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   پهلوي  رضايهاي دوره رمان درفضاهاي شهري تهران بازنمایی
  

  شهرام پرستش     
 سمانه مرتضوي گازار             

                              
  چکیده

 1320-1300(هـاي اجتمـاعی نگـارش یافتـه در دوره رضـا پهلـوي        با خوانش رمانبر آن است که   این مقاله 
 هايرمان ، بر این اساس   . دست یابد  بازتولید فضاهاي شهري تهران    چگونگی تولید و  روایت    به )هجري شمسی 

بـا   حجازي انتخـاب و نوشته  زیبامسعود و   ازتفریحات شب، مشفق کاظمیاز  یادگار یک شب و تهران مخوف
انـد کـه   دفضا را واقعیتی اجتماعی می  لفور.ي کیفی تحلیل شدندروش تحلیل محتوا از نظرات لفور و استفاده

عمـل  " و"فضاي بازنمایی شده"، "بازنمایی فضا"او با سه مفهوم  .دشو تولید میخاصدر هر عصري به صورتی    
ن یماض با به کارگیري مفاهیم لفـوري و مـشخص کـردن مـ       .پردازد می "تولید فضا "به بیان چگونگی     "فضایی

هـا در  تهرانیکه قریب به اتفاق   شد   نتیجه حاصل    این "ارزش مصرف " و "مبادله ارزش"،  "تولیدفضا"،  "ریتم"
 مـاب و فرنگـی ي  قـشر کوچـک تحـصیل کـرده    نپرداخته و صرفا   يي شهر هابازتولید فضا  تولید و آن دوره به    

این در حـالی اسـت کـه    . اند که فضاهاي شهري تهران را در تناقضات مدرنیته بازتولید کرده         است بودهمتجدد  
. ختـه اسـت  پرداي شـهري  بازتولیـد فـضاها   و به تولید ت خویش    تحکیم قدر  براي ایدئولوژي حاکم  وحکومت  

 يهمواجهـ  در ابتـداي شهر تهران  که   نشان می دهد     "ریتم خطی " و   "ايریتم چرخه "همچنین نتایج بررسی    
  .قرار داشته استبا مدرنیزاسیون جدي 

  .ش مبادله، ارزش مصرف، ریتم، ارز فضا و بازتولیدتولید، مدرنیته، وزمره رزندگی، رمان، شهر :یاصلواژگان 
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  لهئبیان مس
شـمار  این شهر حـوادث و وقـایع بـی   با انتخاب تهران به عنوان پایتخت از زمان قاجاریه تاکنون،    

هـایی  مقابله سنت بـا مدرنیتـه یکـی از تـنش    . استتجربه کرده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را   
ي دوره.  اسـت  نمود یافتهآن در و چه در بعد روابط اجتماعی  شهرياست که چه در بعد فیزیک    

تـاریخی تهـران   هاي مهـم   مدرنیته از برههسازي نهادینهيزمینهدر   او  اقدامات سببرضاشاه به   
رشـد   اجتمـاعی و تـاریخی    ویژه رمـان  ه  ب نویسی و رمان  است که  در این دوره   .دشومحسوب می 

   .گیري یافتنظر
 محملان  نچوشهر به    .دارندبا هم   گ  نویسی پیوندي تنگاتن  رمان  شهرنشینی و  ،در حقیقت 

بنـابراین گـزارش    . یابـد تشخص می عمومی  از  فضاهاي خصوصی   هر چه بیشتر     با تمایز مدرنیته  
 . داشته باشـد این تغییرات راتوان بازتاب که اي نیاز دارد زندگی روزمره ي مردم در آن به رسانه       

هـاي  رمـان ران به نحـو گویـایی در   ي مردم شهر تهزندگی روزمره.  نوین رمان است   ياین رسانه 
 تهـران مخـوف  آن دوره هـاي  رمـان از میان شـمار فـراوان   .  دوره بازتاب یافته است    آناجتماعی  

 تفریحـات شـب  ،  مـشفق کـاظمی  هـر دو از  ) 1305( یادگار یـک شـب   ن  آجلد دوم    و )1301(
شـان بـه   دمحمد حجازي بـا توجـه بـه میـزان استنا    از  )1312( زیبامحمد مسعود و     از   )1311(

از ایـن   پـیش   مطالعـاتی کـه     در   .فضاهاي شهري در این پژوهش از اهمیت بیشتري برخوردارند        
بـراي  . انـد مورد توجـه بـوده   شان بیشتربستر اجتماعیلحاظ  ها به    این رمان   است، صورت گرفته 
در ارتبـاط بـا   نـسبتآ منـسجمی    تحلیل هاي   است که   هاي جالل ستاري    در بررسی نخستین بار   

شـته و  اي ندا نمود اسـطوره  ها در این رمان    شهر  او به عقیده  . است  شده عرضهاز آنها   ان  شهر تهر 
صورت گرفتـه   متوناین ادعا صرفا با استناد به ظاهر        اما   .)1385ستاري،( نیستمکان  ترین  مهم

شـهري در  فـضاهاي   چرا که ،تري دست یافت  توان به نتایج جالب توجه    تر می و با تحلیلی عمیق   
 يمطالعـه  خواهان هااز خالل خوانش این رمان     ،به هر روي   .بازنمود یافته است  ها  رمان ایناکثر  

یـا اقـدامات   آ خـواهیم بـدانیم  مـی  اًو مشخـص  یـم ابـوده  قـدیم  در تهـران مـردم   زندگی روزمـره    
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یا مردم بـه  آ است؟ همراه بودهتناقض در زندگی روزمره مردم  رضا شاهی با تجربه     مدرنیزاسیون  
 گـم کـردن تناقـضات       برايیا این امر    آ اند؟ختهمسکونی پردا   تولید فضاهاي شهري و    باز تولید و 

 و از ؟ بـوده اسـت  ارزش مـصرف   تنـاقض میـان ارزش مبادلـه و   اً مشخصونیزاسیون ناشی از مدر 
مـسکونی   و تولیـد فـضاهاي شـهري     باز به تولیـد و   نیز  یا قدرت و ایدئولوژي حاکم       آ ،سوي دیگر 

  غلبه دارد؟در آن ) اي یا خطیچرخه(ریتم نوع کدام  ر شهر چگونه است ود هاریتم ؟اندپرداخته
  

   هنري لفور و بازتولید اجتماعی فضا
گـاهی  آ ،را بر اساس ماتریالیسم دیالکتیک مارکس      "1بازتولید اجتماعی فضا  "هنري لفور تئوري    

روابـط   ن و زمـا ، فـضا  رويدیدگاه جدیـدي بـه    کند و   میگذاري  قدرت نیچه پایه   زبان و  هگل و 
  زنـدگی روزمـره    ي در حیطـه    منفعل کنشگرکه با نقد     گشایدمین دو در جامعه شهري      ایمیان  

فـضاي   فـضاي ذهنـی و  ،  )طبیعـی (از منظر او فضا به سـه دسـته فـضاي فیزیکـی              . همراه است 
 امري اجتماعی است که در هر دوره بـا توجـه بـه          قبل از هر چیز   فضا   .شوداجتماعی تقسیم می  

 فـضا  ،همچنین .دشوباز تولید می اقتصادي تولید و سیاسی و، شرایط اجتماعی مان و مقتضیات ز 
کنش افراد یا به اصطالح لفـور   امر عینی که از خالل  دیالکتیک میان امر ذهنی و   ، است يفرایند

هـاي لفـور پیونـد دادن       یکی از دغدغه   .یابدنمود فیزیکی می   3بدن فضایی شده   و 2کنش فضایی 
د کـه از  کنـ ه مـی عرضـ هایی را براي چگونگی اتصال این دو  سه تایی بنابراین ،عین است  ذهن و 
هـا  اولـین دسـته از ایـن سـه تـایی      .گیرد شکل می"بازتولید اجتماعی فضایی "ن تئوري   آخالل  
  ).43: 1991لفور، ( 6ها بازنماییفضاي و 5 فضاییهايکنش، 4 بازنمایاندههايفضا اند ازعبارت

                                                
1 . The Social Reproduction Of Space 
2 . The Spatial Action 
3 . The Spatialized Body 
4 . Representational Spaces 
5 . Spatial Practices 
6 . Space Of Representations 
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 هـا و نـشانه ، همان فضاهاي زندگی روزمره است کـه از خـالل نمادهـا           هفضاهاي بازنمایاند 
 اي بـر فـراز فـضاي فیزیکـی    همچون الیه د ونشواستفاده کنندگانش درك می  تصاویر ساکنان و  

 گیرنـد،  در معرض تهدید وتغییر قـرار مـی    ي فضایی ودهاتوسط بازنم ها مدام   این فضا  .قرار دارند 
 داشـته و در مقابـل     خصوصی زندگی افراد پیوندي تنگاتنـگ     حریم   با اعتقادات شخصی و    گرچه

ها را نیـز بـه نـوعی فـضاي     رمان و  اسناد،ها لفور دستنوشته،در اینجا .کنندتغییرات مقاومت می  
 شـوند و تري از خالل این متون وارد عمل میآزادانه گیرد که افراد به صورتبازنمایی در نظر می

   .پردازندبه بیان افکار خود می
هاي زندگی روزمره به صـورت دیـالکتیکی   فضا از خالل کنش  که در آن، هاي فضایی کنش

تایی بعدي لفور یعنی     سه عوامل فضایی با یکی از      کنشمیان   ،اینجا در .شودبازتولید می  تولید و 
، کنـیم  بدین معنا که مـا واقعیـت را از خـالل مـشاهده درك مـی          ،دارد رابطه وجود  1مدركامر  

   ).162: 1999شیلد،  (سازیمهایمان متبلور مین را در کنش آنیم وکذهنی می
 هـا و  ن را در خیابان   آنمود   ایدئولوژي حاکم در ارتباط است و      با قدرت و  ها  فضاي بازنمایی 

قدرت حاکم از طریق ذهنی کـردن   .توان دیدها میساختمان ها ومجسمه،  میادین،  معابر شهري 
: 1993مریفیلد، ( خود دارد  ن در جهت اهداف و مقاصد     آازتولید  ب تولید و  تصرف و  فضا سعی در  

523.(   
برگرفتـه از پدیدارشناسـی    4متصورامر  و 3امر زیسته، 2مدركامر یعنی سه تایی دیگر لفور  

سـازي بـا مفهـوم    در یک معادل امر زیسته همان فضاهاي زندگی روزمره است و        .فرانسوي است 
چیـزي   تصور هر فرایند درك و  نیز اشاره به ذهن و متصورمر  ا. فضاهاي بازنمایانده منطبق است   

 نیز همان چیزي است کـه از  دركامر م. هاستبازنماییفضاي  معادل   از خالل عمل تفکر دارد و     
 از .سـازیم هاي روزمره مان متبلور می و در کنششویمن مواجه میآمان با طریق حواس پنجگانه 

                                                
1 . The Perceived 
2 . The Perceived 
3 . The Lived 
4 . The Conceived 
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غیـر   طـرف و فاصلی بی فضا را حد 1خود اساس عقل سلیم منظر لفور مردم در زندگی روزمره بر  
تر وابسته است که عقـل سـلیم      واقع این فضا به نظمی کلی      اما در . بینندمیها  مهم میان عینیت  

  . محدود به فضاي مشاهده شده استأ چرا که بینش عقل سلیم صرف،بیندن را نمیآ
فـضاي    ومـدرك همـواره فـضاي     در جامعه، لفور معتقد اسـت کـه    این سه فضا  با مقایسه   

انتـزاع  ، شـود تـصور مـی   نچـه آ" . دارنددرجه دوم اهمیت قرار  درورتصمنسبت به فضاي  زیسته
بـه   دهـد و گاه تجربه زیـسته را کمتـر نـشان مـی    آنا گاه وآاین انتزاع عینی سطوح   .  است 2عینی

  ).175: 2000کرنگ و تریف، ( "کندداري عمل می در خدمت سرمایهعلتهمین 
 زیـرا در ایـن      ،انتزاعی مـصرف شـود     خواهد فضا بیشتر به صورت ذهنی و      داري می  رمایهس

مانند  این امر .کننده استهم تولید شود وفضا هم تولید میاما . صورت قدرت سلطه بیشتري دارد
 -روابـط کـاري   ء،  اشـیا  ه با کاالها و   هافراد در مواج   مارکس معتقد بود  . نیستمارکس  وارگی   شی

کاالهـا در   وء در مراکـز خریـد بـا اشـیا     افـراد  .کننـد ن را مشاهده نمی   آفته در پشت     نه تولیدي
انگـاري یـا فتشیـسم کـاالیی      بتشوند که همان در نمودي متفاوت مواجه می  اي رمزگونه و   هاله
  ).53: 1991لفور، ( است

از ن آ زیـرین  ي که الیه   است روابط کاري داراي موجودیت اجتماعی حقیقی     فضا نیز مانند    
آنچه در ارتبـاط بـا   داري همانند لفور نیز معتقد است سرمایه. کندداري پیروي می  منطق سرمایه 

فضا بیشتر بـه صـورت   انجام داده است، در تالش است تا        هر چیز دیگري   یا   ي، کاالها کارروابط  
به ایـن  .  خواهد یافت  نآقدرت سلطه بیشتري در      تصرف و  امکان دخل و   زیرا،  دشوذهنی درك   

بـه همـین    و دهـد گاه تجربه زیسته را کمتر نشان مـی       آنا گاه و  آ این سطح ذهنی سطوح   یق،  طر
  .کند عمل میداري در خدمت سرمایهسبب،

                                                
1 . Common Sense 
2 . Objective Abstraction 
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 مفاهیمی نظیر  تقابلی تقسیم بندي در،هاي لفورگانهبراي فهم بهتر سه توان می،در نهایت
ارزش   نظـم نزدیـک و  ،يودفـضاهاي بـازنم  ، فـضاي زنـدگی روزمـره    ،   فضاي زیسته  ،مکان،  عین

 فـضاي ، )تـصور شـده  ( متـصور  فـضاي  ،فـضا ، مفاهیم دیگر نظیر ذهن را در یک گروه و مصرف
 ارزش مبادلـه را در گروهـی دیگـر         و نظم دور ،  )هابرج بناهاي یادبود و  ،  هاساختمان( هابازنمایی
دوم بـر   ي دسـته    اسـتیال  ایـن دو گـروه و        ي ناسازگار برايداري   سرمایه ،به عقیده لفور   .قرار داد 

، 1براي اتصال این دو سـطح از مفـاهیمی نظیـر کـنش فـضایی           لفور. کنددسته نخست عمل می   
هاي فضایی به صورت دیالکتیـک هـم   کنش .کند استفاده می3بدن فضایی شده  و2مدركفضاي  

ذهنی  تصور از تجربه بدنی در فضاي زیسته    . داللت دارند  متصورهم بر فضاي     بر فضاي زیسته و   
 .شـوند  مستقیم زیـسته مـی     ،نکه مفهوم سازي شوند   آهاي فضایی قبل از     کنش. متفاوت است  ما

اي  تجربـه در مقـام  بدن   .گیرد صورت می  سپس ذهن   و از خالل بدن   اًرابطه یک فرد با فضا قطع     
  درك شـده  فـضاي زیـسته و  ، به عقیـده لفـور   ،درنتیجه.  بازنمایی شده است   یزیسته خود فضای  

در اینجـا اهمیـت    .نـسبت بـه فـضاي تـصور شـده ارجحیـت دارد       وزمـره یعنی فضاي زنـدگی ر   
باختین نیـز در نظـرات خـود بـه رخـدادهاي نـاب و            .دشو معلوم می  جسمانی -هاي بدنی  تجربه
از ایـن لحـاظ بـا لفـور هـم       دهـد و  ارجحیت می"گدازه رخداد"هاي اصیل زندگی عنوان     تجربه

دادن بـه    ارجحیـت  هـاي فـضایی موجـود و      نـدي لفور تقسیم ب   .)41:1386گاردینر،( عقیده است 
داري بدین طریـق امکـان    سرمایهزیرا، داندداري میفضاي تصور شده و ذهنی را مختص سرمایه       

پیوسـتگی   طرفی در انـسجام و  هاي فضایی از کنش ،این میان  در .دهدتسلط خود را افزایش می    
از طرفـی   ود کننـ هـا عمـل مـی   بازنمایی و فضاي   خالل فضاي تصور شده    داري از فضاي سرمایه 

 زیرا بر فضاهاي زیسته زندگی روزمره نیـز داللـت        ،ندامکان – تفکیک فضا  اي در بازتولید  واسطه
  . دارند

                                                
1 . Spatial Practice 
2 . Perceived Space 
3 . Spatial Body 
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تـایی  بـا سـه    در شـهر نیـز مـا   .دزنامر شهري پیوند می با شهر و لفور سپس این مفاهیم را 
 . معناي فیزیکـی   هم به  ي ذهنی و  هم به معنا   3شهر و 2نظم نزدیک ،  1 نظم دور  ،ایمدیگري مواجه 

، از خالل نظـم دور  کنش فضایی را ها وبازنماییفضاي  ،توان فضاهاي بازنمایاندهشهر نیز می در
بـا  تر زندگی روزمره    فضاهاي خصوصی   فضاهاي مسکونی و   ،واقع در .یافتبازشهر   نظم نزدیک و  

 که  استهر چیزي  معابر شهري و  ،هاساختمان،  بناهاند و نظم دور شامل      ا در ارتباط  نظم نزدیک 
. اسـت  بیشتردر آن  امکان مداخله قدرت حاکم     ن کمتر و متقابالً   آدر   تصرف افراد  امکان دخل و  

در  .دنـ یابفیزیکـی مـی    هاي افراد در سطح شهر نمود عینی و       دوي این فضاها از خالل کنش      هر
  ).100: 1996لفور، ( است 5 و نظم نزدیک4 نظم دور شهر حد فاصل است،،نتیجه

سـطح  : دهـد مـی  زمانی از واقعیت اجتماعی را تـشخیص      - فضاییي   او سه زمینه   ،واقع در
سطح خصوصی یـا نظـم نزدیـک کـه زنـدگی           .يسطح عمومی و سطح متناسب شهر     ،  خصوصی

 سازمان یافته وهاي متغیر، کم و بیش هایی با اندازهشود روابط افراد در گروه روزمره را شامل می   
نظـم دور سـطحی انتزاعـی اسـت کـه درون        . گیـرد می را دربر ها میان خودشان    گروهروابط این   

ده یا نـشده، فرهنـگ و   شهاي مشروع رسمی   نشانه ،وسیله نهادهاي قدرتمند و بزرگ    هب"جامعه  
وسیله آنچه نظم دور خودش را در سـطح بـاالیی بـه       هها و ب   قدرت هاي مشخص اعطا شده   کلیت
م دور بـه نظـر رسـمی،    گرچه نظا). 101: همان ("کندکند، عمل میگذارد و تحمیل می  میاجرا  

 خود 6ی و قانونی و در واقعیت کنش مادي در اصولی اخالق،آگاه و فراتر از ظاهر است    انتزاعی، فرا 
ـ   ن .سازد ظاهر می  را  و در کـنش متقابـل افـراد    واسـطه وسـیله روابـط مـستقیم و بـی    هظـم دور ب

وان محـل بـروز ایـن روابـط          شهر به عن   میانجی بودن جاست که    در این  .شودروابطشان آشکار می  
 شـهر  ،نزدیـک وجـود دارد   از مجموعه روابطی که میان شهر، نظـم دور و نظـم            و شودمعلوم می 

                                                
1 . The Far Order 
2 . The Near Order 
3 . The Urban/The City 
4 . Far Order 
5 . Near Order 
6 . Practice – Material 
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نچه شهر را تبدیل بـه      آلفور معتقد است     ).102: 1996لفور،   (دشو می 1 اثرهنري نوعیتبدیل به   
روسـتا  مـردم    در مقایسه بـا    شهر مردم   .شهر است اعمال ساکنان    ها و کند کنش اثري هنري می  

در  بـه شـیوه خـود و    هـاي شـهري را  توانند مکـان   بدین معنا که می    ،دارندعمل بیشتري   زادي  آ
ـ      از نتیجه شهر  در .هاي خود قرائت کنند   خواسته جهت نیازها و    همچـون   هخـالل کـنش خالقان

ه استثمار فضایی شـهر     در پاسخ ب   قرائت متفاوت هنري   این خالقیت و   .یابداثري هنري نمود می   
               .گیردداري صورت میتوسط سرمایه

ی کلـی کـه از     شـکل شـهر همچـون     . نگریـست نیـز   دیگري  ي  توان از دریچه  را می  شهراما  
. محتوا رابطه تنگاتنگی با هـم دارنـد         و در اینجا شکل  . هاي متعدد تشکیل شده است    شکل خرده

یش توانـد محتـوا  هـا مـی  شـکل  اما در تقابـل بـا دیگـر    ،اراست محتواي خاص خود را د   شکلهر  
  و شـکل هاي شهري خواستار شکستن رابطه میـان        بازنمایی و ها بازتاب ،از طرفی . دشوجایگزین  

 ترپذیرهمتر و ف   شفاف ،تر خالص ،کند خودش را از محتویات جدا می      شکلهنگامی که   . یندمحتوا
 ،دشـو  میتر از مـحتوایش خـالیشکلهـر چه . آیدد مییپداما در اینجا تناقضـی   . شود ظاهر می 

  .دیگر وجود ندارد
در  محتواهـا  هـا و  شـکل رابطـه میـان      .عکس وجود ندارد  ر بدون محتوا و ب    شکل ،نتیجه در

در قالب   کنند و شان خارج می  از محتواي اصلی   را ها در شهر خود   شکل.  است دوهشم سطح شهر 
 در واقـع  ،دارند  گرچه به ظاهر وجود    بدین ترتیب  .گذارندیمحتواهایی دیگر به معرض نمایش م     

هـایی وابـسته بـه     شـکل هاي فـضایی  بازنماییبر مبناي    . پس همزمان هستند و نیستند     ،نداتهی
 بـه  اًصـرف  و انـد  که از محتواهاي اصـلی خـود خـارج شـده     ،نداحاکمدر شهر   ایدئولوژي   قدرت و 

 ایدئولوژي حاکم به صور ذهنی و عینـی بـا          ور افراد    در شه  ،واقع در. نداصورت ذهنی قابل درك   
) بازنمایی فضاهاي   فضاهاي بازنمایانده و  ( بازتولید فضاهاي شهري   شکستن این رابطه به تولید و     

                                                
1 . Oeuvre 
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گونواردنـا،   (گویـد  سـخن مـی  "امـر شـهري  "از   لفور،در نهایت. دازندپر میشاندر جهت مقاصد 
  . شودقایل میتمایز امر صنعتی  شهري و میان امر ،همچنین ).2008

 صـنعتی   ،نظـر او   از .دانـد تیک مـی  کلفور صنعتی شدن و شهرنشینی را داراي وحدتی دیال        
هاي فضایی کـار   نیروهاي صنعتی انباشتگی.داشته است شدن جامعه همیشه شهرنشینی را دربر  

 ایـن  بـا . شهري است، صنعتی شدن نیازمند گسترش زیربناهاي آورندوجود می بهو ابزار تولید را     
. اي مـستقل از تولیـد و زنـدگی بازنمـایی شـود      شیوهمثابهشهر به   کشد تا مدتی طول می  همه،  

ینـد  اایـن دو فر .  الینفـک در نظـر گرفـت   يتـوان دو پدیـده   شدن و شهري شدن را مـی      صنعتی
 . عـدم انباشـت  -  و انباشـت 1انفجـار بیرونـی   –انفجـار درونـی     :  را ایجاد کرده است    هاییجنبش

هـاي سـنتی   فروپاشی محلـه ، هاي درون شهريسنت ها ودرونی فروپاشی ارزش  انفجار منظور از 
ـ  ،نهادهاي مدرن شهري ها ووردن ساختمانآبیرونی سربر  منظور از انفجار  که  درحالی. است  دپدی

طرفـی   کـه از  اسـت  شـهر  در مظاهر جدیـد مدرنیتـه     در مراکز خرید جدید و    و هامدن خیابان آ
 خاص مراکز مسکونی و، از طرفی انباشت فضاهاي کاري    و )عدم انباشت (تمایز   تخصصی شدن و  

  ).122: 1996لفور، ( را درپی دارد حومه مسکونی شهر و تجاري مرکزهمچون 
شناسـی  ریخـت ( شهرهاي سـنتی  شکل همراه با صنعتی شدن و گسترش شهرها،   ،در واقع 

آیـد ایـن اسـت کـه     ش مـی سؤالی که در اینجا پی .نابود شد ) کنش مادي و شکل زندگی شهري     
 ایـن  تناقـضات متعـدد    فهـم  سنتی چگونه بهيهاي شهرهاساخته شدن جوامع شهري بر ویرانه     

 یعنـی  ،بـر ارزش مبادلـه چیـره اسـت      ارزش مـصرف  ،در شـهر سـنتی     ؟شودمیرهنمون  پدیده  
و گیـرد   شدن تدریجی شهر شکل مـی      اما با صنعتی   .ها در اولویت قرار دارد    نیازهاي واقعی انسان  

 این عوامـل منجـر بـه شـهري شـدن      يمجموعه .وردآ میدپدیشهري جدید مفهومی به نام امر 
 شـهر بـه    بـه   جاي خـود را     مکانی از مواجهات     جايهشهر ب  ود  شومیجامعه و انفجار امر شهري      

 امـر شـهري از   ،بنـدي   جمعدر .داري استمیان کنش مادي ساکنانش و تولید و بازتولید سرمایه  
                                                
1 . Implosion- Explosion 
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 مـدام بـر   ی دیالکتیکيصنعتی شدن در  فرایند    شهري شدن و   هرچند ،متمایز است امر صنعتی   
 در حـال شـدن اسـت کـه     ايجامعه شهري پدیـده  .پذیرندثیر میأاز هم ت گذارند وثیر می أهم ت 

 بلکـه عقالنیـت   ید،را با عقالنیت صنعتی شدن فهم نآتوان نمی کند ومدام خود را بازسازي می
شـهري   صـنعتی شـدن و     ،بنـابراین . یابدشهري نمود می   ه در قالب امر   ک طلبدرا می  خاص خود 

بـا جـایگزینی ارزش مبادلـه    ها  روابط انسان  ، در شهر  .اي کمی به کیفی است    شدن تبدیل پدیده  
  .یابد میجاي ارزش مصرف تغییربه

 :ریـتم دو مفهـوم دارد   ،از منظر لفـور . هایی است که در شهر وجود دارند     ریتم آخرین نکته 
 بـه دو   و نـد اها نـسبی  ریتم ، بنابراین .ریتم همیشه به مکانی وابسته است      ، همچنین .نظم زمان و 

  .ندشو تقسیم می خطیاي ونوع چرخه
، طبیعـت دارد  منشایی مربوط به عالم هـستی و     .1 :ند از ا عبارت ايهاي ریتم چرخه  ویژگی

 .3 ؛یی تطـابق بیـشتري دارد     هـاي محـیط روسـتا     بـا ویژگـی    .2 ؛فصول سال و ،  روز  شب و  مثاالً
،  درجـه زمـین  360مـدار  ، دوازده مـاه از سـال  ( سیستم شمارش متناسب با بر پایه دوازده است   

 .6 ؛پایـانی نـدارد   شـروع و   .5 ؛ بازگشت پذیر است   ای ،ايدایره اي و چرخه .4 ؛..) .دوازده ساعت و  
هر ریتم مشخص .7 ؛)ول سالهمانند فص(  تکراري متشابه اما نه کامال یکسان      ،تکرار شونده است  

 همیشه چهار فصل داریم یا       مثالً ،از عناصر ثابتی تشکیل شده است      همیشه تعریف ثابتی دارد و    
-232: 1996لفـور،   (دکنـ بقیه عناصر را تـابع خـود مـی    است و   متغیري مستقل   . 8 ؛دوازده ماه 

  ).147 -148: 2008؛ گونواردنا، 231

   :ین قراراست به اریتم خطی هايویژگیدر مقابل 
زند عمـل   لفور میمثالی که .شود مشخص تعریف می  ايبازتولید پدیده  وسیله توالی و  هب .1

اي تکـرار   مجموعه این ضربات مجموعه.کوبدضربات چکش مدام بر میخی می   . چکش زدن است  
  .دارد نها را دربرآسکوت میان  ضربات چکش و که شونده است
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ایـن ریـتم در مقابـل    یعنـی  . گیردقرار می  2حال شدن  امر در  تقابل با   در 1امر بازگشته . 2 
 ولـی  ،ریتم خطی گرچـه منـشایی طبیعـی دارد    .دابی میمعنیاي تمایل به بازگشت ریتم چرخه   

امر بازگشته در تضاد قـرار   داري است با اصل خود یعنی باچون محصول دنیاي ساختگی سرمایه   
 در ،گیرنـد در تـضاد قـرار مـی    با امر در حال شدن   شتهواقع در ریتم خطی امر بازگ      در. گیردمی

کـار    قوانین سرمایه داري ومثالً .کنند عمل میجهتاي این دو در یک    حالی که در ریتم چرخه    
   .کندطبیعی بدن ریتم کاري مخصوص به خود را تولید می اي وخالف ریتم چرخهشبانه بر
   .است )اعشاري دهدهی و(ن سیستم متریک  آسیستم شمارش متناسب با.3
   .ن وجود نداردآبازگشتی در  خطی است و مستقیم و. 4
بیـشتر بـه صـورت انتزاعـی درك       و،شـهري نزدیکـی بیـشتري دارد     با جامعه مـدرن و    . 5

   .شود می
تکـرار هـر ریـتم مـشخص         یعنی سـرعت و    ،دارد وزن مخصوصی  هرریتم خطی اندازه و   . 6
هاي متفاوت تعاریف متفـاوتی پیـدا   زمان ها ونهر ریتم مشخصی در مکا  ن ریتم است و   آکننده  

   .کندمی
 ؛ 232: 1996لفـور،   (فراغت و سـرمایه داري و   تابع کار    ،در ریتم خطی زمان تابع است     . 7

  ).147 -148: 2008گونواردنا، 
شـماري در تقابـل و    هـاي بـی   در شهر نیز ریتم    . هر چیزي داراي ریتم است     ،از منظر لفور   

 بـسیاري چیزهـاي   هـا و  سـاختمان ،هـا دم، آها خیابان،از منظر او  .گیرندمیر  همخوانی با هم قرا   
 اي با طبیعـت و ریتم چرخه .نداخطیدیگر برخی   اي و برخی ریتم ها چرخه    .نداداراي ریتم دیگر  

 .داري اسـت  تـصرف سـرمایه    ریتم خطی محصول دخـل و       و ،بدن انسان همخوانی بیشتري دارد    
خطـی  ، دشـو  چنانچـه بـه صـورت انتزاعـی درك        ،اي است  چرخه  ریتم ءحتی ساعت هم که جز    

                                                
1 . The Eturned 
2 . The Become 



   رمان هاي دوره رضا پهلوي درفضاهاي شهري تهران ییبازنما 
 

 116

ریـتم   . اسـت  ذهنی کردن هر چـه بیـشتر زمـان         درصددداري   که سرمایه  را چ .شودمحسوب می 
از ایـن    لفور .گیردطبیعی جهان فاصله می    -فیزیکی بیولوژیکی بدن و   -اي   خطی از شرایط پایه   

اسـتفاده وغلبـه ریـتم    ( نام می برد آن "متحرك سازي" و "دستکاري زمان "عنوان  پدیده تحت   
ریــتم درونــی   ریــتم درونــی دارد ونــوعیاي  هــر پدیــده).151: 2008گونواردنــا،  ()تکنولــوژي

خطی نتایج معکوسی بـه  هاي وسیله ریتم ههاي طبیعی ب   تخریب ریتم  .داري تخریب است   سرمایه
 به نیازهاي ارضا نشده عمومی هاي نوآورانه در موسیقی و رقص پاسخی     افزایش ریتم . آوردبار می 

  . ریتم است
 خـوانش  بـه  لفور با نگاهی نو به شهر، فضاهاي شهري و ریـتم شـهري        ،بندي کلی در جمع 

او در واقع به دنبال سطوح خرد قـدرت در زنـدگی روزمـره، چگـونگی     . زنددست میمجدد شهر  
داري، ز ســرمایهاو بــا انتقــاد ا. قرائــت مــردم شــهر از فــضاهاي شــهري و زمــان در شــهر اســت

داند، بلکه معتقد است قدرت از خـالل مـصرف فـضا    کنندگانی منفعل نمی شهرنشینان را مصرف  
   .دشوتولید و باز تولید می

 
    مطالعهنامهشیوه

 در فـضاهاي شـهري را از   يهاي لفور محتواي کیفی مؤلفهروش تحلیلاستفاده از این تحقیق با    
دوره نمونـه ایـن مطالعـه در       هـاي   رمـان . کنـد مـی ازسازي   رمان ب  يطریق روایت آنها در عرصه    

میـزان ارتبـاط    ار اصـلی انتخـاب نمونـه        معی .اند به رشته تحریر درآمده    )1320تا1300( رضاشاه
آن دسـته از  هـاي تـاریخی و    رمـان ،بنـابراین . ي شهري تهـران بـوده اسـت   حوادث آن با جامعه   

. نـد اي این پژوهش بیرون   از دایره  ،گذرد می در شهرهاي دیگر  شان  که وقایع   اجتماعی  هاي   رمان
جه به میـزان ارجـاع و     تو سه رمان با   اند اجتماعی که درباره تهران نوشته شده      هاياز میان رمان  

نوشـته مـشفق کـاظمی     تهران مخـوف رمان : ند ازاعبارتاین سه رمان  . محبوبیت انتخاب شدند  
نوشـته محمـد مـسعود       تفریحات شـب    رمان ،)1305 (یادگار یک شب   ،نآجلد دوم    و) 1301(



  90شناسی هنر و ادبیات، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان  جامعه       
  

 117

شـهر   بررسی زندگی روزمره در .جلدم در دو )1312(نوشته محمد حجازي زیبا رمان   و )1311(
 زياسـ  مقولـه منـد  عمـومی نیاز و خصوصی  يدر عرصه  بازتولید فضاها  چگونگی تولید و   تهران و 

سـه مقولـه   بنابراین  .تگیري اس قابل اندازه يواسطه مفاهیم دیگر  هزندگی روزمره ب  مفهوم   .است
 طـور اخـص نظـرات هنـري لفـور        بـه  زندگی روزمره و   از خالل خوانش نظریات مرتبط با شهر و       

گیــري در ایـــن تحقیـــق بـــا واحـــد مـــتن  واحـــد نمونـــه ،همچنـــین. دشـــوتعریــف مـــی 
بعنوان واحد مشاهده نها  آ که کل متن     است،  یاد شده  شامل سه رمان    و )1373هولستی،(یکسان

اهـداف   با توجه به فرضیه و) واحد تحلیل(براي تعیین واحدهاي ضبط یا ثبت . بررسی می گردد 
ه عرضـ آنهـا   عملیـاتی    وتعریـف نظـري      سـپس    وشوند  می مشخص   "مضمون" سهابتدا  تحقیق  

       ):1386، کریپندوف( دشو می
  هاریتم .1
  فضا تولید . 2
 ارزش مصرف ارزش مبادله و . 3

هـا را  افراد در زندگی روزمره خـود در شـهر ریـتم    دید کهباید االت تحقیق   ؤبا توجه به س    
 درزنـدگی روزمـره     یـا خطـی     اي  هاي چرخه نان بیشتر با ریتم   آواقع    در کنند؟چگونه قرائت می  

با استفاده از روش تحلیـل   خطی اي وهاي چرخه میزان استفاده از ریتم  .کنند  را سپري می   شهر
 ،در سـتون اول . دش ترسیم سه ستونمان جدولی با ر  به صورت جداگانه براي هر    یفیمحتواي ک 

 در سـتون دوم میـزان اسـتفاده از    ،زنـدگی شـهري    میزان استفاده از ساعت در زندگی روزمره و       
یعنـی بیـان یکـی     ،   تلفیق اسـتفاده از دو ریـتم       ،در ستون سوم   عناصر طبیعی براي بیان زمان و     

  .ه استدش تحلیلدر نهایت  شمارش و ،وسیله دیگري هب
که  استشامل هر فضایی    فضاهاي شهري د که   کرباید اذعان   فضا   تولید  مؤلفه خصوصدر  

از جمله ایـن فـضاها   . فراهم باشدن آمد عامه مردم در  آخروج یا به عبارتی رفت و     ورود و  امکان
 امـاکن ،  خانـه قهـوه ،   سـینما  ، از قبیل پارك   ح مراکز تفری  ،میادین،  ها کوچه ،هاخیابانتوان به    می
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 و بازارهـا  هـا مغـازه  مراکـز خریـد و    واتفضاهاي کاري مثل ادار   ،  حسینیه،   نظیر مسجد  مذهبی
 هـا اگر این مکان .دنا فضاهاي مسکونیفضاهاي خصوصی زندگی روزمره نیز شامل  اما   .اشاره کرد 

  تولیـد به خدمت گیرند، در واقع   شان  معین و تعریف شده     کارکرد براي را شهروندان یا حاکمیت   
متفـاوتی   کارکردهـاي متمـایز و    نزد شهروندان یا حاکمیـت        اگر  اما . است  نگرفته فضایی صورت 

  . تحقق یافته استبازتولید  یبه صور مختلف ذهنی وعینحقیقت  در پیدا کرده باشند،
. گـردد ناظر بر روابطی است که به نیازهاي واقعی انسان باز می نیز ارزش مصرفهاي  مؤلفه
به نظـر لفـور در    .)1386، لوکاچ( استي روابط همهنهایی   معیاردر ارزش مبادله پول حال آنکه   

 در شـهر    ولـی ،  بر ارزش مبادله برتري دارد     هاانسانبین   سنتی ارزش مصرف در روابط       هايشهر
  . شده حاکمیت دارندتحریف نیازهاي مدرن 

  
   رمان روایت تهران در

 یادگار یک شب و تهران مخوفترس در 

 ولی ،بندد نام فرخ که دل به دختردایی خود مهین می      اانی است ب   جو داستان تهران مخوف  رمان
دختـرش را بـه عقـد پـسر     خواهـد  ، مـی  وکالت مجلس اسـت یابی بهدستدنبال هبپدر مهین که    

 کودتـاي سـید      بـه  یادگار یک شب   یاجلد دوم    وقایع   .وردآیعنی سیاوش میرزا در   "شاهزاده ك "
بازگـشته در  از روسـیه  بـسیار  خ کـه پـس از ماجراهـاي      فر .گرددمی بازشاه   رضا  روزگار  و ءضیا

 مـرده و  اوآیـد، امـا سـرانجام درمـی یابـد کـه          برمیجستجوي مهین   به  قزاق  ي   فرمانده کسوت
 کـسانی  يهمـه   او سپس درصدد انتقام از پدر مهین و     .پسرشان تنها بازمانده آن روزگاران است     

 و دهـد فرخ روي مـی حوادث متعددي براي  ،ستاندر ادامه دا. اندکه به او خیانت کرده آید  بر می 
  .یابد داستان با ازدواج فرخ پایان می،در نهایت

 و  دنـ چـراغ ندار  چنـدان    معـابر آن     .هنوز با مدرنیته غریبه است    این رمان     تهران در  تصویر
 تهـران   .شـوند شمرده نمـی  ها  ها و پرسه زن   براي شبگرد امن  پاریس مکانی   روهاي  پیادههمچون  
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در شـهر  زنـی  مـشغول پرسـه  از رمان فرخ    هایی  بخشدر  ، با این همه     هري زنده نیست  ها ش شب
هـاي شـهري اسـت و بـا     محـیط حصول تیپ پرسه زن م اصوالً .)41-44 :1320 ،اظمیک (است

دارد که در اثـر     بنیامین بیان می  « .هاي فردي در شهر ارتباط نزدیک دارد       آزادي تحققفردیت و   
ها تفاوت شب و روز از میان رفـت و زنـدگی   هاي گاز در خیابانراغتغییرات در پاریس و نصب چ  

داند که او پرسه زن را کسی می.  و افراد تنها میسر گشت   ها، زنان بدنام    کافهشبانه با پدید آمدن     
در این  . )29 :1383،  الجوردي(» هاي شهر و در میان رمز و راز کاالها سرگردان است          در خیابان 

، که تا پاسـی از شـب        و مردان است   بیشتر محدود به جوانان مجرد     هایابانزنی در خ  پرسه ،دوره
 فـضا کـه در هـر دوره بـا توجـه بـه شـرایط         دربارهبا توجه به مباحث هنري لفور       . یابدادامه می 
. دکـر قایسه   این امر با وضعیت امروزه شهر تهران م        ،شود اقتصادي و سیاسی تولید می     ،اجتماعی
سـاعات انتهـایی شـب      از  کـه در آن دوره       در حالی  ،است "شب سر" اروزگار م   شب در  9ساعت  

در دوره مورد بررسی  .تولید فضا در هر دوره به معناي تغییر شیوه زندگی است  .دشمحسوب می 
هـاي   عرصـه يهمـه   اما این تغییرات هنـوز ، شدهآشناکم با تغییرات مدرنیزاسیون      تهران کم  ،ما

رمـان  ایـن  زن تیپ پرسـه هاي این قضیه یکی از نشانه. ته استنگرف را دربر زندگی روزمره مردم    
-خـوش  بـراي  ند کـه یایرز همچون سیاوش م   که یا  اي عده .مجرد متمول است  مردان  محدود به   

. زننـد ها پرسه می  براي تمدد اعصاب در خیابان    که  فرخ  یا همچون    اند،ها آمده  به خیابان  گذرانی
خـصوص   روزها در بـازار و بـه  ننا ز .از شب در داستان ما وجود ندارد      ساعت  پرسه زن زن در آن      

هـا از فـضاي مراکـز خریـد     نآ .ندزن بد نـام هـست   بیشتر   پرسه زنی می کنند که    خیابان الله زار    
 بـراي واقـع بازتولیـد فـضاي مراکـز خریـد            کنند که در   استفاده می  هازنی و جلب مشتري    پرسه

  . اهدافشان است
-54: 1320،کـاظمی ( نـد کنفـرار مـی  داستان مهین و فرخ به ده اوین  بخش دیگري از  در  

تـومبیلی   او ا دهـد، الـسلطنه مـی   ... ملکتاج مادر مهین به ف     ها را  هنگامی که تلگراف فرار آن     .)41
در تغییـر   وسـایل حمـل و نقـل شـهري      نکته مهم در مورد     . کند پیدا می   آن دو را   کرایه کرده و  
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، چاپار پـست   درشکه، کالسکه  ، واگن مل و نقل در آن دوره شامل       وسایل ح  .استفاده از آنها است   
 .کننداستفاده می اي شخصی   ه کالسکه براي تردد درون شهري از     اکثر متمولین .  است و اتومبیل 

هـاي اصـلی   هـاي اصـلی شـهر و خیابـان      دروازه ،هـا  شـهر مثـل میـدان      ازصـی   اهاي خ مکان در
اپـار پـست   چ. شـود جاها نیز از واگن استفاده مـی ز اد و در برخی نهاي درشکه وجود دار  ایستگاه

ـ پردازبه جابجـایی افـراد نیـز مـی    این چاپارها  . شهري کاربرد داردبین بیشتر در حمل و نقل      .دن
 وسـایل حمـل و   ، با این اوصاف.ندکنمیاجاره آنها را متمول افراد ها بسیار اندك است و  اتومبیل

ایـن فـضاهاي متحـرك شـهري درکـی       .است "يفضاي متحرك شهر" از  بخشینقل عمومی را    
 درك مردمـان    بـا درکـی متحـرك کـه       . دهنـد زمان را به ساکنان شهري می      متفاوت از مکان و   

  بـه  شـهر سیالیت ولی ،دارد معینبا کارکردهایی  ثابت  فضاهایی    روستا . متفاوت است  ییانروستا
در اینجـا  . شـود ظـاهر مـی  شهرنشینان  هايکنش انجامد که درمیزمان  درك متفاوتی از فضا و 

فضاي مشاهده شـده و فـضاي اندیـشیده         (دهی به ادراکات فضایی افراد      ثیر محیط را در شکل    أت
بازتولیـد   را در تولیـد و  هـا یر این کنش تأثسپس وشان هاي فضایی کنش ن را در  ود آ نم و )شده

 يدر همـه   ،نـین همچ. دنامـ  مـی  روسه دیالکتیک تولید فضا    پ لفورکه  نچه  آ ،دکرمشاهده   فضاها
 هـا  و اتومبیـل هـا ، درشـکه هـا  در واگـن تی با جـدا سـازي جنـسی      تهران مخوف هاي رمان   بخش
 او و جواد در یک قسمت واگن و مهـین  ،کندهنگامی که فرخ با مهین فرار می چنانچه   ،یمیوروبر

بازتولیـد فـضاي شـهري    داللـت بـر     این امـر در واقـع        .شونددر قسمت مخصوص زنان سوار می     
قـضیه  چرا که کـاظمی اول اشـاره بـه نامتعـارف بـودن ایـن          ،دارد حکومت   نیزوسیله مردم و     هب

برخـورد از طـرف    دهد که در صـورت وقـوع بـا          آن را تذکر می   قانونی بودن   و سپس غیر   کند می
هاي خصوصی زن و مرد بـه راحتـی در کنـار    جالب اینکه در کالسکه   . همراه خواهد شد  حکومت  

خصوصی بودن حـریم آن  نیز  بودن فضاي کالسکه و ه تر پوشید شاید به ر  این ام . نشستندهم می 
بنـابراین   .مـصداق نـدارد   ،  اي آن هاي شیـشه  دلیل پنجره ه اتومبیل ب  يباره چیزي که در   زگردد،با
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 در "فـضاي بازنمـایی  "عنوان وسایل حمل و نقل شهري فضا و مکانی هستند که مردم آنها را به            
               .کنندزندگی روزمره باز تولید می

 .د کـه در مکـان معینـی همیـشه حاضـر اسـت      شـو  مـی  دیـده گـدایی    اي دیگـر  در صحنه 
گـدا در    نیزرمان   این   در.  گدایان شهري اکثراً در معابر عمومی پاتوق دارند        )66: 1320،کاظمی(

که اتراقش در مکان مشخص نوعی بازتولید فضا به حساب        .  دارد نی شاه عبد العظیم سک    ینزدیک
جا فضاي شهر، فضاي زندگی روزمره، فضاي فراعت، فضاي کار و بـه عبـارتی امـر     در این . آیدمی

نجـا بـا فـضایی     در ای.دنـ افت اتفاق می مکان همگی در یک     امر مدرك تجربه شده و    امر  زیسته و   
گـري  تکـدي  و در همانجـا بـه   خوابـد مـی  خـود   خانه که گویی در     گدا. یمچند کارکردي مواجه  

 از  کـرده اسـت     گـدا تولیـد    ایـن فـضاي چنـد کـارکردي کـه         . پـردازد یماش نیز   فه حر عنوان هب
توانـد  گدا می . که با فضاهاي تک کارکردي روستا تفاوت دارد        ،خصوصیات فضاهاي شهري است   

البتـه   .دتغییر دهمشابه هاي با همان ویژگی یا ویژگی مکانی دیگر   به  پاتوق خود را به هر دلیلی       
 زیـرا  نـد، ادر اختیـار حکومـت   اًفـضاهاي شـهري بـدو    .حکومت توجیه کـرد این تغییر با مداخله  

تغییــر فــضاهاي شــهري بــه عنــوان   تــصرف و حکومــت قــدرت اجرایــی بیــشتري در دخــل و
  .بر این مدعا ستدلیلی  هادر مواجه با شرطهترس گدا  و دارد "هاي فضایی بازنمایی"

تهران هاي مختلفی از  صحنهند،اهغییرات شهر و جامعه به هم پیوست     لفور معتقد است که ت    
، تعلـق دارد  شاهد قرائت متمایز افـراد از فـضاهاي مـسکونی و شـهري     یادگار یک شب و  مخوف

چـه   گـر ا .ندشـو مـی  هنـري خلـق      آثـار  مثابـه  بـه    فـضاهاي شـهري   در آن   قرائتی خالقانه کـه     
ال و و اعمــ مــردم در زنــدگی روزمــرهاي  عمــدهتغییــراتمنجــر بــه  یمدرنیزاســیون رضاشــاه

اي ها، متمولین و عـده بآها، فرنگی مقشر کوچکی از تحصیل کرده    کم  دست شد،نشان  های کنش
از ه ایـن قـشر،چ  رفتـار متنـاقض   از  این تحوالت ينمونه .داد از رجال سیاسی را تحت تأثیر قرار  

 و اسـت استوار   مردم بیشتر بر پایه ارزش مصرف      هعام اعمال و رفتار     .استي،   و فکر  يظاهرنظر  
 مـردم آن  .کننـد  و متجددین بر پایه ارزش مبادلـه عمـل مـی         اتصرفاً متمولین و کارمندان ادار    
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جـادو  ، سحر، آنان به نیروهاي غیبی. اندهشدانده خرافاتی و جاهل نمایبسیار   در این رمان،   ،دوره
  حادثـه  آنهـا هـا و احـساسات و عواطـف    خـواب مواقع خواب اعتقاد راسخ دارند و در اکثر        و عالم 

 هنـوز در اعمـال روزمـره      یتهناشی از مدرن    احساسات متناقض  .کندرا پیشاپیش اعالم می   شومی  
بـه تمـامی حـضور     در پس اعمال ساکنان شهر تهـران      روح مدرن   و شودمردم دیده نمی  ي  عامه
مواجه نیستند، یعنـی عمـل    تناقض با 1فضایی کنش  از نظر   تهران  ساکنان اکثر ،نتیجه  در .ندارد

 . نیسترزش مبادله بر ارزش مصرف ي امود غلبه بازناآنه

 بررسـی فراوانـی سـه نـوع     .شودهاي باال تصدیق می  هاي شهري نیز گفته    ریتم خصوصدر  
اب، زمـان  مثـل آفتـ  استفاده از عناصر طبیعـی     اي، خطی و تلفیقی، به ترتیب بیانگر        ریتم چرخه 

  و، حرکات شـهري ر تنظیم عناصر تلفیقی مثل ترکیب این دو د      و ساخت بشر مثل ساعت    دست
 مرتبـه از  175 تهران مخـوف  در. کندي دیگري اشاره می از زاویه  به این موارد  ،  است اعمال افراد 

 یادگـار یـک شـب     در   .استفاده شده است   مرتبه از عناصر طبیعی براي بیان زمان         184و   ساعت
بدین  .فاده شده است  استدر تنظیم امور     مرتبه 279 از عناصر طبیعی   ومرتبه   201 نیز از ساعت  

 هـا ریـتم  براي بیان حرکـات و     مردم بیشتر از عناصر طبیعی چون شب و روز، سال و ماه           ترتیب  
 تفـاوت  امـا  .استفاده از ساعت و دقیقه در مقایسه با آن کمتر استکه در حالی  .کننداستفاده می 

اي نطبق باریتم چرخـه    م اینجا کامأل  زیرا ساعت مورد استفاده در    ،  نها وجود ندارد  آفاحشی میان   
. شـود اي اسـتفاده نمـی  چرخـه  بر خـالف ریـتم طبیعـی و    از ساعت به صورت انتزاعی و     و ،است

 عبـاراتی  چنانچـه . شـود وسیله عناصر طبیعی بیان مـی هساعت ب ها در بسیاري از جمله همچنین
اي بـر   هفوق ریتم چرخ  داللت بر ت   "پنج ساعت از شب رفته    "یا   "به ظهر مانده  سه ساعت   "نظیر  

تـا  اي زندگی روزمره بیشتر بر پایـه ریـتم چرخـه         زمان در شهر و    فهم بنابراین. داردریتم خطی   
   .استوار استریتم خطی انتزاعی 

  

                                                
1 . Spatial Practice 
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 تفریحات شبعیش در 

این قهوه  .اند  به آنجا رفته   شود که راوي و رفیقش      آغاز می  ايبا توصیف فضاي قهوه خانه    ن  داستا
ها به فکـر   ها و زن  مردها به فکر استفاده از زن     در اینجا .  است معهجاخانه مخصوص اقشار پایین     

 و رونـد بیرون مـی  راوي و دوستش از آنجا   ، سپس ).10- 8:1384،مسعود(چاپیدن مردها هستند  
پیانیـست  ، خانهقهوه ارکستر ناموزون جايبه . شوند کافه زیبایی می واردگذرند و  ها می از خیابان 

 همـه متمـول، شـیک پـوش، و     .نـوازد مـی  آلمانی را به فارسی ری شیلیکی از قطعات عشق اینجا  
مکـانی   به منزله فضاي اوقات فراغت ودر شهر ها کافهدر نهایت   .اند  خانهقهوههاي     آدم بامتفاوت  

 که بـا تقـسیم   ،دنگیر فضاهاي فراغتی در شهر شکل می اصوالً. ترسیم می شوند براي لذت بردن    
 لـذات  ،بـدن  در کافـه . یابـد  مـی تحقـق هاي زندگی روزمره فراغت   تر شدن حوزه  تخصصی کار و 

 که  ،کافه فضایی مدرن است    .دنشوبازتولید می  و مدام تولید  در زمان حال      بودن شاد جسمانی و 
- بازنمـایی فضاي" مثابهبه  شود ومیبازتولید  تولید و کنش طریقاز  "فضاي بازنمایانده"ن  چونا

                  .اردقرار دایدئولوژي حاکم  واختیار قدرت  تحت کنترل و "ها
 کـنش فـضایی    کـه از خـالل   اسـت نمـایش داده شـده      دو مکان متفاوت شـهري     ،این رمان  در

 و عناصر مکان و اعمـال و رفتـار افـراد       استهر مکان متناسب با طبقه خاصی       . یابد  ساکنانش معنا می  
 زیبـاي شـمال شـهر، راوي و دوسـتش احـساس      يهدر کاف . پردازند  متقابالً به تولید و بازتولید هم می      

کافـه  ). 30- 23:1384، مـسعود ( شـوند   را دارند که پس از مدتی ناچار به ترك کافه مـی       "اي  غریبه"
 کـنش مـشتریانش بـه    فـضایی و  ،فیزیکـی  هايیک از خالل نشانه  جنوب شهر هر وشمال شهر   

 کابـاره  محیط شمال شهر وکاسی از کافه انع .دنکنمیرا بازتولید خصوصیات همان محله از شهر   
  شـده نمـایی مکـان باز   در ایـن دو  به دو صورت متفاوت شهر.استاز محیط جنوب شهر     بازتابی  

نمـایش  در این دو کافـه  کنش شهروندان  فضاهاي شهري و  ،  پیوند میان شهر   به بیان لفور  . است
  . داده شده است



   رمان هاي دوره رضا پهلوي درفضاهاي شهري تهران ییبازنما 
 

 124

در آنجـا  . شـوند   مـی بـدنام    ايه وارد محلـ    درشـکه بـا    راوي و دوسـتش      ،اي دیگر   در صحنه 
نویسنده بیـشتر بـه   . شوند میآشنا اي   خانهدر نام فیلسوف ا پیرمردي بو با بینند  را می  رفقایشان

که البتـه بازتـابی از فـضاي شـهر     پردازد   میو انتقاد از وضع موجود      بیان احساسات و افکار خود      
ارائـه   انـدکی  فاتیصـ  شـهري تو هـاي   از مکانشهاي دیگر کتابرمان مثل مسعود در این است  

این نوع بازنمایی در واقع نوعی فضاي بازنمایی شده است، نویسنده بـا مـرور خـاطرات                  . دهدمی
  . پردازدمیآن زنی در شهر به بازتولید فضایی کودکی و پرسه

راوي بـه   .خـورد  به چـشم مـی  ها به خصوص در کافه، تولید فضاهاي شهري   ،در این رمان   
 بازنمایی شده در  فضاهاي شهريروند تامی بدنام يزند محله  در شهر پرسه می    همراه دوستانش 
را  از فضاهاي شهري بـراي رسـیدن بـه مقاصدشـان     نیز استفاده آنها و زنان بدنامزندگی روزمره   

رفتـار او    در اعمال و   .کار دیگري ندارد    و ،گذراندمی در نوعی بالتکلیفی روزگار   او   .ددهمینشان  
مـستقیم از  غیر او مـستقیم و  .ناراضـی اسـت   ولـی از وضـع موجـود    ،خورد چشم نمی تناقضی به 
  .کندشکایت میهاي بازنمایی در قالب فضاموجود شهر وضعیت  حکومت و

  از  مرتبـه  32 هـا کـنش  برايگانه  مقوالت سه توجه به    با نیز هاي شهري  ریتم خصوصدر   
نهـا  آاز تلفیـق    نیـز    مرتبه 7 با طبیعت و  عناصر مرتبط    یا از عناصر طبیعی و    مرتبه   70 ساعت و 

 اي در تطابق است و از ساعت براي بیان زمان         ساعت با ریتم چرخه    ،در اینجا . استفاده شده است  
ان روزگـار ن  آ زندگی مردم    براي   که نشان دهنده تفوق ریتم چرخه      ، است انتزاعی استفاده نشده  

      .است
  

  زیباتناقض در 
نامـه   بـراي وکیـل مـدافع خـویش     یکـه  در حال در زنـدان، انیرمان سرگذشت شیخ حسین مزین 

ایـدئولوژي  ي  تحـت سـیطره  "بازنمایانـده فضاي "زندان به عنوان  ) 2: 1340،حجازي(نویسد   می
را بازتولیـد    آن  و او  داردذهنـی   ي  جنبـه  بیـشتر    "هـا فضاي بازنمایی " عنوانه ولی ب  ،حاکم است 
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قـایع  و تجدیـد نظـر در اعمـال و          یعنـی اهدافش   رسیدن به    براي شیخ حسین  ،در واقع . کند می
 بـه   متولد مزینان است و در نامه  او. کند را بازتولید می   ي زندان ش فضا ابراي وکیل مدافع  نگاري  

اي  خـاطره در ایـن نامـه بـه   . کنـد  اش اشاره مـی طلبی و پول دوستی حس جاه  ،خاطرات کودکی 
 ود رومـی روز با پـدرش بـه مـسجد         یک  : دشوش می اکند که بعدها الگوي زندگی آتی     اشاره می 

 تـصمیم  از همـان روز . دنـ گذار بـه او احتـرام مـی   مـردم  کـه چگونـه    بیندمی را پیشنواز مسجد  
 و سـپس در مدرسـه شـریعتدار    ،رود در مزینان به مکتب می. قدم در راه وي بگذارد    که گیرد می

 وسـایل    از دیـدن شـهر،   .آیـد   ی به دارالعلم تهران م    بعد. پردازد  به تحصیل علوم دینی می    سبزوار  
در میـدان    )22: 1345حجـازي،   ( شـود  متعجب مـی   سختتوجهی آنها     نقلیه، شتاب مردم و بی    

 در این میدان قدرت حاکم و به بیان لفـور نظـم       .روند می رژهبا توپ و تفنگ     اي قزاق     عدهمشق  
 دل شـیخ حـسین   ن مـشق در در میدا بازنمایانده  این فضاي   . دور در حال بازنمایی خویش است     

. تـر اسـت   ریتم شهر تهران در مقایسه با مزینـان و سـبزوار سـریع    .کند  ایجاد می  رعب و وحشت  
 ،ترسد و فقط در مدرسـه طـالب هـست    شهر مأنوس نیست، از آن میاین شیخ حسین با محیط   

 همـین  از .کنـد   احـساس آرامـش مـی   ، با محیط مدرسه شریعتمدار سبزوار اش همسانی سبببه  
 محـیط  اودر واقـع  . کنـد مـی  و اطاقی در مدرسه براي خود تهیه رودمیاروانسرا بیرون  از ک  روي

سـو بـا فـضاهاي     هـم ،اش  محل تحصیل قبلـی اش به آرامش و سکوتنزدیکیمدرسه را به دلیل   
نـام  ه بـ روز زنیاما یک . کندبازتولید می) عنوان فضایی بازنماییهب(اش در مزینان    زندگی روزمره 

 پـیش   زیبـا مـستخدم    عـصر . شـود یي زیبا م   شیفته شیخ .یدآ می اوکنان به در حجره     گریه زیبا
 شیخ بعد از کـشمکش درونـی   .کند  دعوت می خانم او را براي کار مهمی به منزل          و دیآمیشیخ  

زیبـا از او  . گویـد  لرزد و اسـتغفار مـی      میدلش  در آنجا با دیدن زیبا باز       . رود  باالخره همراه او می   
سپس زیبا از دوري محبـوبش یعنـی آقـا مهـدي شـکایت      . ه صیغه محرمیت بخواند خواهد ک   می
پـس  . اسـت فهمد که آقا شیخ حسین هنوز ازدواج نکرده   مییشها در میان صحبتزیبا . کند  می

زیبـا او را نـزد    .کـشد   میاشدر آغوشسرانجام  و خوراند  به او شراب می    خدمتکارشبا همکاري   
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تردیـد رهـایش    امـا  .گـردد مـی  به حجره باز  وکندمیتوبه شیخ  کهي روزتا  دهدخود منزل می 
راه  وزارتخانـه  بهالدوله غامض کمک زیبا و در ادامه شیخ با .رودمیدیدن زیبا ه دوباره ب . کندنمی
 یاسـت سـپس ر   دیوان احـصائیه و   ریاست  به   و چاپلوسی    ریا با دروغ و  در مدت کوتاهی     .یابدمی

ها و ادارات همچون نمادي از دولت و حکومت و فضاي             وزارتخانه. بدیا می دستدیوان محاسبات   
 از خالل کنش فضایی    دانکارمن. آیندبه حساب می   در آن عصر      حاکم ایدئولوژيي  بازنمود یافته 

 غریـب  بـسیار  شیخ حسین  اعمالی که براي.گذارند خود، اعمال و افکار متفاوتی را به نمایش می      
اي متفاوت توسـط مـراجعین و          حکومت، به گونه    بازنمایانده ن فضاي ا این مکان به عنو    .نمایدمی

 ارزش مبادله بر ارزش مصرف      .نداپول و قدرت واسطه روابطی    در اینجا   . دشو ساکنانش قرائت می  
غـل و    محیط ساده و بـی ي آشنایی بابا سابقه ، شیخ حسین مزینانی  سبب، به همین    .ه است چیر

در مقابـل  او یی در اینجا قناعـت طلبـی روسـتا   .  نیست رایطش قادر به درك این      زادگاهش،غش  
.  میـان ایـن دو حـس سـرگردان اسـت      در تنـاقض  شیخ   .گیردقرار می شهري  طلبی  توسعه حس

 از  جدال دائمی میـان دل و عقـل   وحسرت بازگشت به مزینان و تنفر از شهر تهران و مردمانش         
یادگار یـک   و   تهران مخوف هاي  د رمان ماننههاي شهري     در این رمان مکان   . هاي آن است  نمونه
   .شوداحساس میاسر رمان تفضاي شهري بر سرسنگینی  ولی ،اند  توصیف نشدهشب

الدوله  به آقا میرزا حسین خان و قیاس     و تغییر نام او       تبدیل مداوم احواالت شیخ    ،همچنین
 زاده محـیط شـهري    تاین تغییرا.  قهرمان زیبا است تناقضات مدرنیته در رفتارداللت بر بازنمود 

ها و نهادهاي مدرنی است که در آنها ارزش مبادله و پـول و قـدرت و مقـام            خانهتو ادارات و وزار   
کـه در   نام مستعار زیبـا     با   زنی بدنام   اعمال  این يپشت همه  .اندجایگزین ارزش مصرف گردیده   

 حـسین،  شـیخ (هـا را   کـه همـه مهـره     اسـت است، پنهـان شـده   ملیحه اصفهانی    حقیقت همان 
او نمـادي از   . کنـد  جـا مـی   جابههاي خیمه شب بازيرا همچون عروسک) دیگرانالدوله و   غامض

 و در دارنـد، امـا زیـاده خـواهی روح متجددشـان        و فرزند   زن  طلبی مردانی است که گرچه        تنوع
کـه  شـود  موجب می  در اداره و وزارتخانهروح زیبا  .شته باشندمقابل زیبایی او قدرت مقاومت ندا   
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یـابی بـه زیبـا غیـر     دست.  اما سرانجام این تقالها جز تباهی نیست .بدوزندبراي هم پاپوش    همه  
اش در این جهـان  اي است که امکان تحققممکن است، زیرا او بقول لوکاچ همان ارزش فرارونده      

 تبـاه  پرویـز   و، شـیخ حـسین  ،غامض الدولـه هاي میان از همین روست که درگیري  . وجود ندارد 
   .اخراج شودشیخ  ند وزمیغامض سکته ، کند میرا ترك پرویز اداره زیرا در نهایتاست 

 و دل به عنـوان  یتههاي مختلف داستان جدالی میان عقل به عنوان نماینده مدرن       در صحنه 
زند و عقل را     به دل نهیب می    اً اکثر او. جریان دارد  نماینده سنت در محکمه وجدان شیخ حسین      

ارزش مبادله بـر ارزش     غلبه در محیط شهري، محیط   این راهنما    .گزیند  می بر ردابه عنوان سکان  
 هم سو " بازنماییيهافضا"توان تر میعقل راحت  باکند، به مراتب کاراتر از دل عمل می    مصرف

کمـی  ي  هـا ارزش معطوف به     این عقل همان عقل ابزاري     .دکررا تولید   با نهادهاي مدرن شهري     
  .گیردهاي کیفی قرار میابل عقل ذاتی و ارزشدر مق، و استهابرماس 

 در جهـت  " بازنمایانـده  فـضاي " خوانش فـضایی از وزارتخانـه بـه عنـوان            ،بنابر نظر لفور    
 از خـالل کـنش بـه تولیـد و بازتولیـد ارزش مبادلـه       شـیخ . گیـرد صـورت مـی  ایدئولوژي حاکم  

 و تردیـد  را دچـار  اوآید و   می اوالب وجدان به سراغقدر  مزینانمحیط  گاهی هرچند ،پردازد  می
اگـر خواهـان مانـدن در وزارتخانـه     " گویـد کـه  به او میمدرن اما سرانجام عقل   . کند  تناقض می 

در غیـر ایـن   . اش را بازتولیـد نمایـد   باید در چارچوب قواعد آن عمـل کنـد و ایـدئولوژي            ،است
هاي زیبـا بـه    ثر شخصیتاک). 1340:311حجازي،("شود   رانده می    مثل پرویز از وزارتخانه    صورت
تبـدیل   منجـر بـه   در نهایـت     ،تناقضاتی که در وجود شیخ وجود دارد      . کنند  عمل می  گونههمین

  .استواقع او نمادي از عقالنیت مدرنیته   در.دشو بخشی از قدرت حاکم میشیخ شدن به عنوان 
م بـراي کـسب مقـا   را هاي سیاسـی خـود    زد و بند  حسین همچنان   شیخ   ،در ادامه داستان  

 هـم  انقالبـی و  زدن خود بـه عنـوان مجاهـد و    با جا  کند و روزنامه تاسیس می  . بخشدتوسعه می 
نامزدش از مزینـان بـه    مادر و. کندپیدا می طرفدار ،متمولین اي از رجال سیاسی و   دستی با عده  

 دیوانـه   ش مـادر  .گیـرد مورد هتک حرمت قرار می    در راه   زینب یا همان نامزدش      .یندآتهران می 
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گـاه  ، زیبـا  .داینـ رب مـی نیـز   را ش یعنی دختر محرر دیوان    اتهرانیزن رسمی   و سرانجام    .شودمی
در ارتبـاط بـا سیاسـت و محـیط     شـیخ  تناقـضات   .حسین رابطه دارد شیخ با   ،دیوانه و گاه عاقل   

  .یابدهمچنان ادامه مینیز نداشتن زیبا یا شهري و دوست داشتن 
هاي ایـن رمـان نـشان دادن    حسین و دیگر شخصیت   شیخ  هدف از بیان تناقضات درونی        

چون وزارتخانـه و    هم جدیديکرده و کارمند آن دوره با و نهادهاي         تحصیلقشر   ينحوه مواجهه 
 قالـب  روابـط شـان را بـه      و   داده   تحـت تـأثیر قـرار       را ها انسان هاي شهري این مکان . استاداره  
کار رفته نیز با توجه هاي به   ریتم صوصخ در   .ردآو می در  ارزش مبادله بر ارزش مصرف     يسلطه

  از مرتبه، 207 عنوان نماد ریتم خطی   ه ب  از ساعت  اي که در قبل بیان شد،     گانهبندي سه مقولهبه  
 8ی در کـل  تلفیقـ  عناصر از و مرتبه، 158 اي در مجموع نماد ریتم چرخهمثابههبعناصر طبیعی  

کـه   ،اي اسـت چرخهخطی بر ریتم ریتم  ي  بهاین آمار نشان دهنده غل     .استفاده شده است  مرتبه  
  .گردد باز میي شهري آن دوره وضعیت گذراي جامعهتزلزلش به

 و تـا حـدودي   یادگـار یـک شـب     و   تهـران مخـوف    هـاي رمان بررسی    نتیجه ،بدین ترتیب 
 ي زنـدگی روزمـره    درمدرنیتـه هنـوز      یعنی. دکن می صدقنیز  این رمان    مورد    در تفریحات شب 

اي از رجـال    و عـده  ان دولت    قشر تحصیل کرده، کارمند    هرچند م تجربه نشده است،   ي مرد عامه
  .دانآثارش مواجه شدها  کم و بیش بسیاسی و متمولین

  
  گیرينتیجه

 از رضـا پهلـوي   يچگونگی بازنمایی فضاهاي شهري در تهـران دوره      بررسی  دنبال  هباین تحقیق   
مدرنیـستی  با نگاهی گذرا به اقدامات      ترتیب   بدین. هاي اجتماعی بوده است   خالل خوانش رمان  

هاي اجتماعی آن دوره  رماني در نمونهتهران، بازتاب زندگی روزمره در فضاهاي شهري      رضاشاه
تقویـت  (باسـتان گرایـی    دیوان سـاالري و ، گريشاه با اتکا به سه عنصر نظامی       رضا. دمطالعه ش 

داشـتن  ن سـبب به سرانجام لی  ، و مت کند  ایران حکو  بر سال   بیستحدود  ) باستانی هویت ملی و  
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سـعه   تودر مسیرهاي مدرن ایران را  سازمانبا شهرسازي و تاسیس  او   .پایگاه مردمی سقوط کرد   
 تـوجهی بـه فرهنـگ و نیازهـاي مـردم بـا شکـست مواجـه شـد           بـی  سـبب هلیکن ب د، و پیش ران 

 مـستقیم  و غیر مستقیمیاد شدههاي   مهم در رمان   ياین نکته  .)1383،فوران،1383آبراهامیان ، (
 فکلـی و ، دیـن بـا الفـاظی نظیـر بـی      کارمندان دولـت را ،مردم عامیدر آنها آمده است، چنانچه   

  . برندشکایت مین از دست آنها به روحانیا و کنندب خطاب میآمفرنگی
لفور . صورت گرفت ،چهار رمان با استفاده از نظریات هنري لفور    این  محتواي کیفی   تحلیل  

اي متفـاوت  اي به گونـه زمان و مکان در هر دوره ،این بنابر. فضا امري اجتماعی است   تمعتقد اس 
هـاي افـراد   هاي شهري و کنشمکان. دشوهاي فضایی افراد تولید و بازتولید می     کنش و از خالل  

ز  مدرنیته امکان تمـای ، زیراداند می بازتولید فضا را امري شهري   او .گذارندمتقابالً بر هم تأثیر می    
  بـراي  فـضاهاي شـهري   هاي متمایز از     قرائت ،بدین ترتیب . آوردمیپدید   افراد   ها و  براي مکان  را

محیط مشخصی است که کارکرد آن تحـصیل و علـم     دانشگاه   الًمث .شودممکن می شهر  ساکنان  
پایی نماز جمعـه اسـتفاده    یا برتحصن، تظاهرات منظور  هبتوان  میاز آن   ، حال آنکه    اندوزي است 

هـاي  مـردم بـه بازتولیـد مکـان    ي عامه تفریحات شب و  یادگار یک شب   ،تهران مخوف در    . کرد
 هرچنـد  ،پردازنـد  اهـداف و نیازهـاي خـود مـی    بـراي بـرآورد   فضاهاي زندگی روزمـره      شهري و 

 گرچـه نهادهـاي    ،بدین ترتیـب   .چندان نمود نیافته است   زندگی آنها    تناقضات مدرنیته هنوز در   
 يولی این تغییرات همه   اند،  مدارس جدید تأسیس شده   و  ، اداره، مجلس،    مدرنی چون وزارتخانه  

 اً یـا  مشخـص  کرده، متجدد، فرنگی مآب قشر کوچک تحصیل   به و   گیردنمی را دربر اقشار جامعه   
 ي شـیوه  ظـاهري نظـر قشر از  این .شودمحدود میها ها و السطنه  و الدوله  گاناد، شاهز انکارمند
 پذیرایی بـه سـبک      و ، معاشرت با خارجیان   ان دختر آموزش،  فه نشینی ، کا  لباس پوشیدن  فرنگی

نماینـدگان   افکـار و رفتـار   به تناقضاتبه ندرت ها این رمان اما. ارندگذمیبه نمایش    را انیئاروپا
 شـرح حـال     زیبـا . اي معکـوس اسـت    نهبه گو  چهارمرمان   این قضیه در  . اندکرده اشاره   این قشر 

ایـن    او نماینـده تمـام عیـار   فکـري  درونی و تناقضات تاحواال و .ست احسین مزینانی در زندان 
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محـصول  رو اسـت کـه   هبا تناقـضاتی روبـ  خود  مراحل زندگی  يهمهدر   شیخ حسین  .استقشر  
 در زنـدگی  در مقابل تربیـت مـذهبی او در مدرسـه دینـی و           معاشرت با شهرشینان و کارمندان    

کردن یـا نکـردن در    تهران، کار  مزینان و ماندن دررفتن بههاي  دوگانهو در میانا .استمزینان  
تنـاقض میـان    براي حل    شیخ.  عقل سرگردان است   و انه، دوست داشتن یا نداشتن، عشق     وزارتخ

زنـدگی روزمـره در   فـضاهاي   وفضاهاي شـهري     تولید   بازتولید  به ،ارزش مبادله و ارزش مصرف    
   .آوردجهت اهدافش روي می
همان قشري است که در سه رمان دیگر مجالی بـراي بیـان و    نماینده  زیباشیخ حسین در    

وجـود  مـردم شـهر   ي  عامه،مقابلدر . ه استشان نبودبه تصویر کشیدن کامل افکار و احساسات     
ایـن  درحقیقـت مدرنیتـه هنـوز در روح         . دشـ هاي یاد شده بیـان      شان در رمان  دارند که زندگی  

 ،بنـابراین . شـان مـشهود نیـست     هـاي  کـنش  رد تناقضات مدرنیتـه     وحلول نیافته    جماعت انبوه 
 نیازهـا و  بـر اثـر  ، بلکه بیـشتر   این تناقض نیستبر اساس  از فضاهاي شهري   خوانش هنري آنان  

 شهرنـشینی بـه   الً مـث .اسـت وجـود آورده  ههایی است که شهر و محیط شهري در آنان ب     خواسته
 ، فراغتـی در شـهر تهـران   ییلیکن هنوز فضاهاشود، می منجر فراغتتفکیک فضاي کار و فضاي     

دسـتیابی بـه    بـراي  افراد به قرائت متفاوتی از فضاها     ،بنابراین.  وجود ندارد  ،خصوص براي زنان  به
 . پردازند میهاخواستهاین 

اي ریـتم چرخـه   . اي بر ریـتم خطـی غالـب اسـت         در هر چهار رمان ریتم چرخه      ،همچنین
 .گـردد می  مدرن بازن انتزاعی زماهتم خطی ب ریدر حالیکه سروکار دارد  ،بیشتر با عناصر طبیعی   

ن براي  آسازي   سعی در یکسان   ،ذهنی کردن زمان   و ايداري با دستکاري در ریتم چرخه     سرمایه
سنجش زمان با ساعت نمـودي از   . دارد روزمرههاي مختلف زندگی  تسلط هر چه بیشتر بر حوزه     

 ،هـا در ایـن رمـان  . کنـد بازسازي میآن را در جهت خود     داري   ولی سرمایه  ،اي است ریتم چرخه 
 از عنـصري مـرتبط بـا طبیعـت بـه      ،شودحتی هنگامی که براي بیان زمان از ساعت استفاده می   

مبین اهمیت یافتن روزافـزون ریـتم       این امر    ،دشو معیاري براي بیان ساعت استفاده می      يمنزله
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ي مـردم  ز بر اذهان عامه اي هنو  چرخه ریتمو  طبیعت  خطی در تنظیم امور زندگی است، اگرچه        
میزان ورود مدرنیته بـه  شده هاي بررسی بدین ترتیب فضاهاي شهري تهران در رمان      . غلبه دارد 

ي  که داللت بر وضعیت در حال گـذار ایـران در دو دهـه   دهدي مردم را نشان میزندگی روزمره 
  .نخست قرن جاري دارد
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