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چکیده

نیز در  برنامه ریزی شهری  گرفته است.  که شهر مدرن شکل  سال های ۱۳۲۰-۱۳57، دوره ای است 

این دوره با تأسیس سازمان برنامه در سال ۱۳۲7 شکل نهادی می یابد و برنامه های توسعه عمرانی برای 

کم نظیر را تجربه می کند. شهرهای مدرن مانند  گسترشی  شهر تهیه می شوند. در اثر این برنامه ها، شهر 

کنین شهرهای اطراف  کاری و شرایط زندگی بهتر، ماوایی برای تحقق آرزوهای سا تهران، با موقعیت های 

و روستائیان می شوند. در نتیجه، جمعیت این شهرها  افزایش می یابد. شهر جدید،  کالن شهری است که 

کنانش، که طیف وسیعی از بازیگران جدید اجتماعی مانند زنان، روشنفکران، جوانان و... را شامل  برای سا

می شود، غریبه است. شهر و تجربه های سوژ ه های جدید شهری،  دستمایه اصلی بسیاری از رمان ها و 

فیلم ها در این دوره است. نویسنده، گاه از دیدگاه خود و گاه از دید سوژه های دیگر، شهر را توصیف می کند. 

که در داستان ها و فیلم هایش  گلستان یکی از نویسندگان مدرن سال های ۱۳57-۱۳۲۰ است،  ابراهیم 

کالنشهر می پردازد. موضوع اصلی داستان های او، تناقص های  به بیان تجربه های عینی و ذهنی افراد در 

کهنه و نو، روستا و شهر و .... روش تحقیق در این  گذار به مدرنیته است. تضاد میان  جامعه در حال 

گلستان است. یافته های پژوهش، تصویر روشنی از تحوالت شهر و  کتشافی و با استناد به آثار  مقاله روش ا

سوژه های شهری در سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳57 ارائه می دهد. 

واژه های کلیدی

گلستان. مدرنیته، مدرنیزاسیون، مدرنیسم، بازگشت به اصل، شهر، ابراهیم 
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مقدمه

آثار  بر اساس  این مقاله به سیر تحوالت شهر، عمدتًا تهران، 
پژوهش  می پردازد.  گلستان۱  ابراهیم  فیلم های(  و  )داستان ها 

حاضر، براساس تقسیم بندی زیر انجام شده است:
که از سال ۱۳۲۰ آغاز می شود را به سه  دومین دولت پهلوی 

کرد: دوره می توان تقسیم 
که از سال های۱۳۲۰ شروع می شود و تا ۱۳۳۲ ادامه   دوره اول، 
اجتماعی،  مطالبات  شکل گیری  و  سیاسی  آزادی های  دوره  دارد، 
گلستان، نخستین  مدنی، افتصادی و سیاسی است. در این دوره، 
کتابش با عنوان “آذرماه، آخر پاییز” را منتشر می کند )جاهد، ۱۳۸4، 
گاه  ۱7(. شهر در عمده داستان های این مجموعه، محل اعتراض و 
که در طلب حق خود هستند و عمدتًا  اعتصاب شهرنشینانی است 
کارگران صنعتی و طبقه متوسط شهری را شامل می شوند. شاید 

بتوان شهر این دوره را “محل تبلور اعتراضات خیابانی” نامید.
ادامه   ۱۳4۳ سال  تا  و  شروع   ۱۳۳۲ سال  از  که  دوم  دوره 
دارد، با اعالن سیاست های دروازه باز در سال ۱۳۳6، زمزمه های 
آن  بر  عالوه  می شود،  آغاز  مصرفی  به  تولیدی  جامعه  تبدیل 
دولت  کار  دستور  در  نفت(  به  )وابسته  صنعتی  قطب های  ایجاد 
مستند  فیلم های  از  بخشی   .)۱۹4  ،۱۳۸6 )حبیبی،  می گیرد  قرار 
شرکت  برای  مستندهایی  که  است  دوره  این  به  مربوط  گلستان 
نفت و تغییر چهره شهرهای جنوبی به واسطه صنعت نفت است 

)جاهد، ۱۳۸4، ۱۸(. این دوره را می توان “شهر - مصرف” نامید.
دوره سـوم، سـال های پایانـی حکومـت پهلوی اسـت )سـال های 
۱۳57-۱۳4۳(. در ایـن دوره، شـهر چهـره ای دیگرگونـه یافتـه که برای 
کنان غریبـه اسـت. در پاییـز ۱۳5۲، بهـای نفـت در اثـر تصمیمـات  سـا
اوپك، به گونه بی سابقه ای باال رفت و درآمد نفتی ایران چند برابر شد. 
گهانی قیمت نفت، نقش تولیدی شهر و  )علم،74،۱۳۸۰(. افزایش نا
روستا را از بین برده و جامعه کاماًل مصرفی به وجود آمده است. تهران 
مکان آرزوها می گردد و روستاها یکی یکی برای رفتن به سرزمین آرزوها 
ترك می شوند )حبیبی، ۱۳۸6، ۲۰7(. دید هجران زده نسبت به شهر 
قدیمی، از خودبیگانگی و سرگشتگی در کالنشهر مدرن و تقابل شهر و 
روستا از مضامین این دوره اند که در داستان های گلستان با سوژه های 
مختلف نمود می یابد. سوژه هایی که هر یك نمایانگر قشری از اجتماع 
نامیـد.  مـدرن”  سـوژه های  “تجربـه  می تـوان  را  دوره  ایـن  هسـتند، 
حاضر  مقاله  بنیادین  پرسش های  آمد،  آنچه  به  توجه  با 
ویژگی هایی  چه   ۱۳۳۲-۱۳57 سال های  مدرنیسم  از:  عبارت اند 
درك  برای  گلستان،  ابراهیم  آثار  در  ویژگی هایی  چه  دارد؟ 
پرسش ها  این  به  پاسخ  دارد؟  وجود  سال ها  این  مدرنیزاسیون 
برای نیل به این منظور است: شناسایی ویژگی های مدرنیسم و 
کالبدی، اجتماعی  مدرنیزاسیون در این دوره و شناسایی تحوالت 

گلستان.  و فرهنگی شهر در سال های ۱۳57-۱۳۲۰ بر اساس آثار 

1. دیدگاه نظری

1- 1. مدرنیته، مدرنیسم و مدرنیزاسیون
که فلســفه ای تازه در زندگی  مدرنیته، آن عناصر و اصولی اســت 
ایجاد کرده و به منزله تجربه کردن نوعی جهان درونی درك می شود، 
که ســیال و در حرکت اســت و محتویات بنیادین و جوهری آن خود 
کــی از نوعی  در حرکــت انتقــال می یابنــد. این درك مــا از مدرنیته، حا
استحاله یا دگرگونی تجربه است که بعدها بنا به تصریح بنیامین برای 
مدرنیته امری برســازنده محســوب می شــود یعنی دگرگونی از تجربه 
تاریخی۲ )تجربه زیسته( به تجربه درونی۳ )تجربه روایت پذیر( )فریزبی، 
۳۰،۱۳۸5(. تجربه نخست تجربه ای زنده از واقعیت است اما تجربه 
گاهی از خود می رسد)جهانبگلو،  دوم، تجربه ایست که فرد در آن به آ
۱۳۸4، ۳۲(. مدرنیسم نوعی ایدئولوژی است، نوعی نوگرایی که قباًل 
در غرب وجود داشــت و حاال به جاهای دیگر رســیده اســت )بهنام، 
۲۰۰5(. مدرنیســم خواســت نوشــدن اســت و در هــر جامعــه ای و در 
هــر زمانی به شــیوه ای بــروز می کنــد و از بین می رود. مدرنیزاســیون، 
کــه هــم اصــول مدرنیتــه را پــی می گیــرد و هم  سیاســت هایی اســت 
 .)۲۳۰  ،۱۳۸6 )آشــوری،  اســت  زمانــه ای  بــروز  شــیوه های  بیانگــر 
تقریبًا و در همه جا، نویسندگان تحلیل و یا تجربه خود از مدرنیته 
که نخســتین مــکان بــرای بروز مدرنیته اســت،  را عمدتــًا در شــهرها، 
کالنشــهر مدرن، عرصه تجربه مدرنیتــه برای بازیگران  کرده اند.  بیان 

جدید اجتماعی می شود. تحوالت افراد به عنوان سوژه های مدرن در 
گاهــی و ... نمونه ای از  شــهرها نظیر: دلزدگی، از خود بیگانگی، خودآ

کید قرار گرفته اند. تجربیات ذهنی در کالنشهر است که مورد تأ
عــالوه بــر ســوژه ها و بازیگــران جدیــد اجتماعــی، شــهر نیز ســوژه 
که نویسنده، تجربیات  اصلی بســیاری از داســتان ها و محملی است 
کــه در شــهر رخ داده ماننــد خیابان کشــی ها،  عینــی خــود را - آنچــه 
ســاختمان های جدیــد و.. عــالوه بــر تجربــه ذهنــی )روایت پذیــر(- 
توصیف می کند. گئورگ زیمل با دو رساله خود با نام های“ کالنشهر و 
حیات ذهنی” و “فلسفه پول”، به بازخوانی تجارب مدرنیته در شهر  
کالنشهر را تردید،  آزادی فردی و  می پردازد. وی ویژگی های زندگی در 
که البته هزار  کالنشهری،  بیگانگی می داند و می نویسد: “نوع انسان 
نوع دارد، اندامی را پرورش می دهد که از او در برابر وقایع تهدیدکننده 
و تناقصات محیط برونی که می تواند وی را ریشه کن سازد، محافظت 
کنش نشــان می دهد نه با قلــب خود”)زیمل،  کنــد. او بــا مغز خــود وا
۱۳7۲، 54(. زیمــل در خصــوص ســلطه روابــط پولی به جــای روابط 
عاطفی می نویسد: “پول فقط با آنچه مشترك میان همه است، سرو 
کار دارد. طالب ارزش مبادله است و تمام کیفیت و فردیت را به سوال 
“چقــدر” فرو می کاهد. تمامی روابط عاطفی و صمیمی میان افراد بر 
که در روابط عقالنی، انسان  فردیت آنها اســتوار شده اســت. در حالی 
که به خودی خود  چیزی شــبیه به عدد است. درست مثل عنصری 
ارزشــی نــدارد و خنثی اســت” )همــان، 55(. شــهرهای بزرگ تر یعنی 
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جایــگاه اصلــی مبادلــه پولــی، خریدنی بودن اشــیا را بســیار بیشــتر از 
که شهرهای  کوچك نمایان می سازد. به همین سبب است  جاهای 
بــزرگ جایگاه اصلی نگرش مبتنی بر دلزدگی اســت. نگــرش دلزده در 
که به سرعت تغییر  وهله نخســت از تحریکات عصبی ناشــی می شود 

می کنند و فشرده هستند و با یکدیگر تناقص دارند )همان، 57(.
کتاب خود با عنوان تجربــه مدرنیته، پس از  مارشــال برمــن، در 
تعریف مدرنیته و مدرنیسم به بیان “تجربه مدرنیته” در کالنشهرها 
در دوره ها و شهرهای مختلف می پردازد. وی می نویسد: “مدرنیته 
کل نــوع بشــر را وحــدت می بخشــد. وحدتــی مبتنــی بر تفرقــه: این 
وحدت همه را به گرداب فروپاشی و تجدید حیات مستمر می افکند، 
گرداب مباره و تناقص، ابهام و عذاب )برمن، ۱۳۸6، ۱5(. او مدرنیته 
کشورهای جهان سوم را “مدرنیسم توسعه نیافتگی” می نامد و  در 
که فرآیند مدرنیزاسیون  کشورهای نسبتًا عقب مانده  می گوید: “در 
گســترش  که  هنــوز بــه خوبی اســتقرار نیافته، مدرنیســم در صورتی 
یابد، شکل افسانه ای به خود می گیرد. زیرا به ناچار باید از افسانه ها 

کند”)برمن، ۱۳۸6، ۲۸(. و سراب ها و رویاها تغذیه 
گسســت از قرون وســطی و تــداوم یافتن  “مدرنیتــه در غــرب بــا 
گذشــته را برای  تحــول تاریخــی، خــود را بــه انجام رســاند، در ضمن 
گذشــته خود برمی گردند اما آزادانه  خود نگه داشــت. این جوامع به 
بــه گذشــته برمی گردند و آن را وســیله تحوالت تاریخــی می گردانند. 
گسست تاریخی را انجام نداده اند، برگشتشان آزاد  که  ولی جوامعی 
و رها نیست؛ آنها وابسته و اسیر گذشته اند. می خواهند با سننشان 
کنند”)ماهرویــان،۱۳77، 4۲(. در این  کنونشــان را حل  مشــکالت ا
کشورها دو دیدگاه نسبت به مدرنیته به وجود آمد. دیدگاه اول، دیدگاه 
کردن همه آثار  ک  کــه معتقد به تقلید صرف از غرب و پا غرب گرایانــه 
گذشته است و دیدگاه دوم، دیدگاه بومی گرایانه و یا بازگشت به اصل 
است که بر بازخوانی مدرنیته از طریق ارزش های بومی یا بومی سازی 
گلســتان بــه دیدگاه دوم تعلــق دارد. کیــد دارد. ابراهیم  مدرنیتــه تأ

1. 2. بومی گرایی در ادبیات و سینما
مدرنیسم در ایران تقریبًا همزمان با تشکیل اولین دولت پهلوی 
در سال ۱۳۰4 آغاز شد. فرآیند مدرنیزاسیون ابتدا با تغییرات کالبدی 
که دگرگونی محتوایی هنوز  گرفت در حالی  آمرانه در شــهرها صورت 
در جامعــه شــکل نگرفتــه بــود. در دومیــن دولت پهلــوی، اقدامات 
نوگرایانه آمرانه ادامه یافت، در عین آنکه طلب نو شدن در جامعه نیز 
به وجود آمده بود ولی، با ضرباهنگی بس متفاوت. به لحاظ فکری 
کردند)صدیقــی، ۱۳۸۸، ۹7(. “رمان به  نویســندگان نوآوری ظهــور 
عنوان محصول مســتقیم زندگی نوین شــهری، افزایش باســوادی و 
بــه دنبال آن عالقه مندی طبقه متوســط به مطالعــه در ایران ظهور 
گر به مســائل معاصر می پرداختند،  کرد. نخســتین رمان ها به ویژه ا
که روح جدید دنیای اجتماعی  قالب و محتوایی در اختیار داشتند 

کند”)دهقانی، ۱۳۸۳، ۸6(. را بازسازی و مشاهده 
“از ســال ۱۳۲۰ به این ســو، در ادبیات داستانی جریان بازگشت 
بــه اصــل، تحــت عنــوان بومی گرایــی پدیــد آمــد. بومی گرایــی را در 
که خواستار بازآمدن،  گســترده ترین معنا می توان آموزه ای دانســت 
بازآوردن یا ادامه رســوم، باورها و ارزش های فرهنگی و بومی است” 

)بروجردی، ۱۳۸4، ۲۹(. “البته باید در نظر داشت که بومی گرایی به 
گاهی از تجدد نیست و برعکس باید آن را پدیده ای مدرن  معنای ناآ
کالم موجــز آن یعنی خــودت باش، آدمــی را به اصالت  دانســت زیــرا 
که خود ساخته عصر مدرن است” )صدیقی، ۱۳۸۸،  توجه می دهد 
کرد و پا  گفتمان نوگرایی رشــد  که در بســتر  گفتمــان دیگــری   .”)۹۸
گفتمان از خودبیگانگی بود. از خود بیگانگی  بــه عرصه ظهور نهاد، 
در واقــع از  ایــن خویش بریدن و به آن دیگری پناه بردن اســت؛ این 

خویش اصیل است و آن اعتباری”)همان، ۸4(.
گلستان، یکی از تأثیرگذارترین چهره های ادبی و هنری  ابراهیم 
کــرد و به دنبال  ایــران، داستان نویســی را از اواخــر دهــه بیســت آغاز 
کنسرســیوم نفــت را آغاز  کودتــای ۲۸ مــرداد، همکاری با  آن پــس از 
کرد )جاهــد، ۲۰،۱۳۸4(. مســتند و  گلســتان را تأســیس  و اســتودیو 
که همگی  گلستان در این دوره شکل می گیرند  فیلم های داستانی 
آثــاری ستایش شــده و در خــور تأمــل هســتند. نگاه او بــه عنوان یك 
نویســنده و فیلمســاز مدرن، نــگاه نقادانه ایســت به مدرنیزاســیون 
کــم بــر جامعــه زمانه خــود. او معتقد اســت: “دنیای معاصــر را با  حا
کــه با ســاده لوحی  کــرد. هم چنــان  ســاده لوحی قدیــم نمی شــود رد 
نمی توان آن را پذیرفت نه زرق و برقش باید تو را به آن بکشــاند و نه 
با زرق و برق آنچه که داری می شود آن را به دور نگه داری. باید آماده 
شــد، هــم بــرای پذیرفتن و هم برای شــرکت در این پروریده شــدن. 
نمی شــود فقط مصرف کننده محصول دیگران باشــی باید محصول 

تو در حد روز بیاید. به احتیاج روز بیاید”)گلستان، ۱۳۸7، ۳۲(.
دهــه 4۰، هم چنیــن دهــه انعــکاس تصویــر شــهر در ســینمای 
گلستان، سوژه های مدرن  ایران بود. بیشتر داستان ها و فیلم های 
کهنه و  شهرنشــین در جامعه ای سرشــار از تناقص ها )تناقص میان 
نو، میان شهرو روستا، میان سنت و مدرنیته، میان تفکر و عمل( و 
در حال گذار به مدرنیته را توکنند. سوژه های سرگشته، تازه به دوران 
رسیده، پرسه زن، سنتی، سودجو، میهن پرست، از خودبیگانه و... 

هریك نمایانگر بخشی از جامعه ایران در آن سال ها هستند. 

2. روش تحقیق

کاربردی بوده و در بخش تعریف مسئله،  از  ماهیت این تحقیق 
روش توصیفی و در مرحله شناســایی ویژگی های مدرنیســم در این 
کتشافی به تحلیل  کتشافی بهره می گیرد و با روش ا سال ها، از روش ا
گلســتان می پــردازد. روش تحقیــق بــر مبنــای تحلیل  و تفســیر آثــار 
گلســتان، با اســتفاده از اســتراتژی  محتوای فیلم ها و داســتان های 
گــروت و وانــگ )۱۳۸4(، روشــی  کــه بنا بــر طبقه بندی  کیفــی اســت 
کیفی، مســتقل از مســتندات عددی متکی به بیان )گفتاری  اســت 
کار تجربی فیلم و داســتان است. آنچه در این مقاله  یا نوشــتاری( و 
گلســتان اســت،  کلیت شــهر و مدرنیته در آثار  اهمیت دارد، بررســی 
بنابراین تفســیر تك تك فیلم ها و داســتان ها انجام نمی شــود. علت 
انتخاب این نویسنده،  توصیفات او از زمانه خویش و نگاه نقادانه او 
گلستان، هم به لحاظ نگارش، جزو  به تحوالت شهری بوده است. 
نویسندگان مدرن محسوب می شود و هم بنا به گفته جهانبگلو، نه 
تنها به مدرنیته نظر دوخت بلکه توسط آن نیز دیده شد )جهانبگلو، 

گلستان( ثار ابراهیم 
ٓ
شهر، مدرنیته، سینما  )کاوش در ا
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کالبدی شــهر - یعنی  ۱۳84، ۳8(. بنابرایــن در آثــار او هــم تحوالت 
تجربیات عینی- توصیف می شــود و هم تحــوالت درونی )تجربیات 
ذهنی( بازیگران اجتماعی که در این دوره وجود دارند. در نتیجه آثار او 
می تواند تصویر روشنی از شهر در سال های ۱۳57-  ۱۳۲0 ارائه دهد. 

گلستان 3. شهر و مدرنیته در آثار ابراهیم 

3-1-دوره اول )1332_1320( شهر محل اعتراضات خیابانی 
کردن فعالیت ها و تشكیل قطب های توسعه،  سیاســت قطبی 
که با تشكیل سازمان  محور اصلی برنامه اول توســعه عمرانی اســت 
برنامــه در ســال ۱۳۲7 تدویــن می شــود. پایتخــت بــه عنــوان قطب 
اصلی فعالیت  ها، فعالیت های عمرانی دولت و موسسات خصوصی 

را در خود متمرکز می کند )حبیبی، ۱۳86، ۱88(.
مضمون عمده داستان های مجموعه “آذرماه آخر پاییز” گلستان 
که در دهه ۲0 نوشته شده، اعتصابات و اعتراضات کارگری است که در 
کارخانه ها و چاپخانه ها رخ می دهند. کارگران، عمدتًا در حاشیه شهر 
ســكنی می گزینند، در خانه هایی بیش وکم سســت  بنیاد و با حداقل 
کار  کارخانه  ها  کاری در  امكانات زیستی. ســاعت ها در شرایط سخت 
می کننــد و در اعتراض به این وضعیت، دســت به اعتصاب می زنند و 
اعتراض خود را با تظاهرات در خیابان بیان می کنند، ســوژه  اصلی در 

مجموعه “آذرماه آخر پاییز”، حاشیه نشینان شهری هستند. 
“رمضــان” و”ناصــر” دو ســوژه داســتان “دیــروز، امــروز و فــردا”، 
کارخانه را از دریچه زندان می بینند: “همهمه یكنواخت ماشین های 
کارخانه از  گســترده بود. روشــنی چراغ سردر  کارخانه روی همه چیز 
گذشت و رنگ پریده ای بر دیوار زندان زد )گلستان،  شكاف میله ها 
کارخانه در تمام داســتان حضور دارد. رمضان  ۱۳۲7، ۱۱4(. صدای 
کارگران  کارگــر حزبــی در اعتــراض به زخمی شــدن یكــی از  و ناصــر دو 
-که در حاشــیه شــهر زندگی می کرده و توســط مأموران حكومت به 
او تیراندازی شــده- دســتگیر شــده اند و علی رغم شــكنجه هیچ یك 
لــب بــه ســخن نگشــوده اند. داســتان، داســتان مبــارزه و مقاومــت 
اســت، روشــی نو آیین در مطالبات اجتماعی و شــهروندی. رمضان 
می خواهد محل تیراندازان را به مأمورین زندان نشان دهد و بگوید 
که ترســیده  که مأموران حكومتی مســئول تیراندازی بوده اند. ناصر 
اســت بــه رمضــان می گوید:”یعنــی حاالمیگــی روز مــا رســیده ؟”) 
همان، ۱۲5(. مطالبات اجتماعی و اقتصادی، زمزمه مدرنیزاسیون 
گرفته است. مطالباتی  که در جامعه به تدریج شكل  از پایینی است 
که در  که از سوی شــهروند طلب می شود، مطالباتی  عمدتًا شــهری 

سال های آخرین ۱۳50 در خیابان های شهر فریاد زده می شود. 
توصیف اعتراض در شهر در این داستان به خوبی نشان داده شده 
است. رمضان نخســتین بار در این اعتراض، خیل عظیم چهره های 
که برای احقاق حق خود به خیابان  ناشــناس و زیرزمینی را می بیند 
کســی را نمی شناســد و  آمده اند. او در میان این چهره های بی شــمار 
که می دانست چه  گمنامی و بیگانگی می کند:”... با همه این  حس 
کســی بپرســد تا پرســیده  روی داده اســت، باز می دید ناچار اســت از 
باشد، تا پرسشی کرده باشد. اما در آن میان می دید که بیگانه است و 
نمی دید که به همین دلیل است که نیاز به پرسش دارد. دیده بود که 

بیگانه است و از این حس خود را بیگانه تر یافته بود”)گلستان، ۱۳۲7، 
۱۳0(. این توصیف شبیه به توصیف بودلر است از انسان مدرن، “او در 
یكی از شعرهای خود، شعر پرسه زن، وقتی می خواهد نماد و تمثیلی 
از انسان مدرن بدهد به توصیف شرایط، فردی می پردازد که از سنت 
گذشــته بریــده و پناهگاه تازه ای نیافتــه و وضعیت پــا در هوایی دارد. 
چشم به آینده دارد اما آینده ای مبهم و فرار”)جهانبگلو، ۲۱0،۱۳74(. 
کمــك یكی از ایــن معترضــان، حزبی می شــود و در  رمضــان بعدتــر به 
کارگری توســط مأمورین دولتی،  نهایــت در اعتراض به زخمی شــدن 
رهبر تظاهرات می شــود: “دســت های زمخت و پینه بســته خود را با 
قدرت غضب پیش چشم فرماندار که برای نصیحت آمده بود می گیرد 
و می گوید: “من با این دستام می خوام نون در بیارم نمی ذارم با گلوله 

سوراخش بكنن”)گلستان، ۱۳۲7، ۱۲5(.
راه آهــن، عنصــر اصلــی ارتباطــی شــهر صنعتــی اســت، “قطــار 
تــا نمایــش دهنــد و می دیــد  کارگــران را بــه شــهر دیگــری می ُبــرد 
گــرد او می ریزند، تا  روزنامه فروشــی از قطــار پایین می جهد و مردم 
چشم به هم زدنی روزنامه هایش را تمام کرده است”)همان، ۱۳4(. 
روزنامــه و قطــار هر دو از ثمــرات عصر مدرن هســتند. روزنامه ها در 
قطــار توزیــع می شــود و در لحظه ای تمام می شــود و ایــن مطلب، 
گســترش  گاهی در جامعه )با  که طلب آ گویــای ایــن موضوع اســت 

کتاب ها و..( در حال شكل گیری است.  روزنامه و 
“ریل ها در دو ســوی الوارهای بریده و منظم دور می شــدند و او 
ج ریل ها راه می رفت و می کوشید پای خود را منظم روی  میان دو ر
الوارها بگذارد و کمی باالتر از خط دور می شد و در دشت چمن پوش 
می افتــاد و حلقه هــای تپه هــای جنگل پوش از یك ســو دشــت را در 
گرفتــه بودنــد و از آن ســو، آفتــاب فــرو می نشســت و آفتــاب در  خــود 
گرفته زرد می نمود. پروانه ها و ســنجاقك ها می لولیدند  هــوای بخار 
کارخانه و  و دشــت زیبا با چمازها و پلهم4های خود زمزمه می کرد و 
کار و شهر و مردم در پشت سر او بودند )همان، ۱۳5(. این توصیف، 
که  ترکیبــی از طبیعــت و صنعــت اســت در “شــهر صنعتی”. شــهری 
توصیف آن شبیه به نقاشی “باران، بخار و سرعت” ویلیام ترنر است 

گونه با هم ترکیب شده اند. کوه و جاده به شیوه ای رویا که در آن 
در داســتان “آذرماه آخر پاییز”، اعتراض به شكل دیگری نشان 
داده می شــود. راوی داســتان، عضــو یكــی از احــزاب اســت و به طور 
کشته شده  که بعد مشــخص می شــود  -مخفیانه برای دوســتش- 
اســت -از خانــواده اش لبــاس و خــوراك می گیــرد و می باید آنهــا را به 
کشــته  کــه در نهایت  دوســتی دیگــر برســاند تــا او آنهــا را بــه احمــد- 
می شــود-بدهد. راوی در پرســه زنی در خیابان های شهر، احساس 
تنهایی می کند،   ابتدا با ماشین به دنبال آدرسی است تا وابستگان 
کجا  که غریبه هــا او را ببیند. “من  کند و می ترســد  دوســتش را پیــدا 
که دنبال منند مــرا می جویند یا نه  می دانــم این چشــم های غریبه 
کنم...”)گلســتان، ۱۳۲7، 40(. زیمل معتقد اســت  گم  ... بایــد پی 
“مردم در شهر با یكدیگر غریبه اند هر کسی مجبور است در مجاورت 
گویشی با  کند. به این ترتیب تفاوت های پوششی و  غریبه ها زندگی 
کم خواهد شد”)به نقل از لچت، ۱۳8۳، ۳۱۹(. طیف گسترده ای حا
کــه از تفاوت های  چهــره معترض راوی هنگامی عیان می شــود 
که در سال های  بیست خورشیدی عریان تر  شــمال و جنوب شهر- 
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سیاسی دارد. اعتصابات کارگری، زندگی پنهانی و زندان ها و سوژه های 
کــه اغلب حزبی هم هســتند نمایانگر این وضعیت اســت. عصیانگــر 
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در ایــن دوره نفت به عنوان یکی از صنایع اصلی موجب رونق 
شــهرهای جنوبی می شــود. شــهرهای جنوبــی به دلیــل موقعیت 
کــه در اوایــل دهــه 4۰ یگانــه درآمــد  بنــدری بــرای بارگیــری نفــت 

کشوری را تأمین می کرد، موقعیت خاصی یافتند.
برنامه دوم توســعه اقتصادی )۱۳4۱-۱۳۳4(، توســعه اقتصادی 
را بــا تکیــه بــر اســتفاده از منابــع موجــود در مناطــق مســتعد تــدارک 
می بینــد. )حبیبی، ۱۳۸6، ۱۹۲(. ادغام رو به رشــد ایران و وابســتگی 
کشــور بــه جهــان ســرمایه داری از ســویی و وجــود منابــع و  روزافــزون 
کنار  کشــور از ســوی دیگر، ســبب می شــوند تا در  مواد اولیه فراوان در 
توسعه  نایافتگی عمومی روش های زیست و تولید سنتی، مطالعاتی 
برای ایجاد قطب های صنعتی و کشاورزی و تأسیسات زیرساختی در 
کار شهرها قرار  گیرد )همان، ۱۹5(. خارگ یکی از بنادری است  دستور 
که به عنوان بندر ارتباطی برای بارگیری نفت توسعه می یابد. مضمون 

فیلم مستند “موج، مرجان و خارا” نیز به همین موضوع اشاره دارد:
خارگ که “مرجانی پیش آفتاب نشســته بود” )گلســتان، ۱۳۸7، 
منبــرش خالــی،  و  متــروك  و “مســجدش  نداشــت  کنی  و ســا  )۱۳6
برگزیده شــد تــا بندرگاهی شــود برای بارگیــری نفت خــام میدان های 
نزدیك“)همان، ۱۳6(. “نخست نیروی کار از هوا و دریا آمد و آن گاه ابزار 
کار و زندگی” )همان،۱۳6( و ساخت و ساز آغاز می شود: “کشاندن راهی 
از کناره تا جایی از دریا به ژرفایی فراخور لنگرگاه کشتی”)همان، ۱۳6(.

و  فــن  ســرمایه داری،  عامــل  عنــوان  بــه  نفــت  دوره،  ایــن  در 
کالبــد شــهرها را دیگرگــون می کند. این مدرنیزاســیون،  تکنولــوژی، 
گذران دیرینش به شبانی بود تا  گچساران  آمرانه است. “کوهستان 
صنعت به سراغ سنگستان آمد” )همان، ۱۳7( یا در خارگ.”همان 
دشت و همان کوه، همان چوپان و همان نای و زنگ گله، و لیکن در 
کهنه، شاخه های فوالدین جوانه زده بود” )همان،  کنده های  کنار 
۱۳7(. زندگی ســنتی چوپانی با ورود صنعت متحول می شود. فیلم 
تضاد بین زندگی سنتی و ماشین آالت صنعتی را به تصویر می کشد.

یکــی از مظاهــر مدرنیتــه، فردیــت یافتــن انســان و تســلط او بــر 
امــور پیرامونیــش اســت. در ذهن انســان مــدرن، محیــط پیرامونش 
کــه او می توانــد آن را بــه نفــع خــود تغییــر دهــد،"در دریــا  ابژه ایســت 
دورانــد از غــم اندیشــه، نــه جویــای رازنــد، نــه می ســازند، ســپرده بــه 
تقدیــر محیط انــد" )همان، ۱۳5(. انســان با ابــزارآالت فنی طبیعت را 
تغییــر می دهــد، او برخــالف دریــا “سرســپرده به تقدیر نیســت” بلکه 
بــا خرد خویــش می تواند تقدیر خــود را تغییر دهد”.  لولــه از رود زهره 
گذشــت تا سوی دریا سرازیر شــود ...”)همان، ۱۳۸(. “گویا به ساحل 
کرانه  کنجکاو از روستای  کودکان  کشــاندن به پایان آمد،  کار  رســید و 
کشــتی رفتنــد” )همــان، ۱۳۸(. نفــت بــه عنــوان عامل  بــه تماشــای 
ســرمایه داری وارد خــارگ می شــود و خــارگ بــه علــت صنعــت نفــت 
کشــتی بارگیــری دریا را  که  آبــاد می شــود. امــا در انتهای فیلــم، وقتی 
می شــکافد، دوربیــن کف های ایجاد شــده را نشــان می دهــد: “ملك 

کت ها  شده و تا به امروز هم ادامه دارد - می گوید: “آن باالها از این پا
گلفروشی است نه خیلی چیزهای دیگر.  نیست، آن پایین ها هم نه 
این فرق ها مگر همه اش همین فرق هاســت؟ نان و هســته خرما و 
گرسنگی.  پهن اسب، یا خون توی سالخ خانه ها، درد و ناخوشی و 
کی؟... امسال؟...  همه اش ســیاهی و زجر... آیا ممکن اســت؟ ... 

که بیاید؟”)همان، 44(. سال بعد؟... بهار 
راوی در بازگشت، در شهر قدم می زند و به “میدان شهر می رود 
که از آن می رفت یا به آن می آمد زیر افسون  که خالی بود و راه هایی 
شب و عزا رفته بود ...” )همان، 46(. راوی در فکر خانواده دوستش 
کــردن خــود دارد، اما  اســت. او بــا پرســه زنی در شــهر، ســعی در آرام 
میدان شــهر هم خالی است و تنهایی راوی را دوچندان می کند. به 
گفتــه زیمل،”هیــچ کس در هیــچ جا و مکانی، همچون شــهر بزرگ، 
احساس تنهایی و گمگشتگی نمی کند”)به نقل از احمدی، ۱۳7۳، 
4۸(. راوی با مجســمه ها و میدان خالی احســاس بیگانگی می کند 
که مجســمه ها او را می پایند:”من  و می ترســد زیرا ایــن حس را دارد 
بودم و تنهایی و این بی جانی و وارفتگی...”)همان، 46(. در جایی 
دیگر می گوید “باز به مجسمه ها نگاهی انداختم، خشك و مفرغی آن 
باال نشسته بود و انگار زیرچشمی مرا می پایید و من در میدان خالی 
بــا ســایه های بی قواره ام افســون زده مانــده بودم...”)همــان، 4۹(.
گاهی یافتن  زیمل می گوید: “یکی از خصیصه های زندگی مدرن، آ
فرد از ویژگی های خویش اســت”)به نقل ازجهانبگلــو، ۱۳۸4، ۳۱۲(. 
کشف خویش دارد. او مرتبًا  راوی با پرسه زنی در خیابان ها، سعی در 
که چه می خواهد بکند. در توصیف پوشــکین  از خود ســوال می کند 
در قطعه ســوارکار مفرغی می خوانیم: “یك شــب در حین پرسه زدن، 
که چهــره اش از  گهان ایســتاد و در حالی  بی خبــر از آنکــه کجاســت، نا
کــرد او راه خود را به میدان  تــرس به هم پیچیــده بود، به اطراف نگاه 
سنا بازجست: و درست روبروی او، از فراز صخره محصورش، با بازوان 
گشــوده، قد برافراشته در تاریکی، آن بت بر مرکب مسین اش نشسته 
گــرد پایــه تندیــس  اســت”)برمن،۱۳۸6، ۲۲۸(. “... مــردك بیچــاره 
چرخید و به تصور فرمانروای نیمی از عالم چشــم غره می رفت. لیکن 
گهان خونش به جوش آمد، شعله ای دلش را در بر گرفت، اندوهگین  نا
در برابر آن تندیس مســتکبر ایستاد و با دندان ها و مشت های به هم 
فشرده ، گویی نیرویی سیاه در او حلول کرده گفت: ای سازنده اعجاب 
آفریــن! و در حالی کــه از نفرت می لرزیــد زیر لب افزود: هنوز باید به من 
حســاب پس دهی”)همــان، ۲۲۹(. در این قطعه، قهرمان داســتان، 
خود را شهروند می داند و مدرنیزاسیون آمرانه را برنمی تابد و در اعتراض 
کم می گوید: “هنوز باید به من حســاب پــس دهی”، در  بــه آمریت حا
گاهی از حقوق خویش رسیده است. نکته دیگر “احساس  واقع او به آ
آزادی اســت”ـ  که او به عنوان یك شــهروند داردـ  این احســاس، بنا به 
کالنشهر است”)زیمل، ۱۳7۲، 6۱(. گمنامی در  تعبیر زیمل “ناشی از 
به این ترتیب، شهر تصویر شده در این داستان ها، شهری است 
که عناصر کالبدی مدرن را در خود دارد)میدان، مجسمه، خیابان...( و 
سوژه های مدرن نیز کم کم سر بر می آورند. سوژه هایی که بی عدالتی ها 
در سهم خود از شهر را دیده اند و در پی احقاق حقوق خود به عنوان 
که در آن تحوالت ذهنی  شــهروند هستند. تجربه اینها تجربه ایســت 
ســوژه ها بیان می شــود. شــهر در این داســتان ها تا حدودی ماهیت 

گلستان( ثار ابراهیم 
ٓ
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و مرواریــد آرمیده و مرجان ســپرده به تقدیر را نصیبی نرســید جز این 
شیار کف آلود...”)همان، ۱۳۹(، که به این معنی است که این رونق و 
آبادانی در زندگی مردم عادی رخ نمی دهد. با ورود نفت به شهر، “شهر 
مصرف” به وجود می آید که در آن روابط تولیدی جایی ندارند و توزیع 
ثــروت نیز در جامعه یكســان نیســت. در واقع نصیــب مردمان همان 
کودکان تنها  تماشای کشتی هاست. “شــیار کف آلود” است و ســهم 
گلستان در داستان دیگری به نام “برخوردها در زمانه برخورد” 
کــه شــرح مشــاهدات او در شــهر آبــادان و بــا یــك همــكار انگلیســی 
اســت، از تحــول آبــادان در اثــر صنعــت نفــت در ســال های ۱۳۲۹ تــا 
کمپانی های نفتی  ۱۳۳۲ می گویــد .در ایــن دوره، بــه دلیــل حضــور 
انگلیس، حضور انگلیسی ها در آبادان زیاد بود: “زندگانی چندجانبه 
کشــور،  در آن شــهر، تجمع بســیار چیزهای غریبه با هر بخش دیگر 
که در خودش به خودش هم غریبه بود”)گلستان،۱،۱۳۹0(.  شهری 
که از معماری اروپایی  حضور انگلیســی ها در شــهر موجب می شــود 
که می رویم هم  در ســاخت بناها اســتفاده شود. “... این رســتوران 
مال شرکت )نفت( است فقط نمی دانم چه جوری معماریش را داده 

گویا به آرشیتكت های آلمانی پیش از جنگ”)همان، ۱0(.  بودند 
کمــک ســرمایه و مدرنیزاســیون از باال،  صنعــت و تكنولــوژی به 
شــهر های دهــه 40 را چهــره ای دیگرگونــه می بخشــند. شــهرهای 
کنان غریبه اند. در داســتان  صنعتــی و مــدرن در این دوره برای ســا
کنون چهره ای  که ا “مد و مه”، راوی با حسرت به شهر زادگاهش - 
دیگر یافته - می اندیشد: “... از شیراز حرف می زدیم، اردیبهشت در 
کهنه بوی بهار می پیچد. قصاب الشــه های دکانش را با  کوچه های 
نارنج و زرورق می آراید. شیراز ما خوب است، شب های نیمه شعبان 
بــازار جشــن می گرفت. از ســقف چارســو یک منزل یــک منقل آتش 
کجا رفته اســت؟... امشــب پر از مه است  آویزان بود. شــیراز ناز من 
و من یاد شــیرازم. شــیراز دیگر عوض شــده است. شــیراز باید عوض 

می شد اما بدجوری عوض شده است” )گلستان، ۱۳48، ۱۳۲(.
کــه نســبت بــه شــهر قدیــم وجــود دارد از    دیــد هجــران زده ای 
ویژگی های مدرنیسم دهه چهل است. دوره ای که بازگشت به ارزش ها 
مطرح می شود. سوژه های این دوره، که خود نیز تحول به سوی مدرن 
شدن را طی می کنند، با شهر بیگانه اند، اما تغییرات را نفی نمی کنند. 
که طلب دگرگونی در میان ســوژه ها وجود دارد اما  در این دوره اســت 
کمیت از باال اجرا می کند. به گونه ای متفاوت از مدرنیزاسیونی که حا

3-2-2-ملی گرایی در جامعه مدرن
کــه بــه ویــژه در ســال های 40  یكــی دیگــر از جنبه هــای مدرنیتــه 
گهــگاه در ســینما نمــود می یابــد، ملی گرایــی اســت. به  در ادبیــات و 
گرفت  عقیــده نیچــه، ملــت در جامعــه ســكوالر جای خــدا را خواهــد 
و ناسیونالیســم مقام دیــن را خواهــد آورد )میرسپاســی،۱7۱،۱۳80(. 
نویســندگان بومی گــرا بــا بیان شــكوه و عظمــت ایران ســعی در حفظ 
کمیت داشتند.  ارزش های ایرانی و جلوگیری از نابودی آنها توسط حا
مضمون مســتند “تپه های مارلیك “، مربوط به آثار باســتانی مارلیك 

است و به لزوم حفظ آن اشاره دارد:
کاج  کهنگی  “امســال/ پارســال/ هزاران هزار ســال/ با باد بوی 
می رسد/ )گلستان،۱۲6،۱۳87(. ... یك روز خنده رفت و ترس آمد/ 

با درد و داد / با خشم و خون/ پیكان و پتك  و دشنه و زوبین / ایلی 
هجوم برد، اندیشه ای پلید درآمد/ ...پتك دیده را ترکاند/ دستی که 
گل می آفرید افتاد و خانه مرد/ ...تاریخ گم شد” )همان، ۱۲8(. “...
گنج  کنده روی خاك و قصه های  تا باستان شناس از راه تیله های پرا
گرفت”)همان، ۱۲8(. در نهایت فیلم به این عبارت  گذشته را  سراغ 
گل باز بدمد/  کهن  که روزی ریشــه های  به پایان می رســد، “باشــد 
که چشــم ببیند/ و  کــه خدای بــذر به دره صــا دهد/ باشــد  باشــد 
کیدی روشن بر مفهوم  که تأ دید زندگی تازه ای شود”)همان،۱۳0(، 
گنج  بازگشت به اصل است و یا صحبت های ژاندارم در فیلم “اسرار 
دره جنی5” که هنگامی که قهوه چی و کدخدا در پی دزدیدن طاها 
هســتند می گویــد: “اینــا همه آثــار قدیمــه، یــادگاری اجدادتــه، اون 
کرده اونا رو ببــره، نگذار ببــره .... تو باید اونا  کمیــن  اومــده اونــور راه 
کنی. وظیفه تو فقــط و فقط حفظ  کنــی. باید به اونــا فخر  رو حفــظ 
سنت اجدادته و تحویل اون به نسل بعد”)گلستان، ۱۳87، ۱46(.
کــه با نگاهــی نقادانــه درباره  گوهــر”  در مســتند “گنجینه هــای 
جواهــرات ســلطنتی از آغــاز پادشــاهی ایــران ســاخته شــده اســت 
گلســتان می گویــد: “بعــد از زوال دوره صفــوی، بعــد از جنگ هــای  ـ 
کشــور نیاز  گرفت.  گوهر شــاهی وســعت  گنجینه های  فاتحانــه نــادر 
گران نظم نو نبود” )گلســتان،  داشــت به نظم نو/ انبوه ســنگ های 
۱۳87، ۱4۳(. تجربــه تجــدد در ایران در نیمه دوم ســده نوزدهم به 
مرحله تازه ای پا گذاشت، پای ایرانیان به غرب باز شد و فرنگی ها هم 
در ســطحی بی ســابقه به ایران و نفتش دل بستند )میانی، ۱۳8۱، 
۲56(. در دوره قاجار با ســفرهای فرنگ، ظواهر و زرق و برق نصیب 
خ نمود: “در روزگار پر تحول پایان  کشــور شــد و مدرنیزاسیون از باال ر
که فكر و دید در رســم وخط سرنوشــت انســان  قــرن هجــده/ وقتی 
تأثیر می گذاشــت/ اینجا دیگر در ترکش تیری نمانده بود”)گلستان، 
۱۳87، ۱4۳(. “... در نیمه های قرن نوزدهم راه سفر به اروپا گشوده 
شــد/ اینها ســوغاتی ســفر به اروپا بود/ ســوغات دید تنگ خیره به 

بازیچه/ سوغات غفلت مفتون زرق و برق/ )همان، ۱44(. 
کــه خــود هنرمنــدی نوگراســت و خواســتار نظــم نو در  گلســتان 
جامعه اســت، مدرنیزاسیون سطحی را نمی پذیرد. او می گوید تفكر 
)خــط و فكــر(، در اروپــا تحول یافته بــود ولی در ایران تنهــا به ظواهر 
اروپایــی و تقلیــد از آن پرداختــه شــده اســت یعنی با “دیــد تنگ” و 
“غفلت مفتون به زرق و برق” به  مظاهر مدرنیته اروپا نگریسته شده 
گلســتان  فیلــم را این چنیــن پایان می بــرد: “... امــروز ثروت  اســت. 
یعنــی غنــای زنــده زاینــده/ امروز ثــروت یعنــی تفكر انســان )همان، 
که  ۱45(. او خواســتار دگرگونی محتوایی در جامعه اســت و می داند 
دگرگونی هــای شــكلی راه بــه جایی نخواهــد برد. او در طلب انســان 

که با قدرت تفكر خویش، خود سرنوشتش را رقم زند. مدرن است 

3-3- شهر _ تجربه سوژه های مدرن )1357ـ1343(
 به دلیل پیچیدگی مسائل شهر در این دوره، این بخش در قالب 

شش محور توضیح داده شده است:
 ۱. گسترش شهر،

۲. جایگزینی روابط پولی به جای روابط عاطفی در جامعه مصرفی.
۳. روابط همسایگی جدید. 
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4. شكل گیری نهادهای مدرن - روابط بوروکراتیك جدید.
5. تقابل شهر و روستا 

6. مدرنیزاسیون آمرانه سال های ۱۳57ـ۱۳۲0.

3-3-1- گسترش شهر
گســترش یافتــه و هــر روز بــه مســاحتش  در ایــن دوره، تهــران 
گســترش بی ســابقه تهران -در رابطه با شهرهای  افزوده می شــود. 
ح جامع مصوب 45، دولت  بــزرگ ایالتــی- و عدم تابعیت آن از طــر
گســترش تهــران را  پهلــوی را بــر آن مــی دارد تــا ســازمان نظــارت بر 
که در  کند )حبیبی، ۱۳86، ۲04(. تهران شهر بزرگی شده  تأسیس 

کرد.  گمشده ها را نمی توان پیدا  آن 
کسی به نام هاشم است  فیلم “خشت و آیینه “، داستان راننده تا
کســی او می گذارد و می رود. هاشــم نمی داند  که زنی نوزادش را در تا
کافه می گوید: “بیچاره .. چطو بچشــو  کند دوســتش در  با نوزاد چه 
کنه ... شــهر بزرگ! از بــاالی دربند تا شــاعبدالعظیم، از جوی  پیــدا 
مهرآباد وکن تا جوادیه و قلعه مرغی، از اون ور دوشــون تپه تا اون ور 
کنه؟”)گلستان، ۱۳44(.  تهرانپارس ... این وسط چطو بچشو پیدا 
که مادر  در فیلم “خشــت وآیینه”، هاشــم به خرابه ای می رود 
کرده، در آنجا پیرزنی را می بیند و از او سراغ مادر  نوزاد را آنجا پیاده 
نــوزاد را می گیرد. پیرزن می گوید:”.. اینجا قبًا زمین زراعتی بود یه 
کندن،  گندمــا و جوهــا زیاد بود هــی  روز اومــدن همشــو فروختــن، 
کشیدن”)گلســتان، ۱۳44(.  کشــیدن چقد دیــوار  کشــیدن. دیوار 
که به  کشــیدن بر این جــدا شــدن و بی توجهی  او بــا تكــرار بــر دیوار 

کید می کند.  حاشیه نشینان شده است تأ
صحبت هــای پیــرزن، توصیفــی از حاشیه نشــینی در دهــه 40 
که در  کارگرانــی،  که حــاال تنها  خورشــیدی اســت. حاشیه نشــینانی 
دهه ۲0 در داســتان های قبلی وجود داشــتند، نیســتند و مهاجران 
روستایی به شهر را نیز شامل می شوند. استقرار آنان در محدوده های 
گسترش بی سابقه  کشاورزی پیرامونی، سبب  بافصل و زمین های 
گرانه  گســترش روزافزون شهر و دســت اندازی سودا تهران می شــود. 
بــر زمین هــای پیرامونی باعث می شــود تا در ســال ۱۳۳۹ مالكیت بر 
کیلومتری شــهر مجاز دانســته شــود و  اراضی موات و بایر تا شــعاع ۱ 
قانون تملك اراضی برای اجرای برنامه های شهرسازی و خانه سازی 
از تصویــب بگذرد)حبیبــی،۱۳86،۱۹6( و این رونــد هم چنان ادامه 
کــه در اولیــن ســال های پنجــاه خورشــیدی و با  می یابــد، تــا حــدی 
توجه به رهنمودهای طرح جامع تهران برای شهر محدوده تعیین 
ج از محدوده نشــینان از خدمــات شــهرداری تهران  می شــود و خــار
کــه بعدهــا در  ج از محــدوده اســت  محــروم می گردنــد و همیــن خــار
انقاب نقش عمده ای را ایفا می کند و کانشهر تهران چهره می نماید.

3-3-2- جایگزینی روابط پولی به جای روابط عاطفی در 
جامعه مصرفی

تهران به عنوان کانشهرمدرن، شهری شده است که انسان ها را 
بی عاطفه می کند. در کانشهر روابط عاطفی محدود می شود و جای 
خــود را به روابــط عقانی می دهد. فرد بی تفاوت، غیرقابل احســاس 
گونه ای غیرقابل ترمیم قلب، فردیت و ارزش  که به  است و پول است 

خاص و اصالت آنها را می جود )زیمل به نقل از شوای، ۱۳86، 4۱5(. 
تاجی و هاشم - شخصیت های فیلم خشت وآینه - در نهایت از هم 
که با نگهداشتن بچه، زندگی تازه ای  جدا می شــوند. تاجی بر آنســت 
کار را نــدارد و قیدی هــم برای  که پــول ایــن  کنــد، ولــی هاشــم  را آغــاز 
کردن زندگی جدیدی ندارد، بچه را به پرورشگاه می دهد. تاجی،  برپا
بی شباهت به گرچن )مارگریت( در داستان فاوست نیست و علی رغم 
پیشــه اش، هنوز در مرحله ماقبــل مدرن قرار دارد، حال آنكه هاشــم 
سوژه ای مدرن است. “او می تواند هر آنچه را برای تحول خویش الزم 
کافه می رود، رادیو گوش می کند  است بردارد”)برمن، ۱۳86، 6۹(: به 
و ... مابقــی را رهــا می ســازد، ولی تاجی” بیــش از آن جدی و صدیق 
کند”)برمن، ۱۳86، 6۹(. او با  گزینشی عمل  که بتواند این گونه  است 
اینكه رقاصه کافه است و جهان مادر خویش را به مثابه اشكال پوچ و 
توخالی رد می کند، ولی روح نهفته در این اشكال را در می یابد و خود را 

تسلیم آن  می کند: روح ایثار و تعهد فعال” )برمن، ۱۳86، 7۲(. 
در فیلم “خشــت و آیینه”، یك شــبانه روز از زندگی مجموعه ای از 
که  که سرگشته، تنها و غریبه اند. زنی  انســان های شهری را می بینیم 
مجبور است وانمود کند باردار است و آمده بچه یك روزه بگیرد تا به بقیه 
که دروغ می گوید، روشنفكران تازه به دوران  نشان دهد، مأمور دولتی 
رسیده و... وضعیت آنها را می توان در این جمله که در ابتدای فیلم از 
کسی هاشم می شنویم، خاصه کرد: “... در این سیاهی شب  رادیوی تا
کیست؟”)گلســتان، ۱۳44(.  که صید چیست و صیاد  مشخص نبود 
گذراندن در شهر یكی از ویژگی های عمده شهر  به تنهایی وقت 
که دیگر ویژگی آن یعنی “پرســه زنی” را بــه همراه دارد  مــدرن اســت 
گلستان در داستان”صبح یك روز خوش” به آن پرداخته است.  که 
داستان در سال 45 نوشته شده است. پرسه زن از دیدگاه بنیامین، 
چهره فرهنگی مدرنیته قرن نوزده اروپاســت”. پرســه زن شخصیتی 
کــه  کــه در جمعیــت رهــا شــده، تســلیم پدیــده ای می شــود  اســت 
کاالیی می گوید. به عبارت دیگر پرسه زن  بنیامین به آن مسمومیت 
بــا فردیــت مدرن خود در میان فضاهای تجــاری مدرن قرار می گیرد 
و بــه جمعیت پناه می برد، چون در پشــت جمعیت می تواند هویت 
کنــد و بــه تماشــای تصاویر و هم گون شــهر بپــردازد”  خــود را پنهــان 
)جهانبگلــو، ۱۳84، ۳۲(. شــهر مــدرن به مكانی مقدس بدل شــده 
کــه زیارتگاه هــای آن فروشــگاه های بــزرگ، نمایشــگاه های تجاری و 

کز خرید یا پاساژها هستند )تاجبخش، ۱۳8۳، ۱۱(. گذرگاه ها، مرا
شخصیت اصلی داستان “صبح یك روز خوش”، صبح به تنهایی 
و پیاده در شهر قدم می زند،”انگار بار اولش باشد، اطراف را تماشا کرد، 
از ایستگاهی که هر روز توی صف می رفت دیگر گذشته بود. در آفتاب، 
گل های الله عباسی توی پیاده رو نشاطی داشتند. از توی جوی خشك 
گرد یــك مغازه دار  پف هــای لوله بخار مغازه اطوکشــی هوا می رفت. شــا
از یك ســطل با دســت لمس آب می پاشــید ... نزدیك چهارراه، پیش 
بســاط روزنامه فروشــی رفت. عكس های رنگی پشت مجله ها را دید” 
)گلستان، ۱۳5۱، 7۹(. در گوشه پیاده رو مردی مشغول تبلیغ یك کاالی 
جدید -پاك کننده  ای که کثیف ترین لكه ها را در لحظه ای پاك می کند- 
اســت.“انقاب در صنعــت یعنــی ایــن” )همــان،80(، مــردم مشــغول 
تماشای مرد مبلغ هستند. “پرسه زنی” ادامه می یابد. شهر با مغازه ها، 
کاالهای تجاری و انبوه مردم شــكل یافته اســت و فرد می تواند، حتی 

گلستان( ثار ابراهیم 
ٓ
شهر، مدرنیته، سینما  )کاوش در ا
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گر تنها باشد، ساعاتی طوالنی را در آن سپری کند. مرد در میان انبوه  ا
گاه پیشــانیش  که نا غریبه ها “هم چنان می رفت، در انتظار یك نگاه؛ 
کســی متوجه او نیســت،  بــه تیــری خــورد” )همــان، ۸۲(. امــا بازهــم 
کالنشــهر مجموعه ای از ســوژه های گمنام را در خود جای داده است.
گهانــی قیمت نفت در ســال های پنجاه خورشــیدی،  افزایــش نا
کاماًل مصرفی ســوق می دهد.” اتکای  جامعه را به ســوی یك جامعه 
روزافــزون دولــت بــه درآمد نفت، ایران را به یك نمونه روشــن از دولت 
که بخش بزرگی از درآمد آن به طور  کرد، یعنی دولتی  اجاره گیر تبدیل 
که شــرکت های خارجی به شــکل اجاره یا بهــره به آن  منظــم از پولــی 
می پردازند، تأمین شود. بنابراین نقش کشاورزی کم می شود و مردم را 
وابسته به دولت می سازد” )بروجردی،۱۳۸4، 4۸( “. شهر، وابستگی 
مصرف خود به روستا را کم و کمتر می کند و روستا بقای زیست خود را 
بیش از پیش در خطر می بیند. “گردش کاال و سرمایه در شهر، در نبود 
گرانه را رونق می بخشد، شهر بی هیچ نقشی  چرخه تولید، نظام سودا
کاال و ســرمایه به مکان  گرانه  کشــور و از طریق حرکت ســودا در تولید 
ثــروت تبدیــل می شــود” )حبیبــی، ۱۳۸6، ۱۹5(. “نخســتین پیامــد 
اجــرای ایــن طرح ها، افزایش کنترل نشــده واردات بــود. دولت مایل 
کند و وسایل جدید بخرد  بود امکانات جدید مصرف ایرانیان را ارضا 
کنــد” )دیــگار،۱۹7،۱۳7۸(.  و حــق داللــی خوبی نصیــب هوادارانش 
آن6. قلــب  نــه  اســت  ایــران  پــول  کیــف  دوره  ایــن  در  تهــران 
گون صورتك ها  گونا که “شهر اساسًا از انواع  ح می کند  زیمل طر
و وســاطت ها شناخته شده است. بدین ســان پیوندهای عاطفی 
گروه های اجتماعی جای خود را به روابط صوری  در درون و بیرون 
گونی  گونا بین افراد می دهد”)به نقل از لچت، ۱۳۸۳، ۳۱۹(. طیف 
گنج دره جنی” نمایش داده می شــود:  از این صورتك ها در “اســرار 
گنجی  گهانی به  که به طور نا داستان درباره مردی روستایی است 
عظیم دســت پیدا می کند.  او به شــهر می رود تا طالها را بفروشــد. 
که البته آنها  در آنجا زرگر و زنش، مرد روستایی را هدایت می کنند، 
که معلم  هــم هدفشــان به دســت آوردن پولهاســت. زینل پور هــم 
کند  کمك  اســت ســعی می کند با اســتفاده از این پول ها به آبادانی 
امــا در نهایت مغلوب حرف های مرد می شــود. نقــاش اما می داند 

کردن فایده ندارد و بی اساس است. ظاهری درست 
گنج عظیم، همه چیزهای سنتی  کردن   مرد روستایی با پیدا 
گرفته، خانه ای نو می سازد.  خود را عوض می کند حتی زن دیگری 
گوشه ای  که مهندسین نقشه بردار در  اما، این خانه بر اثر انفجاری 
کشــیدن راه انجام می دهند، از بین مــی رود و مرد تنها  دیگــر بــرای 
می مانــد. قهرمان های فیلم، همگی نمایانگر ســوژه های حاضر در 
جامعــه آن زمــان اســت. مرد دهاتــی نماینده انســان های تــازه به 
کدخدا، زرگر، زنش و قهوه چی نمایانگر انسان های  دوران رسیده، 
ســودجو، نقــاش نمایانگر روشــنفکر ایدئولوژیك، زینل پــور نمایانگر 
روشــنفکر فن ســاالر، ژانــدارم نمایانگر ناسیونالیســم دولتــی و برادر 

زن اول مرد، نماد فرد روستایی سنتی هستند. 
 وقتــی مــرد دهاتــی بــه ثروت دســت پیــدا می کنــد :”... او بــر فراز 
دنیــا بــود نیرو و اعتبار تازه او جا را برای بردباری دهاتی تنگ کرده بود 
...”)گلســتان، ۱۳۸7، ۱5(. او از ایــن پــس هم چون فاوســت درصدد 
که او را شکل دیگری داده  تخریب و توسعه برمی آید و این پول است 

کلفت آنها )که زن زرگر او را به عنوان  است: “مرد روستایی با زن زرگر و 
زن جدید مرد در نظر گرفته( به بازار می روند که در آن همه چیز هست، 
لبــاس مــرد عوض می شــود و لباس رســمی می پوشــد: “... یکی یکی 
که باالیشــان می برد، دنیا پر از تاللو بود هر  رفتند روی پله های رونده 
چه بود از شیشه بود... مرد دیگر لباس محلی نمی  پوشید لباس هایش 
را به راهنمایی زن زرگر طراح مد سفارشــی می دوخت” )همان، 5۳(.
کثریت مردم مدرن، در اغلب اوقات زندگی خود باید  “از آنجا که ا
که  کنند، این عقیده قوت می گیرد  حواسشان را جمع درآوردن پول 
الزمه رســیدن به هر نوع شــادمانی و خرسندی مشخص در زندگی، 
تصاحــب مقدار معینی پول اســت” )زیمل، ۱۳7۲، ۳۳۲(. در اســرار 
کشــف  گنــج دره جنــی، مــرد روســتایی وقتی چاله پــر از طال و پول را 
کــه بیــرون آمد خود را بــاالی دنیا دیــد. باریکه  می کنــد: “... از چــاه 
که هر ســال آن را به خیش زیرو رو می کرد و بذرهای اندك  زمین تپه 
خود را در آن می ریخت. حاصل حقیر آن را به التماس بر می داشت. 
کنــون انــگار بام بلند بــرج دیده بانی او بــر فراز دنیا بــود، انگار تخت  ا
تســلط او روی طــاق دنیــا بود”)گلســتان، ۱۳۸7، ۱4(. یــا در جایــی 
دیگــر از داســتان”... می دید یك ســاعت پیش از دنیا به غیرکشــتزار 
گاو، یك زن و چند آشــنا و خویشــاوند چیزی نداشــت  کوچــك و یــك 
و در ایــن مــدت هرچیز جور دیگری شــد. از خویش بیگانه شــد، زن 
کشــتزار را نمی خواهد اما چه باك!  گاو دیگر نیســت، و  از او برگشــت، 
کــه مانند خــواب و قصه طال دارد، دریا دریا جواهر و ثروت به دســت 
آورده است، تنها نیست )همان، ۲۰(. پول برای مرد روستایی عزت 
گذشــته خود بی اعتنا و  و اعتبار به همراه آورده و موجب شــده او به 

با آن بیگانه شود زیرا می  تواند همه چیز را با پول به دست بیاورد.
کتك می خورد، تطبیق داشــت با طبیعت هرچیز  گر  “پیشــترها ا
کسان  کنون یك تجاوز بود از جانب  اطرافش، تسلیم آن می شد، اما ا
بی اهمیــت، نــه بر خــود عادیش، بلکــه بر ضد خــود تازه، خــود بهتر، 
بــر آســتان قــدرت و تفــاوت و برجســتگی    هایش”)همان، ۲۲(.  مــرد 
که به دســت آورده می تواند همه چیز را تحت  روســتایی با پول هایی 
کسی باشد، پول  که زیردست  سلطه خود درآورد. او دیگر نمی پذیرد 
به او شخصیت دیگر و به قول خودش “خود تازه ای” بخشیده است، 
که  کاالهایی  چنان کــه زیمل می گوید: “به ســبب رشــد عظیم تعــداد 
می توان با پول به دست آورد، به پول اهمیت زیادی داده می شود و 
همین امر بر بسیاری از ویژگی های دنیای مدرن پرتو می افکند. پول 
کامل آرزوهای فردی را بســیار محتمل می ســازد و فرد را برای  ارضای 
رســیدن بــه آن اغــوا می کند”)زیمــل، ۱۳7۳، ۳۳4(. “تأثیر پیشــرفت 
خصوصًا ترقی تکنیك وارد غار هم می شد. مرد رادیو را به چاله اش برد 
تا وقتی مشغول است از برنامه های جالب آن بهره ور باشد )گلستان، 
۱۳۸7، 54(” .... وسایل جدید مرد به روستا رفت، یخچال، آبگرمکن، 
مبل های طالیی، مجسمه وسایل موسیقی ...” )همان، 55(. موج 

مصرف گرایی در اثر ثروت زیاد، شهر و روستا را در خود می گیرد.
 در این دوره، هم چنین قشر روشنفکر نقش مهم تری را به نسبت 
دوره های پیشــین به عهده می گیرد: “روشــنفکران را می توان به طور 
کرد. اول، اهل بینش با تعهد اجتماعی،  گروه بزرگ تقسیم  کلی به دو 
که در خدمت  کارســاز و دیوانســاالر  کارمندان و تکنوکرات هایی  دوم، 
گروه دوم  دولت هســتند” )بروجردی، 4۰،۱۳۸4(. زینل پور نمادی از 
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کــه در بســیاری مــوارد تســلیم خواســته های مرد  روشــنفكران اســت 
که در دســتگاه دولت حضور  روســتایی می شــود. مانند روشنفكرانی 
دارند و با این که می دانند بهره برداری از علوم غربی شناخت و تعمق 
عمیــق از فرهنــگ جامعــه را می طلبد، باز هم مطیع دولت هســتند. 
کار می کند،  در خریــد وســایل جدید، مرد نمی داند آبگرمكــن چگونه 
“بــه مــن نگفت آب می خواد، زینل پور: اینا که اومد اونا هم میاد پول 

داشته باشی همه چی درس می شه )گلستان، ۱۳87، 7۳(. 
“کانشــهر همــواره جایگاه اقتصــاد پولی بوده اســت. در آنجا تكثر 
که  مبادلــه اقتصــادی، ابــزار مبادلــه را اهمیــت و اعتبــاری می بخشــد 
تجــارت بی رونــق اروپایــی یــارای آن را نــدارد” )زیمــل، ۱۳7۲، 55(. در 
که ما بنا  داستان”اســرار گنج دره جنی”، زینل پور می گوید: “خونه ای 
می کنیــم باید با عصر ما جور باشــه بــا روح روزگار مــا ... مرد نمی فهمد 
کنیــم جا برای حمــوم ...  ... زینل پــور می گویــد: ... توشــو بایــد درس 
کار  آشــپزخونه و ... روش ســنتیه، خوبه حفظ شه. مرد می گوید اصل 
روشــه، اونو مردم می بینن” )گلســتان، ۱۳87، 78( و زینل پور تســلیم 
مرد می شود در حالی که می داند دگرگونی ظاهر دوام نخواهد داشت. 

3-3-3- روابط همسایگی جدید
گذار متحول می شــود.  روابط همســایگی نیــز در جامعــه در حال 
ســاخت مجتمع های مســكونی آپارتمانی پس از تدوین قانون تملك 
آپارتمان هــا در دســتور کار قــرار می گیــرد. زندگــی در ایــن گونه مســكن 
روابطــی جدید برقرار می کند. داســتان “طوطی مرده همســایه من”، 
کن  زندگی آپارتمانی را توصیف می کند. داستان، ماجرای فردیست  -سا
آپارتمان- که شاد و خوشحال است و آواز می خواند و صدایش همواره 
کــه فرد خوشــحال اســت  مزاحــم همســایه اش اســت. راوی داســتان 
می گوید”من همسایه هایم را نمی شناختم. فقط روی این بالكن گاهی 
گاهی قفــس طوطیش رادیده بــودم” )گلســتان، ۱۳5۱، ۹0(. گلــدان و 
 داســتان اشــاره ای هم به عناصر مدرن مانند بالكن مشــرف در 
ســاختمان ها دارد. “با ورود خدمات و تأسیســات بهداشــتی مدرن 
)مستراح و دستشوئی و حمام و آشپزخانه و ...( به درون آپارتمان ها، 
مفهــوم خانــه  تغییــرات اساســی می کنــد و دیگــر بــا الگــوی پیشــین 
گوشه دار  آشــپزخانه در انتهای حیاط و ایوان در وســط و اطاق های 
در طرفیــن و اتاق هــای دیگــر در اطــراف مطابقــت نــدارد. در ایــن 
ساختمان ها که نمونه اولیه آپارتمان  سازی است، حیاط به طبقه باال 
منتقل شده و به صورت بالكن و تراس درآمد”)صارمی، ۱۳74، 6۳(.
 در شــهر مــدرن، روابــط همســایگی نزدیك جایی نــدارد. بالكن 
که همســایگان شاید  تنها فضای عمومی خانه، تنها بخشــی اســت 
بتوانند همدیگر را ببینند. در میان دعوای دو همسایه، همسایگان 
دیگر دخالت نمی کنند. “چند تا از همسایه های طبقه باال و چند تا 
کرده و روی  از همســایه های ساختمان رو به رو پنجره هایشــان را باز 

بالكن هایشان آمده بودند تا تماشا بكنند”)گلستان، ۱۳5۱، ۹۲(.
پیچیده تــر  همســایگی  روابــط  آیینــه”،  و  “خشــت  فیلــم  در 
کســی اش جا  که در تا اســت. هاشــم با تاجی -رفیقه اش- و نوزادی 
که  مانده  نیمه شــب وارد خانه هاشــم می شــوند و هاشــم می ترسد 
همســایه ها آنها را ببینند. هاشــم می گوید “من تو این خونه اختیار 
گوشــه دارم بــا صدتــا همســایه فضــول ... ")گلســتان  نــدارم ... یــك 

که تعداد افراد و حضور روابط پیچیده ما  کانشــهر است  ۱۳44(. در 
که اغلب  را وادار به احتیاط می کند در نتیجه چنین احتیاطی است 
که ســالیان دراز همســایه ما بوده اند را نشناســیم )زیمل،  کســانی را 
۱۳7۲، 5۹(. هاشم به تاجی می گوید: “شیشه ها رو می بینی، پشت 
همه یه قلب سیاه خوابیده ... همه با هم بدن” )گلستان، ۱۳44(.

3-3-4- شكل گیری نهادهای مدرن _ روابط بوروكراتیك جدید
“در این دوره، رشد چشمگیر بوروکراسی، دولت را قادر ساخت که 
کند. در شهرها، دولت تا  آنجا  در زندگی روزانه عامه مردم بیشتر نفوذ 
کارمند تمام وقت یك نفر استخدام دولت  که از هر دو  گسترش یافت 
بود” )آبراهامیان، ۱۳78، 40۱(. شكل گیری طبقه متوسط اجتماعی 
بــه نوعی بــورژوازی شــهری می انجامد و چون همیشــه، “بــورژوازی 
که ســابقًا محترم بودند، زدوده است.  هاله تقدس تمام مشــاغلی را 
کشــیش ها و مردان اهل علــم را به صورت  بورژوازی پزشــكان، وکا و 
کارگــران روزمزد خویش درآورده اســت” )برمن، ۱۳86، ۱40(. در فیلم 
“اسرار گنج دره جنی”، ژاندارم به معلم می گوید که برایش جاسوسی 
گرد قهوه چی معتاد اســت یا نه. معلــم رد می کند و  کنــد تــا ببیند شــا
ژانــدارم می گوید:”مأمــور دولتــی!”. جــوان می گویــد: “نه ســپاهیم، 
معلمم من جاسوسی نمی کنم...”)گلســتان، ۱۳87، ۳۹(. و ژاندارم 
می گوید: “جاسوســی بــرای اجنبی بده. من دولتم مــن اجنبی ام؟” 
کار  )همــان، 40( و معلــم )زینل پــور( می گویــد:”... مــن به ضرر مــردم 
نمی کنم”)همان، 40(. البته زینل پور در نهایت وقتی که مرد روستایی 
کاری می زند. مســئله  پولدار می شــود، با ســلطه پول، دســت به هر 
همان تقدس زدایی از همه مشاغلی است که روزگاری محترم بودند. 
نمــود دیگــری از روابــط بوروکراتیــك را در فیلــم خشــت و آینــه 
می بینیم. جایی که هاشم به کانتری می رود تا بچه را تحویل دهد. 
کنترل امنیت شــهر بازمانده اند، بــه دکتری در  کانتــری از  مأمــوران 
نیمه شب حمله شده و مأمور کانتری  می گوید: “من چه کار می تونم 
بكنم... فوقش منم یكی از همین مردم محله ام” )گلستان، ۱۳44( 
و بــه هاشــم هم می گوید یك شــب نــوزاد را نگه دارد شــاید والدینش 
کانتــری دارد و به  که هاشــم با مأمــور  پیــدا شــوند. در برخــورد دوم 
که  پیشــنهاد تاجــی می خواهــد حضانت بچــه را بگیرد، بوروکراســی 
که بــرای تحویل بچه  از ملزومــات شــهر مــدرن اســت حكم می کنــد 
دادخواست نوشته شود، اما هاشم سواد ندارد مأمور می گوید” آدم 
کور... امروز روز بی کسیه. این دستگاه ها درس شدن  بی سواد یعنی 
کور بودن  که جای کس بشــن “. در دوران مدرن، ســواد نداشــتن با 
که  یكــی اســت و “امــروز روز بی کســیه” نشــان از دنیای مدرنــی دارد 
تقسیم کار اجتماعی و اقتصاد پولی جای روابط عاطفی را می گیرد”. 
مأمور او را از حضانت بچه منصرف می کند و می گوید خرج دارد و تو 
که به هاشم می گفت: “این بچه  نمی توانی. درســت بر خاف تاجی 

گذاش دوباره با هم باشیم” )گلستان، ۱۳44(. ما رو به هم رسوند 
کانتری و تاجی، بر تقابل روابط   مقایسه بین دو پیشنهاد افسر 
که نشــانی از ســنت  که نشــان از مدرنیت دارد -و عاطفی-  منطقی- 
گر روابط عاطفی بر مبنای فردیت قرار گرفته  کید می گذارد. “ا است - تأ
که  باشد، روابط منطقی از انسان ها عنصر قابل ماحظه ای می سازد 
هیچ تفاوتی در میان خودشان جز با کارایی شان و بزرگی عینی توجهی 

گلستان( ثار ابراهیم 
ٓ
شهر، مدرنیته، سینما  )کاوش در ا
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را جلب نمی کنند”)زیمل به نقل از شوای، ۱۳۸6، 4۱۳(. 
داستان “از روزگار رفته حکایت” نیز شرحی است بر دگردیسی 
کــه  ح زندگــی خانــواده ای رو بــه تحــول  خانــوار مــدرن ایرانــی، شــر
بــرای  کــه  کــودك خانــواده روایــت می شــود. دایــی راوی  زبــان  از 
نمایندگی مجلس به تهران رفته اســت در تعطیالت نوروزر به شــهر 
که خانه ای اســت  خــود باز  می گــردد، ولی به خانــه خانواده راوی، 
قدیمی، نمی آید، زیرا خانه قدیمی را در خور شــخصیت نمایندگی 
کوچه آنهــا نیز جایی بــرای اتومبیل  کــه در  نمی دانــد. عــالوه بــر آن 

نیست. دایی نماد انسان تازه به دوران رسیده  آن زمانه است.
دایــی در طــول داســتان خصومت عمیقــی با “بابــا” داردکه نوکر 
خانواده و پایبند به ســنت ها اســت )او هیچ یك از مظاهر مدرن را بر 
نمی تابــد و در نهایــت نیــز می میرد(”. دایی معتقد اســت بابــا را باید 
کند تا بابا از  کــه ضمانت  بیــرون بیندازنــد. وقتی از دایی می خواهند 
گداخانه آزاد شود، او این کار را انجام نمی دهد و می گوید: “مردم خیال 
کس توقعی دارد...”)گلســتان،  که ما ســکه می زنیــم ... هر  می کنند 
که روز دولت  ۱۳۸۳، 47( و در جایــی دیگــر می گوید”... امروز روز هم 
هست، خیریه هست، من نمی فهمم و اهلل نمی فهمم یکی را از جایی 
کوچه ســرگردون، یا  کنیم تو  کــه واقعًا جاش اســت بیاریم بیــرون ول 

توی کارخانه ها بچپانیم، جایی که جاش نیست؟” )همان، 4۸(. 
دایی را هم چنین می توان نمونه ای از انسان هایی دانست که در 
که این نیز یکی دیگر از ویژگی های شهر و  گذشــته اند  کامل با  انقطاع 
جامعه مدرنیزه شده است. او معتقد است در “کارخانهـ  عنصر شهری 
کارخانه راه بیندازد،  مدرنـ  جایی برای بابا نیست.”دایی می خواهد 
برای نساجی، می گفت از اوقاف، ملکی برای کشت چغندر اجاره کرده 
است تا محصولش را بفروشد به کارخانه قندی که مال دولت است و 
دارند می ســازند ... او می خواست قوم و خویش ها همه از سهم های 
کارخانه ای بگیرند و آنها می پرســیدند ســهم یعنی چه؟ و او می گفت 
ســهم یعنــی ســهم...” )همــان، ۳۰(. افــراد “تــازه بــه دوران رســیده “ 
گرفتــن منصب و رســیدن به پــول، از خود بیگانه می شــوند: راوی  بــا 
می گوید این همه احترام برای دایی زیاد است.”کافی نبود آدم رئیس 
که تا دو ســال  کارخانــه باشــد و این همه احتــرام ببیند. آن هم وقتی 
پیش، فقط تا دوسال پیش، با آن لباس های کمر تنگ و شانه پهنش 
از جمله بهانه های نق نق پدرم، ضد مادرم بوده است” )همان، 4۸(.

3-3-5. تقابل شهر و روستا
تقابل شهر و روستا نیز در این دوره مطرح می شود. روستا بیانگر هر 

چه قدیمی است و شهر مظهر مدرنیته و نوگرایی است. 
در داستان “اسرار گنج...” تقابل شهر و روستا را در برخوردهای 
مرد روستایی با شهری ها می بینیم. در خانه مرد زرگر، بخاری است 
که مرد روستایی کرسی دارد. زن زرگر می گوید “کرسی دیگه  در حالی 
ورافتــاده ... وقتی پول داری ســرما چیه؟ بخــاری بخر... مرد: مردم 
ده چشــم می زنن )باورهای ســنتی(، ... زن: وقتی پول داری مردم 
کــی ان با پول می شــه چشمشــونو بســت. نوکرت می شــن.” ســلطه 
که حتی می توان انســان ها را هم خرید  روابط پولی به حدی اســت 
که به او  کــه به خاطر پول مرد روســتایی، هرچــه  چنان کــه زینل پــور 
گــوش می کند، حتی فامیلش را عوض می کند:”مرد: اســمتو  بگویــد 
کجاس؟ـ  لشــکوـ  پس لشگوئی زینل هم چی  کن، .. والتتون  عوض 

گفتی دهاتیه”.  یه خورده، خودت 
مرد روستایی هر روز چیزهای نو می خرد بدون آنکه بداند کاربرد 
آنها چیست”... هر چیز در صحن خانه را نشانه بزرگی و نیروی خود 
می دیــد اما به هیچ وجه نمی دید جمع چشــم انداز، حالت و هویت 
خود اوست. بر جای باغ سیب و به، امروز میدانی از مجسمه های گچ 
کنده از پرتی، از ادعای  و سیمان، یك جور کشتی نوح، نمونه های پرا
بی افسار، از افسانه های فرسوده، از زور پول و ذوق زشت، زمخت از 
کردن فرق دارد با خود عوض  پرتی بیهوده و هیچ نمی دید جا عوض 
کردن. نمی دید تغییر جا دلیل پیشرفتن نیست، رفتن نیست رفتنی 
گــر دارد بی جهــت دارد، ســکان نــدارد، نمی رانــد، لغزیــدن اســت،  ا
هــم خنده آور اســت و هــم خطرناك اســت” )گلســتان، ۱۳۸7، ۸7(. 
داســتان از صبــر و تحمــل روســتاییان و مقاومــت آنهــا در برابر 
نوگرایــی، بی عاطفــه بــودن و در عیــن حــال تمایــل زیاد بــه مظاهر 
مدرن و روابط شــهری نیز ســخن می گوید: برادر زن مرد روســتایی 
که با  با روســتایی دیگری در حال بیل زدن زمین هستند: برادرزن 
کوه  که افتاده به جون  نوگرایی مخالف اســت می گوید:”... حــاالم 
و تپه و داره صاف می کنه ... دلت خوشه ... درخت بکاری اون ور 
کنده رو دارن اره می کنن ... این جا دیگه  دارن ریشه رو می زنن ... 
کوه می ترکونن ...”  بند نمی شــه شــد، اونور دارن جاده می ســازن 
کنه جد  )همان، 76(.  و روستایی دیگر می گوید: “آدم باس تحمل 
اندر جد ما تحمل داشــتن ...” )همان، 77(. یا وقتی مرد وســایل 
تــازه می خرد، برادرزن می گوید: “من برا همتون می گم. اینا همش 
نکبت بــاره. روزگار شــما بــا ایــن چیزا ســیاه می شــه” )همــان، 7۱(.

3-3-6. مدرنیزاسیون آمرانه سال های 1320-1357
مدرنیزاسیون آمرانه و از باالی مرد روستایی، تمثیلی ظریف از دولت 
گرم  پهلوی، به دلیل سطحی بودن، دوام نمی یابد. در داستان”ظهر 
که بتواند”یخچال”، نمادی  تیر” باربری در جست وجوی راهی است 
که نمی داند کجاست چون سواد  از زندگی مدرن، را به جایی برســاند 
خواندن ندارد. در شلوغی شهر کسی متوجه حضور او نمی شود و زندگی 
به ســرعت در حال جریان است و اتوبوس ها و ماشین ها به سرعت رد 
می شــوند. باربر در نهایت با توجه به آدرســی که برایش خوانده اند، به 
قســمت های در حال ســاخت شــهر می رســد. در آنجا هم کسی سواد 
خوانــدن نــدارد و آدرســی هم که او یافته اشــتباه اســت. در نهایت، بار 
به مقصد نمی رســد و باز تمثیلی ظریف از این که مدرنیزاســیون از باال 
در جامعــه ای هنــوز بی ســواد و مشــحون از کج فهمی هــا راه بــه جایی 
کند، “یا نمی توانند آدرس  کمك  نمی برد. هیچ کس نمی تواند به باربر 
را بخواننــد یــا بــد می فهمنــد و بــد می فهماننــد” )گلســتان، ۱۳46(. 
داســتان بــه صــورت نمادیــن بــه سرنوشــت مدرنیتــه در ایران اشــاره 
کــه دگرگونی هــای شــکلی و محتوایــی بــا هــم شــکل نگرفته اند. دارد 

در داستان “آذرماه آخر پاییز”، صحنه هایی توصیفی، از نوسازی 
که بوده، به تصویر کشــیده می شــوند: راوی  در شــهر در رابطــه بــا آنی 
کبابــی و  گذشــته می گویــد: “بــوی ادویــه، دود  داســتان در توصیــف 
که از شکاف سقف می افتاد و سقف  به های الی پنبه پیچیده، نوری 
کبر مثنوی می خواند و نقل و نبات می بخشید.  بوریایی بود. درویش ا
وقتی هوا خوش بود تا کشتزارهای حاشیه شهر می رفتیم” )گلستان، 
گرفته را، چنین توصیف می کند:  ۱۳۸۳، ۸( و نوســازی شــهری انجام 
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کلنــگ، بازار و  کــه می رفتیــم در راه مدرســه دیدیم با  “... در روز اولــی 
خانه هــای پهلــو را دارنــد می کوبنــد. دیوارها همــه رمبیده بــود ... در 
خانــه گاهی در گوشــه ای کســی هنوز زندگی می کــرد و هی کلنگ بود 
کــه بر ســقف بام ها می خــورد ... نارنج ها میان تل خراب هنــوز از الی 
که بر ســقف  کلنــگ بود  برگ هــای خــاك آلــود می درخشــیدند و هــی 
که هی می ریخت ... می رفتیم،  بام ها می خورد و خشــت و خاك بــود 
بابا برایم می گفت می خواهند آنجا فلکه بسازند، بعد یك خیابان هم 
از هر طرف بهش برســانند. پرســیدم فلکه یعنی چه؟ نمی دانســت، 
گفتم برای چه؟ باز هم نمی دانست” )همان، ۲۱(. در نهایت سر انجام 
فلکــه: “آن روز و روز بعــد و چندیــن روز یك ریز بــاران می بارید و هرچه 
که  گل بام های ویران بــود وارفت و راه افتاد تا فلکه ای  خشــت خرد و 
بعدهــا باید میدان مرکزی شــهر ما شــود. در الیی از لجــن و الی، گند 
کی شــد. در خانه های ویران آب در چاه مســتراح ها می رفت  چســبنا
بعد ســر می رفت و هر چه بود می آمد. راهی به فاضالب نبود. هر چه 
گیــر می کردند و هرچه  بــود در غلظــت محیط معلق بــود. مردم در آن 
می توانســتند بــر آن فلکه ســاز لعــن می فرســتادند، فحــش می دادند 
گیــر می کردنــد” )همان، ۲۳(. باز اشــاره و نقدی به مدرنیزاســیون از  و 
کناری نهاده شــده و  که جامعه درگیر به  باال، بدون برنامه و یکســویه 
که نه هدف آن را می شناســد و نــه انجام آن  نظاره گــر اقداماتی اســت 
را. خانــه نــو راوی نیز سرنوشــتی مشــابه دارد: “دیدم خانــه نومان در 
کلوخ اســت با  خیابــان اســت. امــا خیابان نیســتـ  یك خط ســنگ و 
گندم و  کنــده در هر بــر، نزدیك کشــتزارهای  تــك و تــوك خانه هــای پرا
یونجــه...” )همــان، ۳۳(. “روزها رفت و ماه هــا رفت. اطراف خانه ما 
کشــتزار کوچك شد. سینمای شهر ناطق شد. هر  را خانه ســاختند و 
کارخانــه دایــی صدا می کــرد “ )همــان، ۳7(. روز صبــح و ظهــر ســوت 
گنج دره جنی” هم  سرنوشــت مدرنیزاسیون یکسویه در”اســرار 
که مرد ســاخته بــا انفجــاری خراب  بــه همیــن صــورت اســت بنایی 

که ایــن تغییــرات چنــدان دوام نخواهد  می شــود. نقــاش بــاور دارد 
داشت و انتظار این خرابی را داشته است”. نقاش می گوید: “سست 
بــود پایــه اش قالبی بــود”. زینل پور می گویــد:  “زمین لرزیــد”. نقاش 
می گوید: “لرزوندنــش، فرق داره اولی فاجعه اس دومی مضحکه ... 
تو دومی فاجعه نیس گاهی هم میشه که مضحکه است” )گلستان، 
گاه انقالب را پیش بینی می کند؟  گلســتان ناخــودآ ۱۳۸7، ۱6۸(. آیا 
کور هســتند و وقتی  در عروســی مرد دهاتی، هنرمندان مدعو، همه 
کــورن؟ لشــکوئی می گوید: چشــم دارا  زن زرگــر می پرســد “چــرا همه 
نیومدن گفتن همه گرفتاریم” )همان، ۱۰7(. اشاره ای باز هم ظریف 
که مدرنیزاســیون آمرانــه، ظاهری و  گاه بــه زمانــه  بــه روشــنفکرانی آ

یکسویه را باور نداشتند و آن را سراب و واهی می پنداشتند. 
نقــاش، نماینــده روشــنفکر متعهــد زمانــه، در عکس العمــل به 
بریده شدن همه درختان برای ساخت خانه مرد، می گوید: “حیف 
نبود میوه می دادن سیب ...” مرد می گوید: “کمپوت می خوریم، به 
کنــن ...” )همان،  کازینو درســت می کنیم، مردم باید تفریح  جــاش 
۱56(.  نقاش در انتها به زینل پور می گوید: “نقاشی من خراب شد، 
که خراب بشه  آخر هر چیز خرابیه، االن باشه و درس نباشه، نه این 
...” زینل پــور، نماینده روشــنفکر همراه با مدرنیزاســیون یکســویه، 
گه اینا مونده بودن. موندنشون می شد  می گوید: “خراب نمی شــد ا
توجیــه بــرای بودنشــون ...” و نقــاش می گویــد: “مونــدن و بودن با 
درس بودن فرق داره”، زینل پور: “کلی می گی، ســطحی می گی...”، 
نقاش: “... خیلی جاها راه درس شده اما از درس بودن هیچ خبری 
گلســتان،  نیســت ... تــو بایــد بخــوای درس بشــی” )همــان، ۱7۲(. 
که  تحــول در اندیشــه را مقدم بر عمــل می انگارد و بر این باور اســت 
مدرنیتــه با آمریت تحقق نمی یابد، باید خواســتی اجتماعی باشــد، 
باید نوخواهی از پائین را تدارک دید، باید بسترهای الزم برای رشد و 

تعالی را فراهم آورد و جامعه را به تکاپو واداشت. 

خ داد- کودتای ۲۸ مرداد نیز در این سال ر که  در سال ۱۳۳۲- 
حرکت تدریجی و خودخواسته شهر به سوی مدرنیته ادامه  می یابد 
و مدرنیزاســیون از پائیــن مطالبــات خود را طرح می کنــد، اما آمریت 
و ســرعت مدرنیزاسیون یکســویه و از باال بیشتر است. با بدل شدن 
جامعــه ایــران به جامعه مصرفــی و از بین رفتــن نقش های تولیدی 
کار و پول و  روســتا و شــهر، هجوم روستاییان به شــهرها برای یافتن 
شرایط زندگی بهتر آغاز می شود. شهر"مدرنیزه" با ارائه انواع کاالهای 
کنانش را مجذوب ظواهر مدرن می کنــد. مصداق بارز  مصرفــی، ســا
گنج دره جنی" بیان می شــود. عــده ای مانند  ایــن تحــول در "اســرار 
کاالهای مدرن می شوند بدون آنکه فرهنگ  مرد روستایی، مفتون 
استفاده از آن را داشته باشند. شهر مدرنیزه، آنها را از خویش بیگانه 
کــه می توان آنهــا را "تــازه به دوران رســیده"  می ســازد. این ســوژه ها 
نامید، برای پذیرفته شدن در این شهر تالش می کنند تا با پول همه 
چیز را به دســت آورند، حتی می توان چون مرد روســتایی داســتان 
"اســرارگنج دره جنــی"، هویــت و حیثیت جدید را نیز خریــد. آنان در 
کردن  عین سنتی بودن و باور داشتن به رسوم سنتی )مانند قربانی 

و ...(، از مظاهر تکنولوژیک مدرن نیز سود می برند.

نتیجه

شــهر مدرنیزه، حضور سوژه های سرگشته را نیز به دنبال دارد، 
که با اینکه اتومبیل دارد، به  مانند هاشــم در فیلم خشــت و آیینه 
کافــه مــی رود و ... اما  از اینکه همســایه ها متوجــه حضور تاجی در 

خانه اش بشوند، می ترسد.
عــده ای در رویارویی با شــهر مدرنیزه، درصــدد تخریب هر آنچه 
گــروه توســعه گر  گذشــته تلقــی می شــود، هســتند. ایــن  مربــوط بــه 
کــه بارزتریــن  گذشــته را نشــانه عقب ماندگــی می داننــد  مطلقنــد. 
مثالش، شخصیت "دایی" درداستان "از روزگار رفته حکایت" است. 
کوچك"، بــرای آنها جهانی  جهــان ســنتی و یا به تعبیــر برمن"جهان 
کوبیده شــود و از بین برود. شــهر نیــز تحولی  کــه بایــد در هــم  اســت 
گاه  مشابه را طی می کند. شهر و مردمان در سال های ۱۳57- ۱۳۲۰ 

گاه در آمیختگی این دو با هم پیش می روند. گاه مدرن و  سنتی، 
مدرنیســم  می کنــد،  توصیــف  گلســتان  کــه  مدرنیســمی 
بــه  منجــر  و  اســت  همــراه  آمریــت  بــا  اســت.  توســعه نایافتگی 
کــه در داســتان های مجموعــه  مدرنیزاســیون از پاییــن می شــود 
کارگری بیان می شــود و در  "آذرمــاه آخــر پاییز" به صورت اعتراضات 
گنج دره جنی" با فروریختــن بناهای جدید عیان می گردد.  "اســرار 

گلستان( ثار ابراهیم 
ٓ
شهر، مدرنیته، سینما  )کاوش در ا
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کنین آن علی رغــم تمایــل بــه مدرن شــدن،  کــه ســا شــهری اســت 
میــان ســنت و مدرنیتــه معلــق مانده انــد. آنهــا هنــوز بــه باورهای 
خرافــی اعتقــاد دارنــد امــا می خواهند هر وســیله جدیــد را در خانه 
داشــته باشند. دوست دارند از همســایگان خود باخبر باشند، اما 
با زندگی در آپارتمان این امكان را ندارند. آنها در دنیایی متناقص 
که پول بر همه چیز ســیطره دارد و میزان  زندگی می کنند. دنیایی 

کس بر اساس دارایی هایش است. اهمیت هر 
با نزدیک شدن به سال های ۱۳57، به تدریج افكار مدرن نیز 
شكل می گیرد و بر تعداد روشنفكران و نویسندگان افزوده می شود 
گذشته هستند  کامل با  گاه معتقد به انقطاع  گرچه روشنفكران نیز 
گاه معتقد به برقرای ارتباط دوسویه میان گذشته  مانند زینل پور و 

گنج دره جنی. و نو مانند نقاش در فیلم اسرار 

گلســتان، در آثار خود شــهر معاصر را بازنمایی می کند. او در این 
بازنمایی، گاه از دریچه نگاه خود می نگرد که مدرن است و گاه از دید 
بازیگران اجتماعی دیگر. نگاه او را می توان شبیه به نگاه "نقاش" در 
"اسرار گنج دره جنی" دانست. وی در حالی که تغییر را نفی نمی کند، 
گلســتان، معتقد اســت  کالبــدی و ســطحی را بــاور ندارد.  تحــوالت 
بــرای نیل بــه جامعه مدرن، الزم اســت طلب مدرن شــدن در افراد 
که با مدرنیزاســیون  جامعه وجود داشــته باشــد. وی تحقق این امر 
گلستان مدنظر  که  امكان پذیر است را زمان بر می داند. شهر مدرنی 
کــه در آن، آرمــان فرهنگــی مدرنیتــه و توســعه  دارد، شــهری اســت 
اقتصــادی بــه مــوازات هم پیــش روند و تحــوالت نفس در ســوژه ها 
کالبدی پیــش روند. وی روشــنفكر توســعه گر  هم زمــان بــا تحــوالت 
اســت اما نــگاه او به همزاد مدرنیته، یعنی بازگشــت به اصل اســت.

پی نوشت ها
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