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   مقدمه

موضوع و نقطه تمرکز فیلم  ساخته شده است. 2011، در سال  4کول، با نویسندگی و کارگردانی اندرو نیک3فیلم به موقع

ها یک در این فیلم همه انسانشود. واحد پول قرار گرفته است و بسیار ارزشمند محسوب می ،مبتنی بر زمان است. زمان

کنند و با یک دستگاه دست مردم هنگام خرید یا فروش، فقط به ساعت خود نگاه میساعت دارند و به جای چرخش پول در 

 کنند. سنج آن را کم یا زیاد میزمان

صورت ذهنی جریان و مرور حوادث بیرونی و »عبارت است از: « زمان»، 5در فلسفه کانتزمان یک مفهوم فلسفی است. 

شرط ادراك اشیا و امور بیرون « مكان. »کنیمرا ادراك میصورت ذهنی که با آن اشیا »عبارت است از: « مكان»، و «درونی

. پس زمان و مكان جزء ذهن است شرط ادراك و وجدان همه امور، خواه بیرونی و خواه درونی« زمان»از ذهن است و 

از الیب ها را ه است و ذهنی بودن آنوتن اخذ کردکانت مطلق بودن زمان و مكان را از نی انسانند و در خارج وجودی ندارند.

اسی در کتاب پدیدارشنهگل بعد از کانت اند، نه خارجی و بیرونی. ر کانت، زمان و مكان مطلق و ذهنیس. پس، از نظتین

« اکنونهم»و « جااین» برد.میرا به کار  «اکنون»و « این جا»، «این»کند. او کلمات خود، از مكان و زمان صحبت می

 و مكان کانت است.  حقیقت، همان زمان هگل در

                                                           

 :نحوة ارجاع به مقاله -1 

، منتشر شده در"«به موقع»تحلیل جامعه شناختی فیلم "(؛ 1396خزایی، سارا )    

http://www.academyhonar.com/branches/sociology-of-art/4302-in-time.html  
 

 khsarah13@gmail.comدانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران. پست الكترونیكی:  - 2
3 In time 
4 Andrew Niccol 
5 Immanuel Kant  

http://www.academyhonar.com/branches/sociology-of-art/4302-in-time.html


 
 

 
 
2 

 
sociology.academyhonar.com 

نرآکادمی ه« شناسی و هنرجامعه»بخش  سارا خزایی -« به موقع»شناسی فیلم تحلیل جامعه   

م و تقدی کانت مطرح است، زمان و مكان ماشناسزمان و مكانی که در معرفت .زمان یعنی« اکنون»مكان و  یعنی« جااین»

شناسی اعتبار دارد، زمان و مكان رد. اما برای هگل، آنچه در معرفتمطلق نیوتنی است که صورت ثابت و دایمی دا

ه انسانی مطرح است و در دل تاریخ ی که در متن فرهنگ و زندگی روزمرو مكان زمان ؛است« فرهنگی»و « تاریخی»

خواهد زمان و مكان مطلق و ذهنی کانت را به کند، بلكه میو زمان انتزاعی و ذهنی صحبت نمی او از مكان جریان دارد

، در اثرش به نام هستی و پرداز اگزیستانسیالیستنظریههایدگر . (48: 1371)هیپولت،  تبدیل نماید« یانضمام»زمان و مكان 

گوید که زمان کند. در بحث زمان روزمره میمان طبیعی و زمان جهانی تقسیم میزمان را به سه نوع زمان روزمره و ز، زمان

هایدگر  .افتد. پس تغییر در زمان استپذیر اتفاق میموجود تغییران در دهند. زمدر آن رخ میآن چیزی ست که اتفاقات 

بر هستی  ن را مشخص کرده است. آیا منآداند که دازاین انسانی ان ساعت طبیعی تبادل روز و شب میزمان طبیعی را هم

زمان است؟ آیا این زمان  دانم؟ آیا من خود اکنونم و دازاین منام؟ آیا خود را در اکنون دخیل میزمان احاطه دارم و چیره

کشاند و منظور از مل درباره دازاین میأسش درباره چیستی زمان ما را به تپر آورد؟است که ساعت را در ما به وجود می

هر کس زمان زمان بیشتری دارد.  ،کس که هستهر . (94: 1389)هایدگر،  است امر هستنده در هستی خودش ،دازاین

 ،تر، زیباتر و آرامش بیشتری داردتری دارد. در فیلم )به موقع(، هر کس زمان بیشتری دارد جوانبیشتری دارد حیات جاویدان

فیلم حاضر با توجه به نظریه تضاد طبقاتی، ارزش اضافی و سرمایه ماند. گویی حیات و زندگی برای او همیشه باقی می

 مارکس، تحلیل شده است. 

 

 طرح بحث

وقتی برایم نمانده، وقتی برایم نمانده که به فكر این »شود جمالتی نظیر تأمل برانگیز آغاز میفیلم با جمالتی کوتاه اما 

سالگی، عمر متوقف بشود. مشكل  25باشم که چطور اتفاق افتاد؟، همینه که هست، با تغییرات ژنتیكی کاری کردند که در 

یشتری بدست آوریم. زمان حاال واحد پول شده است. مونیم، مگر اینكه وقت باینجاست که ما فقط یک سال دیگه زنده می

خواهیم وقتی بیدار شدیم، ساعت توانند تا ابد زندگی کنند. بقیه ما فقط میکنیم. پولدارها میآوریم و مصرف میبدست می

زمان  شوند که گذر، که این جمالت در یک پس زمینه سبز رنگ نشان داده می«روی دستمان بیش از یک روز داشته باشد

ها که گویای کوچكترین واحد زمانی است، مثل آوری از گذر ثانیهدلهرهرا در قالب )ساعت، دقیقه و ثانیه(، با یک ریتم تند و 

 دهد.صدای ضربان قلب، نمایش می

محور اقتصاد است. زمان زندگی و کیفیت زندگی را  ،واحد پول قرار گرفته است. در واقع زمان ،، زمان«موقع به»در فیلم 

دهد. هر کس زمان بیشتری داشته باشد پول بیشتری دارد و عالوه بر این قدرت بیشتری در اختیار دارد و حرف نشان می

شكیل اقتصاد سیاسی و پول را تبیشتری برای گفتن دارد. )واحد پول، اقتصاد، قدرت(، مفاهیم اصلی نظریه مارکس در مورد 

داران طور که مارکس از دو طبقه سرمایهگیرد همانبندی مردم به دو طبقه قرار میدر این فیلم، زمان مبنای تقسیمدهند. می
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کند. سرمایه داران در این فیلم، کسانی هستند که زمان بیشتری دارند و کارگران کسانی هستند که و کارگران صحبت می

با توجه به کنند. این زمان اندك و معدود را هم صرف کار و خدمت برای سرمایه داران می زمان کمتری برای زندگی دارند و

ای که روابط به گونه ،شود(، زمان واحد و ارزش پول و همه زندگی و روابط انسانی میIn timeرویكرد مارکسی، در فیلم )

کشد تا زمان او را تصاحب کند و خود زمان انسان دیگر را می ،شود. هر انسانیانسانی بر پایه ساعت، زمان تعریف می

 بیشتری داشته باشد. 

طبقه کارگر است و نگاه کردن به ساعت روی دستش و یک ترسی از  که شخصی از م با بیدار شدن ویلاولین سكانس فیل

با ویل  مكالمه دروگ فیلم دیالشود. اولین به بیرون خیره می و از پشت پنجره شوداز جایش بلند می ،زمان کم و اندك

که  ،کردمکاری میداشتم اضافه ،گویدیدر جواب م ویل ؟ا دیشب دیر آمدیرچ ،پرسدمادر از او می .شودمادرش شروع می

او شود. ت میاسالگیتولد پنجاه گوید صرف نوشیدنی به مناسبت می ابدر جوویل پرسد زمانش )پولش( کجا رفت؟ مادر می

دهد که کمتر از سه روز که که مقداری از آن برای اجاره و مقداری مادرش پاسخ می ،زمان داری رپرسد چقداز مادرش می

کارگران را  ،های زندگییعنی بورژوازی در تمام زمینه. م پرداخت کنمتوانبرای پول برق و هنوز قسط وام بانكی را هم نمی

بورژوازی روابط فئودالی را بر هم ریخت و گوید: دهد. هانطور که مارکس میمی برداری قرارمقروض، مدیون و مورد بهره

بدین گونه همه احساسات و عواطف دینی و مردانگی را در  .ها را به رابطه پولی و سود جویی تبدیل کردرابطه بین انسان

های پیشین تقلیل یافت و به جای آزادیای محاسبات خود خواهانه پولی خالصه کرد. ارزش انسانی افراد به ارزش مبادله

های دینی و سیاسی قرار در یک کلمه به جای استثماری که در زیر پوششتجارت.  آزادیفقط یک آزادی جایگزین شد :

استثمار مستقیم و عریان و وحشیانه قرار گرفت. بورژوازی از طریق استثمار بازار جهانی به تولید و مصرف در هر  ،داشت

کشد که پول فروش نیروی کارش را به صورت نقدی دریافت ت جهانی داده است. یک کارگر دیگر طولی نمیکشور، خصل

« کار»دار سرمایه. شودخانه و صاحب فروشگاه وغیره مواجه میکند، زیرا به محض رهایی، با استثمارگر دیگری مثل صاحب

تر از کل ارزشی است ق افتاده بود، زیرا دستمزد کارگر مشخصاً کمدزدی آشكار اتفا ،کردخرد. اگر این کار را میکارگر را نمی

خرد و اغلب )البته نه را می« نیروی کار»دار کند. خیر: سرمایهکه او به ارزش مواد خام در طی فرایند تولید اضافه می

 ،ی ارزش اضافی مارکسریهنظ (.89: 1378)مارکس،  خردی ارزش واقعی آن میاندازهرا به نرخ عادالنه و به  همیشه( آن

طور که کل محصوالت کشاورزی توسط ی درآمدهای طبقات حاکم است. دقیقاً همانی( از نظریهااساساً استنتاج )یا چكیده

چه در بازار )یا از شود. آنگردد، کل تولید اجتماعی )درآمد خالص ملی( نیز طی فرایند تولید ساخته میدهقانان برداشت می

ی افتد توزیع )یا بازتوزیع( چیزی است که قبالً ساخته شده است. بنابراین، این نظریهحب محصول( اتفاق میطریق تصا

بلكه به معنای اقتصادی  ،کشی، نه به معنای اخالقی کلمهی بهرهاستنتاجی از درآمدهای طبقات حاکم عمالً خود یک نظریه

 ،گردد که این نكتهاکم به محصول کار پرداخت نشده خالصه میآن است. در تحلیل نهایی، همواره درآمدهای طبقات ح

 .کشی مارکس استی بهرهقلب نظریه
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از این  تر از دیروز شده است وروند که یک دقیقه گرانباهم به کافه محل کارشان می ،قهوه نوشیدنویل و دوستش برای 

-قیمت همه چیز را مشخص میداران دارند یعنی سرمایهمان در اختیار دهد آنهایی که زشوند که نشان میوضع متعجب می

ی داران و کارگران رابطهی بین سرمایهرابطه .فروشندمی ،کنند و به هر قیمتی به کارگران که خود تولیدکننده هستند

شود خت میها پرداچه به آنداران در تولید است، چون کارگران ارزش بیشتری نسبت به آناستثمار کارگران توسط سرمایه

شوند از این نظر که کارگران نه تنها مجبورند می« دوباره استثمار»کارگران  ،کند کهاستدالل می ،کنند. مارکستولید می

 ،شودشان پرداخت میچنین مجبورند سرمایه متغیر را که با آن حقوقمداران تولید کنند، بلكه ههرمایارزش اضافی برای س

های قبل ی کارگر در دورهی کار اضافیِ دیگر اعضای طبقهکلی نتیجه ی متغیر تقریباً بهیهنیز تولید کنند، یعنی خود سرما

  .شودمثابه یک کل اعمال می بهکه یعنی استثمار دو برابر کارگران  است. این نتیجه

گوید امروز هم دوباره یک نفر! یعنی ین افتاده و ویل میبینند که بر زمزمان برگشت از کافه، کارگری را می ویل و دوستش،

 به دنبال دوستش در رسند. ویلشود و به هالکت میشان توسط سرمایه داران تصاحب میزمان ،روزانه بسیاری از کارگران

که در  ،زمان تو را بدزدندگوید از اینجا برو، هر لحظه امكان دارد زمان دارد و به او می ،بیند که صد سالمردی را می ،کافه

دهد را نجات میهنری همیلتون )که صد سال زمان دارد( کند و شوند و ویل با آنها مبارزه میان زمان وارد میدزد ،این حین

بورژوای ی فرعی خردهدزدان زمان بیشتر شبیه طبقهخالص شوند.  ،زمان دزدانبرد تا از شر و با خود به یک پناهگاه می

داران بپیوندند یا به کارگران، و هر کجا منفعت بیشتری ند که به دنبال منفعت خود امكان دارد یا به سرمایهمارکس هست

های طبقه بورژوا و هم طبقه در واقع هم ویژگی ،دسته. این شوندمیبرای آنها داشته باشد بیشتر به آن سمت کشیده 

، گیرندزمان آنها را به زور می وشوند سبز می هستند که سر راه مردمکسانی در این فیلم  ،دزدان زمانپرولتاریا را دارند. 

به مانند  خود است، ولی از ثبات شغلی، برای رسیدن به منافع ،کشانبرداری و استثمار دیگران و زحمتماهیت کارشان بهره

زحمت  نبرخوردار نیستند و باید همانند آنااز منزلت و جایگاه محترمانه و باالیی چون کارگران آنها برخوردار نیستند و هم

 زیادی بكشند. 

دزدان قرار  ا از جان خودت سیر شدی که سر راهدهی! یدیوانه شدی! پز ساعتت را می :گویدویل در دیالوگ با همیلتون می

گوید چرا به ویل میبرای اینكه یكی جاویدان باشد خیلی ها باید بمیرند؟ همیلتون » :گویدگیری. همیلتون به ویل میمی

هزینه زندگی هر  شوند؟ها همزمان در مناطق فقیرنشین زیاد میها و قیمتمناطق زمانی وجود دارد؟ فكر میكنی چرا مالیات

ها سال داشته میرند، غیر از این چطور ممكن است افرادی باشند که میلیونم میدشود تا مطمئن شویم مرروز بیشتر می

ی یک روز درآمد دارند؟ اما حقیقت این است که خیلی بیشتر از حد کفایت است. ر مردم فقط به اندازهباشند در حالیكه اکث

وی ساعتی ی من زمان داشتی رپرسد اگر به اندازه. همیلتون از ویل می«الزم نیست کسی قبل از اینكه زمانش برسد، بمیرد

ویل بعد از چند داشتم. از نگاه کردن به آن دست برمی گویدمیکردی؟ ویل در جواب کار میکه در دست داری با آن چه
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-میلتون او را به فكر وا میهکردم آن وقت و زمان را اصالً تلف نكنم. همین پاسخ ویل به گوید سعی میثانیه سكوت می

 شود. دارد و از نگاهش معلوم است که دچار یک حسرت و تأسف برای خود می

به عنوان یک فردی از طبقه بورژوا، از است. همیلتون  ژوابا طبقه بور واقع دیالوگ طبقه پرولتاردر  تون،دیالوگ ویل با همیل

بندی، تقسیم مناطق زمانی و باال بردن مالیات و قیمت در مناطق فقیرنشین و کارگران به عنوان استثمار طبقه کارگر، سهمیه

لتون با ویل گ همیوزند. دیالحرف میباشد( طبقه بورژا داشتن می دار شدن همان زمان زیادراز پولدار شدن )که در اینجا پول

که طبقه بورژوا و پرولتاریا را در مقابل هم  است(، In time) «به موقع» ها در  فیلمگودیالترترین یكی از زیباترین و مؤ

به نوعی همان آگاهی طبقاتی است که مارکس از آن  ،کنددهد و راز زندگی بورژوا را برای پرولتاریا برمال مینشان می

داند. این ای برای رسیدن به پیروزی در مبارزه طبقاتی پرولتاریا در مقابل طبقه بورژوا میکند و آن را یک مرحلهصحبت می

 ،دهدیلم میگاهی از جریان و داستان فخود، یک نوع آدهد، به مخاطب سكانس عالوه بر اینكه آگاهی طبقاتی را نشان می

 رساند. در واقع مخاطب را به آگاهی می

خوابند، همیلتون تمام زمان خود را با گذاشتن دستش روی کنند و میویل و همیلتون بعد از صحبت با همدیگر استراحت می

سال زمان  116بیند که کند و میشود ساعت روی دست خود را نگاه میدهد و ویل زمانی که بیدار میبه او می ،ویلدست 

شود و از کند که روی آن نوشته شده است زمانم را تلف نكن. ویل از جایش بلند میدارد و به پنجره مقابل خود نگاه می

بیند که در گردد که همیلتون را روی یک پل در وسط شهر میکند درواقع به دنبال همیلتون میپنجره بیرون را نگاه می

ثانیه زمان برایش باقی مانده است و تا زمانی که ویل خودش را به  پانزده . همیلتون تنهاحال پرت کردن خود به پایین است

وقتی آید. در اینجا ویل هیچ کاری از دستش بر نمیافتد. شود و روی آب در زیر پل میرساند زمان همیلتون تمام میآن می

بیند این یعنی شهر در دست ثروتمندان زمان و می ،دوربینی را که بر روی پل نصب شده ،کندیبر خود نگاه موبه دور

تصاحب  یعنی حتی زندگی روزمره و حوزه عمومی مردم در شهر توسط قدرتمندان و ثروتمندانقدرتمندان قرار گرفته است. 

جمله منترین بخش زندگی مرم انضمامیحتی گیرند همه چیز را در دست می ،کندهمه چیز را کنترل میآنها  ،شودمی

 د. نتا به نفع خود کار کندر خیابان،  تصاویر و حرکات مردم

 .باهم نوشیدنی بخورندمادرش زمان دارد. ویل قرار است به خاطر تولد سال ،116اکنون هم ،ویل که جز طبقه کارگر است

تر را یک ساعت گرانداند کرایه اتوبوس درحالی که نمی ،زمان داردیک ساعت و نیم  تنهابعد از پرداخت قسط وام  مادر ویل

دهد. مادر ویل به راننده به او اجازه سوار شدن نمیتر شده است و راننده یعنی از دیروز تا امروز یک ساعت گران .اندکرده

-راننده می ،کندپردازد و و هر چه مادر ویل از راننده خواهش میاش را میاو بقیه ،پسرم قرار است من را ببیند» :گویدمی

 .«کندکشد، راننده قبول نمیگوید پیاده تا مقصد دو ساعت طول میمی توانی به سرعت بدوی. مادر ویلمقصد میگوید تا 

دود و ویل وقتی منتظر مادرش در ایستگاه اتوبوس ایستاده و مادرش را یل با تمام تالش و به سرعت میتا اینكه مادر و

دود تا زمانی که ویل مادرش را در تا محل کار مادرش می ویل ین،بنابرا ،زند که مادرش زمان نداردبیند حدس مینمی
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در فیلم است که گویای مظلومانه مردن کارگران و باال بردن  سكانسترین بیند و تراژدیکآغوش خود به شكل مرده می

برداری از کارگران توسط قدرتمندان و ثروتمندان و کشتن آنها در واقع بهرهها بدون اطالع و آگاهی به آنها است. قیمت

 هستند.  معدود خود،برای جاویدان ماندن گروه 

، زمان که گفته شد، واحد استپلیس محافظ زمان آیا پلیس در این فیلم نماینده مردم است یا نماینده قدرت و ثروت؟  اما

قدرت و ثروت است.  پلیس نماینده دولت،فته است. بنابراین، دان قرار گرر ثروتمندان و قدرتمنپول است و بیشتر آن در اختیا

رسد که جنازه به این نتیجه میساعت زمان روی دست د. پلیس با دیدن نکی همیلتون را در زیر پل پیدا میجنازه پلیس

زیرا زمان ارزشمندترین امری است که در  همیلتون یک قرن داشته است و حتما کسی او را به خاطر زمانش کشته است.

پلیس از  ست.ا دنیای آنها وجود دارد و اکثر آنهایی که زمان زیادی دارند در خطر هستند و امكان کشته شدن آنها خیلی باال

 خدمت به قدرت و ثروت بیند و برایروی فیلم گرفته شده توسط دوربین نصب شده روی پل تصویر ویل را بر باالی پل می

در حوزه روبنا قرار دارد؛ روبنایی که حوزه مقاومت  مارکسدولت در نظر گردند. و یک قرن از دست رفته، به دنبال ویل می

در برابر پراکسیس را تشكیل می دهد و لذا، نابودی آن از نظر مارکس مطلوب و قطعی است؛ به این معنا که دولت به عنوان 

دولتی  که طبعاً به وسیله قدرت هستند روابط زیربنایی، روابط تولید»نایی قرار دارد؛ بخشی از روبنا تحت تاثیر روابط زیرب

-ها و خالقیتبه این گونه که با بروز توانایی (.6: 1380)بشیریه، « شود، بلكه قدرت دولتی، خود محصول آنهاستایجاد نمی

ایدئولوژی  کند و نهادهای جدید متناسب بامی نهادهای قدیمیشكستن روابط و دید، طبقه مورد نظر شروع به درهمهای ج

بنابراین، از دیدگاه مارکس، دولت ریشه در طبقه دارد؛ به نحوی که  .که یكی از آنها دولت است ،کندو منافع خود ایجاد می

آنها پس از دوران کمون اولیه به عرصه  سوی از و مالک طبقه ظهور با دولت وقتی طبقه نباشد، دولت هم نخواهد بود.»

برای ایجاد روابط تولید و  در ابتدا،قبل خود، شكستن سلطه طبقه مان پس، هر طبقه مترقی بعد از درهموجود پا نهاد و از آ

ا نظر خویش رر طبقات اجتماعی دیگر، دولت موردنهادهای اجتماعی مطلوب خود و در ادامه برای حفظ و تداوم سلطه خود ب

دولت تبلور خالصی از سلطه یک طبقه مشخص است. این نكته بیانگر نوع »گذاری و اداره کرده است. در این صورت پایه

)بشیریه، « است گریگری و سرکوبسلطه ،است که همان رابطه استثماریرابطه دولت و طبقه حاکم با طبقات دیگر جامعه 

در مقابل طبقه بورژوا که طبقه حاکم است، و  ،کوشانه ویل و سیلویاسختهای پایانی فیلم، مبارزه در سكانس (.9: 1380

داران زمان، قدرت دولت، پلیس و محافظین زمان هم که وابسته به شكستن سرمایهو به نوعی درهمشكست تقریبی آنها 

 رود. طبقه حاکم بودند، از بین می

راءالطبیعی جامعه و مار افتاده ماومانده عناصر کلیسایی، پسای انگلی، پسهای مختلفش زاییدهمارکس دولت را در نوشته

منظور مارکس از انگل به نظر خواند. ی میفایده بورژوازوائد انگلی هستند و نیز ابزار بیکه کارمندان آن نیز ز داندمی بوایی

 ندمعتقد هابرخی از مارکسیست یعنی از دسترنج دیگران بدون هیچ تالشی استفاده کردن. اما ،رسد غیرمولد بودن باشدمی

پوشی است. مارکس همچنین دولت را کمیته اجرایی اداره بورژوازی و ابزار رضروری و قابل چشمانگل به معنای غی که
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از این عبارات به خوبی  .داندهای بورژوازی میتگاه اداری و ارتش دائمی را انگلسرکوب آن طبقه نامیده است. لنین نیز دس

  .ل استئمارکس چه جایگاهی را برای آن قا نقش دولت پی برد و اینكه توان بهمی

-مبارزه با طبقه بوژوا و سرمایه داند، دست بهویل که به آگاهی طبقاتی رسیده است و خود را نماینده مردم مظلوم کارگر می

به بازی پوکر با  و رودکازینو می در گرینویچ به یکاو رود. زند و با این هدف به نیوگرینویچ میداران و قدرتمندان می

کنند و یكی از هم صحبت می با ،کنند و در این حینبندی میپردازد. آنها بر سر زمان شرطافرادی از طبقه بورژوا می

ناعادالنه است  ،یزهایی که ما داریمچ دکننگوید برخی فكر میشود و به او میصحبت میبا ویل هم (زمان)ثروتمندان 

-ام. مرد ثروتمند به ویل میدر این مورد شنیده :گویدکند و ویل در پاسخ میتفاوت مناطق زمانی اشاره می او بههمچنین 

گوید تفاوت و ناعادالنه بودن یک قدم منطقی برای تكامل بشر است؟ و مگر این تكامل همیشه ناعدالنه نبوده است؟ 

ست اینكه دالنه بشر و بقای اصلح ااكامل ناعریه داروین در مورد تمانند. این جمالت گویای نظهمیشه قدرتمندان زنده می

و به نوعی نظریه خود را داند ین زمان میوماند. همانطور که مارکس خود را دارهر کس قدرت بیشتری داشته باشد زنده می

ویل در پاسخ به ؛ خواندین میوداری، دنباله نظریه دارالنه بودن همه چیز در این دنیا بخصوص نظام سرمایهاددر مورد ناع

را ضعیف بازی کردی و  )بازی ورق( گوید این دستمانند و به او میترها زنده میگوید بله قویمرد ثروتمند )بورژوا( می

بندی دختر مرد بوژوا در این شرطسیلویا برد. بندی میدر شرط تقریباً یک قرن است،تقریبا نصف عمر مرد بورژوا را که 

کند. ویل در مهمانی شان دعوت میبرد و ویل را برای مهمانی به خانهارد و از جسارت و شجاعت ویل لذت میحضور د

خاص طبقه کارگر و فقرا  )در این فیلم، استفاده حداکثر از زمان کم، گوید که از سریع راه رفتنتشود و به ویل میحاضر می

و من  مناطق فقیرنشین هستیمشخص است که تو از  کامالً ثروتمندان است(رفتن خاص طبقه مرفه و راه است و با آرامش 

شود و یک نوع کشش و ویل با سیلویا بیشتر آشنا می .کنمبه آنها حسودی میام در مورد آنها بدانم و همیشه دوست داشته

گیرند در این حین بندی دوباره میآید. زمانی که ویل با پدر سیلویا تصمیم به بازی و شرطدوست داشتن بین آنها بوجود می

  شوند.ویل به خانه پدر سیلویا وارد میبازجویی و دستگیری پلیس که با پدر سیلویا کامالً دوست هستند به دنبال 

گوید از طرف همیلتون به من هدیه شده است ای؟ ویل در پاسخ میپرسد این همه زمان را از کجا آوردهپلیس از ویل می

بال عدالت و نیعنی اگر به د ام، اگر به دنبال دزد هستید بهتر است در این مهمانی همه را دستگیر کنید.ندزدیدهمن آن را 

با استثمار و که در این مهمانی هستند  بلكه تمام کسانی )بورژواها و ثروتمندان( ،من مجرم نیستم ،برابری حقوقی هستی

دهد. همانطور که قرار می ،لقوانین آنها را مورد سؤا ،یعنی ویل. انددزدیدهن را برداری از فقیران و کارگران بیشترین زمابهره

داند. ی بورژوایی را ظاهری و در خدمت الپوشانی ساختارهای استثماری آن میدر جامعهو قانون  مارکس برابری حقوقی

دولت  ،داری نیزی سرمایهرو، در جامعهی حاکم نیست. از همین دولت برای مارکس چیزی جز ابزار اعمال قهر طبقهآً اساس

ست. مطابق چنین دریافتی از دولت، ا ی بورژوازی و فشار و ظلم نسبت به پرولتاریاابزاری در خدمت تحكیم سیطره صرف

ین در واقع محافظ .شودی حاکم و در خدمت منافع آن تفسیر میقوانین طبقه یبه مثابه ،حقوق معتبر در جامعه نیز اًطبع
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اند برای خدمت به طبقه احی کردههستند که بسیاری از قوانین را طر گذارانیها و قانونزمان در این فیلم همان ایدئولوگ

  شوند.که موجب قدرت بیشتر خودشان می ،حاکم

خود را برای گوید چرا وقت گذارد. ویل به آنها میمی ،گیرد و تنها دو ساعت برای توقیف اوزمان را از ویل می یپلیس همه

که پدر پلیس  روید؟اید و به دنبال بررسی کشتار هر روزه در مناطق فقیرنشین نمیتحقیق یک خودکشی )همیلتون( گذاشته

گوید مثل پدرت حرف به او میشناسد؛ می ،بوده است ویل را که یكی از مبارزین در برابر ثروتمندان و محافظین زمان

کند، ویل و سیلویا، محافظ زمان آنها را دنبال می ،گذارندپا به فرار میدزدد و می گروگان، به عنوان ویل، سیلویا را میزنی.

توانند از خودشان اند و نمیشوند و توسط دزدان زمان، به خاطر اینكه مدهوش افتادهبه یک زیرگذر پرتاب میهنگام فرار 

پدر سیلویا و محافظ زمان زنگ  ،ویل به وایز .ماندشان باقی میشود و فقط چند دقیقه برایشان دزدیده میزمان ،دفاع کنند

تا سیلویا را آزاد کنم و در واقع آنها را تهدید  در دیتون )زادگاه ویل(، توزیع کنیدهزار سال زمان گوید: زند و به آنها میمی

کند. سیلویا که منتقد پدرش ری میدهد و با محافظین زمان همكاهم به مردم نمی. اما پدر سیلویا حتی یک ثانیه کندمی

مبارزه با پدر و امثال پدر ادامه  هشود و با همدیگر ببیند با ویل همدست و همكار میطلب میاست و او را سنگدل و منفعت

 به طرق. انباشت و تمرکز زمان را دهندگیرند و به مردم هدیه میمیپدر و امثال پدر زمان بیشتری را از  هاآن دهند.می

-گیرند و به مردم میویل و سیلویا هر چقدر زمان میدهند. گیرند و به مردم نیازمند، کارگر و فقیر میاز آنها می ،مختلف

کند یعنی زندگی را برند و این فرقی به حال مردم نمیدهند، قدرتمندان، محافظین زمان و بورژواها هزینه زندگی را باال می

شود. آنها تر میکنند و وضعیت برای آنها سختای که ویل و سیلویا احساس شكست میونهکند به گتر میبرای آنها سخت

یک میلیون سال زمان در آنجا نگه داشته  کنند کهگاو صندوق پدر را باز میبا یک نقشه تسلیم در مقابل پدر، و تهدید او، 

هیچ فقیر و  ،کردیاگر این یک میلیون سال را بین مردم توزیع می ،گویندشده است و ویل و سیلویا به وایز )پدر سیلویا( می

داری یهاشود )منظور سیستم و نظام سرمسیستم مختل می ،گوید اگر این کار را بكنمپدر در جواب می .مستمندی نداشتیم

ل است که  نظام سرمایه ول و زمان بیشتری را انباشت کند(. این یک اصبرداری کند تا پاست که باید استثمار کند، بهره

ماهیت سیتم و رود. جلو برود، در غیر این صورت از بین میو استثمار ماند که با اصل انباشت مازاد داری تا زمانی زنده می

صورت  داری، تناقض است و این تناقض بر اساس نظریه مارکس به صور مختلفی خود را نشان داده است.نظام سرمایه

تری ایجاد می کند. اما روهای تولیدی با روابط تولیدی است. بورژوازی دائماً وسایل تولید قوینخست، صورت تناقض نی

هنگ نیروهای تولیدی دگرگون روابط تولیدی یعنی ظاهراً هم روابط مالكیت و هم نحوه توزیع درآمدها، به همان آ

قادر است که بیش از پیش بر میزان تولید بیفزاید لكن داری نظام سرمایه .دی با روابط تولیدی(تضاد نیروهای تولی)شوندنمی

پس دومین صورت تناقض، یعنی افزایش  .چنان نصیب بخش اعظم جامعه استها، فقر همبه رغم این افزایش ثروت

شود. این تناقض است که سرانجام روزی به بحرانی انقالبی جا آشكار میها، و ازدیاد فقر بخش اعظم جامعه در اینثروت

دوستان کارگر مشغول کار  در بخش تولید و هنگامی که ویل و توانها را میدر فیلم حاضر، این تناقض .کشیده خواهد شد
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شود و حقوق و درآمد سر جای خودش قرار دارد و همه چیز . یعنی مقدار کار زیادتر می، دیدکنندفقط کار می هستند و

های مختلف فیلم به نمایش باال رفتن مالیات در سكانس .شودمیبیشتر شود و مالیات هر روز بیشتر و بندی میسهمیه

اعت اضافه شده است و اتوبوس از دیروز تا به امروز یک سشود که کرایه که مادر ویل متوجه می مثالً آنجا ،درآمده است

یک قهوه در مقایسه با دیروز اضافه  نوشیدنشوند که پنج دقیقه برای مطلع می ،قهوه نوشیدنآنجا که ویل و دوستش برای 

داران بزرگ نیوگرینویچ و پدر سیلویا یكی از سرمایه ،وایزآقای گیرد و از شده است یا زمانی که ویل سیلیویا را گروگان می

-رانتر میها را گها و مالیاتقیمت ،گیرند و سرمایه داران و محافظین زمان در مقابل این کارزمان گرفته شده از مردم را می

 شود.کنند و از این طریق، فشار بیشتری بر فقرا و طبقه کارگر وارد می

دهند و خواهند داد، تبدیل به طبقه خواهد که اکثریت عظیم جمعیت را تشكیل می پرولتاریا مزد بگیراندر خوانش مارکس،  

های های گذشته تفاوت خواهد داشت. همه انقالبچنان است که با همه انقالب عتشآری، انقالب طبقه کارگر طبی شد.

د نانقالب طبقه کارگر را اکثریت عظیم به نفع همگان انجام خواه ، اماانددادهها انجام میهایی به نفع اقلیتگذشته را اقلیت

داری از بین خواهد متخاصم جامعه سرمایه داد. پس انقالب طبقه کارگر پایان طبقات خواهد بود و با این انقالب خصلت

اند، پرولتاریا به تنهایی طبقه حقیقتاً هامروزه رودرروی بورژوازی ایستاد مارکس معتقد است که از همه طبقاتی که .رفت

یژه و که پرولتاریا محصول وروند، در حالیپذیرند و در جریان صنعت جدید از بین مییانقالبی است. طبقات دیگر زوال م

در . ها بوده استمین منافع اقلیتأها یا برای تاقلیت هایهای تاریخی پیشین جنبشبشضروری صنعت جدید است. همه جن

ترین قشر جامعه پرولتاریا به عنوان پایین .حالی که جنبش پرولتاریا، جنبش مستقل و خودآگاه اکثریت وسیع جامعه است

 .گاه رسمی جامعه را ویران کندمه قشرهای تكیهتواند صعود کند مگر آن که هحاضر نمی

کنند و بین مردم فقیر و کارگران تقسیم میویل و سیلویا یک میلیون سال زمان را با خود از نیو گرینویچ خارج میدر آخر، 

ر سطوح باالتر خورند. آنها به مبارزه خود ددان و دزدان زمان در مقابل آنها شكست مینکنند و تمام محافظین زمان و ثروتم

روند تا زمان تصاحب شده و دزدیده شده ها میدهند همانطور که در سكانس پایانی فیلم، به یكی از بزرگترین بانکادامه می

از آنها بگیرند و به  شینان و مناطق زمانی فقیرنشین رانبرداری کارگران، فقیران، حاشیهکاری، استثمار و بهرهاز اضافه

 برگردانند.شان صاحبان اصلی
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 گیرینتیجه

داران و طور که مارکس از دو طبقه سرمایههمان ،گیردبندی مردم به دو طبقه قرار میزمان، مبنای تقسیم ،به موقع فیلم در

کند. سرمایه داران در این فیلم، کسانی هستند که زمان بیشتری دارند و کارگران کسانی هستند که کارگران صحبت می

کنند. کارگران برای زندگی دارند و این زمان اندك و معدود را هم صرف کار و خدمت برای سرمایه داران می زمان کمتری

تر کنند. عالوه براین هر روز، زمان برای آنها گرانداران زمان، کمک میبه انباشت بیشتر زمان و تولید بیشتر برای سرمایه

اند، به مبارزه با سرمایهچون از این وضع به ستوه آمدهشوند فقیر و فقیرتر می رود،ها باالتر میها و قیمتشود و مالیاتمی

 .دهدفیلم حاضر یک امید مارکسی از پیروزی طبقه کارگر را میزنند و این مبارزه همچنان ادامه دارد. داران زمان، دست می

دانستند، پیروزی طبقه کارگر را امید واهی میتند و مبارزه و برخالف اکثر نظریات مارکسیستی که بعد از مارکس شكل گرف

 این فیلم به اراده، آگاهی و مبارزه طبقه کارگر در مقابل طبقه بورژوا و در نهایت پیروزی آنها، انگیزه بخشیده است. 
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