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 چکیده

 سازان نسلفیلممقالھ حاضر بھ مطالعھ بازنمایی شھر تھران در آثار      
مفھوم ذھنیت  متاخر سینمای ایران اختصاص یافتھ است.  ما با تاکید بر

نسلی، بر این پرسش تامل می کنیم کھ کارگردانان دھھ ھشتاد و نود 
نمایش سینمای ایران چھ ذھنیتی درباره تھران داشتھ و در آثار خود بھ

کارگردانان نسل  ھای بھ نمایش درآمده ازاند؟ بدین منظور فیلمگذاشتھ
 اند.چھارم سینمای ایران کھ از بستری شھری برخوردارند انتخاب شده

در اندیشھ نیکوالس  »امر واال«شھر در این آثار با تکیھ بر مفھوم 
و  مطالعھ تحلیل تماتیک) میرزوئف و با روش تحلیل محتوای کیفی(

چند  کھ ھر گر این نکتھ استھای این تحلیل بیاناست. دادهموشکافی شده
را عامل فساد و  سازان جوان نگاھی معترض بھ شھر داشتھ و آنفیلم

کشند اما برخالف اسالف خویش کھ معموالً راه نجات تباھی بھ تصویر می
کنند، اما را بازگشت بھ روستا و در واقع خروج از تھران عنوان می

ھای نسل جدید سینماگران ایرانی مسائل شھری را بھ شکلی قھرمان فیلم
 آید. ن کنار میماند و با مصائب آبندی کرده، در تھران میتازه مفصل
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 مقدمھ

زنیم و ما در این مقالھ سھ عرصھ شھر، سینما و ذھنیت نسلی را بھ ھم گره می     
کنیم  با مطالعھ پیوند میان آنھا بھ الگویی نظری درباره ذھنیت معاصر سعی می

کوشیم نشان دھیم کھ چگونھ سینمای دست یابیم. در عین حال میفیلمسازان ایرانی 
مچنین در مفصل بندی آنچھ معنای شھری بھ فھم ما از درک واقعیات شھری و ھ

 رساند.تھران و زندگی شھری است یاری می
اھمیت این مسئلھ بھ گفتمان عمومی درباره زندگی در شھری بزرگ چون تھران      

اقتصادی کشور ایران، با تنوع فرھنگی و  -گردد کھ بھ عنوان مرکز سیاسیباز می
 نماداست کھ این شھر بھ عنوان شود. مسئلھ این گیری شناختھ میاجتماعی چشم

تنوع و شاخص تغییرات فرھنگی، اجتماعی و طبقاتی بازنمایی شده است. 
در تصور عمومی نیز شھرھا ھمیشھ با تغییر، مھاجرت و نوآوری «کھ ھمچنان

دستی. از این روست کھ ھر فضای شوند تا حاکمیت سنت، استقرار و یکشناختھ می
ی از ناامنی پدید آورده را بستر معمولشھری ذھنیتی مخصوص بھ خود 

). از این روی تصویری کھ از تھران در سینمای ایران ۱۵؛۲۰۱۳ک، ملنی»(است
تواند بیانگر ذھنیت نسلی کارگردانانی باشد کھ ھر یک بھ آید میبھ نمایش درمی

اند. چگونگی بھ ھا و تحوالت شھری را تجربھ کردهنوعی این تغییرات، نوآوری
 رود.  شمار میرآمدن این تجربیات محور مرکزی نگارش این مقالھ بھتصویر د

 ھای نسلی کارگردانانبا این مقدمھ، ھدف اصلی در نگارش این مقالھ تبیین ابژه     
ھای نسلی شامل: رود. ابژهشمار میجوان سینمای ایران از مقولھ شھر بھ

فتارھای مشترک بین ھا، باورھا، ھنجارھا و رھا، نگرشھا، ارزشخاطره«
). با در نظر داشتن چنین تعریفی ۲۶۷؛۱۳۸۸زاده،سھراب»(ھای مورد نظرگروه
، ھای شھریاست کھ با توجھ بھ مسئلھ اصلی این مقالھ محورھایی چون خاطرهبدیھی
ھای شھروندی، نگرش سازنده فیلم درباره شھر و چگونگی بھ تصویر ارزش

ای شھرنشینی در آثار سینمایی نسل امروز درآمدن باورھا، ھنجارھا و رفتارھ
شمار روند. ادعای ما ھا بھکارگردانان سینمای از موضوعات اصلی در تحلیل فیلم

این است کھ ذھنیتی متفاوت در میان کارگردانان جدید در باب شھر شکل گرفتھ 
است. است کھ بھ بازنمایی متفاوت از شھر نسبت بھ نسلھای قبل از خود منجر شده

ین رویکرد تازه بھ معنای کانونی شدن موضوع شھر در سینمای ایران است. ا
ای چون کار، مسکن و پول بازنمایی موضوعی کھ ھر چند با عناصر تکرار شونده

 شوند.شده اما این عناصر بھ شکل جدیدی صورتبندی می

 

 



 

 

 تخیل شھر و ذھنیت نسلی

 تصاویر سینمایی جستجو کرد. اماردپای ذھنیت نسلی ایرانیان را در توان می     
این جستجو در باب ذھنیت نسلی و رابطھ آن بھ شھر در سینمای ایران از آن جھت 

ای قابل اعتماد برای مشاھده معنادار خواھد شد کھ بتوان سینما را بھ عنوان رسانھ
ای کھ بتوان بھ واسطھ آن احساسات، آرزوھا و روح واقعیات جامعھ برشمرد. رسانھ

ینما س«شناس سینما در کتاب حاکم بر جامعھ را درک کرد. پیر سورلن جامعھ کلی
کند کھ ھر چند سینما ) بھ این نکتھ اشاره می۱۳۷۹»(در کشورھای اروپایی

تواند بھ طور کامل ھرآنچھ در واقعیت وجود دارد را بی کم و کاست بھ تصویر نمی
شر واقعیت بیرونی خالص کند. درآورد اما در عین حال نیز نمی تواند خود را از 

ھای خود و گاه ای کھ ھر چند سوژه خود را در قالب و چارچوبدرست مثل آیینھ
توان نادیده انگاشت کھ ھمچنان ھمان واقعیت بیرونی تاباند اما نمیکج و معوج بازمی
). او ۱۳۷۹(سورلن، ھایی از آن در آیینھ بھ تصویر درآمده استاست کھ ولو بخش

از کتاب خود کھ بھ موضوع بازنمایی شھرھای اروپایی در سینما پرداختھ  در بخشی
کند کھ این تصویر است کھ امکان تصور کردن را فراھم است بھ این نکتھ اشاره می

وان تکند. از این روی میکند و در واقع این دو را الزم و ملزوم یکدیگر قلمداد میمی
 تواند برھای اروپایی در سینما میاینگونھ انگاشت کھ شکلی از تصویر شھر

). با این حال ۱۷۴-۱۹۰گیری تصورات ما از آنھا تاثیر گذارد (ھمان، صشکل
ھ اثر تخیل نھ ب«تخیل از نظر ما صرفا امری مثبت، سازنده و ارتفاء دھنده نیست 

طور ناب، رھایی بخش است و نھ کامالً منظم و مرتب، بلکھ فضایی از منازعھ 
 ھایھا در جستجوی افزودن مفاھیم جدید بھ تجربھافراد و گروه است کھ در آن

). ھر چھ ھست رابطھ 29: ۲۰۰۱آپادورای، نقل از میرزوئف، »(مدرن خود ھستند
ای ظریف میان تخیل و تصویر برقرار است. ھمانقدر کھ تصاویر ممکن است از 

ا، آرزوھا و ھز ترستخیالتمان الھام گرفتھ باشند تصویر  خود نیز می تواند کلیتی ا
تصورات و تخیالت جمعی ما را از زندگی در شھرھای امروزی پدید آورد، 
تصویری کھ می تواند خیال ما از شھر را شکل دھد و خیالی کھ می تواند بھ تصویر 

 کشیده شود و نگرش ما را در باب شھر سامان دھد. 
 نیمھ اول قرن بیستم بازسابقھ جمعیت شھرھا کھ موج آغازین آن بھ افزایش بی     

گردد خود دلیل اصلی برای اھمیت یافتن سینما برای معرفی شھر بھ تازه واردان می
ھای ناشناختھ سکنی رفت. شھروندان جدیدی کھ باید در خانھشمار میآن بھ

ای برای شناخت شھر زدند سینما را دریچھھای غریبھ قدم میگزیدند و در خیابانمی
مخصوص بھ آن را در سینما » قواعد بازی«کردند و بھ بیانی دیگر خود قلمداد می

ای بھ جھان بیرون را بستھ بندی و عرضھ ھای جمعی دریچھرسانھ«آموختند: می
ھا ھا و نگرانیای از ترسکردند کھ ھم بازتاب دھنده واقعیات بود و ھم منظرهمی



 

داد....در این آنھا نمایش میشھرھا را بھ آلود ساکنان  کالنھای اضطرابو تجربھ
میان سینما از این قدرت برخوردار بود کھ نوعی ھمسانی میان تماشاگری سینمایی 

توان ). با چنین نگاھی می۶۲-۶۱؛۱۹۹۹دونالد،»(ھای شھری پدید آوردو تجربھ
تواند بر نوع ادراک و شناخت ما از شھرھا تاثیر چنین تصور کرد کھ سینما می

 ھای متفاوتیتواند شکلسینما خود بھ عنوان یک تجربھ مدرن می بگذارد در واقع
شھر «از تخیل ورزی درباره شھر پدید آورد؛ تخیل درباره یک 

)، شکل دادن بھ 3،۱۹۷۵جاناتان ربن»(شھر لطیف«) یا 2،1369ریچاردسون»(پلید
 ھایی چون شھر بیمار، شھر آرزوھا یا شھر ماشینی.استعاره

) با اشاره بھ رویکردھای موجود در مطالعات ارتباطی ۱۳۸۲کوئل(دنیس مک     
کند کھ از سھ مدل ارتباطی دستوری، خدمت بندی میھا را در سھ دستھ تقسیمآن

گیرد. در سومین مدل ارتباطی پیوندھای ھنجاری یا رسانی و ھمبستھ نشأت می
ای مشخص متصل میباورھای مشترک است کھ گروھی را بھ یک منبع رسانھ

کھ بھ نوعی با مدل ارتباطی » دیدگاه آیینی«). ھمچنین در ۶۱-۶۳کند(ھمان،
ھای متکی بر شود و در مطالعات ارتباطی جایگزین دیدگاه، مربوط می»ھمبستھ«

است آنچھ اھمیت دارد مسئلھ چگونگی انتقال پیام نیست بلکھ مسئلھ انتقال پیام شده
است(ھمان، بھ نقل از  اصلی توانایی رسانھ در تجلی باورھای مشترک

 ). ۷۵-۷۶)؛۱۹۷۵جیمزکری(
تنوع نظری حاکم و ھمچنین تنوع بصری شھری در سینمای ایران این نکتھ را      

کند تا برای دستیابی بھ ھدف اصلی در این مقالھ از یک چارچوب مفھومی ایجاب می
کھ در  زمانی«گوید: باره می) در این۲۰۱۳منسجم استفاده شود. کما اینکھ شیل(

تالش ھستیم تا برای فھمی یکپارچھ از موضوعی مشخص، عناصر و زوایای 
ھای نظری متفاوتی ھم گوناگونی را مدنظر قرار دھیم کھ معموال از دیدگاه

یلمی ف برخوردار ھستند، بھترین کار آن است کھ یکی از مفاھیم منتخب را روی ھر
وی برای رھایی از تشویش ). از این ر۲۷؛۲۰۱۳ک،بھ نقل از ملنی»(عملی کنید

» چرخش بصری«کھ در نظریھ » امر واال«ھا از مفھوم نظری در تحلیل فیلم
ام. پس از توضیح این مفھوم در بخش نیکوالس میرزوئف مندرج است بھره برده

 د. ھا اشاره خواھد شمربوط بھ روش تحقیق بھ چگونگی کاربست آن در تحلیل فیلم
 
 

 بھ مثابھ امر واال و تصویر: شھر» امر واال«

زندگی در عصری کھ با چرخش زبانی روبرو بوده است بھ معنای تجربھ      
ھمزمان عصر تصویر برای ما خواھد بود. عصری کھ با امر نمایش و تصویری 
                                                             
2 :Richardson 
3 :Jonathan Raban 



 

است کھ ھستھ مرکزی شود و این ھمان توصیفیشدن زندگی امروز توصیف می
در زمانھ 4»چرخش بصری«او  چھ کھاندیشھ نیکوالس میرزوئف در توصیف آن

رود. در توضیح این دغدغھ اشاره بھ این عبارت شمار مینامد بھحاضر می
زندگی مدرن بر « :کندکھ او در اولین صفحھ از کتاب خود بیان می استالزم
). در دیدگاه او این چرخش ۱؛۲۰۰۱میرزوئف،»(افتدھای نمایش اتفاق میپرده

از تاریخ بصری شدن بشر است کھ در آن ای بصری در عصر حاضر مرحلھ
معتقد است: کھ  دادن بھ واقعیت سخن گفت. او لتوان از قدرت رسانھ برای شکمی

ارتباط میان رسانھ و مخاطب چیزی با عنوان مازاد تجربھ ایجاد «
تصویر در ھمان نگاه نخست تأثیر کھ  کنداین نکتھ را بیان می) ۱۶،۲۰۰۱»(کندمی

ا اند. تاثیری کھ آن را بنصیب بودهھای متنی از آن بیکھ رسانھداردناپذیری اجتناب
است باید با مجموعھ کار برده) بھ۱۹۸۹استفاده از عباراتی کھ دیوید فرایدبرگ(

ھ تعریف کرد (ب» تحسین، صالبت، وحشت و اشتیاق«احساسات متناقضی چون؛ 
امر «اقض ازعبارت ). او برای تعریف این احساس متن۱۶؛۲۰۰۱نقل از میرزوئف،

امر «کند کھ ریشھ در اندیشھ ایمانوئل کانت داشتھ و در برابر استفاده می» واال
). ۱۶ھمان،»(بنامیم» امر واال«بگذارید این احساس را «گیرد: قرار می» زیبا

ھا از این توانایی برخوردارند کھ واقعیت را میرزوئف بر این باور است کھ رسانھ
ا است کھ ما رواقعیت روزمره خود را تولید کنند، ھمین ویژگی بھ کناری گذارده و 

کند. دشواری اینجاست کھ این با بحران واقعیت در زندگی روزمره مواجھ می
» امر واال«). او ۱۸-۱۵ویژگی آنقدر زیاد است کھ دیگر قابل مشاھده نیست(ھمان،

بخشی از تجربھ لذت«آورد: داند کھ رضایت ھمراه با ترس پدید میای میرا پدیده
تواند در واقعیت دردناک و یا حتی خوفناک باشد، این درک بازنمایی آنچھ کھ می

). ۱۶ھمان،»(ھای انسان در برابر نیروھای طبیعیمتفاوتی است از محدودیت
یش از دھد کھ پمیرزوئف پیشینھ استفاده از این عبارت را بھ لونگینوس نسبت می

او بھ مجسمھ باستانی «تباط با مقولھ ھنر توضیح داد: را در ار» امر واال«کانت، 
 شماربھ» امر واال«ای از یک اثر ھنری مربوط بھ کند کھ نمونھالئوکون اشاره می

دھد کھ بھ رود. این مجسمھ شمایل یکی از جنگجویان جنگ تروا را نشان میمی
خواھد کشت ھا را ای کھ بھ زودی آنالجثھھمراه پسرانش توسط مارھای عظیم

را در » امر واال«سرانجام آنھاست کھ احساس اند. این مبارزه بیمحاصره شده
 ).۱۶ھمان،»(کندھای گوناگون بیدار مینسل
پس از لونگینوس توسط فیلسوف عصر روشنگری ایمانوئل » امر واال«مفھوم      

» دیشنورضایت ھمراه با ناخو«را کانت بھ شکلی تاثیرگذار بازخوانی شده کھ آن
شود و معتقد تفاوت قائل می» امر واال«و » امر زیبا«تعریف کرده است. او بین 

 بھ فرھنگ» امر واال«صوری است و بھ شکل وابستھ است اما » امر زیبا«است کھ 
                                                             
4 :Pictorial Turn 
 



 

امر واال، لزوما امر زیبا نیست، «گوید: می» نقد قوه حکم«شود. او در متصل می
» االامر و«د با زشتی ھمراه باشد. بھ این معنا کھ توانبلکھ زیبایی موجود در آن می

ذات خود زیبا نیست اما ممکن است برای مخاطب خود زیبا بھ نظر بھ
 . )۲۰۱؛۱۳۸۹(بلزی،»برسد
سازد کھ ای متضاد میان امر واال و امر زیبا برمیدو گانھ» نقد قوه حکم«او در      

ر واال در آن بھ عنوان وحشی، بخش و امبخش و رضایتدر آن زیبا بھ عنوان لذت
امر  کند کھ لذتشود. کانت بر این نکتھ تاکید میزا معرفی میگون و وحشتناسازه

براساس نظر کانت لذت امر  .افتدحکم و منطق است کھ اتفاق میواال بھ واسطھ 
اما  آورد.زیبا مثبت است و بدین ترتیب امر زیبا تکاملی را در شکل در نظر می

تواند حق نمایاند چرا کھ ھیچ شکلی نمیای منفی از لذت را باز میگونھ امر واال
امر واال را ادا کند. اما لذت واال ھمیشھ شدید است، امر واال ھنری را کھ ملھم از 

است کھ درد، شگفتی و ھول دھد و پیامد آن اینء میامر ناشناختھ باشد ارتقا
 ).۲۰۱-۲۱۰ھمان،شود(برانگیختھ می

تنھا در » امر واال«اید بھ این نکتھ توجھ داشت کھ در این رویکرد مفھوم ب     
بھ مفاھیمی اشاره دارد » امر واال«است. چرا کھ عرصھ بازنمایی مفصل بندی شده

کھ از مابھ ازای  بیرونی برخوردار نیستند، مفاھیمی چون: صلح، عدالت و آزادی 
وند(بھ شالل فرھنگ است کھ معنا میکھ مفاھیمی وابستھ بھ طبیعت نیستند اما در خ

» امر زیبا«درست برخالف «کند: ). میرزوئف اشاره می۱۶نقل از لیوتار،ھمان؛
ساختھ » امر واال«کھ امکان تجربھ آن ھم در فرھنگ و ھم در طبیعت  وجود دارد، 

رود. البتھ بازنمایی شمار میفرھنگ و در واقع ھستھ مرکزی فرھنگ بصری بھ
ھای کالسیک چون بازنمایی طوفان دریا و عی مثل آنچھ در نمونھموضوعات طبی

تواند بھ خودی خود ھنر واال بھ شمار رود. اما از می یا کشتی شکستھ در نقاشی
ھایی بدون شک واال نخواھد بود و تنھا درد برجای آنجاییکھ تجربھ مستقیم چنین پدیده

است، در این نگاه نادیده » واال امر«خواھد گذاشت، جنبھ لذتی کھ مستتر در مفھوم 
را صرفا در عرصھ بازنمایی » امر واال«ای است کھ شود و این ھمان نکتھگرفتھ می

ایده کانت امکان مشاھده «کند کھ: کند. لیوتار نیز بر این امر تاکید میمعنادار می
ھ (ب»کندگذرد بھ صورت یک ایده فراھم میآنچھ را کھ از ظرفیت یک بازنمایی می

 ). ۲۰۹؛۱۳۸۹نقل از بلزی،
ماست، تصویرش نھ چونان شھرھای  مورد نظر شھر کھ اینک در کانون بحث     

با امر واال ھمبستھ شده است. با  بیشتر با امر زیبا بلکھھمسو انگیز زیبا و خیال
و ارتباط آن با تصویر بیان شد، الزم است » امر واال«ای کھ در شرح مفھوم مقدمھ

ائھ ھا نیز توضیحاتی اربندی این مفھوم در تحلیل فیلمچگونگی مفصلکھ درباره 
اشاره بھ تاثیری دارد کھ در مواجھھ با » امر واال«شود. ھمانگونھ کھ بیان شد 

آید. از آنجاییکھ شھر در این مقالھ مختلف در آثار ھنری پدید میبازنمایی امور 
ھر کھ سازان بھ ششیفتگی فیلمموضوع بازنمایی است، نوع نگاه آمیختھ با ترس و 



 

شود. در واقع تالش ما این مرتبط می» امر واال«آید با ھا بھ دست میاز تحلیل فیلم
نشان دھیم تصویری کھ سینماگران دو دھھ اخیر از شھر در سینمای ایران کھ   است

ھا چگونھ با دوگانگی مستتر در ھایی دارد و این ویژگیاند چھ ویژگیارائھ داده
یابد. این توصیف نھ تنھا واکنش نسل معاصر سینماگران معنا می» امر واال«فھوم م

تواند نقطھ اتکایی باشد برای درک دھد کھ میبھ زندگی شھری را توضیح می
، ھمچنانکھ تھرانی نسبت بھ مقولھ شھراحساس عمومی شھروندان 

یری گو نھایتا شکلھا بر نمادپردازی فرھنگی شھرھا )از تأثیر فیلم۱۳۹۳بلومفیلد(
 کند.ھا تأکید میتصور عامھ از آن

 

 سازان در سینمای ایرانبندی نسلی فیلمطبقھ

برای توضیح منظر ذھنی نسل امروز کارگردانان سینمای ایران در قدم اول      
دانیم را توضیح دھیم. در این مقالھ تعریف باید منظور خود از آنچھ نسل می

از نسل برای طبقھ بندی نسلی کارگردانان سینمای ایران  )۱۳۸۰(5کریستوفر بالس
گوید: است. او در پاسخ بھ این سؤال کھ منظور از نسل چیست میدر نظر گرفتھ شده

یک نسل عبارت است از فاصلھ میان والدین با فرزندانشان. بدین ترتیب اگر فاصلھ «
ھر بیست  کنیم، آنگاهبچھ دار شدن را مثالً بین بیست الی بیست و پنج سالگی فرض 

 ). ۶؛۱۳۸۰بالس،»(گذاردو پنج سال یک نسل جدید پا بھ عرصھ حیات می
توان از آغاز ورود صنعت سینما سالھ میبندی بیستبا در نظرگرفتن این دوره     

کارگردانان فعال در  ۱۳۰۹بھ ایران و احتساب اولین فیلم بھ نمایش درآمده در سال 
ور حاجی آقا آکت«سل تقسیم کرد. آوانس اوگانیانس سازنده این عرصھ را بھ چھار ن

) و عبدالحسین ۱۳۱۳»(بوالھوس«)، ابراھیم مرادی سازنده فیلم۱۳۱۲»(سینما
) بدون شک نسل اول ۱۳۱۲»(دختر لر«سپنتا سازنده اولین فیلم ناطق ایرانی 

ا ن تشمار خواھند رفت. اما نکتھ اینجاست کھ سینمای ایراسینماگران ایرانی بھ
انتھای دھھ بیست بھ دلیل شرایط خاص سیاسی و اجتماعی حاکم، دوران فترت خود 

ای کھ جریان تولید ژنریک بھ گونھ) بھ۱۳۷۹کرده است(جیرانی،را سپری می
و با تأسیس کمپانی میترا(پارس) فیلم  ۱۳۲۷ای و صنعتی از سال معنای تولید حرفھ

بھ امروز نیز ادامھ توسط ابراھیم کوشان است کھ گرفتھ و تا 
توان کارگردانانی چون مسعود کیمیایی، رو می). از این۱۳۹۱است(حسینی،داشتھ

بھرام بیضایی و داریوش مھرجویی را کھ ھمگی از کارگردانان مطرح دھھ چھل 
. شمار آوریمسازان نسل دوم سینمای ایران بھسینمای ایران بودند را از جملھ فیلم

سازان جوانی چون رخشان و با وقوع انقالب اسالمی فیلمپس از گذشت بیست سال 
بنی اعتماد، محسن مخملباف، بھروز افخمی، رسول صدرعاملی، کیومرث پوراحمد 
                                                             
5 :Christopher Bollas 



 

توان از کارگردانان نسل انقالب و در واقع نسل سوم سینمای ایران و ... را می
 ن سیدی،سازان جوانی چون مصطفی کیایی، ھومشمار آورد. با این حساب فیلمبھ

سازی و ... کھ از دھھ ھشتاد بھ این سو مشغول فیلم 6نیکی کریمی، عبدالرضا کاھانی
شمار آورد کھ آثارشان در این توان نسل امروز سینماگران ایرانی بھاند را میشده

توان با ضرورت انتخاب این نسل را نیز می. 7مقالھ مورد تحلیل قرار خواھد گرفت
ر کھ از بخش مروفتھ در آثار این نسل توضیح داد. ھمچنانقلّت مطالعات صورت گر

سازان نسل اول تا سوم سینمای شود، درباره فیلمادبیات این مقالھ نیز دریافت می
است،مطالعاتی کھ نسل امروز ایران ، تا بھ امروز مطالعات متنوعی صورت گرفتھ

 است.  سینمای ایران تا کنون چندان نسیبی از آن نبرده

 

 ھاوش تحلیل فیلمر

با توجھ بھ لزوم ھماھنگی نظریھ و روش و ھمچنین کاربرد روش تحلیل محتوا      
برای کشف رابطھ میان محتوا و جامعھ، استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی برای 

ھا محتوای رسانھ«رسد: دستیابی بھ نتیجھ مطلوب در این مقالھ مناسب بھ نظر می
تواند درباره جامعھ با ھایی دانست کھ میترین مجموعھرحجمتوان یکی از پرا می

گر ما سخن بگوید... محتوای رسانھ از این مزیت برخوردار است کھ در برابر کاوش
ھای فرھنگی ثبات بیشتری رود و از سایر پدیدهدھد، از بین نمیواکنش نشان نمی

شمار طالعات بھھا منبع دست اول ادارد...از این روست کھ محتوای رسانھ
 ).۲۵۱-۲۵۳؛۱۳۸۲کوئل،مک»(رودمی

ھا در ھا در مرحلھ اول ساختار روایی کلیت فیلمبرای تحلیل محتوای کیفی فیلم     
شود. اما از آنجاییکھ ھدف اصلی تحلیل ذھنیت کارگردانان نسل نظر گرفتھ می

ررسی چھارم سینمای ایران درباره شھر است، پس از تحلیل ساختاری کھ با ب
ھای ھر یک از کارگردانان بھ دست خواھد آمد در نھایت سکانس بھ سکانس فیلم

ھا بندی تحلیلی درباره منظر ذھنی شھر در مجموعھ آثار ھر یک از آنیک جمع
ح توضی» شھر بھ عنوان امر واال«شود کھ با نظریھ اصلی این مقالھ یعنی ارئھ می

ھا ھا متمرکز خواھد بود کھ در آنیی از فیلمھاداده خواھد شد. تحلیل آثار بر سکانس
شمار خواھند رفت. بر شھر و مقوالت شھری عنصر اصلی پیش برنده داستان بھ

اند کھ اساس منطق بیشینھ بازنمایی کارگردانانی برای انجام این تحلیل انتخاب شده
 زبرنده دارد. با این حساب آن دستھ اگیر و پیششھر در آثارشان حضوری چشم

                                                             
کارگردانان این چھار نسل مختلف نام افراد و کارگردانان دیگری را نیز برشمرد. اما  توان بھ لیست اسامیبدون شک می: 6 

بندی نسلی کارگردانان سینمای ایران بھ نگاه کلی موجود در طبقھ       نکتھ اینجاست کھ این اسامی صرفا جھت توضیح 
 .ردارزشی در ذکر نام آنھا وجود ندا گونھ داوریاند و ھیچ عنوان مثال ذکر شده

گیری توضیحات بیشتری ھای مختلف نسلی در سینمای ایران در نتیجھایماژ شھر در آثار گروه درباره تفاوت: 7 
 .ارائھ خواھد شد



 

ھا بھ عنوان گیرند کھ شھر و روابط شھری در آنھایی مورد مطالعھ قرار میفیلم
ھایی از ھای اصلی داستان بھ شمار رود. خالصھ اینکھ فیلمیکی از پیرنگ

کارگردانان نسل امروز مد نظر قرار خواھند گرفت کھ ھم از داستانی شھری 
 بنابراین مااند. برخوردار شدهبرخوردارند و ھم در نمایش عمومی از اقبالی نسبی 

ر سازی را دبا انتخاب چھار کارگردان از مجموع کارگردانان سینمای ایران کھ فیلم
یم اھا تالش کردهاند و انتخاب یک فیلم از ھر یک از آندھھ ھشتاد شمسی آغاز کرده

 . 8تا منظر ذھنی نسل چھارم سینماگران ایرانی را مورد تحلیل قرار دھیم
ھای کیفی روش«) کھ در کتاب ۲۰۰۲ھا با استفاده از روش استبرگ(تحلیل فیلم     

ارائھ کرده است در سھ مرحلھ توصیف، تحلیل و مقایسھ » در مطالعات اجتماعی
گیرد. بھ این ترتیب در سطح توصیف عناصر ھای مرکزی با یکدیگر صورت میتم

شوند. گزارش و توصیف میگیرد بر اساس آن صورت می ھای اصلی کھ تحلیلو تم
حلھ دھیم. در مرای از فیلم بھ دست کوشیم حداالمکان توصیف فربھدر این مرحلھ می

کنیم از عناصر شویم بلکھ سعی میتوصیف متن تنھا بھ فیلمنامھ محدود نمی
ھایی کھ در متن مندرج است نیز بھره گیریم. اما در مرحلھ دوم تصویری و نشانھ
ھای مرکزی متن را برجستھ کرده و متن را از نو بر ست تم یا تمکھ سطح تحلیل ما

 ھا در تمامیکنیم. در نھایت مجموعھ این تممبنای بستر نظری مورد نظر خوانش می
ھا و کنیم از طریق تأمل در مشابھتھا با یکدیگر مقایسھ شده و سعی میفیلم

 .ابیمیگیری نھایی دستھای درون و بین متنی بھ نتیجھتفاوت

 

 ھاتحلیل فیلم

کھ ھمگی از موضوعاتی شھری برخوردارند  در این بخش با انتخاب چھار فیلم     
ھای عبدالرضا کاھانی، پرویز از چھار کارگردان نسل چھارم سینمای ایران با نام

شھبازی، مصطفی کیایی و ھومن سیدی بھ بحث پیرامون مسئلھ اصلی مقالھ خواھیم 
 پرداخت. 

م بلند کند و اولین فیلمتولد نیشابور است، در تھران زندگی میعبدالرضا کاھانی: -۱
دومین » بیست«. فیلم 9ساختھ است ۱۳۸۵را در سال » آدم«سینمایی خود بھ نام 

 افتد.فیلم سینمایی اوست کھ در تھران اتفاق می
 
 

                                                             
این  اند کھ دراست کھ در تحقیق اصلی از ھر کارگردان تعداد سھ فیلم برای تحلیل انتخاب شدهالزم بھ یادآوری: 8 

 است.کارگردان تنھا بھ یک فیلم بسنده شده مقالھ بھ دلیل فقدان فضا از ھر
   http://sourehcinema.com: شونداطالعات مربوط بھ کارگردانان از سایت سینمایی سوره نقل می: 9 

http://sourehcinema.com/


 

 
 10خانمان)؛ خانوادة بی۱۳۸۷»(بیست«. تصویری از فیلم 1شکل 

فیلم درباره یک تاالر پذیرایی است کھ قرار است تا بیست روز خالصھ داستان:  
دیگر تعطیل شود. کارگران مشغول در این سالن کھ بھ آن تعلق عاطفی دارند ھریک 

کنند تا مانع از تعطیلی آن شوند، در نھایت صاحب تاالر کھ با بھ نوعی تالش می
بھ  است،ز فروش آن منصرف شدهاوضاع و احوال کارگرانش ھمدلی کرده و ا

 کند.شکلی ناگھانی فوت می

 

 توصیف فیلم:

در یک سالن پذیرایی یک زوج میانسال(فرخ و فرشتھ)، یک زن(فیروزه) بھ      
ھمراه کودک خردسالش و ھمچنین دو مرد جوان(میثم و بیژن) نھ تنھا کار کھ زندگی 

ح خانمان صفت مناسبی برای توضیکنند. ھیچ یک از این پنج نفر خانھ ندارند. بیمی
خوابند ھا در خود سالن میھا شبرود کھ بعضی از آنوضعیت اینان بھ شمار می

و تعدادی دیگر در وانت وابستھ بھ سالن. از این پنج نفر تنھا یک نفر(میثم) بھ 
رود. مھاجری کھ بھ سودای شمار میاش مشخصاً مھاجر بھواسطھ لھجھ شھرستانی
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کند. او کھ بھ بازیگری در سینما بھ تھران آمده و حاال در این سالن کارگری می
 ھا دردھد، شبوعده پیدا کردن شغلی در سینما با درآمدی پنج میلیونی میمادرش 

خوابد کھ مخصوص باربری و خرید برای سالن پذیرایی است. اما بیژن وانتی می
کارگر دیگری است کھ ھرچند ھیچ نشانھ مشخصی مبتنی بر مھاجر بودن او 

ھا در ای ندارد. او شبتوان حدس زد کھ در تھران خانھ و خانوادهشود اما مینمی
 رساند.خوابد و صبح خود را بھ محل کار میقزوین می-انتھای اتوبوس تھران

اند نیز روزھا فرخ و فرشتھ، زوجی کھ جوانی خود را در این سالن سپری کرده     
خوابند. فرخ در واکنش بھ تصمیم سلیمانی جا میھا و ھمینکنند و شباینجا کار می

کجا رو دارم برم؟ من دستم اینجا علیل شده، با این «گوید: سالن میمبنی بر فروش 
 »ده؟ بیمھ ھم کھ ندارم...دست علیل کی بیرون بھم کار می

اھمیت این سالن و در واقع اھمیت کار برای این زوج تا جایی است کھ برای ماندن 
ھ سلیمانی کاند. او در واکنش بھ پاسخ دار شدن گذشتھداشتن آن از خیر بچھو نگھ

دار این ھمھ سال بچھ«گوید: پردازد میگوید خسارت بیمھ نکردن این دو را میمی
 »خوای بھم بدی؟نشدم کھ تو تاالر بمونم، خسارت چی رو می

 »خب، واسھ چی بچھ دار نشدی؟«سلیمانی: 
 »نداختیم بیرون دیگھمی«فرخ: 

 »خب، معلومھ کھ مینداختمت بیرون«سلیمانی: 
ناپذیر باشد فرخ و فرشتھ ھ ماندن در این شھر ھرچقدر ھم کھ جبرانھزین     

ای کھ برای فیروزه بھ عنوان مادری مجرد و اند. ھزینھپرداخت آن را پذیرفتھ
رسد اما باز ھم قابل تحمل است. فیروزه سرپرست خانوار کمرشکن تر بھ نظر می

د در یکی از محالت کھ ھمسر خود را از دست داده است بھ عنوان یک مادر مجر
ر ای دکند. اما عنصر آشنایی کھ در صور حیات محلھپایین شھر تھران زندگی می

خورد برای او باعث ناامنی است و مزاحمت خیابانی. فیروزه این فیلم بھ چشم می
کند شوھرش بھ فیروزه کھ اش کھ گمان میبا چشمانی نگران در برابر صاحب خانھ

زنند... تو کھ ھا حرف مفت زیاد میھمسایھ«گوید: ، میزنی بیوه است نظر دارد
 »کنی؟باور نمی

کند اھمیت چندانی ندارد، چرا کھ ھمین مناسبات کند یا نمیخانھ باور میزن صاحب
ای ای، فضولی و باخبرِی در و ھمسایھ است کھ فیروزه را از آن خانھ اجارهمحلھ

آورد و مستأصل بھ سالن تاب نمیکند. فیروزه مناسبات ھمسایگی را جواب می
مگھ تو فک و فامیل نداری؟ برو «پرسد: آورد. سلیمانی از او میپذیرایی پناه می

د کنای بھ اینکھ کس و کاری در تھران دارد یا نھ نمیفیروزه اشاره». پیش اونھا!
 ».جا بھتره آخھ اینجا از ھمھ«دھد: اما پاسخ می

ھتر است جایی در مرکز شھر تھران است. تالش بنگاه جایی کھ از ھمھ جا باین     
معامالت ملکی بر فروش سالن  پذیرایی، تالش است برای تبدیل یک ساختمان جمع 
و جور مسکونی ـ تجاری بھ یک مجتمع بزرگ بیست و چھار واحدی. بنگاھی بھ 



 

 یھ زمین چھارصد و ھشتاد متری داره کھ کلنگی ھم ھست،«گوید: خریدار زمین می
تونید یھ مجتمع بیست و چھار واحدی از توش دربیارید، منم ھستم اگھ بخواید می

 ».باھاتون
برای کارگران این سالن خانھ مفھومی جز سرپناه یا جای خواب ندارد. از اتاقک      

یک وانت باربری گرفتھ تا یک اتاق زیر شیروانی برای اینان کھ ھیچ سھمی از 
آید. بیژن مقابل شمار مید، خانھ و در واقع سرپناه بھساخت و سازھای تھران ندارن

کند، روبروی ھایش در شب خودنمایی مییک مجتمع مسکونی بزرگ کھ چراغ
شود، جای خوابش تخت انتھای اتوبوس تھران ـ ترمینال غرب از ماشین پیاده می

 حھا و سرپناه را توضیقزوین است. دیالوگ بیژن و میثم بر سر وانت رابطھ آن
 دھد: می

 »خوامکار... جاخواب میخوام چیمن وانت و می«بیژن: 
 »آخھ وانتم جای خوابیدنھ؟«گوید: خوابد میمیثم کھ خودش ھم مخفیانھ در وانت می

 »مجبور کھ باشی، ھمھ جا جای خوابیدنھ«بیژن: 
تواند توجیھی بر لزوم ساخت و ساز در این ھرچند تأکید بر مشکل مسکن می     
بزرگ باشد اما نکتھ اینجاست کھ تا بھ امروز ھیچ یک از اینان سھمی از این  شھر

 کجا برم؟ از اینجا« گوید:اند. فیروزه بھ صاحبخانھ میبساز و بفروشی نداشتھ
 ».خوب گشتی؟«دھد: ، اما صاحبخانھ پاسخ می»کنمتر پیدا نمیارزون

انھ در تھران خبر از این حوالھ صاحبخانھ بھ لزوم جستجو برای پیدا کردن خ
دھد کھ ھمیشھ در این شھر موجود است. احتمالی کھ ماندن در این شھر احتمالی می

کند و بیژن و میثم را راضی بھ خواب در را برای فیروزه بھتر از سایر جاھا می
ا نھ فروشد یداند کھ سلیمانی سالن را میعقب وانت  اتوبوس. بیژن خانھ ندارد، نمی

کند. فرشتھ بی مزد و مواجب در رستوران این سالن شھر ازدواج می اما در ھمین
ز کھ گیرد. تکلیف میثم نیکند اما تصمیمی ھم برای رفتن بھ جایی دیگر نمیکار می

آرزوی راه یافتن بھ سینما دارد، آرزویی کھ تنھا تھران  از ھمھ روشن تر است.
 پروراند.است کھ احتمال برآوردنش را در خود می
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  :تحلیل فیلم

بھ عنوان یک فیلم شھری در توجھ او بھ سھ مسئلھ کلیدی » بیست«اھمیت فیلم      
و دیگری  کاررود. یکی مسئلھ شمار میاست کھ از مسائل بارز زندگی شھری بھ

د حضور خواھن ھمدیگرکھ بھ شکلی طبیعی در پی  ھمچنین خانوادهو  مسکنمسئلھ 
بھ طور جزئی » سرپناه«توان صور مضمونی مفھوم می از این روست کھ داشت.

در معنای عام آن را بھ اشکال مختلف در این فیلم دنبال کرد. ھرچند بھ » مسکن«و 
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در کنار یکدیگر بھ نوعی وجود » خانھ و خانواده«طور ضمنی ھمنشینی دو مفھوم 
ا ھی مفروض بدانو نوعی یگانگ شودھر یک را ممکن کننده دیگری متصور می

آید زندگی در تھران الزام ھمراھی این دو از این فیلم برمی کھبخشد، اما آنچنانمی
وی کشد. از این رمفھوم را از بین برده و بھ تناسب موقعیت بھ نفع خانواده کنار می

خانمان بر لزوم حضور در شھری تاکید ھای بیبا بازنمایی خانواده» بیست«فیلم 
داری برای تشکیل یا نگاه کند کھ برای کارگران مھاجر بھترین جای ممکن استمی

ید: گوشود کھ میاز خانواده (این ادعا بر مبنای دیالوگ فیروزه و سلیمانی طرح می
اینجا از ھمھ جا بھتر است). آشکار است کھ مھاجر روستایی در شھر خود خانھ و 

ای داشتھ است اما کار و باری نداشتھ است، اینجا کار دارد و خانھ ندارد. کاشانھ
ھای زندگی در تھران میان خانھ و خانواده شکافی پدید آورده کھ ھمراھی دشواری

دھد. گویی کھ نھ این دو را حداقل برای کارگران و مھاجران غیرممکن جلوه می
. کندتنھا حضور ھماھنگ این دو امکان پذیر نیست کھ ھر یک دیگری را نفی می

 ای ھستنیست و آنجا کھ خانوادهای ای ھست مثل خانھ سلیمانی خانوادهآنجا کھ خانھ
مثل خانواده دو نفره فرشتھ و فرخ، خبری از خانھ نیست. اینچنین است کھ تھران 

قابل خوانش است. شھروندانی کھ ھرچند » امر واال«برای شھروندانش ھمچون یک 
از حقوق اولیھ و حیاتی شھروندی برخوردار نیستند اما لذت و نجات خود را نیز 

 کنند.جستجو می در ھمین شھر
اجرت، شویم: مھبنابراین در این فیلم ما با سھ تم اصلی بھ ھم پیوستھ روبرو می     

ھای فرعی دیگر کھ نقش حاشیھ ای در این فیلم دارند عبارتند از کار و مسکن.  تم
ھمسایگی، رستوران، مجتمع مسکونی و خیابان خوابی.  اما ھمان طور کھ گفتیم 

این متن ھمان سھ مفھوم کار، مھاجرت و مسکن ھستند کھ در  مفاھیم کانونی در
گیرد.  کار است کھ مھاجرت را ممکن مرکز این سھ مفھوم نیز مسئلھ کار قرار می

. خانھ نگاه داردکرده است و شکل کار است کھ می تواند شما را خانھ دار کرده یا بی
گرفتھ است، کار  بازنمایی مھاجرت در اینجا بھ عنوان عملی اضطراری صورت

نیز نوعی عمل برای رفع بدیھی ترین نیازھاست و نھ شکوفایی خالقیتھای فردی یا 
آوردن لذت و رفاه بھ زندگی. درواقع کار در اینجا ھرگونھ تالش برای زنده ماندن 
است و در نھایت مسکن آرزوی دست نیافتنی و در واقع امری است کھ یک کارگر 

بکند. از این رو، ھیچ نوع خیال پردازی در باب خانھ حتی نمی تواند تصورش را 
تواند در آن داشتھ باشد در این فیلم وجود ندارد چراکھ ای کھ خانواده میو آینده

شرایط اقتصادی بھ حدی سخت است کھ آرزوھا و امیال فردی از میان رفتھ است 
د برای خری »ھابفروش -بساز «و جایش را بھ تقال برای زیستن داده است. کمین 

این سالن با ھدف ساخت مجتمعی چندین واحدی مبارزه کار و مسکن را بھ اوج 
رساند. اما مرگ سلیمانی در سکانس پایانی فیلم پیروزی اولویت کار بر خانھ را می

 کند.دار مینشان



 

یلم کند. اولین ف: متولد کرج است و ھم اکنون در تھران زندگی میمصطفی کیایی-۲
ساخت و تا امروز سھ فیلم دیگر  ۱۳۸۸را در سال » بعد از ظھر سگی« خود بھ نام
) و ۱۳۹۲»(خط ویژه«)، ۱۳۸۹۰»(ضدگلولھ«ھای با نام

ھای او با اشارات مستقیم ) در کارنامھ خود دارد. تمام فیلم۱۳۹۳»(عصریخبندان«
 افتند.و آدرس مشخص در شھر تھران اتفاق می

 
 13)؛ گردش شھر بر مدار پول۱۳۹۲»(ویژهخط «. تصویری از فیلم 2شکل 

یک گروه ھکر حساب بانکی یک گردن کلف (فرد بانفوذ) را خالی خالصھ داستان: 
ھا باید تاوانش را بپردازند. در انتھای این تعقیب رود و حاال آنکنند. ماجرا لو میمی

 مو گریز سارقین بھ جای تسلیم کردن پول بھ پلیس آن را میان مردم شھر تقسی
 کنند.می

 توصیف فیلم: 

 بخشکشد کھ پول عنصر حیاتی و نجاتشھری را بھ تصویر می» خط ویژه«     
رود. کدھای روایی و تصویری فیلم در کنار یکدیگر، نوعی از شمار میآن بھ

اند کھ نھ اصالت خانوادگی یا اصل و نسب کھ داشتن شکاف طبقاتی را نشانھ گرفتھ
ھای خراشک یکی از آسمانرود. دوربین از نویا نداشتن پول موجد آن بھ شمار می

شھر حرکت نزولی خود را آغاز کرده و در سطح خیابان میرداماد تھران حرکت 
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ھای دولتی و کند کھ در محاصره عناوین متنوع بانکافقی خود را آغاز می
خصوصی و ھمچنین مؤسسات مالی و اعتباری قرار گرفتھ است. دوربین از ده 

کند و بھ محض رسیدن بھ مشاوین ری عبور میعنوان بانک و مؤسسھ مالی ـ اعتبا
 کند. این حرکت امالک جام جم راه خود را کج کرده و در مسیر مقابل توقف می

 خوره بھ ھم؟ھامون نمیچیھ رفیق تیپ
 اید ما گدازاده؟زادهانگار کھ یھ جورایی شما اشراف

 نھ عزیز! یھ سری چیزا رو شماھا داشتید، ما نداشتیم:
 تیم، شما نداشتیدما وام داش

 شما وان داشتید، ما نداشتیم
 خوردیمما با دست تو مدرسھ آب می

 لیوان داشتید ما نداشتیم...
ھ اند. رئیس شعباتفاقا منوچھر و شاھین برای دریافت وام بھ بانک رجوع کرده     

کند و بھ آن لبخند زده و ھا با تلفن ھمراه خود بازی میبی توجھ بھ عمق مشکل آن
 کند. شاھینتفاوتی بھ لزوم حضور ضامن دولتی برای اعطای وام اشاره میا بیب

شما یھ ھفتھ اس «گوید:کند، میمی کھ از شرایط دست و پاگیر دریافت وام گالیھ
ھای مختلف ما رو سر می دوونی...ما از اول گفتیم ضامن دولتی داری بھ بھانھ

رفیق من  تونم بکنم؟ اینببینم چی کار می نداریم.. شما گفتید حاال بیارید مدارکتونو
 ».فردا چک داره؟ رو این وام حساب کرده

خندد با خونسردی پاسخ رئیس شعبھ کھ ھمچنان بھ تلفن ھمراھش خیره شده و می
کشید تا وام تازه اگھ مدارکتون کامل بود ھم، یھ ھفتھ تا ده روز طول می«دھد: می

 ».و بھتون بدن
ت نامھ نویسی اسالتحصیل رشتھ فیلما فریدون است کھ فارغسوی دیگر ماجر     

اش ھم برایش کارایی ندارد. اما این تخصص حتی برای پرداخت اجاره بھای خانھ
اند و ھر یک تخصصی دارند اما روی پول فریدون، سمیرا و کاوه تحصیل کرده

ل حل و فصکنند کھ قرار است یک شبھ تمامی مشکالتشان را ای حساب میبادآورده
نامردی اینھ کھ ما این ھمھ سال درس بخونیم، اما از پس یھ «گوید: کند. فریدون می

ھا بھ معنای دستیابی بھ در واقع تخصص ھر یک از آن». ام بر نیایمکرایھ خونھ
شغل و درآمدی کھ امکان تحقق آرزوھایشان را فراھم کند نخواھد بود. سمیرا ظاھراً 

کار در بانک را انتخاب کرده اما این مکان » اشبھ زندگی سر و سامان دادن«برای 
ھا از این دزدی ده میلیاردی خرید یک برای او سکوی پرتاب آینده است. ھدف آن

بھ خاطر دو قرون اجاره، سکھ یھ پولمون «ای کھ: خانھخانھ و کم کرد روی صاحب
خونھ رو نقد  اومد دستمون،دوست داشتم، پول می«کند: سمیرا آرزو می». کرد
 ».شدیمخریدیم، از شرش خالص میمی



 

داری کھ بھ خاطر ھک کردن سایت سازمان سنجش بھ زندان افتاده کاوه، ھکر سابقھ
از آن » پول خوبی«تواند از این تخصص برای پیدا کردن شغلی کھ نیز نمی

ای گری کاوه تعجب دربیاورد استفاده کند. شھرزاد کھ از میزان تخصص و حرفھ
، »دنھا... جایی بری کار کنی پول خوبی بھت میتو خیلی بلدی«گوید: رده میک

داند کجا باید از تخصص خود برای دھد، او نمیطور کھ فیلم نشان میاما آن
درآوردن پول استفاده کند. اینجا کار نھ دلیل ھویت یابی و استقالل کھ تنھا ابزاری 

است کھ اھمیت دارد نھ تخصص کما اینکھ برای کسب درآمد است. در واقع این پول 
این روزھا «گوید: شھرزاد برای اقناع سایرین در تقسیم پول دزدی میان مردم می

 ». کنن کھ دوست ندارنھمھ از رو اجبار کارایی رو قبول می
 از«اند و شاھین و منوچھر بی ھیچ تخصصی تمام زندگی خود را جمع و جور کرده

 اند ایناند چرا کھ ھنوز نتوانستھو در واقع قاچاق کرده« هترکیھ آت و آشغال آورد
این ھمھ آت و آشغال از ترکیھ آوردیم، «ھا را از گمرک ترخیص کنند: آت و آشغال

 ».عرضھ نداریم از گمرک درش بیاریم
 ». خواد کھ من و تو نداریمخواد، پارتی میعرضھ نمی«شاھین: 

درآوردن پول از راه حالل است یا غیر  چالش این دو با یکدیگر تناقض بر سر
توو این زمونھ، «گوید: حالل. منوچھر کھ بھ نامزدش قول صداقت داده بھ شاھین می

او کھ با ». کنھ ھشتش گروه نھشھگویی فک میکسی کھ بھ امانت داری و راست
ھ لگیرد، پشیمان از این فاصای از سارقین پول فاصلھ میتھدید نامزد خود چند دقیقھ
پیش  نھ بابا! پول«گوید: پرسد مگھ با مرجان نرفتی میدر پاسخ بھ شاھین کھ می

 ».شماست؛ من کجا برم؟!
زندگی عاشقانھ قھرمانان فیلم ھم بھ پول وابستھ است. منوچھر باید چکی را      

پاس کند کھ امضای ضمانت پدر مرجان پای آن خورده است. سمیرا رضایت کاوه 
الن ا«کند: ای عاشقانھ جلب میاین سرقت را با کمک از استعارهبرای مشارکت در 

نامزد کاوه ھم دور از ». رفتیتکی، چون پول نداری. اگھ پول داشتی جفتی راه می
چشم او با پسری پولدارتر ازدواج کرده است. او کھ در شک این جدایی بھ سر 

محل سگ بھت نامزدت ببینھ پول نداری، «گوید: برد رو بھ منوچھر میمی
ھ یا سرفکنھ، ببینھ زندگی کردن باھات براش میذاره، بعد میشینھ حساب مینمی

اش آویزون میشھ، ھمھ چی یادش نھ.. این وسط یھ خرمایھ میاد، آب از لب و لوچھ 
ترسد کھ اگر پس فردا افتاد زندان منوچھر با شنیدن داستان کاوه از این می». رهمی

 نترس، بزار«گوید: ھ پولدار ازدواج کند. شاھین بھ او مینامزدش برود با یک بچ
 ».زنھبره...فردا کھ با یھ ماشین مدل باال بیای جلوش، جلو پات زانو می

اما این سارقین بانک، خودشان با سارقان گردن کلفت تری روبرویند، انگار       
اداری محتشم کھ دزد بھ دزد زده باشد. سمیرا در معرفی او کھ نامش بھ شکل معن

ھاست. داره با وثیقھ و رانت خواری و طرف از این بچھ متصل«گوید: است، می
خوره...حق ما گیره... این داره حق من و تو رو میسند سازی، ده میلیارد وام می



 

اینان این پول را حق خود و حق سایر مردمان شھر ». نیست اینقدر بدبخت باشیم
ھر کی پول دار میشھ، پول کسی و خورده... دری بھ «دانند و بر این باورند کھ می

رن پایین... این روزھا ھمھ رن باال، یھ سری میخوره یھ سری میتختھ کھ می
 ». کنندارن اسباب کشی می

اند اما اند یعنی پول رسیدهدر جنگ با محتشم، سارقین بانک بھ چیزی کھ خواستھ
نجام دھند حوالی میدان شعاع تھران است توانند با آن پول ااز آنجاییکھ کاری نمی

رم این حاض«گیرند آن را بین مردم شھر تقسیم کنند. بھ قول سمیرا : کھ تصمیم می
این اعالن جنگی ». پول و آتیش بزنم، اما نذارم دست امثال محتشم بھش برسھ

ھا با خوردن دری بھ تختھ باال طبقاتی میان دو گروھی است کھ در این اسباب کشی
 ».تا فردا صبح کل شھر توو این پول سھم دارند«اند : پایین رفتھ و

شھری کھ شھرزاد معتقد است کمی از این پول مشکل خیلی از مردمانش را      
مردم اگر پول داشتھ باشند تن بھ ھیچ خفتی «گوید: کند یا شاھین کھ میحل می

نان داستان بر میانھ راه این حرکت رابین ھوود وار در نمایی کھ قھرما». دھندنمی 
یابد. حضور ریزند وجھ تصویری میپل عابر پیاده، پول بر سر مردم شھر می

ورزد بر نمایی از اخبار نمادین پل کھ بر موقعیت معلق و در میانھ آنھا تاکید می
خورد کھ دزد اصلی نظاره گر آن است. اما عاقبت ھایی کات میمتنوع روزنامھ

نرسید. در نمای پایانی، دوربین با حرکتی عمودی در جھت دست او نیز بھ پول 
کند. گویی کھ آب از آب تکان عکس نمای افتتاحیھ فیلم، بھ سمت باال حرکت می

شود است. شھر بھ حال خود در حالی رھا مینخورده و ھمھ چیز سر جای خود مانده
 شود: اش خوانده میکھ در ترانھ

 حسابم رسیدست
 حسابم پُره

 بُرهداره اینجا نفس مییکی 
 یکی دم بھ دم نونش آجر میشھ

 شمرهیکی آجر دیوار و می
 توو این شھر دلگیر خاکستری

 یھ ترس دائم پشت منھ ...

 تحلیل فیلم: 

 ۱۳۸۹نژاد رئیس جمھور اسبق ایران در شب بیست و ھفتم آذر محمود احمدی     
ھا در یک برنامھ زنده تلویزیونی یک روز قبل از اجرای طرح ھدفمندکردن یارانھ

شود یک پول ویژه است. در واقع این پولی کھ بھ حساب مردم واریز می«گفت: 
ل برکتی است کھ زمینھ رشد المال امام زمان(عج) است، این پوپول متعلق بھ بیت

ھا یک گام در جھت دستیابی کند. مبلغ یارانھ واریزی بھ حسابجامعھ را فراھم می
بھ عدالت است، از این روی توصیھ من بھ مردم این است کھ از این مبلغ بھ درستی 



 

استفاده کنند، اگر ملتی نسبت بھ ھم رحیم باشند و ھمدیگر را دوست داشتھ باشند و 
 گفتگویمتن »(14ھا را خواھد کردیکدیگر را بکنند، خدا ھم مراعات آن مراعات

 ؛خبرآنالین). ۱۳۸۹تلویزیونی،
فریدون در واکنش بھ تصمیم جمع درباره واریز تصادفی پول بھ حساب مردم 

خواھید پول حروم دزدی رو بریزید بھ حساب مردمی کھ یھ عمر شما می« گوید:می
کند بھ شکلی طعنھ آمیز او را دکتر خطاب می شاھین» پول حالل درآوردن؟

آقای دکتر! پول توو بانکھا مال کیھ؟ مردم. ما با این کار داریم پول «گوید: می
 ».گردونیمخودشونو برمی

تمام اینھا در کنار کثرت و تنوع نھادھای بانکی چھ از لحاظ تصویری و چھ از      
اقتصاد پولی در شھر حکایت دارد  لحاظ مضمونی در فیلم، بھ استقرار و حاکمیت

و قرار گرفتن بنگاه معامالت ملکی در نقطھ چرخش دوربین آنچنانکھ در نمای 
خورد، نشان از اھمیت و تاثیر این مسئلھ در معادالت شھری افتتاحیھ بھ چشم می

دارد. اینکھ پول مساوی با مسکن است و این معامالت در راستای پول و سرمایھ 
اشد. تواند دربرداشتھ باست کھ چنین نمایی میترین معنایی اید، شفافگیرنقرار می
ھمچون یک نقطھ کانونی تمام » پول«کھ در توصیف فیلم نیز آورده شد ھمچنان

دھد و از قدرت جاذبھ برخوردار است. اھالی این شھر را در شعاع خود حرکت می
شحالی فتن روابط انسانی، خوگیری و از میان رباعث باال و پایین رفتن طبقات، شکل

گردد، پولی کھ لزوماً نھ در نتیجھ کار کھ با و ناراحتی ھمھ و ھمھ بھ پول باز می
 دامن زدن بھ مناسبات آلوده اقتصادی و فرصت یابی بھ دست خواھد آمد.

ھای محوری این فیلم را کنار یکدیگر جای دھیم، بنابراین اگر بخواھیم تم     
ھیمی چون پول، فقر و بیکاری، شکاف طبقاتی و فساد اقتصادی توانیم بھ مفامی

گی، اشاره کنیم. ھمچنین مقاھیمی چون وام، عشق، پارتی، تازه بھ دوران رسیده
روند. شمار میبنگاه ملکی و سازمان سنجش از مفاھیم وابستھ بھ مفاھیم کانونی بھ

دی این فیلم مشابھت زیا نکتھ اینجاست کھ مفاھیم کانونی و دالھای مرکزی موجود در
دارند. مھمترین اشتراک مفھومی این دو نیز بھ مسئلھ کار و معنایی » بیست«با فیلم 

گردد. در اینجا نیز بیکاری از مھمترین معضالت شود باز میکھ از آن استنباط می
است، اما ھرچند کار بھ معنای رفع نیازھاست و شھر تھران بھ تصویر درآمده

نیازھای بنیادی مانند خوراک و » بیست«ی طبقات کارگری فیلم اگرچھ نیازھا
پوشاک و سرپناه است اما در این فیلم تأکید بر خانھ بھتر، کار بھتر و در واقع زندگی 

روست کھ شھر بیش از ھرچیز با پول و حول مسئلھ پول است کھ بھتر است. از این
ندارھای شھری را ایجاد تعریف می شود، پولی کھ سلطھ طبقات حاکم بر فقرا و 

 ». قدرت خرید ھمھ چیز را دارد«کند. این پول  بھ بیان مارکسی آن می
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جالب اینجاست کھ نگاه فیلم بھ این مقولھ نھ نگاھی از سر استیصال کھ گروتسک      
مضحکھ)است. این پول بھ دست کسی نرسید جز مردمی کھ بھ ادعای گونھ(سوگ

کرد. ھکر جوان فیلم را بزرگی از آنان را دوا می خود فیلم بخشی از آن مشکالت
ثل وار ماند و سایر سارقین ھم نھ چندان تراژیکنام غربی طلب کردهھای بھدانشگاه

بسیاری دیگر از ضدقھرمانان سینمای ایران کھ سرنوشتی جز مرگ برایشان 
دی و لبخنبرند و دزد اصلی نیز با خرید روزنامھ سر میمتصور نبود، در زندان بھ

دھد. شھر ھم در تصویری از سکوت بر لب بھ زندگی خود در این شھر ادامھ می
 دھد.و آرامش بھ حیات خود ادامھ می

کند. اکنون در این شھر زندگی میمتولد تھران است و ھم پرویز شھبازی: -۳
) از ۱۳۸۱»(دربند«) و ۱۳۸۱»(نفس عمیق«)، ۱۳۷۵»(مسافر جنوب«ھای فیلم

ی ھاروند کھ جوایز متعددی از جشنوارهشمار میھای شھری او بھمھمترین فیلم
 .اندداخلی و خارجی دریافت کرده

 
 15)؛ شھری برای ھمھ۱۳۹۱»(دربند«. تصویری از فیلم 3شکل 
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برای ثبت نام در کھ در رشتھ پزشکی قبول شده است، نازنین،  خالصھ داستان:
. از آنجاییکھ موفق بھ دریافت خوابگاه آیددانشگاه، از شھرستان بھ تھران می

با دختر دیگری کھ دانشجو نیست، در محلھ جمالزاده، بھ دنبال خانھ، شود، نمی
 آورد.مشکالت و مسائل بسیاری برای او پدید میشود کھ ھمین خانھ میھم

 : توصیف فیلم

گاه کھ تھران را نھ فقط شھر کھ در واقع قتل» نفس عمیق«ده سال بعد از اکران      
 از سرنوشت دختر» دربند«کشید، پرویز شھبازی در قھرمانان خود بھ تصویر می

کند. از این روی گوید کھ قبولی در رشتھ پزشکی او را روانھ تھران میجوانی می
رای تحلیل این فیلم قلمداد کرد. اما را مفھوم مرکزی ب» مھاجرت«توان مسئلھ می

گیری متفاوت آن است نسبت بھ مسئلھ مھاجرت، تفاوتی اھمیت این فیلم در موضع
کھ ھم در مقایسھ با سایر آثار سینمای ایران کھ از این مضمون برخوردارند پررنگ 

فس ن«بھ  رسد. اشارهاست و ھم در مقایسھ با اثر قبلی شھبازی قابل توجھ بھ نظر می
بلکھ  گیردتنھا بھ خاطر تضاد مفھومی این دو فیلم با یکدیگر صورت نمی» عمیق

کھ در نمای افتتاحیھ خود از پایان ماجرای » دربند«آغاز ماجرای قھرمانان 
ن بخشد. در ایشود، بھ این نگاه تطبیقی التزام میآغاز می» نفس عمیق«قھرمانان 

 اوت را توضیح دھم. تحلیل سعی خواھم کرد کھ این رویکرد متف
شمال حوالی سد کرج و  –صدای زنگ تلفن ھمراه در ماشینی کھ در جاده تھران 

شود. مکالمھ ، شنیده می»نفس عمیق«در واقع محل سقوط منجر بھ مرگ قھرمانان 
کند تا بھ تھران تلفنی راننده را کھ بھ گفتھ خودش از تھران دور شده قانع می

زند و بھ تھران باز سیدن بھ پیچ خطرناک جاده دور میبازگردد، او نیز پیش از ر
خروج از تھران را باعث مرگ قھرمانان خود بھ » نفس عمیق«گردد. اگر می

دھد.  اما داستان اصلی از آِن تصویر کشید، حاال بازگشت بھ آن را پیشنھاد می
ناھی پنازنین است کھ پزشکی دانشگاه تھران قبول شده و مھمترین مشکلش یافتن سر

واند تدر تھران است. قبولی او در رشتھ پزشکی دانشگاه تھران بھ اندازه کافی می
داللت بر ھوش او داشتھ باشد کھ حاال قرار است در زندگی شھری آزموده شود. 

 ای کھ تحویل پستی استدر ھمان روز نخست ثبت نام تعلل نازنین در امضای برگھ
در شھری غریب دارد. در سکانس بعدی  نشان از حساسیت او بر لزوم ھوشیاری

ید بھ داند کھ نباکند نیز میکھ پستچی او را مجبور بھ دریافت نامھ قوه قضائیھ می
کند. از این روست کھ باید  جای سحر تکلو، مخاطب احضاریھ دادگاه آن را امضا

 توجھ داشت نازنین در این فیلم آن شھرستانی ساده دل گذشتھ سینمای ایران مثل
نیست کھ با عدم آگاھی از قواعد شھری بھ آسانی گول » بلوچ«و » آقای ھالو«

بخورد، دار و ندار خود را بھ دالالن شھری ببازد و دست از پا درازتر بھ شھر 
تری دارد. اما خود باز گردد. او حواس جمع تر از آنان است و شخصیت پیچیده



 

س آن توان از پبا کسب تجربھ می مناسبات شھری آنقدر پیچیده و مبھم است کھ تنھا
 برآمد. 

کند تا با ھمخانھ خود حساب و کتاب از ھمان ابتدا لیست خریدھایش را آماده می     
رود و برای رود، زیر بار دادن تضمین نمیکند، برای تدریس خصوصی کھ می

ھراسد و برای رسیدن بھ کند. از تجربھ کردن نمیدریافت حق خود چانھ زنی می
کند. ھرچند از کنار تجمعات دانشجویی ھای طوالنی طی میقاصد مختلف راهم

ھا کنجکاو است. خالصھ شود اما در برابر آنھا نمیگاه وارد آنگذرد و ھیچمی
اینکھ مستقل است و معلوم است کھ برای زندگی در این شھر از بلوغ فکری الزم 

و آن ھم عدم اعتماد اجتماعی  کندبرخوردار است. او تنھا بھ یک چیز توجھ نمی
اش درباره میان مردمان این شھر. چیزی کھ باید از پاسخ سرباالی ھمکالسی

عات تو با این تجم«فھمید. دوستش در پاسخ سؤال نازنین کھ: تجمعات دانشجویی می
الً پاسخ او کھ احتما». خوام راجع بھش حرف بزنم، ببخشیدانمی«گوید:می» موافقی؟

عالم شفاف نظر خود درباره این تحرکات دانشجویی مطمئن نیست، عمق از نتیجھ ا
رود، توجھ داشتھ باشیم کھ نازنین اعتمادی موجود در روابط انسانی را نشانھ میبی

حتی شبی را در خانھ این ھمکالسی سپری کرده اما باز ھم او در برابر چنین سؤالی 
کھ نازنین بھ تدریج نسبت بھ آن  آگاھی کند؛ و این   امری است بھ نازنین اعتماد نمی

 یابد.می
یک از رفقای بھ ظاھر صمیمی او حاضر شود و ھیچحتی وقتی سحر گرفتار می     

گیرد: شوند، نازنین ھشدار بھرنگ را جدی نمیبھ برداشتن قدمی برای او نمی
م اینا خواد بره خارج... من باید تاوانشو پس بدم؟ من وارد ِگیببین، دختره می«

 ».شنوی تو ھم وارد این ِگیم نشو...شم، از من مینمی
ھر شب با سحر بودند و از خوشی و عیاشی » دربند«تمام دوستانی کھ تا شب      

دند. کرگذشتند، حاال حتی دوستی با او را تکذیب میگره خورده با زندگی او نمی
 گوید:متعجب است میصاحب کار او کھ اساساً از تالش نازنین برای آزادی سحر 

ه خواد برکنم مگھ؟ دختره میاصالً بمونھ ھمون توو بھتره، من بیرونم چی کار می«
خوام ، االن خارج.. بھ من چھ؟ ببینم! میای اینجا وایسی؟ یھ آدم زرنگ و مطمئن می

 »تنھا موندم...دست 
آورد و ینازنین با اشاره بھ این موضوع کھ دانشجوست و از این کارھا سر در نم

مگھ ما دوستای «کند کھ: برای درس خواندن بھ تھران آمده بر این نکتھ تاًکید می
گیرد و تنھا در برابر صاحب مغازه این سؤال او را نشنیده می» سحر نیستیم؟!

یھ دختر تنھا بره با زارعی «گوید: تصمیم او برای روبرویی با طلبکار سحر می
اعتنا بھ چنین ھشدارھایی با اتکا بھ قواعد بی اما این دختر تنھا» حرف بزنھ؟!

د کھ زنھایی میکند و درست ھمان امضایی را کھ نباید پای سفتھانسانی، اعتماد می
 شود. منجر بھ آزادی سحر و در بند شدن خودش می



 

یک از نھادھای شھری برای نازنین ساده نیست. حراست کنار آمدن با ھیچ     
دار ضامن امنیت او باشد تنھا موجبات نگرانی او برای ستاره دانشگاه کھ قرار است

کند و دفتر آژانس مسافرتی کھ سحر برای دریافت پولش بھ او شدن را فراھم می
و  شود اما بیمھ کھ با آرامشکند، بھ گفتھ کارمندش دفتر بیمھ معرفی میمعرفی می

راجعین خود را فراھم برداری ماطمینان بخشی در ذھن ھمنشین است، موجبات کاله
 کند. می

شود. صاحبخانھ برای تحویل گرفتن خانھ بر لزوم قواعد امر در ظاھر رعایت می
ورزد و تسویھ حساب را طبق قانون وابستھ بھ تخلیھ خروج ھمھ وسایل تأکید می

کند. مسئول خوابگاه برای تحویل آن مجبور کامل اسباب حتی یک قوطی کبریت می
داند تکراری است اما بر حسب وظیفھ باید آن را توضیحاتی است کھ میبھ ارائھ 

تمام و کمال بیان کند. پای ھمھ چیز باید امضا شود. از دریافت یک بستھ پستی و 
احضاریھ دادگاه گرفتھ تا برگھ حضور در خوابگاه و سفتھ و نھایتا برگھ آزادی او 

واعد اداری و غیر اداری برای از بند. اما رعایت مو بھ موی تمامی این مثال ق
ھای زارعی کھ تمام عشق قھرمانان داستان نھ کارکردی دارد کھ اشاره بھ کاغذبازی

و زندگی اوست و پسرش را بھ مرز جنون کشانده نیز از کژکارکردھای این قوانین 
 کند وخورد کھ فردی را در بند میحکایت دارد. قوانینی کھ با امضاھایی گره می

 ا آزاد.دیگری ر

 تحلیل فیلم:

بنابراین توضیحات در این فیلم سھ مضمون مھاجرت، مسکن و کار از مضامین      
روند کھ مفاھیمی چون خانواده، زندگی محوری در روایت داستان بھ شمار می

دانشجویی، رفاقت، اعتماد و بی اعتمادی، قواعد اداری، ھر یک بھ نحوی این سھ 
کنند. دانشجوبودن نازنین مواجھھ با این سھ مضمون مضمون اصلی را ھمراھی می

کند. متفاوت از زندگی کارگری در محوری را در سطحی متفاوت معنادار می
مضمون محوری مسکن کھ سایر ». خط ویژه«یا زندگی طبقھ متوسط » بیست«

است کھ ھم زندگی کارگری و ھم زندگی ایآورد معضلھمضامین را بھ ھمراه می
 کند.و ھم زندگی دانشجویی را حول خود معنا دار می طبقھ متوسط

ایھام از جملھ صنایع ادبی شاخص در ادبیات فارسی است کھ بھ دومعنایی بودن       
ای خاص در یک عبارت یا متنی مشخص اشاره دارد. یکی از این معانی بھ واژه

شود ای انتخاب میذھن نزدیک و دیگری دور از ذھن است. در ایھام واژه بھ گونھ
ر گیرد. کشف معنای اصلی نیز کھ تا ذھن مخاطب بر سر دوراھی انتخاب معنا قرا

ی این برا» دربند«اش با کلیت متن دارد. نام منتخب بستگی بھ جایگاه آن و رابطھ
در معنای خاص آن بھ یکی از » دربند«فیلم نیز از چنین ایھامی برخوردار است. 

ھای گردشگری ھای خوش آب وھوای شمال تھران اشاره دارد کھ از جاذبھمحلھ
 ھای این فیلم نیز پذیرایترین سکانسآید و در یکی از کلیدیر میشمااین شھر بھ



 

شود برای آشتی و گذران اوقات فراغت. اما معنای دوم و قھرمانان داستان می
اصطالحی آن کھ درست در جھت مخالف و بھ معنای زندان است در این فیلم 

کھ  فعلی اویابد. صاحب کار سحر برای آشکار نکردن مکان کاربردی متناقض می
مگھ سحر اومد بیرون؟ ... دربند «کند: در زندان است از این اصطالح استفاده می

برای کسی مثل نازنین کھ از مکان فعلی سحر مطلع است این » رفتھ بود دیگھ؟
شود. معنایی کھ با گرفتار شدن او در زندان، دربند از معنایی ضمنی برخوردار می

نین در رشتھ پزشکی دانشگاه تھران قبول شده اما ھوش ناز کند.شکلی واقعی پیدا می
 »دربند«منجر بھ قبولی او در دانشگاه لزوماً حامی او در مناسبات شھری نیست. 

 در پایانکھ نازنین در آن گرفتار شده است. اما او کھ  داردشاید اشاره بھ تھرانی 
دوری ز چھ اسنادی اباید تواند امضا کند و را می سندیپای چھ کھ  ماجرا آموختھ

گردد شود نھ بھ آغوش امن خانواده کھ بھ مکانی باز میاز زندان کھ آزاد می کند،
ایستد کھ باعث دربند شدن او بود. خانواده ھیچ سھمی در و در مقابل شخصی می

 ھا در تماس است و نھ برایکل این ماجرا ندارد. نھ برای نازنین کھ تنھا تلفنی با آن
ای دارد یا خیر. خانواده فرید ھم نھ آسایش معلوم نیست خانواده سحر کھ اساساً 

دھد کھ این روند. این فیلم نشان میخاطرش کھ باعث و بانی مرگ او بھ شمار می
شھر زمخت با آشکار کردن قواعد بازی خود، بھ امثال نازنین راه و رسم ماندن را 

کند کھ فرار از ن فرار نمیاست. دیگر کسی چون قھرمانان نفس عمیق از آآموختھ
 آورد، از حاال بھ بعد تھران، شھر نازنین است.آن موجبات مرگشان را فراھم می

سھ فیلم  ۹۰کند. در دھھ زاده رشت است و در تھران زندگی میھومن سیدی: -۴
) ۱۳۹۱»(سیزده«) و ۱۳۹۰»(آفریقا«افتد. شھری ساختھ کھ در تھران اتفاق می

اعترافات ذھن خطرناک «اند و برداری شدهنی اکباتان فیلمھر دو در مجتمع مسکو
 .ھای مختلف تھراندر خیابان »من
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کھ  کندای در آستانھ رشد را روایت میسالھفیلم داستان پسر سیزدهخالصھ داستان: 
ھا، او را بھ بچھ ھای دائمی آندرگیریاند و پدر و مادرش از یکدیگر جدا شده

وجود ھایی کھ برایش بھاست. او بھ دلیل تنھایی و عقدهناراحت و غمگینی تبدیل کرده
آورد کھ این باعث تغییر و تحوالتی تر از خودش پناه میآمده است، بھ جوانان بزرگ

 پسر باید بھدھد. درست وقتی کھ این اش را تغییر میشود و ھویت واقعیدر او می
 کند.اش را دگرگون میثبات شخصیتی برسد آشنایی با این افراد مسیر زندگی

 توصیف فیلم:

ھ کند کای در شھرک اکباتان آشنا میسالھفیلم از ابتدا ما را با نوجوان سیزده     
ای جز مادرش خانھ را ترک کرده و پدرش نیز بھ دلیل مشغلھ فراوان کاری چاره

ھراسد و در میاز تنھایی تنھا گذاشتن او در خانھ ندارد. او در خانھ تنھا مانده، 
دھد احساس امنیت مدرسھ او را آزار می ھایمدرسھ ھم کھ ظاھراً یکی از بچھ

کند. اما شھر شرایط است کھ مقدمھ پناه بردن او بھ شھر را فراھم می کند. ایننمی
در این فیلم از مختصاتی متفاوت با تصویر آشنای تھران در سینمای ایران 

پناھگاه چند جوان عّالف است بستھ شھرک اکباتان برخوردار است. محیط بلوکی و 
گذرانند. عّالف در ادبیات فارسی بھ شخصی اطالق با مواد فروشی روزگار می کھ
است(فرھنگ چرخد و از کار و زندگی افتادهشود کھ بیکار است، باطل میمی

است کھ ھم در متن فیلم چنین خطابی معین).  بدین جھت از واژه عّالف استفاده شده
 ھا نسبتنواده و شغلی کھ بتوان بھ آنای از خانھ، خاشود وھم ھیچ قرینھشنیده می

داد در فیلم وجود ندارد. از بین سامی، آرش و مجید، ظاھراً تنھا آرش خانواده دارد 
اما این نکتھ نیز نھ از زبان خودش کھ از زبان یکی دیگر از عّالفان اکباتان کھ 

دارن چی کار «شود: ھا منع کند شنیده میخواھد بمانی را از معاشرت با آنمی
ونی ددونی این سامی کیھ؟ اصال میکنی؟ میباھات؟... چند سالتھ؟ اینجا چی کار می

 »کارس؟... عّالفیھ واسھ خودش چی
 »مگھ عّالف تر از تو داریم پاپتی؟«سامی: 

 ».ام ... ام الاقلش اینھ کھ جا خواب کھ دارمآره، آره من پاپتی« مرد عّالف:
گن سامی باباشو زده، فراریھ، باباھھ می« گوید:یاو خطاب بھ بمانی در کالنتری م

گھ خونھ فک اس نخوابیده، جا خواب نداره. میھم خوابیده توو کما، دختره یھ ھفتھ
خوابھ، یارو گھ. کف خوابھ، کف خیابون میخوابم، اما چرت میھام میو فامیل

پھ ، اونجا کآرشھ رفیقش، عاشقشھ، اما جرأت نداره دختره رو یھ شب ببره خونشون
گوید چرا کھ در انتھای فیلم از این مرد عّالف حتما راست می». مرگشو بذاره..
 برد.اکنون در کما بھ سر میشنویم کھ سامی پدرش را زده و او ھمزبان پلیس می
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ھای ناتمام اکباتان جای خواب ھا و فضای پیرامون بلوکبامبدون شک پشت     
 گردد کھ مجید دربات این ادعا نیز بھ سکانسی باز میقھرمانان این فیلم است. اث

ای دنبال قطره چشمی خود ھای سیمانی بھ گونھتراکتورھا و بتن میان الستیک
گردد. مھم این است گردد کھ گویی در کابینت خانھ خودش دنبال جعبھ دارو میمی

ھاست ھای این شھر کوچک مکان امنی برای زندگی آنپس کوچھکھ ھمین کوچھ
حتی اگر فردا بمیرم، ھیچ آرزویی ندارم.. چون ھر کاری دلم «کھ بھ گفتھ سامی: 

ھای زند کھ با پایش تمام آینھ بغلسامی در حالی این حرف را می». خواستھ کردممی
کھ در این تخریب شھری کند. گذرد را خورد میھا میخودروھایی کھ کنار آن

شان است. روزھا تنھا دلخوشی و مایھ شادی خوردھا بھ چشم میحرکات ھر سھ آن
شکنند، از ھایشان را میاندازند، آیینھ بغلھا را خط میشینشیشھ و کاپوت ما

ھای ھا زیر سقف بلوکخندند و شبکنند، میھای محوطھ دلھ دزدی میمغازه
دھند. ھمھ چیز برایشان محیاست. ابزار مرگ و زندگی. جوری میاش لم کارهنیمھ

کنند کھ گویی نیازی بھ خانھ ندارند. سامی در پاسخ بھ اصرار آرش برای زندگی می
خونھ  رمگیر نده بابا آرش! اگھ بخوام کھ می«گوید: پیدا کردن جایی برای خواب می

شناسند کھ بھ گفتھ پدر بمانی خطاب او را ھمھ می». خوامخوابم... خودم نمیخالم می
پیدا کنید؟ اینو؟ این کھ از صب تا شب پائین بلوک ما  تونیداین و نمی«بھ پلیس: 

 »خوایید سھ سوتھ براتون پیداش کنم؟پالسھ... می
ماند کھ پدر بمانی او را پیدا کند، او جوری از محیط اما سامی دیگر در اکباتان نمی

کنم بھ تالش بیھوده پدر جا نبوده است. اشاره میگاه آنشود کھ انگار ھیچمحو می
زنان اکباتان برای پیدا کردن نشانی از او.  نکتھ نی در پرس و جو از پرسھبما

اش را سبب اینجاست کھ تصمیم سامی برای خروج از این شھر مرگ و نابودی
جا ھم ھم دیده بودیم. آن» نفس عمیق«شود. چنین خروج از شھری را در می

ھمین دوری مرگشان شوند و قھرمانان داستان از سر استیصال از تھران دور می
کند گردد، معلوم نیست بھ چھ چیزی فکر میزند. بمانی بھ اکباتان باز میرا رقم می

و چھ احساسی دارد، تنھا نگاه از پائین بھ باالی دوربین است کھ او را در محاصره 
 کند.خطوط موّرب و تو در توی فازھای مسکونی اکباتان ھمراھی می

 تحلیل فیلم:

ث ھای مورد بحبھ مسائل شھری در مقایسھ با سایر فیلم» سیزده«لم واکنش فی     
طلبانھ برخوردار است. در این فیلم سھ مضمون خانواده، از حالتی خصمانھ و جنگ

روند کھ ھر یک با عبارت شمار میمسکن و کار از جملھ مضامین محوری بھ
فی) بھ تصویر کاری(عّال خانمانی و بیمتضاد خود چون عدم حضور خانواده، بی

نشینی کھ در توصیف فیلم نیز بدان اشاره شد بھ شوند. اما مضمون حاشیھمی کشیده
. رودشمار میکننده سھ مضمون شاخصی کھ بدان اشاره شد بھلحاظ روایی تکمیل

گی یک مجموعھ افتادهاست. ھم بھ لحاظ جدا نشینی از دو جھت مضمون اصلیحاشیھ



 

لحاظ امکانی کھ برای زیست متفاوت عّالفان و  مسکونی از شھر و ھم بھ
 نشینانحاشیھاست. چرا کھ این ھای شھری در حوالی خود پدید آوردهخانمانبی

ھای سیمانی حوالی آن لزوماً از اھالی این شھرک نیستند، اما بھ عضویت بلوک
ک ادآوری یپردازیم. اما پیش از آن یاند. بھ این نکتھ در ادامھ بحث بیشتر میدرآمده

کھ در بخش اول این مقالھ ذکر شد، رویکرد نظری ھمچناناست: نکتھ ضروری
آوری رود. یادمنتخب در ھر کار تعیین کننده گونھ نگریستن بھ آن اثر بھ شمار می

اثری » سیزده«گیرد کھ در نگاه نخست فیلم این نکتھ از آن جھت صورت می
ی و روانی نوجوانی در آستانھ بلوغ روانکاوانھ بھ نظر آید کھ بھ مشکالت روح

 بخشد، بیش ازاشاره دارد، اما آنچھ تحلیل این فیلم را برای مقالھ حاضر اھمیت می
مندی آن است کھ آن را بھ اثری ویژه نھ فقط برای این کار کھ در ھر چیز مکان

سینمای ایران تبدیل کرده است. این فیلم بھ زندگی یک خانواده طبقھ متوسط در 
پردازد. عاملیت این شھرک مدرن در پیشبرد حوادث داستان خود رک اکباتان میشھ

ای است کھ برای این تحلیل اھمیت دارد. بھ این معنا کھ اگر قھرمانان این نکتھ
طور قطع با آمدند، بھداستان در جایی بھ غیر از این شھرک بھ تصویر درمی

 شدند. روبرو می بینیمسرنوشتی متفاوت از آنچھ در این فیلم می
ھای خاورمیانھ معرفی شده ترین شھرکشھرک اکباتان از بزرگترین و مدرن     

گردد. کارمندان و ھجری شمسی باز می ۱۳۴۵است کھ طرح ساخت آن بھ سال 
اکباتان با ھدف «رفتند: شمار مینظامیان از اولین گروه ساکنان این شھرک بھ 

ال سرریز جمعیتی ناشی از ورود شھر بھ دوران کنترل بافت جمعیتی تھران و انتق
مدرن و اسکان گسترده کارمندان دولتی ساخت آن آغاز شد. اکباتان نخستین تجربھ 

شمار شھرسازی کامل در حاشیھ تھران با اختصاص تمام فضاھای شھری بھ
 17).۱۳۹۴معماری نیوز،»(رودمی
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 18»آفریقا«تصویری از فیلم : 5شکل 

ای از زندگی زیرزمینی جوانان توان استعارهرا می» سیزده«و » آفریقا«دو فیلم      
شود کھ در ساکن اکباتان قلمداد کرد. از آن جھت این اصطالح بدان اطالق می

ھستند  ای از زندگی شھریبردارنده تصویری از زوایای ممنوع و کمتر دیده شده
اکباتان در حاشیھ تھران یابد. شھرک کھ در این مجتمع مسکونی امکان وقوع می

کشد با حذف روابط اجتماعی و کار و آنچنان کھ این فیلم بھ تصویر می ساختھ شده
 در کند؛را مضاعف میحاشیھ بودن آن  آفریند کھ درھایی در حصر میمولد، انسان

» سیزده«کند. ای کھ خلق میھای درحاشیھگیرد با حصر انسانحاشیھ قرار می
نشینان کشد کھ با تصویر حاشیھنشینی نوین شھری را بھ تصویر میشکلی از حاشیھ

نشینی نھ مبتنی بر دغدغھ کار و ھای دھھ شصت و ھفتاد متفاوت است. حاشیھفیلم
تفاوت کھ با اھداف ابتدایی ساخت آن در بینشینی ویرانگر و سرپناه، نوعی حاشیھ

گیرد. گویی آن تالش اولیھ برای رفع تمامی نیازھای زیستی و تضاد قرار می
ھا را بھ حاشیھ رانده و از بافت مرکزی ارتباطی در خود شھرک است کھ انسان

است. اکباتان براي خود یک شھر ممنوعھ است. ساکنان این شھر شھر جدا کرده
کنند، بچھ ھا در ھمین محوطھ مدرسھ پاساژھای ھمین منطقھ خرید میکوچک از 

مي روند و اوقات فراغت خود را در فضاھاي برجاي مانده و فراموش شده حوالي 
کنند. باشگاه ورزشی آنھا ھم کھ تخصصان ورزش آن سپری می

ھا را از ثبت نام و ھای شھرک است کھ آنپارکور(شھرنوردی) است پستی بلندی
کند. حتی سکونت در آن ھم از اھمیت نیاز میویت در ھر باشگاه ورزشی بیعض

چندانی برخوردار نیست کھ مھم عضویت در حوالی شھرک است. در صحنھ تعقیب 
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رود می بینیم کھ دو بھ شمار می» آفریقا«ھای آغازین و گریزی کھ از فصل
 ھایھا و مکانکوچھ پسشھرنورد تا پیش از پایان محوطھ اکباتان آنقدر بر کوچھ

 کنند. تنھا زمانی این تعقیب و گریز بھ پایاناند کھ یکدیگر را گم نمیفرارش مسلط
رسند. خروج از حصار اکباتان بھ آزادی فراری منجر رسد کھ آنھا بھ شھر میمی
شود. نکتھ اینجاست کھ ظاھراً این شھرک از تراکم جمعیتی باالیی برخوردار می

ای از ھمبستگی اجتماعی میان جمعیت ساکن در این مکان انھاست اما ھیچ نش
 خورد.چشم نمیبھ 

آسای در این مجتمع غول و تنھا ھای تک افتادهتصویری کھ سیدی از انسان     
بھ » پرویز«دھد، تصویری است کھ شکل دیگر آن در فیلم مسکونی ارائھ می

ز اھالی کھ ا» پرویز«کند. وه میکارگردانی مجید برزگر بھ شکلی کامالً رادیکال جل
ھای مسکونی است تا وقتی بھ عنوان عضوی از این مجموعھ یکی از ھمین مجتمع

دھد. اما زمانی کھ توسط شود وظایفش را بھ درستی انجام میبھ رسمیت شناختھ می
از تک تک طرد کنندگان خود تا سر حد مرگشان انتقام  شودطرد میساکنین مجتمع 

توان اینگونھ تحلیل کرد کھ ھا میای از این فیلما توجھ بھ مجموعھگیرد. بمی
ھایی مخصوص ھای مسکونی آدمعضویت و در معنایی کلی زندگی در این مجتمع

کنند ھا را تأیید میھای تعیّن یافتھ آنھایی کھ یا چارچوبکند. آدمبھ خود تربیت می
 دھند. اما نکتھ اینجاست کھ اینان میو یا بھ شکلی رادیکال در برابر آنھا واکنش نش

واکنش نھ برای فرار از این چارچوب کھ مبارزه برای ماندن و پذیرفتھ شدن در 
 این چارچوب است.

 و مقایسھ مضامین نتیجھ گیری

ملنیک بھ نقل از اسکار وایلد شاعر و نویسنده مشھور ایرلندی کھ      
، حتی ارزش چشم انداختن »مانشھرآر«ھای جھان بدون نشانی از نقشھ«گوید:می

از » ھم ندارد، چرا کھ اینجا کشوری است کھ بشریت ھمیشھ در آن فرود خواھد آمد
آورد سخن لزوم توجھ بھ خیالی کھ آرمانشھر و ویرانشھر را پدید می

نھایت ) . آرمانشھر دنیایی خیالی است کھ ما را بھ جھان بی۲۰۱۴گوید(ملنیک،می
برد و در برابر آن ویرانشھر است کھ سراسر اغتشاش و میموقعیت و امکانات 

ھای غریبی پدید آورده ھای تازه و ترستباھی است، کنترل این خیال متمرد، سؤال
شناخت این دنیای «و در طول زمان مناظر ناشناختھ در برابرمان پدید آورده است: 

طالعات رسانھ بسیار ای شده در مھای رسانھخیالی در کنار بسیاری دیگر از پدیده
مورد بحث قرار گرفتھ است. نکتھ اینجاست کھ با وجود ظرفیت تاریخی تاریخی 
ھزاره سوم، این دنیای خیالی نھ حاشیھ مطالعاتی، کھ خود باید موضوع مطالعھ 

). احساس تناقضی کھ در تجربھ زندگی در تھران موج ۱۲؛۲۰۱۴ھمان،»(باشد
بخش است کھ در واقع تخیلی از بھشت آزادی زند، ملغمھ ای از عشق و نفرت ومی

ریز است. حس گبا جھنمی از ترافیک، آلودگی، بی اعتمادی و بی تفاوتی عجین شده



 

از شھر در آخر ھفتھ ھا و اشتیاق بازگشت چاره ناپذیر بھ آغوش باز شھر، ھمھ 
بر  مبرخاستھ از ھمین ایماژ شھر مبتنی بر امر واالست. ما در این مقالھ تالش کردی

این نکتھ تأکید کنیم کھ سینما نیز در خلق و بھ تصویرکشیدن چنین تخیّلی از 
 رود. شمار میھای پیشگام بھرسانھ

در این مقالھ چھار فیلم شھری از چھار کارگردان نسل چھارم سینمای ایران کھ      
ی را یاند و ھم نظر منتقدین سینماھم در گیشھ از فروش قابل قبولی برخوردار بوده

 ھا با اتکا بھ رویکرد نظریاند. فیلماند برای تحلیل انتخاب شدهبھ خود جلب کرده
کشند ھا شکلی از واقعیات اجتماعی را بھ تصویر میکوئل کھ معتقد است رسانھمک

دو مرحلھ  ھا دراند. تحلیل فیلمدر چارچوب تحلیل محتوای کیفی، تحلیل تماتیک شده
یلم کھ ھای مختلف فگرفتھ است. در مرحلھ توصیف سکانستوصیف  و تحلیل انجام 

اند. اما در بخش مربوط از موضوعیت شھری برخوردارند تجزیھ و توصیف شده
چنانکھ در بخش ھا بر اساس یک تم محوری(مرکزی) آنھر یک از فیلم تحلیلبھ 

اند. بھ این صورت کھ مسکن بھ روش توضیح داده شد، مورد تحلیل قرار گرفتھ
بھ کارگردانی محمدرضا کاھانی، مھاجرت تم » بیست«عنوان تم مرکزی فیلم 

بھ کارگردانی پرویز شھبازی، پول مھمترین تم مطرح در » دربند«محوری فیلم 
بھ کارگردانی مصطفی کیایی و در نھایت حاشیھ نشینی بھ عنوان » خط ویژه«فیلم 

ابل اند. این نکتھ قاب شدهبھ کارگردانی ھومن سیدی انتخ» سیزده«تم مرکزی فیلم 
ھای محوری پس از تجزیھ و کدگذاری سکانس بھ ذکر است کھ انتخاب این تم

وجھ با تھا آنچنان کھ در توصیف آنھا اشاره شده صورت گرفتھ است. سکانس فیلم
ای از مضامین مشترک یا تکرار است جداول ذیل خالصھبھ توضیحاتی کھ ارائھ شده

شمار ھای مورد مطالعھ بھین محوری در ھر یک از فیلمشونده و ھمچنین مضام
 روند.می

 
 . مربوط بھ مضامین محوری ھر فیلم2جدول

 توضیحات مضمون محوری ھانام فیلم
گیری خانواده اھمیت یافتن سرپناه و شکل خانھ بیست

 بدون خانھ
ھدف غائی و موتور محرک روابط  پول خط ویژه

 اجتماعی و انسانی
اعتمادی، کژکارکردی خانواده، بی مھاجرت دربند

 مناسبات اداری
نشینی کھ با طرد، تنھایی و نوحاشیھ نشینیحاشیھ سیزده

 وندالیسم تعریف شده
  



 

ھا در بستر نظری نیکوالس میرزوئف کھ است کھ تحلیل فیلمالزم بھ یادآوری     
گرفتھ است. طبق بھ بازتعریف مفھوم امر واال در ھنر مدرن اشاره دارد صورت 

این نظریھ در مفھوم امر واال تناقضی نھفتھ است کھ ھم بھ ترس اشاره دارد و ھم 
جذابیت. تصور نویسندگان در نگارش این مقالھ نیز بر این نکتھ استوار بود کھ 

(شرح آن در ادبیان نظری کھ  ھای گذشتھسازان جوان بر خالف نسلواکنش فیلم
اکنشی نھ فقط از روی ترس و نھ تنھا از سر جذابیت آمده است) بھ شھر تھران، و

 ی»آقای ھالو«ھاست. بھ این معنا کھ مثالً اگر در کھ تصویری توأمان از ھر دو این
کیمیایی شھر محیطی پر از فساد و تباھی است کھ قھرمان » بلوچ«مھرجویی یا 

داند گرزمیکشد و او را بھ صفا و صداقت روستا باروستایی خود را بھ منجالب می
شھر تحقق آرزوھای قھرمانان داستان است. اینجا کھ بیضایی » رگبار«و یا در 

 »بیست«تنھا راه نجات است. در اش ھای پیرامونیھا و دشواریشھر با تمام سختی
کنند خانمان داستان زیر سایھ این شھر زندگی میھای بیبینیم کھ چگونھ خانوادهمی

ھای مرکزی بسیاری توان از تمازند. مسئلھ مسکن را میاندو کسب و کار راه می
ھا عنوان کرد. اشاره بھ اجاره نشینی و درگیری با ھای شھری این سالاز فیلم
کل یز بھ شنھای دیگر این تحلیل خانھ از جملھ موضوعاتی است کھ در فیلمصاحب

در  »بفروشی -بساز «داری مبتنی بر سرمایھاست. قابل توجھی بدان پرداختھ شده
دن خانمان مانایران کھ خانھ را بھ کاالیی تقلیل داده و نتیجھ آن چرخھ بی پایان بی

 . 19ندزھاست نوعی نقد اقتصاد سیاسی است کھ این فیلم بدان کنایھ میخانمانبی
پول محور ماجراھای شھری است. در اینجا مقولھ مسکن نیز » خط ویژه«در      

شود. شھری کھ ھر چند آمیختھ با ھ تصویر کشیده میزیرمجموعھ مقولھ پول ب
ھای بادآورده خود را میان مناسبات اقتصادی بیمار است اما کسانی ھستند کھ پول

مردمی کھ بھ آن احتیاج دارند بذل و بخشش کنند. بی گمان تصویر تھران در این 
فیلم تصویر شھری در حال توسعھ و دگرگونی است، دگرگونی نھ صرفا در 

ھای روابط اجتماعی، آرزوھا و امیال مردم. شالودھای اقتصادی شھر بلکھ در بنیان
یابی بھ آرزوھا و امیال خود قدرت دست» بیست«در حالی کھ کارگران مھاجر فیلم 

کردند. اما فکر کردن بھ پول در میان را ازدست داده بودند اما ھنوز بھ پول فکر می
و آرزوھایی گره خورده بود کھ با زندگی طبقات  با امیال» خط ویژه«طبقات متوسط 

 80طبقات حاکم مرتبط است. از سوی دیگر فیلم ھمچنان در بستر نیمھ دوم  دھھ 
ای کھ با تبلیغاتی عظیم برای اھدای یارانھ بھ شود، یعنی برھھاست کھ روایت می

. فیلم بھ ھای اقتصادھای خرد ھمراه استفقرا و وامھای کم بھره برای ایجاد بنگاه
 استخوبی نشان می دھد کھ چگونھ شھر در خدمت گروھی سرمایھ دار قرار گرفتھ

ھای عظیم اند. بھ این ترتیب شکافکھ بھ کمک سیاستھای فاسد شھری شکل گرفتھ
اقتصادی نھ صرفا در میان طبقات کارگری بلکھ درون طبقات متوسط شھری نیز 
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ت تھرانی غیر قابل زیس» نفس عمیق«گسترش یافتھ است.  پرویز شھبازی کھ در 
بندی را با تم آشتی با مھاجر شھرستانی مفصل» دربند«بار بھ تصویر کشیده بود این

گذرد، قواعد را یاد اعتمادی در شھر میکند. مھاجری کھ از ھجوم دروغ و بیمی
نار در ک» سیزده«دھد. فیلم پذیرد و بھ زندگی خود در این شھر ادامھ میگرفتھ و می

ان از دیگر کارگردان» پرویز«بھ کارگردانی ھومن سیدی و ھمچنین فیلم » آفریقا«
ھا زندگی دھند کھ تم محوری آنای را تشکیل مینسل جوان سینمای ایران مجموعھ

ھای مدرن با ضوابط و قواعد ھای مسکونی در شھر است. این شھرکدر مجتمع
د کھ برخالف فشردگی واحدھای کننھای خاصی نیز تولید میخاص خود انسان

مسکونی از یکدیگر بھ شکل محسوسی فاصلھ دارند. با این حال حاضر بھ ترک آن 
 کنند.نیستند و با تعریف حصارھای شخصی زندگی خود را در آن تعریف می

 
 ھامشترک/تکرار شونده محوری در فیلممضامین 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ھامضامین مشترک/تکرار شونده محوری در فیلم. 1نمودار   

کھ اشاره شد نیکوالس میرزوئف از چرخش بصری و گسترش ھمچنان     
گوید. خاصیتی کھ رسانھ سینما در در عصر حاضر سخن می 20»فرھنگ دیداری«

ھ در کاست. این چرخش بصری ھمچنانگیری آن نقش تأثیرگذاری ایفا کردهشکل
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ایماژ شھر در 
سازان آثار فیلم

نسل متاخر 
 سینمای ایران

کاالیی 
شدن 
 شھر

کاریبی نحاشیھنو 
 شینی

پولکی شدن 
زندگی 

 
مرکز زدایی از 

 خانواده



 

ادبیات او مندرج است با تجربھ احساسات متناقضی چون ترس و اشتیاق ھمراه است 
نویسندگان بر دھد. در این مقالھ تالش توضیح می» امر واال«کھ او آن را با مفھوم 

ھای توضیح این امر استوار بود کھ سینماگران امروز سینمای ایران بر خالف نسل
ی بھ اند کھ یکگذشتھ سینمای ایران کھ با آثار خود کلیتی از شھر و روستا ساختھ

انجامد و دیگری راه نجات است، سینماگران نسل امروز نھ کلیتی بھ نام تباھی می
کشند کھ ھرچند با مقوالتی چون را بھ تصویر میشھر کھ مفھومی متناقض 

 شود اماشدن، بیکاری، پولکی شدن و مرکز زدایی از خانواده تعریف میکاالیی
 ھمچنان برای قھرمانان سینمایی و مھاجرت آنھا مکانی جذاب است.

ھای نیمھ دوم دھھ ھشتاد تا بھ امروز نشان ای از فیلمنگاھی اجمالی بھ مجموعھ     
کھ خود ھمگی در تھران این نکتھ دارد کھ کارگردانان جوان سینمای ایران از 

ھرچند رویکردی انتقاد آمیز بھ مسائل آمیختھ با کالنشھر تھران کنند، زندگی می
ای جز ماندن و کشند اما گویی کھ بھ چارهھای آن را بھ تصویر میدارند و سیاھی

یابند. از این روست کھ تھران ھمچون امری نمیکنار آمدن با قواعد آن نیز  دست 
 شود.واال در سینمای ایران خوانش پذیر می
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