
13131313
87بهار و تابستان/ 2شماره /  دومسال/ نشريه هويت شهر

ش ـيل نقـررسي و تحلـب

ازي مدرنـاد از شهر سـما در انتقـ سين
***دكتر مهرداد نوابخش **امرئيدكتر سيد مصطفي مختاباد *دكتر سيامك پناهي

10/09/86: الهـ  تاريخ دريافت مق
10/02/87: تاريخ پذيرش نهايي

چكيده 

 با روش ،تحقيقدر اين .   است"چگونگي نقش سينما در انتقاد از شهرسازي مدرن    "مقاله حاصل پژوهشي در     اين  
، 3 بافت ،2هاي متن  اليه 1تحليل فيلم با ديدگاه محور همنشيني     ( تحليلي و توصيفي با تكيه بر روش نشانه شناسي اليه اي            

در ) 8ادراك اوليـه ،ادبيـات موضـوع و هرمنوتيـك    ( 7تحليل سه گانه اروين پانوفـسكي و) 6 و رسانه ها5، رمزگان4بينامتن
سـينما در فرآينـد انتقـاد از جريـان مدرنيتـه در ژانـر كمـدي سـياه،                   . هاي همنشين مفاهيم بازشكافت شده اند     تمامي اليه 

ي شـهري ابـراز   10وپيا و ديـست 9توپيـا  يون ارائهيري، استفاده از پالن شهري و همچن     هاي تلخ مدرنيته، نوستالژي شه    نشانه
رن تبلـور   فرايند حاصل از تحقيق به اين نتيجه دست يافته است كه اگر چه معمـاري و شهرسـازي مـد              .وجود نموده است  

ناصر مشخصه فضاهاي معمـاري و  ع، اما سينما همچون اكثر هنرها منتقد شهر سازي مدرن بوده و     جريان مدرنيته بوده اند   
.نقش بسزايي داشته اندشهرسازي در تجلي معنا و مفاهيم انتقادي 

واژه هاي كليدي

، شهرسازي مدرن، معماري مدرن، ديستوپياسينما

:Siamak.panahi@yahoo.comE-mailدانشگاه آزاد اسالمي،واحد ابهرعضو هيئت علمي دكتراي معماري،* 
:mokhtabm@modares.ac.irE-mailندانشگاه تربيت مدرس، تهرادانشيار گروه پژوهش هنر، دانشكده هنر،دكتراي فلسفه هنر، **

زاد اسالمي، تهراندانشگاه آواحد علوم و تحقيقات، انشيار ددكتراي جغرافياي شهري، ***
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مقدمه

،  بين سينما و شهر وجود داشته استاز نخستين حضور غريبانه شهر در سينما تا به امروز رابطه اي مداوم و شگفت انگيز

با وجود .يكي از مهمترين داليل جذابيت  نقش مايه هاي شهري براي نخستين فيلم ها واقعيت عيني و قابل فهم اين فضاهاست

، عموماً  ها در اغلب فيلمها بازي مي كنندمايي قابل دركي كه شهر ها داشته اند و علي رغم نقش بي اعتباري كه شهرجايگاه  سين

در حقيقت تاريخ سينما و شهر چنان به هم . بر درك ارتباط بين فضاهاي شهري و سينمايي شده استنظريتوجه ناچيزي از ديدگاه 

شويم سينما با تحقيق در نقاط شدت و ضعف متوجه مي.  نظر گرفتن شهر ناممكن استمرتبط است كه تصور توسعه سينما بدون در

اند و نسلهاي متعدد نويسندگان فيلم خود به عنوان مجريان هنرهاي  شهري رشد كرده. رابطه تنگاتنگي با شهر هاي بزرگ دارد 

.(Price,2000,46)چيده اي رشد كرده استدر درون ساختار بسيار پي13و فوكو12، بودريار11شهر به زعم نظرات بنجامين

سينما به صورتهاي متنوع و بسيار بديع در سالهاي شكل گيري خود از شهر سود برده است و در عنفوان مدرنيته به نقد 

ت و ابعاد وحشتناك آن در شهر و در نهاي هدف اين مقاله پرداختن به جريان مدرنيته. پرداخته است14كوبنده آن همچون آدورنو

:در ابتدا با مرور نظرات انديشمندان بزرگ در معرفي تلخ جهان مدرن بحث خود را آغاز مي كنيم. نحوه نقد آن با ابزار سينما ست

نالدكه هيچگاه بهبود نخواهد انسان امروز از دردي مي« ) ماركوزه (».انسان امروز تك بعدي شده است همچون ابزار« 

مجسمه انسان امروز خنثي است، او « )پل سيمون(» .مروز منتظر هيچ چيز نيست جز رسيدن متروانسان ا« )ژان ايزوله (».يافت

) اوژن يونسكو(».در روح انسان امروز خَناس حلول كرده است و همچون كرگدن شده است« )اليوت(» .ديگر نه زن است نه مرد

انسان امروز «  در نهايتو) رنه گنون(» .كاسته شده استانسان امروز يك انسان « )كافكا (».انسان امروز جن زده شده است«

،  آبادي، شهر، نهاد.بر مدينه فاضله انسان امروز طاعون حكم فرمايي ميكند)1386،3ي،پناه()آلبركامو(».گرفتار طاعون شده است

ش را نثار كساني مي كند  فوكو وحشيانه ترين تحقير خوي؛شهر در خدمت ماشين. خانه و تمام هستي اش همچون ماشين شده است

شهر و تصاوير ذهني آن باقي مانده است تنها آنچه از تبار معماري،. كه مي پندارند آزاد بودن براي بشر مدرن ممكن است

ماشيني كه در . رود براي هميشه در اعماق ماشينيسم غرق شودتاريخ معماري است كه مي هاي مخدوش شده  15پاليمپسست

».خانه ماشيني براي زندگي است«:  حتي معماراني همچون لوكوربوزيه را به تحسين واداشت كه مي گفت،نخستين روزهاي ورود

قرائت متوني . ")داراي سوخت وساز است ( و متابوليسم داردشهر يك موجود زنده است"؛16به تعبير كيشو كوروكاواحال آنكه 

ي، و بسياري ديگر؛ محيطهايي چون شهرهاي كوچك، محوطه چون فاوست گوته، مانيفست كمونيست، يادداشتهاي زير زمين

جوزف پاكستون، بلوارهاي پاريسي هوسمان، تفرجگاههاي ] كريستال پاالس[ساخت و سازهاي بزرگ، سدها، قصر بلورين 

ته تا عصر ماركس گوته گرفپترزبورگ، بزرگراههاي رابرت موزز در نيويورك؛ و باالخره قرائت زندگي آدميان خيالي و واقعي، از دوره 

هر آن چه سخت و استوار است، دود مي شود و به "همه آنان با هيجان و دهشت جهان مدرن آشنايند، جهاني كه در آن ، و بودلر

.)1384،11برمن، ("هوا مي رود
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روش تحقيق

 همين دليل پيچيدگي و چند بعدي بودن بحث ارتباط بين معماري و سينما ، روش پژوهشي خاصي را مي طلبد و به

در روش نشانه شناسي تصويري تĤويلي سه پويه در تحليل و .  به ابداع روش طراحي مناسب در اين زمينه بپردازددپژوهشگر باي

:رودقرائت يك تصويريا اثر هنري به كار مي

)ا شناسانه حسيدرك زيب. (گيرد نخست محسوس ترين جلوه هاي يك تصوير، متن يا نما در يك سكانس مورد بحث قرار مي-

درك . (گيرد در مرحلة دوم نگاه، با پشتوانه اي از زمينه هاي آفرينش اثر مانند زمينه هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي شكل مي-

)  عقالني

به دارد در اين مرتبه  در پوية نهايي پژوهشگر خود را با درون مايه و معناي ذاتي تصوير، متن يا نما در يك سكانس مشغول مي-

منظور كشف معاني تصوير محقق بايد با گرايش هاي اصلي ذهن آدمي آشنا گردد، در اين مرحله است كه تأويل اثر هنري پديدار 

.كند هنري تجسمي را ارائه مياثر مراحل شناخت 1نمودار .شود كه ممكن است حامل معاني فراسوي مقصود هنرمند باشدمي

نگارنده:                                                                                   مأخذآثار هنري تجسميشناخت -1نمودار 

اراي اين نوع نشانه شناسي تركيبي از زيباشناسي بر اساس حس، نشانه شناسي ساختار گرايانه و پديدار شناسانه است و د

و مرحلة به ديگر سخن مرحلة اول معنا متضمن كشف و شناسايي نقش مايه.(Panofsky, 1983,114)ماهيتي تركيبي خواهد بود

در اين تحقيق با روش تحليلي و توصيفي با تكيه بر .)1382،190ضيمران، (استدوم شامل نگاره پردازي و مرحلة سوم نگاره شناسي 

وتحليل ) هاي متن، بافت ، بينامتن، رمزگان و رسانه هاتحليل فيلم با ديدگاه محور همنشيني اليه ( روش نشانه شناسي اليه اي

هاي همنشين ودر نهايت تلفيقي از تحقيق در تمامي اليه) ادراك اوليه،ادبيات موضوع و هرمنوتيك( سه گانه اروين پانوفسكي 

نظريه هاي متفاوتي در .مفاهيم بازشكافت خواهند شد)  نمونه مطالعه به نظريهاز( و كمي ) از نظريه  به نمونه مورد مطالعه ( كيفي

اين نوع . تجربه گرايي پيرس، عقل گرايي سوسور، ساختار گرايي و تأويلي وجود دارد؛   هاي مختلفحوزه نشانه شناسي از ديدگاه

نه و پديدار شناسانه است و داراي ماهيتي تركيبي شناسي بر اساس حس، نشانه شناسي ساختار گرايانشانه شناسي تركيبي از زيبا

شناسي در از آن رو كه اين نوع نشانه. كه به راحتي در فيلم هاي معنا گرا و فضاهاي معماري مفهومي قابل تعميم است. خواهد بود

معنايي

)نمادها نشانه ها،الگوها(

نگاره شناسي با روش تأويل 

پديدارشناسانه

عقلي

)عوامل نظام دهنده(

نگاره پردازي با روش نشانه شناسي 

ساختار گرا

حسي

)عوامل حسي(

شناسايي نقش مايه با روش زيبا 

شناختي حسي

شناخت اثر هنري تجسمي
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نشانه شناسي اليه اي، . اميدتوان نپردازد آن را نشانه شناسي اليه اي مياليه هاي مختلف به بررسي متن براي يافتن معني آن مي

رويكردي نظري است در تحليل متن، كه به بررسي و تحليل متن به مفهوم گستردة آن در دل شبكه اي از اليه هاي دخيل 

.  قابل مشاهده است2 مسائل مطرح شده در نمودار  .)1383،15،سجودي(پردازدمي

ايهمنشيني در نشانه شناسي اليه

نگارنده:  مأخذايساختار نقد فيلم از طريق نشانه شناسي اليه-2نمودار 

رويكرد نظري

 ياد مي كنند فاصله ميان رنسانس و انقالب فرانسه را در نظر " روزگار مدرن "نگاران هنگامي كه ازبسياري از تاريخ 

هستند كه آغاز صنعتي شدن جوامع اروپايي ، پيدايش وجه توليد سرمايه داري  و تعميم توليد كااليي را آغازگاه اما كساني،دارند

.)1380،8،احمدي( مي شناسند "امروز"د نهايي مدرنيته را ميانه سده بيستم  و حتي نيز حاز سوي ديگر نويسندگاني. دانندمدرنيته مي

گروهي معتقدند كه مدرنيته يعني :  نيست بلكه شناخت مشخصه اصلي مدرنيته است" دوره بندي تاريخي "دشواري چندان بر سر 

،)راسيوناليته(،رشد انديشه علمي و خرد باوري) فلسفياسطوره اي، ديني، اخالقي ، ( روزگار پيروزي خرد انساني بر باورهاي سنتي

افزون شدن اعتبار ديدگاه فلسفه نقادانه، كه همه همراهند با  سازمان يابي تازه  توليد و تجارت، شكل گيري قوانين مبادله كاالها و 

سي،اقتصادي، اجتماعي ، فلسفي كه از به تدريج سلطه جامعه مدني بر دولت، به اين اعتبار  مدرنيته مجموعه اي است فرهنگي، سيا

.)9همان،(حدود سده پانزدهم تا امروز يا چند دهه پيش ادامه داشته است 

اين رخداد ، رخدادي است به عمق رخداد موج اول تحول كه ":آلوين تافلر از جريان مدرنيته به عنوان منازعه بزرگ چنين ياد ميكند

ما فرزندان دگرديسي . اي حاصل انقالب صنعتي بودرخاست، موج دوم تحول تكان دهنده اختراع كشاورزي بادهها هزار سال قبل ب

و اما ميشل فوكو تقريباً يگانه نويسنده اي است كه در دهه گذشته سخنان .)1384،16تافلر،("بعدي، يعني موج سوم هستيم
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 گوناگون قفس آهنين و موجدات صور اي بي پايان و عذاب آور از  نيز مجموعهوياي در باب مدرنيته گفته است و سخنان پر مايه

دغدغه هميشگي فوكو با زندانها، بيمارستانها، . مقداري است كه روح و جانشان در تطابق با ميله هاي قفس شكل يافته استبي

في درباره مدرنيته امروزه بيش از هميشه سخن فلس.)39،1384برمن،(17است"نهادهاي تام"تيمارستانها، يا به قول اروينگ گافمن با 

نقدي كه با نيچه آغاز شد ، نقد هوسرل به خرد علمي، نقد هيدگر به تكنولوژي و تقدير روزگار نو، : به معناي پيشبرد نقادي است

در پرتو ه به اين هم، نقد فوكو به همبستگي دانش و اقتدار و پاسخ هابرماس مر به خرد ابزاري روزگار روشنگرينقد آدورنو و وركهاي

، تئاتر هنرهاي مدرن عموما منتقد جريان مدرنيته بودند .باور به خرد ارتباطي و مكالمه  و عدم باور فيلسوفان پسامدرن به اين پاسخ

 اما تنها معماري مدرن بوده كه تبلور جريان مدرنيته بوده و همواره  غيرهادبيات مدرن، نقاشي مدرن ، پيكرتراشي و،مدرن

در معدود گروههاي طراح معمار شايد بتوان از گروه سايت نام برد كه . هاي مدرن در آن به منصه ظهور رسيده استانديشه

پيكره  [Sculpture in the environment مخففي است برگرفته از Site. هايي در انتقاد از مدرنيته و ماشينيسم ارائه داده اندپروژه

و تنوع (Heyman,1986,580)ازمان هنري، زيست محيطي، معماري است كه در شهر نيويورك قرار دارد و يك س] در محوطه

هاي گرافيكي و محصوالت اندازها، تزئينات داخلي طرحاي از خدمات طراحي، شامل ساختمانها، فضاهاي عمومي، چشمگسترده

فانه اق و موشكفلسفه است كه كليه هنرها بسيار عمياين ساس  براموضوعاتكار كردن روي انواع مختلف . كندصنعتي را ارائه مي

.)4 ،1384پناهي،(است در راستاي نقد جهان مدرن  سينمايي ي و در نهايت محصول نهايي چون فيلمتبطندبه هم مر

يتهسينما بزرگترين منتقد مدرن

ات متفاوتي ابراز وجود نموده است كه از آن جمله مي توان به ژانر كمدي سينما در فرآيند انتقاد از جريان مدرنيته در جه

 و ديستوپياي شهري اشاره نمود كه  يوتوپياسياه، نشانه هاي تلخ مدرنيته، نوستالژي شهري، استفاده از پالن شهري و همچنان ارائه

رحله متن به بافت، س نشانه شناسي اليه اي از منشانه  هاي مورد نظر بر اسا. به اجمال به بحث در مورد آنها خواهيم پرداخت

پس از عبور از اليه هاي همنشين مفهوم مورد نظر ) دال(هر نشانه . انه ها و هرمنوتيك ختم خواهند شد، رسسپس به رمزگان

ماري و شهرسازي خود را معرفي خواهد نمود كه عموما با نمونه هاي معرفي شده نگاه تلخ منتقدانه سينما به مع) مدلول(كارگردان 

به ) 1926( ساخته فريتز النگ متروپليسمعرفي معماري و شهر سازي مدرن ابتدا در فيلم . مدرن مورد بحث قرار خواهد گرفت 

)2و1عكس شماره (.)1383،50پناهي، ( به صورت زير به تصوير كشيده شد2000صورت يك شهر خيالي سال 

)2005,10Neumann ,(2عكس شماره)2005,10Neumann ,(1عكس شماره 
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ريشه هاي شهري كميك به. ليت بودن در سبك كميك را دارندمعماري و شهر هر دو قاب:  شهري18كمدي سياه-1

 محيط وي.  و طنز آلوديك، كمكيتراژ:  را متجلي مي داندفاوت، او در شهر سه محيط متهاي ويتروويوس بر مي گرددديشهان

، خانه هايي كه همچون شهر بسته بندي شده  در پي هم تكرار  هايي رو به خيابان معرفي مي كندكمدي را با خانه هايي با بالكن

آن به رخ كشيده شده ) يگانگياز خود ب( در گروهي از فيلمهاي كمدي و كمدي سياه نيز شهر مدرن با بيماري اليناسيون .مي شوند

، انساني 19ترين صورت معضالت جهان صنعتي را معرفي مي نمايدبه شاعرانه) 1936(عصر جديدچارلز چاپلين در فيلم است و 

، او انسان را در اسارت ماشين و ماشين را در اسارت ستكه همچون ابزار تك بعدي شده است و از دردي مي نالد كه درد او ني

، بعد سوسياليستهاي اخالقي هگلي در بورژوازي و ا اول هگل در ايده آليسم خاص خود ر20بحث اليناسيون.سم مي داندماشيني

زدگي انسان بورژوا و بعد ماركس در فلسفه تاريخ و نظام طبقاتي و استثمار و سپس توسط هانري لوفور، هايدگر و سارتر ادامه پول

.)1370،237،شريعتي(يافت

انساني كه به تعبير قرآن كريم از عالم نور به تاريكي هجرت كرده است را به ) 1931 (روشنايي شهردر فيلم چارلي 

نماد جهان صنعتي با تمام ناماليماتش در فيلم هاي وي با زبان . ساني كه خاموش است در شهري خاموشتصوير مي كشد، ان

بروز مي كند، او تضاد طبقاتي را بحران مدرنيته مي داند و راه حل صراحتاً به صورت محيط هاي شهري گوناگون شناسينشانه

همچون آلبر ) 1940 (ديكتاتور بزركاو در فيلم . آرمان شهر را  رهايي از بندهاي سرمايه داري و اسارت بوژووازي بر مي شمرد

خود بيگاني بيماري جهان بيماري از . يدكامو فرياد بر مي آورد كه آرمانشهر شما دچار طاعون شده است و فاشيسم آنرا خواهد بلع

 با روش كمدي از عصر جديددر سبك زمان بازيفيلم . ، همچنان كه شيزوفرني بيماري پست مدرن ناميده شدمدرن است

 اگر چه هولت از دنياي مدرن عبور زمان بازيدر فيلم :  منتقد سينما مي گويد21آندره بازن. عقل گرايي شهري انتقاد مي كند

ديگر كمدين )1923 (پايان امنيتدر فيلم .د اما هستي اش از آن جدا نيست، او حتي نماينده توليد كالن شهر مدرن استكنمي

تو  : مي خواهد بگويد كه اي انسان. ط از بلنداي تمدن را نشان مي دهد با باال رفتن از برج سقو22معروف جهان هارولد لويد

. نيز به نوعي ديگر مطرح مي شودپاريس در خواب كه در فيلم .........................هيچگاه پيش نرفتي ، تو فرو رفتي

با كه  يدر دنياي اين فيلم ها سيستم شهري متراكم و غم افزا با خيابانهاي غار مانند:  تلخ مدرنيته شهرينشانه هاي-2

رحمانه به آينده دارد و بناها همچون ماشيني ، نگاهي  بي  اند، معماري پرخاشگر و سلطه جوآسمان خراشها  مرزبندي شده

 عالوه بر نگاه كمدي سياه به جهان مدرن ديگر فيلم سازان نيز شهر سازي مدرن را به باد انتقاد .(Higham,1999,10)اندبيروح

رحم  بيشاهد.)1381،71پنز،(ل كردكه وي ديدگاه خود را در باره معماري كام) 1958  (دايي جانفيلم 23در شاهكار تاتي.گرفته اند

گروهي سگ كه بيني . ، صحنه افتتاحيه فيلم اعتباري درخشان به درون مايه آن بخشيدنز سينمايي در مورد معماري هستيمترين ط

ع به اند حول يك سطل زباله و چراغ راهنمايي در حومه پاريس ايستاده اند، يكي از سگها كه لباس پشمي دارد شروخود را گرفته

دويدن به طرف دوربين مي كند و بقيه سگها بدون دليل به دنبال او راه مي افتند كه نمادي از تقليد در ويال سازي حومه پاريس 
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نمونه . دو بخش شهر با نوعي قلمرو بي صاحب بوضوح ترسيم شده اند كه هولت و سگها بايد حد فاصل آن را بپيمايند. است

، كه در آن نتيجه زندگي در برجها ، نمايش شوم يك  است24ساخته ماتيو كازوويچ) 1995 (ال هاينديگري از اين ژانر فيلمها ، 

ژان لوك گدار خود استفاده عميق و استثنائي از معماري (Albrecht,2000,20). از نوجواني از محرومان جامعه استمنتزعزندگي 

، راهروهاي مارپيچ و )1963 (تحقير آپارتمان مدرن فيلم )1959 (از نفس افتادههمچون اتاقهاي هتل در فيلم .كندمي

)1962(گذران زندگيو اتاقهاي متروك فيلم ) 1965 (پيروي ديوانه، فضاهاي داخلي فيلم )1965 (آلفاويلفوتوريستي فيلم  

(Penz,1997,106).

 اين دو در قاب كالبدييي ، ساخته آنتونيوني دو قهرمان در پشت ستونهاي بتني پنهان شده اند جدا كسوفدر فيلم

نشانه فوق .)1383،84رحيميان،(تصوير  و نمايش استواري جهان سرمايه به گونه اي بصري فقدان رابطه بين آنها را نمايش مي دهد 

در مكاني كه اداره بورس است و مملو از جهان سرمايه داري . در مرحله بافت ستونهاي  فاشيستي معماري مدرن را تداعي مي كند

)4 و 3عكس شماره ( .دو قهرمان نيمي از انسانيت خود را در پشت ستونهاي حجيم از دست داده اند. ستا

نگارنده:ماخذ4عكس شماره نگارنده: ماخذ3عكس شماره 

 بزركترين فيلم ساز موج نو فرانسه آنرا تو دهني بزرگي به 25ساخته آلن پاركر  كه ژان لوك گدار) 1982 (ديواردر فيلم 

برلين كه روزي از كالن شهر هاي جهان بود . يوار محبوس استهاليوود ميداند با مفهوم شهري روبرو هستيم كه در زندان اسارت د

زنها تنها در انديشه . ، آنها انسانهاي بي فكرند حفره هاي چرخ گوشت خارج مي شوندرد كه بصورت قالبي ازاينك تنها فرزنداني دا

)7و5،6عكس شماره . (  اسارت دلگير انسان معاصر است، ديوارفيلم . جالدان تاريخند،ر مردان و معلماناستعما

نگارنده: ماخذ7عكس شماره نگارنده: ماخذ6عكس شماره هنگارند: ماخذ5عكس شماره 
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سفينه فضايي از طرف هال تهديد مي شود ) 1968( 26  ساخته استنلي كوبريك2001  اديسه فضايييكفيلم در

در جنگ ستارگان ستاره مرده . ي كند و پيامد عنقريب هوش مصنوعي را گوشزد مي نمايدو كامپيوتري خدمه سفينه را ترور م

 آفرينش جهان به چهار دوره تقسيم27.اهريمن واقعي است و در اين ستاره همه چيز سرد ، مدرن ، تكنيكي و بهداشتي است

 ديوار مدرن حد فاصل 8در عكس شماره . واهد كردشود كه در دوره آخر مرگ انسان مدرن فرا رسيده و ابر انساني ديگر ظهور خمي

.ديواري كه بي شباهت به ديوارهاي ميس وندروهه نيست. دو جهان را به تصوير ميكشد

نگارنده:     ماخذ8عكس شماره 

روياي .ستنلي كوبريك در تضاد با پشت صحنه مهندسي جامعه شكل گرفته استساخته ا) 1971 (پرتقال كوكيدر فيلم 

شود المانه و بيرحمي تصوير ميظخانه هاي حومه شهري، بصورت مسكن مدرن در هم پيچيده مي شود و پشت صحنه اي از ترور 

.(Heathcote,2000,20) كار سزاز ( روناس كواالالمپور مالزي رودرروئي قاطعي طي فرار از برجهاي پت) 1999 (دام افكندر فيلم

هنرپيشگان اصلي از پل بين دو برج معلق هستند و داستان هميشگي تخاصم خوبها و بد ها  و فرار از سيستم . رخ  مي دهد) پلي

.ايمني شكل مي گيرد

بت و احساس تعداد بيشماري از فيلم ها ، عاطفه و عشق به ميهن يا غم غربر فضاهاي شهري :نوستالژي شهري-3

گروهي به آن با ديد نوستالژيك مي نگريستند و گروهي .. نوستالژيك و در نهايت نظام پيچيده اجتماعي فرهنگي آن حاكم است

 است كه در 28ساخته آندره تاركوفسكي) 1983 ( نوستالژيابهترين نمونه اين فيلمها . ديگر آنرا مملو از فساد و تباهي مي دانستند

زيبايي دزديده در فيلم  29. نامسكون تبعيد مي كندايان غريب در احساس دردناك غم غربت روح را به جزيرهآن ناله هاي انس

 نيز قهرمان داستان به محل زندگي مادر خود بر مي گردد تا در اعماق هستي شناسي 30ساخته برناردو برتولوچي) 2000 (شده

 آيا هرگز بدان دست ؛ ملتي است كه حافظه تاريخي خود را مي كاودنماددهكده مادري ريشه هاي مهربان پدر را جستجو كند، او 

تواند يافت؟ 

در سينما گاهي  شهر بصورتي آزاد همچون پالن معماري معرفي گرديده است كه بهترين نمونه آن : سينما و پالن شهري-4

در آنجا سايه هيچ درختي بر . ان رسيده اندداگ ويل در مكاني واقع است كه ديگر شهر ها به پاي. است) 1980 (داگ ويلفيلم 
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عكس شماره ( در اين فيلم نماد شهر در ذهنيت تماشاگر شكل مي گيرد و شهر تنها يك پالن است و ديگر هيچ.ها نمي افتدمحله

كه بدي و خوبي در نهاد همه هست و هيچكس گنهكار  نيست اين جامعه است :آنچنانكه ژان ژاك روسو مي گويد )10 و 9

روي زمين ترسيم ا فيلم لخت و عور است و اسامي ومكانه..گنهكار است، مرزي بين بدي و خوبي در اين فيلم به چشم نمي خورد

.  استشده اند كه نقطه مقابل فيلم ديوار 

هنگارند: ماخذ10عكس شماره نگارنده: ماخذ9عكس شماره 

)12و11عكس شماره . (سردرگمي انسان معاصر را به تصوير مي كشد) البيرنت(  ساخته كوبريك  نيز فضاي هزارتو تاللودر فيلم 

نگارنده: ماخذ12  عكس شماره نگارنده: ماخذ11ه عكس شمار

ديستوپيا، متضاد ( تصوير منطقي از سرزمين ) 1965(اثر ژان لوك گدار آلفاويلفيلم :و ديستوپياي شهريتوپيايو-5

 نوشته ماركي دوساد )صد و بيست روز از سدام ( سالوشده در فيلم و همچنين ديستوپياي ارائه . و شهر مكانيزه است)توپيايو

توپياي جهان  مدرن است، كه در آن گروهي فاشيست تعدادي زن و مرد يوكه به تعبير گروهي همان ) 1980(ساخته پازوليني 

توپيايي را به  تصوير يور يگبرخي دو مال منافي عفت مجبور مي كردند روز در قلعه زنداني كرده و به اع120جوان را به مدت 

كشيده اند كه آرمان شهر آنها از دوزخ دهشت بار تر است و در گروهي ديگر از فيلمها راه تخيل وآينده گرايي گشوده گرديد و شهر 

نه نيز كوبريك به دنبال بيان آرمان شهر گم شده است، مدي) 1971 (پرتقال كوكيدر فيلم . سايبرنتيكي ادغام گرديديبا سيستم

.از مهمترين مولفه هاي آن است....فاضله اي كه به تعبير سارتر تهوع آور است ، خشونت ، فساد ، فحشا استثمار زن ، سلطه 

 مناظر سينمايي با ما وشهر كه از طريق تلوزيون .  مشكالت شهري پست مدرن مطرح مي شودنمادلوس آنجلس معموالً به عنوان 

فوكو مي گويد كه براي شناخت انسان سالم بايد بيماري ابتدا شناخته شود و براي شناخت . نه و مرموز استآشناست ولي كامالً بيگا

. وتوپيا ، ابتدا بايد ديستوپيا معرفي گردديو
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ي كه  آرمانشهر مورد نظر سرزمين يخبندان آالسكاست در دوره ا31ساخته كريستوفر نوالن) 2004 (بي خوابيدر فيلم  

شخصيت اصلي داستان كسي است كه به . در اين فيلم اتوپيا و ديستوپيا بر روي هم فولد شده اند. گاه غروب نمي كندخورشيد هيچ

بر روي الوارها در مسيراو. بيماري بي خوابي دچار شده است و به اين مكان آمده است تا كيفر گناهان خود را تحمل كند

زل مسير انسان مدرن است و در سكانسي ديگر فضاي سرد و بي روح آالسكا به تصوير اي عبور مي كند كه استعاره از  تزلرودخانه

 يكي از عريان ترين فيلم هايي است كه درباره خشونت 33ساخته كوئنتين تارانتينو) 2004 (شهر گناهفيلم .32كشيده شده است

ات فاسد حيواني ، پرتره وحشتناكي است از  مخلوقي است از تصور.و از بهترين نمونه هاي ديستوپياي شهري استساخته شده 

جامعه اي كه مظاهر تمدن در آن با عرياني، شهوت ، خشونت و كشتار خالصه . جامعه آمريكاست نمادوفساد جنايت هاي زيرزميني

 گو داستان فيلم از داستان كميك شهر گناه نوشته فرانك ميلر اقتباس شده است كه داستان آن در سه زمينه باز. مي شود

)14و13عكس شماره ( .34شودمي

نگارنده: ماخذ14 عكس شمارهنگارنده: ماخذ13عكس شماره 

گيرينتيجه

شهر مباحث و  با سينما پيوند و قرابت ديرينه اي دارد و در برخورد سينما آنچنان كه به اجمال  شرح داده شد ،شهر

 نشان داده شده 3همچنانكه در نمودار سينما در فرآيند انتقاد از جريان مدرنيته .  به چالش كشيده مي شودًفلسفي و اجتماعي عموما

هاي تلخ مدرنيته، نوستالژي شهري، استفاده از پالن شهري ژانر كمدي سياه، نشانه : ات متفاوتي ابراز وجود نموده استدر جهاست، 

رحله متن به بافت، اي از متوپيا و ديستوپياي شهري، كه نشانه  هاي مورد نظر بر اساس نشانه شناسي اليهيوو همچنان ارائه 

منشين مفهوم مورد نظر پس از عبور از اليه هاي ه) دال(هر نشانه .  هرمنوتيك ختم خواهند شد، رسانه ها وسپس به رمزگان

، ابزارها و رويكردهاي تحليلي كه در اين پژوهش بدان پرداختيم   با بكارگيري مفاهيم. خود را معرفي خواهد نمود) مدلول(كارگردان 

گاه تحليل فيلم با ديد( اي نقش سينما در انتقاد از شهر سازي مدرن با روش تحليلي و توصيفي با تكيه بر روش نشانه شناسي اليه

ادراك اوليه ،ادبيات ( تحليل سه گانه اروين پانوفسكي و) هاي متن، بافت ، بينامتن، رمزگان و رسانه هامحور همنشيني اليه

هدف از اين پژوهش پرداختن به جريان مدرنيته  و . هاي همنشين مورد بررسي قرار گرفتدر تمامي اليه) موضوع و هرمنوتيك

فرايند حاصل از اين تحقيق به اين نتيجه دست يافته است كه . نهايت نحوه نقد آن با ابزار سينما ستابعاد بغرنج آن در شهر و در 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


رسي نقش سينما در انتقاد از شهرسازي مدرنبر
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عناصر اند، اما سينما همچون اكثر هنرها منتقد شهرسازي مدرن بوده و اگر چه معماري و شهرسازي مدرن تبلور جريان مدرنيته بوده

سينماگران ما بايد تبار شناسي . نقش بسزايي داشته اندفاهيم انتقادي مشخصه فضاهاي معماري و شهرسازي در تجلي معنا و م

اگر . را به دقت مورد مطالعه قرار دهندحضور شهر، هستي شناسي، شناخت شناسي و از همه مهمتر نشانه شناسي فضاهاي شهري 

.   ها تبديل خواهد شدهايش به درستي درك شود سينما به برنده ترين سالح جهت رهايي نسلشهر با تمامي اندوخته

نگارنده:  مأخذ دسته بندي نحوه انتقاد سينما از شهرسازي مدرن-3نمودار 

هاپي نوشت

1- syntagm layers
2- text
3- context
4- intertextuality
5- code
6- media
7- Ervin Panofsky
8- hermeneutics
9- Utopia آرمانشهر
10- Distopia زادهآرمانشهر جهان مدرن، آرمانشهر طاعون
11- Walter Benjamin
12 - Baudrillard
13 - Foucault
14 - Adorno

 كـه بعـد از نوشـتن و پـاك          اسـت القه پيتر آيزنمن است و به معناي پوست آهوي نوشته شده در دوران باستان               اصطالحي است كه مورد ع    : تپسس پاليم -15
معـادل فارسـي آن الـواح بازنوشـتني     (رود هاي تاريخي به كار مي   ماند و به نوعي در فلسفه به معناي اليه        هاي قبل بر روي آن مي     كردن متوالي آثاري از دوره    

).است
16 - Kisho Kurokawa

انتقاد از شهرسازي مدرن در سينما

دايي جان
الهاين
كسوف
ديوار

اديسه فضايي
دام افكن

نشانه هاي 
تلخ 

مدرنيته 
شهري

نوستالژيا
زيبايي دزديده 

شده
سفيد
آبي
تبت

نوستالژي 
شهري

داگ ويل
تاللو

1408
سال گذشته در 

مارين باد

و سينما 
پالن 
شهري

آلفاويل
سالو

پرتقال كوكي
بيخوابي

 گناهشهر

اتوپيا و 
ديستوپياي 

شهري

عصر جديد
ي شهرروشناي

ديكتاتور بزرگ
زمان بازي

پايان امنيت

كمدي 
سياه 
شهري
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ر مهرداد نوابخشتدكتر سيامك پناهي، دكتر سيد مصطفي مختاباد امرئي و دك
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، ترجمه فاطمه ولياني،انتشارات هرمس، چاپ چهارم، "تاريخ جنون"،  )1384(، ميشل فوكو: ت بيشتر رجوع شود به  براي اطالعا-17
18 - Black Comedi

سي هويـت ايرانـي   انسان ، انسان بيخود ، بازگشت ، چه بايد كرد؟، باز شنا" براي اطالعات بيشتر رجوع شود به كتاب هاي دكتر علي شـريعتي؛       -19
.كرد وي اولين كسي بود كه مفهوم اليناسيون يا از خود بيگانگي را در ايران مطرح ،"اسالمي
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26 - Stanley Kubrick
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