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Abstract 

“The Impression of a City: Tehran Today (1977)” by Khosrow Sinai is one of the 

leading Iranian documentaries that aspires to represent the experience of living in 

the modern metropolis of Tehran. It has remarkable differences from common urban 

symphonies, in form and structure, and Sinai doesn’t try to convey the rhythm and 

pace of the metropolitan life, and he is more in to the representation of some 

evanescent sparks of metropolitan living experience in the Iranian, traditional to 

modern, transitional society. The author’s educational background in architecture 

shows itself through the aesthetics of the film and his exploration in the nature of the 

modern city. This study, which has been done by descriptive-analytical method, 

using library sources, and an interdisciplinary approach, tries to investigate, how the 

film represents the metropolitan experience of life, and analyzes the filmmaker’s 

critical perspective on the process of urban modernization in the Pahlavi’s era. 
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  387 – 365، 1401، مهر 7، شمارة 22ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي ماه

 تجربه كالنشهريِ مدرن در مستند بازنمود

  )1356( يك شهر: تهران امروزهاي امپرسيون 

  *داريوش اسماعيلي
  **عليرضا صياد

  چكيده
هاي شـاخص  ) اثر خسرو سينايي يكي از فيلم1356( هاي يك شهر: تهران امروزامپرسيون

كوشد تجربه كالنشهري تهران مدرن را به مخاطب خود بازنماياند. فـرم  ايراني است كه مي
سينايي در  دارد. شهري هاي مرسوم سمفونيفيلم باهاي مشهودي و ساختار اين اثر تفاوت

هاي شهري اتفـاق مـي  پي ارايه ريتم و ضرباهنگ زندگي كالنشهري، چنان كه در سمفوني
ي زيسـت كالنشـهري در جامعـه    هايي از تجربهافتد، نيست، و بيشتر در پي بازنمايي بارقه

 زمينه در سينايي يلي و مطالعاتيتحص يايران در حال گذار از سنت به مدرنيته است. پيشينه
مي نمود خوبي به مدرن شهر ماهيت در وي كنكاش و فيلم شناسي اينزيبايي در معماري،

 صورت اي كتابخانه منابع از استفاده با و تحليلي - توصيفي روش با كه حاضر يابد. پژوهش
 بازنمـايي تجربـه  كوشد به بررسـي نحـوه   مي ايرشتهميان رويكردي از گيريبهره با گرفته،
اين فيلم بپردازد، و از اين مدخل ديدگاه فيلمساز نسبت به فراينـد مدرنيزاسـيون    در شهري

 خودارجاعانـه  ايگونـه  بـه  فيلمسـاز  فيلم، طول شهري در دوره پهلوي را تحليل نمايد. در
 فيلمسـاز . كنـد مـي  اشـاره  لحظـات  كـردن  جاودانه و ثبت در سينما مديوم ماهيت به بارها

 اجتماعي انسجام به دهيشكل و مدرنيزاسيون پروژه پيشبرد در حاكم قدرت نقش خصوصا
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فيلم نگاه انتقادي فيلمساز بـه مدرنيزاسـيون حكـومتي     تحليل. سازدمي برجسته را مطلوب
  دوران پهلوي را آشكار مي كند.

تهـران، سـينماي   امروز، مدرنيزاسيون، كالنشهر  تهران: شهر يك هايامپرسيون ها: دواژهيكل
  مستند، تجربه شهري

  
   مقدمه .1

هاي ايراني ) اثر خسرو سينايي يكي از فيلم1356(فيلم امپرسيون هاي يك شهر: تهران امروز
كوشد تجربه حضور در جغرافياي هتروتوپيايي كالنشهر مدرن را براي مخاطب است كه مي

ي كالنشـهر تهـران در دوره   هاها و ويژگيخود بازنمايي كند. هدف فيلمساز ثبت مشخصه
اگر چه سينايي در گذار از سنت به مدرنيته و انتقال اين تجربه به مخاطبان فيلم خود است. 

اي از زندگي خود را در تهران گذراند. سينايي پيش شهر ساري متولد شد، ولي بخش عمده
 زمينـه  در او مطالعـاتي  يپيشـينه  بود، و ي معماريآموختهدانشاز تحصيل در رشته سينما، 

و كنكـاش وي در ماهيـت شـهر     تهران امروزشناسي فيلم ، در زيباييمعماري و شهرسازي
 از اسـتفاده  با و تحليلي - توصيفي روش با كه حاضر پژوهشيابد. مدرن به خوبي نمود مي

كوشـد بـه   مي ايرشتهميان رويكردي از گيريبهره با است، گرفته صورت اي كتابخانه منابع
اين اثر بپردازد، و از ايـن مـدخل ديـدگاه     در شهري تحليل نحوه بازنمايي تجربه بررسي و

 فيلمساز نسبت به فرايند مدرنيزاسيون شهري در دوره پهلوي را مورد تحليل قرار دهـد. در 
 جاودانه و ثبت در سينما مديوم ماهيت بر بارها خودارجاعانه ايگونه به فيلمساز فيلم، طول
سـينايي از مـدخل    شـود كـه  در پژهش اين بحث مطـرح مـي   .كندمي اشاره لحظات كردن

 پيشبرد در حاكم قدرت نقش كوشدبازنمايي تجربه كالنشهري در تهران مدرن، همچنين مي
. مورد اشاره قرار دهد را مطلوب اجتماعي انسجام به دهيشكل آمرانه و مدرنيزاسيون پروژه

 فيلمسـاز  كـه  گـردد مـي  آشكار نكته اين و بررسي صورت گرفته در اين پژوهش، تحليل با
 .دارد انتقادي ديدگاهي پهلوي حكومتي در دوره مدرنيزاسيون آمرانه فرايند به نسبت

  
  هاي شهري و بازنمايي تجربه كالنشهري مدرن ژانر سمفوني 1.1
بيستم گسترش فضاهاي كالنشهري  قرن ابتدايي هايدهه و نوزدهم قرن انتهايي هايدهه در
ها و تاثرهـايي قـرار   ، محركهاهاي مدرن را در معرض شوكآوري سوژهپيشرفت در فنو 
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اي كـه بسـياري از ايـن    دادند كه سنخيتي با صلح، صفا و آرامش جهان سنتيِ روسـتايي مي
شـناس بـزرگ   ي جهان مدرن، در بستر آن پرورش يافته بودند، نداشت. جامعـه ساكنان تازه

كوشيد وضـعيت ادراكـي نوظهـور     كالنشهر و حيات ذهنيقاله آلماني، گئورگ زيمل، در م
  ها و تاثرهاي كالنشهر مدرن را تبيين نمايد:بوجود آمده به واسطه تكثر شوك

تجاربي چون يورش سريع تصاوير متغير و ناپيوستگي ادراك مبتني بر نگاهي واحـد و  
د كه كالنشهر ميغيرمنتظره بودن هجوم تاثرات. اين حاالت، حاالت روانشناختي هستن

هاي حسي حيات ذهني، شهر تفاوت بسياري با شـهر كوچـك و   آفريند. در مورد بنياد
  ).54، 1372(زيمل،  زندگي روستايي دارد

پردازان بر اين باورند كه همين شرايط ادراكي مدرنيته شهري بـود كـه   بسياري از نظريه
هانسن، پژوهشـگر برجسـته مـرتبط بـا     ساز ظهور هنر سينما گرديد. آنچنان كه ميريام زمينه

سينما از ابتدا به مثابـه بخشـي از فرهنـگ نوظهـور     كند مطالعات سينما  و مدرنيته بحث مي
هاي نمايشي شهر مدرن ظهور بصري و جذابيتبا منظرهاي  در پيوندو  مدرن گراييمصرف
خيـره سـوژه  فرهنگ بصري و فضايي مبتني بر تحرك و پويايي شهر مدرن، نگاه  .پيدا كرد

 ,Hansen). داشـت هاي شهري بـه تحـرك وا مـي   جذابيت تسخير هاي شهري را به منظور 

، به ادراك سنتيسوژه ايستا و منزوي » تمركز«و » توجه«ادراكي از  از اين رو الگوي(1 ,1994
 شهري تغيير پيـدا كـرد  متحرك  سوژه» تمركزعدم«و » انديشيپراكنده«در حال گذار، توام با 

كالنشهري، و ظرفيت  تجربه و سينما ميان هايبر شباهت پردازاناين نظريه ).1390امين، (بني
كنند (شـيل و  مي تاكيد متحرك تصاوير از اي مجموعه مثابه به مدرن سينما در بازنمايي شهر

تجربـه  كالنشـهري، و انتقـال    فضـايي  - بصري هايبازنمايي مشخصه .)1391فيتزموريس، 
 هاي اوليه تاريخ سينماست. همچنـين تـالش  اصلي بسياري از فيلم شهري يكي از مضامين

هاي دهه شهري سمفوني هايفيلم در توانمي را كالنشهري نوين زيبايي اين بازنمايي براي
تـوان بـه   هاي سمفوني شهري اين دوران مياز ميان فيلم .كرد مشاهده سي ميالدي و بيست

ساخته  پاريس خفته، )1921ر (استراند و چارلز شيل پلبه كارگرداني  مانهاتا آثاري همچون 
برلين، سمفوني يك )، 1926(ي آلبرتو كاوالكانتبه كارگرداني  ساعات تنها  ،)1923كلر (رنه 

به كارگرداني ژيگا ورتف  مردي با دوربين فيلمبرداري)، 1927والتر روتمان (اثر  شهر بزرگ
 اشاره كرد. اين آثار به عنوان ترسيم كننده )1930( ساخته ژان ويگو درباره نيس و )،1929(
در  .(Hake,  2008, 243)شوند در نظر گرفته مي» برخورد مولد ميان سينما، شهر، و مدرنيسم«
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هـاي  هـا و تكنيـك  گيـري از ظرفيـت  اين آثار شيوه و فرم بازنمايي كالنشهر مدرن بـا بهـره  
يت بيشتري برخوردار است. بـزعم  سينمايي، نسبت به بازنمايي واقعيت فيزيكي شهر از اهم

اوريچيو، تاثيرپـذيري از دسـتاوردهاي هنرهـاي بصـري مـدرن خصوصـا آثـار هنرمنـدان         
هـاي  شناسي فيلمكوبيست، فوتوريست، اكسپرسيونيست و دادائيست تاثير فراواني بر زيبايي

 و دندبو »چشم دوربين« مفهوم تبلور هاژانر سمفوني شهري بر جاي گذاشته است. اين فيلم
هـاي  مونتـاژ و ديگـر تكنيـك    از گيـري بهـره  با شهري مختلف هايزمان و فضاها هاآن در

 و شـهرها آنچنان كه باربارا منل در كتاب  .(Uricchio, 2008) شدندمي تركيب هم با سينمايي
 اپيزوديـك  هايروايت انتزاعي، اشكال و هاكمپوزيسيون«ها كند در اين فيلمبحث مي سينما

 فـيلم  ).42 ،1395 منـل، (»سـاختند مـي  متجلـي  را شـهري  مدرنيته تجربه سينمايي مونتاژ و
 ايرانـي  اثار برجسـته  از يكي سينايي خسرو اثر) 1356(امروز تهران: شهر يك هايامپرسيون

ثبت  در دوران گذار از سنت به مدرنيته را تهران مدرن كالنشهري تجربه كوشدمي كه است
توان به آثـار ديگـري در   از اين منظر همچنين مي .كند بازنمايي خود مخاطب و آن را براي

اثر  مفهومي هنر تهران:قاجار،  فاروقي ) ساخته احمد1341( امروز تهرانسينماي ايران مانند 
) اشـاره  1351به كارگرداني خسرو پرويـزي (  51 تهران )، مستند1392اصالني ( محمدرضا

بـه كـارگرداني    امـروز  تهـران : شـهر  يك هايامپرسيون حال فرم و ساختار فيلم اين كرد. با
هاي بيست و سـي  شهري ساخته شده در دهه هايهاي مشهودي با سمفونيسينايي تفاوت

هـدف سـينايي در اثـر خـود، ارايـه ريـتم و        دارد. ميالدي از شهرهاي اروپايي و آمريكايي
افتـد  شهري اتفاق مي ونيضرباهنگ زندگي كالنشهري، آنچنان كه در آثار مرسوم ژانر سمف

نيست، بلكه بيشتر بازنمايي تجربه زندگي كالنشهري در جامعه در حال گـذار از سـنت بـه    
: امپرسـيون گيـرد، مدرنيته مورد نظر اوست. اين نكته در عنوان فيلم نيز مورد اشاره قرار مي

  .هاي يك شهر: تهران امروز
  

     مدرن  گذار از سنت به مدرنيته در كالنشهر تهران .2
اگر چه تهران در دوره آقا محمدخان قاجار به عنوان پايتخت ايـران انتخـاب شـد، در دوره    

ي كشـور در آن  پهلوي بود كه به يك كالنشهر مدرن تبديل شد و بيشتر نهادهاي گرداننـده 
خورشيدي، جمعيتي  1165گرد آمدند. تهران كه در زمان انتخاب به عنوان پايتخت در سال 

فضايي ناشي از اولـين پـژواك    - هاي كالبديبا دگرگوني«يست هزار نفر داشت، در حدود ب
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(حبيبي، » نفر جمعيت 160000مدرنيته در ايران، پا به سده بيستم گذاشت. شهري با حدود 
 انداز تهران به ويژه با رشد و گسترش تكنولوژيچشم و ). در اين دوران، چهره153، 1389

توان شاهد مي«ها، به كلي دگرگوني شد. در اين مقطع حمل و نقل و افزايش شمار اتوموبيل
مفهوم نوگرايي (مدرنيسم) به مثابه يك الگو در شهرها (به ويژه تهران) بـود كـه در تمـامي    

ريـزي شـهري بـه شـدت اثـر      ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، كالبدي، مديريتي و برنامه
المللي تبـديل  ح). در دوره پهلوي دوم تهران با شتاب به يك كالنشهر بينهمان، »(گذاشت

 پيدا كرد و جمعيت آن بـا نـرخ بـااليي    گسترش چشمگيري 1357 تا 1332شد، و در بازه 
 1345به حدود يك ميليون و پانصد هزار نفر، در  1335افزايش پيدا كرد؛ جمعيت تهران در 
به چهار ميليون و پانصد هزار نفر رسيد.  1355ر و در به حدود دو ميليون و هفتصد هزار نف

ي ها را در بوتهاي بنيادين دگرگون كردند و آنشرايط زندگي مردم را به گونه تحوالت، اين
   آزمودند. مدرن و سنتي زندگي ضرباهنگ و ريتم تنش حاصل از تناقض شديد ميان

در آن  كـه  شودمي اي آغازكنندهيمعرف متن با هاي يك شهر: تهران امروزامپرسيونفيلم 
كند. تصاويري از ازدحـام و شـلوغي   فيلمساز احساس خود را نسبت به شهر تهران بيان مي

ترافيك شهري تهران از يك سو، و تصاويري از آزادي حركت و پرواز پرندگان در آسـمان  
ميان اين دو  دهند، و دوربين به طور متناوبزمينه اين متن را تشكيل ميدر سوي ديگر پس
كند. در ميان آمد و شد متناوب ميان اين دو منظر، ناگهان تصوير به بانويي منظر حركت مي

هاي خشك كند. اولين نماي فيلم شاخهخورد كه در خيابان حركت ميپوش برش ميسرخ
شود. بر روي تصوير، ايـن  دهد، سپس پرواز پرندگان به قاب كشيده ميدرختي را نشان مي

 شود:ها ظاهر مينوشته

ام، كـه  ام را در آنجا زيستهاين فيلم درباره شهر من است، جايي كه بخش عمده زندگي
هايش به تفكراتم شكل داد. من در اين بندي كرد، كه ريتمهايش روزهايم را قابچرخه

شهر به دنيا نيامدم. همانند بسياري ديگر، فروكشيده شده بوسـيله انـرژي و سـرزندگي    
 .امبه اينجا آمده كالنشهري

كند، و هاي زندگي در كالنشهر تهران اشاره ميها و چالشدر ادامه فيلمساز به دگرگوني
تالش براي حفظ كنتـرل در ميـان آشـوب شـهري كـه در حـال       «پذيري و به لزوم انعطاف

كند. دوربين سپس يك چراغ است، اشاره مي» متالشي شدن و تبديل شدن به يك كالنشهر
اي را براي نمـايش تيتـراژ اوليـه    زمينهگيرد كه پسراهنمايي و رانندگي را در قاب ميقرمز 
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دهد. تصوير گرافيكي، ابتدا شمايل يك منظـر شـهري سـنتي بـا بناهـايي بـا       فيلم شكل مي
دهد و سپس به صورت گرافيكـي، تصـويري از منظـر شـهري     معماري سنتي را نمايش مي

گـردد. در ايـن جـدال ميـان     ه، جايگزين منظر سنتي ميمدرن متشكل از ساختمان بلندمرتب
آيد. در ادامـه بـه صـورت    هاي مدرن و سنتي، اسامي عوامل فيلم به نمايش در ميساختمان

شود كه بعد از چند لحظه فرم بدن عـابر بـه   گرافيكي شمايل يك عابر پياده نمايش داده مي
اتوموبيـل بـر روي چـراغ  قرمـز     كند، و شمايل گرافيكـي يـك   اتوموبيل دگرديسي پيدا مي

را بر روي چـراغ ظـاهر   » تهران امروز«شود. با حركت اتوموبيل، عبارت راهنمايي ظاهر مي
شود. در اين تيتراژ اوليه گذار از شهر سنتي به شهر مدرن، با گذار از عابر پياده به ماشين مي

ز بـر اهميـت اتوموبيـل در    گيرد. از اين رو، از همان ابتدا فيلمسـا متحرك در پيوند قرار مي
كنـد. خصوصـا نمـايش و    دهي به بافت فرهنگي و اجتماعي تهران معاصر تاكيـد مـي  شكل

زمينه چراغ قرمز جالب توجه است. چـراغ  هاي گرافيكي بر روي پسقرارگيري اين شمايل
تواند به نظم و كنترل اجتماعي داللت داشته باشـد، و لـزوم كنتـرل    راهنمايي و رانندگي مي

جتماعي در فرايند گذار از شهر سنتي به كالنشهر مـدرن، و همچنـين در گـذار بـه سـوي      ا
جامعه ماشيني معاصر. به بيان ديگر، در اين گذار از شهر به كالنشهر كه با انفجار و آشـوب  
توامان است، فيلمساز اهميت سيستم انظباطي و كنتـرل كننـده حكـومتي در ايجـاد نظـم را      

  ). 2و  1ر سازد(تصاويبرجسته مي

   
 ماخذ: (تصاوير برگرفته شده از فيلم)   2و  1تصاوير  - 
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  بازنمايي فرايند مدرنيزاسيون معمارانه و شهري تهران   .3
هـايي  اي تنگ و باريك با معماري سنتي و سـاختمان پس از پايان تيتراژ اوليه، تصوير كوچه
به سختي از كنار دوربين متحـرك مـي  شود. عابران، در حال زوال و ويراني نمايش داده مي

با توجه به شرايط زندگي معاصر در تهران سخن مي» فضاي بيشتر«گذرند. راوي از نياز به 
كند كه به منظور همگام شدن شهر با ضرباهنگ عصر مدرن، به تدريج اين گويد و اشاره مي

داد. تصـوير بـه   هاي تنگ و باريك جاي خود را به بلوارهاي فراخ و وسيع خواهنـد  كوچه
نمايي از بلواري مدرن كه در آن جريان حركت شهري به راحتي امكان پذير اسـت، بـرش   

خورد. مجاورت اين دو نما در شروع فيلم از اهميت فراواني برخوردار است، و در پيوند مي
گيـرد و  با مفاهيم ارايه شده در تصاوير گرافيكي بر روي چراغ راهنمايي و رانندگي قرار مي

اي سنتي به سوي جامعه ماشين محور مدرن داللت دارد. در دوران ه فرايند گذار از جامعهب
ترين تغييرات پهلوي تحوالت اساسي در ساختارهاي شهري تهران پديد آمد، و يكي از مهم

بود كه دگرگـوني  » قديمي هايخيابان تعريض و جديد ميادين و هاخيابان پيدايش«كالبدي 
» تمامي ابعـاد زنـدگي  «). اين تغييرات 1397شهر را در پي داشت (درگاهي، بنيادين سيماي 

شهر تهران بـه طـور خـاص از    «شهروندان را تحت تاثير خود قرار داده بود، و در اين ميان 
). دگرديسـي شـهري را مـي   113، 1400(كريمي، » اصالحات شهري جديد منتفع شده بود

 حكومـت  ارون هاسمان مقايسه كرد. در زمانتوان با پروژه نوسازي شهري پاريس توسط ب
سوم، پروژه حكومتي بازسازي شهري پاريس، تحت نظارت و سرپرستي هاسـمان،   ناپلئون

 شتاب پاريس كهنه انجام اين پروژه، زوال ساختار شهري پاريس را به كلي دگرگون كرد. با
وسازي شهري، فراتر از كرد. اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه اين طرح ن پيدا بيشتري

ابزاري بـه منظـور پيشـبرد     در ذات خود ي صرف معماري و شهري،يك پروژه زيباشناسانه
. پروژه هاسمان مفهومي بنيـادي  (Buck-Morss, 1995,14)يك برنامه حكومتي و سياسي بود 

. هاي ذاتي مدرنيته اسـت در مطالعات مرتبط با مدرنيته است؛ اين پروژه آشكاركننده تناقض
» ويران ساختن«همچنان كه با پيشرفت و توسعه و آباداني توامان است در بطن خود فرايند 

. از اين رو، در رابطه با پروسه نوسـازي   (Gourgouris, 2006, 215-216) گيردرا نيز در بر مي
شهري تهران در عصر پهلوي، نبايد اين نكته را فراموش كرد كه شهر جديد، بـر بسـتري از   

  ). 4و  3شد (تصاوير ها ساخته ميها و طرد شدهها، به حاشيه رانده شدهويرانه
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  ماخذ: (تصاوير برگرفته شده از فيلم)   4و  3تصاوير  - 

گيرد و يكي از هاي نوسازي شهري مورد تاكيد قرار ميدر طول فيلم بارها اهميت پروژه
هاي سنتي را در متعددي، ساختماندهد. فيلمساز در نماهاي مضامين اصلي فيلم را شكل مي

كند و ساختمان و برجي زمينه فوكوس ميدهد، و سپس دوربين به پسزمينه نمايش ميپيش
هـاي  دهد. ساختمانمدرن را كه در دورنماي شهر در حال بر افراشته شدن است نمايش مي

شـوند.  ا مـي هاي توامان بـا ايـن بناهـ   مدرني كه جايگزين بناهاي سنتي و تاريخي و خاطره
هـاي  هـا احسـاس  در ايـن صـحنه   هاي بلندمرتبه مدرنمجاورت معماري سنتي با ساختمان

انگيزد، اين تواماني هم از حس و حالي نوستالژيك برخوردار اسـت و در  متناقضي را بر مي
كنـد. در نظريـات   عين حال به ناگريزي اين روند و تنش اجتماعي حاصل از آن اشاره مـي 

سازي نماها، به مثابه يكي از الزامات زندگي نـوين  سازي مدرن، فرايند سادهمعماري و شهر
شد و كالنشهري و به مثابه نياز عصر جديد براي شفافيت و وضوح بيشتر در نظر گرفته مي

در ايـن نظريـات،   . (Ward, 2001, 56)كـرد به صداقت اجتماعي معماري نـوين داللـت مـي   
شـد،  گرايي يكسان در نظر گرفته ميماليسم و كهنهسانتي معماري مبتني بر تزيينات سنتي، با

و در ضرباهنگ شتابان مدرن شهري، جـايي بـراي احساسـات كهنـه و از مـدافتاده وجـود       
اي همچون محسن فروغي، گابريل گوركيان، و وارطان هوانسـيان  نداشت. معماران برجسته

دادنـد. ايـن   د تاكيـد قـرار مـي   را مور» اهميت سادگي در طراحي«ها و آثار خود، در نوشته
تـزيين و  «هاي آدولف لوس، معمار مدرن اتريشي و مقاله معماران خصوصا متاثر از انديشه

تــرين نشــريات ). در ســرمقاله يكــي از مهــم129- 128، 1400او بودنــد(كريمي، » جنايــت
عنصر و  سادگي بايد به«، بر اين نكته تاكيد شده بود كه آرشيتكتمعماري اين دوران به نام 
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). همچنين جـايگزين شـدن   129(همان، » هاي مدرن ايران تبديل شودخصيصه اصلي خانه
توان ي بناهاي مدرن را ميهاي سنتي و معماري بومي با ظاهر سادهي مزين ساختمانچهره

شود ارتباطي را  نمودي از گذار از دوران قديم به دوران مدرن در نظر گرفت. از اين رو، مي
گيري هويت اجتماعي مدرن مورد نظر حكومت پهلـوي  نيزاسيون شهري، و شكلميان مدر

سازي و احياي روحيـه جمعـي ملـي بـه منظـور      متصور شد، و ان را به تمثيلي براي جوان
. نزد والتـر بنيـامين،   (Ward, 2001, 44-48) همگام شدن با ضرباهنگ دوران مدرن لحاظ كرد

 بـه  دهيشكل در از اهميتي بنيادين شهرسازي مدرن،معماري و  واكاوي و كنكاش بررسي،
بـه زعـم وي، ذات و ماهيـت مدرنيتـه را     . (Mack,2009, 72)است  برخوردار مدرنيته نظريه

توان به درستي ادراك نمود. خارج از بافت فضاهاي شهري مدرن و فرهنگ كالنشهري نمي
ه به عـدم امكـان حصـول يـك     بنيامين معتقد بود كه تجربه مدرن تجربه ويرانه است. ويران

 تخريـب  مسـتلزم  سـاختن «كنـد. از منظـر بنيـامين،    كمال و تماميت در مدرنيته داللت مـي 
ناپـذير ويرانـي بـر هـر امـر انسـاني حـاكم        قانون اجتنـاب «)، و 117، 1396بنيامين، »(است
جالب اينجاست كه فيلمساز در قاب برخي از ساختمانهاي  .(Gourgouris, 2006, 217)»است

كند و بناي مـدرن را در  ها پر مياي از ويرانهي تصوير را با تودهزمينهبلند مرتبه مدرن، پيش
اي بـه همـين لـزوم ويرانـي     تواند اشـاره دهد. اين مجاورت ميزمينه تصوير نمايش ميپس

هاي جديد باشد و خصوصا بـه مفـاهيم اجتمـاعي و    گذشته به منظور بنيان نهادن ساختمان
دهنـد كـه در بطـن    هـا، تخريبـي را نمـايش مـي    ان هم داللت دارد. اين ويرانهفرهنگي توام

). به تعبير ديگر داللتي بر اين نكته كه در پس ايـن  44، 1396پيشرفت جاي دارد (عماديان،
و  5) (تصـاوير  72(همـان،  » زندشبح ويراني پرسه مي«جلوه درخشان و فريبنده شهر مدرن

6.(  

   
  ماخذ: (تصاوير برگرفته شده از فيلم)  6و  5تصاوير   - 
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ترافيك و شلوغي شهري ديگر مضمون كليدي فيلم است. آنچنان كـه اشـاره شـد ايـن     
گيرد. تاثير متقابل پيشرفت صـنعت  مضمون از همان اولين نماهاي فيلم مورد تاكيد قرار مي

هـا  ور اتوموبيـل ها و ديگر ملزومات عبور و مري خياباناز يك سو و توسعه توليد اتوموبيل
سازد كه چندان با آن آشنا نيست. در طول فيلم، در اين دوران تهران را با شرايطي روبرو مي

ها را نمايش ساز بارها آشفتگي و هرج و مرج به وجود آمده به واسطه حركت اتوموبيلفيلم
هـا جريـان   هاي تازه تاسيس كه در آندهد. اين نماها، در مجاورت با نماهايي از بزرگراهمي

افتد، لزوم اعمال تغييرات شهرسازي براي همگـام شـدن   ها اتفاق ميروان حركت اتوموبيل
دهد. حركت شهروندان بـا اتوموبيـل در   با ضرباهنگ ماشيني معاصر را مورد توجه قرار مي

 .(Urry, 2005, 25-28)هاي زندگي شهري مـدرن اسـت   درون شهر، يكي از مهمترين كيفيت
ا اهميت اتوموبيل و تاثير حركت و پويايي اتوموبيل بر روي زندگي اجتماعي در همين راست

گيرد. اتوموبيـل  شهر مدرن نيز از مضاميني است كه در نماهاي بسياري مورد توجه قرار مي
در  .شـود مـي  گرفتـه  نظر مدرن در سرعت و شتاب و ارتباط با پيوند در مدرنيته مباحث در

بندي جغرافياي شـهري تهـران   متعاقب آن، بر بازپيكره و الزاماتها فيلم همين تاثير اتومبيل
 پياده فرد يك ديد زاويه براي شهر تهران سنتي معماري حاليكه در گيرد.مورد تاكيد قرار مي

 تهـران  كـه  رسـد مـي  نظـر  به كرد،مي حركت شهري فضاهاي ميان در كه بود شده طراحي
 پيدا غلبه شهري گستره بر ماشيني مسيرهاي و شده اتوموبيل طراحي سرنشين براي امروزي
 قسمتي در. بود گرفته قرار اشاره مورد نيز فيلم ابتدايي تيتراژ گرافيك در كه اينكته. اندكرده
 بواسـطه  شـهر،  در رويپيـاده  و زنـي مسيرهاي پرسه رفتن بين از همين به فيلمساز فيلم، از

  كند.مي اشاره هااتوموبيل هجوم
هـا، و حركـت وسـايل    شـهري خصوصـا اهميـت شـهربازي     ميان فضاهايفيلمساز در 

را  شهربازي، شهروندان گذارد. تجربهها را به نمايش ميسرگرمي و شتاب حركتي اين پارك
 كارنـاوال  يـك  در حضـور  داد و مشـابه تجربـه  مي قرار شتاب و حركت هيجان معرض در

 كـار  يكنـواختي  از رهـايي  براي مفري عنوان به فراغت، ساعات در بود. شهروندان متحرك
هيجان و  اوردند. شور،هاي شهربازي پناه ميدستگاه الكتريكي و مكانيكي روزمره، به هيجان

هـا از  در ايـن صـحنه  . شدمي ذهني و رواني ارامش موجب انرژي توليد شده در اين جشن
فيلمسـاز بـه   كند. فيلم، خصوصا موسيقي نيز اين حس شتاب حركتي را به خوبي منتقل مي

هاي بازي آن را با نماهـايي از حركـت   طور متناوب نماهايي از شهربازي و چرخش ماشين
رسـد فيلمسـاز بـه    ). به نظـر مـي  8و  7زند(تصاوير ها در هم برش ميها در بزرگراهماشين
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هـا بـا ضـرباهنگ    شـهربازي  ايـن  در حركتي شتاب و ضرباهنگ ارتباط و پيوند ميان تجربه
 نـوين  كند. اين پيوند ميان تجربـه شـهربازي و احسـاس   ري مدرن اشاره ميزندگي كالنشه

و هيجان زندگي مـدرن مـورد تاكيـد بسـياري از نظريـه      پديد امده بواسطه شتاب، سرعت،
لذت بـردن   و سرگرمي و تفريح سايتي براي مثابه پردازان نيز قرار گرفته است. شهربازي به

 از برخواسته آن محتواي و فرم كه بود شهري يدهپد يك اساسا تصنعي، هايپرتياز حواس
 هـاي مشخصـه  ترينمهم از يكي. (Rabinovitz, 2012, 1-3)بود  مدرن هاي كالنشهرمشخصه

شوك بود. شهربازي با ايجاد شهري هايمحرك و هاشوك با مواجهه تجربه مدرنيته شهري
 و هـا شوك با مواجهه امادگي براي را ايتعديل و تنظيم شده، زمينه حسي هايمحرك و ها

 در هاشهربازي اين كرد. ظهورمي فراهم شهرنشينان براي شهري كنترل از خارج هايمحرك
 سـده بيسـتم   به نوزدهم سده چرخش هايسال در اروپايي و امريكايي كالنشهرهاي مدرن

 بدل شهرنشينان محبوب سرگرمي به قرن بيستم ابتدايي هايدهه در تدريج به و اتفاق افتاد،
نظريـه  برخـي  .بـود  سـينما همزمـان   ظهور با تقريبا آنها پيدايش رو اين از. (Ibid,2-5)شدند

. هر  (Ibid, 10-11)اندداده قرار تاكيد مورد را مدرن دو سرگرمي اين ميان هايقرابت پردازان
كنتـرل   امكان تجربه شـتاب و هيجـاني   شهرنشينان سينما، براي سالن و ها، شهربازيدو آن

كردند، و به مخاطبان خود مي فراهم مند از حس شور و حركت كالنشهري راشده و ميانجي
  هاي كالنشهري تطبيق دهند.كردند تا خود را با شوككمك مي

    
  ماخذ: (تصاوير برگرفته شده از فيلم)   8و  7تصاوير   - 
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  مند تهران مدرنبازنمود فضاهاي عمومي جنسيت .4
رود و حركت عابران و رهگذران شهري طور مكرر به درون فضاهاي شهري مي دوربين به

گيرد. آنچه بيش از هر چيز در اولين نماهايي كه از فضاهاي عمومي شهري به را در قاب مي
هـاي مـدرن در كنـار    ها و پوششكند حضور زناني با لباسگري ميآيد جلوهنمايش در مي

راوي نيـز ايـن مجـاورت مـدرن و سـنتي در فضـاهاي       هاي سنتي است. افرادي با پوشش
هاي مدرنيتـه در  دهد، و آن را به مثابه تناقضكالنشهري تهران مدرن را مورد توجه قرار مي

حضـور زن مـدرن در    اساسا يكي از مضامين اصلي فيلمكشاند.  جوامع سنتي به تصوير مي
ن مضمون مورد تاكيد قـرار  در سرتاسر فيلم بارها ايفضاهاي عمومي شهري تهران است و 

هاي فرهنگ مردساالر سنتي بود كه غالبـا زنـان را   . حضوري كه بر هم زننده ارزشگيردمي
كـرد.  كرد و قلمروي عمـومي را مردانـه قلمـداد مـي    به فضاهاي داخلي خانگي محدود مي

هاي اجتماعي نوين به دست آمده براي زنان، همچون حق راي، حق كـار در  بواسطه ازادي
 ايـن  بـا  توامان. نبودند خانگي كار به محدود ديگر كرد و تغيير در اجتماع زنان بيرون، نقش

 ظـاهري  چهره زنان، و حضور زنان در فضاهاي عمومي شهري، اجتماعي نقش در تغييرات
 عـومي  فضاهاي در بيشتري ازادي به زنان به تدريج .كرد تغيير سرعت به نيز زندگي سبك و

 مردسـاالرانه  فرهنگ مقاومت با ابتدا شهر در و ازادي زنان حضور اين  يافتند. دست شهري
هـاي اجتمـاعي و   ها و مجادلـه از اين رو زن جديد عنصري كليدي بود كه تنش .شد مواجه

  ساخت.فرهنگي شكل گرفته بواسطه تغييرات مدرنيزاسيون را متبلور مي
از يـك سـتاره زن    در بطن هرج و مرج كالنشهري دوربـين پوسـتري بـا ابعـاد بـزرگ     

كنند. در ها حركت ميزمينه عابران پياده و ماشيندهد، و در پيشموسيقي پاپ را نمايش مي
توان پوستر را به صورت كامل تماشا كرد و دائمـا حركـت   طول مدت اين نما به سختي مي

خواننـده بـه   كند. در اين ميان صـداي آواز  زمينه قاب را اشغال ميها در پيشافراد و ماشين
هاي صنعت سرگرمي، رسد. در اين بخش فيلم، نقش ستارهداستاني به گوش مياي غيرگونه

در درگيركردن ذهنيت و حواس مخاطبان حتي دربطن هرج و مرج كالنشهري مورد توجـه  
مـي  نصـب  شـهر  سـطح  در بزرگ ابعاد در و رنگي صورت به كه پوسترهاگيرد. اين قرار مي
 نگاه و بودند، برخوردار شهري مدرنيته بصري فرهنگ به دهيشكل در ديكلي نقشي از شدند،

. نقش اين پوسترها در تبليـغ سـيماي زنـانگي مـدرن     كردندمي جذب خود به را شهرنشينان
 ايـن  طريـق  از كردنـد. مـي  عمـل  شهر سطح در ايتوده رسانه عنوان به نقشي كليدي بود، و
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حضـور و تـاثير    شـد. مـي  تزريق جامعه درون به رنمد زنانگي از تصاوير گونه اين پوسترها،
گيـرد. در  هاي پاپ در فرهنگ كالنشهري در اواخر فيلم نيـز مـورد توجـه قـرار مـي     ستاره

خوانند. اين سـتارگان  هاي موسيقي پاپ بر روي صحنه آواز ميتفريحات طبقه مرفه، ستاره
يي مـدرن و همگـن از   دهي بـه سـيما  خصوصا در ترويج انواع جديد مد، و در نتيجه شكل

  جامعه نقشي كليدي داشتند.   
 پوشـش  كردن مرتب حال در كه بينيممي را ايفروشنده مرد از در اواخر فيلم تصويري

را براي براي » يك جهان تماما رويايي«ها ويترين فروشگاه. است ويترين پشت مانكن زنانه
هـا  . بكارگيري مانكن(Schivelbusch, 1995, 152)كردندهاي تماشاچي شهري فراهم ميتوده

هـا در  هاي طراحي ويترين فروشگاهترين استراتژيهاي زن) يكي از اصلي(خصوصا مانكن
كننده مدرنيته از زيبايي و زنانگي را هاي داخل ويترين، ديدگاه همگنمانكن شهر مدرن بود.

 ,Gronberg, 1997) .سازي بدن زنانهبخشيدند؛ ديدگاهي مبتني بر كاالوارگي و بتتجسم مي

ها در جذابيت بخشيدن به كاالها، و همچنين جذب ويترين فروشگاه هايمانكن (382 -377
 ايـن  هـا ويتـرين  هايمانكن با رابطه در مهم نگاه خيره رهگذران نقشي كليدي داشتند. نكته

 ماهيـت  بـه  دهنـده  شـكل  و اساسـي  عنصر يك مثابه به پوسترها همچون هاان كه بود نكته
هـا (وينـدو شـاپينگ) بـا     قرابت نگريستن به ويترين فروشگاه .كردندمي عمل مدرن خيابان

تجربه نگاه به پرده سينمايي مورد توجه نظريه پردازان متعددي همچون ان فريدبرگ، ماري 
پردازان همگي اين نظريه. (Friedberg, 1993, 93)ان دوان، و جوليانا برونو... قرار گرفته است

گري سـينمايي در نظـر   ها را به مثابه پارادايمي براي نظارهيستن به ويترين فروشگاهايين نگر
توانـد از كيفيتـي خودارجاعانـه    اند. از اين رو اين صـحنه هـا در فـيلم سـينايي، مـي     گرفته

  برخوردار باشد.
  

دهي به هويت ملي و بازنمود آن در مستند نقش فضاهاي فرهنگي در شكل .5
  سينايي  
گيرد، و راوي بيان مـي هاي ابتدايي فيلم دوربين برج شهياد (ازادي) را در قاب ميدر بخش

سـازد.  را مجسـم مـي  » روياي آينده تهـران «توان بنايي در نظر گرفت كه كند كه برج را مي
داشت دو هزار و پانصدمين سالگرد تاسـيس  راوي دليل ساخت اين يادمان شهري را گرامي

كند و سپس فيلم به نمايي از سـرديس پهلـوي دوم كـه در درون    پادشاهي ايران معرفي مي
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كند، خورد. دوربين سپس در ميان فضاهاي داخل موزه حركت ميموزه قرار دارد، برش مي
كنـد، و بارهـا   دهد. اين روند در طول فيلم ادامه پيـدا مـي  هايي تاريخي را نمايش ميو ابژه

هـا  هاي تاريخي نگاه داشـته شـده در آن  و ابژه هاها، گالرينماهايي از فضاهاي داخل موزه
حال اشاره فيلمساز به برج شهياد (آزادي) به عنوان سمبل اينـده  شود. با ايننمايش داده مي

هاي تاريخي در درون موزه تامل بيشـتري  تهران و سپس نماي سرديس شاه، و نماها از ابژه
گيـري از گذشـته در   شيوه تعامل و بهرهتوان بحث كرد كه فيلمساز طلبند. به تعبيري ميمي

ها اساسا يكي از دهد. موزهدهي به آينده در فضاي موزه را مورد توجه قرار ميراستاي شكل
دهي نهادهاي فرهنگي جامعه مدرن بودند كه در عين حال در ايجاد ادراك از تاريخ، و شكل

براي نگهداري و محفـوظ  كردند. ميل به هويت فرهنگي و هويت ملي نقشي كليدي ايفا مي
بنـدي قـرار دارد. ابـژه از    ها در پيوند با ميل مدرن به كنترل، تصاحب، و طبقهكردن در موزه

اي در كليـت تـاريخي   شود، و به مثابـه قطعـه  اش مجزا و گسسته ميبافت فرهنگي تاريخي
 .(Pieterse, 2005, 171)شـود انتزاعي برساخته شده و مطلوب قدرت حاكم نمـايش داده مـي  

ها و معاني جديدي را به قطعـه  توان داللتبندي و شيوه بازنمايي ميهمچنين با نحوه طبقه
بنـدي و  دهنده و نقش قدرت حاكم در توليد، طبقـه حال فرايند شكلتاريخي بخشيد. با اين
ها در به نمـايش گذاشـتن   هاي مدرن همواره از موزهماند. حكومتبازنمايي موزه پنهان مي

كنند. بزعم دريدا هيچ قدرت گيري ميدهي به يك اينده مطلوب بهرهه منظور شكلگذشته ب
سياسي بدون كنترل آرشيو وجود ندارد و از اين رو همچنين، هيچ آرشيوي بدون قـدرت و  

. فرايند آرشيو كردن و به نمايش گذاشتن  (Christie, 2012, 241) سياست آرشيو وجود ندارد
همچون سركوب، سانسور، و محو كردن در ارتباط اسـت. شـيوه    هاييگذشته با سواستفاده

دهي به آينده مطلوب و ايجـاد  آرشيو كردن از خواست قدرت و حاكميت در راستاي شكل
 و ملـي  هـاي مـوزه  اين از گيريبهره در حاكم قدرت كند. نقشانسجام اجتماعي تبعيت مي

سـازمان  طريق شـيوه  برخوردار است. ازيك اجتماع خيالي از اهميت فراواني  به دهيشكل
 .شـود مـي  ارايـه  مخاطـب  بـه  حاكم قدرت نظر مورد تاريخي روايت ها در موزه،دهي ابژه

كند تا خود را بـه مثابـه   شهرنشين مدرن كمك مي نامتجانس روايت تاريخي كه به جمعيت
هـا  وزهفرهنگ پيوسته و منسجم تاريخي در نظر بگيرنـد. از ايـن رو مـ   - بخشي از يك ملت

بودند. فيلم اين نكته را مورد  فرهنگي پيوستگي و اجتماعي انسجام خلق منظور به نهادهايي
دهد كه در دوره حكومت پهلوي و در تالش براي مدرنيزاسيون ايران، مـوزه توجه قرار مي

شناسي، موزه فرهنگـي و ....  هاي فراواني با مضامين متنوعي همچون موزه ملي، موزه مردم
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بررسي رابطه ميـان   هاي اخير،در سالشدند. اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه ساخته 
بـه يكـي از     (Bruno, 2007, 28)»سـينما  شناسانههتبارشناسي موز«و توجه به  ،سينما و موزه

گري مباحث مهم در مطالعات سينمايي تبديل گشته است؛ توجه به اين نكته كه تجربه نظاره
و فـيلم مـي توانـد     ،ه حركت در ميان فضاهاي گالري و  موزه  قرابت داردسينمايي با تجرب

از ايـن  . (Bruno, 2014, 143)اي مشابه تجربه بازديد از موزه ارائه دهـد  براي تماشاگر تجربه
  تواند از ماهيت خودارجاعانه برخوردار باشد.ها ميها و گالريرو تصاوير فيلم از موزه

تصوير از نمايي از يك اجراي تئاتري مدرن، به درون موزه مـردم در ادامه همين فصل، 
هـاي سـنتي و بازنمـايي كننـده     هاي مومي با لباسخورد كه در آنجا پيكرهشناسي برش مي

كنـد كـه در حاليكـه چشـمانش     اند. راوي اشـاره مـي  فرهنگ بومي، به نمايش گذاشته شده
كند، با اينحال ذهنش درگير تصاويري ا ميبازيگران ايران مدرن را بر روي صحنه تئاتر تماش

اند، و تسخير شده» سكوت ايستا«هاي متفاوت ايراني گذشته است، كه در يك از شخصيت
شناسي ملي يكي از نهادهاي بود كـه  شوند. موزه مردمشناسي نمايش داده ميدر موزه مردم

 كـه  شـود مـي  ك كوشيدهدر مطالعات آكادمي غالبا حاليكه ثمره زندگي مدرن شهري بود. در
 گرفته شود، نظر در شهري ايتوده فرهنگ از مجزا و گرايانهنخبه نهادي عنوان به را هاموزه

پسند فرهنگـي  هاي عامهها را بايد بخشي از سرگرميپردازان معتقدند اين موزهبرخي نظريه
گسترش مـوزه جالب اينجاست كه رشد و . (Schwartz, 1995, 8)قرن نوزدهم در نظر گرفت

هـا در دهـه  شناسي تقريبا همزمان با رشد و گسترش سينما بود. اين گونه از موزههاي مردم
هاي فرهنگـي ملـي ظهـور و    هاي انتهايي قرن نوزدهم، به منظور حفظ و نگهداري از سنت

شناسي ملي در شهر مدرن كاركردي نوستالژيك داشـتند، و  هاي مردمرواج يافت. اين موزه
هاي فرهنگي سنتي كه در مواجهـه بـا   هاي منجمدشده و تابلومانندي از گونهلحظه هادر آن

سازي در حال زوال و ناپديد شدن بودند، به نمايش گذاشـته  شتاب مدرنيته و فرايند صنعتي
 ابديت آنها به و كردندمي تسخير را شدن ناپديد معرض در هايلحظه هاموزه شدند. اينمي
ها به شكل كامال ها رشد و تكامل پيدا كردند و پيكرهج اين گونه موزهبه تدري .بخشيدندمي
هـا، بـه   تـر ايـن مـوزه   يافتهتر و تكاملهاي پيشرفتهشدند. در مدلاي طراحي ميگرايانهواقع

تدريج مرز جدا كننده ميان صحنه نمايش ارايه شده و بازديد كننده از ميـان رفـت، و بـراي    
هـا و صـحنه چيـدمان شـده  حركـت      پديد آمد كه در ميان پيكره بازديدكنندگان اين امكان

خواندند ها مخاطبي متحرك را فرا مياين موزه حال عين در. (Sandberg, 2003, 19-21)كنند
هـا  هـاي تـاريخي گسسـته، ميـان آن    هاي منجمد شده و لحظـه كه با حركت در بين صحنه
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يافتـه  ها، با ادراكـي چندحسـي و تـن   موزهاز اين رو تجربه اين  پيوستگي خيالي ايجاد كند.
هاي منجمد شده به منظـور  توامان بود و مخاطب متحرك خود نيز بخشي از ميزانسن پيكره

شـد. مختصـات زمـاني متضـاد     شكل دادن به روايت تاريخي پيوسته و منسجم مبـدل مـي  
لحظـه ها و برخورد تحرك و پويايي مخاطب با سكون، سكوت و ايستايي مخاطب و پيكره

 نگريسـتن  هاي تاريخي خود منشا لذت و سرگرمي بود. از اين رو براي ناظر متحرك لذت
پردازان برخي نظريه آمد.هستند پديد مي معلق زندگي و مرگ ميان مرز در كه هاييپيكره به

توان بحـث  اند. با اين حال ميشناسي مومي با مرگ اشاره كردهبه پيوند و قرابت موزه مردم
حضـوري قـاطع    آنفيگور مـرگ در جغرافيـاي    ت كهاس زدهشبحمحيطي  موزه ذاتاكرد كه 

كشـد،  ها را ميآنگسلد، شان ميها را از بافت اصليقطعه. موزه (Stead, 2004,89-90)  دارد
. سينما نيز در اين وجهه (Ibid, 97)بخشدرستگاري و جاودانگي ميبه قطعه اما در عين حال 

بـه تعبيـر    در ارتباط با قلمروي مرگ هسـتند. هر دو و ، اشتراك دارد ميرايي و مرگ با موزه
غايتـا  نيـز  در فضـاي سـينمايي حكـاكي شـده اسـت، و فـيلم       » كالت مرگ«برونو، جوليانا 

انچنان كه ونسا شوارتز اشاره مـي . (Bruno, 2002, 146)بخشدتكنولوژي مرگ را تجسد مي
وند با هم قرار دارند و از اين منظر اين صحنه هاي مومي مدرن و سينما در پيكند ظهور موزه

ها در منجمد تواند برخوردار باشد. مشابه عملكرد اين موزهنيز از كاركردي خودارجاعانه مي
هـاي اجتمـاعي سـنتي كـه دوران آنهـا      كردن و جاودان كردن و از اين رو ثبت كردن مـدل 

اند، نقش فيلمساز در ضـبط  ل شدهاي براي به نمايش گذاشتن در موزه مبدگذشته، و به ابژه
توان مورد توجه قـرار  كردن و جاودانه كردن اين فرايند گذار از جامعه سنتي به مدرن را مي
اي ارمـاني حضـوري   داد. با اين حال سلطه مرگ در اينجا نيز، و در روياي برساختن آينـده 

هـاي ويتـرين  اي مانكنتوان همتايي برشناسي را ميهاي مومي موزه مردمقاطع دارد. پيكره
اي از اي، تجسـم گذشـته  هاي مـومي مـوزه  هاي شهري نيز در نظر گرفت. درحاليكه پيكره

هاي ويترين، تجسم لحظه حال در معرض اند، مانكندست رفته و محبوس در فضاي موزه
اي و مانكنهاي مومي موزهاند. پيكرهناپديد شدن هستند كه در فضاي ويترين محبوس شده

هر دو با سكوت، سكون و ايستايي خود، به ميرايي ذاتي نهفته در بطـن شـور و نشـاط    ها، 
  ).  10و  9كالنشهري و جهان مدرن داللت دارند (تصاوير 
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  ماخذ: (تصاوير برگرفته شده از فيلم)   10و  9تصاوير   - 

  
  خاطره در تهران مدرنهاي بيمدرنيزاسيون شهري و ظهور خيابان .6

فيلم در يك مونتاژ موازي، تصاويري از بناها و فضاهاي تهـران قـديم بـه نمـايش     در پايان 
شوند. بناهايي كه تنها در پيكر تصاوير حضور دارند و ديگر جسـمانيتي ندارنـد.   گذاشته مي

سـاز و  ها و فضاهاي خـاطره در مابين به نمايش گذاشته شدن اين تصاوير ايستا از ساختمان
شود كه با جاروي خود در روبي نمايش داده ميتصاويري از زباله داراي هويت تهران قديم،

توان برگهاي زرد ريخته شده در آسفالت خيابان است. ميحال جمع كردن و زدودن برگ
هاي قـديمي در نظـر گرفـت.    زده و ريخته شده را از لحاظ معنايي در پيوند با بناهاي خزان

فراز درخت بودند، و امروزه طراوت خـود را  هايي كه روزگاري سرسبز و بر همچون برگ
قديمي هم در فرايند مدرنيزاسيون شهري، كاركرد خود  پرشكوه اند، اين بناهاياز دست داده

 ايـن  رفـتن  بـين  از انـد. بـا  گرديـده  جـايگزين  مدرن هايساختمان اند و بارا از دست داده
 خـود  بـا  بناها اين كه تاريخي و هاخاطره معمارانه، و شهري نوسازي فرايند در هاساختمان

 بـدون  شـهري  به تدريج به تهران. (Hake, 2008, 159-160)شودمي محو نيز داشتند همراه به
 از گذشته كه شهري دهد.مي نمايش را زمان خود در ردپايي بدون كه شودمي تبديل خاطره

جـاروي زبالـه   .شـود مي محفوظ عكاسانه ايستاي تصاوير پيكر در تنها و شودمي زدوده آن
تواند نمادي از فرايند مدرنيزاسيون پهلوي باشد كه گذشـته و سـنت را بـا نيـروي     روبي مي

هاي ايستا در اين بخش خود تامل بيشتري مـي استفاده فيلمساز از عكس كند.خود محو مي
 مسير در هاعكس پيوندند، و پويايي در حركت با سينمايي متحرك تصاوير حاليكه طلبد. در

 مـرگ  و عكاسي ميان ذاتي پيوند و قرابت به پردازاننظريه از كنند. بسياريمي عمل گريدي
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انـد. عكاسـي از چيـزي يـا     ها يادآور مرگتمام عكس«كند: كردند. سونتاگ اشاره مي اشاره
ها با تكـه تكـه كـردن    پذيري و ناپايداري آن است. عكسكسي مشاركت در ميرايي، اسيب

، 1392، نتاگوسـ » (دهنـد امان زمان شـهادت مـي  ها، بر ذوب بيآنلحظات و منجمد كردن 
). لورا مالوي سكون و ايستايي تصوير عكاسانه را در تقابل با جريان سيال زمان در سينما 40

كند و متعتقد است دهد. مالوي از پژواك قدرتمند مرگ در  تصوير عكاسانه ياد ميقرار مي
سست از سيالن زمان ظاهر مي شود؛ اين تصاوير ايستايي تصوير عكاسانه در فيلم به مثابه گ

. ايـن تصـاوير   (Mulvey, 2006, 59-62)دهدو توقفي را در رابطه با گذشته و آينده شكل مي
عكاسانه، تحرك و پويايي تصاوير سينمايي را در تضاد با ايستايي و اهستگي مرگ قرار مي

مردمهاي مومي موزهاي قديمي، با مجسمههمچنين پيوند اين تصاوير عكاسانه از بناه دهد.
گذارند، نبايد از نظـر دور  اي منجمد شده به نمايش ميشناسي كه فرهنگ سنتي را در لحظه
و  11بخشند(تصـاوير  كشند و در عين حال ابـديت مـي  داشت. هم موزه و هم عكاسي مي

12.(  
ين تصوير فـيلم مـورد   از سوي ديگر، تصاوير بخش پايان فيلم را بايد در پيوند با نخست

اي بـود.  بررسي قرار داد. آنچنان كه بحث شد اولين تصوير فيلم، نمايي از درخت خشكيده
توان برگ ها فروريختـه  هاي ريخته شده بر روي آسفالت خيابان را مياز اين رو نماي برگ
بر  هاي خشك اولين تصوير فيلم در نظر گرفت. از اين رو تصاوير فيلمشده از همان شاخه

گرد يك مدار بسته حركت مي كند. با يك بازگشت ابدي مواجه هسـتيم كـه از چرخـه آن    
گريزي نيست. مالوي در بحث خود پيرامون مرگ تصاوير عكاسانه، در رابطـه بـا تصـاوير    

 ها،گسست به سينمايي حركت دهد. توهمسينمايي نكته مهم ديگري را مورد توجه قرار مي
گذرند، وابسته است. از مي پروژكتور مقابل از كه فيلم سلولوئيدينوار  تاريك هايجداره و

 سـكون،  و ايستايي صرفا نه اين رو حركت سينمايي از اساس مبتني بر سكون است. مالوي
 حركـت  در شده پنهان كند؛ مرگمي اشاره سينمايي متحرك تصاوير در نهفته مرگ به بلكه

 سـوي  بـه  كنـد مي حركت مرگ سوي به فيلمي، هر كه افزايد،مي . مالوي فيلمي را تصاوير
از اين رو اين تصاوير سينمايي  (Mulvey, 2006, 66). آغاز پروژكشن از قبل ايستايي وضعيت

كشـد را نيـز در   كه فرايند مدرنيزاسيون و آرمان مبتني بر پيشرفت پهلوي را به تصـوير مـي  
 جهـان  ايـن  يد ادراك كرد؛ كـه پيوند با مرگ ذاتي نهفته در بطن تصاوير متحرك سينمايي با

غايتـا   خواهد بود، و آن نيز »ديگر روياي يك« صرفا نيز وعده داده شده رويايي و آرمانشهر
  .(Buck-Morss, 1995,5-6)واژگون خواهد شد



 383   )عليرضا صيادو  داريوش اسماعيلي( ... تجربه كالنشهريِ مدرن در مستند بازنمود

 

  

  
  ماخذ: (تصاوير برگرفته شده از فيلم)   12و   11تصاوير  - 

سرخپوش از بطن مجادله ميان ترافيـك  آنچنان كه اشاره شد فيلم با پديدار شدن بانويي 
پـوش يـادآور   شود. ظهور بانوي سـرخ شهري و رهايي حركت پرندگان در اسمان آغاز مي

هـا در ترسـيم   ترين قطعهشارل بودلر است كه از آن به عنوان يكي از مهم زن رهگذر قطعه
 در ميـان تـوده متحـرك شـهري، ناگهـان زنـي      كيفيت زندگي كالنشهري ياد شـده اسـت.   

 از نظـر دور سازد و سـپس  شود، شاعر را شيفته خود ميسياهپوش در برابر شاعر ظاهر مي
» شودكشد و بعد ناپديد ميدرخشد و شعله ميزند، ميدر برخوردي آني جرقه مي: «شودمي

كند هاي خود، بارها به اين شعر بودلر اشاره ميوالتر بنيامين در نوشته ).81، 1395(شايگان، 
در انتها همچـون بـانوي سـياه   كند. تبلور درخشاني از ذات تجربه مدرن معرفي ميو آن را 

شود، بانوي سـرخ پـوش فـيلم سـينايي نيـز، در      پوش بودلر، كه در دل جمعيت ناپديد مي
پـوش در طـول فـيلم    شود. اين بانوي سرخآشوب ترافيك و هرج و مرج شهري ناپديد مي

اي و آيد. اين حضور ماهيتي اسـطوره ه نمايش در ميالي فضاهاي كالنشهري ببارها در البه
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بخشد. ايـن تصـاوير احساسـي از    اي به واقعيت مبتني بر پيشرفت زندگي شهري ميافسانه
كنند. سكون، سكوت، آرامش، و آهستگي بانوي سرخگسست از واقعيت روزمره ايجاد مي

گيـرد. در حاليكـه   قرار ميهاي فيلم پوش در تضاد با تحرك، جنبش و پويايي ساير قسمت
فيلم ضرباهنگ شتابان زندگي كالنشهري و تغييرات اجتماعي و فرهنگي متعاقـب آن را بـه   

تواند به ايستايي و توقـف نهفتـه در بطـن    پوش ميكشد، حضور اين بانوي سرختصوير مي
پوش، زني بود كه بـراي  شور و نشاط و تحرك جهان مدرن داللت داشته باشد. بانوي سرخ

مدت چندين سال هر روز با پوشش سرخ خود در ميدان فردوسي به اميد مالقات معشـوق  
پوش تبلور و تمثيلي از مفهوم از دست كشيد. داستان بانوي سرخاش انتظار مياز دست رفته

تواند در نظر گرفته شود؛ از دست دادن آنچه كه زماني عزيز بود دادن در تهران مدرن نيز مي
ــواو ديگــر نمــي ــا وامت ــه چنــگ آورد. از ايــن رو، ب گيــري از بحــث مارگــارت ن او را ب

تـوان نمـاد مقاومـت، امتنـاع،     پـوش را مـي  ، بانوي سرخ  (Werth, 2013, 1037-1038)ورت
پايداري، ايستادگي در برابر پذيرش واقعيت لحاظ كرد، مقاومت در برابر پذيرش واقعيت از 

پوش جالب توجه است. او كه به سوي انوي سرخدست دادن. از اين رو نماهاي پاياني از ب
شود، و سپس در هياهو و آشفتگي كند، به تدريج از دوربين دور ميديگر خيابان حركت مي

شود. اين محو شدن به از بين رفتن پايداري ها و رهگذران، محو و ناپديد ميشهري ماشين
  ).  14و  13 تواند داللت داشته باشد. (تصاويرتهران كهن نيز مي

   
  ماخذ: (تصاوير برگرفته شده از فيلم)  14و  13تصاوير   - 
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  گيرينتيجه .7
ـ  راتيتـاث  و رهگـذر در شـهر،   كي به پرسه هاي يك شهر: تهران امروز،امپرسيون فيلم  يآن
شـباهت  در برابر ديدگان متحير و شگفت زده وي تهران  ي تغييرات و تحوالت شهرتماشا
ايستد، و به هيچ هاي خود ميداري از سوژهسرتاسر فيلم در فاصله ي معنيسينايي در  .دارد

شود، كدام از اين شاهدان و حاضران در تهران در حال گذر از سنت به مدرنيته، نزديك نمي
هـاي  ها، فضاها و سـازه  گذارد كالنشهر تهران كه برآيند گردهم آمدن تمامي اين پيكرهو مي

ي فـيلم تبـديل شـود. از ايـن منظـر، فـيلم       د به سوژه ي يگانهمعمارانه و شهري است، خو
توان يكي از آثار درخشان سينماي مستند ايـران، در بـازنمود تجربـه مدرنيتـه     سينايي را مي

هاي هاي شهري مرسوم كه در پي بازنمايي زيباييشهري دانست.  اين اثر برخالف سمفوني
ي متنـاقض  هايي از تجربه، به نمايش بارقهاندديداري و فضايي كالنشهرهاي نوظهور مدرن
هاي پديد آمـده توسـط فراينـد مدرنيزاسـيون     زيست كالنشهري در جامعه ي ايران و تنش

ي پـردازد، و بـه ويـژه نقـش قـدرت حـاكم در پيشـبرد پـروژه        آمرانه ي پهلوي در آن مـي 
انسـجام  دهـي بـه    ي فرهنگـي در راسـتاي شـكل   اش از گذشـته گيـري مدرنيزاسيون و بهره

  دهد. اجتماعي مطلوب خود را در بوته ي نقد قرار مي
  
  نامه كتاب
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