی

ناامید و مأیوس و از ادامه هستی و زندگی  شودجاری میشود و اشک از چشمانش اضطراب و ترس جیلی دوچندان می

های است. بسته حاوی عکس شدهنوشته (رایلی)بیند که روی آن ای روی میز میبستهپس از بیداری، شود. رایلی می

او  و گیرداحساس ترسی وجود او را فرامیو چهره نگران و ناامید همسرش  هاآناز  تعدادیهمسرش جیلی است که با دیدن 

اضطراب و نگرانی جیلی او را  درنهایت بیند.که جیلی را بر روی آب شناور میآنجا  تاکشاند همسرش در دریا میرا به سمت 

تنهایی،  اوج .شودمی سپارد و رایلی تنهای تنهامان و پوچی او را به نیستی و مرگ میالزکند و حس آخربه مرگ نزدیک می

 رسد.شناختی در سکانس پایانی فیلم، در واقع با خودکشی جینای به اوج خود میناامیدی، پوچی و یأس هستی
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