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ــا فرانکفــورت، به عنــوان  ــا مکتــب ب ــی مرتبــط ب ــرداز آلمان ــد ه| از والتــر بنیامیــن، فیلســوف و نظریه پ چکی
ــدرن،  ــهر م ــه ش ــه ک ــن نکت ــود. ای ــاد می ش ــهری ی ــۀ ش ــات مدرنیت ــدی در مطالع ــران کلی ــی از متفک یک
مضمــون مرکــزی بخــش عمــده ای از آثــار بنیامیــن اســت در پژوهش هــای متعــددی بررســی شــده اســت. 
بــا ایــن حــال، تأثیــر کیفیت هــای بصــری و فضایــی شــهر مــدرن در شــکل دهی بــه شــیوۀ اندیشــیدن و در 
نتیجــه روش نــگارش بنیامیــن، همچنیــن تجربــۀ ادراکــی مخاطــب در مواجهــه بــا ایــن متــون کمتــر بررســی 
شــده اســت. پژوهــش حاضــر کــه از نــوع کیفــی و بنیــادی و بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوای کیفــی 
ــر و  ــه تصاوی ــۀ وی ب ــن را، در عالق ــدی در نوشــته های بنیامی ــدی و فضامن ــه، ریشــۀ تصویرمن صــورت گرفت
مطالعاتــش پیرامــون هنرهــای بصــری و فرهنــگ بصــری شــهر مــدرن بررســی می کنــد. در ایــن پژوهــش بــا 
تمرکــز بــر دو اثــر شــهری برجســتۀ بنیامیــن، خیابــان یکطرفــه و پــروژۀ پاســاژها، مشــخصه های ایــن شــیوۀ 
ــه کــه بنیامیــن پرســه زن را ســوژۀ ســرنمون  ــگارش بررســی و ایــن بحــث مطــرح می شــود کــه همان گون ن
ــوازات  ــه م ــردازد، ب ــذار می پ ــه گشــت و گ ــای شــهری ب ــان منظره ــه در می ــرد ک ــه در نظــر می گی مدرنیت
ــای  ــان منظره ــه زنی در می ــه پرس ــه ب ــد ک ــرا می خوان ــی را ف ــز مخاطب ــهری او نی ــگارش ش ــیوۀ ن آن، ش
متنــی بپــردازد. پژوهــش می کوشــد بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه بــرای مخاطــب پرســه زن متحــرک 
ــه  در میــان منظرهــای شــهرگونۀ متــون بنیامیــن، چــه کیفیت هــای ادراکــی پدیــد می آیــد کــه ایــن تجرب
ــا فرم هــای ســنتی متــن، متمایــز می ســازد؟ پژوهــش ایــن نتیجــه  ــا تجربه هــای خوانــش در مواجهــه ب را ب
را مطــرح می ســازد کــه در تضــاد بــا حالــت ســنتی خوانــش کــه مبتنــی بــر ادراک ســوژۀ منــزوی، ســاکن و 
متمرکــز اســت، مواجهــۀ پرســه زنانه بــا متــن، خوانشــی پراکنده اندیــش و در حالتــی از عــدم تمرکــز اســت. 
ســوژۀ این گونــه از خوانــش، ســوژه ای گروهــی، جســمانی و متحــرک اســت. از ایــن رو، در فراینــد خوانــش، بــا 

تجربــۀ جســمانیت مندی جمعــی همچــون تجربــۀ تــوده ای شــهر مــدرن مواجــه هســتیم.

واژگان کلیــد ی| والتــر بنیامیــن، منظرهــای شــهری، پرســه زنی، مونتــاژ تصاویــر، خیابــان یک طرفــه، پــروژۀ 
پاساژها.

و  متفکـر  نوشـته های  و  اندیشـه ها  اخیـر  در سـال های  مقد مـه| 
نظریه پـرداز آلمانـی، والتـر بنیامیـن، در کانـون مطالعـات مرتبـط 
بـا مدرنیتـۀ شـهری1 قـرار گرفتـه اسـت؛ مطالعاتـی کـه خصوصـاً 
بـه بررسـی مشـخصه های بصـری و فضایـی کالنشـهرهای مـدرن2 
تبلـور  کامل تریـن  کـه  بـود  معتقـد  خـود  بنیامیـن  می پردازنـد. 
مدرنیتـه را می تـوان در کالنشـهر مـدرن یافـت، از طریـق تمرکز بر 
پدیده هـای زندگـی روزمـره و مطالعـۀ فرهنگ عامه پسـند شـهری، 

می تـوان بـه شـناخت دقیق تری از مفهـوم مدرنیتـه و ادراک مدرن3 
دسـت یافـت. ایـن نکتـه که شـهر مـدرن، مضمـون مرکـزی بخش 
عمـده ای از آثـار بنیامیـن اسـت در پژوهش هـای متعددی بررسـی 
شـده اسـت. بـا ایـن حـال، تأثیـر کیفیت هـای بصـری و فضایـی 
شـهر مـدرن در شـکل دهی بـه شـیوۀ اندیشـیدن و در نتیجه روش 
نـگارش بنیامیـن، همچنیـن تجربـۀ ادراکـی مخاطـب در مواجهـه 
بـا ایـن متـون کمتـر بررسـی شـده اسـت. پژوهـش حاضـر بـه این 
نکتـه توجـه می کنـد کـه متـون شـهری بنیامیـن، قرابت زیـادی با 
منظرهـا و فضاهـای شـهری مـدرن دارنـد،  نوشـته های وی، متأثـر 
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از کیفیـت منظرهـای شـهری، از مشـخصه های تصویـری و فضایـی 
ویـژه ای برخوردارنـد. مقالـه ریشـۀ ایـن تصویرمندی نگارشـی را در 
عالقـه شـخصی بنیامیـن نسـبت بـه تصاویـر و مناظر شـهر مدرن، 
همچنیـن مطالعـات وی پیرامـون هنرهـای بصری بررسـی می کند. 
در ایـن پژوهـش بـا تمرکـز بـر دو اثـر شـهری برجسـتۀ بنیامیـن، 
»خیابـان یکطرفـه و پـروژۀ پاسـاژها«، مشـخصه های ایـن شـیوه 
نـگارش بررسـی و ایـن بحث مطرح می شـود کـه بـه همان گونه که 
بنیامیـن پرسـه زن را سـوژه سـرنمون مدرنیته در نظـر می گیرد که 
در میـان منظرهای شـهری به گشـت و گـذار می پردازد، بـه موازات 
آن، شـیوۀ نـگارش شـهری او نیـز مخاطبـی را فـرا می خوانـد که به 
پرسـه زنی در میـان منظرهـای متنـی بپـردازد. پژوهـش می کوشـد 
بـه ایـن پرسـش پاسـخ دهـد که بـرای مخاطـب پرسـه زن متحرک 
در میـان منظرهـای شـهرگونۀ متـون بنیامیـن، چـه مشـخصه ها و 
کیفیت هـای ادراکـی پدیـد می آید کـه این تجربـه را بـا تجربه های 
متمایـز  متـن،  سـنتی  فرم هـای  بـا  مواجهـه  در  غالـب  خوانـش 
می سـازد؟ بـه عبـارت دیگـر، در تفـاوت بـا تجربـۀ ذهنـی مخاطب 
در مواجهـه بـا متـن سـنتی، جسـمانیت مندی و تجربۀ چندحسـی 
مخاطـب پرسـه زن در فضـای نوشـته های بنیامیـن، چـه تأثیری در 
فراینـد ادراک دارد؟ مخاطب پرسـه زن در تعامل با فضای شـهرگونۀ 
متـون بنیامیـن چگونـه از یـک دریافت کنندۀ صرف به یک سـازندۀ 
فعـال و مشـارکت کننده در شـکل دهی بـه معنـا مبـدل می شـود؟ 
بـا در نظـر گرفتن اقبـال فراوانی که در مطالعات اجتماعی، فلسـفی، 
فرهنگی، شـهری و سـینمایی سـال های اخیـر به مفهوم پرسـه زنی 
صـورت گرفتـه اسـت، بـه نظـر می رسـد انجـام پژوهش هایـی کـه 
مشـخصه های پرسـه زنی را در رابطـه بـا تجربـۀ متون ادبی بررسـی 
کننـد از اهمیـت و ضـرورت بیشـتری برخـوردار گردیـده اسـت. 
همچنیـن بـا توجـه به ایـن مهم که خصوصـاً در مطالعات شـهری و 
سـینمایی سـال های اخیر، نظریه پـردازان متعـددی از این دو حیطه 
بـا رجـوع به مفهـوم پرسـه زنی، کیفیت هـای ادراکـی متمایـز آن را 
بازخوانـی کرده انـد، پژوهـش حاضر می کوشـد بـا بهره گیـری از این 
بازخوانی هـا، بـه بررسـی مشـخصه های تجربـۀ پرسـه زنی درمیـان 

مناظـر متنی بپـردازد. 

پیشینۀ پژوهش
گرایـم گیلـوچ در کتـاب » اسـطوره و کالنشـهر: والتـر بنیامیـن و 
شـهر«، پرداختـن بـه مشـخصه های تجربـۀ فضاهـای شـهری را به 
مثابـۀ یکـی از مضامیـن اصلـی در آثـار بنیامیـن مـورد توجـه قـرار 
می دهـد. از منظـر گیلـوچ، بنیامیـن نـه تنهـا می کوشـید کـه در 
نوشـته هایش، گزارشـی از تجربـه و روابـط شـهری ارائـه کنـد، بلکه 
همچنیـن در پی آن بود که تجربه های کالنشـهری را در متن هایش 
حکاکـی کنـد، بـرای مخاطـب تأثرهایـی از ایـن تجربه هـا را ایجـاد 
نمایـد که مشـابه تأثرهای ایجادشـده برای پرسـه زن شـهری اسـت 
)Gilloch, 1996, 19(. گیلـوچ بـه شـباهت ها و قرابت هـای میـان 

ویژگی هـای متـون بنیامیـن بـا مشـخصه ها و کیفیت هـای شـهری 
اشـاره می کنـد و معتقـد اسـت بنیامیـن در مواجهـه بـا »شـهر-به 
مثابۀ-متـن«، شـیوۀ نـگارش متفـاوت و نوآورانـه »متن-بـه مثابـۀ-

شـهر« را اتخـاذ می کنـد )ibid., 5(. زیگفریـد وایـگل نیـز در کتاب 
»فضا-بـدن و فضا-تصویـر: بازخوانـی والتر بنیامین«، اشـاره می کند 
کـه بنیامیـن فضاهـا و منظرهـای شـهری را بـه درون جغرافیـای 
نوشـته های خـود وارد می کنـد و آن هـا را بـه مؤلفه های سـاختاری 
آثـار خود مبـدل می سـازد )Weigel, 1996, 35(. میریام هانسـن در 
کتـاب »سـینما و تجربـه: والتر بنیامیـن، زیگفرید کراکائـر و تئودور 
آدورنـو« نتیجۀ این ادغام کیفیت های شـهری در درون متن توسـط 
بنیامیـن را مـورد توجـه قرار می دهد و معتقد اسـت در نوشـته های 
بنیامیـن، متـن بـه یـک فضـای »سـه بعـدی و عمومـی« شـهری 
تبدیـل می شـود کـه بـا ضرباهنگ های شـهری بـه تحرک واداشـته 
می شـود )Hansen, 2012, 152(. از منظـر هانسـن، در آثار بنیامین، 
متـن مخاطـب را بـه حرکت و پرسـه زنی فـرا می خوانـد، خواندن به 
امـری »کینه تیـک« و مبتنی بـر »تجربۀ هاپتیکی« تبدیل می شـود 
)ibid., 152(. چنـان کـه کیـت تسـتر در مقدمـۀ کتـاب پرسـه زن 
اشـاره می کنـد، پیـش از بنیامیـن، پرسـه زنی به مثابۀ یک »سـبک 
ادبـی« در آثـار بودلر نیز وجود داشـت و توسـط وی به عنوان »یکی 
از ابزارهـای روایـی اصلـی در مـالل پاریـس« بـه کار گرفتـه شـده 
بـود )Tester, 2014, 1(. سـوزان باک-مـورس  در کتاب »دیالکتیک 
دیـدن: والتـر بنیامین و پـروژۀ پاسـاژها« در رابطه بـا مقالۀ بنیامین 
دربـاره شـهر ناپـل، بحـث می کنـد کـه ایـن متـن دربـارۀ تصاویری 
اسـت کـه »فـردی در حـال قـدم زدن در خیابان هـای یـک شـهر 
گـردآوری می کنـد« )Buck-Morss, 1989, 27(. همچنیـن، آنـک 
گلبـر در مطالعـۀ جامع خـود در رابطه بـا این مفهـوم در کتاب هنر 
  )Gleber, 1998, 6( »پرسـه زنی، شـیوۀ نگارشـِی »از طریـق تصاویـر

بنیامیـن را مـورد توجـه قـرار می دهد.
ادراک و  اگرچـه در پژوهش هـای ذکـر شـده، ماهیـت جسـمانی 
کیفیـت مبتنـی بـر حرکت و پویایی جسـمانی مخاطـب در مواجهه 
بـا متـون شـهری بنیامیـن مـورد اشـاره قـرار گرفته اسـت، و برخی 
نظریه پـردازان بـه شـباهت ادراکـی پدیـد آمـده بـرای مخاطـب بـا 
ادراک پرسـه زن شـهر مـدرن اشـاره کرده انـد، بـا این حـال نگارنده 
معتقـد اسـت کـه کیفیت هـای ادراکی مخاطـب پرسـه زن در میان 
تصاویـر و منظرهـای متنـی توجـه و تحلیل بیشـتری را می طلبد. از 
ایـن رو پژوهـش حاضر می کوشـد بـا بازخوانـی آرای نظریه پـردازان 
در رابطـه با مفهوم پرسـه زنی، مشـخصه های این گونـه از مواجهه با 
متـن را مـورد بررسـی قرار دهد. مقاله خصوصاً با برجسـته سـاختن 
ماهیـت تصویرمند اندیشـۀ بنیامیـن و بازنمود ایـن تصویرمندی در 
شـیوۀ نـگارش وی، می کوشـد مواجهـۀ مخاطب با تصاویـر متنی دو 
اثـر برجسـتۀ بنیامین را بـا تجربۀ مواجهۀ پرسـه زن با تصاویر شـهر 
مـدرن مورد مقایسـه قـرار دهد. با توجـه به مورد توجه قـرار گرفتن 
مفهـوم پرسـه زنی در سـال های اخیـر، ایـن پژوهـش می توانـد در 
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مطالعات ادبی، شـهری و فلسـفی تأثیرگذار باشـد و گونۀ آلترناتیوی 
از ادراک متـن را برجسـته سـازد. ادراکـی که نه مبتنی بـر تمرکز و 
توجـه بـه معانی متن، بلکه مبتنـی بر تجربۀ ادراکـی پراکنده اندیش 
در مواجهـه بـا تصاویـر پراکنـده و متکثر متنی اسـت. همچنین این 
نکتـه را نبایـد از نظـر دور داشـت کـه نوشـته ها و آرای بنیامیـن را 
می تـوان بـه مثابـۀ الگویـی اولیـه از مطالعـات میان رشـته ای لحاظ 
کـرد که گسـترۀ متنوعی از مباحـث فرهنگی و اجتماعـی مرتبط با 
زندگـی مـدرن را در بر می گیـرد. با پیروی از ایـن الگو، پژوهش های 
دانـش،  مرزهـای  بسـط  بـا  می تواننـد  این چنینـی،  میان رشـته ای 
امـکان بررسـی پدیده هـا را بـا بهره گیـری از منظرهـای متنوعـی 
کـه از رشـته های مختلـف بـه دسـت می آینـد، فراهـم  کننـد. ایـن 
پژوهش هـا بـا گشـایش مرزهـای سـنتی رشـته ها بـه روی یکدیگر، 
از حیطه هـای مشـارکت کننده را بسـط و  ظرفیت هـای هـر یـک 

می دهند. گسـترش 

روش پژوهش
پژوهـش حاضـر بـه لحـاظ ماهیـت پژوهـش از نـوع بنیـادی و بـه 
لحـاظ منطـق پژوهـش، قیاسـی اسـت. پژوهش هـای بنیـادی بـه 
منظـور ایجـاد، پاالیش و توسـعۀ نظریه هـا انجام می گیرند و مسـألۀ 
آنهـا از حـوزۀ اجرایـی و واقعی ناشـی نمی شـود )حافظ نیـا، 1397(. 
روش تحقیـق حاضـر مبتنـی بـر روش تحلیـل محتواسـت. بـه طور 
کلـی در تحلیـل محتـوا، عناصـر مـد نظـر، گـردآوری، طبقه بنـدی 
و تجزیـه و تحلیـل می شـوند. تحلیـل محتـوا را می تـوان بـه صورت 
کمـی، کیفـی یـا تلفیقـی بـه کار بـرد؛ در پژوهـش حاضر بـا توجه 
بـه رویکـرد تحقیـق و ماهیـت موضـوع از روش تحلیـل محتـوای 
کیفـی اسـتفاده می گـردد. درواقـع اطالعـات پژوهش نیـز از طریق 
روش هـای اسـنادی و کتابخانـه ای جمع آوری شـده و تحلیل داده ها 
در عمـدۀ مـوارد متکـی بـه تفسـیرهای کیفـی بـوده اسـت، معیـار 

تجزیـه و تحلیـل آن، تفکر و اسـتدالل اسـت. 

چارچوب نظری پژوهش
همچـون  سـوژه هایی  و  مـدرن  کالنشـهر  بـر  بنیامیـن  تمرکـز 
را  مدرنیتـه  پیرامـون  وی  عظیـم  کنـکاش  از  بخشـی  پرسـه زن، 
بـه  را  پرسـه زن  خـود،  نوشـته های  در  وی  می دهـد.  تشـکیل 
مثابـۀ »تیـپ آرمانـی اسطوره شناسـانۀ« سـوبژکتیوتیۀ مـدرن در 
پـروژۀ  بـه  را  آن  )Jennings, 2013, 206(، ظهـور  نظـر می گیـرد 
می سـازد  مرتبـط  هاوسـمان  بـارون  توسـط  پاریـس  بازسـازی 
مطالعـۀ  بـا  حـال  ایـن  بـا   .)Lynes, Kelly & Uppal, 2019, 4(
نوشـته های بنیامیـن در رابطـه بـا مفهـوم »پرسـه زن«، تناقض های 
متعـددی را می تـوان مشـاهده کـرد. بنیامیـن در نوشـته های خود، 
گاه ادراک متمرکـز، نـگاه موشـکافانه و ریزبینانـۀ پرسـه زن همچون 
یـک کارآگاه را مـورد اشـاره قـرار می دهد، گاه بر نـگاه غیرمتمرکز و 
ادراک پراکنده اندیـش وی تأکیـد می کند. گاه بـه نگاه نکوهش گرانه 

و منتقدانـۀ پرسـه زن بـه گسـترۀ فانتاسـماگوریایی کالنشـهر مدرن 
اشـاره می کنـد، گاه بـه مدهوشـی و سرسـپردگی وی در مواجهـه 
ایـن گسـترۀ فانتاسـماگوریایی. در برخـی نوشـته هایش، فـرد  بـا 
پرسـه زنی را مـورد توجـه قرار می دهد که بر نقشـۀ شـهری مسـلط 
اسـت و بـر گسـترۀ شـهری احاطـه دارد، در نوشـته های دیگرش، از 
اشـتیاق پرسـه زن بـرای گـم شـدن در هذیـان و آشـوب جغرافیای 
حّسـانی کالنشـهری یـاد می کنـد. گاه پرسـه زن را سـوژه ای جـدا، 
بـا فاصلـه از جمعیـت شـهری در نظـر می گیـرد، گاه از غوطـه وری 
پرسـه زن در میـان سـیالن تـودۀ جمعیـت شـهری، و شـکل گیری 
بـدن تـوده ای پرسـه زن در پیونـد و آمیختگـی بـا جمعیـت یـاد 
می کنـد. ایـن آرا و دیدگاه هـای متناقـض بنیامیـن در رابطـه بـا 
در  متضـادی  گاه  خوانش هـای  و  برداشـت ها  ظهـور  »پرسـه زن«، 
رابطـه بـا تبییـن ایـن مفهـوم را موجـب شـده اسـت. البتـه اگرچه 
ایـن نگره هـای متضـاد و آرای ظاهـراً ناهمگون، یکـی از ویژگی های 
اصلـی فلسـفه و تفکر بنیامین اسـت، با این حـال در رابطه با تببین 
مختلفـی  سرچشـمه های  از  او  تأثیرپذیـری  »پرسـه زن«،  مفهـوم 
همچـون نوشـته های شـارل بودلـر، ادگار آلـن پـو، فرانـز هسـل، 
سورئالیسـت ها در شـکل گیری ایـن آراء متضـاد را نبایـد از نظر دور 
داشـت. بـا این حـال در سـال های اخیر مباحـث بنیامیـن در رابطه 
با ادراک پراکنده اندیش، ماهیت چندحسـی ادراک پرسـه زن، تجربۀ 
آمیختگـی بـا تـودۀ شـهری، و ... مـورد اقبـال و توجـه بیشـتری از 
سـوی نظریه پـردازان قرار گرفته اسـت. بـه زعم نگارنـده، این جنبه 
از مباحـث بنیامیـن، از ظرفیـت بیشـتری بـرای گشـایش افق هـای 
جدیـد در مباحـث مرتبـط بـا مطالعـات شـهری، ادبی و سـینمایی 
برخـوردار اسـت. عـالوه بر این نگارنده معتقد اسـت بـه جای تمرکز 
بـرای تبییـن مفهـوم »پرسـه زن« و ارائـۀ تعریفی دقیق و مشـخص 
از آن، رویکـرد مناسـب تر آن اسـت کـه توجـه بیشـتری بـه ماهیت 
جسـمانی و متحـرک عمـل »پرسـه زنی« مبـذول کـرد و کیفیـت 
متمایـز نظاره گـری در حـال تحـرک پرسـه زنانه مـورد توجـه قـرار 

. گیرد
بـه  اخیـر  سـال های  در  متعـددی  پژوهش هـای  اینکـه  علی رغـم 
حـال  ایـن  بـا  پرداخته انـد،  پرسـه زنی  مشـخصه های  بازخوانـی 
مواجهـۀ پرسـه زنانۀ مخاطـب بـا متـن، به نـدرت مـورد توجـه قرار 
گرفتـه اسـت. در ایـن پژوهش کوشـیده می شـود تجربـۀ مواجهه با 
متـن در نوشـته های بنیامیـن از منظـری میان رشـته ای و برگرفتـه 
گیـرد. خصوصـاً  قـرار  تحلیـل  مـورد  متنـوع  ایـن حیطه هـای  از 
بازخوانی هـای متأخـر صـورت گرفتـه در رابطه با مفهوم پرسـه زنی، 
بـه ویژه خوانش هـای صورت گرفته توسـط نظریه پـردازان مطالعات 
شـهری و مطالعـات سـینمایی مـورد توجـه نگارنـده اسـت کـه بـر 
دارنـد.  تأکیـد  پرسـه زن  ادراک  چندحسـی  و  جسـمانی  ماهیـت 
همچنیـن پرسـه زنی خـود بـه چارچـوب نظـری ایـن پژوهـش نیز 
شـکل می دهـد. این شـیوۀ تحلیل از ماهیـت »در-میانـه« برخوردار 
مطالعاتـی  قلمروهـای  میـان  در  پرسـه زنی  بـه  خـود  کـه  اسـت 
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مختلـف می پـردازد )Özgen-Tuncer, 2018, 15-16(. از ایـن منظر 
ایـن پژوهـش، در تقاطـع مطالعـات شـهری، مطالعـات سـینمایی، 
مطالعـات ادبـی و مطالعـات فرهنگـی قـرار می گیرد و بـا بهره گیری 
از رویکـردی میان رشـته ای می کوشـد ایـن نکتـه را آشـکار سـازد 
کـه شـیوۀ تفکـر و نـگارش تصویرمنـد بنیامیـن که خـود تـا اندازۀ 
زیـادی متأثـر از کیفیـت تصویـری و فضایـی کالنشـهر مـدرن بوده 
اسـت، تجربـه ای برای مخاطـب پدید مـی آورد که از قرابـت فراوانی 
بـا ادراک پرسـه زن در مواجهـه بـا منظرهـا و تصاویـر شـهر مـدرن 
برخـوردار اسـت. از ایـن رو ایـن پژوهـش، در آغاز بـه تبیین اهمیت 
تجربـۀ پرسـه زنی نـزد بنیامیـن بـه مثابـۀ گونـۀ نویـن ادراک که از 
بطـن کالنشـهرهای مـدرن ظهـور یافته می پـردازد. سـپس ماهیت 
تصویرمنـد اندیشـۀ بنیامیـن کـه عـالوه بـر عالقـۀ شـخصی اش به 
هنرهـای بصـری و مطالعات فراوانـش در این رابطه، تا انـدازۀ زیادی 
متأثـر از تجربـۀ پرسـه زنی های خـود وی در میـان تصاویـر و مناظر 
کالنشـهرهای مـدرن بـوده اسـت، مـورد بررسـی قـرار می گیـرد. 
در ادامـه کوشـیده می شـود ایـن نکتـه روشـن گـردد کـه ایـن دو 
مقولـه )اهمیـت پرسـه زنی و تصویرمنـدی در اندیشـۀ بنیامیـن(، 
چگونـه در شـکل دهی بـه فـرم و سـاختار نـگارش دو اثـر شـهری 
برجسـتۀ بنیامیـن، »خیابـان یکطرفـه و پـروژۀ پاسـاژها« تأثیرگذار 
بوده انـد و بـه فرمـی از متن شـکل داده اند کـه در تضاد بـا الگوهای 
سـنتی و غالـب قـرار می گیـرد. در انتهـا ایـن پژوهـش می کوشـد 
ویژگی هـا و مشـخصه های ادراکـی پدیـد آمـده بـرای مخاطـب در 
مواجهـه بـا چنیـن متـون تصویرمنـدی را کـه بـه تجربۀ پرسـه زنی 
شـهری شـباهت دارد بررسـی نماید. به عبارت دیگر، تأثیرات ادراک 
پرسـه زنانۀ مخاطـب از متـن در فراینـد برساخته شـدن معنـا مـورد 

تحلیـل و بررسـی قـرار دهد )تصویـر 1(.

مبانی نظری: تبیین اهمیت پرسه زنی و تصویرمندی 
در اندیشه و تفکر بنیامین

در قـرن نوزدهم، ظهور و گسـترش کالنشـهرهای مـدرن به فرهنگ 
بصـری و فضایـی نوینی شـکل داده بود که از مشـخصه های متفاوت 
و متمایـزی نسـبت به شـهرها و اجتماع های سـنتی برخـوردار بود. 
تکثـر، آشـوب، تحـرک و پویایـی ویژگی هـای ایـن فرهنـگ بصری 
نویـن مدرنیته شـهری بـود: »چالش بی سـابقۀ ترافیک، سـر و صدا، 
بیلبوردهـا، نشـانه های خیابانـی، برخوردهـای جمعیـت، بازتاب های 
شیشـه ها و تبلیغات شـهر بزرگ، فرد با یک تشـدد انگیزش حسـی 
مواجـه می شـد. کالنشـهر فرد را در معـرض بمباران امپرسـیون ها و 
شـوک ها و ضربه ها قرار می داد« )Singer, 2013, 35(. مشـخصه های 
بصـری و فضایـی کالنشـهر مدرن، وضعیـت ادراکی کامـاًل متمایزی 
را برای شـهروندان پدید آورده بود که این مشـخصه ها در نوشـته ها 
و اشـعار شـارل بودلـر بـه خوبی توصیف شـده اسـت. بودلـر خود به 
مثابـۀ پرسـه زن به گشـت و گـذار و نظاره منظرهای بصـری نوظهور 
پاریـس مـدرن می پرداخـت، از مواجهـه بـا جذابیت هـای آن لـذت 
می بـرد. کیفیـت ویـژۀ تصاویـر و منظرهـای شـهری مـدرن، بـرای 
بودلـر ادراکـی »بصری، سـیال، متحـرک، البته گـذرا و لحظه ای« را 
پدیـد می آوردنـد )Schwartz, 2001, 1733(. ایـن مشـخصۀ گذرایی 
و لحظـه ای بـودن شـهر مـدرن، در قطعـۀ »یـک رهگـذر«، توسـط 
بودلر به خوبی ترسـیم شـده اسـت. در میان تودۀ متحرک شـهری، 
ناگهـان زنـی سـیاهپوش در برابـر شـاعر ظاهـر می شـود، شـاعر را 
شـیفته خـود می سـازد و سـپس از نظـر دور می شـود، تصویـری 
کـه ظهـورش توأمـان و در پیونـد بـا ناپدیـد شـوندگی اش اسـت 
)Weber, 1996, 41(. یـک زیبایـی گریـزان، کـه در یـک بارقه ظاهر 
و سـپس محـو می شـود. والتـر بنیامیـن در نوشـته های خـود، بارها 

تصویر 1. مدل مفهومی پژوهش. مأخذ: نگارنده.
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بـه ایـن قطعـه شـعر بودلـر اشـاره می کنـد و آن را تبلور درخشـانی 
از ذات تجربـۀ مـدرن معرفـی می کنـد. در مقالـۀ دربـارۀ برخـی از 
مضامیـن و دسـتمایه هـای شـعر بودلـر، بنیامیـن نکتـۀ مهمـی را 
در ارتبـاط بـا ایـن قطعـه مـورد توجـه قـرار می دهـد، ایـن کـه زِن 
رهگـذر، مظهـر و جلـوۀ نمایان شـوندۀ تودۀ جمعیت شـهری اسـت: 
»تـودۀ جمعیـت در حکـم حجابـی لرزان بـود که بودلـر از خالل آن 
پاریـس را می دیـد... در غزل موسـوم بـه »یک رهگذر« هیـچ واژه یا 
عبارتـی مسـتقیماً از جمعیـت نام نمی بـرد، لیکـن کل واقعه متکی 
بـر حضور جمعیت اسـت. درسـت همان طـور که حرکت یـک زورق 
بادبانی وابسـته به باد اسـت« )بنیامین، 1377، 41(. مواجهۀ شـاعر 
بـا زن رهگـذر، از طریـق وی بـا تـوده شـهری، مهم تریـن مشـخصه 
تجربـه مـدرن شـهری از منظـر بودلـر را متبلـور می سـازد. بودلـر، 
تجربـه شـهری را اساسـاً تجربـه ای مدهوش کننـده معرفـی می کند 
)Salzani, 2009, 54-55( و در نوشـته های خـود، شـهر مـدرن را بـه 
مثابۀ گسـتره ای برای رویاپردازی و آفرینشـگری شـاعرانۀ پرسـه زن 
در نظـر می گیـرد. در مقالـۀ »نقـاش زندگی مدرن«، بودلر پرسـه زن 
را بـه مثابـۀ قهرمـان زندگـی مدرن معرفـی می کنـد و در رابطه با او 
می نویسـد: »بـرای پرسـه زن تمـام عیار و برای تماشـاگر پر اشـتیاق 
سـکنی گزیـدن در قلـب جمعیـت، درون فـراز و فرود حرکـت و در 
متـن گریزنـده و نامتناهـی لذتی بس عظیم اسـت« )بودلـر، 1384، 

.)143
بنیامیـن متأثـر از بودلـر، معتقـد بـود کـه پرسـه زن سـوژۀ واقعـی 
مدرنیتـه اسـت. نـگاه جسـت وجوگر پرسـه زن در پی کشـف زیبایی 
منظرهـای شـهر مـدرن بـود، زیبایـی ای کـه محصـول فرایندهـای 
مدرنیزاسـیون و رشـد و توسـعۀ کالنشـهرها بـود.  بنیامیـن خود در 
زندگـی واقعـی »فیلسـوف پرسـه زنی« بـود کـه دائماً در حال سـفر 
میـان شـهرهای مختلف اروپایـی بود )برلیـن، پاریس، ناپل، مسـکو 
و..( )Hanssen, 2006, 2(. هانـا آرنـت بحـث می کنـد که پرسـه زنی 
بـرای بنیامیـن، شـیوه و الگویـی بود کـه ذهن وی بر اسـاس آن کار 
می کـرد و حتـی شـتاب و ضرباهنـگ اندیشـه اش را تبییـن می کرد 
)Salzani, 2009, 61(. بنیامیـن کیفیـت سـینمایی تجربۀ پرسـه زنی 
را برجسـته می سـازد و در ایـن رابطـه می نویسـد: »آیـا نمی تـوان 
فیلمـی هیجان انگیـز دربـارۀ نقشـۀ پاریـس سـاخت؟ دربارۀ آشـکار 
شـدن ابعـاد متنوعـش در توالـی زمانـی؟... و آیا پرسـه زن کاری جز 
ایـن انجـام می دهـد؟« )Benjamin, 1999, 83(. بنیامیـن معتقـد 
بـود در مواجهـه بـا تکثـر و تنـوع جذابیت هـای بصـری و فضایـی 
شـهر مدرن، پرسـه زن قـدرت تمرکز بـر روی یک تصویـر و موضوع 
مشـخص را از دسـت می دهـد و ادراکـی مبتنـی بـر وضعیـت گذار 
و سـرگردانی میـان تصاویـر و منظرهـا را تجربه می کنـد. وی از این 
وضعیـت ادراکـی نویـن ظهوریافته به واسـطۀ کالنشـهرها، با عنوان 
»ادراک پراکنده اندیشـانه« یـاد می کنـد و بـه شـباهت میـان ادراک 
پراکندۀ پرسـه زن شـهر مـدرن و دریافت در حال پراکنش تماشـاگر 
فیلـم اشـاره می کنـد. بـه همـان منوال کـه بـرای تماشـاگر فیلم به 

واسـطۀ توالـی سـریع تصاویـر سـینمایی، مجالـی بـرای تمرکـز بـر 
روی یـک تصویـر واحـد فراهـم نمی گـردد، برای پرسـه زن شـهری 
نیـز، امـکان تمرکـز بـر روی یـک تصویـر مشـخص وجـود نـدارد، 
وی نیـز دائمـاً حسـی از پراکنده اندیشـی را در مواجهـه بـا هجمـۀ 
تصاویـر شـهری تجربـه می کنـد. ادراک پراکنده اندیشـانه، نوعـی از 
وضعیـت ادراکـی پیشـازبانی4 و حّسـانی اسـت کـه پرسـه زن را از 
تشـخیص منطقـی و  عقالنـی بـاز مـی دارد. آرای بنیامیـن در رابطه 
بـا پرسـه زنی همچنیـن متأثـر از آرای سوررئالیسـت ها در رابطـه 
بـا تجربـۀ ادراکـی شـهر مـدرن بـود. سورئالیسـت ها معتقـد بودنـد 
کیفیـت مدهوش کننـده و هذیانـی شـهر مدرن موجب می شـود که 
شـهر در مقابل پرسـه زن به مثابۀ یک گسـتره و منظر رویایی ظاهر 
گـردد. سورئالیسـت ها همچنین از وضعیت مدهوشـی پرسـه زن یاد 
می کردنـد، وضعیتـی که به »سسـت شـدن« مرزهای وجـودی و در 
نتیجـه آمیختـه شـدن سـوبژکتیوتیۀ پرسـه زن بـا فضاهای شـهری 
می انجامـد )Hanssen, 2006, 6(، تأکیـد بـر ایـن نکته که پرسـه زن 
از جایـگاه منـزوی و بـا فاصلـه اش از شـهر، بـه سـوی آمیختـن و 
غوطـه وری بـا منظرهـای شـهری گذار می کنـد. بنیامین از اشـتیاق 
پرسـه زن بـرای غوطـه ور شـدن در تشـدد حّسـانی کالنشـهر مدرن 
یـاد می کنـد، از ایـن رو می تـوان بحـث کـرد کـه از منظـر بنیامین 
ادراک پرسـه زن صرفـاً ادراکی بصری نیسـت و دربرگیرندۀ تجربه ای 
پرسـه زنی   .)Berard, 2018, 103( اسـت  جسـمانی  و  چندحسـی 
همچنیـن رویکـرد اتحاذشـده از سـوی بنیامین برای خوانش شـهر 
بـه مثابـۀ متن بـود. بنیامین معتقد بود که در برابر پرسـه زن، شـهر 
به یک کتاب گشـوده متشـکل از تصاویر گسسـته، گذرا و لحظه ای 
تبدیـل می شـود. عـالوه بر ایـن، پرسـه زنی را می توان بـه مثابۀ یک 
اسـتراتژی نگارشـی در نوشـته های بنیامیـن مـورد اشـاره قـرار داد. 
ایـن شـیوه نگارشـِی مبتنی بر تصاویـر و منظرها بـه بنیامین کمک 
می کنـد تـا کیفیت هـای بصـری و حسـی شـهر مـدرن را در متـن 

خـود ادغـام کنـد و آن هـا را بـه مخاطب منتقـل نماید.  
همچنیـن متأثـر از بودلـر کـه شـیفته و سرسـپرده تصاویـر شـهر 
تفکـر  در  بنیـادی  و  کلیـدی  جایگاهـی  از  تصاویـر  بـود،  مـدرن 
بنیامیـن برخـوردار می شـوند. اشـتیاق بودلـر بـه تصاویـر، خصوصـاً 
نتیجـۀ شـرایط فضایـی و جلوه هـای بصـری نوظهور پاریـس مدرن 
بـود، کـه در قامـت پرسـه زن به گشـت و گـذار در میـان منظرهای 
و  می بـرد  لـذت  آن  جذابیت هـای  تماشـای  از  و  می پرداخـت  آن 
مشـعوف می شـد. شـیفتگی و سرسـپردگی بنیامیـن بـه تصاویـر 
نکتـه ای کلیـدی در نحوۀ تفکر و شـیوه نگارش اوسـت کـه در تضاد 
بـا سـنت فلسـفی غـرب مبتنـی بر بـه حاشـیه رانـدن تصاویـر قرار 
می گیـرد. تحقیـر و خوارداشـت تصویـر، برتـری امـر زبانـی بـر امـر 
بصـری، در فلسـفۀ غـرب، ریشـه ای طوالنـی دارد و به فلسـفۀ یونان 
باسـتان بـاز می گـردد. بنیامیـن در ایـن چرخـش خـود بـه سـوی 
اهمیـت بخشـیدن به تصاویـر، خصوصاً متأثـر از نیچه بـود که برای 
تصویـر، تصـور، تصویرسـازی در فلسـفه اهمیـت شـایانی قائـل بود 
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)Hanssen, 2006, 8;  Salzani, 2009, 16(. ویراسـتار آثـار بنیامیـن، 
رالـف تیدمـن معتقـد اسـت کـه گونـه ای از تصویرمنـدی، وجهـۀ 
متمایـز سـبک نگارش و اندیشـیدن بنیامیـن در دوره هـای میانی و 
 )Weber, 1996, 28(. پایانـی کارش، بـا دوره هـای آغازیـن آن اسـت
درحالی کـه آثـار اولیـۀ بنیامیـن )نوشـته های مرتبـط بـه سـال های 
ابتدایـِی دهـۀ بیسـت( متونی هسـتند کـه از نظر نگارشـی پیچیده 
و دشـوارخوان هسـتند، امـا در نتیجـۀ توجـه بیشـتر بـه شـهر و 
فرهنـگ شـهری، بـه تدریج تحولـی در شـیوۀ نـگارش و موضوعات 
 .)Jennings, 2013, 208( مـورد تمرکـز بنیامیـن بـه وجـود می آیـد
غالبـاً  بنیامیـن،  بـا  مرتبـط  دانشـگاهی  مسـلط  گفتمان هـای  در 
ایـن عالقـۀ وی بـه فرهنـگ عامه پسـند شـهری نادیـده انگاشـته 
می شـود، بـا ایـن جنبـه از اندیشـۀ بنیامیـن همچـون »یـک حفرۀ 
تاریـک« برخـورد می شـود )Jennings, 2009, 320-321(. بـا ایـن 
حـال بنیامیـن یکـی از هـواداران فرهنـگ عامه پسـند شـهری بود؛ 
»عاشـق اسـباب بازی های کهنه، تمبرهای پسـت، کارت پسـتال ها و 
مینیاتوریـزه کـردن متفننانـۀ واقعیت بود، مثل حباب شیشـه  ای که 
وقتـی تکانـش می دادی، بـرف می باریـد« )سـانتاگ، 1390، 104(. 
او همچنیـن خواننـدۀ مشـتاق رمان هـای کارآگاهـی، کتاب هـای 
مصـور کودکان و نوشـته های سـریالی بـود. وی به تدریـج این عالقۀ 
شـخصی اش بـه فرهنـگ عامیانـه شـهری را بـه یک موضـوع جدی 
بـرای تأمـل در رابطه با مدرنیتۀ شـهری مبدل سـاخت و معتقد بود 
ایـن ابژه هـای فرهنگـی ظاهـراً بی اهمیـت، از قدرتی آشـکار کننده 
در رابطـه بـا ذات مدرنتیـه برخوردارنـد. کتاب هـای مصـور کودکان 
جایـگاه ویـژه ای در مجموعـۀ بنیامین داشـت. نگاه خیـره و مبهوت 
کودکانـه بـه تصاویـر جادویـی این کتاب هـا بنیامین را شـیفتۀ خود 
می کـرد. وی معتقـد بـود تصاویـر کتاب هـای مصـور کـودکان، یک 
»توپوگرافـی رازآمیـز« را ارائـه می کردند کـه مخاطب-کودک جذب 
آن می گـردد، در نتیجـه مـرز میـان مخاطب و متن حذف می شـود. 
کـودک بـا تـرک جایـگاه و فاصلـۀ تعمق ورزانـه، بـه سـوی گسـترۀ 
جادویـی تصاویـر حرکـت می کنـد. ایـن گونـه مواجهـۀ کـودک-

خواننـده بـا سـحر تصاویـر ایـن کتاب هـا بـرای بنیامیـن جـذاب 
می نمـود و نقـش مهمـی در شـکل گیری شـیوۀ نگارشـش داشـت 

.)Hanssen, 2006, 7; Jennings, 2013, 206(
»اندیشـیدن-در-تصاویر« تکنیـک ویـژۀ تفکـر بنیامیـن در مواجهه 
بـا مدرنیتـه بـود کـه بـه »کدگـذاری معناهـا در تصاویـر« داللـت 
و  مطالعـات  نتیجـۀ  در  تکنیـک  ایـن   .)Weigel, 1996, 8( دارد 
عالقـۀ وی بـه نقاشـی، هنرهـای بصـری، خصوصـاً تکنولوژی هـای 
نوظهـور فیلـم و عکاسـی ظهـور یافت و بـه تدریج تکامـل پیدا کرد 
ارجاعـات  بنیامیـن،  نوشـته های  در   .)Weigel, 2015, 345-347(
فراوانـی بـه نقاشـان مختلـف یافـت می شـود، نقاشـانی از جملـه: 
جوتـو، گرونوالـد، بـوش، رافائـل، رامبرانـد، هولبایـن، هوکوسـای، 
کوربه، انسـور، سـزان، کاندینسـکی، شـاگال، دکریکو، دالی، گروس. 
عـالوه بـر این، بنیامیـن در رابطـه با عکاسـانی همچون نـادار، آتژه، 

سـاندر، بحـث کـرده و مطلب نوشـته بـود )ibid., 346(. متأثر از این 
عالقـۀ وی بـه اندیشـیدن بـا تصاویر، مفهـوِم »تصویر- اندیشـه«، به 
مفهومـی محـوری در نگارش هـای بعـدی بنیامین تبدیل می شـود.  
قطعـۀ فرشـتۀ تاریـخ، در تزهایـی دربارۀ فلسـفۀ تاریخ کـه بنیامین 
بـا بهره گیـری از نقاشـی فرشـتۀ نـو اثـر پـل کلـه، بـه آن شـکل 
می دهـد، یکـی از مشـهورترین ایـن تصویر-اندیشه هاسـت. دو اثـر 
شـهری برجسـتۀ بنیامین، »خیابـان یکطرفـه و پروژۀ پاسـاژها«، از 

سـازمان دهی و مونتـاژ تصویر-اندیشـه ها شـکل گرفته انـد.

در  کالنشهری  منظرهای  و  تصاویر  مونتاژ  توصیف: 
خیابان یکطرفه و پروژۀ پاساژها

در »خیابـان یکطرفـه«، بنیامیـن بـر ویژگی هـای فرهنـگ بصـری 
شـهر مـدرن متمرکز می شـود و برای نخسـتین بار به تجربـه با فرم 
تصویر-اندیشـه می پـردازد. کتـاب، ابتـدا در 1928 چاپ می شـود و 
از شـصت قطعـه کوتـاه، شـصت تصویر-اندیشـه، تشـکیل می شـود. 
ایـن قطعه هـا دربـارۀ فضاهـا و منظرهـای شـهر مـدرن، رویاهـای 
زندگـی روزمـره، بـه طـور کلـی دربـارۀ تجربه هـای زندگی شـهری 
مـدرن هسـتند، تأثیرپذیـری بنیامیـن از آراء و آثار سوررئالیسـت ها 
در  تصویر-اندیشـه ها  اسـت.  روشـنی مشـهود  بـه  آن  نـگارش  در 
ایـن کتـاب، همچـون تصاویـر پراکنـده و مناظـر گسسـتۀ شـهری، 
در وضعیتـی غیرسیسـتماتیک کنـار هـم قـرار گرفتـه شـده اند و از 
 .(Richter, 2006, 134) یـک نظم روایـی خطـی پیـروی نمی کننـد
در قطعـۀ »کارگاه سـاختمانی«، بنیامیـن از شـعف کودکانـی یـاد 
می کنـد کـه در میـان خرابه هـای یـک کارگاه سـاختمانی گشـت و 
گـذار می کننـد، از کنـار هـم قـرار دادن قطعه های ویرانـه به منظور 
 :(ibid., 135) شـکل دهی بـه یـک سـاختار جدیـد لـذت می برنـد
»کـودکان در اسـتفاده از ایـن چیزهـا چنـدان از کارهـای بزرگترها 
تقلیـد نمی کننـد، بلکـه در آنچـه در جریـان بـازی تولیـد می کنند، 
مـوادی کامـاًل متفـاوت را در رابطـه ای کامـاًل تـازه و ابتـکاری قـرار 
میـان  کـه  کودکانـی  مشـابه  )بنیامیـن، 1390، 14(.  می دهنـد« 
قطعه هـای ویرانـه رابطـه برقـرار می کننـد و در بـازی شادمانه شـان 
پیکره بنـدی جدیـدی را پدیـد می آورنـد، بنیامیـن نیـز در خیابـان 
یکطرفـه، موضوعـات غیرمرتبـط و پراکنـده را گردهم مـی آورد و به 
سـاختار اثـر خـود شـکل می دهـد. وی همچنیـن از مخاطـب خود 
دعـوت می کنـد کـه همچـون کـودک در حـال بـازی بـا قطعه های 
ویرانـه، خـود میـان قطعه هـای پراکنده شـدۀ متنـی ارتبـاط برقرار 
کنـد و بـا مونتـاژ آنهـا و شـکل دهی بـه ترکیب بندی هـای جدیـد، 
معانـی و مفاهیمـی مجـزا از نیـت مؤلف خلـق کند. به تعبیـر دیگر، 
در مواجهـه بـا متـن »مخاطب بـه معنـای متعـارِف واژه نمی خواند، 
بلکـه می آفرینـد. یـا بایـد بتوانـد کـه بیافرینـد« )احمـدی، 1390، 

.)51
 بنیامین معتقد بود که در مواجهه با آشـوب و هذیان کالنشـهرهای 
را  تأثیرگـذاری خـود  نـگارش، قـدرت  مـدرن، شـیوه های سـنتی 
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از دسـت داده انـد. ایـن شـرایط نوظهـور موجـب متالشـی شـدن و 
فروپاشـی مرزهـای سـنتی کتاب هـا گردیده انـد. بنیامیـن بـه تأثیر 
بمبـاران تصاویـر و منظرهـای شـهر مـدرن بـر ادراک مخاطبـان 
از کتـاب اشـاره می کنـد و می نویسـد: »قبـل از آنکـه فـرد معاصـر 
مسـیرش را بـرای گشـودن یـک کتـاب پیـدا کنـد، چشـم های او 
متضـادی  و  رنگارنـگ  تغییریابنـده،  حـروف  کـوالک  معـرض  در 
قـرار گرفته انـد، کـه ]در نتیجـۀ آن[ شـانس های او بـرای نفـوذ در 
ایسـتایی سـنتی کتـاب انـدک اسـت« )Huyssen, 2015, 145(. در 
خیابـان یکطرفـه اسـتراتژی ویـژه ای را اتخـاذ می کنـد و می کوشـد 
بـا ادغـام پویایـی و تحـرک شـهری بـه درون فضـای متـن، نظـم و 
ایسـتایی سـنتی کتـاب را از میـان ببـرد، در نتیجـۀ این اسـتراتژی 
فضـای مسـطح کتـاب، بـه یک فضـای چندوجهـی، پیچیـده و پویا 
مبـدل می شـود. تجربـۀ شـوک ها و تأثیرات احساسـی شـهری برای 
مخاطـب بازتولیـد می شـود و در نتیجـه تجربـۀ خوانندگـی متـن با 

تجربـۀ پرسـه زنی در شـهر شـباهت زیـادی پیـدا می کنـد. 
خیابـان یکطرفـه نمایانگر تکامل سـبک نـگارش تصویـری بنیامین 
امـر کالمـی اسـت  امـر بصـری و  پویـا میـان  تعاملـی  ایجـاد  در 
ویـژه  بـه  رابطـه  ایـن  در  بنیامیـن   .)Huyssen, 2015, 118-130(
متأثـر از آرای الزلـو موهولـی نـادی، هنرمند مجار و اسـتاد مدرسـه 
باهـاوس بـود و آثـار و نوشـته های او را بـا دقـت پیگیـری و مطالعه 
می کـرد. در »تاریـخ کوچـک عکاسـی«، ایـن تأثیرپذیـری به خوبی 
در مباحـث بنیامیـن پیرامـون تصویر، عکـس و ناخودآگاهی اپتیکی 
 .)Molderings & Brogden, 2014, 323( اسـت  آشـکار  دوربیـن 
بنیامیـن بـه اهمیـت »خوانـدن تصاویـر« در دنیـای مـدرن اشـاره 
بـی  آینـده،  »در  کـه:  نقـل می کنـد  نـادی  موهولـی  از  می کنـد، 
سـوادان کسـانی اند کـه قـادر بـه رمزگشـایی عکس هـا نخواهنـد 
بـود؛ نـه اینکـه نوشـته ها« )بنیامیـن، 1398، 202(. در پویایی یک 
شـهر بـزرگ )1921-1922(، موهولـی نـادی تـالش کـرده بـود با 
ترکیـب عناصـر تصویـری و نوشـتاری، با اتخـاذ رویکرد سـینمایی، 
احسـاس مواجهـه بـا منظرهای شـهری را بـه مخاطـب منتقل کند. 
در مواجهـه بـا چنیـن متنی، چشـم مخاطب-تماشـاگر نمی تواند بر 
روی هیـچ یـک از عناصـر پراکنـده و گسسـته متمرکـز شـود. ایـن 
شـیوۀ نـگارش، وضعیت غیرمتمرکـز و پراکنده اندیـش خوانش متن 
را در مخاطـب پدیـد مـی آورد. در »خیابـان یکطرفـه«، رابطـه میان 
امـر زبانـی و امر بصری، تأثیرپذیـری بنیامین از موهولـی نادی را به 
خوبـی آشـکار می سـازد. در این کتـاب، ماهیت متـن، از نظام مندی 
زبـان به سـوی آشـوب بصریت شـهری گرایـش پیدا می کنـد. آنچه 
اهمیـت می یابـد، نه صرفـاً انتقال معنـا، بلکه خلق احسـاس تحرک 
و پویایـی شـهری بـرای مخاطـب اسـت. در قطعـۀ »ایـن فضـا برای 
اجـاره«، بنیامیـن مـی نویسـد: »نـگاه »بی پـرده« و »معصـوم« بـه 
دروغـی تبدیل شـده اسـت... امـروز واقعی ترین نگاه تجـاری به قلب 
اشـیا از آِن آگهی هـای بازرگانـی اسـت. آگهی هـای بازرگانـی فضای 
ویـژۀ مشـاهده را تعطیـل می کنـد... امـا آنچـه آگهی هـای بازرگانی 

را برتـر از نقـد جلـوه می دهـد، چیسـت؟ مسـلما نـه آن چیـزی که 
نورهـای متحـرک و قرمـز چراغ هـای نئـون می گوینـد بلکـه برکـۀ 
آتشـی کـه از نـور آن چراغ هـا بر آسـفالت افتـاده اسـت« )بنیامین، 
1390، 63-64(. از ایـن رو، نـزد بنیامیـن، در ادراک جهـان مـدرن، 
»نـه زبـان، بلکـه تصویـر« اسـت کـه از اهمیـت برخـوردار اسـت 
.)Taussig, 1991, 147( شـیفتگی و سرسـپردگی بنیامین به ادراک 
پیشـازبانی در تجربـۀ شـهر مـدرن، در قطعـۀ دیگـری از »خیابـان 
یکطرفـه« بـه خوبـی آشـکار می شـود. در قطعـۀ »گفـت و گـو بـه 
درد  درحالی کـه  »شـبی  می نویسـد:  بنیامیـن  ایتالیایـی«،  زبـان 
شـدیدی می کشـیدم روی نیمکـت پارکـی نشسـتم. روبرویـم روی 
نیمکـت دیگـری دو دختـر نشسـته بودند. بـه نظر می رسـید حرف 
محرمانـه  ای بـا یکدیگـر دارنـد: شـروع بـه پچ پـچ کردند. کسـی جز 
مـن آن نزدیکـی نبـود، حتـی اگـر بلنـد بلنـد حـرف می زدنـد، من 
نمی توانسـتم زبـان ایتالیایـی آنهـا را بفهمم. اما این احسـاس به من 
دسـت داد کـه ایـن پچ پچ ناضـرور در زبانی که من چیزی از آن سـر 
در نمـی آورم، مثـل حولـۀ خنکی اسـت که بـر محل دردم گذاشـته 

باشـند« )بنیامیـن، 1390، 71(. 
بنیامیـن در مـوارد متعـددی قرابـت و پیوند میان »پروژۀ پاسـاژها« 
بـا »خیابـان یکطرفـه« را مورد اشـاره قـرار داده بود. خصوصـاً نحوۀ 
به کارگیـری و مونتـاژ تصویر-اندیشـه ها در هـر دو پـروژه مشـابه 
هسـتند و »یـک گالـری واقعـی از فرهنـگ بصـری مدرنیتـه« را 
شـکل می دهنـد )Bruno, 2008, 152(. در پـروژۀ پاسـاژها، بنیامین 
پاریـس مـدرن را بـه مثابـۀ پایتخت سـدۀ نوزدهم در نظـر می گیرد 
پاریسـی متمرکـز می شـود.  زندگـی شـهری  بـر مشـخصه های  و 
واسـطه مند  تجربـه ای  خصوصـاً  بنیامیـن  بـرای  پاریـس،  تجربـۀ 
از طریـق بازخوانـی تجربـۀ بودلـر از پاریـس بـود. بـه عبـارت دیگر 
بودلـر در حکـم ویرژیلـی بـود کـه بنیامیـن همچـون دانتـه، از پـی 
پاریـس حرکـت می کـرد.  او در میـان هزارتوهـای پیـچ در پیـچ 
ایـن پـروژه از نـگارش مقالـه ای دربـاره پاسـاژهای پاریسـی آغـاز 
شـد؛ پاسـاژهای پیاده رویـی کـه بـا سـقف های شیشـه ای و آهنـی 
پوشـیده می شـدند، در نیمـۀ اول قـرن نوزدهـم در شـهر پاریـس 
یکطرفـه«،  »خیابـان  همچـون  بودنـد.  یافتـه  گسـترش  و  ظهـور 
ایـن اثـر نیـز عناویـن و موضوعـات گسـترده ای را شـامل می شـود، 
انقـالب، نورپـردازی گازی،  موضوعـات متنوعـی همچـون: »فقـر، 
بازسـازی شـهری، مد، ترن ها، کاتاکومب هـا، آپارتمان هـا، پانوراماها، 
نمایشـگاه ها«  موزه هـا،  عکاسـی،  دپارتمان اسـتورها،  کاال،  مبادلـۀ 
)Schwartz, 2001, 1730(. بنیامیـن خـود چنـان شـیفتۀ تجربـه 
سرمسـتانۀ پرسـه زنی در میـان منظرهـای پاریس شـده بـود که در 
نامـه ای اشـاره می کنـد پرسـه زنی حتـی زمـان مطالعـه اش را هـم 
بـه تسـخیر خـود در آورده، ایـن عمـل دیگـر مجالی بـرای خواندن 
و مطالعـه برایـش باقـی نمی گـذارد )Richter, 2006, 136(. پاریـس 
بـرای بنیامیـن بـه شـهری آمیختـه بـا رویاهـا تبدیـل شـده بـود، 
شـهری کـه »هنر سـرگردان شـدن« را بـه او می آموخت )سـانتاگ، 
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1390، 93(. پیـش از بنیامیـن، نیچـه نیـز چنیـن احساسـی را در 
رابطـه بـا پاریـس تجربـه کـرده بـود. در» اینـک انسـان«، نیچـه 
می نویسـد: »در مقـام یـک هنرمند، انسـان جـز در پاریـس خانه ای 
در اروپـا نـدارد: نازک طبعـی در هـر پنـج حـس هنـر... و احاطـه بر 
نـکات دقیـق و ظریف، ناخوشـی روانـی، همه فقـط در پاریس یافت 
می شـود« )نیچـه، 1381، 79(. بنیامیـن در نامـه ای آشـکارا اشـاره 
می کنـد کـه »تمـام پـروژۀ پاسـاژها ظاهـراً بـه حضـور فیزیکـی و 
 ،)Marder, 2006, 188( »واقعـی اش در شـهر پاریـس وابسـته اسـت
شـهری کـه در حرکـت و سـیالیت دائمی اسـت، »شـهری که هرگز 
از حرکـت نمی ایسـتد« )Newmark, 2018, 18(. در طـول فراینـد 
نـگارش، بـه تدریـج فضـای پویایـی شـهر پاریـس بـه درون فضـای 
متـن نفـوذ می کـرد و در جغرافیـای کتـاب منتشـر می شـد. البتـه 
شـهر واقعـی پاریـس و مشـخصه هایش، یـک سـوی ایـن پاریـس 
مـورد اشـاره بنیامیـن اسـت، پاریـس دیگر، پاریسـی متنـی بود که 
بنیامیـن در نتیجـۀ مطالعاتش از کتاب ها و مدارک درباره این شـهر 
)درکتابخانـۀ ملی پاریـس( در ذهن خود به آن شـکل می داد. از این 
رو، »پـروژۀ پاسـاژها« محصـول دو نـوع پرسـه زنی توسـط بنیامیـن 
اسـت: پرسـه زنی در میـان فضاهای شـهری مدرن پاریـس، در عین 
حـال پرسـه زنی در میان شـهر متنی برساخته شـده از میـان مراجع 
 Salzani, 2009, 61 & Marder, 2006, 188-189(ملـی کتابخانـۀ 

 .)& Richter, 2006, 136
»پـروژۀ پاسـاژها« به مثابـۀ فرایند گـردآوری قطعه هـای پراکنده از 
متن هـای مختلـف از لحاظ فرمـی در تضاد با مفهوم سـنتی نگارش 
کتـاب قـرار می گیـرد. در بخـش »در بـاب نظریـۀ شـناخت، نظریۀ 
پیشـرفت«، بنیامیـن روش نـگارش خـود در »پـروژۀ پاسـاژها« را 
مونتـاژ معرفـی می کند و می نویسـد: »روش این پـروژه: مونتاژ ادبی . 
الزم نیسـت چیـزی بگویم. صرفاً نشـان می دهـم« )بنیامین، 1396، 
97(. در همیـن بخـش، بنیامیـن مجـدداً بـه همیـن روش مونتاژی 
اشـاره می کنـد: »نخسـتین مرحلـۀ ایـن تالش عبـارت خواهـد بود 
از حمـل و انتقـال اصـل مونتـاژ به درون قلمـرو تاریـخ. و این یعنی: 
سـرهم کـردن و برپاداشـتن سـازه های عظیم بـا کوچک تریـن اجزا 
یـا خشـت هایی کـه بـه دقیق تریـن شـکل تـراش خـورده و ردیـف 
بـر  مبتنـی  شـیوۀ  ایـن  ابتـدا  بنیامیـن   .)99 )همـان،  شـده اند« 
گـردآوری و کنـار هـم قراردهـی عناصـر و اجـزای نامتجانـس را در 
رسـاله ای که به منظور گرفتن کرسـی اسـتادی در دانشـگاه نوشـته 
بـود، بـه کار گرفـت. ایـن رسـاله بـا عنـوان دربـارۀ سرچشـمه درام 
سـوگناک آلمانـی )1925(، توسـط اعضـای کمیتـۀ داوری رد شـد. 
بنیامیـن در نامـه ای بـه شـولم )بـه تاریـخ 1924(، چنـد مـاه پیش 
از برگـزاری جلسـه دفـاع می نویسـد: »آنچـه کـه مـرا بیـش از هـر 
چیـز در ایـن زمـان، متعجـب می کنـد، آن اسـت که آنچه نوشـته ام 
تشـکیل می شـود... تقریبـا تمامـاً از نقـل قول هـا، ایـن دیوانه تریـن 
تکنیـک موزائیکـی اسـت که ممکن اسـت تصـور کنـی، این چنین، 
ممکـن اسـت که بـرای کاری از این دسـت به نظر عجیب برسـد...« 

)Benjamin, 1994, 256(. چنیـن شـیوۀ نگارشـی در تضاد با الگوی 
آکادمیـک غالـب نـگارش متـن قـرار می گیـرد، بـر پایـۀ معیارهای 
سـنتی تحلیـل آکادمیـک، کمیتۀ داوری قـادر بـه درک اثر بنیامین 
نبودنـد. یکـی از اعضای کمیتـۀ داوری در انتقاد از رسـاله گفته بود: 
»ناتـوان. علی رغـم تالش هـای مکـرر در بـه دسـت آوردن معنایـی 
قابـل فهـم از آن« )Schwartz, 2001, 1724(. ایـن جملـۀ انتقـادی 
داور، بـه نکتـۀ مهمـی در رابطـه بـا متـن بنیامیـن اشـاره می کنـد، 
اینکـه امـکان تسـخیر و بـه چنـگ آوردن معنـا، علی رغـم تمرکزی 
کـه بـه هنـگام خوانـش متن وجـود داشـته، بـرای مخاطـب فراهم 
نمی گـردد. بـه بیـان دیگـر متن از سـلطه و تصاحب شـدن توسـط 

مخاطـب می گریـزد.
شـیوۀ نـگارش مبتنـی بر مونتـاژ بنیامیـن، اهمیت امر بصـری را در 
متـن برجسـته می سـازد، زیـرا مونتاژ در آغـاز تکنیکی سـینمایی و 
مبتنـی بـر سـازمان دهی بـه تصاویـر اسـت. ایـن تکنیک، از اسـاس 
در نتیجـۀ گسـترش فضاهـای کالنشـهری مـدرن ظهور پیـدا کرده 
بـود. بنیامیـن از طریـق بهره گیـری از ایـن روش موفـق می شـود 
احساسـی از تجربـۀ مـدرن شـهری را در متـن خـود بازتولیـد کند. 
دسـتاورد متدولـوژی مونتاژی بنیامیـن، یک فرم از خودفروپاشـنده 
متنی اسـت که بر گسسـتگی و پراکندگی مبتنی اسـت. این شـیوۀ 
نـگارش شبه سـینمایی، یـک شـیوۀ خوانـش مونتاژگونـه و ادراکـی 

مشـابه تجربـۀ مخاطـب سـینما را نیـز فرامی خواند. 

تحلیل: خوانش متون بنیامین به مثابۀ پرسه زنی در 
میان منظرهای شهری 

در »پـروژۀ پاسـاژها« و »خیابـان یکطرفـه«، بـا ادغام مشـخصه های 
کالنشـهری بـه درون فضای کتـاب، متن از مشـخصه های متمایزی 
برخـوردار می شـود و نمی تـوان آن را در حالـت سـاکن، بـا حفـظ 
فاصلـه و بـا تعمـق و تمرکـز ادراک کـرد. بـرای ادراک جوهـر متـن 
بایـد در میـان منظرهای آن پرسـه زنی کرد. بنیامین بـا به کارگیری 
چنیـن شـیوۀ نگارشـی، تجربـه ای از خوانـش را فـرا می خوانـد کـه 
در آن مخاطـب بـه بخشـی از یـک محیط شـهری تبدیل می شـود، 
محیطـی کـه در آن مـرز میـان سـوژه )خواننـده- پرسـه زن( و ابـژه 
)متن-شـهر( محـو می گـردد. اثـر مخاطـب را دعـوت می کنـد تـا 
»در میـان البیرنـِت ]متـن[ و متـِن شـهرگونه گام بـردارد...و غنایم 
خـود را از میـان یادداشـت ها، رونوشـت ها، گزین گویه هـای بنیامین 
بـردارد )Salzani, 2009, 61(. متن آشـوب شـهری را بـه درون خود 
ادغـام می کنـد، سـاختار آن از »یـک هندسـۀ رازآمیـز« برخـوردار 
هندسـۀ  و  آشـوب  ایـن   .)Gourgouris, 2006, 203( می گـردد 
رازآمیز، پرسـپکتیوها را دائماً متالشـی می سـازد، بـه مخاطب اجازۀ 
اتخـاذ جایـگاه پرسـپکتیوی ثابـت و مبتنـی بـر فاصلـه را نمی دهد. 
در مواجهـه بـا ایـن دریـای متنِی پر آشـوب، کـه دائمـاً جهت گیری 
خوانـش را بـا قـدرت امـواج خود تغییـر می دهد، شـکل دهی به یک 
موقعیـت خواندِن ثابت و پایدار، ناممکن اسـت(ibid., 202) . حسـی 
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از اغتشـاش در جهت یابـی و از هـم گسـیختگی فضایی-زمانـی بـه 
مخاطـب منتقـل می شـود، بـه گونـه ای کـه امـکان سـلطه یافتن و 
تصاحـب بـر متـن از میـان مـی رود. مخاطـب ناچـار اسـت کـه هـر 
لحظـه در مواجهه با آشـوب متـن، موقعیت جدیـدی را اتخاذ نماید. 
بنـا بـه نظر بنیامیـن، معنا نباید چیـزی از پیش موجـود و محبوس 
در متـن باشـد کـه توسـط مخاطـب متمرکـز و هوشـمند تسـخیر 
گـردد، بلکـه معنـا چیـزی اسـت کـه از درهم تنیدگـی میـان متـن 
و مخاطـب، بـر سـاخته می شـود، و ظهور معنـا یک پروسـۀ تعاملی 
را فـرا می خوانـد. بـه همـان منوال کـه رابطـه ای تعاملـی و دوطرفه 
میان پرسـه زن و شـهر وجـود دارد، هر یک در شـکل دهی و تکمیل 
مفهـوم دیگری نقشـی کلیدی بر عهده دارد. این پروسـۀ مشـارکتی 
و تعاملـی در تضـاد بـا الگـو و ادراک غالـب سیسـتم آکادمیـک از 
نـگارش و تولیـد دانـش قـرار می گیـرد کـه در آن ادراک و تسـخیر 
معنـا، نیازمنـد هوشـمندی، توجـه و تمرکـز مخاطـب اسـت. امکان 
تسـخیر معنـا وجود نـدارد و باید متن را در حالت ناپدیدشـوندگی و 
گریزپایی اش، »احسـاس«، »لمس« و »تجربه« کرد. بنیامین معتقد 
بود که ادراک حّسـانی و دانش المسـه ای پرسـه زن از هزارتوی شهر، 
پیش شـرط تجربه و شـناخت مدرن اسـت. یک گونه ادراک غریزی، 
کـه مبتنـی بـر تمـاس، المسـه و بر پایـۀ بی واسـطگی جسـمانی و 
حّسـانی اسـت، مجالـی را برای اتخـاذ فاصلۀ پرسـپکتیوی و تحلیل 
خردمندانـه قائـل نمی شـود. بـا بهره گیـری از مباحـث بنیامیـن در 
رابطـه بـا پرسـه زن، می تـوان ایـن نکتـه را بـا تمایـز میـان ادراک 
 )Gunning, 1997, 38( مـوش کـور و ادراک پرنـده مقایسـه کـرد
درحالی کـه نـگاه پانارومایـی پرنـده همـه چیـز را از فاصلـه می بیند 
و در یـک کلیـت سـازمان دهی می کنـد، موش کـور در تونل هـای 
مخفـی و تاریـک حرکـت می کند، ادراکش بیشـتر مبتنـی بر لمس 
و تمـاس اسـت تـا بینایـی و دیـد. بهره گیـری از ایـن منظـر، کمک 
شـایانی بـه تحلیـل تجربـۀ پرسـه زنانۀ مواجهه بـا متن می کنـد. در 
ایـن تجربـه، نگاه تحلیل گـِر مبتنی بـر فاصله و تحلیـل خردمندانه، 
سـلطه اش را از دسـت می دهـد و سـایر حـواس بـه تحرک واداشـته 
مـی شـوند. مخاطـب گونـه ای از ادراک در حالـت نابینایـی را تجربه 
می کنـد، ادراکـی از متـن کـه بیـش از آنکـه مبتنی بر خـرد بصری 
باشـد، بـر تخیل، حّسـانیت و آفرینندگی مبتنی اسـت. بودلر همین 
نکتـه را مـورد نظـر داشـت کـه معتقد بـود اشـتیاق پرسـه زن برای 
دیـدن تصاویـر و منظرهـای شـهری، باعـث می شـود کـه او خود به 
شـکار تکثـر و فزونـی تصاویر شـهر مدرن تبدیـل شـود؛ »او خود را 
محکـوم کـرده اسـت که چیـزی را نبینـد«. بودلر از چشـم هایی یاد 
می کنـد کـه »تواناییشـان را بـرای تماشـا کـردن از دسـت داده اند« 

.)Buci-Glucksmann, 1994, 75(
بودلـر اعتقـاد داشـت پرسـه زنی بـا تـرک دیـار و بی خانمانـی تـوأم 
اسـت، پرسـه زن خانـه اش را در بطـن آشـوب و در میـان جـزر و مد 
هیجـان شـهری برپـا می کنـد. متأثـر از بودلـر، بنیامین نیـز همین 
نکتـه را مـورد تأکیـد قـرار مـی دهـد: »خیابـان بـه محل سـکونتی 

بـرای پرسـه زن مبدل می شـود. او به همان میـزان، در میان نماهای 
سـاختمان ها، در خانـه اسـت، کـه یـک شـهروند درون چاردیـواری 
تجربـۀ  بنیامیـن،  نـزد   .)Benjamin, 1996, 19( خـودش«  خانـه 
پرسـه زنی با سـرگردانی، تعلیِق سـلطه و کنترل، از بین رفتن فاصله 
میـان سـوژه و ابـژه توأمان اسـت. همچنیـن در مواجهه بـا مناظر و 
تصاویـر این دو اثـر بنیامین، می توان از اهمیـت ادراک غیرتصرفی و 
مبتنـی بر سـرگردانی مخاطب-پرسـه زن یاد کـرد؛ ادراکی در حالت 
سرسـپردگی و شـیفتگی همچـون شـیوۀ ادراکـی پرسـه زن شـهر 
مـدرن در مواجـه با منظرهـای شـهری. درحالی که خوانندۀ سـنتی 
در مواجهـه بـا متـن سـنتی، با اتخـاذ موقعیـت و فاصلۀ مناسـب، از 
مأمـن خلوت خـود )موقعیت و پایگاه فلسـفی، هویتـی و ...( با تأمل 
و تمرکـز، متـن را مـورد تحلیـل و بررسـی نقادانه قـرار می دهد، در 
مواجهـه بـا این متـوِن بنیامین، اتخـاذ چنین اسـتراتژی ای ناممکن 
اسـت. مخاطـب، تجربـه ای از بی خانمانـی همچـون پرسـه زن را در 
مواجهـه بـا متـن از سـر می گذرانـد. خوانـش متـن، از یـک جایگاه 
بـر تصاحـب و فاصلـه میسـر نیسـت. مخاطـب  نظارتـی مبتنـی 
نمی توانـد بـه پایگاه هـای خـود اتـکا کند، زیـرا در این صـورت متن 
خـود را بـه فهم و ادراک او تسـلیم و تقدیم نمی کنـد. همان گونه که 
بـرای پرسـه زن تمایـزات و مرزها محو می شـود و وی سـوبژکتیویته 
خـود را در درون اتمسـفر شـهری محـو و ذوب می کند، مخاطب نیز 
از جایـگاه بـا فاصله گذار می کند و در آشـوب شـهرِی متن، سـکنی 
می گزینـد. شـوک های متـن (Gilloch, 1996, 182)، فضـای تأمـل 
و تعمـق را نابـود می کننـد و تجربـه پراکنده اندیشـی را در مخاطب 
ایجـاد می کننـد. اصطـالح آلمانی بـه کار رفته توسـط بنیامین برای 
ایـن مفهوم، اصطـالح )Zerstreuung( اسـت که به پراکنده شـدگی 
ایـن  واژه شناسـانه،  لحـاظ  از  می کنـد.  داللـت   )dispersed( نیـز 
پراکندگـی، نـه صرفاً امـری ذهنی-روانـی، بلکه باید بـه مثابۀ امری 
کالبدی-جسـمانی در نظـر گرفتـه شـود )Weber, 1995, 92(. ایـن 
اصطـالح در آرای بنیامیـن، بـه تجربـۀ پراکندگـی فیزیولوژیکـی و 
جسـمانی پرسـه زن در میـان الیه هـای فضایـی شـهر مـدرن داللت 
می کنـد(Eiland,2003, 62-63) . بنیامین می نویسـد: »بدن انسـانی 
در وضعیـت پراکنده اندیشـی، از مـرز مشـخصی برخـوردار نیسـت« 
)Weigel, 1996, 24(. بنیامیـن در قطعـۀ »نظریـۀ پراکنـش«، بـر 
ماهیـت فیزیولوژیـک ایـن مفهـوم تأکیـد می کنـد: »... پراکنـش 
همچـون کاتارسـیس، بایـد بـه مثابـۀ یـک پدیـدۀ فیزیولوژیکـی 
فهمیـده شـود، پراکنـش و ویرانـی، بـه ترتیـب، به مثابـۀ جنبه های 
سـوبژکتیو و ابژکتیـو، یکسـان و از فراینـد مشـابهی برخوردارنـد. 
رابطـۀ پراکنـش و جذب شـدگی بایـد مـورد آزمایش قرار بگیـرد...« 
)Benjamin, 2006, 141(. پیونـدی کـه بنیامیـن در این قطعه میان 
»پراکنـش و ویرانـی« برقـرار می کنـد، توجـه و تمرکـز بیشـتری را 
می طلبـد. ریشـۀ بحـث بنیامیـن پیرامـون ادراک پراکنده اندیـش 
پرسـه زن مـدرن را بایـد در پیونـدی نزدیـک بـا کنکاش هـای وی، 
درام  بـا  ارتبـاط  در  وی  مطالعـات  در  بـاروک،  مفهـوم   پیرامـون 
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 .(Vidler, 2000, 87) کـرد  ریشـه یابی  آلمانـی  بـاروک  سـوگناک 
از ایـن رو سـاموئل وبـر بحـث می کنـد کـه »میـل بـه پراکندگـی 
کـه بنیامیـن در سـاختارهای گروهـی مختـص بـه کالنشـهر قـرن 
نوزدهـم تشـخیص می دهـد، ]همزمـان[ با ظهـور توده های شـهری 
بـاز می گـردد،  ]زمـان[ گذشـته تری  بـه  بلکـه  نمی گیـرد،  ریشـه 
 .)Weber, 1995, 94–95( هفدهـم«  قـرن  آلمـان  بـه  حداقـل 
بنیامیـن مفاهیـم »ویرانـه« و »زوال« را بـه عنـوان نقطـۀ اشـتراک 
میـان ایـن دو دوره برجسـته می سـازد. از ایـن رو نـزد بنیامیـن و 
)همچنیـن پیش تـر از او نـزد بودلـر(، »بـاروک مبـدل بـه مـدرن 
بنیامیـن در مـوارد   .)Buci-Glucksmann, 1994, 77( »می گـردد
متعـددی پیونـد میـان »خیابـان یکطرفـه« و »پـروژۀ پاسـاژها«، 
بـا زیبایی شناسـی بـاروک را مـورد اشـاره قـرار می دهـد و اهمیـت 
مفهـوم ویرانـی بـاروک در شـکل دهی بـه سـاختار ایـن کتاب هـا را 
پـروژۀ  در   .(Gourgouris, 2006, 214-218) می سـازد  برجسـته 
پاسـاژها می نویسـد: »کتـاب راجع بـه دورۀ بـاروک قـرن هفدهم را 
در معـرض نـور زمانـۀ حـال قـرار داد. در اینجا باید کاری مشـابه در 
مـورد قـرن نوزدهـم انجام شـود، اما بـا صراحت و روشـنی فزون تر« 
)بنیامیـن، 1396، 95(. همچنیـن مبتنـی بـر بهره گیـری از روش 
مونتـاژ، مفهـوم ویرانـه بـه مفهومـی کلیـدی در سـبک نـگارش 
بنیامیـن تبدیل می شـود. در این شـیوۀ نگارش، »قطعه بـر اثر تمام 
شـده«، »محصـوالت دور انداختـه و بقایـا و بازمانده هـا بـر اثـر بـه 
دقـت پرداختـه شـده« و »ویرانه بر سـاختار کامل و آبـاد« اولویت و 
رجحان دارد )Jennings, 2013, 209(. در »پروژۀ پاسـاژها«، بنیامین 
پیونـد میـان تخریب کردن و برسـاختن را برجسـته می سـازد و این 
ارتبـاط دیالکتیکـی، بـه فرم نگارش او شـکل می دهـد. از همین رو، 
از پـروژه پاسـاژها، بـا عنـوان »یـک ویرانۀ شـکوهمند و چشـم نواز« 
یـاد کرده انـد )Schwartz, 2001, 1721(. عناصـر ویرانگـر و مخـرب 
متنـی هـر لحظـه موجب از هم فروپاشـی سـاختار کتاب می شـوند. 
پراکنـده شـده در میانـه ویرانه ها، متن اسـتراتژی خوانـش متفاوتی 
را از سـوی خواننـده می خواهـد. آنچـه اهمیـت دارد، نحـوۀ تعامـل 
مخاطـب بـا ویرانه هـای پراکندۀ متن اسـت. بنیامین معتقـد بود که 
آوار و پس مانده هـای ویرانه ها هسـتند که پرسـه زن شـهر مدرن »به 
جمع آوری آنها دل بسـته اسـت« )عمادیـان، 1396، 77(. از این رو، 
تجربـۀ خوانـش متـن را نیـز همچون تجربۀ پرسـه زنی، می تـوان در 
ارتبـاط بـا ایـن موقعیت در میاِن ویرانه بودگی تشـریح کـرد. به بیان 
دیگـر، تجربـۀ خواندن متن های شـهری بنیامین، مشـابه پرسـه زنی 
و بـازی کودکانـه در میـان ویرانه هاسـت. بـازی و ادراک کودکانـه 
مضمونی اسـت که در اندیشـۀ بنیامیـن از جایـگاه و اهمیت ویژه ای 
برخـوردار بـود )Leslie, 2018,145-153(. مفهـوم بـازی از دیـدگاه 
بنیامیـن، اسـتراتژی کودکانـه برای غلبـه بر محدودیت هـای جهان 
واقعـی اسـت. بنیامین از دو اصل مهم در بـازی کودکانه یاد می کند: 
ویرانگـری و آفرینشـگری. از منظـر بنیامیـن بـازی کودکانـه نه تنها 
سرشـار از میـل خالقانـه بـرای ویران کـردن نظم کهنه اسـت، بلکه 

همچنیـن ایـن تخریـب، امـکان خلـق و آفرینش گری هـای تـازه را  
نیـز می گشـاید )Gess, 2010, 685-690(. بـه عبـارت دیگر، می توان 
بحـث کـرد کـه همچـون کودکانـی کـه در میـان ویرانه هـا گردش 
می کننـد، در بـازی کودکانۀ خـود، از میان خرده ریزهـا و قطعه های 
ویران، سرخوشـانه سـاختارهای جدیدی را خلـق می کنند، مخاطب 
نیـز بـه جمـع آوری و بازپیکره بنـدی قطعه هـای هـر لحظـه ویـران 
شـوندۀ متنی می پردازد، سـاختارهای جدید می آفرینـد. خواننده به 
کودکـی مبـدل می شـود که بیـش از آنکه مصرف کننده باشـد، خود 
بـه یـک آفریننـده مبـدل می شـود کـه دیونوسـوس وار، هـر لحظـه 
می آفرینـد و تخریـب می کنـد. از ایـن رو فراینـد خوانـش این متون 
را می تـوان بـه مثابـۀ دیالکتیک میان تخریب و آفرینشـگری در نظر 
گرفـت. بنیامیـن دیالوگ و تعامـل میان ویران گـری و آفرینش گری 
را در رابطـه بـا سـوبژکتیویته مـورد تأکیـد قـرار می دهـد، بـر لـزوم 
»بازسـازی سـوبژکتیویته مـدرن از بطـن زیبایی شناسـی ویرانـه« 
ویرانـی،  از  بعـد  مرحلـۀ   .)Moltke, 2010, 402( می کنـد  تأکیـد 
آفرینش سـوبژکتیوتیۀ جدید اسـت، امـا این بـار در پیوند و آمیزش 
بـا تـودۀ جمعـی. متأثـر از بودلـر، مفهوم تـوده، به مفهومـی کلیدی 
در ادراک بنیامیـن از زیبایی شناسـی مدرنیتـه مبـدل می شـود. بـه 
زعـم بودلـر بـرای پرسـه زن: »جمعیـت، همانند هـوا بـرای پرندگان 
و آب بـرای ماهیـان، عنصـر حیاتـی اسـت. در جمعیـت اسـت کـه 
شـورش بـا حرفه اش یکی می شـود« )بودلـر، 1384، 143(. بنیامین 
در خوانـش خویش از آرای بودلر پیرامون تجربۀ کالنشـهری، اشـاره 
می کنـد کـه سـوبژکتیویتۀ بودلر )به عنوان سـوبژکتیویتۀ سـرنمون 
مدرنیتـه شـهری(، در اسـاس در رابطـه بـا توده هـای جمعـی شـهر 
بـزرگ اسـت که شـکل گرفتـه اسـت. توده هایی کـه بـه درون بدن 
وی نفـوذ کرده انـد و بـه بخـش برسـازنده ای از وجـود وی تبدیـل 
شـده اند: »تـا آنجـا کـه بـه بودلـر مربـوط می شـود توده ها بـه هیچ 
وجـه پدیـده یـا عامـل بیرونـی نبودنـد... توده هـا... جزئـی از وجـود 
بودلـر شـده بودنـد... جمعیـت او ]بودلـر[ همـواره جمعیت شـهری 
بـزرگ اسـت« )بنیامیـن، 1377، 40(. می تـوان بحـث کـرد کـه در 
تضـاد بـا حالـت سـنتی تعمق ورزانـۀ خوانـش کـه مبتنی بر سـوژۀ 
منزوی، سـاکن و متمرکز اسـت، خوانش پرسـه زنانۀ متن، خوانشـی 
پراکنده اندیـش و در حالتـی از عـدم تمرکـز اسـت. سـوژۀ این گونه 
از خوانـش، یـک سـوژۀ گروهـی، جسـمانی و متحرک اسـت. از این 
رو، در فراینـد خوانـش، بـا تجربـۀ جسـمانیت مندی جمعـی مواجه 
هسـتیم؛ همچـون تجربۀ تـوده ای کالنشـهری. تجربـۀ خوانش متن 
بنیامیـن، تجربـۀ تحریـک عصبـی یـک بـدن جمعـی اسـت. انرژی 
بدنـی و پـژواک جسـمانی ایـن بـدن جمعی بـه درون گسـترۀ متن 
منتشـر می شـود و متـن را به تحـرک در مـی آورد. از ایـن رو، حس 
جدایـی و تمایـز بیـن مخاطـب و گسـترۀ متـن، جـای خـود را بـه 
پیوسـتگی و اتحـاد می دهـد. مخاطـب دیگـر یـک سـوژه متعمق با 
فاصلـه نیسـت. دیگر احسـاس کـردن وی امری فردی نیسـت، بلکه 

تجربـه ای تـوده ای و گروهی اسـت. 
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نتیجه گیری
در کتاب های شـهری »خیابان یکطرفه« و »پروژه پاسـاژها«، بنیامین 
می کوشـد کیفیت هـای فضایی و احساسـی شـهر مـدرن را در متن و 
شـیوۀ نـگارش خویش ادغـام نمایـد. در نتیجه بواسـطه برخـورداری 
از ایـن کیفیت هـا، در مواجهـه بـا متن، برای خواننده، حسـی مشـابه 
حـس مواجهـه با منظرهای شـهر مدرن، پدیـد می آیـد. در مقاله این 
بحـث مطـرح گردیـد کـه ادراک متون شـهری بنیامین، بیـش از هر 
چیـز نیازمنـد عمـل پرسـه زنی از سـوی مخاطـب در میـان فضاها و 
منظرهای متنی-شـهری اسـت. همان طور که پرسـه زن هنـگام گذار 
در میـان فضاهـای شـهری، بـدون هدف مشـخصی حرکـت می کند 
و تصاویـر پراکنـده و منظرهـای شـهری، هر لحظـه وی را از پیگیری 
مسـیر از پیـش تعییـن شـده، منحـرف می سـازند، بـرای مخاطـب-

پرسـه زن سـرگردان در میـان مناظر ایـن متون نیز، هـر لحظه امکان 
حرکـت بـه سـوی مسـیرهای جدیـد و غیـر قابـل پیش بینـی وجود 
دارد. در مواجهـه بـا چنین الگوی نگارش متنـی که مبتنی بر تصاویر 
پراکنـده و گسسـته اسـت، مخاطب قدرت تمرکز بـر روی یک تصویر 
و موضـوع مشـخص را از دسـت می دهـد، همچـون تجربـۀ پرسـه زن 
شـهری، ادراکی مبتنی بـر وضعیت گذار و سـرگردانی میان تصاویر و 
منظرهـا را تجربـه می کند. از ایـن رو همانند تجربـۀ پراکنده اندیش، 
پرسـه زن شـهری در مواجهـه بـا تکثـر تصاویر متـن، بـرای خواننده 
نیـز احساسـی از سرگشـتگی و عـدم تمرکز پدید می آیـد. همچنین 
متأثـر از کیفیـت رویاگونـۀ شـهر مـدرن، رویـا مفهومی کلیـدی در 
»خیابـان یکطرفـه« و »پـروژۀ پاسـاژها« اسـت. بنیامیـن کیفیـت 
رویاگونـۀ شـهری را در متـن خـود ادغـام می کنـد، پیچیدگـی و 

چندوجهـی بـودن رویا، نقشـی کلیـدی در سـاختارگریزی متن ایفا 
می کنـد. در مواجهـه بـا چنین متـن رویاگونه ای، مخاطـب نیز خود 
بـه یـک »رویاپـرداز« تبدیل می شـود، که بـه صورتـی ناخودآگاهانه 
بـا متـن رابطـه برقـرار می کنـد. آنچنـان کـه بحـث شـد، بنیامیـن 
پرسـه زنی را بـا سـاخت فیلـم مقایسـه می کـرد و قرابت هـای میان 
پرسـه زنی و فراینـد تولید تصاویـر را مورد تأکید قرار مـی داد. از این 
رو در مواجهـه بـا فانتاسـماگوریای رویایی این متون شـهری، قدرت 
تصویرسـازی مخاطـب نیـز فعـال می شـود و وی با  سـکنی گزیدن 
در قلمروهـای رویایـِی تصاویـِر متـن، خـود نیـز مبدل بـه آفرینندۀ 
تصاویـر رویایـی می شـود. عـالوه بـر ایـن، تجربـۀ پراکنده اندیـش 
نـزد بنیامیـن، نه صرفـاً مبتنی بـر تجربـه ای ذهنی، بلکـه تجربه ای 
جسـمانی اسـت که بـا پراکندگـی جسـمانی توأمان اسـت. می توان 
ایـن بحـث را مطـرح کرد کـه تصاویر متنـی بنیامین بـرای مخاطب 
تجربـه ای از پراکنـش جسـمانی را پدیـد می آورنـد. ایـن تجربـه در 
تضـاد بـا جایـگاه خوانـش غالـب مبتنـی بـر یکتایـی و پیوسـتگی 
جسـمانی مخاطـب متون سـنتی قرار می گیـرد. آن چنـان که بحث 
شـد بـرای بنیامیـن و بودلـر، پرسـه زنی بـه مثابـۀ بخشـی از تـودۀ 
جمعـی بـودن و شـکل دادن بـه سـوژه ای گروهـی معنا می یابـد. از 
ایـن رو مـی تـوان بحث کرد کـه با از میـان رفتن مرزهـا، مخاطب-

تماشـاگر وارد فضـای متـن و در آن ادغـام می شـود. بنیامین معتقد 
بـود کـه ایـن درهم آمیـزی بـدن خواننـده و فضـای متـن، در یـک 
حالـت جمعـی شـکل می گیـرد، در ایـن فراینـد، یک بـدن گروهی 
شـکل می گیـرد. از این رو تجربـۀ خوانش متن، تجربـه ای مبتنی بر 
احسـاس کـردن و لمـس کـردن به مثابـۀ یک بـدن توده ای اسـت.

پی نوشت ها
1. مطالعات و مباحث مرتبط با مدرنیتۀ شهری، به شکل گیری و ظهور محیط های 
شهری مدرن در انتهای قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می پردازند و مشخصه ها و 
کیفیت های ادراکی متمایز پدید آمده به واسطۀ ظهور این محیط ها را مورد بررسی 

قرار میدهند.  
و  بزرگ  شهرهای  با  رابطه  در  مدرن  متروپلیس  یا  مدرن  کالنشهر  اصطالح   .2
پرجمعیت به کار می رود که خصوصاً بعد از انقالب صنعتی ظهور و گسترش پیدا 
کردند. این کالنشهرها خصوصاً از نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم به بعد گسترش بیسابقه ای 

را تجربه کردند.
3. دورۀ مدرن، به دورۀ پساکالسیک در اروپا اطالق می شود که تقریبا در قرن 15 
میالدی با دورۀ رنسانس آغاز می شود. ظهور پرسپکتیو رنسانسی مقطعی کلیدی در 
ظهور جهان مدرن در نظر گرفته می شود. این سیستم جایگاه سوژه انسانی را به مثابۀ 
واحد سمبولیک سنجش هستی تثبیت می کند و گونه ای از ایدئولوژی دیداری را در 

مواجهه با محیط تولید می کند که در آن، نقطه دید سوژۀ انسانی، در مرکز و کانون 
مفهوم ادراک فضایی قرار می گیرد.

قرار  استفاده  مورد  به طور خاص شیوه ای که در ساختارهای گرامری  و  زبان   .4
می گیرد، از سوژه ریشه می گیرند، تجربه را از دریچه سوبژکتیویته توضیح می دهد. 
از این رو اندیشیدن زبان مند عاملیت یک سوژه را پیش فرض می گیرد. فریدریش 
نیچه فیلسوف آلمانی، به انتقاد از این سنت تفکر زبانمند می پردازد و در فلسفه اش به 
ستایش از احساس، حّسانیت و غریزه می پردازد. نیچه بیان می دارد که ذهن آزاد، به 
جای مفاهیم، با غرایز هدایت می شود. وی معتقد است که می توان جهان را در یک 
سطح پیشا زبانی، از طریق بدن، پیش از زبان، خارج از محدودیت های زبانی تجربه 
کرد. در مباحث اخیر، برخی نظریه پردازان بر ظرفیت پیشازبانی تصاویر در برقراری 

.)Kennedy, 2002, 87-88( ارتباط با مخاطب اشاره کرده اند
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