
147
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

خیابانگردی در میان چشم انداز های سینمایی کالنشهر مدرن و تجربه 
مدهوشی در مواجهه با  بازی نورها و سایه های شهری       
شماره صفحه مقاله: 160 - 147

14
00
یز
پای
.3

6
اره

شم


خیابانگردی در میان چشم انداز های سینمایی کالنشهر مدرن و تجربه 
مدهوشی در مواجهه با بازی نورها و سایه های شهری، مطالعه موردی: 

فیلم برلین؛ سمفونی یک شهر بزرگ )1927( 

علیرضا صیاد1* 

1. استادیار گروه سینما، دانشکده  سینما تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران )نویسنده مسئول(.

تاریخ دریافت: 1399/03/10      تاریخ اصالحات:  1399/07/20           تاریخ پذیرش نهایی: 1399/07/23          تاریخ انتشار: 1400/9/30 
 

چکیده
در مطالعات فیلم سال های اخیر، ارتباط میان سینما و فرهنگ فضایی و بصری مدرنیته شهری مورد توجه نظریه پردازان 
قرار گرفته است. این نظریه پردازان معتقدند که به منظور درک فرهنگ سینمایی به مثابه بخشی از فرهنگ شهری و 
زندگی اجتماعی مدرن، باید تغییرات و دگرگونی های فضایی و بصری کالنشهری، به مثابه گهواره ظهور، رشد و گسترش 
سینما را مطالعه و بررسی کرد. در این مباحث، بر پیوندها و شباهت های میان تجربه نظاره گری سینمایی و تجربه ادراک 
فضاها و منظرهای کالنشهری تاکید می شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای 
منظرهای  تماشای  که  آشکار سازد  را  نکته  این  میان رشته ای می کوشد  رویکردی  از  بهره گیری  با  است،  گرفته  صورت 
تماشایی و جلوه های سطحی زندگی شهری مدرن به وجود آورنده لذت زیبایی شناسانه نوینی بود که اساس و بنیان لذت 
تجربه نظاره گری سینمایی را نیز شکل می داد. پژوهش حاضر می کوشد آیین  سینما رفتن را در بطن دیگر فعالیت های 
زندگی روزمره مدرن، و در ارتباط با مشخصه های نوظهور زندگی کالنشهری مورد بررسی قرار  دهد. از این رو، خصوصا 
مشخصه های فضایی- بصری کالنشهر برلین مدرن در دوره وایمار مورد تمرکز قرار می گیرد. نزد بسیاری از نظریه پردازان، 
گستره شهری برلین دوره وایمار به مثابه یکی از درخشان ترین تبلورهای مدرنیته شهری در نظر گرفته می شود. در این 
راستا، مقاله از آرای زیگفرید کراکائر، نظریه پرداز مرتبط با مکتب فرانکفورت، به منظور تبیین مشخصه های تجربه شهری 
برلین مدرن و ارتباط آن با تجربه سینمایی بهره می گیرد. در بخش انتهایی مقاله، اثر شبه مستند والتر روتمان، برلین: 

سمفونی یک شهر بزرگ )1927( به عنوان نمونه موردی مباحث مطرح شده مورد مطالعه قرار می گیرد.
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1. مقدمه 
و  سینما  میان  ارتباط  اخیر،  سال های  فیلم  مطالعات  در 
توجه  مورد  شهری  مدرنیته  بصری  و  فضایی  فرهنگ 
آنچنان که  این منظر،  از  است.  قرار گرفته  نظریه پردازان 
می توان  را  سینمایی  تجربه  می کند،  بحث  برونو  جولیانا 
به مثابه یک »رویداد معمارانه«، »شهری« و »اجتماعی« 
لحاظ کرد)Bruno, 2002, p. 44(. این گرایش به در نظر 
گرفتن سینما به عنوان یک رسانه شهری، توجه را از تمرکز 
به سوی  به »سینما«، و  به سوی توجه  به »فیلم«  غالب 
»آیین سینما رفتن« در بستر زندگی شهری تغییر می دهد 
پیوند  بر  مطالعات،  این  در   .)Flickinger, 2007, p. 74(
تجربه  و  نظاره گری سینمایی  تجربه  میان  و شباهت های 
کالنشهری تاکید می شود، و تجربه تماشای فیلم، نه صرفا 
تجربه ای بصری، بلکه یک تجربه ِی پویاِی فضایی- جسمانی 
در نظر گرفته می شود. پژوهش حاضر می کوشد آیین  سینما 
رفتن را در بطن دیگر فعالیت های زندگی روزمره مدرن، 
کالنشهری  زندگی  نوظهور  مشخصه های  با  ارتباط  در  و 
مورد بررسی قرار می دهد. از این رو، خصوصا مشخصه های 
فضایی- بصری کالنشهر برلین مدرن در دوره وایمار مورد 
تمرکز قرار می گیرد. نزد بسیاری از نظریه پردازان، گستره 
از درخشان ترین  به مثابه یکی  وایمار  برلین دوره  شهری 
تبلورهای مدرنیته شهری در نظر گرفته می شود. در این 
راستا، مقاله از آرای زیگفرید کراکائر1 ، نظریه پرداز مرتبط 
با مکتب فرانکفورت، به منظور تبیین مشخصه های تجربه 
شهری برلین مدرن و ارتباط آن با تجربه سینمایی بهره 
می گیرد. در نوشته های کراکائر، توجه و عالقه خاصی به 
دیده  مدرن  شهری  و  معماری  فضاهای  مشخصه  بررسی 
کلیدی  نقشی  کراکائر  بنیامین2،  والتر  کنار  در  می شود. 
در شکل گیری تئوری »نقادی مدرنیسم کالنشهری« ایفا 
سو  یک  از  نکته  این   .)Huyssen, 2015, p. 118( نمود 
در ارتباط با تحصیالت وی در رشته معماری، و از سوی 
دیگر، در پیوند با تجربه حرفه ای اش به عنوان روزنامه نگار 
کاری  شیوه  رو،  این  از   .)Levin, 2005, pp. 9-11( بود 
از موضوعات  با گستره وسیعی  وی که کنکاش در رابطه 
فرهنگی- اجتماعی مدرن را شامل می شد، می توان نمونه 
در  گرفت.  نظر  در  میان رشته ای  مطالعات  از  زودهنگامی 
بخش انتهایی مقاله، اثر شبه مستند والتر روتمان3 ، برلین: 
سمفونی یک شهر بزرگ )1927( به عنوان نمونه موردی 
مباحث مطرح شده مورد مطالعه قرار می گیرد. روتمان که 
خود ابتدا در رشته معماری، آموزش هایی را فراگرفته بود، 
متاثر از نقاشان مدرن تجربیاتی در نقاشی انجام داده بود. 
سپس تحت تاثیر قدرت رسانه نوظهور فیلم قرار گرفت، 
و تجربیاتی در ساخت فیلم های تبلیغاتی و انتزاعی انجام 
داد. این تجربه ها تاثیر خود را بر زیبایی شناسی فیلم برلین: 
فیلم،  این  سمفونی یک شهر بزرگ برجای گذاشتند. در 
شیفتگی روتمان به الگوهای انتزاعی و هندسی معماری و 
شهرسازی مبتنی بر تبلیغات برلین مدرن کامال مشهود است.

2. روش پژوهش 
پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده 
از  بهره گیری  با  از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، 
رویکردی میان رشته ای می کوشد این نکته را آشکار سازد 
که تماشای منظرهای تماشایی و جلوه های سطحی زندگی 
شهری مدرن بوجود آورنده لذت زیبایی شناسانه نوینی بود 
که اساس و بنیان لذت تجربه نظاره گری سینمایی را نیز 
با  و  به ضرورت روش شناختی  بنا  ادامه  در  شکل می داد. 
مباحث  در  پژوهش  این  در  نکته که  این  گرفتن  نظر  در 
مرتبط با مدرنیزاسیون شهری، ویژگی های کالنشهر برلین 
بخش  در  است،  گرفته  قرار  تمرکز  مورد  وایمار  دوره  در 
پایانی فیلم برلین: سمفونی یک شهر بزرگ )1927(، به 
مورد  مقاله  در  شده  مطرح  مباحث  موردی  نمونه  عنوان 
بررسی قرار می گیرد، و بازنمود تجربه شهری در تصاویر و 

صحنه های این فیلم تحلیل خواهند شد.    

3. فرهنگ بصری و فضایی کالنشهر برلین مدرن 
یک  به  برلین  شهر  بیستم  قرن  اول  نیمه  از  تدریج  به 
کالنشهر بزرگ مبدل شد و خود را به عنوان مرکز صنعتی، 
اقتصادی و فرهنگی آلمان تثبیت کرد. با انتقاد نسبت به 
سریع  تحوالت  و  تغییر  و  شهری  گسترش  شتابان  روند 
می کردند  نکوهش  را  برلینی  مدرنیته  برخی  معمارانه، 
نظر  در  تاریخ  و  گذشته  با  سازنده  تعاملی  فاقد  را  آن  و 
می گرفتند )Muller, 1991, p. 37(. از سوی دیگر، همین 
گذشته  با  پیوند  فقدان  و  برلین  بی ریشه گی  مشخصه 
این  جذابیت  و  افسون  برای  دلیلی  به  مبدل  تاریخی، 
شهر برای گروهی دیگر شده بود که به ستایش از زیبایی 
جذابیتی  از  مدرن  برلین  می پرداختند.  شهر  این  مدرن 
فریبنده و افسونگرانه برخوردار بود، و برخی از نویسندگان 
به احساس  را  برلین  با شهر  و هنرمندان، تجربه مواجهه 
هیجان و تشویش مواجهه با زن افسونگر ناشناسی تشبیه 
و  بیست  دهه  در   .)Petro, 1997, pp. 41-42( می کردند 
سی میالدی، ظهور و گسترش نورپردازی شهری و غلبه 
نور مصنوعی بر تاریکی شبانه، به نشانه شاخص مدرنیته 
با   .)Ward, 2001, pp. 101-110( برلینی مبدل شده بود
گونه ای  به  مصنوعی  نورهای  شبانه،  تاریکی  رسیدن  فرا 
دراماتیک گستره شهری را روشنایی می بخشیدند. خصوصا 
یک  به  برلین  نئونی،  و  الکتریکی  نورهای  تکثر  به واسطه 
و  شبانه  زندگی  امکان  و  شد  تبدیل  »الکتروپلیس4« 
پرسه زنی های شب هنگام برای برلینی ها فراهم گشته بود 
)Killen, 2006, pp. 20-24(. زندگی شبانه مدرن، در حکم 
تحمیلی  نظم  و  محدودیت ها  از  رهایی  برای  پناهگاهی 
نورهای  شهری  رهگذران  برای  بود.  روزانه  کار  و  زندگی 
مدهوش کننده  و  »مخدر وار«  کیفیتی  از  شهری  شبانه 
برخوردار بودند )Schivelbusch, 1995, p. 138(. پیکرهای 
متحرک شهری، زیر بازی نورهای شبانه، کیفیتی شبح گونه 
پیدا می کردند. در گستره روشن شده شبانه شهری، تمایز 
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و مرز میان واقعیت و خیال از میان می رفت، و فانتزی ها 
و تخیالت سوژه های شهری بر انگیخته می شد. در برلین 
مدرن، ناظران و رهگذران شهری، مقهور هجمه شوک ها 
و محرک های بصری می شدند که از هر سو به سوی آن ها 
یورش می آوردند، و در نهایت آن ها را در گرداب و سیالن 
گرداب  این  در  حضور  تجربه  می ساختند.  غوطه ور  خود 
با  براون5   نیکالس  نقاشی  در  کالنشهری،  مبهوت کننده 
عنوان صحنه خیابانی در برلین )1921( به روشنی ترسیم 
شده است. حرکت در میان این منظرهای بصری جذاب، 
به تعبیر بنیامین، محرک های عصبی درون فرد را در یک 
وا  سیالن  به  باتری  یک  انرژی های  همانند  سریع  توالی 
تنوع  و  تکثر   .)Benjamin, 1999, p.175( می داشت 
منظرهای بصری جذاب شهری، یک تجربه نظاره گری ضد 
تعمقی و ضد تاملی، تجربه ای مبتنی بر پراکنده اندیشی6  
سوژه  منظرها،  این  با  مواجهه  در  می خواندند.  فرا  را 
نمی توانست بر روی یک موضوع واحد تمرکز کند، و در 
تصویر  با  به سرعت  تصویری  هر  متحیرش  دیدگان  برابر 
دیگری جایگزین می گشت. این جذابیت های شهری، نگاه 

خیره ای را فرا می خواندند که »به جای تعمق بر روی یک 
منظر، به نظر می رسد که به جهت های مختلف کشیده و 
رانده می شود« )Gunning, 1994 , p. 194(. هربرت بایر7  
ادراکی  تجربه  این   ،)1930( بینایی  گستره  دیاگرام  در 
گستره  اثر،  این  در  می دهد.  نمایش  خوبی  به  را  مدرن 
شده  تسخیر  و  احاطه  متعدد  تصاویر  توسط  ناظر  دید 
است. به جای آنکه همچون مواجهه با آثار هنری سنتی، 
مخاطب بر فضای اثر مسلط باشد، این تصاویر هستند که 
مخاطب را فراگرفته اند، و مجالی برای تمرکز و تعمق بر 
منظرهای  این  نمی آید.  فراهم  مشخص  تصویر  یک  روی 
جذاب و حواس پرتی های متنوع برلینی، از قدرتی رهایی 
سوژه ها  بودند.  برخوردار  شهری  سوژه های  برای  بخش 
می توانستند در این لذت ها و حواس پرتی های شهری خود 
تنش  و  کار  از خستگی  مدتی  برای  و  غوطه ور سازند،  را 
میان  در  غوطه ور شده  کنند.  پیدا  رهایی  روزمره  زندگی 
این منظرهای جذاب، سوژه ها، می توانستند یک وضعیِت از 
خودبیگانگِی مسرت بخش را تجربه کنند؛ تجربه رها شدن 

از سوبژکتیویته ی تثبیت شده است )شکل 1 و 2(.

شکل 1: صحنه خیابانی در برلین  )1921(

)Venator, 2017, P. 69(

شکل 2: هربرت بایر، دیاگرام گستره بینایی )193۰(

)Colomina, 2001, p. 21(

4. پروسه نوسازی شهری در برلین و ظهور 
معماری مبتنی بر تبلیغات

در برلین دهه بیست، برخی روشنفکران در رابطه با زوال 
درون گرایی،  هویت،  همچون  اصیلی  مفاهیم  فروپاشی  و 
ارزش های  گسترش  مقابل  در  آلمانی  معنویت گرایی  و 

 Ward, 2001,(سطحی وارداتی آمریکایی هشدار می دادند
مظاهر  و  سرگرمی ها  بودند  معتقد  آن ها   .)pp. 38-39
فرهنگی سطحی و توده ای آمریکایی، در حال سلطه یافتن 
به  این روند می تواند  و  آلمانی هستند،  بر فرهنگ اصیل 
تسطح فرهنگی و از دست رفتن ارزش های اصیل اروپایی 
بیانجامد. علیرغم این نگره بدبینانه، در برلین دوره وایمار،
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مترقی،  فرهنگ  یک  مثابه  به  آمریکایی  فرهنگ   
مورد  شهری  توده های  نیاز  با  متناسب  و  دموکراتیک 
 Saunders, 1994,(استقبال گروهی دیگر قرار  گرفته بود
pp. 1-8(. اسطوره های فرهنگ توده ای آمریکایی همچون 
چارلی چاپلین، باستر کیتون، و ستاره های موسیقی جاز، 
تجلیل  مدرن  دنیای  حقیقی  نمودهای  و  تبلور  مثابه  به 
به  محدود  امری  صرفا   ،» »امریکانیزاسیون8  می شدند. 
عرصه فرهنگ و سرگرمی های عامه نبود، بلکه در معماری 
 Whyte,(و شهرسازی برلین نیز تاثیری بنیادین ایفا کرد
p. 292 ,1998(. مارک تواین9  برلین را »شهری آمریکایی 
شده« معرفی می کرد و در رابطه با آن نوشته بود: »برلین 
ناپدید شده است... سایتی که بر روی ان قرار گرفته است 
از سنت و تاریخ برخوردار است. اما شهر خودش از هیچ 
سنت و تاریخی برخوردار نیست. یک شهر جدید است...« 
در  کتابی   1911 سال  در   .)Flickinger, 2007, p. 83(
برجسته  آثار معماری فرانک لوید رایت10، معمار  با  رابطه 
اثر، به کتاب مقدس  امریکایی در برلین منتشر شد. این 
والتر گروپیوس11 ، معمار آلمانی و مدیر مدرسه باوهاس12، 
اندیشه های وی در  بر تفکر و  تاثیر فراوانی  مبدل شد، و 
رابطه با معماری بر جای گذاشت. هچنین در دهه بیست، 
برخی از معماران برجسته آلمانی و اروپایی به آمریکا سفر 
کردند، و در رابطه با ضرباهنگ شتابان و پرانرژی شهرهای 
آمریکایی گزارش هایی را منتشر کردند )Ibid, p. 292(. این 
معماران، شهرهای آمریکایی را به مثابه مدل هایی واقعی 
دهه های  می کردند.  معرفی  شهرهای اروپایی  آینده  برای 
ابتدایی قرن بیستم شاهد یک دوره رنسانس در معماری و 
شهرسازی بود، و پیشرفت های تکنولوژیکی برای معماران 
کرده  فراهم  بیشتری  عمل  آزادی  ساخت  و  طراحی  در 
تزئینات  بکارگیری  نوزدهمی  قرن  با سنت  تضاد  در  بود. 
با ساده  سازی سطوح نما،  برلینی،  فراوان، معماری مدرن 
را  ساختمانی  تزئینات  از  عاری  و  نقاب  بدون  چهره ای 
آکنده  ساختمان های  از  چهره  تغییر  این  می داد.  ترجیح 
از تزئینات به سمت معماری ساده و بدون عنصر تزئینی، 
آلمان  نو در  به عصر  و ورود  از عصر کهنه  نمایانگر گذار 
از  یکی   .)Ward, 2001, pp. 44-48( تلقی می شد  مدرن 
مهم ترین پیشگامان معماری مدرن المانی، پیتر بهرنس13 
اشاره می کرد که عصر جدید از چنان ضرباهنگ شتابانی 
جزییات  درک  برای  زمانی  »دیگر  که  است  برخوردار 
میان  در  زیاد  سرعت  با  که  هنگامی  نمی گذارد.  باقی 
کالنشهر حرکت می کنیم، دیگر قادر به تماشای جزئیات 
هنگامی  شهر،  یک  تصاویر  همانند  نیستیم.  ساختمان ها 
می کند،  حرکت  زیاد  سرعت  با  که  قطاری  درون  از  که 
تنها یک طرح کلی مشخص می شود. ساختمان های مجزا 
 Cited in( ».دیگر نمی توانند برای خودشان صحبت کنند
نظر  در  با  تدریج  به  رو،  این  از   .)Killen, 2006, p. 24
گرفتن نمای ساختمان ها به مثابه بخشی از گستره وسیع 
شهری ضرورت نوسازی نماها مطرح گردید. در این دوره 

به نحوی فزاینده، نماهای ساده و مسطح شده ساختمان ها 
به مثابه فضایی برای تبلیغات الکتریکی شهری بکارگرفته 
از معماری  و متمایز  تبلیغات دیگر عنصری جدا  می شد. 
پیوند  در  عنصری  به  بلکه  نمی شد،  محسوب  شهری 
الگوی  این  نتیجه  بود.  شده  مبدل  معماری  با  تنگاتنگ 
نوسازی  از بین بردن تزیینات، ساده سازی و به کارگیری 
سطوح نما به مثابه فضایی برای تبلیغات الکتریکی- متصل 
شدن ساختمان های منفرد به ضرباهنگ شهری مدرن بود 
)Ward, 2001, pp. 114-116(. دیگر ساختمان ها به مثابه 
بواسطه  بلکه  نمی شدند،  دیده  متمایز  و  مجزا  واحدهای 
شکل  یکپارچه  و  واحد  گستره  یک  به  الکتریکی  نور 
می دادند که از کیفیتی رویاگونه برخوردار بود. همچنین 
ایستگاه های  شهری،  جداره های  و  ساختمان ها  بر  عالوه 
روزنامه فروشی  دکه های  تلفن،  باجه های  قطار،  و  اتوبوس 
به مکان هایی برای تبلیغات شهری مبدل شدند. در برلین 
بیشترین  که  بودند  عقیده  این  بر  طراحان  وایمار،  دوره 
میزان تاثیر هنگامی روی می دهد که تبلیغات بتواند توجه 
مخاطب را در حالتی از پراکنده اندیشی و عدم تمرکز جلب 
خودآگاهی-  میان  سیالیت  وضعیت  در  که  توجهی  کند؛ 
ناخودآگاهی پدید آید )Ward, 2001, pp. 123-124(. در 
مواجهه با کثرت و وفور نورها و تابلوهای تبلیغاتی، سوژه 
باید نیرو و انرژی زیادی برای تمرکز بر روی یک موضوع 
و تصویر مشخص صرف می کرد؛ زیرا تکثر نورهای منتشر 
شده، و سیالن متون، رنگ ها، و تصاویر، تاثیر یکدیگر را 
خنثی و بی اثر می کردند. معمار آلمانی، ارنست می14 در 
1911 تجربه مواجهه با سمفونی نورهای تبلیغاتی شهری 
متنی  هیچ  »اینجا چشمان  تشریح می کند:  این چنین  را 
Schivel-( »یرا نم خواند، نمی تواند هیچ شکلی را دریابد

busch, 1995, p. 154(. وفور و کثرت تبلیغات خیابانی و 
هذیان رنگارنگ این تبلیغات، پرسه زن مدرن را در جهانی 
و  سرگردان  نگاه  و  می کردند  غوطه ور  رویایی  و  فانتزی 
متحیر وی را از میل و تمنا سرشار می ساختند. این وفور 
نورهای تبلیغاتی و تاللوء درخشنده آن ها، به همان اندازه 
کورکننده  کیفیتی  از  میزان  همان  به  بود،  چشم نواز  که 
را  تجربه رهگذران شهری  این  لذت  و  بود،  برخوردار  نیز 
 Schlor, 1998, p. 66 & Ward, 2001,( مشعوف می کرد

pp. 125()شکل 3(.
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شکل 3. ظهور و گسترش نورپردازی و تبلیغات الکتریکی در فضاهای شهری برلین

)Schlor, 1998, p. 259(

فروشگاه  ویترین  به  نگریستن  آئین   .5
برلین کالنشهری  فرهنگ  در  )ویندو شاپینگ( 

عنوان  به  را  خود  فروشگاه  ویترین  مدرن،  برلین  در 
کرد،  عرضه  مدرنیته  فضایی  فرهنگ  در  کلیدی  عنصری 
به مثابه مکانی برای مواجهه میان کاالی درون فروشگاه 
به  رو  این  از  محتمل.  عنوان خریدار  به  رهگذر شهری  و 
موازات مبدل شدن نگریستن به ویترین فروشگاه به یک 
آیین شهرنشینی، به تدریج طراحی ویترین ها، جنبه های 
ظهور   .)Ward, 2001, p. 201( کرد  پیدا  زیبایی شناسانه 
طراحی ویترین به مثابه یک هنر شهری، نمایانگر »ترکیب 
Schivelbus-( یزیبای شناسی و تجارت« در دوره مدرنیته

ch, 1995, p. 143(، و از میان رفتن مرزهای سنتی میان 
هنر و فرهنگ عامه بود. مجله پاراده15 در رابطه با طراحی 
ویترین فروشگاه ها نوشته بود که ویترین های تاثیرگذار را 
می توان به مثابه یک فروشنده سخن گو در نظر گرفت که 
با زبانی که برای همگان قابل فهم و ادراک است، صحبت 
می کند. این زبان جهانی ویترین، »زبان ترکیب های خطوط 
 Gronberg,( و رنگ ها، زبان ریتم، زبان هارمونی، و نور« بود
p. 386 ,1997(. ویترین فروشگاه، همچنین صحنه نمایشی 
رابطه  بود.  ناظران  فانتزی های  و  امیال  کردن  بارور  برای 
رهگذر با ویترین، نه مبتنی بر فاصله، تصمیم گیری منطقی 
و عقالنی، بلکه ارتباطی مبتنی بر از میان رفتن فاصله، و  
شیفته و سرسپرده کردن ناظر به کیفیت مسحور کننده 
نوزدهم،  قرن  ابتدایی  دردهه های  بود.  بت-واره  کاالهای 
ویترین های شیشه ای، غالبا متشکل از تکه  شیشه های مجزا 
بود که با نوارهایی بهم متصل می شدند. در حوالی 1850، 
شیشه ای  وسیع  ورق های  تولید  امکان  تکنیکی  لحاظ  از 
فراهم شد، و ویترین به مثابه »یک سطح شیشه ای بدون 
شکاف از سقف تا کف«، نمای فروشگاه را تشکیل می داد 
)Schivelbusch, 1995, p. 146(. سطح شیشه ای یکدست 
و  می بخشید،  بهبود  را  کاالها  نمایش  کیفیت  ویترین، 
جالب  می آوردند.  دست  به  زیبا  و  جذاب   جلوه  ای  کاالها 
ویترین های  از  یک  هر  بلوارها،  گسترش  با  که  اینجاست 
تاریک  دیواره های  وسیله  به  فروشگاه ها،  شده  روشن 
کناری از دیگر ویترین های روشن شده مجاورشان متمایز 
با یکدیگر، ظاهری فریم فریم پیدا  می شدند، و در پیوند 

می کردند. در نتیجه نمایش رنگارنگ و درخشان ویترین ها، 
دیدگان  برابر  در  شیوه ای شبه سینمایی  به  فریم  به  فریم 
از  بهره گیری  تدریج  به  را می گشود.  خود  ناظران شهری 
شیشه های بازتاب دهنده در طراحی ویترین ها باعث می شد 
ناظران بازتاب خود را در میان کاالها و جهان طراحی شده 
درون ویترین مشاهده کنند. عملکرد مهم دیگر شیشه های 
بازتاب دهنده، بازتاب سوژه ناظر در منظر شیشه ای ویترین 
فروشگاه به عنوان بخشی از توده جمعی شهری بود. این 
عملکرد نقش مهمی در شکل دهی به هویت ناظر رهگذر 
جمعیت«  از  »مردی  و  شهری  توده  از  عضوی  عنوان  به 
داشت. از منظر بنیامین، در بازتاب های ویترین فروشگاه، 
 Leslie,( مبدل می شد  تماشایی  منظر  به یک  توده خود 
ابزار  قدرتمندترین  وایمار،  برلین دوره  در   .)2006, p. 95
مورد استفاده برای تبدیل کردن فضای ویترین به منظری 
نورهای  با  بود.  الکتریکی  نورپردازی  از  بهره گیری  جذاب 
توده   برای  نمایش  صحنه  مثابه  به  ویترین  الکتریکی، 
تماشاچیان شهری جلوه گر می شد: »ویترین روشن شده 
عابران  و  تئاتر،  به عنوان  تئاتری، خیابان  مثابه صحنه  به 
به مثابه تماشاچیان، این صحنه زندگی شبانه شهر بزرگ 
بود« )Schivelbusch, 1995, p. 148(. نوری که از ویترین 
خیابان ها  روی سنگفرش  بر  و  می شد،  ساطع  فروشگاه ها 
می گسترد، شب هنگام به محیط  اطراف ویترین اتمسفری 
از مدخل  رویاگونه می بخشید. فرایند نگریستن رهگذران 
شیشه در تاریکی شب به فضای سرشار از روشنایی درونی 
نور قدرتمند درخشنده  نیز داشت؛  ویترین جنبه دیگری 
و  رهگذران  هنگام،  شب   می شد  باعث  ویترین،  درون  از 
نظاره گران خیابانی، به مثابه سایه هایی صرف دیده شوند، 
سایه هایی رهگذر)Ward, 2001, p. 220(. ایجاد کننده لذت 

بی ریشه گی، هیچ و محوبودگی برای سوژه های مدرن. 
سطح شیشه ای ویترین، جهان کاالها را به مثابه یک تصویر 
جذاب برای مصرف بصری رهگذران شهری عرضه می کرد. 
چشم ناظر در منظر ویترین کنکاش می کرد، و در وضعیتی 
پراکنده اندیش، میان جهان رویایی کاالها سیر و سیاحت 
می کرد. از این رو نگریستن به ویترین فروشگاه ها، خود 
مطرح  شهری  چشم چرانی  برای  پارادایمی  مثابه  به  را 
سازنده  بارور  و  رهگذران  بصری  لذت  کننده  ارضا  کرد، 
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فانتزی ها و بوجود آورنده نیازهای جدید در آن ها. از این 
رو می توان میان ویترین و پرده سینما پیوندی را در نظر 
گرفت )Friedberg, 1993, p. 93(. شباهتی که مورد توجه 
فریدبرگ16،  آن  است.  قرار گرفته  متعددی  نظریه پردازان 
جولیانا برونو17  و دیگران، آئین نگریستن به ویترین را به 
مثابه الگویی برای نظاره گری سینمایی در نظر گرفته اند. 
این نظریه پردازان معتقدند که رفتار تماشاگر فیلم به رفتار 
ناظر ویترین شباهت دارد که در وضعیتی از منفعل بودگی 

در  فیلم  تماشاگر  می کند.  تصویر  سطح  تسلیم  را  خود 
ویترین،  برابر  در  رهگذر شهری  و  پرده سینمایی،  مقابل 
هر دو مسحور، مبهوت و تسخیر سطوحی هستند که از 
مقابل  ناظر  بودند؛  برخوردار  کننده  هیپنوتیزم  کارکردی 
جادویی  افسون  و  جذابیت  سرسپرده  و  تسلیم  ویترین 
کاالها می گردد، و تماشاگر سینما مسحور توهم جادویی 

ستاره های سینمایی )شکل 4(.

شکل 4: توده  تماشاچیان شهری در مقابل ویترین فروشگاه شهری

)Ward, 2001, p. 219(

6. تجربه تاریکی مخملین سالن سینما 
اما  مدرن،  شهر  سرگرمی های  و  جذابیت ها  میان  در 
سالن سینما چیز دیگری بود. سینما از همان ابتدا، خود 
سپهرهای  دیگر  کنار  در  عمومی  سپهر  یک  عنوان  به  را 
شهروندان  برای  ساخت.  مطرح  مدرن  شهر  عمومی 
از  گریختن  برای  فرصتی  فراهم کننده  سینما  مدرن، 
از  رهایی  برای  مجالی  و  روزمره،  زندگی  محدودیت های 
بکارگیری  بود.  مدرن  زندگی  تشویش های  و  هراس ها 
درخشنده  نشانه های  جذاب،  بصری  لحاظ  از  پوسترهای 
نمای  در  مصنوعی  نورپردازی  و  نئونی،  و  الکترونیکی 
استراتژی  در  کلیدی  مولفه های  سینما،  سالن  خارجی 
نتیجه  )Ward, 2001, p. 166(. در  بودند  جذب مخاطب 
تماشایی  منظر  به  سینما  سالن  نمای  تمهیدات،  این 
زندگی  از  را  توده  تبدیل می شد که می توانست  اغواگری 
روزمره به قلمروی سرگرمی سینمایی بکشاند. پوسترهای 
نگاه  قاپیدن  و  توجه  جلب  در  مهمی  نقش  تبلیغاتی، 
از جهان  انتقال طعمی  امکان  و  ایفا می کردند،  رهگذران 
فیلمی را برای رهگذران شهری مهیا می کردند. در بسیاری 
از این پوسترها، تصاویر ستارگان با ابعاد غول آسا نمایش 
داده می شدند. در تاریکی شبانه شهری، نورها و رنگ های 
می شد  باعث  پوسترها  این  در  رفته  کار  به  درخشان 
این  زیبایی  مبهوت  و  مجذوب  رهگذر،  افراد  چشمان 
بت ها و اسطوره های جهان مدرن بگردند. از این رو جداره 
نمایشی  ویترین  کارکرد  با  فراوانی  قرابت  سینما،  بیرونی 
گذارنده  نمایش  به  کرد؛  می  پیدا  مدرن  شهر  در  کاالها 
تالش  سینمایی(،  ستارگان  )تصاویر  فتیشیستی  کاالی 

برای تسخیر کردن نگاه خیره رهگذران و متقاعد کردن 
آن ها برای ورود به سالن سینما. جذابیت پوسترها و انوار 
تبلیغاتی جداره های خارجِی، پرسه زن مدرن را به درون 
پراکنده اندیشی:  سالن سینما می کشاندند. در مقاله فرقه 
نکته  این  بر  کراکائر  برلین،  سینمایی  سالن های  درباره 
داخلی  فضاهای  و  سالن های سینمایی  که  تاکید می کند 
آن ها را باید به مثابه بخشی از کلیت وسیع  فضای شهری 
در نظر گرفت. در این مقاله که بعد از بازگشایی سالن های 
نوشته  برلین  در  کاپیتول  و  گلوریا-پاالس  فیلم  نمایش 
شد، کراکائر به بررسی و تحلیل طراحی فضاهای داخلی 
این سالن ها می پردازد. از منظر وی، این سالن ها آشوب و 
هذیان شهری را در فضا و معماری خود ادغام می کردند، 
برای  را  کالنشهری  پراکنده اندیشی  تجربه  رو  این  از  و 
 Kracauer, 2005, pp.( مخاطبان خود بازتولید می کردند
328-323(. برای کارگران و کارمندانی که در ساعات فراقت 
از کار، در پی سرگرمی و تفریح و لذت بودند، جلوه های 
پر زرق و برق این سالن ها، به عنوان مفری برای رهایی از 
یکنواختی کار روزمره عمل می کردند. پس می توان بحث 
در  گذار  و  گشت  تجربه  از  پس  شهری،  رهگذر  که  کرد 
میان هزارتوهای شهری، سرگردانی در میان زرق و برق 
جذابیت های فضایی و بصری داخلی سالن های سینمایی 
و  شوک ها  با  عصب هایش  که  وی  می کند.  تجربه  را 
محرک های خیابان، تاللو درخشنده تبلیغات و پوسترهای 
سالن،  درون  فضایی  امپرسیون های  با  سپس  و  شهری، 
تحریک شده، با چشم هایی پیشاپیش مدهوش و متحیر، 
پرده  روی  بر  شده  داده  نمایش  خیالی  جهان  نظاره  به 
پرده  سایه های  و  نور  نیز،  اینجا  در  می نشیند.  سینمایی 
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شهری  بصری  و  احساسی  شوک های  چون  سینمایی، 
به سوی مخاطب هجوم می آورند.

7. والتر روتمان و برلین: سمفونی یک شهر بزرگ 
دهه بیست میالدی در آلمان دوره وایمار، ژانر سینمایی 
جدیدی ظهور پیدا کرد که از آن با عنوان »فیلم شهری 
آثار ساخته  اصلی بخش عمده  یاد می شود. مضمون   »18

شده در این ژانر، کالنشهر برلین و مشخصه های آن بود، 
موتیف های  و  تحرک،  »توسعه،  فیلم ها  این  در  غالبا  و 
 Mennel, 2016,( کالنشهری« مورد تاکید قرار می گرفت
سمفونی  برلین:  ژانر،  این  سینمایی  آثار  میان  در   .)p.40
متمایز  و  یکتا  جایگاهی  از   ،)1927( بزرگ  شهر  یک 
از  بازنمایی ها  از درخشان ترین  برخوردار است. فیلم یکی 
به شمار  وایمار  دوران  در  برلین  بصری کالنشهر  فرهنگ 
می آید، و از آن به عنوان نمونه شاخص ترسیم گر »برخورد 
مولد میان سینما، شهر، و مدرنیسم در دوران وایمار« یاد 
در ستایش  روتمان  اثر   .)Hake, 2008, p. 244( می شود 
سطوح بصری جذاب شهر برلین مدرن است، و به تعبیری 
می توان آن را به مثابه یک »اثر تبلیغاتی برای مدرنیته« 
 Alter, 2009,( شهری برلین دوران وایمار در نظر گرفت
p. 243(. فیلم تجربه و احساس حضور در برلین مدرن را 
معتقدند  برخی  رو  این  از  و  می کند  منتقل  مخاطب   به 
یعنی  ابژه«،  یک  »مستندنگاری  جای  به  روتمان  اثر  که 
تجربه«،  یک  »مستندنگاری  به  موفق  برلین،  کالنشهر 
 Gaughan, 2003,( است  شده  برلین،  کالنشهری  تجربه 
شده  ساخته  تبلیغاتی  آگهی های  و  پوسترها  در   .)p. 52
در زمان نمایش، از اثر روتمان با عنوان فیلمی با »شش 
در  می شد.  یاد  ساختمان«  یک صدهزار  و  بازیگر  میلیون 
»اصول  و  شهری«  »مضمون های  غالبا  تبلیغات  این 
ساختار معمارانه« در این اثر مورد تاکید قرار می گرفتند 
)Hake, 2008, p.246(. دوربین روتمان به جای به نمایش 
گذاشتن یادمان های شناخته شده و مکان های خاطره ساز 
عنوان  به  غالبا  سنتی  بازنمایی های  در  که  برلین  شهری 
پی  در  می شدند،  گرفته  نظر  در  شهری  هویت  نمایانگر 
و  مدرن  شهر  تماشایی  منظرهای  گذاشتن  نمایش  به 
است.  کالنشهری  بی وقفه  و  شتابان  ضرباهنگ  تسخیر 
روتمان  پویایی شهری،  و  تحرک  این  تسخیر  راستای  در 
بهره گیری،  این  بواسطه  و  بهره می برد،  مونتاژ  تکنیک  از 
ضرباهنگ زندگی کالنشهری از طریق تصاویر به مخاطب 
منتقل می شود. نکته اساسی اینجاست که زیبایی شناسی 
مونتاژی این فیلم ظهور یافته از بطن مشخصه های بصری 
فضایی کالنشهر برلین مدرن است. زیبایی شناسی برلین: 
سمفونی یک شهر بزرگ همچنین متاثر از آثار هنرمندان 
عینیت گرایی نوین همچون جورج گروس19 و  اتو دیکس20 
برلینی  دادائیست های  فتومونتاژهای  از  ملهم  و همچنین 
سیترون23،  پال  هارتزفیلد22،  جان  هوش21،  هانا  همچون 
ایده   .)Uricchio, 2008, p. 107( بود  رائول هاسمان24  و 

اولیه فیلم توسط کارل مایر25، فیلمنامه نویس شناخته شده 
سینمای آلمان مطرح شد. اما پس از شروع پروژه، اختالف 
دیدگاه وی با روتمان، موجب شد که پروژه را ترک کند. 
بعدها مایر فیلم را به خاطر »رویکرد مبتنی بر سطح« آن 
انتقاد قرار داد، و معتقد بود که بیشتر کیفیت های  مورد 
 Kracauer, 2016,( فرمی مورد تاکید است تا معنا و مفهوم
p.144(. همچون مایر، کراکائر نیز معتقد بود که روتمان 
زیباشناسانه  منظر  از  صرفا  مستندگونه  جنبه  تضعیف  با 
نمایش  را  شهری  بصری  زیبایی  و  حرکتی  الگوهای 
می دهد. بزعم وی، فیلم روتمان جنبه های واقعی زندگی 
نمایش  را  مدرن  برلین  زندگی  ناهنجاری های  و  شهری 
نمی دهد، و به جای »محتوا«، صرفا »ریتم« شهری مورد 
روتمان  فیلم  بود  معتقد  کراکائر  است.  گرفته  قرار  تاکید 
»واقعیت بی شکلی را نمایش می دهد که از تمام انرژی های 
  .)Kracauer, 2016, p.145( »حیاتی اش خالی شده است

8.   زیبایی شناسی کالنشهری در برلین: سمفونی یک 
شهر بزرگ

برلین: سمفونی یک شهر بزرگ از پنج پرده تشکیل شده 
شبانه روز  یک  از  مشخصی  زمانی  بازه  یک،  هر  که  است 
شب هنگام.  عصر،  ظهر،  صبح،  بامداد،  می گیرد؛  بر  در  را 
چهار بخش ابتدایی فیلم فعالیت های زندگی روزانه شهری 
به  کامل  طور  به  پنجم  پرده  و  می گذارند،  نمایش  به  را 
از  شهر  برخواستن  دارد.  اختصاص  شهری  شبانه  زندگی 
خواب، رفتن شهروندان به محل های کار خود، صرف نهار 
و بازگشت به محل کار، مضمون پرده های ابتدایی است، و 
در پرده انتهایی تجربه مواجهه شهروندان با جذابیت های 
شبانه شهری به نمایش در می آید.  فیلم با حرکت قطار 
از روستا به سوی شهر برلین آغاز می شود. کنار ریل قطار، 
یک تابلو عبارت »15 کیلومتر تا برلین« را نمایش می دهد، 
و مخاطب را برای ورود به جغرافیای کالنشهری اماده می-

کند. در این بخش تصاویری از زاویه دید مسافر قطار که از 
پنجره به چشم انداز بیرون می نگرد، نمایش داده می شود، 
بازتولید  فیلم  تماشاگر  برای  قطار  سرنشین  تجربه  و 
قطار  با  سفر  تجربه  میان  قرابت های  همچنین  می گردد. 
می گیرد.  قرار  داللت  مورد  سینمایی  نظاره گری  تجربه  و 
تجربه سفر با قطار، بواسطه حرکت با سرعت زیاد، ادراک 
سنتی از منظر را دگرگون می کند، و مسافر چشم اندازها 
و ابژه ها را در وضعیتی ناواضح درک می کند. تجربه ای که 
در تضاد با ادراک مبتنی بر وضوح و رابطه  ایستا و ساکن 
گونه  این   .)Schivelbusch,1986( می گیرد  قرار  منظر  با 
مدرن ادراکی در تصاویر بخش اول فیلم روتمان به خوبی 
از چشم اندازهای  و تصاویری مبهم  نمایش داده می شود، 

اطراف به نمایش در می آیند)شکل 5 و 6(.
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شکل  5 و 6 : بازنمود تجربه ادراکی پدید آمده بواسطه حرکت قطار در تصاویر فیلم روتمان 

مجتمع های  کارخانه ها،  منظر  شهر،  به  قطار  ورود  با 
جایگزین  اداره ها،  و  مدرن  ساختمان های  مسکونی، 
چشم اندازهای وسیع و فراخ روستایی می گردد. همچنان 
حالیکه  در  می کند،  حرکت  ایستگاه  سمت  به  قطار  که 
از  نماهایی  می دهد،  نمایش  را  صبح   5 کلیسا،  ساعت 
دوربین  می آیند.  در  نمایش  به  برلین  خالی  خیابان های 
صحنه هایی از شهری که از خواب برمی خیزد، و تصاویری 
از آغاز روز جدید در برلین را به نمایش می گذارد. به تدریج 
کارگران و کارمندان رهسپار محل های کار خود می-شوند، 
و خیابان های خالی مملو از جمعیت می شود. همزمان با 
شروع فعالیت روزانه و تحرک توده ها، ضرباهنگ فیلم نیز 
افزایش پیدا می کند. با ورود قطار به شهر، تبلیغات نقاشی 
زمره  در  شهری  ساختمان های  جداره های  روی  بر  شده 
نخستین تصاویری هستند که از شهر برلین به نمایش در 
می آیند. همچنین یکی از نخستین فعالیت های شهری که 
به نمایش در می-آید، نمایی از مردی است که در حال 

چسباندن پوسترهای تبلیغاتی بر روی کیوسکی است که 
مخصوص این کار طراحی شده است. این تصاویر در ابتدای 
تاکید  مورد  را  مدرن  برلین  در  تبلیغات  جلوه گری  فیلم، 
قرار می دهند. اساسا یکی از مضامین اصلی فیلم روتمان، 
آنچنان  که  است  شهری  تبلیغات  زیبایی شناسی  اهمیت 
که بحث شد در شکل دهی به منظر شهری برلین مدرن 
این  بارها  فیلم  سرتاسر  در  ایفا می کردند.  کلیدی  نقشی 
مضمون مورد تاکید قرار می گیرد. همچنین فیلم روتمان 
تفکیک ناپذیر  گونه ای  به  فرمی  زیبایی شناسی  لحاظ  از 
اهمیت  است.  پیوند  تبلیغات شهری در  زیبایی شناسی  با 
تبلیغات شهری و لذت بصری از تماشای این تبلیغات در 
شکل گیری سبک، و تکامل زبان سینمایی روتمان توسط 
Cow-( هنظری پردزان متعددی مورد تاکید قرار گرفته است

an, 2015, pp. 12-14(. عالوه بر آن تجربیات روتمان در 
تبلیغاتی، در شکل گیری زیبایی شناسی  ساخت فیلم های 

این فیلم را نباید از نظر دور داشت )شکل 7 و 8(.

         شکل 7 و 8: اهمیت تبلیغات شهری در تصاویر فیلم روتمان 

در کنار تبلیغات شهری ترسیم زیبایی جلوه های ویترین 
نمایش  را  جدید  کاالهای  و  محصوالت  که  فروشگاه ها 
می دهند، از دیگر مضامین اصلی تکرار شونده فیلم است. 
فروشگاهی  ویترین  فیلم،  ابتدایی  صحنه های  از  یکی 
ایستاده  زن  مانکن  چند  آن  در  که  می دهد  نمایش  را 
پشت  مانکن های  از  تصاویر  این  هستند.  مشاهده  قابل 
از  آتژه26  اوژن  عکس های  یادآور  روتمان،  اثر  در  ویترین 
باربارا  تعبیر  به  هستند.  پاریس  فروشگاه های  ویترین 
نمایش  به  بزرگ مکررا  منل، »برلین: سمفونی یک شهر 
رهگذر  این  از  و  مي پردازد،  مغازه ها  ویترین  در  مانکن ها 
اغواگرانه  جذبه  با  را  آن ها  انسان گونه  و  مصنوع  خصلت 

کاالها تلفیق مي کند« )Mennel, 2016, p.62(. همانطور 
که در مباحث قبل مطرح شد تماشای ویترین فروشگاه ها 
شهری  رهگذران  سرگرمی های  از  یکی  ) ویندوشاپینگ(، 
بود. آنچنان که بحث شد طراحی ویترین فروشگاه در برلین 
بکارگیری  بود.  برخوردار  العاده ای  فوق  اهمیت  از  وایمار 
اصلی ترین  از  یکی  زن(  مانکن های  )خصوصا  مانکن ها 
مانکن ها  بود.  فروشگاه ها  ویترین  طراحی  استراتژی های 
تکنولوژی  و  صنعت  محصوالت  خود  ماشین ها،  همچون 
شهر مدرن بودند، محصوالت صنعت مد. مانکن های داخل 
ویترین، دیدگاه همگن کننده مدرنیته از زیبایی و زنانگی 
و  کاالوارگی  بر  مبتنی  دیدگاهی  تجسم می بخشیدند؛  را 
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   .)Gronberg, 1997, pp. 377- 382( زنانه  بت سازی بدن 
بنیامین در نوشته های خود بارها پیوند ناگسستنی میان 
تبلیغات مدرن شهری و جذابیت تصویر زنانه را مورد تاکید 
نشان  مدرن  »تبلیغات  بنیامین،  منظر  از  می دهد.  قرار 
می دهد تا چه اندازه جذابیت های زنانه و جذابیت های کاال 
 .)Leslie, 2006, p. 104( »می توانند با هم در آمیخته شوند

در زبان فرانسه، اصطالح تبلیغات، Publicite، آشکارا به
تاثیر گذاشتن بر روی مصرف کننده از طریق بهره گیری 

 Gronberg,( می کند  داللت  زنانه  جذابیت  و  اغواگری  از 
ویترین  مانکن های  اغواگرانه  جلوه گری   .)1997, p. 381
همچنین  و  کاالها،  به  بخشیدن  جذابیت  در  فروشگاه ها، 
کلیدی  نقشی  شهری  رهگذران  خیره  نگاه  کردن  جذب 
را  شهری  فضای  ماهیت  زنانه  مانکن های  این  داشتند. 
به  را  قدرتمندی  احساسی  انرژی  و  می ساختند،  متحول 

گستره شهری تزریق می نمودند)شکل 9 و 10(.

شکل 9 و 1۰:  تاکید فیلم بر مانکن های ویترین فروشگاه ها

در پرده پنجم و با پایان روز، زمان استراحت فرا می رسد، 
و زندگی شبانه شهری آغاز می شود. بازنمایی جذابیت های 
فیلم  از  پرده  این  اصلی  مضمون  شهری،  شبانه  زندگی 
و  کسالت  از  رهایی  برای  مجالی  که  جذابیت هایی  است، 
می کردند.  فراهم  شهروندان  برای  روزمره  کار  خستگی 
این پرده، زنان و مردان پرسه زنی را نمایش می هد که در 
الیه های فضایی کالنشهر برلین مدرن حرکت می کنند، و 
از جذابیت های بصری شبانه شهری لذت می برند. افراد به 
همچون  مکان هایی  و  شهري  شبانه  سرگرمی های  سوی 
سالن های اپرا، تئاتر، باله ، سالن های رقص، کافه های شبانه، 
بارها، کلوب های جاز، و سینما رهسپار می شوند. نشانه های 
تبلیغاتی خیابانی، تابلوهای نئونی، نورهای درخشان ساطع 
شده از ویترین فروشگاه ها، و نورهای ماشین های متحرک، 
شخصیت های اصلی پرده پنجم هستند. در جشن بیکران 
شبانه شهری،  گستره  در  نورها  بازی  بواسطه  آمده  پدید 
و  می شوند،  ظاهر  اشباحی  همچون  انسانی  سوژه های 
جداره های  و  ساختمان ها  نقش  می شوند.  محو  سپس 
معمارانه، به مثابه مهیا کننده سطوحی برای بیلبوردها و 
تابلوهای تبلیغاتی شهری در تصاویر این فصل بارها مورد 
تاکید قرار می گیرد. در این صحنه ها، به نظر می رسد که 
بازی نورانی لغات و ترسیمات گرافیکی تبلیغاتی، گستره 
مبدل  رویاگونه  و  انتزاعی  فضای  به یک  را  شبانه شهری 
 )1927( الکتریکی  تبلیغات  مقاله  در  کراکائر  می سازد. 
بحث می کند که نورها و نشانه های رنگی، خطوط و لغات 
به  جنون آمیزی  خشونت  با  الکتریکی،  تبلیغات  متحرک 
سوی توده های شهری هجوم می آورند. آنچه که قرار است 
تبلیغات باشد به روشنایی صرف مبدل شده است، و قدرت 
آن می تواند قوه تحلیل و قضاوت سوژه ها را آشفته سازد 
نورهای  بازی  کراکائر،  بزعم   .)Frisby, 1991, pp. 157(

الکتریکی تبلیغات شهری، چشم مخاطبان را برای جنبش 
بر  مبتنی  تصاویری  متحرک سینمایی،  تصاویر  و حرکت 
بازی نور و سایه آماده می کرد. در بسیاری از صحنه های 
از  شهر  و  معماری  که  نظر می رسد  به  فیلم،  پنجم  پرده 
بار گذشته و خاطره  از  جسمیت صلب خود، و همچنین 
برلین  تبلیغات زده  خیابان های  ترسیم  نحوه  شده اند.  رها 
خیابان  مقاله  در  کراکائر  مباحث  یادآور  روتمان  اثر  در 
مقاله،  این  در  کراکائر  است.   )1932( خاطره  بدون 
خاطر ه بودگی  از  عاری  را،  مدرن  شهر  بنیادین  وضعیت 
برلین  که خیابان های  بود  معتقد  تبیین می کند. وی  آن 
سر  از  را  معمارانه  شتابان  و  بنیادین  دگردیسی های  که 
می گذرانند، خاطره ای از گذشته را محفوظ نگاه نمی دارند. 
بواسطه  سنتی،  شهرهای  و  ساختمان ها  در  حالیکه  در 
کاربرد تزئینات، گذشته به مکان ها متصل بود، بزعم وی، 
خیابان های  از  خاطره  و  تاریخ  ردپای  تزیینات،  حذف  با 
خیابان هایی  به  آن ها  و  است،  شده  زدوده  مدرن  برلین 
بدون خاطره مبدل شده اند. خیابان هایی که بدون ردپایی 
در زمان، خود را به نمایش می گذارند. در ناتوانی در ایجاد 
خیابان  شهروندان،  برای  گذشته  با  پیوستگی  احساس 
بدون خاطره به »تبلور جریان خالی زمان که در آن هیچ 
 Hake,( چیز قادر به دوام آوردن نیست« مبدل می  گردد
مدرن  برلین  کراکائر،  بزعم  رو،  این  از   .)2008, p. 159
»تماما در اکنون بودگی« را به هدف خود تبدیل می کند 
)Ibid, p. 160(. تصاویر پرده پنجم را باید از منظر عالقه 
بودگی«  اکنون  این »بی خاطره بود گی« و »در  به  روتمان 
صحنه ها  برخی  در  داد.  قرار  بررسی  مورد  مدرن  برلین 
تبلیغات  نئونی  نورهای  بازی  نمایش  به  روتمان  دوربین 
شهری و بازتاب آن ها در خیابان های خیس و باران خورده 
می پردازد )شکل 11 و 12(. لغات، نشانه های گرافیکی و 
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معنا  و  ذوب می شوند  هم  در  الکتریکی  و  نئونی  نورهای 
بنیامین در خیابان یک طرفه در  نابود می گردد.  و مفهوم 
رابطه با اهمیت این بازتاب ها در زیبایی شناسی شهر مدرن 
نورهای متحرک  نه آن چیزی که  ».... مسلما  می نویسد: 

و قرمز چراغ های نئون می گویند- بلکه برکه ی آتشی که 
 Benjamin,( است«  افتاده  آسفالت  بر  چراغ ها  آن  نور  از 

.)2011, pp. 63-64

شکل11 و 12: اهمیت زیبایی تبلیغات الکتریکی و نئونی در فیلم روتمان

بزرگ  شهر  یک  سمفونی  برلین:  فیلم  پنجم  پرده  در 
را  شهری  رهگذران  که  دارد  وجود  متعددی  صحنه های 
نمایش می دهد که در تاریکی خیابان، در حال نگریستن 
درون  کاالهای  تماشای  و  فروشگاه ها  نورانی  ویترین  به 
در  خود  نورهای  با  که  ویترین هایی  هستند.  ویترین ها 
می کنند.  جذب  خود  سوی  به  را  چشم ها  شبانه  تاریکی 
همانطور که بحث شد میان نگاه خیره رهگذر شهری به 
مستقیمی  ارتباط  فیلم  تماشاگر  نگاه  و  فروشگاه  ویترین 
فیلم  صحنه های  این  می توان  منظر،  این  از  است.  برقرار 
روتمان را دارای جنبه های خودارجاعانه به تجربه نظاره گری 

سینمایی در نظر گرفت. در فیلم صحنه   ای وجود دارد که 
که دوربین بر روی مارپیچ متحرکی که در درون ویترین 
شهری  رهگذر  می کند.  تمرکز  دارد،  قرار  فروشگاه  یک 
متحرک  مارپیچ  این  تماشای  هنگام  در  فیلم  تماشاگر  و 
را تجربه می کنند. می توان  از هیپنوتیزم شدگی  احساسی 
تمرکز دوربین بر روی حرکت مارپیچ متحرک را به مثابه 
اشاره ای به قدرت هیپنوتیزم کننده فانتاسماگوریای شهری 
در نظر گرفت که رهگذران را مسخ می کرد )شکل 13 و 

.)14

شکل 13 و 14: نماهای متعدد فیلم از نگاه رهگذران شهری به ویترین فروشگاه

در پرده پنجم بارها نماهایی از سالن های سینما، سالن های 
تئاتر، سالن های رقص مدرن، بارها، و کلوب ها به نمایش 
از کار،  برای شهروندانی که در ساعات فراقت  در می آید. 
در پی سرگرمی و تفریح و لذت بودند، منظرهای تماشایی 
به  ارائه می کردند،  سالن ها  این  که  آهنگینی  و جلوه های 
کسل  و  مالل آور  یکنواختی  از  رهایی  برای  مفری  عنوان 
کننده زندگی روزمره عمل می کردند. عالوه بر کارکردشان 
مدرن  حال  در  جامعه  برای  تفریح  و  سرگرمی  عنوان  به 
از کارکردهایی در راستای نظم  این فضاها  شدن شهری، 
اجتماعی دلخواه حکومتی نیز برخوردار بودند، و این امکان 
وجود داشت که از طریق آ ن ها به جامعه در حال تالطم 
میان سنت و مدرن، آداب مدرن بودن آموخته شود. این 

فضاها برای شهروندان جامعه ای که با شتاب فراوانی در حال 
تغییرات بود، امکان مشارکت در تجربه گروهی و بخشی 
از اجتماع مدرن شدن را فراهم می کردند. این سپهرهای 
عمومی شهر مدرن، به مثابه رابطی میان توده های شهری 
و تجربه مدرنیته عمل می کردند. این فضاها به شهروندان 
زندگی  دراماتیک  تغیرات  با  را  خود  تا  می کردند  کمک 
مدرن شهری وفق دهند، و از این رو افقی را برای تجربه 
مدرنیزاسیون و مدرنیته برای شهروندان، فراهم می کردند 
صحنه های  در  راستا،  همین  در   .)Hansen,1991,p.23(
متعددی در پرده پنجم تمرین ها و اجراهای رقص و باله 
مورد تاکید فیلمساز قرار می گیرد. خصوصا رقص و حرکات 
موزون بدنی بر روی صحنه و الگوهای انتزاعی پدید آمده 
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را  می کند  تاکید  آن  روی  فیلم  که  حرکات  این  بواسطه 
اجتماعی،  پیکره بندی سیاسی،  در مجموعه وسیع تر  باید 
اقتصادی دوره وایمار ارزیابی کرد. پیکره بندی ای که نه تنها 
این بدن های متحرک موزون را شامل می شود، بلکه توده 
تماشاچیان و شهروندان سایر بخش های اجتماعی)کارگران، 
کارمندان و ...(را در بر می گیرد. مباحث و نظریات زیگفرید 
توده ای و گروه رقص دختران  تزیین  با  رابطه  کراکائر در 
تیلر در اینجا به خوبی پژواک می یابد. کراکائر در مباحث 
به  وایمار،  دوره  در  شهری  مدرن  جامعه  پیرامون  خود 
در  که  می پردازد  تیلر  دختران  رقص  گروه  درباره  تامل 
صحنه های نمایشی برلین به اجرا می پرداختند. کراکائر به 
حرکات آهنگین و موزون دختران تیلر اشاره می کند که 
در نتیجه هماهنگی اجزای بدن آن ها با هم تولید می شود 
برای  جدیدی  فرم های  به  بی وقفه  گونه ای  به  می تواند  و 

منظر  از  دهد.  شکل  مدرن  شهروندان  لذت  و  سرگرمی 
کراکائر، جامعه سرمایه داری با ترکیب دست های کارگران 
کارخانه با پاهای دختران رقصنده، به یک بدن اجتماعی 
واحد شکل می دهد، بدنی که اجزای آن با قطعات ماشینی 
با  نتیجه  در   .)Kracauer, 2005, 76-80( تعویض اند  قابل 
تشکیل  بدن  واحد،  اجتماعی  بدن  یک  ریتمیک  حرکات 
شده از قطعه های بدن دختران رقصنده و سایر شهروندان 
بدنی  تناسب  و  روتمان، حرکات  فیلم  در  مواجه هستیم. 
اجراگنندگان، با حرکت افراد در دیگر فضاهای اجتماعی در 
پیوند قرار می گیرد و در مجموع به یک بدن اجتماعی واحد 
شکل می دهند. این حرکات موزون بر روی سن تبلوری از 
نظم آرمانی و مطلوب حکومتی بود که می بایست به بدن 

اجتماعی نیز اعمال و تزریق گردد)شکل 15 و 16(.

شکل 15 و 16: منظرهای تماشایی و جلوه های آهنگین سالن های نمایش و کلوب ها

از  نماهایی  فیلمساز  فیلم،  پایانی  بخش های  در  خصوصا 
سالن های سینما و توده هایی که برای تهیه بلیط و ورود 
به سالن سینما صف کشیده اند، را نمایش می دهد. آنچنان 
که بحث شد سینما را باید به مثابه یک پدیده اجتماعی و 
همچون عنصری در میان سایر منظرهای بصری و فضاهای 
کالنشهری مدرن در نظر گرفت که همگی با هم در ارتباط 
بودند، و تجربه مدرن را برای شهروندان بوجود می آوردند. 
سینما نقشی کلیدی در فرهنگ شهری مدرن، و در تطبیق 
دادن شهروندان با شوک ها، انگیزش ها و انرژی های شهری 
ایفا می کرد. با گرد هم آوردن شهروندان از طبقات متفاوت 
اجتماعی در کنار یکدیگر، تاریکی سالن سینما خود را به 
مثابه مامنی برای شهرنشینان مدرن تبیین نمود و پناهی 
فراهم کرد برای مستغرق شدن هویت های فردی و آمیخته 
تجربه   .)Lant, 2005, 160( جمعیت  در  فردیت ها  شدن 
فراهم  را  فرصت  این  افراد  برای  سینما،  سالن  در  حضور 
می آورد که با رها کردن خود در گستره فضایی- بصری- 
وضعیت  و  هویت  از  رهایی  احساس  فانتزی گونه،  صوتی 
اجتماعی واقعی خود را هر چند برای مدت زمانی محدود 
تجربه کنند )Kracauer, 1987, 94- 95(. از طریق تصاویر 
سینمایی، بصریت مدرن به تخیل اجتماعی تزریق می شد 
کالنشهری  همگن شده  تماشاگران  ظهور  برای  مجالی  و 
ازدحام و حرکت  نمایی میان  فراهم می گردید)Ibid(. در 
رهگذران شهری، گروهی از شهروندان را می بینیم که در 

سالن  بیرونی  جداره  ایستاده اند.  سینما  بلیط  خرید  صف 
از ستاره های فیلم اشغال  را تصاویر و پوسترهایی  سینما 
درون  تماشاگر  توده جمعیت  دوربین  است. سپس  کرده 
سینما،  سالن  تاریکی  می دهد؛  نمایش  را  سینما  سالن 
روی  بر  چاپلین  غول آسای  پیکر  شدن  ظاهر  سپس  و 
جویندگان  چاپلین27،  از  فیلمی  انتخاب  نقره ای.  پرده 
اهمیت  به  می تواند  روتمان  سوی  از  طال)1925(، 
به  قبلی  مباحث  در  که  وایمار  برلین  در  آمریکانیزاسیون 
آن اشاره گردید، داللت داشته باشد. در میان ستاره های 
از  چاپلین  برلینی،  شهروندان  بین  در  آمریکایی  محبوب 
جایگاه ویژه و بی همتایی برخوردار بود. چاپلین خصصوصا 
نمایانگر تحوالتی وسیع در ادراک از مفهوم سوبژکتیویته 
مدرن بود؛ سرنمون یک سوبژکتیویتیه آمریکایی که برای 
بود  معتقد  کراکائر  می نمود.  جذاب  برلینی ها  از  بسیاری 
که چاپلین تبلور غایی ظهور سوژه »مرکزیت زدا« شده ی 
مدرن است؛ نماد انسانیت در حال تجربه وضعیت »محو 
شوندگی«. بزعم کراکائر، انسانیتی که چاپلین آن را تجسم  
می بخشد را می توان یک »حفره« در نظر گرفت: »او هیچ 
خالء..  یک  جز  نیست؛  درونش  چیزی  ندارد...  خواستی 
چاپلین،  جذابیت  رو  این  از   .)Hansen, 1994, p.16(  »
)Ibid, p. 16(، همان  جذابیت یک »خود گم شده« است 
پرسه زن  و  خیابان گرد  سوژه های  از  بسیاری  که  نکته ای 
شهری،  منظرهای  میان  در  گذارشان  و  سیر  در  برلینی 
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در جستجوی دستیابی به آن بودند و در سالن سینما به 
گونه دیگری آن را تجربه می کردند. کراکائر در مقاله مالل 
)1924( بحث می کند که در سالن سینما همچون در شهر 
مدرن، »تصاویر شروع به ظاهر شدن یکی پس از دیگری 
از  غیر  به  نمی ماند  باقی  جهان  این  در  چیزی  می کنند. 
محوشوندگی شان]محوشوندگی تصاویر[«، و در این فرایند 
تماشاگر فیلم »خودش را در فرایند نگریستن مبهوتانه]به 
 .)Kracauer, 2005, p. 332( می کند«  فراموش  تصاویر[ 
اتمسفر سینما با تاریکی اش، مجالی را برای تخیل فراهم 
با  همذات پنداری  ناظران جهت  برای  فرصتی  می ساخت، 
ستاره های سینمایی، و اتخاذ هویت های متغیر و متفاوت. 
خودرهایی«  »از  وضعیت  فیلم  تماشاگران  رو،  این  از 
با  امپاتی  و  همذات پنداری  در  را  بیگانگی«  خود  »از  و 
تاریکی  شخصیت های فیلمی تجربه می کردند. حضور در 

سالن سینما و مواجهه با بازی نورها بر روی پرده نقره ای، 
احساس  تجربه  و  منزوی  فردیت  از  رهایی  برای  مجالی 
که  تجربه ای  می کرد،  فراهم  تماشاگران  برای  را  گروهی 
می کردند.  تجربه  را  آن  مدرن  شهر  در  دیگر  گونه ای  به 
و  نور  بازی  میان  پیوند  به  روتمان  اشاره  نباید  همچنین 
تاریکی سالن  سینما، و افسون  نورهای شبانه محیط های 
شهری را از نظر دور داشت. اندکی بعد، دوربین تصاویری 
سالن  از  که  می دهد  نمایش  تماشاگرانی  جمعیت  از  را 
این  نمی توان  می شوند.  خارج  گلوریا-پاالس،  سینمای 
نکته را از نظر دور داشت که تجربه سینما، ذهن و عاطفه 
ناظران را چنان درگیر خود می ساخت، که پس از خروج از 
سالن، هنگام پرسه زنی در میان بازی نور و تاریکی واقعی 
روی  بر  خیالی  تصاویر  آن  نفوذ  و  از سیطره  نیز،  شهری 

پرده نقره ای رهایی نداشتند)شکل 17 و 18(.

شکل 17 و 18: تصاویری از آئین سینما رفتن شهروندان در فیلم روتمان

9.نتیجه گیری
میان  در  مولفه ای شهری،  مثابه  به  ابتدا  همان  از  سینما 
کلیت وسیع جذابیت های بصری و فضایی شهر مدرن که 
بودند، ظهور پیدا کرد. سوژه های  پیوند  با هم در  همگی 
مدرن در ساعات بعد از کار، غالبا شب هنگام، این امکان 
را می یافتند که با گشت و گذار در میان فضاهای عمومی 
ببرند.  لذت  بصری  جذابیت های  این  تماشای  از  شهری، 
برخودار  شبه سینمایی  کیفیت  یک  از  خود  مدرن  شهر 
خیابانگرد  ناظر  که  ناشناخته  و  رویایی  جهان  یک  بود، 
مدرن را، به تسخیر سحر تصاویر خود در می آورد. بحث 
عناصر  این  میان  در  حرکت  تجربه  که  اینجاست  اصلی 

شهروندان  با جذابیت های شهری،  مواجهه  و  مدرن  شهر 
بر روی پرده  را آماده تماشای تصاویر متحرک سینمایی 
یکی  آلمان  بیست  دهه  سینمای  در  می کرد.  نقره ای 
مدرنیته  میان  پیوند  این  بازنمودهای  درخشان ترین  از 
شهری و سینما را می توان در فیلم برلین: سمفونی یک 
شهر بزرگ مشاهده کرد. در بررسی صحنه های این فیلم 
خصوصا تصاویر پرده پنجم این فیلم که به جذابیت های 
زندگی شبانه شهری برلین تمرکز دارد، این نکته مشخص 
سینمایی  کیفیت  به  بارها  آگاهانه  روتمان  اثر  که  گردید 
شهر مدرن اشاره می کند و این جنبه از تجربه کالنشهری 

را مورد تاکید قرار می دهد. 
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