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چکیده 
 از ارنست یونگر نویسنده و نظریه پرداز برجستۀ آلمانی، به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان قرن بیستم 
یاد می شود. وی در کنار افرادی همچون کارل اشمیت، و مارتین هایدگر در زمرۀ روشنفکران راست گرایی 
بودند که دیدگاه ها و نظریاتشان در به قدرت رسیدن حزب نازی تأثیر فراوانی داشت. بحث یونگر در رابطه 
با بسیج عمومی، از جنگ و مبارزه به مثابۀ الگویی برای شکل دهی به یک وضعیت اجتماعی بهره می گیرد 
که نظم اجتماعی را بر مبنای مفاهیم جنگی بازپیکره بندی می کند. در این وضعیت نظامی سازی و بسیِج 
زمان جنگ به ساختار اجتماعی تزریق می شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده 
از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، می کوشد با تحلیل فیلم بیم و امید )1339( ساختۀ گرجی عبادیا، 
امید  و  بیم  قرار دهد.  اثر موردمطالعه  این  را در  اجتماعی  بازنمود وضعیت بسیج عمومی و کنترل  نحوۀ 
روایت زندگی مرد متأهل جوانی به نام آقای کریمی است که به واسطۀ بحران اقتصادی و مالی دهۀ سی به 
تازگی کار خود را از دست داده، بدین خاطر نمی تواند وعده هایی که برای شب عید به خانواده اش داده را 
عملی سازد. با درنظرداشتن شرایط نامساعد اجتماعی، بحران اقتصادی و گسترش اعتراضات و اعتصابات در 
مخالفت با حکومت در سال های انتهایی دهۀ سی، پژوهش حاضر می کوشد برخی از داللت های اجتماعی و 
سیاسی این اثر را آشکار کند. از این منظر، فیلم به مثابۀ اثری پروپاگاندایی عمل می کند که تصویری فانتزی 
از جامعه ای همدل و منسجم ارائه می کند که شهروندان و حکومت برای مقابله با خطری که جان یکی از 
شهروندان را تهدید می کند )استعاره ای از تهدید نظم اجتماعی(، بسیج می شوند. آرامش و ثبات خانوادگی 
و اجتماعی به تصویر درآمده در انتهای فیلم، با تمایل حکومت پهلوی برای ایجاد ثبات و برقراری نظم از 

بطن اعتراضات و اعتصابات این ایام در پیوند قرار می گیرد.

واژگان کلیدی: بسیج عمومی، نظارت اجتماعی، ارنست یونگر، والتر بنیامین، بیم و امید )1339(. 

مقدمه
در  آلمانی  برجستۀ  نظریه پرداز  و  نویسنده  یونگر«  »ارنست 
شهر  در   1998 در  و  شد،  متولد  هیدلبرگ  شهر  در   1895
عنوان  به  وی  از  غالباً  آنکه  علی رغم  درگذشت.  ریدلینگن 
یاد  بیستم  قرن  در  آلمان  نویسندگان  مهمترین  از  یکی 

وجود  تردیدی  وی  ادبی  رفیع  جایگاه  به  نسبت  و  می شود 
ندارد، با این حال مواضع سیاسی راست گرایانه و دیدگاه های 
افراطی اش در رابطه با جنگ و تکنولوژی موجب شده است 
با  که منتقدان موضع گیری های متضاد و متفاوتی در رابطه 
کنار  در  وی   .)18  ،1383 )حدادی،  باشند  داشته  او  آرای 
افرادی همچون »کارل اشمیت« و »مارتین هایدگر« در زمرۀ 
نظریاتشان  و  دیدگاه ها  که  بودند  راست گرایی  روشنفکران 
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در به قدرت رسیدن حزب نازی تأثیر فراوانی داشت. برخالف 
اشمیت و هایدگر که به عضویت حزب نازی در آمدند، یونگر، 
بعدها  نپیوست.  حزب  به  هرگز  »گوبلز«،  پیشنهاد  علی رغم 
نقد  در  و  نازی ها مطرود شدند  توسط  یونگر  آثار  و  کتاب ها 
 Cited) نبود«  آلمانی  کافی  اندازۀ  به  »یونگر  که  نوشتند  او 
یونگر  نظریات  و  آرا  حال  این  با   .(in Nawratek, 2019, 3
اشتراکات فراوانی با تفکر نازی ها داشت، خصوصاً بحث یونگر 
در رابطه با »بسیج عمومی« (Jünger, 1992)، تأثیر فراوانی 
بر ادراک حزب ناسیونال سوسیالیسم در رابطه با تکنولوژی 
طرح  با  یونگر   .(Mourenza, 2020, 122) داشت  جنگ  و 
مفهوم بسیج عمومی، از جنگ و مبارزه به مثابۀ الگویی برای 
شکل دهی به وضعیت اجتماعی بهره می گیرد. از این منظر، 
فرایند نظامی سازی و بسیج که در زمان جنگ ضرورت یافته 
بود، بعد از پایان جنگ و در دوران صلح نیز باید به ساختار 
اجتماعی تزریق شود ( Jünger, 1992, 127). پژوهش حاضر 
که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای 
با  رابطه  یونگر در  ابتدا می کوشد بحث  صورت گرفته است، 
بسیج عمومی اجتماعی را تبیین کند. سپس با تحلیل فیلم 
بازنمود  نحوۀ  عبادیا«،  )1339( ساختۀ »گرجی  امید  و  بیم 
مورد  اثر  این  در  اجتماعی  کنترل  و  عمومی  بسیج  وضعیت 
نکته  این  درنظرداشتن  با  رو،  این  از  می گیرد.  قرار  مطالعه 
که نمونۀ موردی پژوهش اثری سینمایی متعلق به سال های 
این  در  تهران  با محوریت شهر  و  انتهایی دهۀ سی شمسی 
ایام است، دامنۀ تحقیق به جامعۀ شهری تهران در این دوره 
محدود است. پژوهش می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که 
فیلمساز از چه تمهیدات روایی و تکنیکی در راستای بازنمود 
وضعیت بسیج عمومی در کالنشهر تهران مدرن بهره گرفته 
نام  به  زندگی مرد متأهل جوانی  روایت  امید  و  بیم  است؟  
آقای کریمی است که به واسطۀ بحران اقتصادی و مالی دهۀ 
سی به تازگی کار خود را از دست داده و بدین خاطر نمی تواند 
عملی  را  داده  خانوادهاش  به  عید  برای شب  که  وعده هایی 
سازد. در نتیجه مشاجرۀ میان او و همسرش بر سر مشکالت 
مالی، زن خانه را ترک می کند. در غیاب همسر، آقای کریمی 
که از بیماری قلبی رنج می برد به دارو نیاز پیدا می کند. دختر 
که  داروخانه ای  سوی  به  دارو،  تهیه  برای  نازی  او  خردسال 
فاصلۀ زیادی با خانه شان دارد رهسپار می شود. پس از آنکه 
نازی دارو را تحویل گرفته و داروخانه را ترک می کند، دکتر 
داروساز، متوجه اشتباه خود در ساخت دارو می شود. وی با 
یا پدر بیمارش  توسل به شیوه های مختلف می کوشد دختر 
سازد.  آگاه  دارو  مصرف  خطر  به  نسبت  را  آنها  و  یافته  را 
مراجعه  با  دکتر  نمی رسد،  نتیجه  به  راه ها  این  که  هنگامی 
را  نیروهایش  پلیس  می کند.  کمک  تقاضای  پلیس  ادارۀ  به 

در راستای پیداکردن دختربچه براساس مشخصات اعالم شده 
توسط دکتر بسیج می کند. در ادامه و به دستور رییس پلیس، 
از رادیوی ملی پخش می شود که شهروندان را  هشدارهایی 
مخاطب قرار می دهد. همسر آقای کریمی، آگهی هشدار را از 
رادیو می شنود و خود را به خانه رسانده و در آخرین لحظه 
از  انتهای فیلم، آرامش  جان همسرش را نجات می دهد. در 
دست رفتۀ خانگی خانوادۀ آقای کریمی احیا می شود. علی رغم 
)امید، 1374،  داشت  متوسطی  فروش  گیشه  در  فیلم  آنکه 
323(، با واکنش سرد و منفی منتقدان مواجه شد. به تعبیر 
مهرابی، بیم و امید، فیلمی »بسیار سست و کودکانه به نظر 
که  آنچنان  حال،  این  با   .)96 )مهرابی،1371،  می رسید« 
حسینی اشاره می کند، داستان فیلم و بیکاری آقای کریمی 
دهّه سی  دوم  نیمۀ  اقتصادی  »بحران  با  پیوند  در  مستقیماً 
اوایل دهۀ چهل« قرار می گیرد )حسینی، 1399، 101(.  تا 
اجتماعی،  نامساعد  شرایط  درنظرداشتن  با  حاضر،  پژوهش 
در  اعتصابات  و  اعتراضات  گسترش  و  اقتصادی،  بحران 
مخالفت با حکومت در سال های انتهایی دهۀ سی، این فرضیه 
را مطرح می سازد که تمهیدات تکنیکی و روایی به کار گرفته 
این  با  رابطه  در  فراوانی  داللت های  از  فیلمساز  توسط  شده 
شرایط اجتماعی و سیاسی برخوردار است. از این منظر فیلم 
به مثابۀ اثری پروپاگاندایی عمل می کند که تصویری فانتزی 
و  ارائه می کند که شهروندان  از جامعه ای همدل و منسجم 
حکومت برای مقابله با خطری که جان یکی از شهروندان را 
بسیج  اجتماعی(،  نظم  تهدید  از  )استعاره ای  می کند  تهدید 
و  شهروندان  و  پلیس  مأموران  بسیج  با  انتها  می شوند. در 
احیا  اجتماعی  نظم  شکل گرفته،  تهدید  و  خطر  از بین بردن 
که آرامش  می سازد  مطرح  را  نتیجه  این  پژوهش  می شود. 
انتهای  در  درآمده  تصویر  به  اجتماعی  و  خانوادگی  ثبات  و 
فیلم، در ارتباط مستقیم با تمایل حکومت برای ایجاد ثبات 
قرار  ایام  این  اعتصابات  و  اعتراضات  بطن  از  نظم  برقراری  و 

می گیرد.

پیشینۀ تحقیق
متأثر از بحث یونگر پیرامون بسیج عمومی، »آنتون کائس« 
در مقالۀ »نگاه خیرۀ سرد: یادداشت هایی در رابطه با بسیج 
بازنمایی  را  النگ  فریتز   )1931( »ام«  فیلم  مدرنیته«،  و 
نظر می گیرد  در  در شهر مدرن  بسیج عمومی  از  درخشانی 
بازنمایی  را  یونگر  تشریح  مورد  جنگی  وضعیت  به خوبی  که 
»ام«  خود  خوانش  در  کائس   .(Kaes, 1993, 108) می کند 
را به مثابۀ فیلمی جنگی معرفی می کند؛ نه فیلم جنگی به 
معنای مرسوم کلمه، با تصاویری از میدان جنگ و سربازان 
در حال نبرد، بلکه مبتنی بر فهم وسیع تری از جنگ که یونگر 
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مطرح می کند (ibid., 105-106). وی برلین نمایش داده شده 
در ام را شهری در »وضعیت بسیج عمومی« و آمادۀ مبارزه 
با دشمن، که در این فیلم در شکل قاتل سریالی ناشناس و 
نامریی ظهور می کند، در نظر می گیرد (ibid, 105). در طول 
برای  که  است  عادی بودن  شهروند  و  معمولی  شاخصۀ  فیلم 
قاتل سریالی این امکان را فراهم می کند که با تودۀ جمعیت 
شهری آمیخته شود و در نتیجه نامرئی و غیرقابل شناسایی 
زیرزمینی  مجرمین  و  پلیس  نیروهای   .(ibid, 106) شود 
نیروهایشان،  و  منابع  تمام  به کارگیری  با  تا  می شوند  متحد 
قاتل سریالی را شناسایی کنند، و نظم اجتماعی را به شهر 
بازگردانند: »در »ام«، تمام شهر خود را به منظور شناسایی 
می کند«  بسیج  او  درآوردن  کنترل  به  و  ناشناخته  مجرم 
نظارتی  شبکۀ  »یک  شهر،  عمومی  با بسیج   . (ibid, 114)
متراکم« ایجاد می شود. این شبکه در پی آن است که قاتل 
قابل شناسایی سازد (ibid, 114). کائس  را مرئی و  سریالی 
در ادامه بحث خود به آرای میشل فوکو در مراقبت و تنبیه 
رجوع می کند. فوکو از نگاه و نظارت دائمی ای یاد می کند که 
کنترل و نظم را تضمین می کند (ibid, 114). از این منظر، 
»ام« را فیلمی در نظر می گیرد که در آن، نگاه خیرۀ انضباطی 
می کوشد همه چیز را تحت کنترل و نظارت خود قرار دهد 
و معتقد است فیلم »رابطۀ میان بسیج عمومی مشابه جنگ، 
  .(ibid, 116) نظارت، و کنترل اجتماعی« را بازنمایی می کند
متأثر از بحث یونگر و خوانش کائس، ادوارد دایمنبرگ در مقالۀ 
از برلین تا بانکرهیل: فضای شهری، مدرنیتۀ متأخر، و فیلم نوار 
در ام فریتز النگ و ام جوزف لوزی، ام النگ را فیلمی دربارۀ 
کالنشهر  در  نظارتی«  تمارین  و  تکنولوژی،  بدن ها،  »بسیج 
مدرن معرفی می کند (Dimendberg, 1997, 72). در طول 
فیلم بارها در ادارۀ پلیس و در جلسات گروه های زیرزمینی، 
نماهایی از نقشه های شهری برلین به نمایش در می آید که 
نقطه به نقطۀ آن باید تحت کنترل و نظارت قرار گیرد. به زعم 
دایمنبرگ این نماها اشاره ای به شبکۀ وسیع نظارت و کنترل 
در جامعۀ مدرن به منظور شناسایی و تحت کنترل درآوردن 
مجرمین است. اثر النگ کنکاش در رابطه با شیوه هایی است 
که شهر مدرن با »مخاطب قراردادن و مرئی سازی سوژه های 
 .(Ibid, 73) شهری« نظم و کنترل اجتماعی را برقرار می سازد
دایمنبرگ به نحوه ای که در فیلم »ام«، جماعت شهری شکل 
می گیرد اشاره می کند. در صحنه ای از فیلم، دوربین از تصویر 
ارائه می دهد،  پوستری دیواری که دربارۀ قتل ها توضیحاتی 
خواندن  حال  در  افراد  تودۀ  تدریج  به  و  می کند  ترک  بک 
این چنینی  صحنه های  می شوند.  کشیده  تصویر  به  پوستر 
اجتماعی  عمل  یک  مثابه  به  خواندن  فرایند  به  فیلم،  در 
داللت می کنند. در طول فیلم، رسانه های نوشتاری همچون 

اجتماعی  چسب  حکم  در  روزنامه ها،  و  خیابانی  پوسترهای 
عمل می کنند که »بدن فردی« شهروندان را به »بدن بزرگتر 
اجتماعی« متصل می سازند (Ibid, 71)  دایمنبرگ اثر النگ 
را با نسخۀ بازسازی شده آن با نام مشابه ام )1951( ساختۀ 
جوزف لوزی مقایسه می کند. در حالی که ام النگ در برلین 
دهۀ سی روی می دهد، لس آنجلس دهۀ پنجاه بستر حوادث 
فیلم  را شکل می دهد. لشکر مستمندانی که در  لوزی  فیلم 
النگ توسط نیروهای خالفکار زیرزمینی بسیج می شوند، در 
فیلم لوزی با راننده های تاکسی رادیویی جایگزین می شوند، 
که گسترۀ شهری را از دریچه شیشه جلوی ماشین متحرک 
تحت نظارت قرار می دهند. در اثر لوزی نظارت از طریق »نگاه 
و  اورهد،  نظارتی  جایگزین نماهای  شده«  اتوموبیلیزه  خیره 
های انگل اثر النگ شده است (Ibid, 82). به زعم دایمنبرگ، 
نقش  نسخه،  دو  میان  تفاوت های  مهمترین  از  دیگر  یکی 
می کند.  ایفا  لوزی  نسخۀ  در  تلویزیون  که  است  اهمیتی  پر 
و  روزنامه  طریق  از  شهروندان  النگ،  فیلم  در  حالی که  در 
پوسترهای خیابانی در رابطه با قاتل سریالی آگاهی به دست 
می آورند، در لس آنجلس دهۀ پنجاه فیلم لوزی شهروندان از 
طریق دستگاه تلویزیون است که از وقایع مطلع می شوند. در 
اینجا تماشا و گوش دادن به برنامه های تلویزیونی در رابطه با 
افراد  قاتل سریالی، جایگزین خواندن »به مثابۀ فعالیتی که 
 Ibid,) ایزوله شده را به اجتماع متصل می کند« شده است
میان  که  عاملی  پنجاه،  دهۀ  لس آنجلس  در  رو  این  از   .(78
مثابۀ  به  و  می کند  برقرار  انسجام  و  اتحاد  سوژه های شهری 
 Ibid,) چسب اجتماعی عمل می کند دستگاه تلویزیون است

 .(79

وضعیت  یک  مثابۀ  به  عمومی  بسیج  نظری:  مبانی 
اجتماعی در آرای ارنست یونگر

یونگر در 19 سالگی، با آغاز جنگ جهانی اول، به نیروهای 
آلمانی در جبهه های جنگ پیوست و بارها در دوران جنگ 
مجروح شد. به پاس رشادت ها و دستاوردهایش در جنگ، موفق 
به دریافت مدال شجاعت و جایزۀ ویژه امپراتوری آلمان شد 
)حدادی، 1383، 20(. نخستین بار در دهۀ بیست، کتاب توفان 
فوالد )1920( را بر پایۀ تجربیات و خاطراتش از جنگ جهانی 
اول منتشر کرد. یونگر در این کتاب و در دیگر نوشته هایش 
با  رابطه  در  بعدها  )و  اول  جهانی  جنگ  وقایع  با  رابطه  در 
روحانی  جنبه ای  جنگ  به  دوم(،  جهانی  جنگ  رویدادهای 
می بخشد و به»زیباشناسانه سازی خشونتِ« جنگ می پردازد 
(Bures, 2014, 3). در جنگ و تجربۀ شخصی )1922( یونگر 
مدهوشی ای  می پردازد: »جنگ  ستایش جنگ  به  این چنین 
فراسوی تمام مدهوشی هاست، رهاشدگی ای که تمام رشته ها 
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تنها  احتیاط و محدودیت است،  از  را می گسلد. جنونی رها 
آنجا فرد همچون  قابل مقایسه است... در  نیروی طبیعت  با 
 Cited in) »...توفان خروشان، دریای مواج، و تندر غران است
Wolin, 1992, 119-120). یونگر در یکی از نوشته هایش در 
پاریس  به توصیف آتش گرفتن شهر  ایام جنگ جهانی دوم، 
»منظره ای  را  آن  و  می پردازد،   1944 می  بمباران  اثر  در 
 Cited in)شگفت آور«، تبلور »قدرت محض« توصیف می کند
Bures, 2014, 3). به زعم »آندریاس هویسن«، زیبایی شناسی 
احساس  و  رنج  قلمروی  فراسوی  از  که  یونگر  بی احساس 
انسانی به فجایع و خشونت های جنگ می نگرد، مستیقماً در 
پیوند با فانتزی های فاشیسم قرار می گیرد (ibid., 4). یونگر 
 Huyssen,)جنگ را مدرسه بزرگ بی نظیری در نظر می گیرد
توفان  و  سیالن  در  افراد  فردیت  ذوب شدن  و   (2015, 221
زیستن ستایش  از  واالتری  گونۀ  مثابۀ  به  را  خشونت جنگ 
می کند. به زعم یونگر، جنگ ها مانند بناهایی همچون اهرام، 
 Jünger,) هستند  بی فایده بودن«  ویژه  »کیفیت  از  برخوردار 
129 ,1992) از این منظر، وی ارزش ذاتی جنگ را به عنوان 
یک هدف فی نفسه مورد توجه قرار می دهد، نه به خاطر هدفی 
   .(Mourenza, 2020, 121) که جنگ برای آن آغاز شده است
نخستین بار در کتاب »جنگ و رزمندگان« )1930(، یونگر 
مفهوم »بسیج عمومی« را مطرح کرد. این کتاب دربرگیرندۀ 
مجموعه مقاالتی به ویراستاری یونگر بود. مؤلفان مقاالت این 
تجربۀ  و  اول  از جنگ جهانی  نوشته های خود،  در  مجموعه 
جنگ دیدگاهی رازالود و عرفانی ارایه می کنند. برجسته ترین 
و مهمترین مقالۀ این مجموعه، مقالۀ »بسیج عمومی« نوشته 
رابطۀ  »مطالعۀ  به  آن  در  که  است  یونگر  خود  توسط  شده 
 Armitage,) می پردازد  تکنولوژی«  و  جنگ  جامعه،  میان 
را  مباحثی  از  چکیده ای  یونگر  مقاله،  این  در   .(2003, 194
مطرح می کند که دو سال بعد در کتاب »کارگران« )1932( 
 .(Wolin, 1992, 120) داد  بسط  را  آنها  بیشتری  تشریح  با 
تجربه های شخصی  و  اول،  جهانی  در جنگ  آلمان  شکست 
خود یونگر از میدان جنگ، تأثیر فراوانی در طرح ایدۀ بسیج 
عمومی داشتند (Huyssen, 2015, 220-222). یونگر شکست 
درخور  و  کامل  بسیج  عدم  به  را  جنگ  در  آلمان  فاجعه بار 
منابع و نیروهایش، و عدم بهره گیری مناسب از تکنولوژی های 
 .(Jünger, 1992, 130-131) می دهد  نسبت  جنگی  مدرن 
با  تقابل  در  را  عمومی«  »بسیج  با  رابطه  در  بحث خود  وی 
»بسیج نسبی« جنگ های گذشته مطرح می سازد. در الگوی 
بسیج نسبی همه چیز به قدرت پادشاه و فراخوان وی برای 
جنگ وابسته بود، و صرفاً به نیروهای نظامی حرفه ای محدود 
می شد (ibid.,125-126). در حالی که در بسیج نسبی، تمایز 
در  داشت،  وجود  نظامیان  غیر  و  نظامیان  میان  مشخصی 

نظامی  منابع  تمام  مقیاس عظیم جنگ،  اول،  جنگ جهانی 
و اجتماعی را درگیر کرد (ibid., 127). از این رو تمایز میان 
نظامیان و شهروندان عادی تا اندازه زیادی از میان رفت، و 
مسئولیت دفاع از کشور، »بر دوش هر فردی که می توانست 
به زعم   .(ibid., 126) قرار گرفت  به دست گیرد«  تسلیحات 
وی در بسیج عمومی این ضرورت وجود دارد که ماشین کار 
و اجتماع همواره در حال تحرک و پویایی نگاه داشته شود 
اجتماع  گروهی  نیروی  در  جنگی  روحیۀ  ، و  (ibid., 126)

دمیده شود.  
و  جنگ  وضعیت  از  یونگر  عمومی،  بسیج  مفهوم  طرح  با 
جدیدی  جامعۀ  به  شکل دهی  برای  مثابۀ الگویی  به  مبارزه 
بهره می گیرد که از بطن منازعه، جنگ و وضعیت اضطراری 
زاییده می شود (Huyssen, 2015, 220). فرایند نظامی سازی 
پایان  از  بعد  بود،  یافته  و بسیج که در زمان جنگ ضرورت 
جنگ و در دوران صلح نیز باید به ساختار اجتماعی تزریق 
شود (Jünger, 1992, 127). از این رو بسیج عمومی، به یک 
وضعیت اجتماعی-سیاسی مبدل می شود که نظم اجتماعی را 
 Kaes, 1993,) بر مبنای مفاهیم جنگی بازپیکره بندی می کند
113). در این سیستم اجتماعی، هر فرد، هر جنبش و هر نیرو، 
همچون میدان جنگ باید در راستای هدف مشخصی عمل 
کند (ibid., 112). یک شیوۀ نوین زندگی بر پایۀ نظم که در آن 
 .(Jünger, 1992, 128) »که »حتی یک اتم نیز ساکن نیست
در رابطۀ با وضعیت مبتنی بر بسیج عمومی، یونگر با لحنی 
انرژی های  ستایش آمیز می نویسد: »در این تجمیع نامحدود 
بالقوه، که کشورهای صنعتی در حال جنگ را به کوره های 
آهنگری انفجاری دگرگون می کند، شاید درخشان ترین نشانۀ 
سپیده دم عصر کار را پیدا کنیم. این نکتۀ جنگ جهانی اول 
را به یک رویداد تاریخی مبدل می سازد که از لحاظ اهمیت 
یونگر   .(ibid., 126) می گیرد«  قرار  فرانسه  انقالب  از  باالتر 
خواستار حذف تمامی موانع بر راه ایجاد بسیج عمومی جامعه 
بود، حتی اگر این مسیر به محدودشدن آزادی های شخصی 
افراد جامعه بیانجامد (ibid., 127). نمی توان این نکته را از 
سلطۀ  مهیاکنندۀ  می تواند  وضعیت  این  که  داشت  دور  نظر 
 Armitage, 2003,)یک حکومت تمامیت خواه در جامعه شود
اهمیت  دیگر  چیز  هر  از  بیش  وضعیت  این  در  آنچه   .(193
دارد، ادغام کامل فردیت شهروندان در کلیت اجتماعی است. 
شهر  برای  فراوانی  اهمیت  خصوصاً  خود،  مباحث  در  یونگر 
مدرن قائل می شود. یونگر معتقد است تجربۀ زندگی شهری 
مدرن، تجربه ای مشابه تجربۀ حضور در میدان جنگ است و 
از این رو بر لزوم بسیج عمومی در تمامی ابعاد زندگی شهری 
 Huyssen, 2015, 222 ; Kaes, 1993,) می کند   تأکید 
اهمیت   )1926( شهر«  حومۀ  و  »کالنشهر  مقالۀ  در   .(107
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باید به  نظامی سازی زندگی شهری را برجسته می سازد: »ما 
نیروهای کالنشهر نفوذ کنیم، که نیروهای حقیقی دوران ما 
هستند: ماشین ها، توده ها، و کارگران. چرا که اینجا انرژی ای 
Huys-)  نهفته است که از بطن آن ملت جدید برمی خیزد...«

 .(sen, 2015, 224

همدلی  به  نیاز  و  سی  دهۀ  اقتصادی  بحرانی  شرایط 
اجتماعی در فیلم بیم و امید )1339(  

بیم و امید )1339( روایت زندگی احمد کریمی مرد متأهل 
مالی دهۀ سی  و  اقتصادی  بحران  به واسطۀ  جوانی است که 
به تازگی کار خود را از دست داده و بدین خاطر نمی تواند 
عملی  را  داده  خانواده اش  به  عید  شب  برای  که  وعده هایی 
سازد. فیلم با تصاویری هوایی از کالنشهر تهران آغاز می شود. 
از تهراِن در حال سپری کردن  این تصاویر  به هنگام نمایش 
بیان می کند: »این  را  این عبارات  راوی  روند مدرنیزاسیون، 
و  یک  از  بیش  ایران.  عروس  است،  تهران  دیده اید.  را  شهر 
از همین جمالت  زندگی می کنند«.  نفر در آن  میلیون  نیم 
ابتدایی راوی با اشاره به شهر تهران، بستر روی دادن حوادث 
و اتفاقات فیلم را مورد تأکید قرار می دهد. نباید این نکته را 
پهلوی  دورۀ  در  مدرنیزاسیون  فرایند  که  داشت  دور  نظر  از 
کالبدی،  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  ابعاد  »تمامی  دوم، 
)حبیبی،  می شد  شامل  را  شهری«  برنامه ریزی  و  مدیریتی 
1389، ح(. در نتیجۀ این اقدامات، کالنشهر تهران به عنوان 
 Mirsepassi, 2019,) پهلوی  دورۀ  مدرنیزاسیون«  »نماد 
این  می کرد.  سپری  را  بنیادینی  ساختاری  تغییرات   ،)131
تهران  شهر  جمعیت  چشمگیر  افزایش  با  همچنین  فرایند 
توأمان بود، و همانطور که راوی اشاره می کند در اواخر دهۀ 
سی به »بیش از یک و نیم میلیون نفر« رسیده بود. در فیلم 
بیم و امید، شهر تهران به مثابۀ یکی از شخصیت های اصلی 
فیلم بازنمایی می شود. جمال امید در این رابطه معتقد است 
که »فیلم ساز بی آنکه هدفی از پیش داشته باشد... جغرافیایی 
است«  ارزشی  با  کار  که  می گذارد  نمایش  به  را  تهران  روز 
تهران  شهر  بازنمایی  اهمیت  حسینی   .)323 )امید،1374، 
در فیلم را برجسته می سازد، و از تأثیر جغرافیای شهری بر 
روایت و زیبایی شناسی فیلم یاد می کند: »بیم و امید... فیلمی 
گسترش  به  رو  شهری  فیلم  تهران  است...  شهر  یک  دربارۀ 
تلویزیون،  رادیو،  پلیس(،   180 )بنزهای  اتوموبیل  تلفن،  با 
است...  مصرف گرایی  رواج  البته  و  چندطبقه  ساختمان های 
نقشی  امید  و  بیم  فیلم  روایت شهری  در  جغرافیایی  هویت 
پررنگ دارد« )حسینی،1399، 100-101(. در ادامۀ صحنۀ 
افتتاحیه و همچنان که دوربین تصاویری از شهر تهران را به 
تصویر می کشد، راوی ادامه می دهد: »همه جا پر از جمعیت 

آینده  با  چون  نمی کنند؛  یاد  گذشته ها  از  آن  مردم  و  است 
روبرو هستند«. تأکید راوی بر فراموش کردن گذشته و لزوم 
آینده نگری، به شهروندان یاداوری می کند که بخشی از جامعه 
سعادتمند و رو به پیشرفت دورۀ پهلوی دوم هستند. از این رو، 
مدرنیزاسیون پهلوی به مثابه »پروژ ۀ  اجتماعی پویا... و معطوف 
به آینده« تبیین می شود )بوسی _گالکزمان، 1396، 241(. 
در حالی که گفتار راوی ادامه دارد، دوربین از زاویۀدید پرنده 
به زاویۀدید ناظر شهری تغییر جایگاه می دهد و نماهایی از 
جمعیت و فضاهای شهری تهران مدرن را نمایش می دهد. با 
این حال، فرایند مدرن شدن شهر چالش هایی نوینی را نیز با 
خود به همراه آورده بود. راوی از شلوغی روز عید و ازدحام 
جمعیت شهری در این روز یاد می کند. در حالی که دوربین 
تصاویری از تهران مدرن و شهروندان در تب و تاب خرید عید 
شهری،  جمعیت  تودۀ  میان  از  ناگهان  می کند،  بازنمایی  را 
از دیگران متمایز  شخصیت اصلی فیلم، آقای احمد کریمی 
می شود و راوی بیان می کند: »اما همه خوشحال و سعادتمند 
نیستند. در بین اینها کسانی هستند که از درک لذات این روز 
محروم اند. مثل این مردی که در مقابل شما راه می رود«. در 
نماهای بعدی در حالی که دوربین در سطح خیابان تراولینگ 
تصویر  به  شهر  سطح  در  کریمی  آقای  پرسه زنی  می کند، 
کشیده می شود. با انتخاب این استراتژی فیلمساز ابتدا تهران 
سپس  و  می کند  تبیین  فیلم  رویدادهای  بستر  مثابۀ  به  را 
شرایط اقتصادی و اجتماعی که زمینه ساز رویدادهای متعاقب 
نابه سامان  اوضاع  می دهد.  قرار  اشاره  مورد  را  می شود  فیلم 
اقتصادی، تورم باال، و نرخ باالی بیکاری در آخرین سال های 
دهه سی، وضعیت دشواری را برای شهروندان ایجاد کرده بود. 
این شرایط منجر به نارضایتی عمومی و افزایش اعتراض های 
مردمی شده بود. شخصیت اصلی فیلم، آقای کریمی، یکی از 
بی شمار شهروندانی است که به واسطۀ این شرایط، از کار بیکار 
شده و زندگی خود و خانواده اش با بحران مواجه شده است. 
عنوان فیلم به خوبی گویای این شرایط است: بیم و امید. بیم، 
یأس و هراسی که در چنین شرایطی برای شهروندان پدید 
امید و مثبت اندیشی  نیاز به دمیدن روح  می آید، و ضرورت 
از  افتتاحیه  نماهای صحنۀ  در  حال  این  با  برای شهروندان. 
شهر تهران، نمی توان از اشارۀ ضمنی فیلم به مفهوم نظارت 
از شهر  فیلم  ابتدایی  تصاویر هوایی  مدرن چشم پوشی کرد. 
تمامی  قراردادن  نظارت  تحت  به  داللتی  می توان  را  تهران 
ابعاد این شهر مدرن رو به گسترش در نظر گرفت. در ادامه و 
در نماهایی که آقای کریمی از میان جمعیت متمایز می شود؛ 
دوربین با تراولینگ در سطح شهر وی را تحت تعقیب قرار 
نماها حرکت رهگذران در پیش زمینه  از  برخی  در  می دهد. 
اقای  نظارت داشتن  تحت  و  قاب گرفتن  برای  مانعی  همچون 
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این  در  دوربین  که  می رسد  نظر  به  می کنند.  عمل  کریمی 
برجسته  را  شهری  نظارت  عمکرد  می کوشد  اولیه،  نماهای 

سازد )تصویر 1(. 
    

بازنمایی وضعیت بسیج عمومی و نظارت اجتماعی در 
بیم و امید

بیمارش،  پدر  موردنیاز  داروی  گرفتن  با  نازی  آنکه  از  پس 
خود  اشتباه  متوجه  داروساز  دکتر  می کند،  ترک  را  داروخانه 
وی  می شود.  شده،  ریخته  دارو  در  که  سم  زیاد  میزان  و 
علی رغم آنکه اطالعات و آدرسی از نازی و پدر بیمارش ندارد، 
از  سازد.  مطلع  دارو  مصرف  خطر  به  نسبت  را  آنها  می کوشد 
این لحظه به بعد فرایند جستجو برای پیداکردن دختربچه ای 
می شود.  آغاز  مدرن  شهری  جمعیت  تودۀ  میان  در  ناشناس 
نخست یکی از همکارانش را به دنبال دختربچه که به تازگی 
همکارش  حال،  این  با  می فرستد،  کرده  ترک  را  داروخانه 
نمی تواند در میان ازدحام توده جمعیت شهری نازی را پیدا 

کند. راه بعدی، تماس با پزشکی است که نسخۀ داروی مورد 
صحنه،  این  در  است.  کرده  تجویز  کریمی  آقای  برای  را  نظر 
اهمیت تکنولوژی ارتباطی تلفن برجسته می شود، و فیلمساز 
را  ارتباط  این  امکان  که  تلفن  دستگاه های  قاب بندی ها،  در 
این  حال  این  با  می دهد.  قرار  تأکید  مورد  می سازند،  محقق 
راهکار نیز، به علت آنکه آقای کریمی به تازگی آدرس منزلش 
را تغییر داده به نتیجه نمی رسد. اقدام بعدی دکتر رجوع به 
ادارۀ پلیس و درخواست کمک برای یافتن دختر بچه است. 
مهمی  نکتۀ  به  دکتر،  درخواست  به  پاسخ  در  پلیس  مأمور 
اشاره می کند: »پیداکردن یک نفر در این شهر بزرگ، اون هم 
زندگی  نجات  اهمیت  داروساز  دکتر  مشکلیه«.  کار  بی آدرس 
یک فرد را خاطر نشان می سازد و با اصرار پلیس را به تالش 
برای یافتن دختربچه متقاعد می کند: »من نشانه های دختر 
بیشتر  سال   8 حدود  دختر  این  تقریباً  می دونم.  خوبی  به  را 
دستشه  هم  شیشه  یه  است...  شده  بافته  هم  موهاش  نداره. 
که همون شیشه دواست. و میان پول هاش هم دو تا ته بلیط 
بزرگ،  شهر  در  که  است  این  پلیس  مأموریت  بود«.  اتوبوس 
پیدا  را  دکتر  سوی  از  شده  اعالم  نشانی های  با  بچه ای  دختر 
فیلمساز، در ترکیب بندی نماها، نقش و اهمیت  کند. مجدداً 
تکنولوژی های ارتباطی نوین مورد استفاده نیروهای پلیس در 
سازماندهی نیروها را مورد تأکید قرار می دهد. فرایند جستجو 
براساس مشخصات اعالم شده توسط دکتر آغاز می شود. در 
نماهای بعدی، اعزام نیروهای پلیس با موتورها و ماشین ها، و 
پخش شدن آنها در سطح شهر به منظور یافتن نازی به تصویر 
کشیده می شود. بسیج عمومی آغاز شده است. مأموران پلیس 
با حضور سراسری خود در شهر در جستجوی نازی، به شهر 
چهره ای جنگی می بخشند. صدای هشدار و آژیر ماشین های 
پلیس در سرتاسر گستره شهر پژواک پیدا می کند )تصویر 2(. 
صرفاً  وضعیتی  را  عمومی  بسیج  یونگر  شد  بحث  که  آنچنان 
را  وضعیت  این  و  نمی گیرد،  نظر  در  جنگ  میدان  به  محدود 
نیز  مدرن  شهری  فضاهای  در  روزانه  زندگی  به  تعمیم  قابل 
در نظر می گیرد (Jünger, 1992, 128). در حالی که در فیلم 
»ام« النگ، نیروهای شهر برای یافتن بکر، قاتل سریالی، بسیج 
می شوند، در بیم و امید، خطری از جنس دیگر، جان یکی از 
فیلم  کلیت  چه  اگر  رو  این  از  می کند.  تهدید  را  شهروندان 
حال،  این  با  است،  برخوردار  کودکانه  و  فانتزی  اتمسفری  از 
تهران بیم و امید، به مثابۀ شهری در »وضعیت بسیج عمومی« 
بازنمایی می شود. شهری که با بسیج نیروهایش می کوشد با 
پیداکردن نازی، خطر تهدیدکنندۀ جان یکی از شهروندان را 
از  که  می شوند  مواجه  دختربچه ای  هر  با  مأموران  کند.  دفع 
را  وی  دارد،  شباهت  دکتر  اعالمی  مشخصات  با  ظاهری  نظر 
برای شناسایی به کالنتری می برند. در چند نما صف کودکانی  تصویر 1. نماهای نظارتی در صحنۀ افتتاحیۀ فیلم. مأخذ: آرشیو نگارنده.
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هستند  دکتر  توسط  شناسایی  منتظر  که  می شوند  دیده 
)فوکو، 1372(. آنچنان که فوکو اشاره می کند نگاه و نظارت 
تضمین کنندۀ نظم و کنترل هستند. شهر تهران در فیلم بیم و 
امید، به سراسربین وسیعی مبدل می شود که تمامی فضاهای 
آن به منظور یافتن نازی و احیای نظم از دست رفتۀ اجتماعی 
صحنه ای  در  می گیرد.  قرار  پلیس  مأموران  نظارت  تحت 
متوجه  که  هنگامی  نازی،  سال  و  سن  کم  دوستان  فیلم،  از 
نازی  ویژگی های  با  دختربچه هایی  پلیس  نیروهای  می شوند 
را با خود به ادارۀ پلیس می برند، به وی کمک می کنند تا در 
برابر نگاه کنترل کنندۀ پلیس پنهان و رؤیت ناپذیر باقی بماند. 
دوستان خردسال نازی، او را »از کوچه پس کوچه ها« به سمت 
خانه اش هدایت می کنند. فیلم تالش کودکان خردسال برای 
مخفی نگاه داشتن نازی در برابر چشمان جستجوگر ماموران 
پلیس را به مثابۀ همدلی کودکانه ای به تصویر می کشد که به 
می کند.  عمل  اجتماعی  نظم  برقراری  مقابل  در  مانعی  مانند 
داللت های اجتماعی و سیاسی این صحنه را نمی توان از نظر 

دور داشت.
و  مرگ  مسئله  رویت پذیری  جنگ،  میدان  در  یونگر  به زعم 

زندگی است. در جنگ زنده ماندن وابسته به ظرفیت نامرئی 
 .(Kaes, 1993, 106) و رؤیت ناپذیربودن از دید دشمن است
با وامگیری از یونگر، کائس پیوند میان نگاه نظارتی و »نگاه 
خیرۀ سرد« دوربین سینمایی در »ام« را برجسته می سازد. از 
منظر وی، در ام »دوربین به مشارکت کننده در راستای هدف 
 ibid.,) می شود«  تبدیل  عمومی  بسیج  و  انضباطی  قدرت 
را  نکته  این  فیلم »ام«،  از  بررسی صحنه هایی  با  115). وی 
مطرح می کند که در طول فیلم »رابطۀ میان دوربین و نگاه 
 ibid.,) می گیرد قرار  اشاره  مورد  بارها  پلیسی«  )نظارتی( 
با  و  باال  ارتفاع  از  از همین منظر دایمنبرگ، نماهای   .(115
زاویۀ پایین »ام« را تبلوری از مکانیزم نظارتی و بسیج عمومی 
»نظارت  به  نماها  این  داللت  و  می گیرد،  نظر  در  شهری 
سینمایی و عکاسانه« در سطح شهر مدرن را مورداشاره قرار 
می دهد (Dimendberg, 1997, 72). در فیلم بیم و امید، در 
حالی که نیروهای پلیس در سطح شهر به منظوریافتن نازی 
بسیج شده اند، فیلمساز با تدوین موازی، در سلسله نماهایی 
حرکت  نازی در سطح شهر در مسیر بازگشت به سوی خانه 
نیروهای  نمایش می دهد. می توان بحث کرد که در کنار  را 
پلیس، دوربین به مثابۀ یک ناظر در فیلم عمل می کند که 
فضای شهری را تحت پوشش نگاه نظارت کنندۀ خویش قرار 
با  باال و  ارتفاع  از  این نماها، دوربین  از  می دهد. در بسیاری 
زاویۀ پایین، از فاصلۀ دور حرکت نازی در شهر را به تصویر 
می کشد. با درنظرداشتن جایگاه و زاویۀ دید دوربین، نمی توان 
داللت این نماها به نظارت شهری را از نظر دور داشت. در این 
نماها نازی در میان جمعیت شهری به سختی دیده می شود. 
مخاطب فیلم به هنگام تماشای این نما، به سختی می تواند 
و شلوغی شهری  هیاهو  میان  در  را  پیکر کوچک دختربچه 
تشخیص دهد. مخاطب واداشته می شود که گستره تصویر را 
با چشمان خود به منظور یافتن نازی اسکن و جستجو کند 
مکانیزم  از  بخشی  احساس  ناظر  برای  نماها  این  )تصویر3(. 
نظارتی و بسیج عمومی شهری بودن را ایجاد می کند، و خود 
مخاطب نیز »زاویۀ نگاه دوربین به مثابۀ ابزار نظارتی« را اتخاذ 
می کند (Kaes, 1993, 115). همچنین از این مدخل، ناظر به 
درگیری بیشتری با رویدادهای فیلم فراخوانده می شود. این رو 
بازتولید  نماها  این  در  فیلم  اصلی  ایدۀ  نیز  بصری  لحاظ  از 
برخوردار  نیز  دیگری  جنبۀ  از  فیلم،  کیفیت  این  می شود. 
است. این استراتژی برای تماشاگران نیز این احساس را پدید 
ابعاد شهری  تمامی  کنترل کنندۀ حکومتی  نگاه  که  می آورد 
با نحوۀ عملکرد قدرت  را تحت نظارت دارد. فوکو در رابطه 
تحت نظاره بودن  همواره  توهم  که  می کند  بحث  انضباطی 
 .)26 است«.)فوکو،1372،  قدرت  اتوماتیک  کارکرد  »ضامن 
مخاطبان  برای  را  کاذب  آگاهی  و  توهم  این  مکانیسم  این 

تصور 2.  وضعیت بسیح عمومی و مبدل شدن شهر به میدان جنگ.  مأخذ: 
آرشیو نگارنده.
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در  و  آورد  پدید  شدیدی  کمبودهای  بازرگانی  تراز  نابرابری 
گستردهای،  مردمی  اعتراضات  و  کارگری  اعتصابات  نتیجه 
پایه های ثبات رژیم را سست و لرزان کرد« )رنجبر، 1386، 
بسیج  از  امید  و  بیم  که  تصویری  شرایطی،  چنین  در   .)41
اهداف  راستای  در  می دهد،  ارائه  شهری  نظارت  و  عمومی 
حکومتی به منظور برقراری نظم عمل می کند. القای احساس 
تحت نظارت بودن، سوژه های مطیعی را فرامی خواند که خود 

را با خواست قدرت وفق می دهند.

میان  اجتماعی  پیوند  برقراری  لزوم  و  امید  و  بیم 
شهروندان  

تهران فیلم بیم و امید شهری مدرن است که تکنولوژی های 
ارتباطی نقش مهمی در روابط میان شهروندان ایفا می کنند. 
آنچنان که بحث شد در صحنۀ تماس دکتر داروساز با پزشک 
معالج، فیلمساز در نماهای متعددی اهمیت دستگاه تلفن به 
مثابۀ تکنولوژی ارتباطی مدرن را برجسته می سازد. همچنین 
یافتن  برای  نیروهایش  به  پلیس  فرماندۀ  دستور  صحنۀ  در 
نازی، مجدداً اهمیت تکنولوژی های ارتباطی مدرن مورد تأکید 
قرار می گیرد. در طول سفر نازی در شهر نیز تکنولوژی های 
حمل و نقل مدرن نقشی اساسی ایفا می کنند. بیم و امید شهر 
مدرنی را بازنمایی می کند که زندگی شهروندانش با ماشین ها 
نیروهای  آنکه  از  تکنولوژی ها درهم تنیده شده است. پس  و 
پلیس با گشت زنی در سطح شهر، نمی توانند نازی را شناسایی 
برجسته  ارتباطی  تکنولوژی های  اهمیت  دیگر  بار  کنند، 
می شود. به دستور فرمانده پلیس، موضوع تالش برای یافتن 
در  نیز  شهروندان  تا  می شود  پخش  ملی  رادیو  از  دختربچه 
فرایند یافتن نازی مشارکت کنند. تکنولوژی ارتباطی رادیو، 
قرار می دهد.  را مخاطب خود  از شهروندان  وسیع تری  تودۀ 
گویندۀ رادیو با قطع برنامۀ اجرای موسیقی زنده، موضوع را در 
پشت میکروفن مطرح می کند و سپس نماهایی از آن تنهای 
رادیویی به تصویر کشیده می شود. در سلسۀ نماهای بعدی 
در حالی که صدای گویندۀ رادیو شنیده می شود در فضاهای 
مختلف اجتماعی، شهروندانی به تصویر کشیده می شوند که 
هریک مخاطب این پیام هستند. نخست سرنشینان خودرویی 
متحرک که به دستگاه رادیوی درون ماشین گوش می دهند. 
به  مراجعین  که  است  کافه ای  داخلی  فضای  از  بعدی  نمای 
از دوستان  فرا می دهند: »ضمناً  رادیو گوش  صدای گویندۀ 
را می شنوند  ما  احمد کریمی که صدای  آقای  و همسایگان 
خواهش می کنیم بالدرنگ این خبر را به او برسانند و نتیجه 
را به کالنتری نه اطالع دهند«. رادیو در حکم رسانه ای برای 
شکل دهی به پیوند اجتماعی میان شهروندان عمل می کند و 
هریک از شهروندان را نسبت به مسئولیت شهروندی خود اگاه 

تصویر 3. جستجوی مخاطب در گسترۀ تصویر به منظور تشخیص دختر بچه.  
مأخذ: آرشیو نگارنده.

به وجود می آورد که دائماً تحت نظارت هستند. از این مدخل 
تماشاگران فیلم، خود را به مثابۀ شهروندانی تصور می کنند 
که نمی دانند توسط چه کسی تحت نظاره هستند. این فرایند 
به تدریج به یک خود نظارتی بی وقفه می انجامد که در آن 
فرد خود تالش می کند اعمالش را با خواست قدرت تطبیق 
دهد )همان، 28(. به زعم فوکو، نظارت سراسربینانۀ اجتماعی، 
در پی »تولید آدم های مطیع است؛ افرادی که از جامعۀ که 
خود به خویشتن نظم می دهند« )برنز، 1381، 110(. آنچنان 
که اشاره شد، شرایط نامطلوب اقتصادی در سال های انتهایی 
متعددی  اجتماعی  ناآرامی های  گسترش  موجب  سی  دهۀ 
شده بود. آبراهامیان در رابطۀ با این شرایط می نویسد: »این 
مشکالت اقتصادی و فشارهای خارجی موجب بی ثباتی رژیم 
شد. شمار اعتصابات بزرگ که در سال 1334-1336 بیش از 
سه مورد نبود، در سال های 1336-1340 به بیش از بیست 
مورد رسید که برخی با درگیری های خونین میان اعتصابیون 
-518  ،1384 )آبراهامیان،  یافت«  پایان  مسلح  نیروهای  و 

519(. در این سال ها »خطر وقوع انقالبی اجتماعی« افزایش 
یافته بود: »در سال 1338، آثار بحران اقتصادی بروز کرد و 
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تمامی شهروندان  بار  این  بسیج عمومی  )تصویر 4(.  می سازد 
را مخاطب قرار می دهد و مسئولیت دفاع از نظم اجتماعی بر 
عهده تمامی شهروندان قرار می گیرد (Jünger, 1992, 126). در 
این فصل از فیلم، دستگاه رادیو به مثابۀ چسب اجتماعی عمل 
می کند که برای مخاطبانش، احساس عضوی از جامعۀ منسجم 
مدرن بودن را ایجاد می کند. همچون صحنۀ تماس با دستگاه 
تلفن، در این فصل نیز فیلمساز استراتژی هایی را اتخاذ می کند 
که جدا از جریان روایی فیلم، اهمیت خود تکنولوژی رادیو را 
برجسته می سازد. در صحنه ای، نمای نزدیکی از دستگاه رادیویی 
می شود.  کشیده  تصویر  به  کریمی  آقای  همسر  پدر  خانۀ  در 
سپس تصویری از نمای نزدیک رادیویی دیگر بر روی تصویر 
دوم،  رادیوی  نزدیک  نمای  واضح شدن  با  می شود.  دیزالو  اول 
دوربین عقب می کشد و متوجه می شویم که این رادیو در خانۀ 
آقای کریمی قرار دارد. این استراتژی، قدرت پیونددهندۀ رادیو 
و ظرفیت تکنولوژی های ارتباطی جدید در از بین بردن مرزهای 
فضایی را برجسته می سازد. در نتیجه همین پیام رادیویی است 
که خانم کریمی به سوی خانه رهسپار می شود و در آخرین 
لحظه جان همسرش را نجات می دهد. در انتها و پس از ورود 
مأمور  کریمی،  آقای  خانۀ  به  داروساز  دکتر  و  پلیس  مأموران 
پلیس خطاب به او می گوید که »دو ساعت است که نظم شهر 
را به هم زده« است. از این رو، در فیلم خطری که جان یکی از 
شهروندان را تهدید می کند، به مثابۀ استعاره ای برای تهدید نظم 
اجتماعی عمل می کند. با بسیج عمومی و همدلی اجتماعی این 
خطر دفع و نظم اجتماعی احیا می شود. به نظر می رسد فیلم 
بیم و امید در پی آن است که با القای احساس بخشی از بدن 
مسنجم و یکپارچه اجتماعی بودن برای تک تک شهروندانی که 
با بحران های اقتصادی دهۀ سی مواجه هستند، احساس تعلق و 
امنیت ایجاد نماید. می توان هدف فیلم را ایجاد احساس پیوند 
و انسجام، میان شهروندان تهرانی با پس زمینه های متفاوت و 
متمایز قومیتی، فرهنگی، و طبقاتی لحاظ کرد. از این منظر بیم و 
امید قدرت تکنولوژی ها و رسانه های توده ای همچون رادیو، و به 
گونه ای خودبازتابنده، سینما، در ایجاد احساس تعلق به اجتماع 
برای افراد را بازنمایی می کند. به واسطۀ استراتژی هایی که مورد 
بحث قرار گرفتند، تماشاگر فیلم نیز خود را جدا از وقایع فیلم 
احساس نمی کند و او نیز خود را بخشی از بدن اجتماعی در نظر 

می گیرد که از رسالت و مسئولیت خود نباید غفلت کند.
  

فانتزی کودکانۀ بیم و امید در پرتوی نقد والتر بنیامین 
به آرای یونگر  

از  تصویری  نوشته های خود  در  یونگر  بحث شد  که  آنچنان 
میدان  بطن  از  که  می دهد  ارائه  آرمانی  تکنولوژیکی  جامعۀ 
انسان  از  جدید  جامعه  این  می کند.  ظهور  بزرگ  جنگ 

تصویر 4. مخاطب قراردادن شهروندان و شکلدهی به احساس انسجام اجتماعی. 
مأخذ: آرشیو نگارنده.

دائمی  بسیج  وضعیت  در  که  می شود  تشکیل  -سربازهایی 
با  بدنش  که  انسان-سربازی   .(Kaes, 1993, 111) هستند
تکنولوژی و ماشین آمیخته شده است و نسبت به درد و رنج، 
بی اعتناست  بورژوازی  کهنۀ  احساسات  و  اخالقی  مالحظات 
مقاله  در  بنیامین  والتر   .(Huyssen, 2015, 220 & 227)
»نظریه های فاشیسم آلمانی: دربارۀ مجموعه مقاالت جنگ و 
رزمندگان«، به ویراستاری ارنست یونگر که در 1930 منتشر 
کرد، کتاب جنگ و رزمندگان )1930( و خصوصا بحث بسیج 
رازآلود و »عرفانی«  ارائۀ کیفیتی  به خاطر  را  یونگر  عمومی 
 .(Benjamin, 1979, 121) از جنگ مورد انتقاد قرار می دهد
عنوان مقاله به روشنی دیدگاه بنیامین را در رابطه با مباحث 
وی  می سازد.  آشکار  را  مقاالت  مجموعه  این  در  مطرح شده 
آرای مطرح شده در این مجموعه را به مثابه نظریۀ فاشیسم 
جنگ«  جدید  نظریۀ  »این  بنیامین  به زعم  می کند.  تبیین 
قلمروی  به  هنر  برای  هنر  »اصل  انتقال  مگر  نیست  چیزی 
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جنگ«(ibid., 122). این نظریه، جنگ را به یک لذت و تجربه 
بنیامین   .(Wolin, 1992, 122) زیباشناسانه مبدل می سازد
موردتوجه  را  سیاستی  زیباشناسانه سازی  یونگر،  مباحث  در 
نازی ها مورد بهره برداری قرار  قرار می دهد که بعدها توسط 
به  اشاره  با  بنیامین   .(Mourenza, 2020, 120-121) گرفت 
جنگی«  جدید  »تکنولوژی های  و  جنگ«  ویرانگر  »قدرت 
(Benjamin, 1979, 120-121)، بر لزوم گسستن از سیمای 
تأکید  جنگ  از  عرفانی  تصویر  این  »مدوسایی«  مسخ کنندۀ 
می کند (Ibid, 128). در تقابل با تصویر ارائه شده توسط یونگر 
از سربازان فوالدین آرمانی در وضعیت بسیج عمومی، بنیامین 
جنگ  تجربۀ  که  می کند  ارایه  سربازانی  از  واقعی  تصویری 
جهانی اول را پشت سر گذاشته اند. جوانانی که با چهره هایی 
و  رفتند  به جبهه های جنگ  پر طراوت در 1914  و  بشاش 
در 1918 با چهره هایی شکسته، محزون و در هم فرورفته از 
 .(ibid., 126) بازگشتند  یونگر  به زعم  بینظیر جنگ  مدرسه 
بنیامین مجدداً در تجربه و فقر )1933( تصویری از خشونت 
میدان های نبرد جنگ جهانی اول ارایه می دهد و از تأثیرات 
سربازان  برخالف  می کند.  یاد  سربازان  بر  جنگ  تروماتیک 
رشادت هایشان  و  قهرمانانه  اعمال  از  که  پیشین،  جنگ های 
در جنگ قصه ها می گفتند و شعرها می سرودند، سربازانی که 
از میدان های جنگ جهانی اول بازمی گشتند، نسبت به زمان 
پیش از شروع جنگ، ساکت و کم حرفتر شده بودند: »... برای 
نسلی که بین سال های 1914 تا 1918 مجبور شد یکی از 
از سر بگذراند، ارزش  تاریخ جهان را  فجیع ترین رویدادهای 
تجربۀ سقوط کرده است... مگر در آن زمان همگان متوجه 
نشدند که اکثر افراد گنگ و الل از جبهه باز می گردند؟ نه 
غنی تر بلکه فقیرتر در بیان تجربه انتقال پذیر؟...« )بنیامین، 
هیچ  بنیامین  اشارۀ  مورد  سرباز   - انسان   .)126  ،1400
توفان  که  نداشت،  یونگر  مطلوب  آرمانی  سرباز  به  شباهتی 
فوالدها را به راه بیندازد. بلکه بدن نحیف و شکننده ای بود 
که مقهور این توفان شده بود و در میان گسترۀ وسیع ویرانی 
آسمان  زیر  را  وی »خود   .(Sale, 2010, 203)بود رها شده 
باز و در میان چشم اندازی می دید که در آن هیچ چیز مثل 
سابق نبود مگر ابرها؛ در مرکز همۀ اینها، در میدان نیرویی 
مملو از انفجار و امواج ویرانگر، پیکر نحیف و شکنندۀ انسان 
ایستاده بود« )بنیامین، 1400، 126(. در حالی که نیمۀ دوم 
به  را  بسیج عمومی  در وضعیت  امید، جامعه ای  و  بیم  فیلم 
نمایش می گذارد، و تصویری از جامعۀ مدرن ارائه می کند که 
فیلم شباهت  ابتدایی  دارد، صحنه های  قرابت  یونگر  آرای  با 
آشکاری با وضعیت مورد اشارۀ بنیامین دارد. صحنۀ معرفی 
پیکری  می طلبد.  بیشتری  تأمل  منظر  این  از  کریمی  آقای 
ناامیدانه در هیاهو و شلوغی شهِر سرد و  تنها و منزوی که 

بی تفاوت در خیابان پرسه می زند. در ویترین فروشگاهی به 
برای دخترش  آن  برای خرید  و  بر می خورد،  زیبا  عروسکی 
ساعت  می شود  مجبور  عید،  شب  کادوی  عنوان  به  نازی 
ارزشمندش را با مبلغ ناچیزی بفروشد. از محل کار سابقش 
با تحقیر و سرافکندگی طرد می شود. در میان فضاهای پاساژ 
بزرگی مملو از کاالهای لوکس که وی قادر به خرید هیچ یک 
از این کاالها برای خانواده اش نیست، بی تفاوت و سرافکنده 
مسیر خود را ادامه می دهد. به واسطۀ تنش های پدید آمده در 
نتیجه بیکاری و بحران مالی، فضای خانه آقای کریمی چنان 
با  از مشاجره ای در رابطه  بعد  ملتهب می شود که همسرش 
مشکالت مالی، خانه را ترک می کند و او و دختر خردسالش 
را تنها می گذارد. وضعیت به تصویر در آمده از آقای کریمی 
در صحنه های ابتدایی فیلم، تبلوری از وضعیت رهاشدگی و 
تک افتادگی انسانی است که بنیامین توصیف می کند )تصویر 
5(. از این رو واقعیت ملموس این بخش فیلم، در برابر دنیای 
خیالی و  فانتزی ترسیم شده در بخش دوم فیلم قرار می گیرد 

و بافت دروغین این فانتزی کودکانه را از درون می گسالند.
     

نتیجه گیری
آنچنان که بحث شد ارنست یونگر بسیج عمومی را وضعیتی 
قابل  وضعیتی  مثابۀ  به  بلکه  جنگ،  ایام  به  محدود  صرفاً  نه 
از  می گیرد.  نظر  در  مدرن  شهر  در  روزانه  زندگی  به  تعمیم 
وضعیت  از  بازنمودی  می توان  را  امید  و  فیلم بیم  منظر،  این 
در  تهران  شهری  جامعۀ  در  یونگر  اشارۀ  مورد  عمومی  بسیج 
دورۀ پهلوی دوم لحاظ کرد. گرجی عبادیا در ساختۀ خود با 
سینمایی،  متناسب  تکنیکی  و  روایی  تمهیدات  از  بهره گیری 
دوران  نظامی سازی  فرایند  که  می کند  ترسیم  را  جامعه ای 
جنگ به ساختار اجتماعی اش تزریق شده است. مشابه بحث 
بسیج  بر  مبتنی  اجتماعی  وضعیت  در  بود  معتقد  که  یونگر 
عمومی، هر فرد، هر جنبش و هر نیرو، همچون میدان جنگ 
باید در راستای هدف مشخصی عمل کند، در جامعۀ شهری 
بازنمایی شده در فیلم بیم و امید نیز تمام نیروهای اجتماعی 
به منظور مقابله با خطر و تهدید به وجود آمده بسیج می شوند. 
به  شهر  و  می گیرد  بر  در  را  شهر  گسترۀ  تمام  نظارتی  شبکۀ 
سراسربین وسیعی مبدل می شود که تمامی فضاهای آن تحت 
نتیجۀ  در  و  فیلم  انتهای  در  می گیرد.  قرار  کنترل  و  نظارت 
بسیج اجتماعی و نظارت شهری شکل گرفته، نظم ازدست رفته 
اجتماعی، مجدداً احیا می شود. در روایت فیلم، خصوصاً نقش 
تکنولوژی های ارتباطی مدرن و به گونه ای خودارجاعانه رسانۀ 
شکل دهی  همچنین  و  سوژه ها  قراردادن  مخاطب  در  سینما، 
به پیوند اجتماعی و ایجاد احساس تعلق در میان شهروندان 
جامعه مدرن مورد تأکید قرار می گیرد. بدن منسجم اجتماعی 
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تصویر 5. وضعیت رهاشدگی و تکافتادگی آقای کریمی در بخش ابتدایی فیلم.  
مأخذ: آرشیو نگارنده.

میان  پیوند  و  همدلی  از  که  فیلم  در  شده  کشیده  تصویر  به 
و  فراز  و  مشکالت  بر  می تواند  می گیرد،  شکل  اعضا  تک  تک 
فرودهای اجتماعی فایق آید. با در نظرداشتن شرایط نامساعد 
اقتصادی و فضای ملهت اجتماعی و سیاسی سال های انتهایی 
دهۀ سی، آرامش اجتماعی به تصویر درآمده در پایان فیلم که 
در نتیجه بسیج اجتماعی حاصل می شود، در ارتباط با تمایل 
حکومت پهلوی دوم برای ایجاد ثبات و برقراری نظم در این 

شرایط بحرانی معنا پیدا می کند.
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