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چکیده
کــه معنای شــهر را تغییر  کلمــات چاپی پرشــماری شــده اند  کاالهــا و  کنــده از  قطعــات تصاویــر،   شــهرهای جدیــد و امــروزی، آ
که با سفر در فضای فیلمیِک  کاال و تصویر مبدل می کنند. در واقع شهروند شهر مدرن، پرسه زنی است  می دهند و آن را هم به 
که به وســیلۀ مونتاژی از این قطعات پر می شــود و باعث تغییر هویت و  شــهر، دچار وقفه ای در وجود خود می شــود؛ وقفه ای 
کاال می شود. در این مقاله تحلیلی- توصیفی، سعی بر آن است تا در چارچوب دیدگاه های  والتر بنیامین  تبدیل او به شیئ  و 
کان، بــه تحقیــق در نظریــات فلســفی و روانکاوانــۀ فیلم و تبلیغات پرداخته شــود و چگونگی تغییر هویت شــهروندان  ک ال و ژا
گذرگاه ها  که شــهروند به مثابه یک پرســه زن، با حرکت در میان این  کی از آن اســت  در دنیای مدرن  بررســی شــود. نتایج حا
کارگردان هنری شــروع  کنار شــهر او را احاطه می کنند، در جایگاه یک  گوشــه و  که دائم در  و در تقابل با انبوه تصاویر تبلیغاتی 
گر را سرشــار از  که تماشــا بــه ســاخت یــک مونتــاژی از تصاویر تبلیغاتی می کند. از این پیوســت، فیلمی ذهنی حاصل می شــود 
کاالها و  احساس و حرکت می کند. این فیلم، با فضای فراواقعی و هوس  انگیزش، حس میل مخاطب را برای به چنگ آوردن 

ابژه های  درون آن به شدت برمی  انگیزد. 
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مقدمه
کالن شــهرها بــه مثابــۀ زندگــی در غار افالطونی اســت.  زندگــی در 
تشــدید زندگــی احساســی بــرای شــهروندان به علــت ســرعت وتغییر 
دائمی و پیوســتگی محرک های خارجی و داخلی اتفاق می افتد و  بر 
کالن شــهر تاثیر می گــذارد. متروپلیس  هویــت، شــالوده و بنیاد روانی 
گســتردگی و نــوع طراحی خود، موقعیت و شــرایط روانی عقل گرا را  با 
که  بــرای زندگی روانی و احساســی شــهروند خلق می کنــد. به طوری 
 .)Simmel,1903( کالن شــهری می شــود عقل گرایــی خصیصۀ زندگی 
کنش ها  کالن شــهرهای مــدرن، زندگــی فــرد و همــۀ  در حقیقــت، در 
و امیــال او، بــر عظیم تریــن امکانــات تکنولــوژی اســتوار شــده، فضا و 
زمان به وســیلۀ قدرت عقالنیت تســخیر شــده، در نتیجه انســان به 
Kra-(  یک موجود تک  ســاحتی شــبیه ماشــین تبدیل شــده اســت
cauer, 1963C, 69-70( . امــا عواملــی ماننــد ســرعت و حرکــت، آن را 
گذرگاه های  شــهری  بــه ســوی احســاس متمایــل می کنند. در واقــع 
گــی آنها ناپایداری و حرکت اســت، وســیله ای بــرای تحریک و  کــه ویژ
کید  که جانــل ولف تا ایجــاد ایــن تمایل برای او می شــوند. همانطور 
 Deutsche,1996,( می کنــد، مدرنیتــه یــک محصــول از شــهر اســت
196(، محصــول زودگــذر بودن و ناپایداری آن اســت. بــه بیان دیگر، 
شــهر مثل یک ســازۀ معمارانه، ساختاری در فضا است، یک مقیاس 
گســتردۀ زمــان درک می شــود. حتــی  کــه تنهــا در مســیر  گســترده، 
گفــت طراحــی شــهر، یــک هنــر جســمانی زمانــی یــا زودگذر  می تــوان 
اســت )Lynch,1960, 1(؛ یعنــی یک شــیوۀ طراحی بــر مبنای ترکیب 
کولهــاس )بــه نقــل از  قطعه قطعه هایــی از نماهــای شــهری اســت. 
که  برونــو(، ایــن قطعه قطعگــی را چنیــن توضیــح می دهــد: همانطور 
کنــار هم  یــک فیلمنامه نویــس بــه شــکلی زنجیــروار ســکانس ها را در 
کار خــود پیــش  کالن شــهر نیــز همیــن رونــد را در  می چینــد، معمــار 
لت- می گیرد )Bruno, 2002, 69(. در واقع شهر به عنوان یک ابژۀ دال
کالرک نیــز در تحقیــق   کننــده و معنــی  دار اســت، مثــل یــک تصویــر. 
و بررســی های  خــود دربــارۀ شــهر، آن را بــه عنوان یــک تصویر بصری 
تعبیــر می کنــد)Deutsche,1996, 196-197( . بنابرایــن شــهر، ابــژه یا 
قطعه ای می شــود برای تماشــای شــهروند، این قطعه های  بصری، 
گســترده ای به  کنار هــم یک تصویر  از نماهــای شــهر و خیابان هــا در 
گفــت ]این["پانورامای  مثابــۀ یــک پانوراما ایجــاد می کنند. می تــوان 
شــهر،... یک حالتی از امکان اســت، یک شــکلی از حس فراموشی یا 
سوءتفاهمی از شیوۀ تکرار است")Certeau,1984,93(، به تعبیر دیگر 
که به وســیلۀ تکراِر  این پاناروما، یک حالت توهم و خیال را می ســازد 
نماها ایجاد می شــود. تصویرهــای قطعه  قطعۀ ایــن پانوراما، مفهوم 
که مفهومی فراتر از واقعیت و شبه سورئال است. در  شهر را می سازد، 
که چگونه امروزه  پژوهش حاضر، قصد پاسخ به این پرسش را داریم 
کالن شهرها از یکسو و هویت شهروندان را  تبلیغات محیطی، هویت 
از ســوی دیگــر تغییر می دهــد؟ در واقع این مقاله، دو هدف اساســی 
کاالهــا در تبلیغات  را پیگیــری می کنــد: تشــریح چگونگی تاثیرگذاری 
کالن شهرهای مدرن  محیطی بر شهروندان و همچنین تغییر هویت 
کاالها در تبلیغات محیطی. برای ارائۀ پاسخ به پرسش ، از  به وسیله 

کان( بهره برده می شود. ک ال دیدگاه های  والتر بنیامین )و ژا
که "هیچ چیز ســورئال تر از  کید می کند  والتــر بنیامین به درســتی تا
یــک شــهر نیســت" )Benjamin, 2006(. در ایــن بــاره ســرتین توضیــح 
می دهــد، تصویــر منســجم از شــهر بیشــتر یــک خیــال و توهــم بصری 
که یــک مجموعۀ  گانه اســت  کیــد او بــر نقطــه دیدهــای جدا اســت. تا
گانــه، در حقیقت  خیالــی را ایجــاد می کننــد. این نقطــه دیدهای جدا
کــه علــِم شــناخت را بــه مثابۀ یک  همــان »پانورامــای شــهر« هســتند 
که اســاس  »علــم خیالی« می ســازند )Certeau,1984,93(. علم خیالی 
و پایــه ای برای ســاخت فیلم می شــود و ویژگی شــهر را بــا خصوصیات 
گذرگاه هــا، محل های   کــه مجــذوب  کائــر نیز  کرا فیلــم پیونــد می زنــد. 
کتاب تئوری فیلــم به این پیوند  عبــور و پیاده  روهای شــهری بــود، در 
اشــاره می کند: "وقتی تاریخ در خیابان ها ســاخته می شود، خیابان ها 
تمایل به حرکت به سوی صفحه نمایش دارند" )قهرمانی و همکاران، 
گذرا و  1395( تــا بــه آن ملحق شــوند، پس به این شــکل، خصوصیــت 
گذرگاه های  شــهری و ســینما یک عامل مشترک  ناپایدار بودن، میان 
شد. در سینما نیز به مانند خیابان، احساس ها، خاطره ها و تاثرهای 
خ می دهــد. در ایــن رونــد، شــهر به ســینما تبدیل  زودگــذر و ناپایــدار ر
کائر در مقالۀ کاخ هــای  برلین، بر نقش  کرا می شــود و ســینما به شــهر. 
کید می کنــد و می گویــد: "زندگی خیابانی، خــود را در  ســیال خیابــان تا
خیابــان زندگــی دگرگــون می کنــد"  )Kracauer, 1963B, 325(. بــه ایــن 
شــکل، قــدم زدن در خیابان هــای  شــهر مثــل تجربــه تماشــای فیلم، 
میــل را ایجاد می کند و به وســیلۀ احســاس، حرکــت و پویایی به لذت 
کمک زمان و حرکت، به  گذرگاهی از سکانس ها، با  می رسد. با عبور از 
کائر، این  کرا تدریــج این لذت فیلمیک حاصل می شــود. بنا بر عقیدۀ 
قدم  زدن در شــهر به عنوان ســفر شــهری مقتضی ویژگی سینما است. 
که در شــروع اختراع ســینما، شــکل های  معمارانۀ شــهری  بــه طوری 
که جغرافیای جدید مدرنیته را  گذرگاه ها، راه  آهن ها و پاســاژها،  مانند 
مجسم می کردند در ذات و جوهرۀ خود، مانند سینما عنصر »حرکت« 
را داشتند )Bruno,2002,17(. از طریق حرکت و احساس های  ایجاد-
گذرگاه های   که خود مکانی غلیظ از  شده توسط معماری کالن شهری 
داستانی است، فضای سینمایی ایجاد می شود. بنابر نظر پل ویریلیو 
کــه قرن 20 شــروع شــد... صفحۀ نمایش تبدیــل به میدان  "از زمانــی 
شــهر شــد")Virilio,1991, 25( و مــرز ســینما و شــهر از میــان رفت و هر 
کردند. به بیانی دیگر، شــهر و ســینما  دو مــرز مشــترک با »ســفر« پیــدا 
وســیله ای بــرای ســفر شــدند، ســفری متحــرک و در عیــن حــال ثابت 
گذر کــردن از فضــای روایتــی و روانی در میان  )Bruno, 2002, 70(، یــک 
قطعه  قطعه هــای  بصــرِی )شــهری- ســینمایی( مــدرن. در میان این 
قطعه هــا یــا تصویرهای شــهر مــدرن، تابلوهــای تبلیغــات محیطی در 
کنار شــهر به عنوان عنصر قدرتمند بصری، ویژگی ســینمایی  گوشــه و 
کالن شــهر را تشــدید می کند. در حقیقت فضای  بودن و زودگذر بودن 
عقل گرا و تک  ســاحتِی شــهر را می شــکند و آن را به سوی فضایی روانی 
کمک این تابلوهای محیطی، سفر کردن  و ســورئال ســوق می دهد. با 
که تصاویر  و مستقر شــدن فیلمیک در شــهر اتفــاق می افتد. تا حــدی 
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میــان  در  پرســه زنی  مثابــه  بــه  1-شــهروند 
قطعه های  بصری شهر یا تابلوهای تبلیغاتی 

کالن شــهر مدرن، خود به مثابه پرســه زن،  که شــهرونِد  گفته شــد 
کــه دائمــًا در میــان  درون شــهر ســرگردان اســت. در واقــع پرســه زنی 
گذرگاه هــا و  تصاویــر زودگــذر و فانــی از شــهر و تابلوهــای تبلیغاتــی و 
کشــیده می شود.  بودلر در مقالۀ نقاش  پاســاژها، به این ســو و آن سو 
زندگــی مــدرن در ســال 1986، پرســه زن را بــه مانند آواره و ســرگردانی 
در خیابان، خوگرفته و سکونت یافته در دکور شهری توصیف می کند 
کتشاف و سیاحتی خالقانه درون فرا مکان ها  که حرکت هایش خود، ا
که احاطه کننده ی زندگی هر  و فراواقعیت هــای ی خارق  العاده اســت 
روزه ی شــهری  اند)Neumann, 2001(. او در ســیالن تصاویــر تابلوها و 
قطعه های  بصری شهر مستحیل می شود. این خیابان های  شهری، 
که او   گذرگاه هایی هستند بین درون و بروِن پرسه زن )شهروند(  خود 
برای تصویر کردن احساســی از سکانس های  فیلم گونۀ تابلوها به آنها 
نیاز دارد. او مشغول تماشای جذابیت های  بصری در حالتی از خود 
گذرگاهی دیگر پرســه می زند. او همچنان در  گذرگاه به  بیخود، از یک 
گذرایی و فانی بودن شــهر را تشــدید  که  تقابــل بــا تابلوهای تبلیغاتی 
کاالهــا، رنگ هــا،  میــان ســیالن  و در  می کننــد، مجــذوب می شــود 
کــه محرک هایی  شــعارهای تبلیغاتــی و ابژه هایــی بــا هیئــت انســانی 
در تابلوهای تبلیغاتی هســتند ، سرشــار از احســاس و حرکت می شود 
و دچــار لــذت و میلــی ســیال و متغیــر می گــردد. بــه ایــن ترتیــب در 
برابــر پرســه زن، "شــهر، بــه طــور درخشــان و واضحــی بــه قطب هــای  
دیالکتیکــی  اش تفکیــک می شــود و خــودش را مثل یک لنداســکیپ 
بــرای او بــاز می کنــد و او را درون خــود جــای می دهنــد بــه ماننــد یک 
اتاق" )Benjamin,1999,406(. پرسه زن همچنان در فضای کالن شهر 
گــذر می کنــد و بــه تعامــل بــا فضای داخلــی یــا خصوصــی و خارجی یا 
که مرز میان آنها از بین می رود و خیابان  عمومی می پردازد، به شکلی 
تبدیل به اتاق می شود و اتاق تبدیل به خیابان )قهرمانی و همکاران، 
کاالهای مصرفی است  که سراســر پوشــیده از تصاویر  1395(. خیابان 
که او  در حقیقت مبدل به خانۀ شخصی پرسه زن )شهروند( می شود 
کن و مســتقر باشــد. او محل استقرار و اقامت خود  می تواند در آن ســا

که در  گــذرای شــهر بنــا می کنــد،  گذرگاه هــا و تصویرهــای  را در شــهر و 
واقــع یک اســتقرار در دیــدزدن و لذِت دیدن اســت. زیمل در تکمیل 
کالن شــهر مــدرن را بــه ایــن شــکل تعریف  ایــن رونــد، فــرد مســتقر در 
که وجود و هستی  اش وابسته به تفاوت- می کند: فرد مخلوقی است 
که   هاســت، ذهن او به وســیلۀ تفاوت های  بین احســاس ها و اثراتی 
کرده اســت، تحریک می شــود.  گذشــته تجربه  در حــال حاضــر و یا در 
در  شــخصیت  عــدم  بزرگ تریــن  متروپلیــس،  در  می دهــد،  ادامــه  او 
یک مســیر شــخصی، به دلیل ســرعت تغییر کنندگــی و تغییر دهندگی 
کمیت ها،  تحریکات عصبی شــهروند بــه وجود می آید و پرداختــن به 
گستردگی ها و تعددها در متروپلیس است  که به دلیل  اتفاق می افتد 
کــم و تکرار ویژگی اساســی  کمیــت، ترا )Simmel,1903(. پــس تعــدد، 
کم  کالن شهر مدرن است. با تعدد و ترا زندگی پرســه زن )شــهروند( در 
گســترده تر می شــود.  تابلوهــا و تصاویر تبلیغاتی، فضای شــهر تکثیر و 
گر شهر نیست، بلکه  گســتره، پرســه زن تنها خوانشــگر و تماشا در این 
که یک  که بــا دریافت تأثــر از تابلوها و از شــهر  تولیدکننــده نیــز هســت 
کنشی پدید می آید،  بســتر یا پس زمینه ای برای تابلوهاست، درونش 
کنــش احساســی در مقابــل قطعه هــا و تصویرها  کــه در حقیقــت یک 
که او را  اســت، یک داد و ســتد بین او و تصاویر و شــهر اتفاق می افتد 
بین مرز واقعیت و تخیل، معلق قرار می دهد. به این شکل، احساس 
گم شدن درون  گم شدن در میان تصاویر و تابلوها،  شهوت او را برای 
پانارومــای احساســات، هر لحظه بیشــتر و بیشــتر می کنــد. این حس 
پرســه زن را والتر بنیامین به خوبی توصیف می کند: "برای پرســه زن، 
اشتیاق و ولع دیدن، ورای همه چیز است")Benjamin, 2006,97(. او 
کاالی  گویی حس پیروزی از به چنگ آوردن ابژه یا  به وسیله دیدن، 
درون تصویر تابلوهای شهر، پاساژها و گذرگاه ها را به دست می آورد که 
البته فراتر از ظاهر و صورت خارجی آنهاست. شهروند دائم و بی  وقفه 
در حــال ســفر کردن در دروِن وجود و احســاس خود و بیــرون از وجود 
خــود، یعنــی درون تصاویر تابلوهای شــهر، به هــدف تصاحب ابژۀ آن 
اســت. در حقیقت این قطعه ها یا تصاویر، تصاویر جغرافیایی از شــهر 

کنجکاوی در سفر حاصل  کشف، درک و  متحرک سینمایی، با تلفیق 
می شــود. در یک ســفِر مــدرن، در حقیقت "هدف ســفر مــدرن مقصد 
 .)Kracauer, 1963C, 65( "نیست بلکه بیشتر، یک مکان جدید است
که  گونه توضیح می دهد: چیزی  کائر در مورِد این مکان جدید این  کرا
مردم در جســتجوی آن هســتند، یک لنداســکیپ خاص و همچنین 
بیگانگــی از صــورت و ظاهر اســت. این اشــتیاق آنها به دلیــل تفاوت و 
تمایزِ لنداســکیپ جدید است. اشتیاق به دست آوردن تصویر جدید 
که با فائق شدن بر  به وسیلۀ شکستن صورت ظاهری ابژه ها و فضاها 
زمان حاصل می شود و شناختی جدید را ایجاد می کند. سفر به درون 
کید  کالن شهر با این روش، ساختار عقالنی آن را در هم می شکند. در تا

ج زیمل بیان  کالن شهر، جور بر مفهوم و تاثیر فرد یا شهروند شهری بر 
می کنــد: در حقیقــت یــک شــخص بــه محدوده هــای  فیزیکــی بدن و 
فعالیت های  فیزیکی خود محدود نمی شود، بلکه او فراتر از این می رود 
و به مجموعه اثرهای پرمعنی ناشی از فانی بودن و بعد جسمانی خود 
که شــهر نیز به تبع آن در تاثیرات و  می رســد. در چنین شــرایطی است 
نتایجی فراتر از محیط، قرار می گیرد )Simmel,1903(. شــهروند با قدم 
گذرگاه های  شــهری و مواجه شــدن دائم با قطعه های  بصری  زدن در 
)تبلیغات محیطی(، از آنها متأثر می شود و به این ترتیب این قطعات بر 
هویت او تاثیر می گذارند. در اینجا به وسیلۀ موارد ذیل، تغییر تدریجی 

هویت شهر و شهروند آن قدم به قدم نمایان می شود.
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که »متحرک« و غوطه  ور، درون فضا، زمان  گذرا و ناپایدار است  مدرِن 
گر متحرک( ایجاد  که به وســیلۀ پرســه زن )تماشــا و مکان اند. حرکتی 
گر متحرک، اصل اساسی ساخت »فیلم« است.  می شــود. این تماشا
که توســط حرکت و احســاس  همــان فیلــم شــهری و شــهر فیلمــی ای 
گی مشــترک  کائر درکتاب تئوری فیلم، از ویژ کرا ســاخته شــده اســت. 
گر فیلم  که تماشا گر فیلم و پرسه زن صحبت می کند: همانطور  تماشا
می تواند واقعیت درون پدیده ها را در نمود ظاهر و شکل خارجی آنها 
کند، پرسه زن نیز همین توانایی را دارد. شهر، ابژه ای  کشف  پدیدار و 
گر در حال حرکت و قدم  گر( است. تماشا جدانشــدنی از ســوژه )تماشا
کثرت تصاویر به وســیلۀ چشــم و  گذرگاه هایی زودگذر و  زدن در میان 
کتشــاف، ســیاحت و ســفری معمارانه  ک حســی و ذهن خود به ا ادرا
می پــردازد. او بــا قــدم زدن و حرکــْت در نقــش یــک معمــار، شــروع به 
کنار یکدیگر می کند و همچنین در نقش  چیدن قطعه های  بصری در 
کنار هم مونتاژ می کند. در  یک فیلمساز، این قطعه های  بصری را در 
گر، اساس ارتباط و همبستگی سینما  واقع »تجســم و حرکِت« تماشا
و معمــاری در اینجــا اســت. او بــا قــدم زدن و حرکت  کــردن در میــان 
مجموعه های  متعدد معمارانۀ فیلمیک، شــروع به ساختن می کند. 
قــدم زدن در میان ســیالن تصاویر تبلیغاتــی در اندازه های  مختلف و 
کرده انــد، او را از خود بیخود  که او را تســخیر و احاطــه  اغلــب غول  آســا 
گاه درگیر می کند. این مونتاژ  می کند و ذهن و حس او را به طور ناخودآ
توســط حرکِت سریِع وســیلۀ نقلیه، فراتر می رود به این ترتیب با قدم 
گذرگاه هــا، راندن در اتوبان ها و مواجهۀ زودگذر با قطعه های   زدن در 
تصویری بزرگ از تابلوها در بســتر شــهری ســیال، سکانس های  فیلِم 
گرِ متحرْک مونتاژ می شــود. مونتــاژی با زاویه  شــهری در ذهِن تماشــا
دیدهــای مختلــف و ناهمســان، بــا ابعاد و پرســپکتیو ناهمســان. در 
کائر در مقالۀ ســفر و رقص، "جهان به وســیلۀ  کرا این مســیر، به بیان 
 Kracauer, 1963A,(" کوچــک می شــود فیلــم، اتومبیــل و هواپیمــا 
کالن شــهر یا مســیر اتوبان، به وســیلۀ پرســه زن پیاده و  65(. جهان یا 
ســوار بــر اتومبیل به فیلم یــا تصویرهای قطعه  قطعــۀ فیلمیِک به هم 
پیوســته تبدیل می شــود. چشــم شــهروند بــه مثابۀ دوربین به ســفر 
خــود ادامــه می دهــد و جذابیت های  بصری و شــهر برایش تبدیل به 
ســفری عاطفی و احساســی می شود. شــهر به فضایی وهمی، تخیلی 
که مانند  کالن شهر  و افسون  کننده تبدیل می شود. تصاویر تابلوهای 
گر )شهروند  شــات های  فیلمی، ســاختار ســینمایی را در ذهن تماشا
که   کارگردان هنری می ســازند؛  پرســه زن( ایجــاد می کنند، و از او یــک 
کارگــردان هنری، خلق یک حس جغرافیایی  کار این  البتــه مهم ترین 
اســت )Bruno, 2002, 28(. حس جغرافیایِی حاصل از ترســیم نقشــۀ 
کمــک َهپتیک  کــه به  احســاس یــا بــه بیان برونــو "اطلس احســاس" 
کــه  تصاویر و احساســات را در  طراحــی می شــود. ایــن َهپتیک اســت 

گر به هم متصل می کند.  درون تماشا

2- تاثیــر تابلوهای تبلیغاتی بر شــهروند و تغییر 
تدریجی ماهیت تابلوها برای او

تابلوها یا تصویرهای تبلیغاتی شهر مدرن، در حقیقت یک ابژه اند 

کانی. بنا بر  و حتــی فراتر از آن، یک نگاه خیره هســتند. نــگاِه خیرۀ ال
کان؛ نگاه خیره مفهومی وابسته به ابژه  توضیح ژیژک از مفهوم نگاه ال
ک به تعبیر  کنشی مرتبط با مفهوم ادرا کانی  اش،  است، در مفهوم ال
روان  شــناختی  اش نیســت و صرفًا به مکانیســم دیدن یا ظاهر شــدن 
گر چه به هرحال به آن  تصویر به شــکل فیزیکی محدود نمی شــود، ا
کنش دیدن اســت و  وابســته اســت، ولی حــوزۀ نگاه هــم دربردارندۀ 
کنــش تفســیر و دیــده شــدن)Zizek, 1992(. در واقع فــرد وقتی  هــم 
بــه ابــژه یــا تصویری نگاه می کنــد، در وهلۀ اول از طــرف آن ابژه دیده 
می شــود. بــه این ترتیــب نگاِه )ایــن تصویر)ها((، محــور اصلی تعلیق 
کــه ســکون و ســامان شــهر - به  می شــود )Dolar,1998(؛ بــه طــوری 
مثابه زمینه و بسترِ ساخِت مونتاژِ  فیلمی از قطعه های  تصویرها- را 
که خود مفهوم اصلی نگاِه خیره هستند،  به هم می زند. این تابلوها 
با نگاه خیره و سنگین خود، رئالیسم شهر را به هم می ریزند و نظم و 
کالن شهری را سرشار از قابلیت های  نامتعارف و  عقل گرایی متعارف 
نامعمول می کند. این نگاه در نقش لکه حاضر می شــود )Ibid(، این 
که ابژۀ اصلی تعلیق است، تبدیل  نگاه )تصویر-تابلوهای تبلیغاتی( 
که مالدن دالر توضیح می دهد:  گاهی مازاد« می شود، همانطور  به »آ
گاهی خــود رو به رو می کند و  گر را با ناخودآ گاهی مازاد، تماشــا ایــن آ
گاهی دو شــقه می شود.  گاهی و عدم آ ســوژه )مخاطب( میان مازاد آ
گاهی مازاد )تصویر(، به مانند نور شــدیدی  بــه بیانی روشــن  تر، این آ
یک بــاره و در یــک لحظــه بــه ســمت ســوژه پرتــاب می شــود و باعــث 
که سوژه یا  گاهی او می شــود. در این شــرایط است  کوری یعنی عدم آ
کان به آن بخیه  پرســه زن شــهر با تصویر پیوند می خورد، به تعبیر ال
که به او نگاه می کند.  می خورد، به نقطۀ انتزاعی بر روی پرده )تابلو( 
در واقع پرسه زن به میل خود بخیه می خورد، چون او به دنبال میل 
خــود درون تصویــر تابلو مــی رود. میِل به چنگ آوردن و تســخیر ابژه 
به وســیلۀ عبور از ظاهر آن و ورود به درون جغرافیای احساســی آن. 
کنار  که در  گذر می کند، بــه درون ابژه هایی  شــهروند بــه درون تصویر 
کائر این چیده شدن  کرا گذرگاه های  شــهری چیده شــده اند.  هم در 
ابژه ها را در گذرگاه ها به این شکل توصیف می کند: "در این گذرگاه ها، 
کولی هایی  گذرا در قســمت درستی سکونت یافتند. شبیه  ابژه های  
 Kracauer,("کــه مجــاز بــه مســتقر شــدن در امتــداد بزرگــراه شــدند
کولی هایی  1963C, 338(. ایــن تابلوهــا یــا تصاویــر یا ابژه ها به ماننــد 
کنارهم در  کــه دارای ابژه هــای  رنگی و جذابی هســتند و در  هســتند 
گذرگاه های  شــلوغ شــهری، بســاط خود را برای تســخیر عابران پهن 
گــرد خــود جمــع می کنند و ابــژۀ انســانی درون این  کرده انــد و آنهــا را 
کاالها  تصاویــر نیز به مثابه فروشــندگان ایــن جذابیت هــا و رنگ ها و 
کنــار آنها به فروش می رســد. "ابژه  خودنمایــی می کنــد و خــود نیز در 
]های تصویر[، میل و نیاز بدنی، هوس و شــهوت تصاویر ظاهر شــده 
کاالهای درون  در رویــای روزانــه را ارضــاء می کننــد" )Ibid(. ابژه هــا و 
گر را فــرا می گیرنــد و او را با میل  تابلــو، بــه مثابــۀ نگاه خیره ای تماشــا
کاالی تبلیغی  و شــهوت خــود مواجه می کنــد، میِل به چنــگ آوردن 
کــه در مــواردی با ابــژۀ انســانی درهم  آمیخته و تفکیک ناپذیر شــده. 
که همــواره در طلب  گذرگاه هــا و بزرگراه ها  رویارویــی پرســه زناِن ایــن 
کاالهــای مصرفی  و هــوس آمیختــن بــا فضــای تابلوها و تجربه  کــردِن 
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گذرگاه ها در حقیقت  هستند و دائمًا این مسیرها را می پیمایند. این 
که سیاحت است و همچنین پیوند بدن  مکانی هســتند "برای ســفر 
و تصویــر را آشــکار می کننــد" )Ibid(. بــا ایــن پیونــد، بــدن شــهروند یا 
پرســه زن، تبدیــل به تصویــر تابلوها می شــود. مرلوپونتی نیــز بدن را 
تصویر تعبیر می کند: "بدن من ماده اســت یا اینکه یک تصویر است" 
)Merleau-Ponty,1962,5(. دلــوز بــه منظور تشــریح ایــن مطلب در 
کــه "بدن من،  کتــاب خــود، این پیونــد را به این شــکل بیان می کند 
چشم من و مغز من، تصویری در میان دیگر تصاویر هستند. تصاویر 
بیرونــی بــر من تاثیر می گذارند، حرکت را به من منتقل می کنند و من 
De-( "حرکــت را بــاز می گردانم، پس من خود تصویر و حرکت هســتم
leuze,1983,92(. در حقیقــت این روند به این ترتیب اتفاق می افتد 
کــه این تصاویر )تابلوها یا ابژه هــا( به عنوان برانگیزش های  زودگذر و 
فانی، در هر قسمت از سفر شخص حضور دارند. این برانگیزش های  
که به تعبیــر دلوز این  زودگــذر، درون پرســه زن ایجــاد وقفه می کننــد 
وقفه یک درمیان  اســت: یک تأثر یا affliction است. تأثر، آن چیزی 
کند.  که وقفه را اشــغال می کند، بدون اینکه آن را تکمیل و ُپر  اســت 
کــه از بعضــی جهــات ایجــاد  کــی  ایــن وقفــۀ درون ســوژه، میــاِن ادرا
کنــِش ُمــردد ایجاد می شــود و نوعــی تطابق  تشــویش می کنــد و یــک 
که سوژه خود را درک  سوژه و ابژه را ایجاد می کند. به این شیوه است 
می کنــد یا خــودش را از درون تجربــه می کند. این وقفــه، فاصلۀ بین 
کنِش ســوژه می شــود و یــک تصویر خــاص را در میان دیگر  کنــش و وا
که خوْد، حاصل حرکت و احساس  تصاویر می سازد )Ibid,97(.  وقفه 
است، ایجاد تصویر و خیال می کند و باعث یکی شدن سوژه و ابژه یا 

شکستن مرز بین این دو می شود.
در بســتر شــهر، "ابژه  ها]تصاویــِر تابلوهــا[ یکدیگــر را لمــس می کنند 
و یکدیگــر را احســاس می کننــد و می شــنوند، ســپس ابژه هــای  دیگــر 
ک و احســاس  را بــا نــگاه خیرۀ خود فــرا می گیرنــد ]در مقابل[، فرد ادرا
کســب می کنــد و در پــی آن وهــم و اثــر خیالــی را  هــر شــکل در فضــا را 
می سازد")Lefebver,1991,183(. این اثر خیالی و فانتزی توسط سوژه 
گر( از ابژه )تصویر تابلوها( ایجاد شــده و یک انعکاس متقابل را  )تماشــا
می سازد. به بیانی دیگر، ایجاد یک مفهوم نو از انعکاس نورها، رنگ ها 
کــه باعث در هم تنیدگی بیشــتر تصویرها و  و فرم هــا را نمایــان می کند 
قطعه های  شهری و پرسه زن می شود. به این طریق، رمزها به شکل 
ذهنی و عینی و به طور الینقطع و سکانس  وار افشا می شوند و حرکت 
از تاریکی به روشنایی]از ظاهر به باطن،از رئال به سورئال[ برای سوژه 
گفت عینی  که نمی توان با اطمینان  اتفاق می افتد، این حســی است 
گاه اســت یا  کنش خــود آ و بیرونــی اســت یــا ذهنــی و درونــی، یــا یــک 
گاه )Ibid,184(. پس شهروند بین تشخیص و گمشدگی، معلق  ناخودآ
گم  می مانــد و در میــان انبــوه تصاویــر و معنی ها، غوطــه ور و در نهایت 
کــم را می تــوان در تاریکی شــب دوچندان  می شــود. این شــلوغی و ترا
کــه تمرکــز را بــه تصویرهای  کــرد،  فضایــی بــه مانند ســینما  احســاس 
کالن شــهر  گذرگاه هــا و پاســاژها می دهد. منظرۀ  کــم در  تبلیغاتــی مترا
مــدرن در شــب، آشــکارا معــادل پالســتیکی موســیقی جــاز اســت.... 
دریای شبانۀ تبلیغات الکترونیکی، تمام حس پرسپکتیو عمْق نمایانه 
را متالشــی می کنــد، ایــن نورهــا تمام احســاِس فضــای واقعــی را نابود 

 Boyer,1994,(  می کننــد و نهایتًا در یک تصویر منفرد ذوب می شــوند
گر حل می شوند  ک تماشا 50(. در یک تصویر واحد، درون وقفه و ادرا
که از ترکیب چندین تصویر  به مانند ایجاد یک فیلم و مفهومی واحد 
و مفهوم ســاخته شده اســت. می توان ماهیت تابلوها را به مثابه یک 
 Dwelling-voyage که به تعبیر جولیا برونو می تواند یک مقِرگذرگاهی 
باشد، مکانی که به رغم سکونش، متحرک و پویا نیز احساس می شود. 
این تابلوها در واقع مکانی برای سکنی گزیدن و مستقر شدن پرسه زن 
کاالها و شــهوت  ها. این تابلوها  اســت. مقــر یا مکانی پویــا از تصویرها، 
که نیروی محرکۀ سفر شهروند به  مجموعه ای عاطفی و احساسی  اند، 
مثابه پرســه زن را ایجاد می کنند. آنها درکنار هم در بســتر شهر، فیلمی 
که هویت  از مکان هایی متحرک، با روایت هایی متفاوت را می ســازند 
که حاصل  شــهر را هــر لحظــه ناپایدارتــر و متغیرتــر می کنــد، ناپایــداری 
گونۀ این روایت هــا، تصویرها، و ابژه های   کم و تکرار هذیــان  ِتعــدد، ترا
که در واقع یک فضای  این فیلم، یک حالت فضایی را ایجاد می کنند، 
گر اســت. یک ســفر و انتقال دائمِ  شــهروند  هپتیکی برای ســفر تماشــا
از فضــای درونــی  اش به محیط تابلوهــا، و از محیــط تابلوها به فضای 
درونی  اش اســت. در واقع او از یک موقعیت به موقعیت دیگر، ســیال 
گرهارد ریشتر اشاره می کند: تصویر به محیط، یا به  است. همانطور که 
یک معماری تبدیل می شــود )Bruno, 2002, 331(. به این ترتیب هر 
تابلو به مثابۀ یک مکان معمارانه یا محیط اضافه شده به شهر، باعث 
افزایش ســرطان گونۀ فضا و مکان در شــهر می شوند. این محیط های  
متکّثــر )تصویرهــا( فرافضــا را به صورتِ نئورئالیســم خلــق می کنند. به 
که در تایید این مســئله دلوز بیان می کند: نئورئالیســم فضای  طوری 
تکثیر شونده  را می سازد و همچنین محصوالتی با پیکربندی نامتمایز 
و قطعه هــای  مــازاد و اضافــۀ زمیــن را می ســازد )Ibid,30(. پــس ایــن 
که به شــهر اضافه شــدند، فضای مازادی را به شهر  تبلیغات محیطی 
که با قدم زدن و ســفر کردن شــهروند در طول شــهر و  کردنــد،  تحمیــل 
اتوبان هــا، و بــه دنبال آن ســاختن مونتــاژی از این ابژه هــا و تصاویر در 
کنــار هــم، دائمــًا این فضــا و مکان اضافه تر می شــود. ایــن تصویرها به 
مثابه ســکانس های  مونتاژ شــدۀ فیلمیک، شــات به شــات به چشم 
بیننده پرتاب می شوند، شات هایی از میل ها، لذت ها و شهوت های  
گون از خصوصیــت فیلم می گوید:  که آرا زودگذر. حســی شــبیه چیزی 
"دلیــل لذت اسنپ شــات ها یــا تصاویر لحظــه  ای، به زودگذر بودنشــان 

 .)Kracauer,1960, 52( "است

3- مونتــاژ تابلوهــا و روند تبدیل شــان به فیلم 
کالن شهر در بستر شهر سینماییِ 

گوتــه بــه زیبایــی بیــان می کنــد: "در واقــع مــا هرگــز هیــچ چیــز را به 
شــکل جدا و منــزوی ندیده  ایم، بلکه همه چیــز در ارتباط با چیزهای 
که در قبــل از آن وجــود دارد، چیزی  دیگــر اســت، در ارتبــاط بــا چیزی 
Eisen-( "کــه بــر مبنــای آن اســت، زیــر آن اســت یــا بــاالی آن اســت
stein,1949(. پــس چشــم، ابژه هــا و پرســپکتیوهای مختلــف را دنبال 
می کنــد. ذهــن نیــز پدیده هــای  متکثــر را دنبــال می کنــد و بــه شــکلی 
گر  جــدا از فضــا و زمان، این احســاس ها و اثرها از جلوی چشــم تماشــا

کالن شهرها و شهروندان تاثیر قدرت تبلیغات محیطی بر تغییر هویت 
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عبور می کنند. این روند را آیزنشــتاین مســیر1 می نامد. به کمک مسیر 
که اشتیاق توسعۀ  که ترسیم در ذهن ســوژه صورت می گیرد. او  اســت 
افق های  دیدش را دارد با چشــم و ذهن خود، شــات به شات، تصویر 
Eisen-  ( و داســتان را به وســیلۀ حرکت و قدم زدن پاهایش می ســازد
stein,1989(. او قدم به قدم شروع به پیوند دادن تصویر های  تابلوها 
که بنیامین  کالن شــهر مــدرن می کند. همانطور  گذرگاه های   در میان 
که مخاطــب را تحریــک می کند و از  کیــد دارد: مونتــاژ، ابــزاری اســت  تا
او یــک مشــارکت  کننده ی فعال می ســازد، به جای یــک مصرف  کنندۀ 
منفعــل)Koepnick,1999(. پــس بــه ایــن ترتیــب شــهروند درون ایــن 
شــهر ســینمایی شــروع به ســاختن فیلم می کنــد. این روش ســاخت 
گر را، آیزنشتاین در مقالۀ مونتاژ و معماری تشریح  مونتاژ توسط تماشا
کلیســای  کــی شــده توســط برنینــی در  می کنــد. او از ســتون های  حکا
که چگونه هشــت َلت از چهار ستون تبدیل  ســنت پیتر مثال می زند، 
به هشت شات و هشت سکانس مونتاژ می شود و یک مجموعۀ درام 
گر شکل می گیرد و  و نمایش، قدم به قدم با کنجکاوی و خوانش تماشا
کِ تغییراِت حاالِت سریالیِ صورت و بدِن زن، داستان  در نهایت با ادرا
گر نقش می بندد. ولی این  زایمان و احساساتِ زن، درون ذهن تماشا
روند حرکت و ساخِت فیلمیِک شات های  تابلوهای تبلیغاتی، توسط 
که آیزنشتاین بیان  شهروند یا پرسه زن در شهر فراتر می رود. همانطور 
کــه از تصادِم شــات ها،  می کنــد: "بــه عقیدۀ مــن مونتاژ ایده ای اســت 
شــات های  مســتقل، حتــی متضــاد بــا یکدیگــر؛ قاعده ای نمایشــی یا 
دراماتیــک و قاعــدۀ ســینمایی بــر مبنای تکنیــک بصری را می ســازد، 
ایــن ترکیب ها باعث ایجاد اشــتباهاِت محبــوب عامه ]خطای بصری[ 
و در واقــع جوهرۀ مونتاژ می شــود" )Eisenstein,1949(. حرکت، درون 
این شات ها و طول حاصل از ترکیب قطعه ها، یک ضرب  آهنگ را ارائه 
کامــاًل دروغ را ارائه می دهــد )Ibid(. این مفهوم  می دهــد، یک مفهوم 
دروغ حاصل از تصادم شات ها )تصاویر تابلوهای تبلیغاتی(، ایجاِد یک 
که  گر می کند، به طوری  فرم و محتوای انتزاعی در ذهن و خیاِل تماشا
او را تســخیر خود می کند و ســیمپتوِم او را تحریک می کند. سیمپتوم، 
کنش ارتباطی به حوزۀ  که در مقام یک  شــکلی از ارتباط ســوژه اســت 
امر نمادین )شرایط درون-داستانی( تعلق دارد و فانتزی را نیز شامل 
می شود. در این روند، پرسه زن به دنبال ارضای میل کنجکاوی خود، 
از طریــق فانتــزی، جــذب این مفهــوم انتزاعــیِ تشکیل شــده از ابژه ها 
کان، خیال  پردازی یا فانتزی، پایۀ اصلی درک ما از  می شود. به بیان ال
واقعیت اســت )Zizek,1994(. پس تحلیل در زیِر واقعیْت جریان دارد 
کمک فانتزی از حقیقت تابلوها  گر با  و به آن تداوم می بخشــد. تماشا
و تصاویر، شــات ها و ســکانس های  فیلم خود را می سازد. شات هایی 
احســاس ها،  تصویرهــا،  رنگ هــا،  کاالهــا،  از  مختلــف  و  متفــاوت 
کنار هــم را تبدیل به  گــون، شــات هایی بی قاعده در  گونا اندازه هــای  
فیلــم می کنــد. این بی  قاعدگی، احســاس و حرکت را تشــدید می کند و 
قدرت می بخشــد. آیزنشــتاین اشــاره می کند "بی قاعدگی اساس همۀ 
Eisen-  ( کشــش و جاذبۀ دائمی است" هنرهاســت، و این بی قاعدگی، 
کنــار هــم قرارگرفتــن ایــن تفاوت هــا و بی قاعدگی هــا،  stein,1949(. در 
ایجــاد وقفــه ارتعــاش می کند. ایــن ارتعاش بصری، شــدت تاثــرِ مونتاِژ 
کید  گر را تعیین می کند. او همچنین تا فیلم ساخته  شده توسط تماشا

می کنــد: درجــۀ تمایز و تفاوت شــات ها، میزان تنِش حرکــت را تعیین 
می کند و این حرکت و پویایی در حوزۀ روان و احساس اتفاق می افتد  
)Ibid(و پرســه زن را به هیجاِن حاصل از این ارتعاش، تشــنه تر می کند 
و او را به دیدن بیشــتر و حرکت در میان این شــات ها، در میان ســتیز 
کشــمکش شــات ها، ترغیــب می کند. در واقع "مونتاژ، ســتیز اســت"  و 
)Eisenstein,1969, 35-36(. پرســه زن، بــا غوطه  ور شــدن درون ایــن 
گون، به ســاختن مونتــاژ خود ادامــه می دهد.  گونا ســتیِز شــات های  
که آیزنشــتاین مونتاژ را با ســریالی از انفجــار و احتراق درون  همانطــور 
که اتومبیل را به جلو می راند، مقایســه می کند، به این  موتور ماشــین 
نحو تحرک و پویاییِ مونتاژ، به مثابه انگیزش های  به جلو راندِن فیلم 
محســوب می شــود )Ibid(. به همیــن ترتیب، مونتــاژ ذهنی تابلوهای 
تبلیغاتی به مانند موتوری محرک و برانگیزانندۀ درون مخاطب عمل 
می کند و او را به حرکت در می  آورد، پس او را ترغیب به پیمودن شات ها 
یکی پس از دیگری، تا به مقصد می کند. رابطۀ هر شــات با شــات قبل 
و بعــدش، بی نهایــت فضــا ایجــاد می کنــد و بــه ایــن طریق بــه فضای 
هپتیکی شکل می دهد. این ویژگی شات های  تصاویر تبلیغاتی، آنها 
که به وســیله دینامیت  را بــا ویژگــی ســینما برابر می کند. ســینما ]یی[ 
یک لحظه اش، زندان جهان]شهر، تصاویر، ابژه ها[ را منفجر می کند و 
کنده ای می کند، حال ما می توانیم  آن را تبدیل به قطعات خرابه و پرا
در میــان ایــن قطعات از هم جدا افتاده، ســفری ماجراجویانه داشــته 
باشیم)Benjamin &Rice, 2009( و در طی آن، دوباره به وسیلۀ مونتاژ 
کند. ویژگی ای مثــلِ خروش و  کند و ســاختار تازه ای ایجــاد  بازســازی 
نعره ای در جنگ و صلح، جنگ و ســتیز و شکســتن شــات ها و صلح و 
کنار هم، برای ساخت یک مفهوم  وصال و پیوستن دوبارۀ قطعه ها در 
گر شکل می گیرد.  جدید و انتزاعی که به وسیلۀ حرکت و احساس تماشا

پتیک به عنوان 
ُ
کنارحس ا 4- حس هپتیک در 

گر ابزار اصلی درک فیلم شهری برای تماشا
 Haliday,("گالس ســیرک بیان می کند: "حرکت، احساس است دا
گر یا پرســه زن شــهری در  که اشــاره شــد، تماشــا 1997(. همــان طــور 
واقــع بــا حرکت تصاویــر تابلوها حرکــت می کند، یک حرکــت به همراه 
احســاس ها و لذت هــای  ایجــاد شــده از مونتاِژ قطعه هــای  تصویری 
کنده در شهر. حرکت در میان این تابلوها و ایجاد این روند مونتاژ،  پرا
برای شهروند، یک فضا و تجربه سینمایی ایجاد می کند؛ زیرا حرکت، 
گر  مــادۀ اصلــی سینماســت و باعــث ایجــاد حــس هپتیــک در تماشــا
می شود، یک نقطه نظر وسیع از حس المسه، که در تقابل با تصویرها 
ایجــاد می شــود. برونــو در این رابطــه اینطور توضیح می دهد: مســافر 
که احساســاتش احیا می شــود.  فیلمــی با این انتقال و حرکت اســت 
هپتیــک، فــن و خوانشــی از فضاســت و درک فــرد از فضــای فیلمی از 
کردن، تمــاس داشــتن و حرکت ایجاد می شــود.  طریــق حس لمــس 
گر و  که یــک ارتباط متقابل بین تماشــا تماس پوســت با چیزهاســت 
محیــط اطرافــش اســت )Bruno, 2002, 4-16(. هپتیک، وابســته به 
یک حس حرکتی و جنبشی است پس به کمک آن، فضای سینمایی 
گر شــکل  تصاویــر مونتاژ شــدۀ تابلوهای شــهری، درون تخیل تماشــا
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کامل تر می شوند. به این ترتیب یک فضای فیلمیک قابل  می گیرند و 
گزیدن و مســتقر شــدن-یک فیلم احساســی انتزاعی-درون  ســکنی 
که پرسه زن به درون  بســتر شــهر ایجاد می شود. فضای قابل ســکنی 
گذر می کند، مســتقر می شــود و شروع به زندگی درون آن می کند.  آن 
که به وسیلۀ حس هپتیک درک می شود.  مثل یک فضای معمارانه 
که به وسیلۀ هپتیک  این شباهت فضای معمارانه و فضای فیلمیک 
می کند:"ســاختمان ها  بیــان  اینطــور  بنیامیــن  را  می شــود  حاصــل 
کــردن و دیــدن درک می شــوند... درک المســه بــه  بــه وســیلۀ لمــس 
کامل می شود.... این روش درک با ارجاع به معماری  وســیلۀ عادت 
کاماًل وجــود دارد"  گســترش می یابــد... امــروز این فــن درون فیلم نیز 
کــه بــه حــس المســه می انجامــد، بــا  )Ibid,66(. ایــن عــادت و تکــرار 
کاالهــا و ابژه هــا شــکل  نظــارۀ متوالــی و پــی در پــی تصویرهایــی از 
می گیــرد. در حقیقــت حــس هپتیــِک ایجادشــده بــرای پرســه زن بــا 
کاالهــا و بدن های  ابژه ها  نقطــه دیدهــای متغیــر و متعدد از نماهای 
تشــدید می شــود و او را برمی  انگیزانــد و باعــث حرکــت او می شــود. در 
ایــن روند حس هپتیک همــواره در تکمیل حس ُاپتیک برمی  آید. در 
گر، اولین برخورد با تصویرهاســت و به طور  پتیِک تماشــا واقــع حس اُ
کلــی شــاید اولین اتصال بــا جهان بیــرون از خودش باشــد. همانطور 
که در  کتــاب ُاپتیــک خــود به مردی اشــاره می کنــد  کــه رنــه دکارت در 
اتــاق تاریکــی قــرار دارد و در ســوراخ جلویی آن اتاق یک چشــم وجود 
که  که نور فقط از طریق آن وارد اتاق می شــود. او ادامه می دهد  دارد 
کردن از پشــت این چشــم-که همراه با شــگفتی و لذت  هنــگام نــگاه 
اســت- تصویری طبیعی از اشــیاء و اتفاقات بیرونی نمایان می شــود 
گر بــه مثابــه ایــن مــرِد دکارتــی، بــه طــور  )Zizek,1992,249( و تماشــا
که در واقع چشم خود اوست، اسیر است.  مداوم در این اتاق تاریک 
میــران بوژروویــچ در مقاله  اش با عنوان مردی پشــت شــبکیۀ چشــم 
خود، درمورد این نقطه اظهار می کند: دیدگاه مطلق، نقطه ای است 
که از آن همیشه از درون به بیرون می نگریم و قادر به ترکش نیستیم، 
کــه از آن هیچ چیز نمی توانیم باشــیم جز یــک بیننده، یک  نقطــه ای 
چشم  چران )Bozovic,1992(. نگاه کردن به ابژه، با میل و لذت برای 
گرفتن و تصاحب اتفاق می افتد. اما همچنان توانایی چشم و ُاپتیک 
که،  گســترده تر می شــود تــا جایــی  بــه وســیلۀ قــدرت بــزرگ هپتیــک 
"چشم تبدیل به پوست می شود" )Bruno, 2002, 289(. یعنی دیدن 
گر شهری یا پرسه زن،  تبدیل به لمس  کردن می شــود. در واقع تماشــا
کــردن و آمیختــن بــا ابژه ها یــا تصویر  بــا چشــم خود شــروع بــه لمس 
که  کنندۀ یکدیگرند. تا جایی  تابلوهــا می کنــد. این دو حس، تکمیل 
کردن و دیدن را، یا به تعبیر واضح  بنجامین انفصال و جدایی لمس 
تــر تمایــز هپتیــک و  ُاپتیــک را رد می کنــد )Ibid, 250(. بــه این شــکل 
گر، با توانایی لمس بصری خود شروع به تماشا و ساخت فیلم  تماشا
از تصاویــر در شــهر ســینمایی مــدرن می کنــد. او یــک بدن اســت هم 
گر، پس شــروع بــه پیوند دادن  در نقــش بازیگــر و هم در نقش تماشــا
کالن شــهر- بــه خیاِل-فضــای تصاویــر- می کند. در  واقعیــِت فضای 
کنش است، یک مشارکت  کنش و وا گر، یک  حقیقت هپتیِک تماشــا
گر با این وســیله هــم لمس می شــود و هم لمس  اســت. یعنی تماشــا

که به خود برمی  گردد. می کند. یک حس دو سویه است، یک فعلی 

کاالهــای تصاویر تبلیغات  5- ماهیــت ابژه ها یا 
محیطی در "فیلم متروپلیس مدرن"

گر با لمس چشــمی خــود، به لمِس ابژۀ تصویــر می پردازد.  تماشــا
کاالهای مصرفی درون فیلم ســاخته شــده  در واقع به لمس ابژه ها و 
به وســیلۀ مونتاِژ شــات های  متعدِد تابلوهای تبلیغاتی متروپلیس، 
کــه هرکدام وعده هــای  لذت، بی  نیازی و ارضــای میل را به مخاطب 
که همواره در آرزوی ارضای میل خود به سر  می دهد. در این روند، او 
که مانند فروشــنده  ای، ارائه و پیشنهاد کنندۀ  می برد، با ابژۀ انســانی 
که مانند یک وحِی  کاالهای مصرفی است یا با پیام تبلیغاتی تابلوها 
بشــارت  دهنده و جادویــی از غیب شــهروند را تســخیر خــود می کند، 
همراه می شــود و در نهایت از خود به در شــده با آنها یکی می شــود. 
پرســه زن شــهری برای رســیدن به میل و هدف خود، به این ترتیب 
کاال یــا ابژه  گاه شــروع بــه تصاحب  عمــل می کنــد: او بــه طــور ناخودآ
توسط قدرت لمس بصری خویش می کند و همچنان پیش می رود، 
ک و در  او بــا لمــس بدن شــهر به وســیلۀ پاهایش )قدم زدن(، بــه ادرا
پــی آن ترســیم نقشــۀ جغرافیــای شــهر مشــغول می شــود. او جزء به 
کاالها و  جــزء جغرافیــای شــهر را همراه بــا قطعه  قطعه هــای  تصاویــر 
ک می کنــد و آنهــا را به هــم پیوند می زنــد. در حقیقت او  ابژه هــا، ادرا
در حال ترســیم پالن های  فیلمِ انتزاعِی خود اســت. به این ترتیب با 
کنار هم، حرکتی ســیال و ناپایدار را  چیــدن شــات ها و مونتاژ آنهــا در 
شــکل می دهد. این تحرک و پویایی درون حوزۀ خیال و احساس او 
پتیک  اتفاق می افتد. پس ســوژه )پرسه زن( به همراه ابژه ها از حوزۀ اُ
به هپتیک و احســاس ســیال و معلق باقی می ماند. پرســه زن با ابزار 
قدرتمنــد خــود یعنــی چشــِم المســه  ای  اش بــه دنبــال ارضــای میِل 
کاالها و ابژه هــای  فیلم تبلیغاتی  دیــدن، بــه دســت آوردن، و لذت از 
گاهی  که  کاالها توسط "دیگری"هایی  که در آن  خود می رود. فیلمی 
گاهــی غایــب هســتند به ســوژه ها ارائــه داده می شــود. یک  حاضــر و 
که بــه عنوان قدرت برتــر و خدای  گونه بــا عباراتی  دیگــری فراانســانی 
فراواقع، شــهروند را افســون و طلســم می کنــد و وعــده ای اغوا کننده 
و فریبنــده را در غالــب دروغ هــای  عامه  پســند بــه مخاطــب عرضــه 
می کنــد. آنهــا حتــی فراتر از فریــب و دروغ حرکت می کننــد، "تبلیغات 
فراتــر از درســت و غلــط بــودن ]راســت و دروغ بودن[ عمــل می کنند، 
که حتــی درک و دریافت  تبلیــغ یــک زبان پیامبرگونه اســت. تاجایی 
Baudril-( "گســترش نمی  دهد، بلکه در عوض نوید امید می دهد را 
که تنها با  lard,1996,127(. امیــد و آرزویــی تحقــق نیافتنــی و خیالی 
کنندگــِی خود، ســوژه را بــه دنبال خود می کشــاند. در این  حــس اغوا
راســتا بودریــار توضیح می دهد: "آنچــه در جامعۀ مصرفــِی ما خرید و 
که تعریف واقعی و فیزیکی داشته  مصرف می شود، ابژه هایی نیستند 
کرده اند.  باشند، بلکه فانتزی ها و خیال  پردازی هایی، آنها را احاطه 
کــه توســط تبلیغات ]شــعارها یــا پیام هــای  تبلیغاتی[  فانتزی هایــی 

 .)Baudrillard,1998, 33( "طراحی شده اند
کاالهای مصرفی و ابژه ها در تابلوهای محیطی یا به بیانی  ماهیت 
بهتر، در فیلم تبلیغاتی شــهری، در حقیقت ماهیت یک خالء اســت، 
کــه وجــود نــدارد، یــک حضــورِ غایب هســتند، یــک فقدان  ابژه هایــی 

کالن شهرها و شهروندان تاثیر قدرت تبلیغات محیطی بر تغییر هویت 
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یــا خــالء درون نظــم نمادیــِن ایــن فیلم هســتند. ایــن تابلوهــا )فیلم 
شــهری(، یک خــالء مطلق به مثابه یک مکان برای اســتقرار را شــکل 
که  کاالی درون آن یــک »وجود« اســت. همانطور  می دهنــد.  ابــژه یــا 
ژیــژک دربارۀ دیالکتیک هگل تشــریح می کند: ایــن وجود در خودش، 
که هســت" به چنــگ آوریم، یعنی  کــه بخواهیــم آن را "آنچنان  زمانــی 
در انتــزاع و نامعلومــی مطلــق و محضــش، خــود را در قالــب »عــدم« 
که همواره به دنبال  آشــکار می کند )Zizek,1987( و سوژه یا شهروند را 
کاالها و ابژه ها اســت، به ورطۀ تعلیــق و ابهام، و  ارضــای میــل خــود از 
گرفتار می کند. این حس متناقض را  درحسی مابیِن ارضاء و نارضایتی 
گونه بیان می کند"اصل رضایت هم مرز با نارضایتی  اسکیتوسکی این 
کشــیدن اســت" )Bennett, 2001, 34(. در واقــع حــس رضایــت  و زجــر 
برای سوژه )شهروند(، در پی دنبال  کردن بی  وقفۀ میل، اتفاق می افتد 
کام ماندن و نرســیدن بــه هدف برای او  و حــِس نارضایتی، به دلیل نا
که میــل را ایجاد می کند و یک تمنای  ایجــاد می شــود، زیرا "آن چیزی 
که دســت  نیافتنی اســت،  دســت  نیافتنی را به وجود می آورد، تا زمانی 
لذت بخــش اســت ولــی به محــض اینکه ســوژه محصــول را به دســت 
می آورد، میل و هوسش خاموش می شود، چون متوجه می شود این 
که در تبلیغ دیده بود نیســت. در واقــع این همان صدای  ابــژه همــان 
که به ســوژه نهیــب می زنــد: این، آن  ژویســانس ]لــذِت زجــرآور[ اســت 
نیست" )Lacan,1998,111(. پس همواره تابلوهای تبلیغاتی به مثابه 
فیلم ساخته  شــده توسط پرسه زن شــهری با ابژه های  حضوریافته در 
غیابشــان، ســوژه را در حــس برانگیختگــی و تشــنگِی به چنــگ آوردِن 
که بی  وقفه به وســیلۀ تابلوهای  کاالهــا قــرار می دهــد. او درون ابهامی 
متعدد شــهری به سوی او پرتاب می شــود، احاطه شده و دایمًا حس 
ولعش تشدید می شود. این ابهام و تشنگی او، در تقابل با گذرگاه های  
کاالهای  گســترده می شــود. از ســوی دیگر، ترکیب  شــهری و پاســاژها 
که  درون تابلوهای متکثر شهر، دینامیک قدرتمندی را ایجاد می کند 
پویایی بالقوۀ درون شــات ها )تابلوها( را آزاد می کند. بنابراین انجماد 
تصویرها را ذوب می کند و چهارچوب و قاب هر شات را منفجر می کند. 
به این ترتیب مرز بین شات ها شکسته می شود و مونتاژی سیال ایجاد 
می شــود. همچنین مرز میان درون تصویرها و شــهر شکسته می شود 
و ســتیز و ترکیــب مقیاس هــا، حجم ها، عمق ها، نشــانه ها، ســطح ها، 
فضاها، حرکت ها و احساس ها اتفاق می افتد. پس به این شکل سکون 
شهر به هم می ریزد. کالن شهر مدرن که مملو از تصویرها وکاالها شده، 
که لذتی  باعث حرکت و احساس شدید در پرسه زن می شود به طوری 
متکثر را به وســیلۀ توالی ابژه ها و ایجاد حاالت و معانی جدید حاصل 
کاالهــا و معانی جدید، پرســه زن  می کنــد. ایــن تنــوع و جذابیت های  
کالن شــهر می کند،  را وادار بــه مانــدن و پرســه  زدن در فضــای فراواقــع 
کرده و  گذر  که به دنیــای نمادین درون فیلــم  گر فیلمی  ماننــد تماشــا
غ از مکان و فضا، مستقر شده است. شهروند شهری به طور  در آن فار
هم زمان درون فضا)ی واقعی( و هم در آســتانۀ یک ابدیِت فرا فضایی 
قــرار می گیــرد. همچنیــن در یــک زمان، درون جریــانِ  زمــان )ِ  واقعی( 
و هــم در انعــکاس ابدیــت و جاودانگــی فرازمانــی قرار می گیــرد. به این 
ترتیب فرد گویی شهروند دو جهان است و تحت فشار دوسویه، یکی از 
گرفته است. یعنی هم  طرف واقعیت و یکی از طرف ماوراء واقعیت قرار 

در شلوغی و هیاهو و ساختار عقل  گرای متروپلیس و هم درون دنیای 
فراواقعیت و احساســی )درون- داســتانِی( تابلوها. مــرز فضای واقعی 
شــهر مــدرن، و فضــای نمادیــن و فیلمیــِک تصاویر، در هم مســتهیل 
گر با دنیای بیرونش نیز  می شوند، حتی بیشتر مرز دنیای درون تماشا
از میــان مــی رود. در واقع مرز بین خیال و واقعیت در او از بین می رود. 

6- تغییر فضای خشک و عقل گرای متروپلیِس 
مدرن به فضایی سیال و سورئال و پارانوییا

همان طور که شرح داده شد، روند تغییر هویت فضای شهر به وسیلۀ 
تصاویــر تابلوها اتفاق می افتــد. تصویرها، فضا را قطعه  قطعه و خطای 
کردن و برش  زدن  حســی را دوچندان می کنند. با همین قطعه  قطعــه 
کردنشان، این احساس را ایجاد می کنند. این خطای  و دوباره سرهم 
کالن شهر  حســی، انتزاع را به عنوان الگویی در میاِن فضای عقل گرای 
کم در شــهر  ارائــه می دهد )Lefebver,1991,96(. این فضا، فضایی حا
می شود. به بیان راجر کایلس، "به نظر می رسد فضا یک قدرت بلعنده 
اســت، فضــا بدن را تعقیــب می کند، آن را احاطه می کنــد و آن را هضم 
می کند.... فضا به وسیلۀ جایگزین شدن بدن تمام می شود... و بدن 
 .)Caillois ,1984( که تبدیل به فضا شــده احســاس می کند خودش را 
دیگــر شــهروند تمایز و مــرزی میان خــود و فضا احســاس نمی کند. در 
حقیقت، فضا، یک موقعیت دور از فرد]سوژه[ نیست، بلکه بدن را در 
بــر می گیــرد و احاطه می کند، نتیجــه ای از جنبش و تحــرِک خوِد بدن 
زنــده اســت)Merleau-ponty,1962(. در واقــع یــک فضــای ترکیبــی و 
کم  سوپررئالیسم و حتی بیشتر، فضایی سورئالیسم در شهر مدرن حا
کــه حاصــل تحــرک و تخیل خود ســوژه یا شــهروند در مقابل  می شــود 
این شــهِر مملو از تصویر اســت. این شــهر، تحت تاثیر میل، شــهوت و 
کید بــر این روند، پل اســکیلدر بیان  هــوس او شــکل می گیــرد. برای تا
می کند: "فضا، در ارتباط نزدیک با غریزه، رانه، تحریک ها، احساسات 
و کنش  هاست" )Schilder,1935,21(. این فضا، یعنی فضای شهروند، 
که میــل را آزاد می کند. میل را به  اثــر عجیــب و غریبی دارد، به طــوری 
شــکل شــفاف حاضــر می کند ]... و به ســوی ارضاء می تــازد[ البته این 
تهاجــم و تاخــت و تــاز بــه نابــودی و عــدم می انجامــد، میــل بــا هیچ، 
هیــچ ابــژه و هیچ نتیجه ای مواجه می شــود. در حقیقت فضاها ویران 
شــده اند و ویــران می کننــد. هیــچ چیــز پذیرفتــه و ممنــوع نمی شــود 
که در سیالن  کالن شــهر مدرن  )Lefebver,1991,97-98(. این فضای 
کاالها و میل ها غرق شده است، شهروند به مثابۀ پرسه زن  تصویرها، 
شــهری را دچــار هذیــان می کنــد. این احســاِس او را ســالوادور دالی به 
خوبی تشریح می کند که "به وسیلۀ یک پارانویا و پیشرفِت فعال ذهن، 
که امکان و توانایِی ]خاص[ برای قاعده  مند کردِن پریشانی و اغتشاش 
کمــک  کامــِل جهــان واقعــی  کــردن  را دارد و در ادامــه بــه بی  اعتمــاد 
 .)Dali,1930( "می کند، من به لحظه هایی که در دست است باور دارم
که در  ایــن روش دالــی، روِش PCM یا روش انتقادی »پارانویا« اســت، 
گاهی  که با ویژگی های  ناخودآ واقع غلبه و پیروزی غیر عقالنی اســت 
و نیمه  هوشــیاری سورئالیســم همراه اســت، این فرمولی هوس  انگیز و 
عطــش  زا اســت)Koolhaas,1994, 238(. بــرای زندگــی و مقابله بر ضد 
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ساختار عقل  گرای کالن شهر، عطش  زاست و ساختاری را در مواجهه با  ِ
تصویرها، کاالها و ابژه ها شکل می دهد که خود مونتاژی هذیان  گونه و 
گر به او القا می کند و  کمک حس ُاپتیک و هپتیکِ تماشا فیلمیک را با 
از او یک فردی با قابلیت و امتیاز پارانویا می سازد. پارانویا، یک هذیاِن 
کاملی در یک میدان مغناطیســی  که به جهان  تفســیر و تعبیر اســت، 
که هرگز  از واقعیــت برمی  گــردد. در واقع آن یک شــوِک شــناخت اســت 
پایــان نمی  گیــرد. این روش دالی یک ســکانس از توالی اســت، اما جدا 
کردن هر  که دائم و بی  پایان، در روند دنبال  و ناپیوســته اســت. شوکی 
 Ibid,(گر را تکان می دهد شات یا سکانس ]تابلو[ به طور متوالی تماشا
239 ,238(. ایــن شــوک دائمــی، شــهروند )پرســه زن( را بــه ســاخت و 
که این مدارک را  جعــل مدرکِ  غیرقابل اثبات و فیلمیــک از تصاویری 
به جهان واقعی پیوند می زنند و یک واقعیِت دروغین می ســازد، قادر 
می کنــد. این حقیقت دروغین و جعلــی، از حقیقت واقعی قابل تمایز 
و شــناخت و تفکیک نخواهد بود. زیرا تکرارها ]تکرار تابلوها، تصویرها 
که هویت و  کاالهــا[ واقعیــت را از بین می برند )Ibid, 241(. به طوری  و 
مفهوم نابود می شــود و این خرابی و نابودی در میان چرخۀ محتوای 

پوســیده شــده و مصــرف شــدۀ جهــان می تواننــد دوبــاره شــارژ و غنی 
کــردن و خراب  شــوند، در حقیقــت روش PCM دالی، پیشــنهاِد نابود 
که ایــن روش و  کردن برای ســاختِ شــروع تــازه را می دهــد. به طوری 
کم، هزیان و مونتاژ  کید پســت  مدرن است. تکرار، ترا این ریتم، مورد تا
کردن و  که به قطعه قطعه  متریال های  مورد نیاز و ارزشمند آن است، 
چندپارگی های  متعدد مفاهیم می انجامد. در حقیقت این تابلوهای 
کالن شــهر مدرن نیز هم  راســتا با  تبلیغات محیطی وســیع و متعدد در 
کم هایشان به ساخت فیلمی  میل و اشــتیاق پســت  مدرن با تکرار و ترا
گر،  هذیان  گونه می پردازند و فضایی مالیخولیایی را برای چشم تماشا
در بســتر شــهر تــدارک می بینند. شــیوه و مشــیِ تبلیغــات محیطی در 
کار هنرمنــدان پســت  مدرن، مانند ســندی  واقــع هم شــکل بــا شــیوۀ 
کم  که ســعی بر فائق شــدن بر پیچیدگی و ترا شــرمن اســت، شــیوه ای 
نمی کنــد، بلکه خود نیز به آن دامــن می زند و این قطعه قطعه گی ها و 
که ســرانجام به نابــودی هویت و معنی  پیچیدگی هــا را تکثیر می کند، 
شــهر و شــهروند و از نو ساختن مفهوم جدید و متغیر به وسیلۀ تعدد و 

تکثیر تصاویر می انجامد.

نتیجه

گفته شــد، می توان به پرســش  که در متن مقاله  بر اســاس آنچــه 
"هویت" و تغییر آن در شــهر و شهروندان در نتیجۀ تبلیغات محیطی 
کالن شهر مدرن،  گونه پاسخ داد: تابلوهای تبلیغات محیطی در  این 
گذرگاه هــای  شــهری شــلوغ، پاســاژها و بزرگراه هــا، بــه وســیلۀ  درون 
کرده انــد.  عنصــر "حرکــت"، ماهیــت شــهر را تبدیــل بــه یــک ســینما 
درحقیقــت شــهروند بــه مثابه یک پرســه زن، با حرکــت در میان این 
کنار  گوشه و  که دائم در  گذرگاه ها و در تقابل با انبوه تصاویر تبلیغاتی 
کارگردان هنری شــروع به  شــهر او را احاطــه می کنند، در جایگاه یک 
مونتــاژی از تصاویــر تبلیغاتی می کند. از این پیوســت، فیلمی ذهنی 
گر خــود را سرشــار از احســاس و حرکــت  کــه تماشــا حاصــل می شــود 
که با بیانی فراانسانی  می یابد، فضای فراواقع و هوس انگیز این فیلم 
همــواره نویــد امیــد می دهــد، حــس میل او را بــرای به چنــگ آوردن 
کاالها و ابژه های  درون آن به شــدت برمی  انگیزد. البته ارضای میل 
او از این خالء مطلق هیچگاه اتفاق نمی  افتد و فقط مانند یک لذت 
زجرآور ســوژه را تشــنه تر می کند. اما همچنان شهروند )سوژه(، با ابزار 
قدرتمنــد خــود یعنی هپتیک )حس و ادرک المســه( و ُاپتیک )حس 
کاالهای مصرفی دارد، به  و ادرک بینایی(، ســعی در به چنگ آوردن 
کــه میل و اشــتیاق او بــرای تصاحب ابــژۀ درون فیلــم، او را از  طــوری 

کاالها یکی می شــود و در انبوه متکثر  خــود بــه درکــرده و با تصویرها و 
آنها مســتحیل می شــود. به ایــن ترتیب مرز دنیای درون شــهروند با 
دنیای بیرونش یعنی شــهری انباشــته از تصویر وکاال از بین می رود و 
در پی آن، تلفیق فضای واقعیِ سوژه و فانتزی یا فراواقعی ابژه اتفاق 
می افتد. فضای درهم  آمیخته و مشــترکِ این دو )ســوژه و ابژه(، یک 
گاهی را  گاهــی و ناخودآ فضــای معلق بیــن واقعیت و رویا، بین خودآ
ایجاد می کند. به این ترتیب هویت شهروند دگرگون می شود و تغییر 
گر و تصویر با  می کنــد. امــا این دگرگونی وســعت می یابد تا مرز تماشــا
شــهر نیــز از بیــن مــی رود، پس ایــن فضا، شــهر را احاطــه می کند و به 
این ترتیب درون شــهر سرشــار از هذیان و حس مالیخولیا می شــود و 
امروزه با این اتفاق، مفهوم تک ســاحتِی عقل  گرای متروپلیس مدرن 
که به مثابه غار افالطونی، شهر را در تاریکی وخاموشی فرو برده بود، 
که دیگر تمایز  شکسته می شود. شهر تبدیل به مکانی سورئال شده 
کاال( باقی نمی  گذارد  و مرزی میان ســوژه )شــهروند( و ابــژه )تصویــر و 
و آنهــا را در هــم مســتحیل می کند. ایــن هذیان باعــث تغییر ماهیت 
کاال  کالن شــهر مــدرن و ســرانجام تبدیــل آنهــا بــه تصویــر و  انســان و 
که شــهر و تبلیغات محیطی آن شخصیت  گونه اســت  می شــود. این 

شهروندان را تحت تاثیری بسزا قرار می دهد.
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owadays, outdoor advertising media (includ-
ing billboards, digital screens, and posters) 

in metropolitan areas are pushing man’s innately 
adventurous eyes toward new levels of unhinged 
insatiability, while creating a flow of seemingly en-
crypted visual messages in the process that have 
all but transformed the spectators’ perception of 
values and meanings. Advertising media in me-
tropolises may be regarded as animated images 
scattered around big cities in bits and pieces, form-
ing a sequence of images that rapidly, and indeed 
incessantly, cut through and affect citizens. In much 
the same way as the sequences of a film – where 
each frame is lit, projected in the eyes of spectators 
for a split second, and then fade away, leaving a 
lasting impression that is almost impossible to de-
fine or even to explain – advertisement media may 
be said to cut through time and space; they hurl 
the images at their audience in unrelenting fashion 
and put citizens under their hypnotic spell, alien-
ating them from themselves and causing them to 
forget their true identity. One may use the example 
of a film theater where the spectators are locked 
inside and have no way but to follow what is hap-
pening on the screen; the images infiltrate the mind 
of the viewers, render their bodies motionless, per-
meate their existence, and become the object of 
their whole thinking process. Thus, it follows that 
advertisement media in metropolitan areas create 
a cryptic, multi-layer atmosphere all over the city, 
injecting in it a torrent of vague shapes, images 
of alluring human bodies and faces, meticulously 
chosen words, and various products to transform 
the very meaning of the city and turn the city itself 
into yet another product or image. Traveling under 
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the watchful, powerful gazes directed at them by 
the figures on display in advertising billboards, is an 
experience that turns the minds and bodies of citi-
zens into objects replete with motion and emotion, 
somewhat recreating their identities from scratch. 
Here, a paradoxical feeling of the simultaneous 
absence and presence of a given advertised prod-
uct is created within the spectator: an unreal, vir-
tual presence which is also an absence, and which 
transmits a sense of inaccessibility and exceeding 
ideality that effortlessly provokes the desire and 
‘symptom’ of the spectator and compels them to 
long for the product and end up buying it. In truth, 
the citizen of a modern city may be described as a 
‘flâneur’ who aimlessly saunters around the filmic 
atmosphere of the city – which is overflowed with 
advertising billboards and screens promoting prod-
ucts and consumerism – and finds within himself a 
gap, or a lapse, which he has been led to believe 
can only be mended by a montage of the countless 
sequences of images he has encountered and ab-
sorbed across the city. The said gap develops into 
a bizarre paradox that manifests in the form of a 
trauma in the psyche of the human being whose 
identity has been metamorphosed, lost its meaning, 
and become merely another in a long line of incon-
sequential product ready for consumption.

Keywords
Advertising Media, Metropolis, Flâneur, Change of 
Identity, Filmic Atmosphere.
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