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بازتجسد «پرسهزن» شهر مدرن در پیکر تماشا گر فیلم

*

محمد باقر قهرمانی** ،1مرضیه پیراوی ونک ،2حامد مظاهریان ،3علیرضا صیاد
1دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2استادیار دانشکده هنرها و ادیان ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 3استادیار دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 4دکتری پژوهش هنر ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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(تاریخ دریافت مقاله ،93/5/26 :تاریخ پذیرش نهایی)94/12/22 :

چکیده
پرس ـهزنی ،نوعــی گردش بیهدف در هزارتوی متروپولیس مدرن میباشــد ،کــه با گونهای از ادرا ک در
حــال عدمتمرکز توامان اســت .تماشــا کردن و «جذبشــدن» بــه جذابیتهای بصری و فضایی شــهر،
محــرک اصلی پرس ـهزن اســت؛ کســی کــه در پی غوطهور ســاختن خود در حســانیت جمعــی فضاهای
شــهری میباشــد ،در جستجوی آمیختن و ذوبشــدن با «توده جمعی» و سیالن آشوبهای شهری.
در روند مشــاهده مناظر شــهری« ،پرس ـهزن» از تصاویر شــهری مانند دوربین سینما فیلم میگیرد و به
مثابه یک تدوینگر به مونتاژ شاتهای گرفته شده میپردازد .این پژوهش که از نوع نظری و با روش
توصیفی -تحلیلی صورت گرفته اســت ،میکوشــد این نکته را آشــکار ســازد که با ظهور ســینما ،الگوی
پرسهزن به مثابه تماشا گری سرگردان که در میان فضاهای داخلی و خارجی شهر مدرن گذار میکرد،
در پیکر تماشــا گر فیلم دگرباره حلول پیدا کرد و تماشــا گر ســینما را نیز میتوان یک «پرس ـهزن خیالی»
در حال گذار در فضاها و زمانهای فیلمی در نظر گرفت .با تغییرات شهرسازی معاصر ،بستر پرسهزنی
نیز دگرگون گشته است و در شهرهای ماشینمحور معاصر ،رانندگی با اتومبیل را میتوان به مثابه نوع
نوینی از پرس ـهزنی در نظر گرفت .در «اتوپیای» ماشــین ،مناظر به گونهای سکانســی ظاهر میشــوند و
به تجربهای سینماتیک از شهر شکل میدهند.

واژههای کلیدی
پرسهزنی ،شهر مدرن ،تماشا گر فیلم ،رانندگی ،والتر بنیامین.
.

*این مقاله برگرفته از مطالعات رساله دکتری نگارنده چهارم ،تحت نظارت و راهنمایی دیگر نگارندگان میباشد.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-88955561 :نمابر.E-mail: mbgh@ut.ac.ir ،021-66461504 :
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مقدمه
در ســالهای اخیــر ،بررســی رابطه ســینما ،معماری و شــهر به
یکی از مباحث راهگشا در جهت شناخت فرهنگ مدرنیته تبدیل
گشــته اســت .این مباحث بــه خصوص در میان افــرادی که تالش
«تز مدرنیته» را در تئوری فیلم بسط دهند ،بسیار مطرح
میکنند ِ
میباشـ�د ( .)Bordwell, 1997, 141-146ارتبــاط پیچیــده ســینما
با دیگر تمارین و فعالیتهای پیشســینماتیک ،و یا فعالیتهای
ه ـمدوره و مــوازی ظهــور ســینما از جملــه مشــخصههای فضایــی
شــهر مــدرن ،ســاختارهای معمارانــه نوظهــور و جنبشهــای
ـدرن برخواســته از مدرنیتــه شــهری ،کــه بر ظهور ســینما
ـری مـ ِ
هنـ ِ
تاثیــر گذاشــتند و یــا از ســینما تاثیــر گرفتنــد ،نکت ـهای اســت کــه
تئــوری فیلــم مدرنیتهمحــور بــر آن تا کیــد میکنــد .مولفههایی که
تاثیــرات اپیســتمولوژیک فراوانــی به شــکلگیری و تکامل آنچه که
های«تز
فرهنگ سینمایی خوانده میشــود ،داشتهاند .مشخصه
ِ
یگــردد« :آنچه کــه آثار
مدرنیتــه» ســینمایی ایــن چنیــن تبییــن م 
3
2
نویســندگانی همچون جولیانــا برونو ،1لئو چارنــی  ،آن فرایدبرگ ،
تــام گونینــگ ،4میریــام هانســن ...5و دیگــران را متحــد میکنــد،
عالقهایســت بــه حفــاری ،کنــکاش و بازاندیشــی نســبت بــه ظهــور
سینما در بستر محیط حسانی مدرنیته شهری ،و همچنین عالقه
به رابط ه ســینما با تکنولوژیهای فضــا و زمان اواخر قرن نوزدهم،
و تعامال تــش بــا عناصــر فرهنــگ بصــری نویــن مرتبــط با پیشــرفت
سـ�رمایهداری»( .)Singer, 2013, 102یــک اصــل بنیادیــن ،تمرکــز
بــر این نکته اســت که «فرهنــگ مدرن قبل از هر چیــز دیگری یک
فرهن��گ س��ینماتیک اس��ت»( .)Charney & Schwartz,1995,1از
منظــر نظریهپردازان مرتبــط با «تز مدرنتیه» ،ظهــور این هنر نوین
که مفاهیم زیباییشناســی سنتی ســایر هنرها در رابطه با مفاهیم
فضــا و زمــان را بــه طــور کلــی دگرگــون نمــود ،توامــان و در مــوازات
بودهاســت بــا تغییرات بیســابقه تکنولوژیکی در ســایر بخشهای
زندگی شــهری؛ ســینما هنر ســرنمون مدرنیته بود ،مشخصههای
فرهنــگ مــدرن شــهری را در خــود جذب کــرد و همــواره در تعامل
بــا ایــن فرهنــگ بــوده اســت .بحــث پیرامــون بازپیکرهبنــدی
لنداســکیپهای شــهری ،بــه خصــوص آنچــه کــه در پاریــس قــرن
نوزدهــم اتفــاق افتاد ،بخــش عمده تئــوری فیلــم مدرنتیهمحور را
شکل میدهد که به تجربه احساسی تغییریابنده مدرنیته شهری
میپردازد .مفهوم «پرس ـهزنی» به مثابه عمل گذار و ســرگردانی در
فضاهای شــهری ،نــزد این نظریهپردازها برجســته گردیده اســت،
یــک نگــرهی پویا و ســرگردان که با تغییــر لنداســکیپها و دگرگونی
فرهنگ بصری شهر مدرن ،به تحرک وا داشته میشود.
بــرای درک ســینما بــه مثابــه یــک مدیــوم برخواســته از بســتر
تکنولوژیکــی مدرنتیــه و در پیونــد با ظهــور پیکرهبندیهــای نوین
ی شــهری
فضایی_جســمانی شــهر مــدرن ،بایــد مفهــوم مدرنیت ـه ِ
را مــورد بازاندیشــی قــرار داد .از ایــن رو ،لزوم رویکــرد به تئوریهای
7
مرتبــط بــا مدرنیته ،و نظریــات افــرادی همچون بودلــر ،6بنیامین

و کرا کائــر 8بــرای درک مشــخصههای ایــن تعامــل شــهر و ســینما
اجتنابناپذیــر به نظر میرســد .بهویژه بنیامیــن و کرا کائر ،در زمره
نخســتین اندیشــمندانی بودند که به اهمیت سینما به مثابه یکی
از جدیتریــن چالشهای روانــی_ فیزیولوژیکی مدرنیته پی بردند.
میریــام هانســن ،به مثابــه یکی از برجســتهترین مفســران بنیامین
و کرا کائــر ،معتقــد اســت کــه ایــن اندیشــمندان ،در مباحثشــان
پیرامون شهر و سینما ،تمرکز مباحث فلسفی مدرنیته را از «ذهن»
بــه «بــدن» انتقــال دادنــد؛ از «فردگرایــی» بــه ســوی «جمعگرایی»
( .)Hansen, 2012بحث اساسی پیرامون تفاوتی بنیادین در تجربه
ســوبژکتیویته بــود که با شــوکهای فیزیکــی و ادرا کــی محیطهای
شــهری مــدرن شــکل گرفتــه بــود .تاثیر حرکــت ،ســیالیت و پویایی
متروپولیــس بــر روی ســوبژکتیو مدرن مســئلهای کلیدی بــود؛ این
نکتــه کــه شــهر مــدرن بــه «ســوژه» و «جایگاهــش» ،هویتی گــذرا و
ناپایدار میبخشــید .از منظر بنیامین و کرا کائر ،شــوکهای محیط
شــهری مــدرن ،بوجودآورنــده تجربــه زیباییشناســانهی نوینــی
بودند ،تجربه زیباییشناســانه به مثابه یــک نابهخانمانی دائمی،
امنیت زیباییشناســی سنتی.
در تضاد با ثبات ،ایســتایی ،خانه و
ِ
تجربــه مدرنتیــه شــهری در ارتباط اســت بــا تجربه پخش بــودن در
فضاها و زمانهای متفاوت و ازهم گسسته ،درباره سوبژکتیویتهای
پخــش و پرا کنــده و جاری شــده در این کرونوتوپهــای ناهمگن و
نامتجانــس .بــه تعبیر بودلــر ،درباره تجربــه پرا کنده بــودن در «دل
شــلوغی و جمعیــت ،در متن جــذر و مد تحرک و جنبــش ،در میان
آنچــه گریــزان و فــرار و آنچــه متناهــی اســت» (نقــل شــده در برمن،
 .)174 ،1392بنیامیــن تا کیــد میکنــد کــه ارگانهــای حســی فــرد
در ســینما و شــهر ،ســوژه بمبــاران تکنولوژیکی اســت و بــدناش در
یکســری از شــوکها و تصادمهــا گیــر افتاده اســت .در یــک برخورد
شــدید ،ضربانهــای عصبــی در درون او در یــک توالــی شــدید بــه
ی یک باتـ�ری» (Benjamin, 2006,
سـ�یالن میافتنـ�د ،همانند «انرژ 
 .)191از ایــن رو آنچــه کــه در رابطــه بــا فضــای شــهری و ســینمایی
اساســی اســت ،ایــن نکته اســت کــه همانند یک گســتره سرشــار از
ً
«انــرژی» ظاهــر میشــوند کــه مســتقیما حــواس بدنــی مخاطبــان
را درگیــر میکننــد و متاثــر ســازند .بــه عبــارت دیگــر ،تاثــرات مــداوم
بصری ،فضایی ،جســمانی وحسانی فیلم و شهر ،بوجود آورندهی
گسترههاییاست برای شکلگیری تشدد حسانی در مخاطبان.
افــزون بــر این ،به گونــهای بنیادیــن ،تجربه فیلمــی ،تجربهای
عمومی و «جمعی» اســت« ،وا کنشهای فردی پیشاپیش توسط
وا کنشهای جمعی مخاطبانی تعیین میشوند که میخواهند به
همین وا کنش جمعی دست یابند ،و مشهودترین نمود این نکته
را میتــوان در ســینما بازجســت» (بنیامیــن .)56 ،1390 ،بنیامین
معتقــد اســت کــه در هــردوی شــهر و ســینما«« ،ادرا ک فــردی ،به
طور پیوسـ�تهای در ارتباط و تعامل بـ�ا ادرا ک گروهی قرار میگیرد»
( .)Hake, 2008, 106تماشــا گران در ســالنهای نمایش به صورت
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جمعی وا کنش نشــان میدادند و از این رو یک حالت «حســانیت
گروهــی» را بوجــود میآوردنــد .تــاش بــرای قــراردادن تماشــا گر
در ســالن ســینما و محیــط شــهری مــا را از در نظر گرفتن تماشــا گر
«بدن
بــه مثابــه یــک ســوژه_ ناظــر منفــرد و متفکــر بــه ســوی یــک ِ
ک میکن��د .این «بدن واحد ب��ا جمعیت»( (�Baude
جمع��ی» نزدی 
بدن «آ کنده از جمعیت» (دلوز،)227 ،1393 ،
 ،)laire,1986,9این ِ
در بطن زندگی شهری مدرن ریشه دارد که در جستجوی آمیختن
با «توده جمعی» ،و ذوب شدن در سیالن آشوبهای شهریست.
از ایــن منظر ،ظرفیت شــهر و ســینما را میتوان ایجــاد تمایل برای
بازپیکرهبنــدی ســوبژکتیو ،و نیــز شــوق بــرای «در جمعبــودن»
و «ارتبــاط گروهــی» در نظــر گرفــت .تجربــه تماشــا گری ســینما و
پرسهزنی در شهر ،به عبارت دیگر ،مبتنی است بر یک گونه خاص
از جذبشــدن به اتمســفر محیط ،و شــکلدهی به گشــتالتهای
احساسی-جســمانیفضایی بــا بــا بدنهــا و فضاهایی کــه در یک
جغرافیــای گشــتالتی توزیــع شــدهاند .در ســینما« ،ناظــر در درون
جهـ�ان منظر اسـ�ت ،اما بـ�دون مـ�کان مشـ�خص» (Casetti, 2008,
 .)144ناظر جذب شــده و فروکشــیده شــده بــه درون فضای منظر
متشــکل از حرکات بدنی و ســیالن حســانی ،گونهای از گمشــدگی
فضایــی را تجربــه میکند ،احساســی از ناتوانــی در مختصاتیابی.
تاثیر فردیتزداینده و جذبکننده فضای ســینمایی ،شباهت
فراوانــی بــه مطالعــات راجرکایلویــس در رابطــه بــا رفتــار حشــرات،
و آرای وی پیرامــون تاثیــر تصویــر بــر رونــد ا کتســابی رفتــار فضایــی
توسط سوژه دارد .کایلویس در بسط مطالعاتش پیرامون مفاهیم
جســمانیتمندی و فضامنــدی ،متاثــر از پدیــده میمســیس در
دنیای حشرات بود؛ رفتار تقلیدی گونههای خاصی از حشرات که
متشکل از شبیهسازی خود به یک برگ به صورت ریختشناسانه
(مورفولوژیکــی) میباشــد .در رابطــه بــا ایــن رفتــار میمتیــک ،در
گونههای مشــخصی از حشــرات ،کایلویس مینویسد« :به درستی
در پایــان بــه نظر میرســد که [حشــره] جذب محیطــش میگردد»
( .)Caillois,1984,69کایلویــس ایــن پدیــده را بــه مثابــه «یــک

وسوسه واقعی بوسیله فضا» تبیین میکند که با عملکرد جسمانی
در ادرا ک فضایــی مرتبــط اســت .در ایــن مرحلــه ،ارگانیســم از
محدودیتهایش رها میشــود و احساس تمایز از محیط اطرافش
را از دســت میدهــد .ایــن فراینــد فروپاشــی ادرا کــی و هویتــی را
کایلویس «فردیتزدایی بواســطه جذبشدگی در فضا» میخواند
و آن را مشــابهت قوه میمســیس انســان به دنیای حشرات در نظر
میگیــرد .میتــوان از منظری این بحث را مطــرح کرد که این گونه
از تسلیمشــدگی و جــذب شــدگی ،در فرایند نظارهگری ســینما نیز
روی میدهد که در آن ناظر با رهایی از محدودیتهای مرکزگرایی
«ســوژگی» ،و بــا غوطــهوری در دینامیــک متشــدد فضایــی و
جســمانی ســینمایی ،به یک «بدن بدون اندام» تبدیل میگردد.
از ایــن منظر ،ســینما یک فضای بلعنده را تولید میکند ،متشــکل
از بلوکهــای فضایی-زمانــی ناســازگار و ناهمجوار ،با شــتابهای
متفــاوت و جهتهــای حرکتــی متفــاوت و پرا کنــده .ایــن فضــای
متشدد ،تماشا گر را وا می دارد که به گونهای جسمانی ،و از طریق
رابطه ای میمتیک ،جذب حسانیت گروهی فضا گردد.
تماشا گر/پرســهزن از ایــنرو ،بــه جــای یــک ســوژهی ایســتا و
متعمــق ،بــه مثابــه چیــزی متحــرک و بخشــی از یک تــوده جمعی
پرا کنــده میتوانــد در نظــر گرفتــه شــود ،کــه ســوژ گی خــود را در
«حســانیت جمعــی» ،چندپــاره ،متکثــر و غوطــهور میســازد .در
رابطه با این تماشا گر/پرســهزن ،میتــوان مفهوم «بدن نا کامل»9
را از الیزابــت گــروس وام گرفــت ،بدنــی کــه در موقعیــت صیــرورت
وقفهناپذیــر و جاودانــه اســت ،صیرورتــی دائمــی بــه دیگری(هــا)
( .)Grosz, 1994بــا نگریســتن بــه ســینما از ایــن منظــر ،مفهــوم
کالســیک ســوژه در اندیشــه دکارتی میتواند در مســیرهایی نوینی
مــورد بازاندیشــی قرار گیــرد .تجربه «مواجهه» فیلمــی ،یک فرایند
بیوقفه «سوژ گی»زدایی است؛ جایی که کوگیتو ،من فکر میکنم،
تبدیــل میشــود بــه احســاس کــردن «بــا» و «در» دیگری«هــا» ،و
ً
ً
نهایتا و غایتا دستیابی به «آنچه که نیچه میطلبد ]...[ :دیگرگونه
احساس کردن» (دلوز.)176 ،1391،

پیکرهبندیهــای معمارانــه مدرنیتــه به مثابه
اجداد پیشسینماتیک
همانطور که بحث شــد ،تصاویر متحرک ســینمایی ،محصولی
از حرکــت و پویایی مدرنیته شــهری بود .شــبکه فرمهــای معمارانه
مدرن منجر به خلق یک فرهنگ فضایی نوین شده بود که پویایی،
جوهــره و بنیــاناش بــود ،و ایــن فرهنــگ تحــرک و گذاریــی مــدرن
بود که بســتر شــکلگیری ســینما را فراهم کرد .در ریش ـهیابی بســتر
فضایی و معمارانهای که به ظهور ســینما منجر شــد ،نظریهپردازان
از عناصــر معمارانــه شــهرهای مدرن نظیــر غرفههای نمایشــگاهی،
پاســاژها ،موزههــا و پانورامــا یــاد میکنند که ســازنده دنیایی خیالی
برای ناظران سرگردان بودند .مسیر حرکتی نگریستن و تماشا کردن
در ایــن ســاختارهای معمارانــه ،یک فرم نویــن از نگریســتن را برای

بیننــده فراهــم میکردنــد ،و مهیا کننده شــرایطی برای شــکلگیری
ن��گاه سکانس��ی و مونتاژی س��ینمایی بودند .آن فرایدب��رگ( (�Fried
 ،)berg ,1993در تحلیلــش بــر برخــی از الگوهــای فضایــی مدرنیتــه
همچــون همهســوبین ،مــوزه و پانورامــا ،از ایــن پیکرهبندیهــای
معمارانــه به مثابه اجداد پیشســینماتیکی یــاد میکند که با تولید
مجازی متحرک »10برای ناظران ،بستری را برای ظهور
«نگاه خیرهی
ِ
تصاویر متحرک ســینمایی فراهــم کردند .ســاختار فضایی موزهها،
احساسی از سرگردانی و گذار را در ناظران بوجود میآوردند؛ مسیری
مخاطب در حال حرکت فراهم میآمد و
از پیش طراحیشــده برای
ِ
عابران میتوانســتند با گذار از الیههای تاریخی ،گذشتهای تصنعی
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و ســاختگی را در لحظــه حــال تجربه کنند .اشــیا و فضاها برای ناظر
متحرک ســازماندهی میشــدند و نگاه سکانســی و مونتاژی ناظر،
مکانهــای دور و زمانهــای نامرتبط را بــه یکدیگر متصل مینمود
(تصویــر  .)1دو گونه حرکت و ســیالیت به گونــهای مکمل در موزهها
عمل میکنند ،حرکت واقعی تماشــا گر در فضا ،با حرکت مجازی در
الیههــای زمانمنــد روایــی توامان میگــردد ،از اینرو نــگاه متحرک
واقعــی و مجازی ترکیب میشــوند .اما نکته اینجاســت که این نگاه
مجــازی ،تنهــا میتواند از طریق نگاه فیزیکی و واقعی محقق شــود،
و تعامــل توامــان آنهاســت کــه تجربه کامــل موزه را محقــق میکند.
موزههــا دنیایی مینیاتوریزه شــده را برای ناظــر فراهم میآوردند و با
فریمبنــدی صحنههایــی از جهــان ،تماشــا گر را وا میداشــتند که با
نقشهســازی ذهنی خود ،یک پیوســتگی خیالی را میان قطعههای
گسســته ایجاد نماید .بدین ترتیب ،به واسطه مجاورتهای غریب
فضایی /زمانی ،حســی از «پرسهزنی» توامان ،در فضاهای واقعی و
مجازی برای ناظر بوجود میآمد.
مشــابه بــا ســاختار فضایــی موزههــا ،پانورامــا نیــز یــک ســاختار
معمارانــه اســتوانهای بود که یک نقاشــی ســیصد و شــصت درجه،
یکــرد و تماشــا گر در فضایــی تاریک
فضــای داخل ـیاش را احاطــه م 
ً
در مرکــز اســتوانه جــای میگرفــت .در پانورامــا ،غالبا نقاشــیهایی از
لنداسکیپهای فراخ شهری به نمایش گذاشته میشد و به واسطه
مقیــاس بســیار بزرگ تصویر ،احساســی از درون فضا بــودن و تجربه

تصویــر  -1در مــوزه ،نــگاه سکانســی و مونتــاژی ناظــر مکانهــا و زمانهــای نامرتبــط را بــه
یکدیگر مرتبط مینماید.
ماخذ)Friedberg, 1991, 426( :

تصاویر  2و  -3گشایش شهر به مثابه یک لنداسکیپ در برابر ناظر پانوراما.
ماخذ)Parcell, 1994, 170( :

فضای شهری ،برای ناظران فراهم میآمد (تصاویر 2و  .)3نخستین
نمایش پانوراما در لندن و در سال  1792توسط رابرت بارکر ایرلندی
انجــام شــد .بارکــر در ســاخت و طراحی پانورامــا ملهم از ایــده زندان
همهسوبین 11جرمی بنتام بود .والتر بنیامین که رابطهای مستقیم
و بیواســطه میــان تماشــا گر پانورامــا و «پرســهزن» فضــای شــهری
مدرن مشــاهده میکرد ،مینویســد« :در پانوراما ،شهر به مثابه یک
لنداسکیپ گشایش مییابد ،پدیدهای که به گونهای هموارتر برای
«پرسهزن» نیز تجربه میشود» (.)Benjamin,1986,150

پرســــــهزن در جسـ ـ ــتجوی آمیختن بـ ـ ــا توده
جمعیت شهری
پرس ـهزنی ،نوعــی گــردش بیهــدف در هزارتــوی متروپولیــس
مدرن میباشــد که با احساســی از پرا کندهاندیشــی توامان است و
معطــوف به حرکــت در میان جمعیت و تماشــای مناظــر معمارانه
و فضاهــای شــهری اطــراف اســت .تماشــاکردن و «جذبشــدن»
بــه جذابیتهــای بصــری و فضایی شــهر در گونــهای از دریافت در
حــال عدم تمرکز ،انگیزه و محرک اصلی حرکت پرســهزن اســت که
در حــال چهرهشناســی افــراد و خیابانهــا از منظــری بــه منظــری
دیگر کشــیده میشــود .ریشه پرســهزنی به پاریس قرن نوزدهم باز
یگــردد و نخســتین بــار در نوشــتههای بودلــر بود که ایــن مفهوم
م 
مــورد مکاشــفه قــرار گرفــت .در مقالــه نقاش زندگــی مــدرن ،بودلر
( )Baudelaire, 1986پرســهزن را بــه مثابــه قهرمــان دنیــای مدرن
معرفــی میکند که انرژیهایش با جرقههای شــهر مدرن به تحرک
درمیآیند .کنکاشهای بیهدف ،تصور کردن ماجراهای خیالی،
و برخوردهــای لحظــهای و تصادفــی ،مشــخصههای هیجانانگیز
متروپولیــس مــدرن را نــزد بودلــر ،شــکل میدادنــد و ایــن فیگــور
پرس ـهزن بــود کــه بــه نماینــده تمثیلــی ایــن جنبههــای زندگــی
شــهری قــرن نوزدهم تبدیل گردیده بود؛ شــخصی که در پاســاژها
و خیابانهــای پاریــس قرن نوزدهم به گشــت و گــذار میپرداخت
و از تماشــای بمبــاران تصاویــر و مناظــر هــر لحظــه تغییریابنــدهای
ک��ه ب��ا آنه��ا مواج��ه میش��د ،ل��ذت میب��رد (Shiel & Fitzmaurice,
 .)2003علیرغــم آنکه بر خالف گردشهای دســتهجمعی در شــهر،
پرس ـهزنی تنهــا در انــزوا و تنهایــی اســت کــه معنــا مییابد ،بــا این
حال بخشــی از پروســه اجتماعی اقامت گزیدن اســت در فضاهای
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شهری ،و پرسهزن در جستجوی آمیختن با توده جمعیت شهری
اســت .بودلر معتقد بود که برای پرس ـهزن« ،جمعیت عنصر اصلی
است .همانطور که هوا برای پرندگان و آب برای ماهیها ،اشتیاق
و حرف ـهاش ایــن اســت که به یک بــدن واحد با جمعیــت 12تبدیل
گ��ردد» ( .)Baudelaire, 1986, 9بایــد «چنــان بــه درون جمعیــت
پا گــذارد کــه گویــی جمعیــت منبــع و مخــزن عظیمــی از انــرژی
الکتریکی است» (نقل شده در برمن.)174 ،1392 ،
شــکوفایی پرس ـهزن ،مرتبــط بــا دوره شــکوفایی پاســاژهای
مســقف شــهری در پاریس بود که مسیرهای میانبر و کوتاهی برای
گذرکــردن عابــران در میــان الیههای شــهری فراهــم میکردند و به
محــل گذار مــورد عالقــه پرس ـهزن تبدیل شــده بودنــد (تصویر.)4
در زمــان حکومــت ناپلئــون ســوم ،بــا طراحی بــارون هوســمان،13
شــبکه مدرنیته از پاساژها به ســوی بلوارها ،تغییر مکان پیدا کرد،
«بلوارهــای ناپلئــون -هوســمان پایههای -اقتصــادی ،اجتماعی،
زیباشــناختی -جدیــدی بــرای گردهــم آوردن شــمار انبوهــی از
مردمــان به وجود میآورد ...در چنین محیطی ،واقعیات شــهری
براحتی میتوانســت اموری رویایی و جادویی شود»(برمن،1392،
 .)183پــس از پــروژه بازســازی پاریــس و طراحــی بلوارهــا توســط
هوســمان ،با شکلگیری مســیرهای پیادهگذر وسیع ،امکان تردد
در بلوارها پدید آمد و بدین طریق زوال پاســاژها ســرعت بیشــتری
پیــدا کــرد (تصاویــر  5و  .)6بودلر در آثارش ،به ناپدید و محوشــدن
تدریجی کارا کتر پرسهزن بر اثر زوال پاساژها و شکلگیری بلوارهای
طراحی شده توسط هوسمان اشاره میکند.

والتر بنیامین و پرسـ ـهزنی در فضای رویا گونه
متروپولیس مدرن
بنیامیــن ،از پرســهزن بودلر بــه مثابه بنیانی بــرای کنکاشهای
عمیق خود در رابطه با تاثیرات شــهر مدرن بر روی شــهروندان بهره
میگیــرد و ایــن مفهــوم را مــورد بازبینــی قــرار میدهــد .هنگامی که
ً
بنیامیــن در رابطــه بــا پرســهزن بحث میکــرد ،پاریس کامال به شــهر
بلوارهــا تبدیــل گردیــده بود و پاســاژهای معدودی پــس از تغییرات
اعمــال شــده توســط هوســمان ،باقــی مانــده بودنــد .بنیامیــن نیــز
معتقــد بــود کــه بســتر شــکلگیری پرســهزنی ،پاریــس بوده اســت و
«پاریس نوع خاصی از پرسهزن را پدید میآورد ...پاریسیها ،پاریس
را به ســرزمین موعود پرســهزن تبدیــل کردهاند ...در برابر پرس ـهزن
شــهر به قطبهایی دیالکتیکی شــکافته میشود ...شــهر در برابر او
خود را به مثابه یک لنداســکیپ میگشــاید ،و به اندازه یک اتاق به
او نزدیک میشود» ( .)Benjamin,1999,417بنیامین بر این باور بود
که قرن نوزدهم ،به ظهور پدیدههایی منجر گردیده است که توجه
بــه آنهــا میتوانــد در ادرا ک و شــناخت مشــخصههای قرن بیســتم
کمک شــایانی نمایــد .بنیامین ،توجه را به بافــت فرهنگی مدرنیته
کــه منجــر بــه ظهــور پدیــده پرســهزنی گردید جلــب میکنــد و بحث
میکنــد که تالش برای شــناخت پرســهزن میتواند بــه مثابه ابزاری
راهگشا برای درک فرهنگ شهری مدرن عمل نماید .وی پرسهزنی

تصویر  -5پروژه بازسازی پاریس و بلوارهای طراحی شده توسط هوسمان.
ماخذ( :المپونیانی)19 ،1390،

تصویر  -4پاساژها به مثابه محل گذار مورد عالقه پرسهزن.
ماخذ)Benjamin, 1999, 49( :

تصویر  -6شکلگیری مسیرهای پیاده گذر وسیع بواسطه طراحی هوسمان.
ماخذ)www.wikiart.com( :
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را در ارتباط با شبکه روابط فضایی متروپولیس و به مثابه یک گونه
تجربه احساسی که به واسطه شوک مدرنیته و شرایط ادرا کی مدرن
پدید آمده بود ،معرفی میکند و با وامگیری از عنوان داستانی از ادگار
آلن پو ،پرسـ�هزن را «مـ�ردی در میان جمعیـ�ت» (Benjamin, 2006,
 )418میخواند .همچون بودلر ،نزد بنیامین نیز ،پرســهزن به مثابه
سرنمون سوژه مدرن بود ،فیگوری که در فضاهای متروپولیس گذار
میکــرد و بــه تعامل با فضاهای داخلــی خصوصی و خارجی عمومی
میپرداخــت کــه دیگــر مرزبنــدی مشــخصی نداشــتند« :فضاهــای
داخلــی خانگــی بــه بیــرون نقــل مــکان کردهاند...خیابــان تبدیــل
بـ�ه اتـ�اق شـ�ده اسـ�ت و اتـ�اق تبدیل بـ�ه خیابان شـ�ده اسـ�ت»(Ibid,
 .)406بنیامیــن معتقــد بــود در متروپولیس ،مفهــوم اقامت گزیدن
دچــار بحــران میگردد و فیگــور پرســهزن خانه خصوصی خــود را در
فضاهــای عمومی شــهری بنا میکنــد[« :خیابانها] ســکونتگاهی
بــرای پرس ـهزن هســتند ،پرس ـهزن در میــان نماهای ســاختمانها
احســاس در خانه بــودن میکند که شــهروندی در
بــه همــان اندازه
ِ
دیوارهای اتاقش» ( . )Ibid, 68علیرغم آنکه در ادبیات آلمانی قرن
نوزدهم ،نویسندگانی چون هاینریش فن کالست ،هاینریش هاین،
لودویگ بورن و ویلهلم راب به پدیده پرسهزنی در آثارشان پرداخته
بودند ،از فرانز هسل به عنوان بنیانگذار سنت آلمانی پرسهزنی یاد
میشود .وی تجربه پرسهزنی را همچون «استحمام در جمعیت»14
شــهری معرفی میکند و این چنین به تشــریح ســرگردانی پرس ـهزن
در خیابانهــای برلیــن میپــردازد« :پرســهزنی نوعــی از خوانــدن
خیابان است ،که در آن چهره آدمها ،نماها و شیشههای مغازهها،
تراسهــای کافههــا ،ماشــینهای خیابــان ،اتومبیــل و درختــان،
تبدیل به حروف الفبایی میشوند که به لغات ،جمالت ،صفحهها
و حتــی بــه یــک کتــاب شــکل میدهند .بــه منظــور درگیرشــدن در
پرس ـهزنی ،فــرد نبایــد پیشفرضــی قطعــی در ذهن داشــته باشــد»
( .)Frisby, 2005, 17ا گــر چــه عــاوه بــر هســل ،نویســندگان دیگری
نیــز به شــباهت پرســهزنی و خوانــدن کتاب اشــاره کــرده بودند ،اما
ایــن بنیامیــن بود کــه در رابطــه با خوانش شــهر به مثابــه یک متن
بیــش از دیگــران بحث میکند« :شــهر به صورت کتابی در دســتانم
درآمــده بــود ،که مــن در دفعات گذشــته با عجله ،انــدک نگاهی به
آن کرده باشــم» (تانکیس .)192 ،1390،شــهر بــه مثابه متن باید به
گون ـهای خوانده شــود که بتوان جنبهها و ابعاد مخفیاش را آشــکار
ســاخت و آن را رمزگشــایی کرد .وی به اهمیت توجه به حاشیهها و
قطعه قطعههای شــهری به منظور رمزگشــایی شــهر ارجاع میدهد
ً
و خوانشــی موقتــی و غالبــا نا کامل را از شــهر جســتجو میکنــد که از
ً
جمعآوری قطعههای متنوع شهری شکل گرفته و تعمدا از ارائه یک
پرســپکتیو کلی دوری میکند .پرســهزن در حالتــی از ناخودآ گاهی،
«نشئگی» و «جذبهگی» ،میتواند گذشته را از پرسپکتیو زمان حال
درک کند و از طریق «تصویر دیالکتیکی» اســت که تعامل میان او و
محیط شهری مدرن معنا مییابد .بنیامین از نوعی بیداری و لحظه
آ گاهــی یــاد میکنــد ،لحظهای که گذشــته و حال در هــم میآمیزند
و پرســهزن میکوشد میان خاطرات گذشــته و قطعههای تصویری
زمان حال تعادل ایجاد کند.
بــا تا کید بــر پیوند نزدیــک ،تنگاتنگ و تعاملی میان پرس ـهزنی

لپــردازی ،و اشــاره به قــدرت رویاپردازانه پرســهزن در رابطه
و خیا 
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با شــهر به مثابه یک «بدن جنســیتمند » (،)Weigel, 2005,89
بنیامین نقشی بنیادین را برای حسانیت بدنی ،و خاطره المسهای
در نظــر مــی گیــرد .در خیابــان یکطرفــه ،بــر نقش مشــخصههای
حسانی و عصبی بدنی بر قوه خیالپردازی و رویاپردازی در پروسه
ادرا ک محیط خارجی ،تا کید میکند ،چرا که بدون نقش سیستم
عصبی ،هیچ تخیلی وجود نخواهد داشــت (بنیامین.)44 ،1390،
بواســطه خالقیــت هنرمندانــه پرســهزن در رویاپــردازی ،محیــط
شــهری در برابــر چشــمانش بــه یــک لنداســکیپ ســورئال تبدیــل
یگــردد ،از ایــن رو میتــوان بیــان کــرد کــه عمــل پرســهزنی ،تنها
م 
شــامل مشــاهده و خوانــش فضای شــهری نیســت ،بلکــه در ذات
خود ،پروســه «تولیدکردن» و «آفرینشــگری» را نیز شامل میشود.
در تجربه فضای شهری ،رابطه ای درهم تنیده میان فضای درونی
پرس ـهزن و فضای شــهری شــکل میگیرد .در این فرایند ،پرسهزن
احساســاتاش را بــه فضای شــهری میبخشــد و شــهر نیــز فضای
حســانیاش را در درون کالبــد پرســهزن منتشــر میکنــد .پویایی و
ســیالیت فضــای شــهری و گــذار پیکرههــای متحــرک عابــران با به
تعامــل برانگیختــن وا کنشهــای کینهاســتیک ،در فضــای درونی
پرس ـهزن گونــهای از ســیالن احساســی و حرکتی ایجــاد مینماید.
پرس ـهزن به بیرونافکنی (پروژکشــن کردن) دنیــای خیالی خود بر
ً
واقعیــت فیزیکی شــهر میپــردازد ،و متقابال با بــه کارگیری ماهیت
فیزیکــی و روانــی شــهر ،در شــکلدهی بــه رویــای خــود اســتفاده
میکنــد .چهرههایــی کــه در خیابــان میبینــد بــه شــخصیتهای
رویاهایــش تبدیل میشــوند ،و چهرهها و شــخصیتهای رویاها و
خاطرههایش بر چهرههای عابران گذرنده در ســایتهای شــهری
پروژکشــن میشوند .از این رو برای پرسهزن ،ارتباطی درهمتنیده
میــان نقشــه واقعــی و نقشــه خیالــی شــهر بــه وجــود میآیــد ،تــا
اندازهای که نمیتوان میان این دو تمایز و تفکیکی قائل شد .16در
این «درهمآمیختگی» نقشــههای خیالی و رویایی با نقشــه واقعی
ً
شــهر ،وی عمــا در نقش یــک معمار خیالپرداز ظاهر میشــود که
بــا بیرونافکندن فضای احساســی درونی خود به گســتره فیزیکی
فضاهــای شــهری ،بــه بازپیکرهبنــدی هویــت معمارانــه شــهری
یپــردازد« :محلهیــی بیانــدازه شــلوغ .شــبکهای از کوچهها که
م 
سالها از رفتن به آنجا امتناع کرده بودم ،وقتی کسی که برای من
عزیز بود به آنجا نقل مکان کرد ،به نا گاه حالتی دلباز و آرام به خود
گرفــت .مثل این کــه نورافکنی در پنجرهی خانهی او کار گذاشــته
باشــند ،کــه باریکههای نــور آن اطرافش را از دیگــر جاها جدا کرده
باشــد»(بنیامین .)36 ،1390،در این آمیختهشدن رویا و واقعیت،
مشــکل بنیادیــن پرســهزن ،به هم ریختگی و اغتشــاش احســاس
فضایی-زمانــیاش اســت ،و ایــن «حــس ضعیــف جهتیابــی و
ناتوانــی در خواندن نقشــهی یک خیابان»(ســانتا گ،)97 ،1390،
میل و شــهوت او را به گم شــدن در شهر افزایش میدهد .مباحث
بنیامین پیرامون پیوند میان رویایی و واقعی ،غیرعقالنیت نهفته
در بطــن خردگرایــی مــدرن ،و  ...را بایــد در کنــکاش وی در رابطــه
با ریش ـههای مدرنتیه مورد بررســی قرار داد .بنیامین تبارشناســی
مدرنیته شــهری قرن بیســتم ،و مفاهیم توامانــش همچون قطعه
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قطعهگــی ،گذرایــی و لحظ ـهای بــودن ،و ...را در گذشــته مبهــم و
فراموش ش��دهای به نام باروک جس��تجو میکند( (�Buci-Glucks
 .)mann, 1994در پیونــدی نا گسســتنی بــا مضامیــن بنیادیــن
بــاروک قــرن هفدهمــی ،مضامینــی چــون :مالیخولیــا ،ویرانــه،
هزارتــو (البیرنــت) ،مــرگ ،زوال ،ســیالن ،یکپارچگــی و فانتــزی.

منــــــی با اشتیـــــــــاقی سیــــــــری ناپذیـــــــــــر بــرای
غیـــــــر -من بودن
علیرغــم اینکه بنیامین ،پرس ـهزنی را مرتبط با لذت نگریســتن
معرفــی میکنــد و مینویســد« ،بــرای پرس ـهزن لــذت نگریســتن
فاتحان��ه اس��ت» ( ،)Benjamin, 2006,98امــا معتقــد اســت کــه
تجربه کیفیتهای فضایی محیطهای شــهری ،نیاز به بهرهگیری
از تمــام حــواس و شــکلگیری گون ـهای از آمیختگــی ادرا کــی در
پرس ـهزن دارد .از این رو پرس ـهزنی تنها مرتبط با دیدن منظرهای
شــهری ،و یک عمل بصری صرف نیســت ،بلکه با حرکات کالبدی
پرسهزن و ادرا کات هاپتیکی او نیز در ارتباط است .بنیامین اشاره
میکنــد کــه پرس ـهزن بــرای درک اتمســفر مناظر شــهری ،باید این
توانایــی را داشــته باشــد کــه آنهــا را در حالت «از خــود بیخودی» و
«جذبهگــی» تجربــه کنــد و این امــر نیازمنــد ارتبــاط و ترکیب میان
حواس میباشــد .پرس ـهزن در حالیکه از جنبه عقالنی ،چندان بر
خود مسلط نیست ،مجذوب و شیفته پیکرهبندیهای فضایی و
جســمانی هر لحظه دگرگونشــونده ،از خاصیت سرمس ـتکنندگی
یبــرد و در پی تسلیمشــدن و رهاکــردن خود
متروپولیــس لــذت م 
به لذتهای حســانی تولیدشده در فضاهای شهری است؛ در پی
غوطهور ساختن خود در انرژی جنبشی حرکت بدنها در فضاهای
شــهری .شوقی برای به طور کامل خود را در معرض تجربه شهری
قــرار دادن او را در بــر میگیــرد ،اشــتیاقی برای یکی شــدن با «توده
جمعی پرا کنده» در فضاهای شهری مدرن.
پرسهزن در حالت ناخودآ گاهی و عدمتمرکز ،در فضاهای شهری
گــردش میکند و نــگاه امپاتیکش 17به تصاویــر و چهرههای متحرک
شــهری ،به درجهای میرســد که در پیوند با جمعیت به یک «بدن
واحد» تبدیل میشــود« ،امپاتی سرشــت مدهوشی و سرمستیای
اســت که به واســطه آن پرسهزن خود را در جمعیت رها میسازد...
از مزیــت غیرقابل مقایســهای لــذت میبرد که میتوانــد هم «خود»
باشــد و هم «دیگری» ...همانند روحی در جســتجوی یک بدن ،او
وارد [بـ�دن] فـ�رد دیگری میشـ�ود ،هر زمان که بخواهـ�د» (Ibid,85-
 .)86ایــن وارد بــدن شــخص دیگــر شــدن و امپاتــی با بــدن دیگری،
ً
میتواند به شــکلگیری نوعــی لذت ،رهایی ،سرخوشــی و نهایتا به
گون ـهای از «ا کستاســی» و «از خــود بیخودی» منجر شــود ،نکتهای
کــه مدتهــا قبــل بودلــر به آن اشــاره کرده بــود و معتقد بود احســاس
امپاتیک پرســهزن به نوعی «نشــئگی» و «جذبه» میانجامد .بودلر
در توصیــف پرس ـهزن ایــن چنیــن مینویســد« :بــرای یک پرس ـهزن
کامــل ،بــرای یــک تماشــا گر مشــتاق ،ایــن لذتــی بیانــدازه اســت
تــا خانــهاش را در دل جمعیــت بــر پــا کنــد ...دور از خانه بــودن و در
هرجایی خود را در خانه احساس کردن؛ نگریستن به جهان ،بودن

در مرکز جهان ،و در عین حال پنهان باقی ماندن از دنیا -اینها تنها
بخشــی از کوچکترین لذتهای این ذاتهای مســتقل و مشتاق و
بیطرف اســت ...تماشــا گر همچون شــاهزادهای است که همهجا
از ناشــناخته بودنش لذت میبرد ...او وارد جمعیت میشــود انگار
که وارد منبع بیکران انرژی الکتریکی شده است ...او یک من است
بـ�ا اشـ�تیاق سـ�یریناپذیری بـ�رای غیـ�ر -مـ�ن بـ�ودن» (Baudelaire,
 .)1986, 9توضیح بودلر در رابطه با پرســهزن ،آشکارا یادآور تماشا گر
سینماســت؛ همچون پرســهزن ،تماشــا گر فیلم نیز «خود»ی است
کــه به «دیگری»های فراوان دگردیســی میکنــد و صیرورت مییابد؛
وی با پشــت ســر گذاشــتن هویــت تثبیت شــدهی خود ،گونــهای از
غوط ـهوری در هویتهــای ناشــناخته دیگــر پرســهزنهای شــهری
را تجربــه میکنــد؛ در حالیکه در مرکز جهان ایســتاده اســت و دنیا را
میبیند ،از دیده شدن مصون است.
تشــریح روالن بارت از داخل شــدن تماشــا گر به ســالن نمایش
فیلــم ،کمــک فراوانی در روشنشــدن بحث میکند .بــارت معتقد
اســت کــه بــرای پرســهزن «حتــی پیــش از آنکــه تماشــا گر شــود
موقعیتــی ســینمایی وجــود دارد و ایــن موقعیــت پیشهیپنوتیزم
اســت ...و او را از این خیابان به خیابان دیگر ،از این پوســتر به آن
پوســتر میکشاند و ســرانجام او خودش را در یک مکعب معمولی،
تاریک و عادی دفن میکند ...ســالن سینما محل حضور است...
[محل]جنــب و جــوش بدنهاســت کــه بهترین تعریــف و مصداق
اروتیــزم مدرن اســت ...از نوع شــهر بــزرگ» (بــارت .)62 ،1387،از
منظر بارت ،در جغرافیای حســانی و تاثر برانگیز ســینما ،در تاریکی
شــهریاش ،تاثرهــا و عواطف تماشــا گر تحریک میشــود« :معنای
تاریکی سالن سینما چیست؟ ...رنگی است که پژوا کی اروتیک به
همراه دارد؛ بخاطر نزدیکی و تماس انسانی در سالن سینما» .بارت
پشــنهاد میکند که تجربه ســرگردانی و دربهدری پرســهزن مشــابه
احســاس تماشــا گر در ســالن ســینما ،در ارتباط با تجربــه حالتی از
«مدهوشــی» و «از خود جدایی» است ،یک «جذبه کامل» ،که در
آن خود را شــیفتهوار غوطهور میســازد ،و سرســپردهی حرکتها و
ســیالیتهای تصاویر و بدنهای متحرک میگردد ،مبهوت «توده
مبهم جسمهای دیگر» (همان.)64-66 ،

تماشــا گر ســینما به مثابه «پرسهزنی خیالی»
در حال گذار در فضاهای فیلمی
هنرمنــدان قرن بیســتم به خصوص سورئالیســتها ،به ادرا ک
در حــال پریشــانی و عدمتمرکــز در فضاهــای شــهری مــدرن توجــه
زیــادی نشــان داده بودنــد .لوئــی آرا گــون ،پرســهزنی را بــه مثابــه
ابزاری برای تجربه از «خودبیخودی» و ناخودآ گاهی سورئالیســتی
معرفــی میکــرد ،کــه بــا انجــام آن ،فــرد بــا گــذار در البیرنتهــای
حســانی متروپولیس از ســلطه خرد و منطق عقالنــی رها میگردد.
سورئالیس ـتها همچنیــن پایهگذار نوعــی از تماشــا و ادرا ک فیلم،
مشــابه لــذت ولگــردی و ســرگردانی در فضاهــای شــهری مــدرن
بودنــد و فضــای ســینما برایشــان ،لــذت فضــای متروپولیــس بــا
مشـ�خصههای گذرایی و لحظهای بودنش را تداعی میکرد (�Bru
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 .)no,1993بنیامیــن کــه در بحثهــای خود پیرامون شــهر مدرن،
آشکارا متاثر از نظریات و آرای سورئالیستها بود و تا کید میکرد که
«هیچ چهرهای به اندازه چهره واقعی شــهر ،سورئالیســتی نیست»
( ،)Benjamin, 2005, 211خود نیز کیفیت سینماتیک شهر مدرن
را تشــخیص داده بود .او با مرتبط کردن ســینما و پدیده پرسهزنی
نوشــت« :آیــا نمیتــوان فیلمــی هیجانانگیــز درباره نقشــه پاریس
ســاخت؟ درباره گشایش و آشکارگی جنبههای متنوعش در توالی
زمانی؟ درباره فشردهشــدن ســدهها پویایی در خیابانها ،بلوارها
و پاســاژها و میدانها در فضایی به مدت یک فیلم؟ و آیا پرس ـهزن
کاری غیر از این انجام میدهد؟» ( .)Benjamin, 1999, 83آنچنان
ً
که ســوزان ســانتا گ اشاره میکند ،پرس ـهزنی در ذات خود ،اساسا
دربرگیرنده جنبهها و مشــخصههای عکاســانه و ســینماتیک بوده
اســت« :در واقع ارزش عکاســی برای اولین بار زمانی مشخص شد
کــه بــه عنــوان مصــداق عمومیتیافته نــگاه یک فالنور [پرس ـهزن]
طبقــه متوســط بــه کار رفــت؛ فالنــوری کــه حساســیت نگاهش به
دقــت توســط بودلر توصیف شــده بود .عــکاس همــان خیابانگرد
تنها و مسلح به دوربین است ...پرسهزن نظربازی که شهر برایش
عرصه بیپایان شهوت و لذتجویی است .فالنوری که متخصص
دیــدن و همدلی[امپاتــی] است»(ســانتا گ.)121-119 ،1392 ،
از ایــن منظــر میتــوان بحــث کــرد کــه الگوی تماشــا گر ســرگردان و
پرس ـهزن شــهر مدرن که در فضاهای داخلی و خارجی شهر مدرن
و پیکرهبندیهــای معماران ـهاش گــذار میکرد ،در فیگور تماشــا گر
فیلم دگرباره حلول پیدا کرد (تصویر .)7
پرســهزنی در خیابــان و تماشــای فیلــم ،در مجاورتهــای
غریــب فضایی-زمانــی ،خوانــش چهرهها و شــناخت هویــت درونی
شــخصیتها از طریق حــرکات بیرونی بدنها بــا یکدیگر مرتبطاند.
در روند مشــاهده مناظر شــهری ،پرســهزن از تصاویر شــهری مانند
دوربین سینما فیلم میگیرد و زاویهدید و اندازه شاتها را نیز در نظر
میگیــرد .همانند کارگردان ســینما به جمــعآوری و ضبط صحنهها
و داســتانهای خیابان میپردازد .میان تصاویر قطعه قطعه رابطه
برقرار میکند ،و همچون یک تدوینگر ،به مرتبط کردن آنها همچون
فراینــد مونتــاژ کردن یک فیلــم میپــردازد .از اینرو ،میتــوان بیان
داشت که «پرسهزن ارائهکننده چیزی به غیر از انسان سینما-چشم
نیســت .)Gelber,1999,156( »18همانطــور کــه پرس ـهزن ،شــهر را در
حال حرکت و پویایی ادرا ک میکند ،جهانی متشــکل از قطعههای

در حال سیالن و پویایی در برابر تماشا گر سینما نیز ظاهر میگردند و
به تعبیر کرا کائر فیلم نیز «جهانی را در حال حرکت نمایش میدهد»
( .)Kracauer,1997,134همچون بنیامین ،کرا کائر نیز جذب شدن
پرســهزن در حالــت «نشــئگی» ،ا کستاســی و «از خود بیخــودی» در
شــهر را با مســحوری تماشا گر ســینما مقایســه میکرد ،و معتقد بود
قرابت ســینما و ســنگفرش خیابان در رابطه بــا «گذرایی» معنا پیدا
میکنــد .وی پرســهزن را به مثابــه مظهر بیخانمانی مــدرن در نظر
میگیــرد که پیکرهبندیهای فضایی /جســمانی شــهر مدرن برای
وی بســتری را فراهــم نموده اســت تا بتواند بــه «آرزوی دیرینه برای
زیستن در فراسوی قلمروها» جامع عمل بپوشاند .در کتاب تئوری
فیلم ،کرا کائر بحث میکند که تماشا گر فیلم و پرسهزن از ویژگیهای
مشــترک فراوانــی برخوردارنــد ،و فیلــم میتوانــد واقعیــت داخلــی
پدیدههــا را از طریــق نمایــش «ســطوح خارجی» آنهــا نمایش دهد،
نکتهای که ویژگی تببینکننده پرســهزنی نیز میباشــد .این رویکرد
و توجه کرا کائر به ســطوح پدیدهها و همچنین پدیدههای سطحی
به منظور کنکاش در مفهوم مدرنیته ،نکتهای که مضمون اساسی
و بنیادین اندیشه و فلسفه وی را شکل میدهد (Koch, 2000, 28-
 ،)29به مثابه وا کنشــی بر علیه ســنت فلسفی عمیقاندیش آلمانی
بود ( ،)Hansen,1994,10سنتی که بزعم وی ،ناتوان از درک واقعیت
دنیای معاصر بود ،واقعیتی که با جســمانیت چیزها و حضور مردم
آمیخته گردیده بود و در فیگور پرســهزن متبلورشده بود .پرسهزنی
که شــبانه در خیابان قدم میزند« ،سرشــار از احساس نا کاملی ،که
ممکن است جوانه کمال در آن پا بگیرد ...هنگامی که بدنش ریشه
در آســفالت خیابــان دارد ...و روحــش بــدون وقفــه در شــب پرســه
میزند» ( ،)Kracauer,1997,332و نا گهان وارد سالن سینما میشود
و با تماشــای فیلم به شــخصیتهای متعددی دگردیســی میکند:
«چگونــه فیلــم اشــتیاقهای فــرد منــزوی را بــرآورده میکنــد؟ فیلم
یادآور پرسهزن قرن نوزدهم است (که در غیر اینصورت وجه اشترا ک
کوچکی داشــتند) در حساســیتش بــه پدیدههای زندگــی واقعی که
پرده را اشــغال کردهاند .بنابر شواهد ،این سیالن آنهاست که بیش
از همه او را تحت تاثیر قرار میدهد .به عالوه ،این پدیدهها ،با روی
لپــردازی
دادن قطعــه قطعــه و اتفاقــی ...حــواساش را بــرای خیا 
تحریــک میکننــد .فضاهــای داخلــی بارهــا پیشــنهاددهنده
ماجراجوییهــای عجیــب اســت ،اجتماعهــای تصادفــی و بداهــه،
نویدبخــش تماسهــای انســانی اســت .هــر تغییــر لحظــهای
صحن��ه ،حامل��ه ح��وادث پیشبینی نش��ده اس��ت.)Ibid, 170( »...

پرسهزنی در «اتوپیا»

تصویر -7گذار پرسهزن در میان فضاها و جهانهای متفاوت.
ماخذ)Friedberg, 1991,420( :

زیگفرید گیدئون ،مورخ برجســته تاریخ معماری در کتاب فضا،
زمان و معماری در بحث خود پیرامون مفهوم فضا-زمان در معماری
و شهرســازی مدرن ،به بحث درباره دینامیزاســیون بوجود آمده در
نتیجه حرکت ماشینها و تغییرات ادرا کی متعاقب آن میپردازد که
موجب به چالش کشیدهشدن فهم سنتی از شهر گردیده بود .این
مفهوم حتی در طراحی روی جلد کتاب که توسط هربرت بایر انجام
شــد نیز مورد تا کید قرار گرفته اســت .تصویر تغییرات ادرا کی بوجود
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آمده بواسطه حرکت خودروها در فضای شهری را نمایش میدهد.
د مســیره بــر روی تصویری از
در طــرح بایــر ،تصویری از آزادراهی چن 
کاخ و بــاغ ورســای بــه نمایندگی از هنر و معماری ســنتی قــرار گرفته
اســت (تصویــر  .)8گیدئــون اشــاره میکند «در مقایســه شهرســازی
امــروزی بــا برنامههــای هاســمان [هوســمان] باید متذکر شــویم که
خیابانهــای بیانتهایــی که وی احــداث کرد ،زاییــده تصور هنری
عصر رنسانس یعنی پرسپکتیو بود .ما امروز باید تصوری تازه داشته
باشیم ،تصوری که بر اساس مالحظات فنی و تغییراتی که اتومبیل
بوجود آورده اســتوار باشــد .این تصور تازه تصور فضا -زمان اســت»
(گیدئــون .)643 ،1389 ،با ارجــاع به تجربه فضایی -زمانی ناظر در
پارکویهای آمریکایی گیدئــون میافزاید« :زیبایی مناظر طبیعی
مقابل قصر ورســای را شــخص میتوانســت بــه یک نظــر دریابد .اما
مانند تمام آثار هنری عصر ما زیبایی پارکویها را نمیتوان با نگاه
از یــک نقطــه دید دریافــت .این زیبایــی تنها با حرکت ،بــا تبعیت از
نشــیب و فــراز جاده کــه نقاط دید متعــدد فراهم مــیآورد ،میتواند
به احســاس آید .بندرت جز به هنگام راندن در پارکویها میتوان
پدیده هنری عصر ما :فضا -زمان را چنین به دقت احساس کرد .به
هنگام راندن در پارک وی همه چیز را به توالی و فاصله زمانی کوتاه
میتوان رویت کرد»(همان.)646-647 ،
همراســتا بــا بحث گیدئــون ،در کتــاب لسآنجلس :معمــاری با
چهــار ا کولــوژی ،راینــر بنهام شهرســازی اتومبیل محور غــرب آمریکا
را مــورد بررســی قــرار میدهــد و لسآنجلــس را به مثابه مدلــی برای
شهرســازی معاصر مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد که فرم شهری
ً
و تجربــه ادرا کی متعاقــباش ،کامال در ارتبــاط تنگاتنگ با اتومبیل
اســت .بانهــام در بخشهــای «در آینــه عقب ماشــین» و «به ســوی

یــک کتابشناســی رانندگــی» ،بــه فرهنــگ ماشــین و نقــش آن در
ســازماندهی بافــت شــهری لسآنجلــس میپــردازد و مینویســد:
«زبــان طراحــی ،معمــاری و شهرســازی لسآنجلــس ،زبــان حرکــت
اســت ...کســانی کــه نمیتواننــد بــه گونــهای ســیال در بافتهــای
پرا کنــده شــهریاش حرکــت کننــد ،هرگــز نمیتوانند این شــهر را به
گون��های کامل درک نمایند» ( .)Benham, 2009, 5در شــروع کتاب،
بــا تا کیــد بــر لــزوم درک و تجربــه لسآنجلــس تنها بواســطه حرکت و
نگریســتن از زاویه دید اتومبیل متحرک مینویســد« :همانند نســل
قبلــی روشــنفکران انگلیســی کــه زبــان ایتالیایــی را میآموختنــد تــا
بتواننــد دانتــه را به زبان اصلی بخوانند ،مــن رانندگی را یاد گرفتم تا
بتوانم نسخه اصلی لسآنجلس را بخوانم» ( .)Ibid, 5در کتاب دید
از جاده ،آپلیارد ،لینچ و مایر ،به تحلیل تجربه رانندگی میپردازند و
بر اهمیت تصویر لنداسکیپها و مناظری که توسط راننده ماشین
مشاهده میشود در طراحی شهری معاصر تا کید میکنند (تصویر.)9
مولفان کتاب ،مدیوم فیلم را به عنوان ابزاری مناســب برای آنالیز و
بازنمایی محیطهای شهری معاصر معرفی میکنند و آشکارا تجربه
ناظر متحرک در شــهر را با تجربه ســینمایی قیــاس میکنند« :حس
سکانس فضایی معماری در مقیاس بزرگ ،در پیوستگی و سیالیت
زمانی ،مشـ�ابه سـ�ینما و موسیقی اسـ�ت» (Appleyard et al.,1964,
 .)4هــدف اصلــی مولفــان در کتــاب ،بســط یــک اســتراتژی طراحی
مرتبط با بزرگراه 19شهری میباشد که برای راننده -ناظر این امکان
را فراهم آورد که متناسب با قواعد تئوری گشتالت ،با بکارگیری قوه
تخیــل خود و بیرون افکندن تخیــات و رویاهای خود بتواند کلیت
دلخواه خود را از مجاورت قطعههای گسسته شکل دهد.
متاثر از نتایج به دســت آمده در کتاب دید از جاده ،پیشفرض
اولی ـهای کــه در کتــاب آموختــن از الس وگاس (Venturi & Scott
 )Brown,1988توســط دنیــس اســکات بــراون و رابــرت ونتــوری
مطرح میشــود این نکته اســت که حرکت ماشــین در شــکلدهی

تصویر -8طراحی هربرت بایر برای جلد کتاب فضا ،زمان و معماری.
ماخذ)Giedion, 1956, Front Page( :

تصویر  -9تصویر روی جلد کتاب دید از جاده.
ماخذ)Appleyard et al.,1964( :
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به شــهرهای آمریکایــی معاصر ،تاثیــر فوقالعاده بااهمیتی داشــته
اســت .مولفــان با اشــاره به احســاس ادرا کی ناظر ســوار بر ماشــین
کــه بــا ســرعت باال تــری از عابــران پیــاده در میــان فضاهای شــهری
حرکــت میکند ،نتیجــه میگیرند که این تغییر ادرا کی شــهروندان،
بــه تغییرات بنیادینــی در فرمهــای معمارانه و شــهری میانجامد.
ماشــین از ایــن منظــر تبدیل بــه ابزاری بــرای گونه نوینــی از ادرا ک
یگــردد و شــهری را در حــال حرکــت بــرای سرنشــینان بــه
شــهری م 
نمایــش میگــذارد .ونتوری و اســکات براون معتقــد بودند که فیلم
بهتــر از عکاســی ســا کن میتوانــد در درک مشــخصه ماشــینمحور
شــهرهای معاصر یاریرسان باشــد ،و فضای نامحدود شهری باید
به مثابه یکسری سکانسهای متحرک ادرا ک گردد .اسکات براون
همچنیــن در بســیاری از بحثهایــش به اهمیت توجــه به فیلم به
مثابــه ابــزاری کارآمد بــرای بازنمایــی و تجزیه و تحلیل فرم شــهری
یکــرد ،و توانایــی و پتانســیلهای فیلمهــا در شــکلدهی
اشــاره م 
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و تولیــد تصاویــر ذهنــی از شــهرها را مــورد تا کید قرار م ـیداد  .با در
نظر گرفتن این نکته که فضای شــهری معاصر نخســت توسط نگاه
متحــرک راننــده ماشــین ادرا ک میگردد و تجربه فضای شــهری به
طــور همزمــان با تجربــه رانندگــی در همآمیخته اســت ،در آموختن
از الس وگاس ،بحــث بدینگونــه مطــرح میشــود کــه بــرای راننده
ماشــین ،تصاویر شــهری به گونهای سکانســی ،متشکل از یکسری
تصاویــر متوالــی در شیشــه جلــوی ماشــین گشــایش مییابــد .بــه
عبارت دیگر ،ســاختاری روایی در اینگونه از ادرا ک فضای شــهری
یگــردد و ناظــر متحــرک در ماشــین در تجرب ـهاش از فضای
حــک م 
شــهری روایت خود را شــکل میدهد .از این رو ،رانندگی با اتومبیل
را میتوان نوع نوینی از پرس ـهزنی در نظر گرفت .در حالیکه «نشان
بارز شهرسازی قرن نوزدهم بلوار بود ،رسانهای برای گردآوردن مواد
و نیروهای انسانی انفجاری ،وجه مشخصه شهرسازی قرن بیستم
نیز بزرگراه بوده است» (برمن ،)200 ،1392،و نگاه خیره پرسهزن که
نزد بنیامین به مثابه تجس ـمبخش زندگی شهری مدرن بود ،جای
خــود را بــه «دیــد از جاده» داده اســت .دید ناظر ســوار بر اتومبیل و
ادرا ک لنداســکیپهای تغییریابنــده از شیشــه ماشــین ،شــباهتی
غیرقابل انکار با پروســه تماشــای فیلم دارد و با نگریســتن از شیشه
جلوی ماشــین ،شــهر بــه مثابه یک لنداســکیپ ســینمایی خود را
ً
میگشاید .در فیلمهای سینما گران بزرگی نظیر هیچکا ک(خصوصا
ســرگیجه) ،روسلینی(ســفر بــه ایتالیــا) ،وندرس(پاریس تگــزاس) ،و
کیارســتمی(طعم گیــاس ،زندگــی و دیگر هیچ ،زیــر درختان زیتون
و  )...شــباهتها و داللتهــای فراوانــی بــه رابطــه نگریســتن از
شیشــه جلــوی ماشــین و تماشــای فیلم وجــود دارد .در ســینمای
کیارســتمی ،همانطــور که مالوی اشــاره میکند ،بــا تصویربرداری از
درون ماشــین ،حرکــت دوربیــن داللتی آشــکار به نــوع منحصری از
ادرا ک حرکتی پدید آمده برای مخاطب هنگام تماشــای فیلم دارد
( .)Mulvey, 2006, 123همچنین نمیتوان از مشــابهت تناســبات
پرده ســینما با ابعاد شیشه جلوی ماشــین غافل شد .در رانندگی،
«لنداســکیپ بــه گونهای ســینماتیک ظاهر میشــود .به خصوص
فریمبندی ،سکانسبندی ،تدوین ...آهنگ حرکت متغیر ...تمام
اینها با ذات سـ�ینمایی رانندگی به وجود میآیند»(Borden, 2010,

 .)108-109ســکانسهای تصاویــر روبروی شیشــه خــودرو ،راننده
را بــه یــک ســفر خیالی در بیــن فضاهای شــهری دعــوت میکنند و
بــه تجربهای ســینماتیک از شــهر شــکل میدهنــد .پــل ویریلیو ،با
یکســان انگاشــتن ســیالیت فضــای ســینمایی و احســاس پویایــی
در حال رانندگی مینویســد« ،آنچه روبروی شیشــه جلوی ماشــین
میگـ�ذرد ،سینماسـ�ت در دقیقتریـ�ن معنایـ�ش» (�Cited in Fried
« .)berg, 2002, 185اتوپیــای »21ماشـ�ین (،)Benham, 2009, 195
فضایی دیداری -شــنیداری را مهیا میکند که در آن مونتاژ تصاویر
به همراه حاشــیه صوتی موســیقی که از رادیــو ضبط خودرو پخش
ً
میشــود ،کامال یادآور فضای سینماســت .در حالیکه در پرســهزنی
ریتــم حرکــت محــدود و در ارتباط با حرکت بدن انســانی اســت ،در
رانندگــی این ســرعت خودرو اســت کــه میتواند فضاهــای دور را در
زمانی بسیار کوتاه به یکدیگر پیوند دهد .همچون تماشا گر سینما
که نگاهش در ارتباط است با ریتم فضایی-زمانی تولید شده توسط
آپاراتــوس ســینمایی ،راننــده ماشــین و نگاهــش ،به ریتــم فضایی
ایجاد شــده بواســطه حرکت ماشــین وابســته اســت .همانگونه که
ســینما تماشــا گر ســا کن را در بین فضاها و زمانهای مختلف گذار
میدهد ،راننده متصل به تکنولوژی ماشین نیز ،در حالیکه سا کن
بر صندلی خود نشســته اســت ،از میان سایتها و فضاها میگذرد.
ماشــین از ایــن منظــر یــک پروتــز 22بــرای بــدن انســانی اســت ،کــه
بواســطه آن یک بســط جســمانی و یک فراروی از محدودیتهای
اصطالح پروتز ،به معنای «درجلو
خود
کالبد انسانی پدید میآیدِ .23
ِ
قراردادن» و «بسطدادن» است ،و ریشه یونانیاش ()prosthenos
به «اســمبالژی از تعامل گوشــت انســان و ماشــین »24داللت دارد.
فرویــد ،از تکنولــوژی به مثابه پروتزهای بدنی و ابزاری برای تکمیل
ن یاد میکرد:
تواناییهای بد 
«آدمی با هر ابزار ،اعضای خود را کامل میکند-هم اعضای حرکتی
تهــای کاربرد آنهــا را کاهش
و هــم اعضای حســی -یــا محدودی 
میدهد .موتورها ،نیروی غولآسایی را در اختیار او میگذارند که
میتواند از آنها همانطور که از ماهیچههایش استفاده میکند ،در
همه جهت استفاده کند ...او با عینک ضعف عدسی چشماش
را جبران میکند ،با دوربین به مکانهای دوردســت مینگرد ،و
با میکروســکوپ بر محدودیتهای بیناییاش که شــبکیه به او
یشــود ...خانه بدلی بــرای بطن مادر،
تحمیــل میکند ،چیره م 
مســکنی کــه زمانی بــرای انســان امنترین و راحتــی بخشترین
مکان بوده است»(فروید.)51-52 ،1383 ،
از ایــن رو بــدن پروتز شــد ه به تکنولوژی ماشــین ،به یک «بدن
بــدون انــدام» تبدیــل میگــردد .25ایــن نگــرش بــه تکنولــوژی و
مفهــوم پروتــز ،میتوانــد مدخلــی راهگشــا در مطالعات ســینمایی
بگشــاید .ســینما از این منظر ،به مثابه یک تکنولــوژی در رابطه با
ظرفیتهــای بدنی معنــا مییابد ،در توانایــی دیزالوکردن مرزهای
بدن در ماشین ســینماتوگرافی ،که جسمانیتمندی و «سوژ گی»
مخاطبــان را در محیط ماشــین تکنولوژیکی خود دچار دگردیســی
میکنــد .بــدن در ســینما نیــز از محدودیتهای ارگانیســم فراروی
میکنــد و به یک «بــدن بدون اندام» تبدیل میگردد ،بدنی پیوند
یافته با حسانیت تکنولوژیکی فضای سینمایی.
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نتیجه
نــگاه خیــره متحــرک پرس ـهزن قــرن نوزدهــم بــه فضاهــای
متروپولیــس ،تبیینکننــده بســیاری از مشــخصههای مدرنیتــه و
پیشبینیکننده و مهیاکننده شــرایط ظهور نگاه تماشا گر سینما
بــوده اســت .همانطــور کــه در مقالــه بحث شــد ،تماشــا گر فیلم و
پرس ـهزن از ویژگیهــای مشــترک فراوانــی برخوردارند و تماشــا گر
ســینما را میتــوان بــه مثابــه یــک پرس ـهزن خیالــی در فضاهــا و
زمانهــای ســینمایی در نظر گرفــت .همانطور کــه نظریهپردازان
تا کیــد میکننــد ،ظهــور الگوهــا و تیپولوژیهــای جدیــد شــهری،
ثمره گسترش و رشد اتومبیلها و فرهنگ خودرویی بوده است.
ماشــین از ایــن منظر تبدیل به ابزاری نویــن ،برای ادرا ک فضای
شــهری معاصــر گردیــده اســت ،و سرنشــین خــودرو را میتوان به
مثابــه گونــه نویــن پرس ـهزن لحــاظ کــرد .دیــد پویــای ناظر ســوار
بــر اتومبیــل ،دربرگیرنــده جنبههــا و مشــخصههای ســینماتیک

بســیاری نظیــر فریمبنــدی ،ســکانسبندی و تدویــن تصاویــر و
مناظــر اطــراف میباشــد .ســکانس تصاویــر گشــایشیابنده در
مقابل سرنشین خودرو ،او را به یک سفر خیالی در بین فضاهای
شــهری دعــوت میکند و بــه تجربهای مشــابه دریافت ســینمایی
از شــهر شــکل میدهــد .بــا گســترش و فرا گیرشــدن ســینما ،این
ً
نکتــه را نمیتــوان فرامــوش کــرد کــه ذهــن شــهروندان غالبــا بــا
تصاویــر ســینمایی و خاطرههایــی از فیلمهــا انباشــته گردیــده
اســت .در هنگام رانندگی و نگریســتن از شیشــه ماشــین به شهر،
گاه خاطــرات ســینمایی بــا تصاویر واقعی از فضای شــهری در هم
آمیختــه میشــوند و بــا در همتنیــده شــدن ایــن دو فضــا در هم،
تجرب ـهای غریــب و متفــاوت از تجربه ابتدایی افراد از شــهر شــکل
میگیــرد کــه میتواند به بروز رابطهای عمیقتر و احساســاتیتر در
روند تعلقپذیری افراد به شــهر بیانجامد.
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