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 10پروژه تھران 

 چکیده
احساسات و   ،تخیالت تصوارت، بسیاری دارد. ، مناظر ذھنی عینی ظراشھر در کنار من

، با پیدایی و رشد این  ودفھوم مدرن خ شھر در م یابد.رزوھای ما در این مناظر تعین میآ
توان  اری در میان شھرھا میھای بسیدر این قاعده مشابھت شود.شناختھ میھنی مناظر ذ

، تھران با ورود سینماسازی مدرن ھای مارویل ھمزاد است و ن با عکساپاریس ھوسم یافت.
است برای رسیدن  مناظر ذھنی آن روشی  ر و خوانشبازنمایی شھ. داستان مدرن و شعر نو

ھای مبتنی بر دیدگاھھای  نشھر. امکانی تا شکاف میان سیاست وازنی فضایی در کالبھ ت
شھر ن کنااز باال بھ پایین را با حیات فرھنگی و اجتماعی ساھای ریزی ساالران و برنامھفن

ی و  ریزان شھر برنامھ، اندیشی ھنرمندانھمھای دانشی مختلف، استفاده از نظام  کاھش داد. 
فضاھای  تری از بینانھواقع حلیل ، بھ درک بھتر مناظر ذھنی و تھای مختلفدان حوزه اتاس

عمیق میان  بر فاصلۀ کند. بررسی مناظر ذھنی تھران در چھار اثر ھنری کمک می شھری 
ریزی و مدیریت شھری تھران با خواستھا و واقعیات شھر مدرن تھران داللت  برنامھھای مدل

احترام بھ   ،بدون پذیرش قواعد دموکراسی شھری رسد کالنشھر تھرانمی بھ نظر  دارد.
و تبدیل شدن بھ شھری برای   ھا و طبقات اجتماعی بھ نظمی فضاییگروه ھای متکثر نگرش
 . راه طوالنی در پیش داشتھ باشدھنوز  زندگی 

 
 بازنمایی شھر ،شھر ذھنی رسانھ، مدرنیسم، منظر ،تھران کلید واژه ھا:

 
 ھمقدم: 1
تصور شدۀ ما  محیط ؛بخشیممان را سامان میروزمره ما از طریق مناظر ذھنی خود زندگی  

مــدرن از زنــدگی شــھر  است کھ با آنھا تجربــۀ و تخیالتی ،ھاھا، نمادھا، استعارهشامل گفتمان
ھا و بازنمــایی فرھنگــی از مــا را، رســانھ زیــرا تصــورات شــھری ،یابــدبخشی میمعنا قابلیت

ھایی ذھنــی از شــھر است کھ سازه آنھا این داده و نقطۀ اشتراک ھمۀ شکلھا خاطرهمعناھا و 
ن بــا اولــین داســتان مــدرن ایــران بازنمــایی تھــران در داســتا، از این زاویــھ در ایــران ؛ھستند

 زمان است.ھم
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از تمــام شــاه اســت؛ « رضا تصاویری نمادین از تھران دورۀ ر ازھدایت سرشا بوف کور
ان قّصــابی حقیــری جلــوی دریچــة اتــاق مــن اســت کــھ روزی دو گوســفند بــھ منظرة شھر، دکّ 

کمی دورتر زیر یک طاقی، پیرمرد عجیبی نشستھ کھ جلویش بساطی پھن  رساند.مصرف می
ســاکت و  محــل ام بیــرون شــھر در یــک یا از ُحسن اتّفاق، خانــھ ) و38، 1351 ،(ھدایت است

شده. اطراف آن کامالً مجّزا و دورش خرابھ آرام، دور از آشوب و جنجال زندگی مردم واقع 
گذشــتند و «صدای یک دستھ گزمۀ مســت بلنــد شــد کــھ از تــوی کوچــھ می ،)7 ،ھمان(» است

از  بعــد ؛)65 ،ھمــانمن ھراسان خودم را کنــار کشــیدم ( کردند ...ھای ھرزه با ھم میشوخی
سال قبل  5 این کتاباثر مشفق کاظمی باشد؛  تھران مخوف، شاید معروفترین رمان بوف کور

ایــران در  جامعــۀ داســتان مفاســد درونــیمحــور اصــلی  منتشر شد. 1304یعنی  بوف کوراز 
پھلــوی اســت. کــاظمی بــا توصــیف فســاد و فحشــا و نــاامنی  دورۀاواخر عھــد قاجــار و اوایــل 

س عمومی ناشی از بھ یأچرایی در واقع پردازد و میسالھای پس از مشروطیت  ، بھاجتماعی
ثری ھــای مــؤفواحش و کارمندان اداری گروه. کندنرسیدن انقالب مشروطھ را بیان مینتیجھ 

شاھزادگان قاجار در ساختار . حضور کشندراھھ میمشروطھ را بھ بیھستند کھ روند انقالب 
امــور توســط  و در نتیجــھ ادارۀھای صــاحبان مناصــب جدیــد ن در حلقــھنفوذ روسپیاقدرت و 

نــاالیق و انحــراف مشــروطھ منتھــی ، بھ حاکمیت افراد کننداداره می سد رازنانی کھ مردان فا
اجتمــاعی  نگی وھایی از فضای فرھبا استعاره بوف کوردر  .)112، 1386(بیژنی،  شودمی

خــر قاجــار و ســالھای انقــالب اوا تھــران مخــوفروبــرو ھســتیم و در شــاه  رضــا تھران دورۀ
چاپ و منتشــر در ھند بار تشار نبود و اولین پھلوی اول قابل ان در دورۀ بوف کور. مشروطھ

، کــردویر میوطھ را تصــ د و داستان مشفق کاظمی شاید بھ دلیل اینکھ تھران قاجــار و مشــرش
نویســی ندھــھ داستا 8زدیک بھ ن از البالیزنمایی تھران در گذر زمان اامکان انتشار یافت. ب

 اره خواھد شد.اشآن بھ یکی از موارد در اینجا قابل بازخوانی است کھ 
است کھ قبل  کشور شیر و خورشیدنام ھ فیلمی روسی ب ،اولین فیلم موجود ،امدر مورد سین

گذرد و در کل این مــدت دقیقھ از این فیلم در تھران می 15؛ از کشف حجاب ساختھ شده است
 رانتھــ  1314فیلم دیگری کھ سال  خورد.زار بھ چشم میحجاب در اوایل اللھیک زن بی تنھا

در ایــن فــیلم ھمــھ کــاله  ،گــذاردات اجتمــاعی زیــادی را بــھ نمــایش می، تغییررا تصویر کرده
بعیــد  بینیم،مــی بــردارمور سیاســی را ھمــراه فیلممــأ آنجایی کــھ یــک  و از پھلوی بھ سر دارند

 ھم داشتھ باشد. کھ کاله معنای دیگر نیست
متعلــق بــھ زا ابراھیم خان میر فیلم .دھدیرات ھویتی شھرھا را نشان میتغی سینما بھ خوبی
در  کھ فیلم دیگری در حالی ،دھدنشان می نظمشھری شلوغ و بیتھران را  ،دورۀ مشروطیت

پرســیای یک ایران در . گذاردھایی وسیع و خلوت بھ نمایش میدانبا می تھران را 1312سال 
بــھ چشــم  دری در داخل شــھرچازن ھیچ  1318در سال و ساختھ شده ) New Persia(جدید 
شــود بــھ یمزنــی چــادری دیــده ن 1318اینکھ در سال ). 35و  34 ،1391، تھامی( خوردنمی

حــق حضــور در  یزنــان چــادرشــاه بلکھ در سالھای حکومــت رضــا آنھا نیست، معنی نبودن 
بازنمــایی شــوند کــھ دیــده می اھــایی ربنابراین سینما نھ تنھا واقعیت مجامع عمومی را نداشتند.
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تجزیــھ و تحلیــل  ھای اجتماعی و فرھنگی و یا مفــاھیم سیاســی را نیــز قابــلھ پدیدهبلک  ،کندمی
 یابد.تری میمای داستانی ابعاد گسترده. این روند با رشد سینکندمی

 
 

  
  1. کشف حجاب 1شکل  

 
تالشــی اســت بــرای بازنمــایی بخشــی از ھویــت و فرھنــگ ، فرخ غفاری جنوب شھرفیلم 

د مسعو شھر تھران ھویتی مستقل در سینمای تھران پیدا می کند.یایی اما با مسعود کیم ،تھران
خود محصول فضاھا و او . استفرھنگی تھران  خشی از جامعۀکیمیایی محصول زندگی در ب

کیمیــایی شخصــیتی  نشده در سینمای ایران اســت.مانده و دیدهپنھانزندگی و رفتارھای احوال 
در این میــان رابطــۀ  اندازد.ھایش میکوچھپسکوچھی تازه بھ شھر و نگاھ قیصراست کھ در 

شھر مدرن ھم آفرینندۀ فردیت انسان  تابعی از قواعد شھر مدرن است.سینما و شھر  ،قھرمان
ردیم، گــ و ســینمای داســتانی برمیتاریخی تھران  گذشتۀھرچھ بھ  آن است. کنندۀو ھم سرکوب

کھ بازنمایی واقعیت بل واقعیت شھر نیست، سینمای ایران بازتولید. شودتر میاین نسبت ذھنی
 .)42-45 ،ھمان( فرھنگی شھر است

گرچــھ شــمس لنگــرودی کنــد. شعر نیز سرنوشتی مشابع دارد و از ھمین قاعده تبعیــت می
در سرودن ی را  اقاسم الھوتی، شمس کسمایی و جعفر خامنھلابوا  تقی رفعت، افرادی ھمچون،

بلکھ  حول نیست.صرف زمان سرودن مبنای ت ،قد استمعت ولی ،داندمیمقدم بر نیما شعر نو 
ای روشن و قابــل نشــر و تبلیــغ در عین داشتن نظریھ، ھای گسترشزمینھجاد گذاردن و ایبنیاد

ســال در تھ است. نیما نخستین شعر خــود را از سوی نیما است کھ او را فرد اول شعر نو ساخ 
در ســال  ای شــبشــعر دوم او بــا نــام  دارد.کھ اقبالی بــھ ھمــراه نــ سراید در تھران می 1300
 لع این شعر معروف چنین است:. مطگیردو مورد استقبال قرار می شودمنتشر می 1301

 انگیزشوم وحشتشب ھان ای 
 تاچند زنی بھ جانم آتش 

 
2/11/1398مراجعھ  یختار   http://www.iranreview.org : منبع عکس    1  
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حکومت   داشت. در تمام دورۀ عوارض خود را شاه زمانی نیما با حکومت رضا ھمالبتھ 
  از دو  مجموعھ شعر 4موسیقی و  نوپرداز معتبر یعنی مجلۀ جلۀتنھا یک م سال) 16(او 

گر راھی بود کھ  با این وجود وی آغاز ؛)182 ، 1377 (شمس لنگرودی، شاعر منتشر شد
ویژه بازنمایی شھر در اشعارشان ھدایت نمود.  بسیاری را در ارائۀ مضامین نو و بھ ان شاعر

ھایی از شعر  بخش ال کوتاه اشاره بھ قمذکر در این شعرھای قابلشاید یکی از مھمترین 
 » فروغ فرخزاد باشد: بھ آغاز فصل سرد یم رایمان بیاو«

 
 ھای خوشبخت جنازه
 ھای ملولجنازه
 ھای ساکت متفکرجنازه
 خوراکپوش، خوشخوش ،برخوردھای خوشجنازه

 ھای معینھای وقتدر ایستگاه
 مشکوک نورھای موقت ر زمینۀو د

 و...فاسد بیھودگی  ھایشھوت خرید میوه
 ،آه

 چھ مردمانی در چارراھھا نگران حوادثند
 ھای توقفاین صدای سوت و

 ، بایدای کھ باید، بایددر لحظھ
 ھای زمان لھ شودمردی بھ زیر چرخ

 مردی کھ از کنار درختان خیس میگذرد....
 آیم؟از کجا می من

 
شــعر  ،در آن وجــود دارد نتھــراین شعر فــروغ کــھ بازنمــایی شــاعرانۀ تراما شاید صریح

 باشد: ،مثل ھیچ کس نیست» کسی کھ«
 

 چقدر روشنی خوبست 
 خواھدو من چقدر دلم می

 کھ یحیی
 یک چارچرخھ داشتھ باشد

 و یک چراغ زنبوری
 خواھدو من چقدر دلم می

 ھاو خربزهھا کھ روی چارچرخۀ یحیی میان ھندوانھ
 بنشینم

 و دور میدان محمدیھ بچرخم
 آخ .....



 

 5 

 خوبست در دور میدان چرخیدنچق
 چقدر روی پشت بام خوابیدن خوبست

 چقدر باغ ملی رفتن خوبست
 چقدر سینمای فردین خوبست

 آیدمی چیزھای خوب خوشم و من چقدر از ھمۀ
 

ھا ھا و عدم توازنتعارض سازمان قدرت، تداوم نگاه شاعرانھ بھ شھر و آرزوھا، ھویت،
گیری شــکلمیــان  ،آنچــھ مســلم اســت الدوند خواھیم دید.طھران حدیث فو - را در شعر تھران

بــھ شروع انتشار اولین داستانھای مدرن و با ش، ھـ  14ن تھران مدرن در سالھای ابتدایی قر
 ،انتشــارمقابلــھ بــا ، رســد، و چنین بھ نظــر میزمانی وجود داردھم کار سینما و تولد شعر نو،

 .ادامھ داردبھ اشکال مختلف  تا بھ امروزرش تصاویر ذھنی شھر تھران و یا عدم پذینفی 
 
 روش تحلیل فضا: 2

در مورد روش تحلیل فضــای شــھری ھرچنــد بــھ اجمــال ســخن گفــت. فضــای  ابتدا الزم است
 و روابــط اجتمــاعی، )ی شــھروندانو بــھ عبــارت(ن ساکنا عنصر کالبد شھر،سھ یند شھری برآ

 سیاسی و فرھنگی است. ،دیاقتصا
خــاص ممکــن ھای فوق در چھارچوب نظم دانشی ھریک از مؤلفھطبیعتاً درک و شناخت 

 ، یــک فضــا نبایــد بایــد توجــھ داشــت کــھ در تحلیــل رد. بنابرایندا ایرشتھاست و ماھیتی میان
ارتباطــات  ،کالبد میان ای کھتعامالت پیچیده بلکھ قرار داد،صرف را مد نظر  کالبدی ساختار

ســوژه  موقعیت و جایگــاه و نیزمنتشر در مکان  ھایھای و نگرشاجتماعی و قواعد و ارزش
مفــاھیم و  متغییرھــا،بر این اساس مھمتــرین  سازند مھم ھستند،موع فضا را میدر مج کنشگر 
 :ھایی کھ در تحلیل فضا موثر است بھ این قرار استشاخص

 گسیختھ.یک مکان پیوستھ است و گاه  ،گاه مکان :سبک مکان )1
ھــای ن پیرامون کارکردھای گونــاگون و کاربریضروری است مکا :بندی فضامفصل )2

 .بندی شودمتنوع مفصل
مقصود از روح مکان، ھمان معنای کانونی است کھ جوانب و ساختارھای  :وح فضار )3

 .توان موضوع مطالعھ و بررسی قرار دادمتنوع مکان را حول و حوش آن می
بعضــی  خــاطرات نــوعی زمــان تجســدیافتھ در فضاســت. :خــاطرات منــدرج در فضــا )4

بار از پذیرند. اما گاه فضا سنگیناند. ھر ساختار تازه معنایی را میخاطره  ھا فاقدمکان
 .بخشدخاطرات رفتار و مناسبات بازیگران در فضا را سامان می

اســت. آرزو بــھ بعــدی از مکــان  مکــانوجھی دیگــر از زمــان تجســدیافتھ در  :آرزوھا )5
 .ا گذشتھبھ آینده نظر دارد تبیشتر راجع است کھ 

ھــا و آرزوھــا قــرار اینکھ فضا درچھ توازنی میــان خاطره :توازن زمانی در یک فضا )6
 .گرفتھ است
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بھ این معنا کــھ حــاوی تــداخل فضــاھای  است،چند منبعی اصوالً فضا  :ھای فضاتداعی )7
 .گوناگون در یکدیگر است

ھ ھر فضا در یک محیط گسترده قرار گرفتھ است. اینکھ بــر حســب چــ  :مرزھای فضا )8
بــدیھی اســت کــھ ایــن  ،شود حائز اھمیت بسیار اســتمرزھایی از دیگر فضاھا جدا می
 .ھا و احساسات بازیگران مورد بررسی قرار گیرندمرزھا با بررسی باورھا و گرایش

فضا تا چھ حد اصوالً یک فضای اقتدارگراســت و تــا چــھ حــد  :سازمان قدرت در فضا )9
 .)1388ھای متنوع (کاشی سوژهفضایی گشوده بر 

 
ھــای شــھری در نظامنــی و ذھنــی عیتحلیل مناظر  ھتری از نحوۀبھ درک بفوق  چارچوب

ھایی از بازنمــایی فضــاھای تعــاریف و نمونــھبــھ  مقالــھ در ادامۀ کند.میکمک ف دانشی مختل
منــاظر فضــایی و خــوانش اروپایی و تحلیل  یدر برخی از شھرھا ،ت و سینماشھری در ادبیا

 .شعر و سینما خواھیم پرداخت داستان،اس بازنمایی آن در ذھنی تھران بر اس
 
 رسانھ شھر و: 3

ھــای عمیــق و بســیار گســترده اســت. تکنولوژی ،رابطۀ رسانھ بــا منظــر ذھنــی شــھر، پیچیــده
عانی و پویایی فضاھای قبلی نیز تأثیر شھری جدید بر تغییر م ای عالوه بر تولید فضایرسانھ
ھ است و در دیالکتیی بھ شدت فعــال، ھــم خود رسان ،مفھوم مدرناند. ھمچنین شھر در گذاشتھ

 پذیرد.ھا تأثیر میکند و ھم از رسانھھا ایفای نقش میدر گسترش، نفوذ و حاکمیت رسانھ
 از جملــھ اھــداف و دســتاوردھای پــروژۀاگر دستیابی بھ رازھای طبیعت و تصرف آن را 

ثیرگذارترین ھا از مھمترین و تأر قلمرو رسانھویژه دسم بدانیم، تحوالت تکنولوژیکی بھمدرنی
ارتباطی از ظرفیت پیکربنــدی ای و انھھای رسد بوده است. «تکنولوژیمحصوالت این فراین

ند سازبرخوردار ھستند و ما را قادر می پارامترھای زمانی و فضایی ادراک و تجربھ دوبارۀ
شدن تصورات آرمانی مــدرن در زمینۀ عملیتنھا ھا نھرسانھ ای دور ببینم و بشنویم.از فاصلھ

» روابط اقتصادی و اجتماعی مدرنیتھ را شکل داده اســت معجزه کرده بلکھ ھمچنین از بنیان،
، رســانھ ھــم در تولیــد آن و شھر موضوع منظر ذھنی، بنابراین در )29 ،1391کوایر، (مک 

 ھم در فھم آن نقشی اساسی دارد.
بــھ زعــم وی) بــھ طــور نمــادین ( ھ بــھ اصــطالح مــدرنلوفور بر این باور است کــھ جامعــ 
ســش مھــم . پرتغییرھــای چشــمگیر در ارتباطــات اســتدستخوش چیزی شده است کھ یــادآور 

و یــا بــھ عبــارتی  جامعــھ محرکــۀ ، اجــزایھای متحــرک و نمایــانلوفور این است کھ آیا بخش
ایــان و محســوس کنــار نم ؟ آیــا چیــزی از امــرکندھای آشکار سازوکارھا را پنھان نمیواقعیت

ن واقعیــت و پــاره شــدو برای فھم زمانھ و شھری کھ پارهشود؟ راه حل پیشنھادی اگذاشتھ نمی
ھنگ ھاست، زیرا روزمره است، شناخت ضربا یو امردوباره چسباندن آنھا وضعیت جاری 

و در نتیجــھ  ، زمان و صرف انرژی وجود دارد ضرباھنگ کنشی بین مکانھرجایی کھ برھم
 د زیر وجود دارد:موار
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فراینــدھای خطــی و  تــداخل: ؛ ب)ھاھا و تفاوتھا، کنش، موقعیتتکرار (حرکات ژستالف. 
 ).1393،53، یان (لوفوراوج و سپس زوال و پا ،زایش، رشد ؛ ج:ایفرایندھای چرخھ

شــھرھای ای تفاوت ضرباھنگ برخــی از مدیترانھکاوی سیتی ھای لوفور در ضرباھنگ 
از ایــن  ھای متفاوت تحلیل کرده است.ا با یکدیگر و ھمان شھر را با خود در زمانانھ رمدیتر

تفــاوتی ھای منیــز ضــرباھنگ ھای مختلف شھر ماننــد خیابــان، میــدان و یــا بــازار مکانمنظر 
 ھا در گــرو شــناخت و تحلیــل رابطــۀگ و فھــم ضــرباھنگیری دارند کھ بخش مھمــی از شــکل

رویکــردی انتقــادی بــھ وضــع  لوفــور در ،ســانھموضــوع ر رسانھ با زمان و مکان اســت. در
ســازد و انگــار شــب را در روزھا را می کند،معتقد است رسانھ روزھا را اشغال می، موجود
روز بــھ اشــغال در رســانھ شــھر را شــبانھ چرا کھ شب بخشی از روز شده است. ،گیردبرنمی

ھایی مانند رادیو و تلویزیون، ایــن . لوفور در تقابل آشکار با رسانھ)101، ھمان( آورده است
طور خالصــھ خواھند بدانند و بــھویی و دادن اطالعاتی کھ مردم نمیگھا را در کار تک رسانھ

نگ آنچھ ضرباھ ،کند. در برابرولید کردن کاالی اطالعات متھم میاز میان بردن دیالوگ و ت
ھ دیالوگ است. با این دن بسازد رسیواسطۀ انسان در ھستی را متعین میاصلی و حضور بی

ــود او می ــد: وج ــزم نمیبازگرد«گوی ــا را مل ــالوگ م ــدن ارزش دی ـ ان ــد ـک ــر کن ھ از ارزش ام
 .)106 ،ھمان» (واقعیت اجتماعی و تاریخی آن را انکار کنیم اطالعاتی بکاھیم و

 بر عھده داشتھ اســت. انھ نقش بازنمایی جھان خارج رارس ھای تاریخی،بر اساس واقعیت
تمــاعی، اج  ھــای سیاســی،ھا را از حوزهتــوان رســانھن این واقعیتی مسلم اســت کــھ نمینیھمچ 

نی مــدرن پیونــد ھای مدرن با شھرنشیکھ تالقی رسانھھمچناناقتصادی و فرھنگی جدا کرد؛ «
 .)42 ،1391، کوایر» (مــک خود را تغییر دادآشنا و بیگانھ، خود و غیر ،میان زمان و تجربھ

بــاز از تغییــرات پــاریس درن بھ ســفارش بــارون ھوســمن بــھ عکاســی عکس و شھر م رابطۀ
خواست تا فرایند تبدیل پاریس از شھری قرون وســطایی بــھ  (عکاس)او از مارویل  گردد.می

بــرای  ھای او تا بھ امروز منبعی مھــمعکس ؛)82 ،ھمان(سال عکاسی کند  15مدرن را طی 
گیری سینما وم این روند است کھ بھ شکلتداپاریس است. فضاھای شھری  بازخوانی و تحلیل

ھــای «نکتــۀ قابــل توجــھ در مــورد فیلمامــا  تھ این اتفاق ھم در پــاریس رخ داد،و الب منتھی شد
ھای زنــدگی شــھری و انبوه مردم در حال حرکت و صــحنھھای عمومی برادران لومیر مکان

ً کھ بنیامین معتقد بود سینما صر). از این روست 175 ،ھمان(» است در بــین ھنرھــا ھنــری  فا
شــھر مــدرن برخــوردار اســت  زمان در حــال ظھــور - ی ممتاز با فضاانیست بلکھ از رابطھ

 یابد.ت بازنمایی شھر در سینما بروز میاین ویژگی بھ صور .)128 ،ھمان(
بازنمــایی شــھر در ســینما،  ھــای متعــددی ازبــا ارائــۀ تحلیل ســینما و شــھرشــیل در کتــاب 

زیــرا ســینما از میــان اشــکال  دانــد،منــدی ســینما میین بازنمایی را در مکاناصلی ا دورنمایۀ
ھایی است کــھ در چــارچوب ســازماندھی مکــان عمــل مختلف بیان فرھنگی جزو معدود شکل

متقابل مکان  از سوی مخاطب قابل درک است رابطۀ کند و بھ نوعی در این قالب است کھمی
و روابط پیچیده و متداخل ترسیم محیط زنده  ،لم در مکانمکان در فیلم و ھم فی و فیلم یعنی ھم

ھای جغرافیایی و یا توســعۀ توان بھ توصیف). از طریق سینما می26، 1393، (شیلآن است 
، سرسپردگی و یــا مقاومــت را ھا، سلطھنامتوازن شھرھا پی برد و یا رابطۀ متروپل با حاشیھ
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د تــا بــھ توصــیفی تــاریخی از توســعھ، پیشــرفت زساخت. سینما این امکان را فراھم میبازشنا
ھا شایان ھا دست یابیم. نکتھھا و تفاوت... و یا ھمانندی ،گراییصنعتسازی، مدرنیتھ، جھانی

وزدھم ن اواخر سدۀتولد سینما یعنی خوردگی شھر و سینما از زمان هپیوند تنگاتنگ و گر تأکید
ھــای تا بــھ امــروز مجــذوب بازنمــایی مکان برادران لومیر 1897است. جایی کھ پاریس سال 

 بوده است. ھای زندگی و بافت انسانی شھرھامتمایز، شیوه
 
 نظر ذھنی شھر: م4

ھا، ، خــاطرات، احساســات، ایــدهیــاتتخیل از ایدامنھ تجسم اندازی از افکار،چشممنظر ذھنی 
کشــنری (ســایت دی گیــرد تعریــف شــده اســتشــکل میدر ذھــن  ی کــھدیگرچیز ترس و یا ھر

 دازه کھ منظرۀنبرای درک یک شھر ھمان ابا شھر پیوند عمیقی دارد زیرا این واژه    شھری).
 و روح و فرھنگ شــھر نیــز اندازچشم منظر ذھنی و یا بھ عبارتی ،دارد کی شھر اھمیتیفیز

ھــای بھ شھر با استفاده از بانک انگارهساختاری برای اندیشیدن  ،منظر ذھنی شھر .مھم است
 ھا، بازنمــایی شــھر در ادبیــات،ھا و افســانھھا، اســطورهرســانھھــا در ایــن انگاره است.ذھنی 

ً  مــااین یابــد؛ بنــابر... تجلــی میموســیقی و انــواع تولیــدات فرھنگــی و سینما،  شــھر را  صــرفا
ھمــین تصــور ؛ کنیمبا تصور کردن شھر بر سر واقعیت شھرھا مــذاکره مــی، بلکھ خوانیمنمی

کنش اســت کــھ از بــرھم شھر محیطی کند.گونھ کھ وجود دارد تولید میآن را است کھ واقعیت
تــوان بــھ آســانی بــھ نمی لــذا انــد پیچیده بســیارگیرد کھ دادھا و روابطی شکل میرخ  ،کردارھا

ھا تصــور اســت کــھ در اســتعاره ییطــ شاید از ھمــین روســت کــھ شــھر مح  ،تصویرشان کشید
و پر است از مردمانی  گیرد،ھا جان میدر اسطوره )... ماشینی و (شھر بیمار، شھر شودمی

 .)20-18، 1393بیانچی، ( برمھاجر و جیب روسپی، زن،پرسھ با نمادھای
بھ زعــم  .تعریف کرده استتعھدی روحانی شعر را  ،شعر فضا استون باشالر در دیوانگ

از طریــق ایجــاد شــعر  و یابنــدکند کھ در قلمرو دانــش راه نمینیروھایی در شعر بروز می او
ر در جھــان و محــیط وجــود خــویش و ایجــاد تغییــ مــا را بــھ تعمیــق در ، ھستیطنین و پژواک 
بســیاری از منظرھــای ذھنــی شــھری نیــز  شــاعرانۀ کیفیــتخوانــد. بنــابراین پیرامون فــرا می

 مردم را ارتقا دھد و جایگزینی برای وضع کنونی پــیش نھــد دۀداتواند بینش موجود و پیشمی
 .)22،1393ینی،(بیانچ 

رســمی از ھــای رســمی و غیرتفاوت میــان روایت ،ع محوری و مرتبط با این مقالھموضو
بــدون درک ریزان و معماران و شھرســازان برنامھ ھای محلی،حکومت ،و رفتار دولتھاشھر 

 ،ھــای مختلــف ماننــد طبقــات متوســطتصورات شھری گروه. مناظر ذھنی مردم از شھر است
ــومی،اقلیت ین،نـشـ ھای فقیرحاشــیھ ــای ق ــان، ھ ــالمندان، زن ــان و س ــا فن جوان ــاالران و ... ب س
پوشــانی و اســت. درک ھمھــای بســیاری ھچنــین افتراقمشــترک و  ی نقاطداراساالران دیوان

ھــای جــایگزین کــردن بینششھروندان و نیز ی حاکمان و مناظر ذھنی ھاواگرایی میان برنامھ
 ســازدتر دموکراتیــک را فــراھم میکــان تغییــرات وســیعامھای مســلط کنــونی بــدیل بــا دیــدگاه

 .)95-1393،94، دبلومفیل(
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 سینما و منظر ذھنی شھر: 4/1
 شــھر ســفید ) بھ کــارگردانی الکــس لینــدن،1980( شناسیبدموقع النگفورد با بررسی سھ فیلم

ر ویــم ونــدرس، منظــ از ) 1980( برلین زیر بال فرشــتگان) بھ کارگردانی آلن تانر و 1983(
اســت. وجــھ کــرده ارزیــابی  ن و بــرلینلیســب ذھنی کارگردانان این سھ فیلم را پیرامــون ویــن،

کیــد بــودن آنھــا تأ سھ فیلم بازدیدکنندگانی ھستند کھ کارگردان بر خارجی و بیگانھ مشترک ھر
بــاور النگفــورد،  بــھ .کرده است و حتی در یکی از آنھا بازدیدکننــده مــاھیتی غیرانســانی دارد

 ھای سینمایی از شــھر معاصــر دچــار چرخشــی بــھ غایــتمیالدی، بازنمایی 1980 طول دھۀ
منظر  دھھ بر شناخت شھر بھ مثابۀ ای اروپا در اینقاره  سینمای  شد.یانھ گرامدرن و آیندهپست

ھا، امیــال و تخــیالت ھا، ترسبارھا و اضطرارھا، وسواسکرد. سینمایی کھ اج ذھنی تاکید می
کشــید. ســینما در آن زمــان انعکاســی از مقاومــت را بــھ تصــویر می یک فرھنــگ و پیــروانش

، نظمیسرمایھ، بی یختۀھای سیاسی و اقتصادی بازارھای لجام گساروپاییان در برابر واقعیت
ــده »انعطــاف« ــد فروپاشــیدگیکــار و پدی ــا آن مانن ــرت و « شــھریدرون ھای ھمــراه ب مھاجــ

 پایی در بھ تصویر کشــیدن شــھر، گســترش و تشــدیدھای اروبنابراین فیلم. بوده است» سفیدھا
ھــای منســجم از روایت در ارائۀ تکھ شدن احساسات شھری و دشواریتکھ ،مدرن ھایمشغلھ

ن و یســبوویــن، ل( ھایی کھ با تجســم شــھرھایی اروپــاییکردند. فیلمتجربیات معاصر اشاره می
 .سازندآشکار می را پذیریھای روایت و روایتساکنانشان، بحران برلین) و منظر ذھنی

 فیلمــی ،آید. فیلم شھربھ حساب می» فیلم شھر« یک  شناسیبدموقعفیلم  از بسیاری جھات،
شخصــیت موجــود در یــک محــیط شــھری نقشــی قابــل مشــاھده و فعــال را در است کھ در آن 

 کــھھا و منــاظر خیابــانی ســاختمان ،غلب نماھای خــارجیدر این فیلم شھر اروایت بازی کند. 
پــس از  ھــای دیگــر شــھرھای اروپــای مرکــزیبــھ انــدازه خیابان، دکناز آن عبور می دوربین
برھمــی از روح و درھمشــدنی ھســتند: کــوالژ بــیو فراموش ، کــاربردیونشــاننام، بیجنــگ 

ــدگیمتعال ــای رانن ــای، محلھ ــی، تابلوھ ــباندن آگھ ــای چس ــاختمان ھ ــون، س و  ھای ادارینئ
روحی کھ در فــیلم بــھ نمــایش درآمــده، در حقیقــت فرافکنــی . وین بیایھـای زنجیرهفروشگاه

(کــارگردان) از درگیــر شــدن در جامعــھ و مشــارکت در فضــایی  ناتوانی یا امتناع خود الکس
فقــدان حــس مکــان یــا تــاریخ در ایــن فضــای اجتمــاعی کنــد. است کھ در آن کار و زنــدگی می

اصلی کھ بارھا  نکتۀ امات؛ د در شھر اسفرخود  انزوا و خودخواھی ، نشانۀسرشار از تاریخ
شــود، بــرخالف موضــوع شھری و ھم در بازنمایی داستانی شــھری مطــرح می یۀھم در نظر

 ناپذیر با دیگرانھر مستلزم مواجھۀ اجتنابآشنای انزوا و بیگانگی، این است کھ زندگی در ش
ھای ریشگی آن در فیلمبی شھر مدرن وکالن اسکیزوفرنیای ھا دربارۀترین روایتقوی :است

 .کننداشتیاق و نیاز بھ اجتماع را در ذھن مجسم می ،با انزوا و بیگانگیزمان ھم ،بسیاری
جویانھ و خــاص معــانی ، ســتیزهرقابت بھ شدت بھــم فشــرده بر یک  شناسیبدموقعاگر فیلم 

یــم و متفکرانــھ ای بسیار مالساختۀ آلن تانر رابطھ در شھر سفیدشود، فیلم شھری متمرکز می
، بــار دیگــر، ایــن عرصــھ (شــھر)، در وجــود کشد. با اینرا میان انسان و شھر بھ تصویر می

 ،در شــھر ســفیدداستان مینیمالیستی  کند.نھایت فرد را در فعالیتش شکست داده و تضعیف می
در ملوان) یا ھمان ( لکند. پُ ن از کشتی فرار مییسبویک ملوان سوئیسی است کھ در ل دربارۀ
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ھای شــھر کوچــھپسکنــد؛ در کوچھدر استخر بــازی می شود؛طول فیلم، دیر از خواب بلند می
شود. پل بیش از ھر چیــز، خــودش را اتاق ھتلش بھ نور ماه خیره می زند؛ از پنجرۀپرسھ می

رود و بــھ کــارگری موقــت در شــھری کــھ زبــان میدر انزوا فرو کند کھ بھ آرامیمشاھده می
بینیم کــھ از خــود و از بارانــداز کشــتی شود. در فیلم، پل را مــیفھمد تبدیل میمردمش را نمی

رود، میطور کھ فیلم پیشولی ھمان ،بینیمگیرد و سپس ردپای او را میھنگام ترک آن فیلم می
 ھــای، تصــاویری محــو از رویاروییآن ھای شخصــی خــود حــذف شــده و بــھ جــایپل از فیلم
دھنــد، ھــا بــھ تماشــاگر نشــان میشــوند. لیســبونی کــھ ایــن فیلمزین میاو با شھر جایگ  ناشناختۀ
آور ، سرگیجھسروتھ، یک ھزارتوی بی) سازندۀ آن استذھنی غیبت (معنوی و دھندۀانعکاس

ماند ایــن اســت کــھ والی کھ تا پایان باقی میئو بھ طرز عجیبی سفید و عاری از جمعیت اما س
عینــی شــھرھای  یصــۀھــای پــل اســت یــا خصرافکنیآنومی شھری موجود در فــیلم، حاصــل ف

 .معاصر اروپایی
) آشکارترین ارتباط و درگیری را برلین زیر بال فرشتگان :(در ایران ھای اشتیاقبال فیلم

شــده در ایــن فــیلم، بیشــترین چــرا کــھ بــرلین، شــھر بازنمایی ،با میراث جنگ جھانی دوم دارد
ــھ صــور ــایش آن ب ــگ دارد و نم ــھ را از جن ــاھمگون کــھ چند ت منظــر شــھریتجرب تکــھ و ن

رونــد  دھندۀدھنــد، نشــان ای بھ وضوح قدرت خود را در آن از دست میاسطوره ھایروایت
در مقایســھ بــا  1980 در دھــۀ بسیار متفاوت آن با چیزی اســت کــھ منظرھــای شــھر اروپــایی

 .کنندھایش در آمریکا ارائھ میبدیل
 

 
 2ھای اشتیاق بال فیلم .  2شکل  

 
تحــول  کننــدۀآینــد، بیانھا کــھ بــا ســرعت زیــاد بــھ دنبــال ھــم میســکانس آمیزجنون نتاژمو

دوربین بر روی ھر شھروند  و ناشناختۀ ناپذیری آن است. نگاه خیرهھمیشگی شھر و خستگی
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برلینی قرار می گیرد تا بتواند چیز مشترکی را برای تمرکز بیابد، ولی با ناامیــدی او را رھــا 
گردد. در این فیلم تنھا داستانی کھ برلین بــرای گفــتن دارد یــا تنھــا بھ او باز نمیکرده و دیگر 

) داســتانی اســت کــھ بــا ھیتلــر 1987حداقل از سال گفت ( توان راجع بھ برلینداستانی کھ می
، بــا تصــویر دیــوار ھــای اشــتیاقبالدر  آمدھای شھریواز رفت شروع شده و ھمانند بسیاری

غیــرممکن اســت در کند: «ھای فیلم بھ این نکتھ اشاره مییکی از دیالوگ( یابدبرلین پایان می
پارادوکســی از ســکون شبھ ). ایــن بیــانی»کنــیبرلین گم شوی، چون ھمیشھ دیــوار را پیــدا می

، روایــت را بــھ کلــی در معــرض نــابودی قــرار رفــتن اش بــرای پــیشمطلق است کھ نــاتوانی
 .دھدمی

گیــرد، ن تغییــر دائمــی منظــر شــھری مــورد تحســین قــرار میآنچھ در ابتدای فیلم بھ عنــوا
واقعیتی چندتکھ از شکستی فرھنگی است کــھ بــھ دلیــل حضــور اســفبار روایــت ایــدئولوژیک 

را از  شکستی کھ آینده.  ھای مشترک منع شــده استغالب (نازیسم)، از ایجاد و ترویج روایت
 یھــودۀک دنیــای فناناپــذیر ولــی ببار مصیبت خودش وحشت زده کرده است. تــرخفت ھایتکھ

 کھ بھ طور نمادین از ناکجاآبادی در پشت دیوار برلین رفتن بھ رودخانۀ زمانھ  فرشتگان برای
بھ نوعی انسجام مجدد استمرار آگاھی انسان معاصــر را بــا حساســیتی تــاریخی گرفتھ شده از 

در آن » د مجــدد بــرلیناتحــا«؛ کنــدیابــد ولــی بــر آن غلبــھ نمیکند کھ گسترش میبازنمایی می
 .از طریق ھنر، قابل درک بوده است پردازی یا احتماالً ) فقط با خیال1987زمان (سال 

 شــھرھاینپسند از کالعامھ ھایبھ خوانش بھ طور بارز، واکنشی اروپایی ھای اشتیاقالب
، دازانھپرھای خیالمدرن است کھ در این رویکرد اروپایی آخرالزمانی، بھ جای فرافکنیپست

در  شود. چنین تفرد شدیدیتکھ و فردی دیده میچند امری خاطرات زندۀ شھر بھ مثابۀ حقیقت
ھایی کــھ کشــد ولــی بــھ مصــیبتنظمی شھری را بــھ تصویـــــر نمیشدن یا بیاول کاالیی وھلۀ

ای گونــھبــھ  ھــای اشــتیاقبال دھــد.اند، پاسخی حــداقلی میکرده ھای اصلی پیشین ایجادروایت
ای از شــھر و شــکننده ھای غیررســمیامکــان وجــود دارد تــا نمونــھ دھد کھ اینشان میرا نگذ

قــرار گــرفتن در ، احساس «ساخت کھ فراتر از فردیت صرف باشد تا از خالل اشکال روایی
ای آگاھانــھ از ھرگونــھ تــالش بــرای را برای سوژه ایجاد کند. مکانی کھ بھ شــیوه »یک مکان

 )254-233، 1393 (النگفوردکند رانھ یا مطلق از شھر خودداری میھای مقتدنمونھ ایجاد
 
 شعر و داستان ھنی شھر درذ منظر: 4/2

ــھ مھم ــاییاز جمل ــق خــوانش بازنم ــھ از طری ــایی ک ــرین کتابھ ــۀ ت ــی  شــھر و ارائ ــاظر ذھن من
اثــر یتــھ مدرن تجربــۀ، کتــاب ترین نویسندگان جھــان غــرب بــھ تحلیــل مدرنیتــھ پرداختــھبزرگ

 برمن است.ارشال م
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 از مارشال برمن  3تجربھ مدرنیتھ کتاب  . 3شکل  

 
ــندگانی ــار نویس ــھ، مــارکس وی درآث ــون گوت ــکین ،ھمچ ــودلر، پوش ــول، ماندلشــتامب ، ، گوگ

امــا آنچــھ بــھ  کــرده اســت؛ ... دیروز، امروز و فــردای مدرنیتــھ را بــازخوانی داستایوسکی و
پترزبورگ از میــان و ســن اویر پــاریستصــ  پــۀارائھ دارد، موضوع این مقالھ ارتبــاط مســتقیم

 گیری شــھر مــدرن پــاریس بــا تمــامیاســت؛ از جملــھ شــکل ھای نویسندگانداستان اشعار و یا
جــایی کــھ عشــق مــدرن معصــومیت خــود را در  ھا در شعر بودلر اســت؛ھا و تناقضتعارض

ســال پــس  7 اکند تنھاشعار خود بیان میکھ بودلر در  دھد. تقابلیپاریس ھوسمان از دست می
فرجام  دھد. در شعر او،میان دو عاشق در عمل رخ می ،شھر این از سرودن شعر او دربارۀ

سرشــت  بھ واســطۀ بلکھ رویارویی عشق نھ بھ جدایی و با دالیل مرسوم در ادبیات کالسیک،
تر پاریس مــدرن شــده شود، زیرا شھر و بھ عبارت دقیقمدرن پاریس قرن نوزدھم منتھی می

 دھــدروی یکــدیگر و در دو ســنگر مقابــل قــرار میرون ھوسمان دو دلــداده را رودربا توسط
 .)186، 1379، (برمن

و روابط آن را پول  شھر و تحوالت عمیق ناشی از سیطرۀ داری درروند گسترس سرمایھ
ــالی داســتان ھــم ) 1840-1902) و امیــل زوال (1840 -1928ھای تومــاس ھــاروی (از الـب

ناشی از فھــم مکــان در معنــای جدیــد  »قیمت زماندرک مفھوم بنیادی « د.کرردیابی توان می
راھــش را در کوچــھ یــا : «... گویــدمی تــس جایی کــھ ھــاروی در داســتانتوان دانست؛ آن می

آغاز کرد، خیابانی کھ قبل ، خیابان تاریک و ناھمواری کھ برای تند راه رفتن ساختھ نشده بود
ای روز را بھ شکلی بسنده ھای تک عقربھشمند شود و ساعتمتر زمین ارزاز آنکھ ھر سانتی
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ھــاروی از  بھ دیگر سخن تصویر ذھنی .)57، 1392، » (ھارویاحداث شده بود ،تقسیم کنند
 کلیدی از شھرھای صنعتی امروزین اســت کــھ چگونــھ بــا ســیطره بــر شھر بیانگر این گزارۀ

ی و عینی از زمــان بــر زنــدگی زاعفضا و مالکیت بر زمین شھری، مفھوم جھان شمول بھ انت
 و عمل اجتماعی آنان پیروز شد. ساکنان

... را ھای فلسفی و اجتماعی مارکس از تقسیم کار، سرمایھ، تولید و بندیھاروی صورت
زیرا مارکس بسیار کم در  ،دھدتر نمایش مینویسان بھ شکل روشندر آثار شاعران و داستان

بــھ  شــھری ۀتجربــ ھمچنــین ھــاروی در کتــاب  ھ اســت؛شھر بھ صورت مستقل سخن گفتــ  باب
س در اشعار بودلر، والتر بنیامین، پروست و جویس انقالب مارک ۀمصادیق مختلفی از نظریھ

ت مختلــف فرھنگــی ابازنمایی شھر در ھنر، ادبیات و تولیــد در زمینۀ )69، ھمانپردازد (می
 ، جغرافیــا وشناسی، روانشھریشناسی ھای مطالعات فرھنگی، جامعھاری در حوزهآثار بسی

ا و نھ بھ گستردگی آن است. نھ بھ قدمت اروپاین بحث در ایران  تولید شده است، اما پیشینۀ  ...
 ی ارائھ گردد.یھاھنری و ادبی نمونھھای ادامھ تالش شده است کھ برخی از حوزهدر 

 
 ننی تھرانظر ذھ: م5

ھنــری  حتــی در یــک گونــۀای مختلــف زوای و نیز از اگرچھ تھران مناظر ذھنی متعددی دارد
ذھنــی ھنرمنــدان و ھایی از منظــر ، امــا بــا ھــدف ارائــۀ نمونــھقابل ردیابی و بــازخوانی اســت

خســرو  ســاختۀ ســرایدار ،، بــھ بررســی دو فــیلمھایی کــھ در بــاال اشــاره شــدمتناسب بــا نمونــھ
ل فضایی تھــران اثر رضا میرکریمی خواھیم پرداخت. تحلی امروزو  1355در سال ھریتاش 

 .پایتخت در شعر حدیث فوالدوند صورت گرفتھ استدر داستان سینا دادخواه و بازنمایی 
 
 در داستان منظر ذھنی تھران: 5/1

 منتشر شدۀھای ترین داستاناز جملھ پرفروش  سینا دادخواه نوشتۀ   سوموآباد خیابان سییوسف
رمــان  50، از میان از سوي آنان تھران یكتابفروش 66در نظرسنجي از  1388-89سالھای 

 ترین ویژگی ایــناما مھم، است گزیده شدهبر 88داستان ایراني و خارجي در سال  و مجموعۀ
بــھ عنــوان  ھاست. تھران در این رمانستقل تھران در میان سایر شخصیتشخصیت م داستان

جایگاه تھــران در  محل وقوع حوادث داراي عینیت ملموس و ھویت و نیز زمان متعین است.
بھ قدري محــوري اســت كــھ در صــورت حــذف آن تمــامي  سوموخیابان سي آبادیوسفداستان 

 ریزد.فرو مي داستان ساختمان
 



 

 14 

 
 نوشتھ سینا دادخواه  4و سوم آباد خیابان سییوسف .  4شکل  

 
امــا شــاید بــھ عنــوان اســت،  بنــدیو طبقھ از زوایای مختلــف قابــل بررســی تھران دادخواه

را  شــھرایــن کالنھا کھ بھ نوعی محور بازنمایی گییژسایر وبھ  رین وجھ تمایز نسبتتیاصل
خــدا شــھري  آباد تھــران، در یوسف بتوان بھ جایگاه خدایی تھران اشاره کرد. ،دھدتشکیل می
ھاي داستان در دستان قدرت مطلقي است بھ نام تھــران. تقــدیر آنــان سرنوشت آدم .زنانھ است
زاده  آن نیست. شھروند تھراني در چنبرۀ  ي شھر از پیش نوشتھ شده و گریزي ازھادر خیابان

اي دیگر و عاشــق شــدن در خیابــاني و مــردن در اي از شھر، زیستن در گوشھشدن در گوشھ
شــھر و نــاتواني از  ت. سرنوشــت او گرفتــار شــدن در جاذبــۀای درھمین شھر گرفتار اسخانھ

«خیابــان  :گویــدن روست كھ شخصیت داســتان در جــایي مياز ایجاذبھ است؛ گریختن از این 
م، بھ راه راست ھــدایتم فرمــا» جویپرستم و تنھا از تو یاري ميانقالب مھربان، تنھا تو را مي

 فضــاي داســتان حــائز اھمیــت اســت، چھــرۀآنچــھ در . )45ص ، وســومآباد خیابان سيیوسف(
 آیــد.ارد بــا مــن راه ميجھــان د شــود.ميگھان راه خیابان فرعــي بــاز نا: «مھربان این خداست

افتد. ده سال پیش ھم راه ناگھاني باز شده بود، خیابان میرداماد با آن معجزه ھنوز ھم اتفاق مي
. )47ص ، ھمــان(» ھاي روشنش براي من قرق شده بــودھاي لخت دو طرف و مغازهدرخت
ھاي شــھري، نســبت نشــانھھا، ، شھر نشــانھگیردصورت می یابي شھر از طریق برندھاھویت

: شــودپارچــھ ميشھري كھ در یك كلیت دوبــاره یك تكۀمیان پوشش، سبك زندگي و ھویت تكھ
. )8ص ، ھمــان( »طول و عرض پاســاژھاي تھــران قســمتي نــامرئي از ابعــاد مــا شــده بــود«
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كننــد و رویــاي جھــاني ھــا را تماشــا ميروند، ویترینھا طاق و جفت توي گلستان راه ميآدم«
ھاي زندگي جھاني داري و... سبكھا و سرمایھبرندھا، مارك .)29ص ، ھمان( »بینندشدن مي

خ پاســاژھا در روح تناســ ؛ ه اســتتھران را تبدیل بــھ مكــاني بــراي آرزوي جھــاني شــدن كــرد
زارا فقط : «خوردجای کتاب بھ چشم میایدر ج  ھا با پاساژ و بالعكسشدن آدمھا، یكيتھراني

، لویی ویتون الھیھ الکی گران است ... ،تامی زعفرانیھ حرف ندارد ساژ آرین،...در زارای پا
رفتیم تــوي . وقتــي مــي) زدهsaleســیل (آبــاد، بوســیني عباسآورده ...،  بنتون ونک پــاییزه ...

 .)9ص ، ھمان( »شدیم، دكوراسیون، نور، رنگ ھا، انگار وارد شھري نامریي مينمایندگي
ھاي كوچكي است. جرمي كوچك با چگــالي بــزرگ و عظــیم از قیانوسھا، ااقیانوس پاساژ

شویم، اقیانوس آرامي كھ آرام نیست، عمقي كھ تاریك این رو با تناقض از تصاویر روبرو مي
سرما، پناھگاھي گرم است. شھر پناھگــاه،  ي كھ چون روز روشن است و در میانۀنیست، شب
کھ نویسنده بھ عنوان بخشی  داستان دانست ی شھریشاید بتوان اکباتان را تنھا فضا؛ شھر امن

مرکزیت آن نسبت بھ  وابستگی و دلبستگی آشکار، جزئیات دقیق، از خود تصویر کرده است.
جــایی کــھ  سایر فضاھا از جملھ این تمایزات است. شھر منظم ،مــدرن و دارای نظــم ھندســی،

و دیگــري، دیگرانــی کــھ بــھ  ھاي عددی دارای بار عاطفی ھستند. اكباتــان مــرز خــودينشانھ
، اکباتــان بــھ عنــوان یــک وســومآباد خیابــان سيیوســفدر داســتان  .شوندقارچ سمي تشبیھ می

تنھا جایی است کھ حكم خانھ ھویتي است.  محلھ، دارای تمامیت ساختاري و نوعی یکپارچگی
 .جاستآرامش و پناه در آن را دارد. شھرك اكباتان با مادر یكي است. جایی کھ امنیت،

و  آزادی ایــن .اســت و آگاھی جایگاه خردشھر کھ زیمل گفتھ است، کالنچناندر ھر حال 
ســاکنان  از مواھب طبیعی را برایگسترده  مندیلذت و بھره ھایزمینھ است کھ اقتصاد پولي

سازد. از ایــن روســت کــھ مــدرن بــودن یعنــي تعلــق داشــتن بــھ مخاطرات موجھ می آن با ھمۀ
خــود و جھــان را  پــیش روی  رشــد و تغییــر ،روزانــھ، شــادي، تنــوع ھــایمحیطــي كــھ ماجرا

فوق  منظراین  از کند.ھا  تھدید میداراییزمان ما را بھ نابودي و تخریب ھمۀ گذارد و ھممی
د، آنان مردان و زنــاني ھســتند ھستن بھ نحوي عمیق مدرن وسومآباد خیابان سيیوسفھاي آدم

ھاي (موضوعات) شناختند. در عین توانایي تغییر جھــان ، ابژهكھ در عین سوژه (فاعل) بودن
 .خود درگیر جھاني ھستند كھ در كار تغییر آنان است

ھــا، ھا، خوراكھا، لباستھران آكنده از مدرنیزاسیون است، برندھا، ماركتھران دادخواه، 
ً زم، كتابھا، پاساژھا، لواماشین  ان با لذت ھمراه است.دگي در خیابزن  ھا، موسیقي ... و اساسا

ھمھ تفریح و مد و خریــد، نشســتن و گفــتن و ارتبــاط را ھاي داستان با تمام وجود اینصیتشخ 
و دوري از آن ترســناك و  این ابزارھا دلچسب و خواســتني اســت دارند. تھران با ھمۀ دوست

  ھا كجاست؟ناممكن اما میل بھ بازگشت بھ ریشھ
 اغواگرانــۀ گشــتگی در امتیــازاتمیــان گم ،و ســنت ســممیــان مدرنیپنھــان چــالش  ھايالیــھ

 منسجم و باثبات بھ نحوي در كتاب قابــل ردیــابي اســت. تمنــای و شناخت گذشتۀمدرنیزاسیون 
گیرد و بھ تو آرامش دھد. اكباتاني كــھ تــو را بــھ مــادر و بــھ خانــھ فــرا شھري كھ تو را در بر

ھا محافظت نوريھا و میدانايو را از بیمھزد. تاي كھ تو را از دیگري جدا ساخواند. محلھمي
اساسي در  چالش. كندجوش با دیگري یكي ميي كھ تو را در ھمان دیگ درھمھایكند، از آفت
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معنــایي عمیــق ھا و امكانات تكنولوژي، ثروت و لذت و آن بيشرط توانایيقیدواین پذیرش بي
 .خفتھ در باطن آن است

ھاي روشن و استوار و اشــتیاق كي زیستن بر اساس ارزشتعارض میان دو میل قدرتمند ی
ھــا را محــو مــدرن كــھ ھمــھ ارزش در امكانات نامحدود زندگي و تجربــۀور شدن ما بھ غوطھ

منــدي از مواھــب مدرنیزاســیون میــل در داستان دادخواه بھ سوي برتري لــذت و بھرهكند. مي
ورنــگ، شــتني، لطیــف، خــوش آبداجــایي دوست دارد. از این حیث تھران جاي راحتي است

امان خیابــان ســي و مھار. زیستني پرشتاب و فاقد اســتقرار، ســ لقابمتنوع و البتھ شتابان و غیر
گونھ است کھ میل بھ ثبات و بازگشت بھ ، اینیندۀ  نداآ سوم گذشتۀ حامد است، ھمچنان كھ لیال

خریــد، رســتوران  نھ جايخانھ باشد،  ،گرفتن در شھري كھ جاي زندگي باشدھا و قرار ریشھ
 .شودھای پنھان کتاب دیده میزدن و برند پوشیدن در الیھرفتن، پاساژ، دور

 ھنی تھران در فیلممنظر ذ: 5/2
، بھ بررســی دو فــیلم در ای ثابتوم تنوع مناظر ذھنی شھر در رسانھرای درک بھتر از مفھب

خســرو ھریتــاش، ســاختۀ  دارســرایایم. نی مختلف و مقایســۀ ایــن منظــر پرداختــھدو مقطع زما
علــی ( فــیلم بــا نمــای رحمــان کنــد.یدوربین خــود بازنمــایی م یچۀرا از در 1355تھران سال 

او کــھ ســرایدار یــک شــرکت حقــوقی  شود،نصیریان) کھ در حال نماز خواندن است آغاز می
کھ شــوھرش بــھ کویــت رفتــھ برعھــده را مانده و خواھر باردارش برادر عقب است مسئولیت

رد. مشکالت اقتصادی او دلیلی است تا در میھمانی رئیس شرکت بــھ عنــوان پیشــخدمت بــھ دا
فرھنگــی دو گــروه از  فاصــلۀ کار مشغول شود و دوربین ھریتاش شکاف اقتصــادی و بیشــتر

   گذارد.ن تھران را بھ نمایش میاساکن
 

 
 5. پوستر فیلم سرایدار 5شکل  
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 8ی شــھرت و پیشــرفت بــا دوربـــین داوود پســر رحمــان (ســعید کنگرانــی) در ســودا
و از او در حــال ســرقت فــیلم پــردازد اش بــھ تصــویربرداری پنھــان از پــدرش میمتــریمیلی
شــود. داوود در ود از تلویزیــون باعــث اخــراج پــدر و آوارگــی او میوگیرد. نمایش فیلم دامی

عقــب  یگذراند و عشق نافرجــامش و مــرگ عمــواتاقک نگھبانی خط آھن پدربزرگش ایام می
. زنــدبار زندگی رحمان و خانواده اش را رقــم میفاجعھ اش در زیر چرخھای قطار پایانمانده

تــو تودر ھاییداوود، قالب نگاه دوربین ھریتاش و ترکیب این نگاه با تصاویر سرایداردر فیلم 
انی نشینکشد. حاشیھنشینان شھری را بھ تصویر میحاشیھ یختۀگسو ازھمپُرتعارض  از زندگی 

آھن می ایستند تــا شــاھد قطارھــایی باشــند بند خطیلۀ راهکھ ھر روز برای رفتن بھ کار پشت م
 .کندمیتھران سرازیر بھ اطراف از نشینانی شبیھ خودشان را کھ حاشیھ

تغییر داوود در طول فیلم از فردی شریف بھ آدمی شارالتان انطباق او با شرایط اجتماعی 
 مانــدۀتھران است. نعمت بــرادر عقب ھمنوا شدن با فضای زندگی وپیرامونش و نوعی اجبار 

 ایدر مصــاحبھ است. ھریتاش 1355فیلم ھریتاش در تھران سال  چھرۀ ترینرحمان، انسانی
: گویداش چنین میروستاییو متفاوت با خانوادۀ شبھ  داوود و انتقاد از شخصیت شھری  دربارۀ

روز با من بیایید تا گذرد بیگانھ ھستید، شما یک ر شما میاصالً مثل اینکھ با آنچھ در شھ شما«
صدھا داوود را در محیط خود شما نشان دھم. در نزدیکی پلی کھ فیلمبرداری شده دبیرستانی 

نام اتابکی، شما فقــط یــک ظھــر مقابــل آن بایســتید و چنــد نمونــھ داوود را نشــان و تــا ھ است ب
 .)www.cinamay-azad.com: ایران سایت سینمای آزاد» (منزلشان تعقیب کنید

ھای پرقــدرت، شــھری گســیختھ، بــا حاشــیھ 1355منظــر ذھنــی فیلمســاز از تھــران ســال 
 ایو فاصــلھ فروپاشــی، نســلی درگیــر بحــران ھویــتدر حــال  ایخانواده مدرنیسمی عاریتی،

کند. تحلیل فضایی تھران بیــانگر شــھری را بازنمایی میھا ھا و نتوانستنبزرگ میان خواستن
بدون خاطره، فاقد روح و یا بھ عبارتی دارای معانی کانونی بسیار ضعیف کھ آرزوھــا در آن 

کشــند. ای را میای دارنــد و نــھ انتظــار آینــدهدر آن نــھ گذشــتھ میرند و شھروندان بھ نوعیمی
ارتبــاط بــا رحم و بیو سیاســی، ســازمانی بــی فقدان توازن فضایی و سازمان قدرت اقتصــادی

 .اجتماعی ھستند بدنۀ
نشــین تھــران، دستمحــالت تھیکنــد: «گونــھ توصــیف مینشینان را اینآصف بیات حاشیھ

... میدان جلوی حیاط،  ھای باریک بودآلوده با کوچھ لبریز از جمعیت درھم و برھم، محیطی
 ، از پھــن کــردن لبــاس، بــازیروزمــره ھــاییتھا برای حوادث مھــم و فعالتجمع محل اصلی

وۀ شد. اسامی این محالت بیانگر نح ... محسوب میجوانان بالغ  ھا تا میعادگاه مخفی برایبچھ
 2حــداقل  1359آبــاد، حصــیرآباد و ... تــا ســال آباد، زورآباد، حلبیآنان بود، مفت گیریشکل

-63، 1379( بیات،  »ن سکونت داشتندنشین تھرادستمیلیون نفر انسان فقیر در محالت تھی
59(. 

مجموعۀ بــزرگ در گفتــار عامــۀ مــردم و  با این محالت و نوع مواجھۀ ھویت ساکنان این
نشین و در آلونک  نشین،زاغھ ھا، مردم جوادیھ،آبادینازی شد. واژۀشان منعکس میگذارینام

وسط از آنان بــا لفــظ تحقیرآمیــز، مت دست بود. افراد طبقۀ از این نشینان،ن حاشیھزبان مسئوال
کردند. این تصاویر در ســینما و ادبیــات قبــل از انقــالب در نگــاه انتقــادی عملھ و حمال یاد می

http://www.cinamay-azad.com/
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ســاختۀ  ینــامیــرۀ دافــیلم ، زیــر پــل جوادیــھبــا عنــوان  مطرح شده است. شعر خسرو گلســرخی
-70 ،ھمــانھا بود (هنگا ھایی از ایننمونھ ساعدیاثر دانی مھرجویی بر اساس داستان آشغال

68(. 
سیاســت پیشــروی آرام  ،زعم بیــاتبــھ نشینحاشیھ طبقۀ انقالب اسالمی فرصتی بود تا این
ســاز در زمــین و وجھــت تصــرف خودســرانھ و ساخت خود را ســازماندھی کننــد. اقــدامی در

 بــا تخریــب 1353فضاھای عمومی، تعارض و رویایی مــدیریت شــھری تھــران کــھ از ســال 
ــانونیحاشــیھھا و زاغــھ ــھدر  ھای غیرق ــھ، شــمیران، تھرانجوادی ــارس، مجیدی نو، افســریھ، پ

تــاریخی ســاکنان ایــن  ظــۀدر حاف ،علی آغــاز شــده بــودآبــاد، چشــمھآباد، دولتمســگر، مشیریھ
صــدھا  بــا حمایــت، سازی شــھرداریھای ویرانبار جوخھخشونت ھایمناطق باقی بود. شیوه

ھای پایانی حکومت سال ھای نظامی تصاویر تکراریا و جیپھنظامی و ھمراھی کامیونشبھ
 نشــینان تھــران تنھــاحاشیھ. پھلوی بود. اسامی فوق امروز نام محالت اصلی شھر تھران است

آبــاد را دولت ھــای آپارتمــانیھزار خــانوادۀ مســلح بلوکسھ روز پس از انقــالب در قالــب ســھ
ھــای میردامــاد، انقــالب، خیابان رھــا شــدۀ ایھو ھتل ھای لوکس، ویالھا؛ خانھتصرف کردند

آنچــھ ھریتــاش در ســال ؛ )115-118 ،ھمــان( پارک اللــھ از اھــداف بعــدی بودنــدو تجریش، 
 .صورت واقعیت بھ خود گرفتھ بود 1358-57نشان داده بود در سال  سرایداردر فیلم   1355

ی، شــھری مــدرن کریمــ ساختھ رضا میر امروزمنظر ذھنی تھران در فیلم  ،دھھ بعدچھار 
ســالی اســت کــھ در پایــان ارد. یوسف (پرویز پرستویی) رانندۀ تاکســی میانگذرا بھ نمایش می

شــود و از او اش میوان مســافر ســوار تاکســیزن بارداری (شھال گلستانی) بھ عنروزکاری، 
روزی بــھ عنــوان مجــروح  بــرد کــھ ظــاھراً خواھد؛ یوسف او را بــھ بیمارســتانی میکمک می
مراحل بســتری کــردن او را ر آن بستری بوده است. زن باردار پولی ندارد و یوسف جنگی د

ه و رھا شده اســت دھد. زن جوان بارھا سقط غیربھداشتی داشتھ و بارھا کتک خوردانجام می
داشــتی بــھ او کمــک ھیچ چشم، بــیشــود او در پرورشــگاه بــزرگ شــده. یوسف کھ متوجھ می

یوسف در سکوتی عمیــق تنھــا ؛ کنان بیمارستان علیھ اوستاما قضاوت پزشک و کار کند،می
یوسف کھ نوزاد او را با خود بــھ بھ کار خود مشغول است. پایان فیلم مرگ زن جوان است و 

 برد.میخانھ 
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ھ ، فــردی را بــ شود. مرد مســافرسافری در حال صحبت تلفنی آغاز میتصویر م امروز با
ھای شھر اســت کــھ بــھ ســرعت زمینۀ مسافر خیابانکند. پسنابود کردن تھدید می سندسازی و

تیتراژ فیلم ھمراه با صدای رادیو تاکســی اســت کــھ اخبــار  ،گذرند. پس از این آگاھی اولیھمی
 کند. یوسف تماشــاگر ھــرروزۀھای تھران را گزارش میھا و اتوبانیکھای سنگین خیابانتراف

نبــال خلــوتی در خواند گــویی بــھ دگرداند و رادیو مناجات مییو را میاو موج راد شھر است.
میان رحمان ھریتاش و یوسف میرکریمــی وجــھ مشــترک آغــازین  است. این ھیاھو و آشفتگی

ای میــان دینــداری یــک روســتایی و است. مذھبی شخصی با فاصلھ تعلق خاطر آنان بھ مذھب
کنــد. حرکــت ود آشکارا احساس نــاامنی میشزن بارداری کھ سوار تاکسی او می یک شھری.

. تصــاویر و فضــای رحمی تھران استتوجھی و بیاکسی در شھر دائماً بازتاب خشونت، بیت
رحمــی، فقــدان ھمدلــــی، حاکمیــت پــول، بی ،درپــی از نــاامنیھــای آن تصــاویر پیشھر و آدم

کراسی شــھری ، چھرۀ بروھا در بیمارستانو فردیت است. سلسلھ مراتب و تخصصخشونت 
ای ھر مناسبات انسانی کھ در میان فرممیان کارکنان و بیماران نھ د کند. رابطۀرا برجستھ می

ھــای شــھر را بــھ ھــم یابد. ھیچ خاطره و یا ھویت جمعی آدماداری و روابط پولی سازمان می
ر سرپرســتا در بیمارستان حتی خاطرات قدیمی یوسف از جنگ فقط در حافظۀ زند.پیوند نمی

ھــا در آن ســاز اســت کــھ آدموتھران میرکریمــی شــھری در حــال ساختد. شوھ یاد آورده میب
تــالش مســافری بــرای حــرف  کارخانــھ و ند. فضای سرد و ساکت مسافران خستۀاھمیتی ندار

ی بیرونــی شــود کــھ در نگــاھدیگری بھ گفتگوی بــا خــود منتھــی میزدن و تنھا حرف زدن با 
رکریمــی یوســف بــھ طــرز عمیقــی تنھاســت. او نــد. در تھــران میکفردی روانی را تــداعی می

شــود. شــکال مختلــف در تھــران تولیــد و بازتولیــد میھای تنھــایی اســت کــھ بــھ اانســان نمایندۀ
 کند:نجا تھران» سروش ھیچکس را پخش میرادیوی یوسف در میان تنھایی مسافران « ای

 
 ھباعث تحریک  بینیاینجا تھرانھ یعنی شھری کھ ھر چی کھ توش می"

 فھمی تو ھم آدم نیستی یھ آشغال بودی دونی میروحت تا تو آشغال ھتحریک 
 خوای باشی مثھ بره بذار چشم و گوشتو من باز کنم یھ ذره اینجا ھمھ گرگن می

 "لعنتی شوخی نیستش ھاینجا تھران
 

ــران از  ــافتگـــذار تھـ ــھ ریـتــ ھ )Gemeinschaft( گمینشـ ــافتاش بـ  )Gesellschaft( گزلشـ
ــھ مدرنیســممی ــذار ب ــی، گ ــی یرکریم ــانی ب ــران اســت. رحم و غیرانس ــھری کالن 1391تھ ش

 .است تکھتکھھای ھویت ردیت تلخ ،با فز ، شھری مھاجم و متجاوآرمانیضد
چنــین گفتــھ و فــیلم دیگــرش ایــن فــیلم  دربارۀبا مدیران شھرداری  یمیرکریمی در گفتگوی

ً ھ ک است امروز دچار مشکالت پنھانی جامعۀ« :است تر از مشــکالت آشــکار  خطرنــاکبعضا
زمانی کھ . وجود آمدن مشکالت دیگر باشندھتوانند بستری برای بھستند و بسیاری از آنھا می

ای زیادی مواجھ شدم کھ یکی دھندهتکان ھایبا آمار را بسازم بھ ھمین سادگی قصد داشتم فیلم
بــود بــھ ھمــین  دارزنــان خانــھخصــوص طالق توسط زنــان و بھاز آنھا درصد باالی تقاضای 
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حوادث روزنامھ گفتھ  ھرگز در صفحۀاند و ن این زنانی است کھ دلتنگ و خستھسادگی داستا
 .دار دلتنگ شده استزن خانھ شود کھ یک نمی

 بسیاری از مشــکالت گســترش شھرنشــینی بــدون توجــھ بــھ مباحــث فرھنگــی اســت. شۀری
کشیدن خیابان و اتوبــان در ســطح شــھر اســت  ھادمتصور کھ راه ارتباط آھا و این انباشت آدم

 .تصوری خطاست
گرایی است کھ دنبال پیدا کردن راھکار اســت و در انسان درون امروزشخصیت اول فیلم 

ھــای رســمی ای کــھ تریبوندر جامعــھ .شود اما تردیدش مقدس استاین مسیر دچار تردید می
دچــار تردیــد شــدن بســیار مھــم اســت. از  واحد بپیچند نسخۀ مسائل یک  ھمۀ سعی دارند برای

بــھ  امــروزدر فیلم شده.  طرف دیگر فضای کھ ما در آن قرار داریم دچار یک بحران اخالقی
دنبال این بودم کھ این پرسش را مطرح کنم کھ اگر ھر یک از ما بھ جای شخصــیت اصــلی و 

ــیم و ســوالی نپرســی ــھ زن کمــک کن ــھ ب ــودیم ک ــا حاضــر ب ــودیم آی ــیلم ب (ســایت » م؟قھرمــان ف
 .)1393نورتابان
جنــگ را  ،یونس بھ عنوان رزمنــده و جانبــاز فیلمی بھ دنبال آشتی است. امروزھمھ با این
ھا و د و آشغالریزآب خود را درون گلدان می ماندۀکند. تھھای خود نمیتحمیل دیدگاه دستمایۀ

... او در عمــل  و کنــد،کنــد، راجــع بــھ دیگــران قضــاوت نمیگلــدان را جمــع میسیگارھای تھ
مندی در برابــر قضــاوتھای دیگــران و محافظ قدرت. سلف پرقدرت او شھروند و مدرن است

 است. اشمحافظت از حریم خصوصیابزاری برای 
 
 : منظر ذھنی تھران در شعر5/3

موسیقی بیشــتر ساختن . منتشر شد ۱۳۹۱در اسفندماه سال  رضا یزدانی، خاطرات مبھمآلبوم 
را  ،تھران تھران ،قطعات ترینارن ھمایونفر برعھده داشتھ و یکی از معروفقطعات آن را ک

 :اندیشھ فوالدوند سروده است
 گمقصھ رو می  ... ھمۀ حوصلھ ندارم اما

 اونجایی کھ دوست ندارم ...  قصھ رو حتیھمۀ 
 ای اینکھ بنویسیم ... ج   بذار صحبت کنیم این بار

 بدخیم عقدۀ ھ سری ... یوالوئراجع بھ دو جین س
 مرگمم موقتی نیست ...  دونم کھ دیگھ ُمردم می
 یھ صدای لعنتی نیست ...  کفنھوجواز دفن  این

 ھمھ بحران وسط این ...  شک ۀ حوتوی این بحب
 آسفالت … جا گذاشتم تو اتوبان ۀ خودمو گوش

 واسھ من نگیر دوباره...   خوابی و منگیژست بی
 پاره وو لت  عصبی...   کسی کھ جلوت نشستھ

 من  قصۀتخت دود و گوگرد … قھرمان پای
 بادجعبھ استخون و … غم پرچمای بی جعبھ
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 کودکی نسل ما رو … بھ قرنطینھ فرستاد 
 یا با تو شوخی نداشتم ...   من با زندگی و شعرم

 خیلی تلخھ سرنوشتم ...  تو شوخی بودیم ما واسۀ
 ھای نانوشتم دیکتھ...  حاال ھی غلط بگیر از

 سرنوشتم   بده جای.. .  یا کھ اوراق بھادار
 یھ مسیر منحنی نیست...  بین این صدتا اتوبان

 ایست   واسۀنده فرمان ...  کھ کسی پشت سرم ھی
 یادداشت  واسۀ   نویسممی...  اسم پایتخت و با خون

 تنھا چیزی کھ تو دنیا … روی پاھام نگھم داشت 
 سر و تھ کنم تو جاده … مقصدم تھش ھمینجاست 

 ام شعر و رویاست وسط برجای تھرون … ازدح
 

آگــاھی از اینکــھ بــا فضــای حوصــلگی اســت و پیشفوالدونــد از تھــران، بی روایتشروع 
و  غیردوستانھ و یــا غیرجــذاب روبــرو خــواھیم بــود. دشــواری زیســتن در فضــای مونولــوگ

توان شاھد بود. شاید بھ ھمین دلیل است کــھ گوی تھران از دید شاعر را از ھمان ابتدا میتک 
 .وشتن تالش و خواستی برای صحبت کردن و گفتگو استجای نھ ب

. از گوســت، پرسشــگر و در عــین حــال پاسخ پرخاشــگر فوالدوند، شعری - تھران یزدانی
. با وجود پاسخ را ھم بھ ھمراه داردزمان  و ھم از طرف دیگر گفتگو  ،والئیک سو بھ دنبال س

 اب دو الفبا پایتخت، طھرانتندی و عصیان و خشم در جستجوی نرمی و آشتی ھم ھست. انتخ 
 گشاید. شاید بھ ھمین دلیــل اســت کــھتھران، چالشی نسلی را در سرتاسر شعر پیش چشم می -

پــار، تیــغ بــر روی رگ، و، لتخــوابی، عصــبانیتوال، شک، بحران، مــرگ، بیئھای سواژه
 .ھای آغازین این شعر بلند استواژه منگی

و در واقــع شــاعر اســت. شــھر  شــعر اصــلیمخاطــب  ،قھرمــان داســتان تھران بــھ عنــوان
یــا تــالش  گفتگــو و شخصــیتی کــھ مخاطــب خــود دارد. حاکم بــر البتھ ر وشخصیتی زنده، مؤث
ا دلیــل ام است،ھای نسلی و یا گالیھنسلی میان با او محملی برای گفتگوی برای گفتن و شنیدن

ود و گوگرد اســت . تھران پایتخت دخطاب قرار دادن و صفت مخاطب ھم شایستھ توجھ است
آلــود شــھر دود عشق میان این دو و یا حداقل عشق نسل جوان بــھ ایــن بھ سخن درآمدن و دلیل

 .داد این ترانھنمی اگر عاشقت نبودم پا گوید،است جایی کھ می
تھران نقاشی تلخی از خاطرات کــودکی، نوجــوانی و جــوانی نســلی اســت کــھ بــھ  عاشقانۀ

، غــم جنــگ  ھــای شــھیدانجنازه تشــییع ،بارانشــک او مو شــود. خــاطراترسمیت شناختھ نمی
 .بھ قرنطینھ فرســتاده شــد شھردر این کالن نسلی کھ کودکی و اندوه پدران و در نتیجھمادران 

آمریــت و فقــدان انعطــاف در زنــدگی اجتمــاعی شــھر  ھایی کھ ھیچ پیچی ندارد کنایھ ازاتوبان
آزادنــۀ  ھایھای رفتارو فقدان زمینھان قضاوت دائمی بخشی از شھروند و ھعدم مفاھم است.

و یــا بــھ  بر ســر آنــان باشــد چوب تنبیھتا یا ، باعث شده ستجوانانی کھ شاعر سخنگوی آنان ا
ای ترس و خستگی، فضای آژیر و فرمان ایست و . فضالسکوت باشدحق دادنو  دنبال تطمیع
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کــھ محــض  انگــاری جملــۀ فضا را در این فضا و یا ناتوانی درک چرایی وجود این معناییبی
 .توان بھ تلخی دیدگرگھ زد بھ گلھ، می /خنده

کند کھ گروھی از ساکنان فرھنگی پایتختی را ترسیم میو   طھران فضای اجتماعی -تھران
ھمــھ طھــران دھد. بــا اینخود را بھ حاشیھ رانده، نادیده گرفتھ و تحت فشار قرار داده و یا می

 جمعی است. و حفظ خاطرۀ تند کھ مشکل آن ناتوانی بازتولیدقدیم و تھران جدید، یک شھر ھس
. اینکھ میان این نسل و شھر است شھر روزھای جنگ شھر در حافظھ این  این موارد از جملھ

 جمعــی در میــان و فقــدان حافظــۀ گسست ایجاد شده ریشــھ در انــزوای آن خــاطرات در شــھر
زند. دلبستگی و یا وابستگی ھمین ره میاما چیزی فراتر این دو را بھ یکدیگر گ ساکنان است.

گویی برای این نســل جــایی و سرشار از بن بست،  آلود و پرآژیرتھران دودخاطره با نسل بی
ھرجــا  ســوموخیابــان سیآباد یوسفداستان  قھرمان جز این شھر نیست، راوی این قصھ شبیھ

ور، تحمل جدایی از تھران چندان دنھ شود و گویی تا جاییکھ برود دلش برای تھران تنگ می
داند زیــرا ھــر بــار کــھ در ایــن و مقصد سفرھای نسل خود را تھران می ءدارد. فوالدوند مبدا

 تنھاتھران برای او ، بنابراینو  رسدمیکند، بھ تھران میتھ سرو جاده روزانھ و مسیر زندگی
ایــن حــد از  و دلیــل زیســتن اوســت. تــالش و ھــدف انگیــزه بلکــھ ،جایی بــرای زیســتن نیســت

 .داستان دادخواه ھم شاھد بودیم وابستگی را در
جویانھ شــھر اســت. ترین تصویر ذھنی شاعر از تھران، فضای آشتیمھم و شاید مھم نکتۀ

گــذر زمــان و ھا و حل شدن اختالف در ھا و گالیھاینکھ زمان، مرھمی است برای پایان تخلی
استقبال . شدن استدیداری برای آشتی و یکیتھران بھ مواجھھ و قرار   -  اجبار ھر دو طھران

توانــد ر فوالدونــد از ســوی مخاطبــان، میشــع رضــا یزدانــی و بــھ عبــارتی ترانــۀ گسترده این
شــمارش مخاطبــان پُر بر اثبات این مدعا باشد کھ منظر ذھنی این شعر با منظر ذھنــی شاھدی

و خوشــبین بــھ پایــان  زمــان آرزومنــدتلــخ و ھم یکی و یــا حــداقل نزدیــک بــوده اســت. ذھنیــت
، یکــی طھــران حاکمــان و یکــی دو فضــا زیرا اگرچھ بــاتھران،  ھای حاکم بر فضایدوگانگی

ھــای ایــدئولوژیک و شــھری از اســاس غیرایــدئولوژیک بــا انگاره شــھری ،انتھران محکومــ 
ای جــز پــذیرش وجــود نــدارد و چــاره روبــرو ھســتیم، امــا در جھــان واقــع یــک شــھر بیشــتر

ــدگاه ــبک ھای متدی ــاوت، س ــادات ف ــوع و اعتق ــای متن ــف رفتارھ ــدگی مختل ــر در مھای زن تکث
 .شھر وجود نداردکالن

کنــد. ھرچنــد از تھــران را ترســیم می ینــدۀتھــران گذشــتھ، حــال و آ -منظــر ذھنــی طھــران
ر پارادوکســیکال شــعر بــھ لحــاظ ســاختا. توان آن را نادیده گرفــتای خاص کھ البتھ نمیزاویھ
شــباھت بــھ حیــات جویانۀ شعر و بیان معتــرض و موســیقی، بیپیام آشتی مضامین وھا و واژه

ای دربارۀ ایــن نیست. شھری پر از تضاد و دوگانگی؛ فوالدوند در مصاحبھاین شھر  روزانۀ
شود. ھمین االن کــھ مــا متروپل بھ این بزرگی با ھمین جمع اضداد شروع می« گوید:شعر می

تکنولوژی محض از این میکــروفن گرفتــھ کــھ بــا آن صــدا ایم، جمع اضداد است. اینجا نشستھ
بینــی و از طــرف دیگــر، ھایی کــھ اینجــا میکنید تا ساعت ایشان و ایــن آســمانخراشضبط می

کنیم و ھا و صدای اذان؛ ما ھمین االن در وسط یک پارادوکس زنــدگی مــیصدای سنتی پرنده
بایــد جنــگ ھــم در مــورد ...  شــود.ن پــارادوکس وارد اثــرت میلف ھمیمؤبھ عنوان  بنابراین
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ای و مربــوط بــھ معتقد نیستم جنگ فقــط دوره ما وارث تبعات جنگ بودیم. چون اصالً  بگویم،
شــود، اتفــاق یک جغرافیا بھ نــام «مــرز» اســت. جنــگ تنھــا در جــایی کــھ تیــر، رد و بــدل می

مــن، وارث  تحلیــل اســت. نســلافتد. جنگ، صاحِب تبعاتی است و از زوایای مختلف قابلنمی
اتی برگرفتــھ از در این آلبوم موضــوع...  تبعات جنگ بود و آن تبعات، تبعاِت واضحی است.

فرامــوش . ولــی باشد و ھســت کــار را ســامان داده اســت آنارشی یا اعتراض بھ ھر آنچھ نباید
کنیم. چیزھایی کھ نباید باشد، ھست و چیزھایی کــھ ما در فضایی متناقض زندگی مینکنید کھ 

ھای بیرونی مختلف، در این آلبــوم ھا و آرایشد باشد، نیست. ھمین فضای متناقض با طرحبای
روزگاری کھ نســل مــن زیســتھ،  چون اصالً مختلف.  ھایی شعریطرح شده با استفاده از قالب

کــھ متکامــل شــده، تعمــد  پــارگی ایــن نگــاه و رنجــیپارهبیــان  در . مــنروزگار یکدستی نیست
 .)زیک ما( سایت مو ام»داشتھ

، مکــانی گســیختھ، دارای مرزھــای فرھنگــی شھر تھران در شــعر فوالدونــد تحلیل فضای
تــوازن از نظــر رویاھــا و برای ساکنان کھ تخطی از آن با مجــازات ھمــراه اســت، شــھری بی

فضــایی  ،و ســرانجام از نظــر ســازمان قــدرت خاطرات، شھری درگیــر میــان گذشــتھ و آینــده
 .اقتدارگراست

 
 ی و تحلیل نھاییبندجمع: 6

ــر  ــار اث ــران در چھ ــی تھ ــایمنظــر ذھن ــان باورھ ــانگر شــکاف می ــده بی ــی ش ــوم  بررس مرس
. وجــھ اســتھای درونی پایتخت از منظر خالقــان آثــار شھری با تصورات و الیھای ھمدیریت

تمایل  است، هھای اخیر بھ جامعھ عرضھ شدکھ ھر سھ در سالفیلم و شعری    مشترک داستان،
وادار بھ تھــران اســت. میــل بــھ توزانھ و در مواردی خوشبین و ھنگاه غیر کینھ بھ ھمزیستی،

و بازنمــایی شــھری مــدرن و انســانی مــدرن از تھــران از دیگــر جویی و پذیرش دیگری آشتی
 ارســراید الی است کھ تحلیل فضایی و بازنمــایی در. این در ح استوجوه مشترک این سھ اثر 

ھای تھران بھ سازد. ھجوم حاشیھمنعکس میخشونت را  نفرت و ،یرویرویا ،خسرو ھریتاش
جویی و پرھیز آرامشکھ در این رھگذر قابل تفسیر است. ھمچنانھای اول انقالب متن در ماه

منظــر ذھنــی میرکریمــی، بــا  ،ھای اخیــرویژه در ســالبھ ،از خشونت در سپھر سیاسی کشور
 است. دادخواه و فوالدوند سازگار

اه بــا یکــدیگر متضــاد بســیار متکثــر و گــ  ،شھرھا ازجملھ تھرانھنی کالنگمان مناظر ذبی
پــذیرش قواعــد زنــدگی و  ،درک ایــن منــاظر و پــذیرش و احتــرام بــھ ایــن کثــرت الزمۀاست. 

پذیرش دموکراســی شــھری و تــن دادن بــھ اصــل  رین قاعدۀت. مھمشھرھاستمدیریت در کالن
شــھروندان امکــان  درک درســتی از ذھنیــت بــدون ،بر این اساسپلورالیسم است. تلورانس و 

ھای بســیاری روبــرو با دشواری آنھا،و اجرایی  ریزیبرنامھ، گذاریسیاستموفقیت ھر نوع 
ھــای شخصــی مــردم محلــی در درک روایت ،و تصور از شھر درک منظر ذھنی. خواھد بود

یلھ و ابــزار تــرین وســ ھای اجتمــاعی مھمرسانھ ؛گذاران استھای رسمی سیاستبرابر روایت
 .درک منظرھای ذھنی شھر است
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ریزان با تصویرگران مناظر شــھری گذاران و برنامھدر مورد تھران گسست میان سیاست
 شھرکالن. رسد این گسست تشدید شده استبھ دالیل مختلف ھمواره وجود داشتھ و بھ نظر می

ســاکنان خــود  سرشت مــوزائیکی خــود از کثــرت منظــر و تصــویر در ذھــن تھران بھ واسطۀ
ً نوع برنامھ این ھر، بنابربرخوردار است از بــاال بــھ  ،متمرکــز گذاریسیاســت ریزی و طبیعتا

ویژه رشــد فردیــت در منــاظر ذھنــی شدن و بھ مدرن؛ پایین و آمرانھ راه بھ جایی نخواھد برد
آخــر  ، و نکتــۀســاز و ایــدئولوژیک ناســازگار اســتھمسان شھروندان تھرانی با رویکردھــای

ای رشتھشھر و تحلیل فضاھای شھری اساساً ماھیتی میان ذھنی درک مناظراز آنجا کھ نکھ ای
 ھای مختلــفتادان رشــتھن و اساندیشی ھنرمندان، متفکراھمفکری، ھمزبانی و ھملزوم  دارد،

 نماید.پیش ضروری می بیش از ،دانشگاھی، با توجھ بھ مشکالت تھران
 
 

 منابع و مآخذ
 

 ، ترجمھ: مراد فرھادپور، تھران: انتشارات طرح نو.تجربھ مدرنیتھ، 1379برمن، مارشال، 
، ترجمھ: محمد علی ذکریـایی و کـاوه اکبـری، نشـر منظر ذھنی شھرھای اروپایی، 1393بیانچی، فرانکو، 
 تیسا، چاپ اول.
ارۀ ، شـم1386، مھرماه مجلۀ رودکی، «تھران مخوف، نخستین رمان نقد اجتماعی»، 1386بیژنی، اعظم، 

19. 
 :کوشش، بھشھر ، سینما ، مجموعۀ انسان: ، در»سینمای نوپرداز و فیلمسازان منتقد، «1391، محمد ، تھامی

 .انتشارات روزنھتھران:  خان، سمعلیرضا قا
 .چاپ ششم نشر چشمھ، تھران: ، سوموآباد خیابان سییوسف، 1389 دادخواه سینا، 

 عـۀمجمو: در »، وسـومآباد خیابـان سییوسـفداسـتان  شـھر در بازنمـایی« ، 1392، ابوالحسن، سیدریاضی
 .نشر شھرتھران:   ، چاپ اول ، شھری در ھنر و ادبیات بازنمایی فضاھای مقاالت

 ، نشر پیال.ایمان بیاویم بھ آغاز فصل سرد، 1383فرخزاد، فروغ، 
اروپـا»،  1980ھا : منظرھـای ذھنـی و شـھری در سـینمای دھـۀ ، «از خودبیگانـھ1393النگفورد، بـری، 

 ، نشر تیسا.مجموعۀ منظر ذھنی شھرترجمھ: مینا خراسان فردی، در: 
 ، نشر مرکز، چاپ دوم.1332تا  1284تاریخ تحلیلی شعر نو از ، 1377لنگرودی، شمس، 

، ترجمـھ: آیـدین تراکمـھ و آتوسـا کاوی: فضا، زمان و زندگی روزمرهآھنگضرب، 1393لوفور، ھانری، 
 نو، چاپ اول. مدیری، انتشارات رخ داد

، ترجمـھ: سینما و شھر، فـیلم و جوامـع شـھری در بسـتر جھـانی، 1391مارک، شیل و تونی فتیز موریس، 
 میترا علوی طلب، محمود اربابی،تھران: انتشارات روزنھ، چاپ اول.

مظالعـات و ت دفتـر راانتشـاتھـران:  ، زاده: علـی بختیـاری، ترجمھرسانھشھر  ، 1391کوایر، اسکات، مک
 .اولرت ارشاد، چاپ زاھا وریزی رسانھامھبرن

 .چاپ اول ، تھران: نشر پژورک ، مقدمعارف اقوامی :ترجمھ ، تجربۀ شھری، 1392ھاروی، دیوید، 
 .انتشارات چاپخانھ سپھر بھمنتھران:  ، بوف کور، 1351 ، صادق ، ھدایت

 
 منابع اینترنتی:

در سـایت ، 1388 ماه سـالاسـفند روز ھیجـدھم، شناسی مطالعات فرھنگیروش، 1388 ، محمد جواد ، کاشی
 نشانی:انجمن جامعھ شناسی بھ 
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http://www.isa.org.ir/session-report/263 
بـھ نقـل سینمای آزاد  57 نشریۀ شمارۀ ، یان کارگاه فیلمسازی سینمای آزادبا ھنرجوش خسرو ھریتاگفتگوی 

 :سایت از
http://www.cinemaye-azad.com/archive/archive230.htm  

 1393تیر  10نورتابان در تاریخ  مناطق شھرداری تھران در موسسۀن گفتگوی رضا میرکریمی با مسئوال
 نشانی:نورتابان بھ  بھ نقل از سایت

http://nourtaban.com/?p=newsdet&catid=15&newsid=22 
ھم یک افسـانھ نیسـت بـھ آلبوم یک خیابان س یشھ فوالدوند و کارن ھمایونفر دربارۀد عنقا با اندمصاحبھ حام
 نشانی:در سایت موزیک ما بھ  1392 ماهمھر 18: پنجشنبھ نتشارصبا تاریخ ا نقل از مجلۀ

http://www.musicema.com/node/187378 
mindscape.php?term=define.com/dictionaryw.urbanww  

http://nourtaban.com/?p=newsdet&catid=15&newsid=22
http://www.musicema.com/node/187378

