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 چکيده

راب شيلدز در  يپردازد. رويکرد نظري آن آرامي 0006-06هاي در دههاين مقاله به بازنمايي شهر در سينماي ايران 
شده و تحليل هجده فيلم  بررسي يها و روش آن تحليل محتواي کيفي است. يافته« فضاسازي اجتماعي»باب 
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 مقدمه  

های مشهور ايتختشهرهای مدرن پیوند خورد و تصوير تقريباً تمام پ سینما از آغاز با كالن

جهان بسیار زود در اين رسانه ثبت شد. سینما برای رشد خود، نیازمند شهر و امكانات 

های زندگي و بافت های متمايز، شیوهسینما به بازنمايي مكان»شهر بود. از نظر مضمون 

طور طبیعي سینما در اخذ و بیان پیچیدگي مكاني،  مند بوده است. به ها عالقهانساني شهر

گوناگوني و پويايي اجتماعي شهر، از طريق میزانسن، لوكیشن سینمايي، نورپردازی، 

دلیل اهمیت و  (. به22:8318)شیل و فیتزموريس، « برداری و تدوين، يد طوالني دارد فیلم

ها  تصويری روشن از شهر، فیلم»خصوص نمايش تحرک و بازنمايي  نقش سینما به

« شناخت بهتر فضاهای شهری مورد استفاده قرار گیرندتوانند همچون منبع مهمي برای  مي

ها تواند به معرفي و آشنايي با برخوردهای با زمینة شهری مي(. نمايش فیلم38:8313)هال،

و تعامالت پیچیدة شهری و زندگي اجتماعي و تصوير كالبدی شهر كمک كند. همچنین 

و زندگي و فرهنگ شهری ارائه تواند به مخاطب اطالعات مفیدی از شهر محتوای فیلم مي

 كند. 

های فرهنگي يک نسل را به توان از طريق سینما، داشتهدر چارچوب مرزهای ملي مي

ها فرهنگي نیز، ملت پذيری را تسهیل كرد. در ارتباطات بیننسل ديگر منتقل و فرايند جامعه

جوامع ديگر باشند.  ها، افكار و...گر آداب و رسوم، ارزشتوانند نظارهاز اين دريچه مي

شده از سوی سینما، اگر مورد مطالعه قرار گیرد و به نقش و  اسناد مصور و متحرک ارائه

های مورد عالقة تأثیر محیط در تربیت و عملكرد بشر در هر دوران دقت شود، شايد سرنخ

 های شهری كشف گردد.شهرسازان در مورد انواع عاليق بشر در محیط
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يا « نیويوركي»رو است كه فیلم  آوريم و ازاينرهايش به ياد ميما سینما را با شه 

های رسانه، نزديكي های متمايزی دارند. سینما در مقايسه با ساير جلوه داللت« پاريسي»

بیشتری به متن و جريان زندگي دارد و از طرفي يک ابزار تداعي و دنیای مجازی برای 

صورت مستمر در حال  ها است كه بهها و نشانهها، رويدادها، نمادبازنمايي فضاها، محیط

های واقعي و مجازی برای مخاطبان خود است. به آموزش، يادآوری و يا تجسم محیط

توان نقش بنیادين فضا و مكان را در رغم تغییر نوع تعامل ما با شهر، نمي همین خاطر، به

كم ر جهان دستكمک به سوبژكتیويته، هويت و دريافت هر فرد نسبت به جايگاهش د

 گرفت. 

در سینمای ساير كشورها، ازجمله در جوامع اروپايي و امريكا، بازنمايي شهرها نقش 

های بسیاری از آن ها دارد كه نمونه مهمي در معرفي شهرها و آشنايي مخاطب با آن سرزمین

ه شده در شهرهايي مانند نیويورک، لندن و پاريس مالحظ های ساختهتوان در فیلمرا مي

های هنرمندان در های شهری و مناظر شهری يكي از دغدغهكرد. بازنمايي شهر، اسطوره

هايي با رويكردهای های سینما، ادبیات و نقاشي بوده است. در اين عرصه، فیلم عرصه

)نظیر آثار وودی آلن(  بینانه بدبینانه )آثار ديويد لینچ، اسكورسیزی و ...(، رويكردهای خوش

توجه اينكه در  )نظیر سینمای مستند( وجود دارد. نكتة قابل ای  بینانه واقعو رويكردهای 

های شهری ها و اسطوره بیشتر اين آثار، جدا از تصورات مثبت يا منفي، اين فضاها، حكايت

ها، با شهری كه داستان در آن شوند. مخاطب از طريق اين فیلمهستند كه بازنمايي مي

كند. در ايران، از اوايل قرن حاضر سینما پا گرفت و ار ميشود، ارتباط برقرروايت مي

توجهي از آنها يا موضوعات شهری  های زيادی تاكنون ساخته شده است. تعداد قابل فیلم

پردازند كه در درون شهر جريان دارد. اين مقاله تالشي است برای  دارند و يا به روايتي مي
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شهر را چگونه بازنمايي  11و  11، 61ای ه بررسي اين پرسش كه سینمای ايران در دهه

 كرده است؟

 پيشينة پژوهش

های  ( به بررسي تصاوير شهر در سینمای ايران بین سال8314و همكاران ) مقالة اجاللي

پرداخته است. روش آنها در اين مقاله روش ساختارگرايي تكويني لوسین  8311تا  8311

د كه در اين بازة زماني طوالني، هشت ده های اين تحقیق نشان ميگلدمن است. يافته

تصوير از شهر در سینمای ايران نمايش داده شده است كه مجموعة آنها دربردارندة غلبة 

بخش عنوان فضايي زيبا، دلنشین، شاد، امید هايي است كه در آن شهر نه بهبرانگیز فیلم تأمل

گونه،  سراب مرگبار،عنوان مكاني خطرناک، فريبنده،  و با هويت و اصالت، بلكه به

 بار نمايش داده شده است.انگیز و حسرت وحشت

بررسي بازنمايي شهر و زندگي شهری در سینمای  ( در كتابي، به8314حبیبي و ديگران )

ها است. نتايج اند. روش آنها اسنادی و مشاهدة فیلم پرداخته 11و  41های  در دهه ايران

ايستادن )نه اين و نه آن بودن(،  ةايران در آستانشهر در سینمای  دهند كه ويژگي نشان مي

رسیدگي،  دوران به  تخريب و نوسازی دائمي، جذابیت و اغواگری، سوداگری و تازه

 برخورد. استبازگشت به اصل  و گردی خیابان ،زني نشاني، پرسه و نام بي، زخودبیگانگيا

در اين  .و پويا بوده استسینمای نوگرای ايران با گفتمان بازگشت به خويشتن، خالقانه 

كوشند برای لحظاتي خود را از  مسیر، آنان با يادآوری گذشته و تمنای اصول انساني مي

های  ای، ارزش شدن در زمان چرخه  و با غرق رها سازندزمان خطي مدرن  ةفشار خردكنند

 .انساني را يادآوری كنند و پاس دارند
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به بررسي تطبیقي تصويرهايي كه از شهر  ر،ديگ ای( در مقاله8312) همكاراناجاللي و 

سینمايي ايران و فرانسه )موج نو( ـ های سینمايي در دو مقطع مهم تاريخيدر فیلم

 ةهای مقاليافته ند. روش آنها در اين پژوهش تحلیل محتوای ساختارگرايانه است.ا هپرداخت

تصويری كه از شهر  ،جهنوع نگاه به شهر و شهرنشیني و در نتیكه آنها حاكي از آن است 

است. شهر  است، بسیار متفاوت و گاه متضاد بوده در سینمای دو كشور به نمايش درآمده

امنیت و  گردش و شادی، زني، احساس رهايي و آزادی،در فرانسه بستری برای پرسه

گیری و يا انتقام ةاما در سینمای ايران شهر عرص ،مكاني برای تعامالت اجتماعي است

شهری افسارگسیخته، نامتجانس و سرشار از  ؛هاستقهرمانان شهری فیلم شكست

 تضادهای متعدد كالبدی و اجتماعي.

از دريچة سینما نگاهي  تا اندتالش كردهای  در مطالعه( 8311راودراد و محمودی )

مارشال  مقاله، نظرياتچارچوب نظری  انتقادی به تجربة مدرنیته در ايران داشته باشند.

دهد  مي های اين تحقیق نشاناست. يافته «تحلیل تصوير» آنو گئورگ زيمل و روش برمن 

های مشخصي از مفاهیم و بندیهای مجزا به دستهتوان با اختصاص دورهسختي مي كه به

سینمای ايران هیچگاه از به نظر آنها،  تصويردرآمده در هر دوران پرداخت. های بهتناقض

كه بتوان از خالل بررسي آثار، به است برخوردار نبوده  مندسیستمي فراگیر و نظام

 -بندی شهر و معضالت مدرنیته در بستر آن پرداخت. سهم شهر در سینمای ايران صورت

هايي منفرد است كه هريک از آنها   وگريخته و گزاره اشاراتي جسته -مثل هر مفهوم ديگری

 گذارد.ايش ميهای مدرنیته در ايران را به نمتنها بخشي از تناقض

های دلفي به با استفاده از روش تحلیل محتوا و تكنیک (8311) رضازاده و فرهمنديان

نتايج اين تحقیق نشان  .اندچگونگي انعكاس فضای شهری در سینمای نوين ايران پرداخته

كمتر از فضای شهری استفاده شده و اين استفاده بیشتر محدود سینمای ايران دهد كه در مي
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شده در كشور  های ساختهفیلم . به نظر آنها،ضاهای تاريخي و يا فرهنگي بوده استبه ف

آنها اين گیری از فضاهای شهری هستند و ترجیح های زيادی در بهرهاساساً دارای ضعف

اگرچه فضاهای متنوع  ،. در واقعشودها محدودتر فضاهای شهری در فیلم بوده است كه

بخش محدودی از اين فضاها به فقط  سینماگران ود دارد،های متنوعي وجشهری با ويژگي

  اند. و آنها را بازنمايي كرده ها توجهدر فیلم

های قبل از انقالب ( به بازنمايي شهر تهران در فیلم8311) كاظمي و محمودیمطالعة 

 پیروی. هدف نويسندگان اين مقاله به است ايراني پرداخته ةدر بطن تاريخ تحوالت مدرنیت

پردازاني چون زيمل و بهره جستن از رويكرد انتقادی والتر بنیامین آن است كه ز نظريها

سینما كشف كنند.  ةتخیل و بینش غالب در فرهنگ ايراني را به مدد بازنمايي شهر در رسان

شود هايي در تاريخ سینمای ايران پیدا ميدهد كه معدود فیلمهای اين تحقیق نشان مي يافته

ها يا راوی حضور ر از اين مركزيت ساخته و ماندگار شده باشند. فیلمكه جايي دو

های اينان كندنها و دلها در اين شهرند و يا از سوداها و دل سپردنشهروندان و ديگری

گیری اين سینما تا به امروز در هايي كه از ابتدای شكلگويند. در حقیقت درصد فیلممي

 خیلي كم است.  ،انددهجايي به غیر از پايتخت ساخته ش

های گوتیک و دوزخي به روند بازنمايي تصويرسازیای،  مقاله( در 8313) 8نیل الكساندر

های غیرداستاني پرداخته است. بر اساس اين بازنمايي شهر بلفاست شهری در نمونه

دين و غیرايرلندی معرفي شده است. اين وجه دوزخي بلفاست با توصیف آن صنعتي، بي

شهر "هماهنگي دارد. اين تصوير تیره و غبارآلود صنعتي مشابه  "شهر سیاه"وان عن به

گیرد. در مجموع قرار مي "شهر موفقیت"ديكنز است؛ شهر سیاهي كه در تقابل با  "زغالي

                                                      
1  . Alexander, N 
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خدا توصیف بلفاست شهری سیاه، دوزخي، آزاردهنده و بي ،هااين قبیل بازنمايي در

 شكل توانايي بازنمايي آن را دارد.شود كه فرم گوتیک به بهترين  مي

نگر هربرت های آيندهبه بررسي ارتباط میان داستانة خود، ( در مقال8313) 8كیت ويلیامز

ثیر آنها بر أو به تاست ( پرداخته 8126) 3فريتز النگ ةساخت «شهر كالن» و فیلم 2ولز جرج

عمومي و خصوصي شهر با كند. در اين آثار فضاهای منظر ذهني شهرهای اروپايي اشاره مي

های  انسان» بازاريابي و كنترل سراسربین آمیخته شده است. فناورانةهای پیشرفته و  سامانه

شود. در اين وضوح ديده مي در آثار هر دو به «فناوری ةحضور مقتدران»و  «كنندهمصرف

ارج از نیروهای خ ةوضوح اين نگراني دربار به ،های شهری اين دورهفیلم و ديگر فیلم

ها و از همه ها، میله هم با پلكان «شهر كالن»فیلم  شوند.كنترل انسان به تصوير كشیده مي

طوركلي  به نمايد.كننده مي ارگران بسیار گیجكنقل  و روی حمل بر تر مسیر ماشینمهم

 انهانداز جديد از فضا و زمان را كه با ارتباطات و ابزارهای فناور های النگ يک چشم فیلم

 كشند.به تصوير مي ،شودیان و تفسیر ميب

 به روند بازنمايي فضاهای شهری در سه فیلم اروپاييِ (8313) 4بری النگفوردای از  مقاله

های اين . بر اساس يافتهپردازد مي 1سمان برلینآبر فراز و  6در شهر سفید ،1شناسي نا وقت

مقیاس  ه، كهنه، مهلک و بزرگشد های اروپايي از نمايش محیط شهری كاالييفیلم مقاله،

شناسانه را نشان  مقیاس، نمادين و روان كنند و به جای آن تصاوير كوچکخودداری مي

وپنجه نرم  دهند كه در آن انسان با فشار حاصل از تاريخ و نیز هويت فردی دست مي

                                                      
1.Williams, K 

2.Herbert George Wells  

3.Fritz Lang 

4.Longford, B 

5.Bad Timing 

5.In The White City 

0.Der Himmel über Berlin 
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های های اروپايي به تصوير كردن شهر، گسترش و تشديد مشغله  فیلم 8111 ةدر ده كند. مي

های منسجم از تجربیات روايت ةشدن احساسات شهری و دشواری در ارائ تكهمدرن، تكه

در اين مقاله نويسنده در تالش است تا با بررسي سه فیلم  كردند.معاصر اشاره مي

هايي كه با اروپا، به اين تحرک فرهنگي پیچیده بپردازد. فیلم 8111 ةشده در ده ساخته

شكار آپذيری را  منظر ذهني ساكنانشان، بحران روايت و روايت تجسم شهرهای اروپايي و

داستاني و  ای هشهرهای اروپايي معاصر به شیو ةگیری دوبارسازند. در هر سه فیلم شكلمي

 شود.مهیج به تصوير كشیده مي

های داخلي اكثراً به فضایِ معماری و طراحي توان گفت كه پژوهش در مجموع مي

با فضای شهری نه همچون يک پديدة اجتماعي كه در كلیت با  اند و شهری پرداخته

ای با ابعاد ظاهری و بصری برخورد عنوان پديده های ديگر قرار دارد، بلكه بیشتر به جنبه

شده است. اين وضعیت در مطالعات خارجي متفاوت است و به تأثیر شهر و حضور آن در 

 سینما تأكید شده است. 

 مباني نظری

تعامالت بین دو مقوله يا ساحت  رود به مجموعه شناسي سینما مي جامعه وقتي سخن از

شود كه خصلت جمعي يا اجتماعي دارند. اگر  هايي اشاره مي جامعه و هنر و نیز ويژگي

رو شويم، بايد شناسي سینما روبه شناسي هنر يا حوزة جامعه تر جامعه بخواهیم از منظر كلي

شناسي وجود دارند، بپردازيم؛  و زيبايي زة هنرتری كه در حو های كلي به رويكرد

( 8318قول هینیک )شیل و فیتزموريس،  رويكردهايي مانند بازتاب، تقلید، و ... يا به

قول جاروی به  رويكردهای هنر و جامعه، هنر در جامعه و هنر به مثابه جامعه. يا مثالً به

شود و  ازد؛ چطور ديده ميس متغیرهايي مانند اينكه چه كسي، برای چه كسي فیلم مي
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نگری وجود دارد )راودراد در شیل و  شوند. در همة اين رويكردها نوعي كلي ارزيابي مي

شناسي هنر و سینما مجال  های اخیر میدان جامعه (. اما در دهه84: 8318فیتزموريس، 

 نگری ايجاد كرده است.  بیشتری برای جزئي

ا، تاريخ و توسعة آن است. در اين رويكرد ه يكي از اين مقوالت جديد، شهر و ويژگي

متأخر دو وجه وجود دارد؛ از يک سو چگونگي بازنمايي شهر در آثار سینمايي است. در 

ای  شكلي اسطوره توان به آثار وودی آلن اشاره كرد كه در آنها نیويورک به اين مورد مثالً مي

 منهتنكنند:  را تكرار مي ساده هاست كه يک پیام سالآلن  یها فیلم به نمايش درآمده است.

 دركه كند  را تعريف مي پريانياو قصة  .محقق شوند توانند ياها ميؤر در آن است كهجايي 

 يي باها اشخر های زيبا، آسمان ، آپارتمانروی سقف های منهتن، باغ های میان چشمه

، شنگتنمیدان وا های گلاين تصوير، به  د.شوحكايت ميجاز  بارهایو  معماری مدرن

 پوش در پايیزهای محزون خوشآدمخیابان مديسون،  های، ويترينثروتمند تماشاچیان

شب  هنگام درشده چراغاني پل بروكلین وروی اُپرای متروپلیتن میدان روبه، پارک سنترال

كشند  همیشه تورهايي تفريحي از منهتن به تصوير مي وودی آلنهای  فیلم شود.متوسل مي

انداز ممكن دوربین  بايي ازمدافتادة شهر در نور مناسب و در بهترين چشمكه در آن، زي

 منهتنو نمای آغازين  هانا و خواهرانش شود؛ اين كار با صراحت بیشتری در نشان داده مي

 (.812-3: 2113، 8شود )اشتاينرت كه اكنون به چیزی كالسیک بدل شده است، انجام مي

ی است كه اين نوع سینما بر خود تحول و توسعة سوية دوم رويكردهای متأخر، تأثیر

هايي كه توصیف آنها  توانیم به وودی آلن ارجاع دهیم. فیلم گذارد. در اينجا هم مي شهر مي

ها در آغاز قرن  نمايد. برخالف دادائیست كم برای گردشگران، رئالیستي مي رفت، دست

انگیزِ بودن در  كه شوک هیجانروند  های فرهیخته ديگر به نیويورک نمي بیستم، اروپايي

                                                      
1. Steinert 
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ای را تجربه كنند كه در قلة موفقیت فناورانه و پیشرفت قرار دارد. اكنون واضح است  جامعه

جو شود؛ يا اينكه پیشرفت در واقع به معنای و كه قلة پیشرفت بايد در جايي ديگر جست

دنبال آن  هرفتن است. آنچه مردم در نیويورک ب اين است كه همه چیز در حال از بین 

هستند، در واقع چیزی كامالً متفاوت است: آنها نه در پي شوک مدرنیته، بلكه در 

جوی افسون مدرنیتة گذشته هستند. نیويورک شهری ازمدافتاده است و همین راز و جست

 .است سرتاسر جهان ازي گردشگران از مملو ،8«دهكده»ويژه  به و تننهَجذابیت آن است. مَ

 است تقريباً اجباری و ثروتمند، «بافرهنگ» افراد براینوعي مُد است و  طعاًنیويورک ق ديدنِ

  .(811-6)اشتاينرت: 

شناسي، و  به هر روی، اكنون نسبت بین سینما و جامعه از مقوالت كالسیک هنر و جامعه

ای به خود گرفته است.  رشته های متعارف فراتر رفته و شكلي بین عبارتي از مرز رشته به

ر اين جستار، همچون مبنايي نظری اتخاد شده است در چارچوب اين تحوالت قابل آنچه د

شناسي هنر منحرف شده  ارزيابي است؛ زيرا ممكن است اندكي از محورهای متعارف جامعه

عنوان يک متن در نظر گرفته شده است كه قرار است  باشد. در اين نوشتار سینما بیشتر به

اينجا چندان به تفسیر، تحلیل، دريافت، مخاطب و نظاير آنها  ای را بازنمايي كند. در ابژه

شناسي هنر/شهر قرار دارد.  توجه نشده است. در حقیقت مقاله در حدفاصل بین جامعه

شناختي  های روش رو، در بخش نظری بیشتر به مباني نظری متغیر شهر و در بخش ازاين

 بیشتر به مقولة هنر نزديک شده است.

                                                      
1.Greenwich Village 

 تا 70 قرن اواخر از. دهند می تشکیل باال روبه متوسط ةطبق را آن ساکنان بیشتر که است نیویورک منهتن در ونیمسک ای محله دهکده،یا 

 .بود... و هنرمندان میعادگاه ،دهکده 29 قرن اواسط
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؛ 8118؛ لوفور 8313في دربارة بازنمايي شهر وجود دارد )بیانچیني های مختل نظريه

پردازند. نظرية  های خاصي دربارة بازنمايي مكان مي (. آنها هركدام به جنبه8311پاالسما 

( سازوكار بازنمايي مكان )شهر( را به شیوة 8118) 2راب شیلدز« 8فضاسازی اجتماعي»

 فضاسازی» ةاز واژ ها قابل اعمال است. اونهدهد كه برای تمام رسامستدلي توضیح مي

كند كه همواره در استفاده مي مكان های اجتماعيكردن برساختبرای مشخص« اجتماعي

ها در سطح ذهني و تخیل افراد فضا در حال پیشروی و گسترش هستند. اين برساخت

منظور اثبات  به فضاسازی را او اصطالح .گرددها برميدريافتها و پیشجامعه به اسطوره

روندهای مهمي در بازنمايي  های مختلف وضع كرد.متقابل و هماهنگي بین مكان ةرابط

، «شمال راستین و نیرومند»عنوان  فضا نقش دارند؛ برای مثال در مورد شمال كانادا به

گران از طريق بازنمايي آن در  و توسعه هايشان سیاحان اولیه از طريق بازنمايي در گزارش

علمي، فضايي ذهني را برای اين منطقه از جهان برساخت كردند كه  های ن و گزارشمتو

 گويي بكر، وحشي و استوار است.

 3شكل يک اسطوره شوند و بهمي تقويتمهم و  ،شده برساخت يي،تصاوير فضا

. دهندثیر قرار ميأها در فضا را تحت تكه تصورات انسان 4مكاني -آيند. اسطوره درمي

ها و نواحي خاصي را با عناوين خوب، زدن، مكان  اجتماعي از طريق برچسب فضاسازی

ها از مكان ،شیلدز ةدر حقیقت در نظري» .كنند مي های امن و ناامن و ... تعريف   بد، مكان

(. 831: 8314)ساوج و وارد، «شوندشكل معناداری ساخته مي طريق فضاسازی اجتماعي به

دهند نسبت مي يرا به مكان ييهان ويژگيآمردم بر اساس ، نمكا-مدن اسطورهآبا به وجود 

                                                      
1. social spatialization

 
 

2.Shields, R 

3.myth 

4.myth-place 
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سازوكار اين بازنمايي اين گونه است كه  كنند.در فضا اقدام به فعالیت مي آنو بر اساس 

مكان، ديگران نیز معاني مشابه با -گیری اسطوره پس از برچسب زدن به يک مكان و شكل

مرور زمان به امری  گیرد. اين فضا به يدهند و فضايي ذهني شكل م آن را بدان نسبت مي

های اين نشانهاند.  ها در آن مكان بوده شود و گويي از اول اين ويژگي بديهي تبديل مي

گذارند، وجود ها در درون چیزهايي كه فرهنگ تاريخي عامه را به نمايش ميمكان-تصوير

 ها.رسانهديگر ا و همچنین هداستان سینما، ها، تصاوير تبلیغاتي،پستال دارد مانند كارت

است  توضیح داده شدهدار  و زمانفرهنگي  فرايندعنوان يک  شیلدز فضاسازی به ةنظري در

های مختلف  رسانهيک راه تجربي است.  ،پیونددن به وقوع ميآو راهي كه فضاسازی در 

گر را از شده، معاني دي گیری اين معنا نقش دارند. معنای ساخته هركدام به طريقي در شكل

 زدايد.  ساحت آن مكان مي

عنوان يک رسانه در  مثابه مكان تلقي كنیم، سینما به چنانچه فضای شهری در ايران را به

كند كه  ای برساخت مي برساخت معنای ذهني آن نقش دارد و فضای شهری را به گونه

شهر شكل  گويي شهر ايراني چیزی غیر از اين نیست. در اين فرايند مفهومي مركزی برای

اين  كنند. مكان است و مابقي كنشگران اين ايده را تقويت مي-مثابه اسطوره گیرد كه به مي

را به وجود  8فضا -ای دارای پايداری زيادی هستند و مدل مكان يا اسطورهتصاوير هسته

كنند. آرامي تغییر مي دهند و در طي زمان بهاصلي تصاوير را شكل مي ةآورند كه هستمي

 رات اين مفاهیم بنیادين آرام و بطئي است.تغیی

 

 

                                                      
1.Myth-Space 
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 شناسي روش

 11و  11، 61های دهة  روش تحقیق، تحلیل محتوای كیفي است. جامعة آماری شامل فیلم

گیری هدفمند استفاده شده است. معیار اصلي در ها از روش نمونهاست. برای انتخاب فیلم

های خارجي بوده ارة فجر و جشنوارهها میزان حضور و موفقیت آنها در جشنوانتخاب فیلم

 اند.اند در جدول زير آمدههايي كه در هر دهه انتخاب شدهاست. فیلم

 

 هاي مورد بررسي: فيلم0جدول شمارة 

 11شده از دهة  های انتخاب  فیلم 11شده از دهة  های انتخاب فیلم 61شده از دهة  های انتخاب فیلم

های داوودی )رسول   گل

 (8363صدرعاملي، 

 (8364بايكوت )محسن مخملباف، 

 يي،مهرجو يوش)دار هانشین اجاره

8361،) 

 ی،... صمديدا) 83 ةآپارتمان شمار

8361) 

 یروس)س همیشه برای بار يک

 (8311الوند، 

 

 (8311 یاری،ع یانوش)ك نبودن يا بودن

)رسول كتاني  های كفش با دختری

 (8311 صدرعاملي،

 ش،دروي)احمدرضا  مهر ماه متولد

8311) 

)رسول  دارم سال 81 ترانه من

 (8311 صدرعاملي،

 (8311 بیضايي،)بهرام  كشيسگ

 (8311 یني،ام یرضا)عل بادهای   نامه

 (8311 كیارستمي،)عباس  ده

 (8318 ی،شهباز يز)پرو عمیق نفس

 موتمن،)فرزاد  روشنهای   شب

8318) 

 (8318 افخمي،)بهروز  گاوخوني

 يي،مهرجو يش)دارو مامان مهمان

8313) 

 میركريمي،)رضا  سادگي همین به

8316) 

)اصغر  سیمین از نادر جدايي

 (8311 فرهادی،

 
هايي نظیر عناصر شهری )خیابان، بیمارستان، میدان، فضای مؤلفهها، بعد از انتخاب فیلم

شاپ، مراكز اداری و تجاری، مراكز سطح، كافيسبز، كالنتری، بولوار، تقاطع غیرهم

هتل( و نمادهای شهری  رو، بازار، سینما،ان، مراكز فرهنگي و هنری، پیادهتفريحي، زند

ها، اماكن تاريخي، بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتي، ها و تنديسنماها، مجسمه)آب

گیری  ها بررسي شدند. سپس روندهای شكلهای شهری، اماكن مقدس( در فیلم دروازه

 عناصر توضیح داده شده است. های برآمده از اين معنا، بر اساس داللت
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 مراحل زير انجام طي شده است: ها دادهوتحلیل  در تجزيه

 ها دهي داده سازمان  .8

 های اصلي و الگوها  ها، موضوع بندی داده طبقه .2

 ها  ها با توجه به داده آزمون پرسش3 .3

 ها  های مختلف اين داده جو برای توجیهو جست .4

 (811: 8318نوشتن و تهیة گزارش )مارشال، راسمن  .1

 : جامعة بدون شهر 34دهة 

را به خود  61ی دهة هامحیط خانه بخش زيادی از زمان فیلم 2طبق جدول شمارة 

، "ها نشین اجاره"خصوص در فیلم  سكانس، صحنه يا نما( كه به 41) اختصاص داده است

با  یشترب كند. پس از خانه، نمود بیشتری پیدا مي "های داوودیگل"و  "83آپارتمان شمارة "

های اين خیابان در تمام فیلمصحنة  مورد(. 34)حدود  رو هستیمهخیابان روب صحنه يا نمای

ه و گذرا هستند. وتااغلب بسته و نیز ك ها و گاهي نماها  صحنهاما اين  ،شوددهه ديده مي

كاركردی جز  ،ماشین هستند مواردی پر ازدر  و هايي كه اغلب خلوتنماهايي از خیابان

رو ها و نماهای پیاده ها، صحنه پس از خیابان با سكانس .را با خود ندارندمد آو رفتنقش 

رو نیز مانند خیابان بسیار مواجه هستیم كه حدود هفده بار نمايش داده شده است. پیاده

ها به تصوير كشیده شده است. عنوان محلي برای عبورومرور شخصیت كوتاه و گذرا و به

 اثر هستند. روها بيیادهها و هم پهم خیابان

 "های داوودیگل"های ازجمله در فیلم توجه زماني قابلنمای زندان، نوزده بار با مدت

به تصوير كشیده شده است. فضای سبز نُه بار، اغلب با نماهايي كوتاه و گذرا،  "بايكوت"و

بايكوت و  ،83های آپارتمان شمارة و بدون كاركرد ويژه نمايش داده شده است )در فیلم
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های يک بار برای همیشه( و يا بسیار خلوت و خالي از جمعیت هستند )مانند فیلم گل

بیشتر شاهد نمايش  ،های اين دورهن گفت كه در فیلماتوبه اين ترتیب مي داوودی(.

 . آنها در داستان فیلم هستیميافتن هايي همچون خانه و محوريت  مكان

 06هاي دهة   نمادهاي شهري در فيلم: فراواني عناصر و 0جدول شمارة 

 
است )نک. سترش ابعاد جمعیتي و جغرافیايي گ 61غالب شهر ايراني در دهة ويژگي 

 ةشمار آپارتمان»، «هانشین اجاره»های كه در فیلم موضوعي (،8318پور  ؛ مدني8311بیات 

« هانشین اجاره»غازين فیلم آقابل مشاهده است. نماهای « بار برای همیشه يک» و« 83

سیل مهاجرت و  ،اطراف تهران رشد روبه هایآپارتمانمناطق مختلف شهر تهران و 

مشاغل  «83ة شمار آپارتمان»و « هانشین اجاره» دهد.ن ميارا نش شهرگوناگوني جمعیت در 

نشیني و فقر در مناطق پايین شهر، در  دهند. در سینمای اين دهه، حاشیه مرتبط را نشان مي

نیت و مدبه  يافتن فیلمي كه مستقیماًشوند.  نتیجة مهاجرت، و فضای جنگ نیز بازنمايي مي

 تعداد عناصر شهری تعداد عناصر شهری تعداد عناصر شهری تعداد عناصر شهری

 - سطح تقاطع غیرهم 34 خیابان
مركز خريد و 

 پاساژ
 3 اماكن مقدس -

 8 های شهری  دروازه - رستوران - شاپ كافي 41 خانه

 1 بیمارستان
مراكز اداری و 

 تجاری
 - نمادهای شهری - دانشگاه 1

 - دادگاه 2 مراكز تفريحي 3 میدان
ها و  مجسمه

 ها تنديس
- 

فضای سبز و 

 پارک
 2 اماكن تاريخي 8 سینما 81 زندان 1

 8 كالنتری
مراكز فرهنگي و 

 هنری
 3 بازار 8 تقاطع -

 - هتل 81 رو پیاده - بلوار
بیلبوردها و 

 تبلیغات
- 
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ها  در اين فیلم .است، دشوار تعامالت و حیات شهری را منعكس كندبپردازد و  شهرنشیني

های هراسان تقلیل داده شده است و  ها، مهاجرت و انسان ريختگي، حاشیه شهر به درهم

بستر  و تنها و ناپیدا ه،شهر در سینمای اين دهاند.  را شكل داده« جامعة بدون شهر»ايماژ 

ثیر أشهری كه بر داستان فیلم ت -8 دارد:عدم حضور دو صورت اين لم است. اتفاقات فی

 های . مانند فیلمكنداشاره مي آنكدهای اغلب كالمي به  ةن با ارائاگردرگذارد و كامي

آگاهي به شهر وجود  -2 .«بار برای همیشه يک»و « 83ة آپارتمان شمار»و « هانشین اجاره»

 های ثیری بر فضای داستان ندارد كه مثالأوقايع فیلم است و ت بستری برای صرفاًاما  ،دارد

 .هستند« های داوودیگل»و « بايكوت»های بارز آن فیلم

 «شهر خلوت»بايد به مضمون  ،نمايش فضاهای شهری در سینمای اين دوره در كنار فقرِ

لوت شدن باعث هرچه بیشتر خ ،شده دک نمايش دادهانبودن فضاهای   نیز اشاره كرد. خالي

ن آن به راهكار استفاده از اشود و در برخي اوقات كارگردان برای جبرفضای شهر مي

سینمای  «خلوتِ»و  «ناپیدا»ورد. بنابراين در شهر آكردن صحنه روی مي ها برای پرخودرو

های اين دهه در مواجه هستیم. فیلم «گزيني در خانه سكني»بیشتر با كاركرد  61 ةده

له مسكن و سرپناه ئمس در مواردیو  شوندون خانه و مسافرخانه سپری ميهمچ يهاي مكان

 شود. اصلي فیلم تبديل مي مضمونبه 

است كه عناصر  ی سنتيهاشهرمانند  ،شود مي داده سینمای اين دهه نمايش شهری كه در

اصلي آن محالت مسكوني و گذرهاست. حتي بازار و میدان شهر نیز در آن نیست. شهری 

است. بیشتر شاهد بازنمايي فضاهای  دارانه نشده مناسبات مادی و سرمايه ز مسخركه هنو

نماهای زيادی از بافت « 83ة آپارتمان شمار»فیلم  برای مثال،تاريخي و سنتي هستیم. 

هیچ چیزی را  اما از شهر تهران تقريباً ،كشدن را به تصوير مياخي شهر كرميقديمي و تار
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همچون  شاهد بازنمايي فضاهايي سنتي« هانشین اجاره»فیلم  كشد. يا دربه تصوير نمي

  .هستیمخانه قهوه

 : سازندگي منفي و شهر سراب 34دهة  

بیش از هر چیزی خیابان نشان داده شده است  11در دهة  ،3های جدول شمارة طبق داده

كاهش  توجهي مورد، شامل سكانس، صحنه و نما( و نمايش خانه به میزان قابل 61)حدود 

دهندة اين نكته  ( كه نشان11به هفده مورد در دهة  61مورد در دهة  41يافته است )از 

های اين دوره كمتر در پس روابط خانوادگي و در محیط خانه جريان دارند و است كه فیلم

های  برداری شده است. سكانسها بیرون از محیط خانه فیلمزمان بیشتری از فیلممدت

رو در اين دهه شامل نماهای بسته تا متوسط و باز هستند كه در بیشتر موارد  خیابان و پیاده

دختری "های توان در فیلم هايي از اين نماها را مي اند. نمونهحس ترس و ناامني را القا كرده

ديد. از ديگر  "های بادنامه"و  "ده"، "متولد ماه مهر"، "كشي سگ"، "های كتانيبا كفش

شده، كالنتری )حدود شش صحنه(، دادگاه )حدود چهار صحنه( و  عناصر نمايش داده

زندان )حدود پانزده صحنه( است كه جملگي شهری ناامن، خطرناک و آلوده را بازنمايي 

 كنند.مي

 36هاي دهة  : فراواني عناصر و نمادهاي شهري در فيلم0جدول شمارة 

 تعداد ناصر شهریع تعداد عناصر شهری تعداد عناصر شهری تعداد عناصر شهری

 1 سطح تقاطع غیرهم 61 خیابان
مركز خريد و 

 پاساژ
 1 اماكن مقدس -

 81 خانه
 شاپ كافي

 
 - های شهری  دروازه 4 رستوران 3

 مراكز اداری و تجاری 1 بیمارستان

 
 81 نمادهای شهری 3 دانشگاه 1

 4 دادگاه 8 مراكز تفريحي 2 میدان
ها و  مجسمه

 ها تنديس
- 
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برداری شده است، اما باز هم  ها در محیط شهر فیلمدر اين دهه، زمان بیشتری از فیلم

شوند و بر عناصر خوبي نمايش داده نمي به شاهد اين هستیم كه عناصر شهری گوناگون

عنوان مكاني زشت، ناامن،  ضدشهری تأكید دارند. همچنین تأكید بر بازنمايي شهر به

كم وارد سینمای اين دهه با ظهور كارگردان نسل نو كم خطرناک و فاسد بوده است.

تابو و خط  شود. اين دهه، زمان ورود سینمای ايران به موضوعاتموضوعات اجتماعي مي

 است. مضامین سنت و مدرنیته، طالق، اعتیاد، دختران فراری، فقر، فساد و ... 61قرمز دهة 

گرايي و سمت واقع بیانگر تفاوت بارز سینمای اين دهه است. سینما در اين دهه، بیشتر به

ود ر سازان به درون فضای شهر ميكند. دوربین فیلم در نتیجه انتقاد از وضع موجود میل مي

تا از نزديک موضوعات اجتماعي و فرهنگي را واكاوی كنند. شهر در اين دهه در آستانه 

و  «هانشین اجاره»های دهة قبل همچون تغییر قرار دارد. رشد و گسترش شهر كه در فیلم

نشیند و سرعت  نويد آن داده شده بود، در اين دهه در ظاهر به بار مي «83آپارتمان شمارة »

سازهای  و اند. ساخت به سطح عیني رسیده 61يي تغییرات ذهني سینمای دهة يابد. گو مي

دهند و اين تغییرات، يک بار ديگر به های عمراني چهرة شهر را تغییر ميگسترده و پروژه

كه پس از يک سال دوری به گلرخ كمالي  «كشيسگ»گردند. در فیلم  خود سینما برمي

های فراوان در چهرة شهر است. در يكي از سكانس گردد، شاهد بروز تغییراتوطن بازمي

را نشانة  گلرخشود كه آيا تهران تغییر كرده است و دوربین سكوت سؤال مي گلرخفیلم، از 

نیز قابل  «های بادنامه»وساز در فیلم  دهد. مسئلة تغییر و ساخت تأيید اين تغییرات جلوه مي

 فضای سبز و

 پارک
 - اماكن تاريخي 8 سینما 81 زندان 1

 6 كالنتری
مراكز فرهنگي و 

 هنری
 8 بازار 1 تقاطع 8

 - بیلبوردها و تبلیغات 88 هتل 81 رو پیاده - بلوار
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درنگ متوجه تغییرات چشمگیر در  ، بيشودوارد تهران ميمحمدتقي مشاهده است. وقتي 

فیلم  های بزرگ مسكوني و ... در همه جایهای بلند، مجتمعشود. ساختمان كالبد شهر مي

هرچند از فضای عیني شهر چیز  «ده»كنند. در فیلم تحمیل ميمحمدتقي حضور خود را بر 

ر ساختار شهر شود، اما وسعت و بزرگي شهر و تغییراتي كه د چنداني نمايش داده نمي

دختری با »ای كه در فیلم ايجاد شده است در بطن داستان فیلم كامالً مشهود است. مسئله

 شود.  زني در شهر است ديده مي كه در حال پرسه تداعينیز، از زاوية ديد  «های كتانيكفش

دهه های اين مثابه پیامد اين تغییرات شتابان، در فیلم شدن شهر، به بر اين، قطبي عالوه

ها، تقابل مناطق شمال و جنوب، فقیر و غني يا حاشیه و مركز   قابل توجه است. در اين فیلم

به شمال شهر، در اپیزود  مانیا ، با حركت ماشین«ده»مشهود است. موضوعي كه در فیلم 

سوار كردن روسپي و جنوب آن، در اپیزود سوار كردن پیرزن، نمايش مناطق فقیرنشین و 

شكل برخورد دو خانواده از دو طبقة متفاوت به چشم  نشین بهنار منطق مرفهای در كحاشیه

در تقابل با نماهای  «های كتانيدختری با كفش»ها در فیلم نشین آيد. نمايش محلة زاغهمي

های نامه»نشین شهر قرار دارد. موضوعي كه در فیلم  ها و مناطق مرفهها، هتلمربوط به برج

به مناطق شمالي و جنوبي شهر قابل مشاهده است. در فیلم محمدتقي ة با حركت پیاد «باد

های وياليي آن بر نمايش مناطق ثروتمند شمال شهر و خانه نیز دوربین عالوه «كشيسگ»

توان گفت كه كند. در واقع ميهای فرسوده و فقیرنشین حاشیة شهر حركت ميبه بخش

 الت فقیرنشین جنوب شهر است.نمايش محالت در اين دهه بیشتر مربوط به مح

اند. در  را برساخته« سازندگي منفي»و « شهر سراب»مكانِ -دوره، اسطوره  های اين فیلم

شده، شهر ايراني سوية مثبت و امیدبخشي ندارند. پیشرفت توأم با  اين فضای ذهني برساخته

يكي  8«هانامكان»تخريب و نفي گذشته، به بهبود زندگي مردم كمكي نكرده است. رشد 

                                                      
 (.7910گیرد )اوژه،هویت و خاطره در آن شکل نمیخ، تاری شود کهنامکان به فضایی گفته می .7
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های افتد كه با احداث پروژههای اين دوره اتفاق مي  ديگر از تغییراتي است كه در شهر

سطح همراه  های غیرهمهای عريض و تقاطع ها، خیابانبزرگ عمراني، احداث بزرگراه

های قديمي و از بین رفتن حس هايي كه يكي از عوامل اصلي نابودی محلهشود. نامكان مي

 ن هستند.تعلق به مكا

اند كه تغییرات گستردة شهری فضايي تیره و تار را به وجود آورده «كشيسگ»در فیلم 

 «های بادنامه»اند. در فیلم و از بین رفتن حس تعلق مكان در او شده گلرخباعث حسرت 

كند و باعث دوری جستن را حیران و از خود دور ميمحمدتقي آسای شهر،  رشد ابعاد غول

بعد منفي اين تغییرات باعث به وجود آمدن فشار زندگي  «ده»شود. در فیلم  مي او از شهر 

گری شده است. در های اجتماعي ازجمله روسپي ويژه زنان و پیدايش آسیب بر مردم، به

نشین جنوب شهر، يک زندگي روستاگون در دل يک  دوربین مناطق حاشیه «بودن يا نبودن»

نشینان و  محلة زندگي زاغه «های كتانيبا كفش دختری» دركشد. كالن شهر را به تصوير مي

شود. آنها برای گذران زندگي  بار ساكنان آن به تصوير كشیده مي ها و زندگي اسفكولي

 را دارند.  تداعيقصد خريد و فروش 

بر دوگانگي شهری، شكاف و تضاد طبقاتي و  ها و تغییرات عالوهنتیجة اين سازندگي

روز مشكالت و معضالت اجتماعي نیز شده است. شهر در اين دوره نشیني باعث ب حاشیه

رفت در اين ها و آرزوهای گذشته كه در دهة قبل انتظار آنها ميبست است. امیدشهر بن

شود. فقط جنبة بیروني و پوستة شهر تغییر كرده است؛ شهر از درون دهه بدل به سراب مي

ظاهر متمدن  ت. رفتار مردم درون اين جامعه بهشروع به ويران شدن و از بین رفتن كرده اس

واری است كه با فضای يک جامعة جديد را سازگاری ندارد. همان رفتار سنتي و روستايي

شدن زندگي در شروع جواني آرزوهای شیرين جواني را برای او خیلي  و تباه  ترانه جدايي

كند شهری آلوده و فاسد در آن زندگي مي ترانه كند. شهری كهزود به سراب تبديل مي
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رسد، بلكه تنها به آزادی نمي با فرار از خانه نه تداعي «های كتانيدختری با كفش»است. در 

بینیم كه امیدهای او را به رحم ميهای يک شهر خشن و بيدر فیلم او را اسیر در ساختار

يت از اين فضای تیره افتد )اغفال و ...( حكا كند. اتفاقاتي كه برای تداعي مييأس تبديل مي

 و تار دارند.

های فريبكار است، برخالف دهة پیش كه روابط، سنتي و صمیمانه شهر مكان شخصیت

به  «كشيسگ»رود. فضايي كه در فیلم  ترتیب، اعتماد از بین مي و عاری از فريب بود. بدين 

عنوان نمايندة  بهگلرخ كمالي رحم كه رسد. شهری آلوده و بياوج سیاهي و تیرگي خود مي

تنهايي در برابر آن بايستد. در نماهای مختلف فیلم شاهد فضاهايي در  طبقة روشنفكر بايد به

 حال ساخت )خیابان، آپارتمان و ...( هستیم كه القاكنندة ترس و نگراني هستند. 

هاست و آنها را به های اين دهه، شهر جای خوبي نیست، دشمنِ زندگي انسان در فیلم

كشاند و بايد از آن فاصله گرفت و دور شد. شهری كه مأمن افراد بد اط و نابودی ميانحط

های اين دهه دنبال فريب و اغفال ديگران هستند. شخصیت و خیانتكار است كه مدام به

كنند و خود را در آن حس خوبي از بودن در شهر ندارند و در آن احساس اسارت مي

تر ها )ترانه، گلرخ، مانیا و ...( در اين دهه فعالهای فیلمخصیتحال، ش يابند. بااينبیگانه مي

روند. شهر در مقايسه با دهة پیش،  هستند و به جنگ با مسائل و مشكالت اطراف خود مي

گرا نامید كه  توان يک سینمای واقعشود. سینمای اين دهه را ميبیشتر به تصوير كشیده مي

گیرد كند و از نزديک آنها را زير نظر ميضای شهر ميها و فدوربین خود را وارد خیابان

ها زياد استفاده های اين دهه از تكنیک دوربین روی دست برای نزديكي به پديده)در فیلم

 شود(.مي

حال، شهر تنها بستر وقايع فیلم نیست، بلكه دارای يک نقش فعال و تأثیرگذار بر  بااين

ای قائل شد كه جدا از برای آن شخصیت جداگانه توانكه مي طوری داستان فیلم است، به
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داستان فیلم و اتفاقات فیلم نیست. اما، شهر در سینمای اين دوره بیشتر نیروی دافعه دارد تا 

ها و سرشار از تناقض كه با ديد منفي و جاذبه؛ مكاني تیره و تار و آلوده به انواع نابساماني

شده، نه يک فضای زيبا و  شهری نمايش دادهشود. فضاهای انتقادی به آن نگريسته مي

شوند كه بايد از آن دور شد تا عنوان فضاهايي تیره و تلخ معرفي مي دلنشین شهری، بلكه به

 از خطرات آن مصون ماند. 

 : شهر متصلب و سوژة ناتوان 84دهة 

های مربوط به خانه با يک جهش از  در سینمای اين دهه صحنه، 4طبق جدول شمارة 

كند و نسبت به دهة پیش، مورد افزايش پیدا مي 31به حدود  11هفده مورد در دهة  حدود

به همین »، «مهمان مامان»های شود. فیلمبرداری مي های بیشتری در محیط خانه فیلم صحنه

زمان آنها در خانه هايي هستند كه بیشتر مدتفیلم« جدايي نادر از سیمین»و نیز « سادگي

 توان آن را نوعي بازگشت به خانه دانست. ست كه ميبرداری شده ا فیلم

ها و نیز گیری و انزوا در بین شخصیتهايي مانند مقاومت منفي، كنارهبروز ويژگي

عواملي همچون دور شدن سینما از موضوعات سیاسي و اجتماعي در مقايسه با دهة پیش 

دهة پیش كمتر نمايش شوند كه در سینمای اين دهه، عناصر شهری در قیاس با موجب مي

تدريج و در مقايسه با دهة قبل حضور كمتری دارد و تأثیر آن نیز كمتر  داده شود. شهر به

ها و نماهای خیابان در قیاس با دهة پیش تغییر چنداني  شده است. هرچند كه تعداد صحنه

 كند. نكرده است، اما میزان نمايش ساير عناصر )پارک و ...( كاهش پیدا مي
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 36هاي دهة   : فراواني عناصر و نمادهاي شهري در فيلم4جدول شمارة 

 

توان دورة تصدی دولت بر سینما دانست. در اين دهه با روی كار آمدن را مي 11دهة 

كند و از پرداختن سمت دولتي شدن حركت مي بیشتر به دولت اصولگرای نهم، سینما هرچه

های شهر در سینمای دهة شود. برخي ويژگيها دوری ميبه موضوعات اجتماعي در فیلم

عنوان مكاني خطرناک است؛  همان نگاه منفي به شهر بهقبل همچنان وجود دارند كه ادامة 

مهمان »هايي همچون توان به نمايش محالت فقیرنشینِ جنوب شهر در فیلمازجملة آنها مي

های ذكرشده و نیز شكاف طبقاتي در فیلم« جدايي نادر از سیمین»و « نفس عمیق»، «مامان

دهة قبل خبری نیست. رشد شهر و  هایوساز اشاره كرد؛ اما از نمايش تغییرات و ساخت

ها محوريت ندارد و تمام تغییرات به اتمام رسیده و افزايش جمعیت و اشاره به مهاجرت

 شهر چهرة واقعي خود را يافته است. 

 تعداد عناصر شهری تعداد عناصر شهری تعداد عناصر شهری تعداد عناصر شهری

 4 سطح تقاطع غیرهم 61 خیابان
مركز خريد و 

 پاساژ
 - اماكن مقدس 8

 8 رستوران 4 شاپ كافي 31 خانه
های  دروازه

 شهری
- 

 3 بیمارستان
راكز اداری و م

 تجاری
 4 نمادهای شهری 6 دانشگاه 8

 1 دادگاه - مراكز تفريحي 8 میدان
ها و  مجسمه

 ها تنديس
- 

فضای سبز و 

 پارک
 1 اماكن تاريخي 8 سینما - زندان 2

 - كالنتری
مراكز فرهنگي و 

 هنری
 - بازار 6 تقاطع 8

 8 هتل 23 رو پیاده - بلوار
بیلبوردها و 

 تبلیغات
4 
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ای كه در اين دهه شاهد از بین رفتن محالت قديمي و حس تعلق به مكان هستیم. پديده

شخصیت اول  «گاوخوني»و و ...( همراه است. در فیلم ها، مترها )بزرگراهمكانبا گسترش نا

فیلم هیچ تمايلي به ماندن در شهر و زندگي در محلي كه در آنجا بزرگ شده است ندارد. 

رفتن حس تعلق شخصیت فیلم به مكان و رنجش و سرخوردگي او از اين  ما شاهد از بین 

خود را از دست داده است.  شهر كاركرد محلة پايین «نفس عمیق»اتفاق هستیم. در فیلم 

با آمدن به شهر تهران، تمام گذشتة خود را در  طاهره «به همین سادگي»همچنین در فیلم 

دادن مكاني كه   شهر مدام برای از دست جای گذاشته است و در يک كالنشهرستان بر 

یلم جای ف خورد. در جایهای خوش زندگيِ خود را در آن تجربه كرده است، اندوه مي سال

ه به زندگي در شهر تهران و دلتنگي برای بازگشت به زندگيِ با طاهرشاهد عدم تعلق 

در قالب تأكید بر  «مهمان مامان»ای كه در فیلم صفای گذشته در شهرستان هستیم؛ مسئله

زندگي در يک محلة قديمي و احساس تعلق به آن در مقابل بخش جديد و مدرن شهر بیان 

را بازگشت به زندگي سنتي و صمیمانة  «مهمان مامان»وان فیلم تنوعي مي شود. بهمي

شناسند و به آن شهر كه تمام اهالي در آن همديگر را مي گذشته، در يک محلة قديمي پايین

عنوان يک سازوكار دفاعي  كنند، بهاحساس تعلق دارند و در قبال آن احساس مسئولیت مي

اين عدم  «جدايي نادر از سیمین»ت. در فیلم شهر دانس در مقابل هجوم ويرانگر يک كالن

عالقگي به ماندن، بر يابد كه با بيتبلور مي سیمینحس تعلق به مكان در قالب شخصیت 

نیز در  «های روشنشب»فیلم  «استادِ»كند. شخصیت مهاجرت به خارج از كشور اصرار مي

ست دارم چون من مردم اين شهر را دو"گويد: اين احساس شريک است جايي كه مي

. بنابراين از بین رفتن محالت و عدم حس تعلق به "شناسمتقريباً هیچ كدامشان را نمي

 شود. مكان به موضوعي تكرارشونده در سینمای اين دهه بدل مي
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( در 8314ديگر خصیصة اين دهه، كنش و واكنش فرد و ساختار عیني شهر )نک. زيمل 

 «خونيگاو»شود. در فیلم دن فرديت و تنهايي ميمقابل يكديگر است كه باعث به وجود آم

های تاريخي شهر اصفهان شود. بخش رو ميشخصیت اول فیلم با فضاهای عیني شهر روبه

كنند و مرده و خالي از جمعیت بر سر شخصیت فیلم سنگیني مي كه با فضای سرد و دل

در اين برخورد را شوند و شخصیت فیلم تنها راه مبارزه باعث افسردگي و رنجش او مي

داند. در شهر تهران نیز شاهد تنهايي و انزوای او هستیم و همة اينها در دور شدن از آن مي

نشیني او در مقابل اين ساختارها  نهايت باعث تنهايي و انزوای شخصیت فیلم و عقب

ای سنتي با  صورت تقابل خانواده به «مهمان مامان»شود. اين تقابل و رويارويي در  مي

شاهد نبرد زني  «به همین سادگي»شود. در فیلم شهر ديده مي ساختار عیني يک كالن

كننده هستیم. شهری كه گذشتة  شهرستاني )طاهره( در فضای يک شهر بزرگ و بیگانه

را  طاهرهای كه را از او گرفته است، اما در مقابل چیزی به او نداده است؛ مسئله طاهره

 «های روشنشب»رده است. اين تقابل فرد و ساختار در فیلم هرچه بیشتر تنها و افسرده ك

های مختلف گیر است در ساعتكه فردی تنها و گوشه استاد يابد. شخصیتنیز ادامه مي

پردازد و فرديت و اسارت خود را در تقابل با زني در شهر ميروی و قدمروز به پیاده

ديده  «نفس عمیق»ا اوج اين تقابل در فیلم بیند. امكنندة شهر ميها و فضاهای اسیرساختمان

با فضای تیره و تلخ شهر در نهايت به منصور  وكامران شود. رويارويي و برخورد مي

نوعي اين تقابل  نیز به «جدايي نادر از سیمین»انجامد. در فیلم ويرانگری ميبزهكاری و خود

شهری است كه جايي برای او،  وجود دارد؛ تقابلي كه میان خانوادة فقیر پرستار در مقابل

 خود ندارد.   حتي برای گرفتن حق

نمايش تقابل فرد و ساختار و تنهايي و اسارت فرد در برابر اين ساختارها در سینمای 

شود. اما نه نبرد قهرمانانة نفرة افراد با هجوم شهر مي اين دهه، باعث رويارويي تک
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دهد  كنندة شهر رخ ميدر برابر عوامل تخريبها، بلكه انفعال و مقاومت منفي آنها شخصیت

ترين مسائل زندگي  عمیق»گويد:  شود. چنانچه زيمل مي شدن منجر مي ای كه به انزوا و ذره

شود كه او بتواند در مواجهه با نیروهای اجتماعي مدرن از اين دعوی فرد ناشي مي

را حفظ كند... فرد  گیر، خودآيیني، فرديت هستي يا وجود خودشناپذير و نفسمقاومت

سطح  شهر هم تكنولوژيكي همچون كالنـ بايد مقاومت كند تا با يک مكانیسم اجتماعي

تفاوت كه ساكنان خود را (؛ شهری بي244: 8316)به نقل از فريزبي،« نشود و از پا نیفتد

 های اين دوره، دهد. فیلمتنها به حال خود رها كرده است و به سرنوشت آنها اهمیتي نمي

اند. در مقايسه با دهة قبل، در  را برساخته "شهر متصلب و سوژة ناتوان"مكان -اسطوره

از تغییر و سازندگي، چه خوب و چه بد، خبری نیست؛ آنچه هست تمامیت  11شهر دهة 

بست رسیده است و ساكنانش را در تنهايي خود رها كرده است و شهری است كه به بن

 دهد.ميواكنشي به سرنوشت آنها نشان ن

 گيرینتيجه

گذاری  كَنند و در جای ديگری بازجای ها فضای فرهنگي و شهری را از جای مي فیلم

توان فضاهای شهری را به دلخواه بازنمايي كرد. اين امر پیامدهای  كنند. در اين فرايند مي مي

متعددی دارد؛ ازجمله جذب گردشگر و برساخت هويت. در ايران از اوايل قرن حاضر، 

توانستند  نما عرصة مناسبي برای بازنمايي شهر بوده است و كارگزاران اين عرصه ميسی

تصويری متناسب با پتانسیل فضاهای شهری و سرزندگي آن ارائه دهند تا مخاطبان در 

 اماهای حیات شهری در آن پي ببرند.  اقصي نقاط ايران به میزان شهرنشیني و پويايي

شوند؛  ها در شهرهای انتزاعي روايت مي دهد كه فیلم های اين مطالعه نشان مي يافته

تواند هر جايي باشد. دلیل اين امر نماهای بسته و در بهترين  ونشان كه مي نام شهرهايي بي
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گیرد. گاهي ما از طريق كالم  حالت متوسطي است كه اجازه ديدن كلیت را از مخاطب مي

ريق كالبد، يادمان يا نمادهای شويم كه اين شهر چه شهری است و نه از ط متوجه مي

نگرد تا از اين طريق  های اين دوره دوربین از باال به شهر نمي كدام از فیلم شهری. در هیچ

 يابي آن مشخص و معین شود. مكان

كنند و بازنمايي  بر اين كارگردانان ايراني در انتخاب بافت شهری گزينشي عمل مي عالوه

ها مغفول بودند و مهاجرت،  عناصر شهری در فیلم 61هة دهند. در د خاصي از شهر ارائه مي

را برساختند. در دهة « جامعه بودن شهر»مكان -نشیني بازنمايي شد و اسطوره فقر و حاشیه

مكان -سازی بازنمايي شد و سوية منفي مدرنیزاسیون شهری اسطوره ها و انبوه بزرگراه 11

شهر موجودی ناشناخته،  11 را برساختند. در دهة« سازندگي منفي و شهر سراب»

« شهر متصلب و سوژة ناتوان»نمايد و مفهوم مركزی آن  تغییر مي ناامیدكننده و غیرقابل

است. در تمام اين آثار فضاهای عمومي كه مشخصة بارز حیات شهری هستند، كمتر ديده 

ری گیرد. نخست، فقر فضای شهری اجازة چنین كا شوند. اين امر به دو دلیل صورت مي مي

رسد در بسیاری از شهرهای ايراني اين فضاها وجود دارند.  دهد. به نظر مي به هنرمند نمي

بستان در كرمانشاه، میدان نقش جهان در اصفهان و ابنیة تاريخي  برای مثال، بلوار تاق

آفريني كنند.  توانند در بازنمايي شهر ايراني نقش آباد، تبريز و شیراز چنین هستند و مي خرم

كاظمي و  و (8311) رضازاده و فرهمنديان های پژوهش ما با مطالعةين نظر، يافتهاز ا

فقط بخش محدودی از شباهت دارد. در اين دو پژوهش آمده است كه  (8311) محمودی

 و قرار گرفته استو مورد توجه و بازنمايي سینماگران  شده ها ارائهاين فضاها در فیلم

گیری اين سینما تا به امروز در جايي به غیر از پايتخت شكلهايي كه از ابتدای درصد فیلم

ها. آثار  دوم، ناديده گرفتن فضاهای عمومي در ساختن فیلمكم است.  بسیاراند ساخته شده

های فرسوده،  خیز، محروم، بافت های بسته، جرم سینمايي اين سه دهه عالقة وافری به محیط
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ها دارند. نمايش شهر بیشتر در راستای  ازقبیل نامكان روح ها يا فضاهای بي ها، بیغوله حاشیه

درحالي كه در سینمای ديگر كشورها، ازجمله در اروپا و اياالت غلبة تصاوير منفي است. 

متحدة امريكا، بازنمايي شهرها نقش مهمي در معرفي شهرها و آشنايي مخاطب با شهر و 

نیز توجه زيادی به خانه دارند و  سینماگران ايراني حتي در درون شهر فضای شهری دارد.

های  كنند و شهر به روابط خانوادگي و نقش ها را بیشتر بازنمايي مي فضای داخلي ساختمان

آن فروكاسته شده است. گويي فرد ايراني در خارج از خانه هیچ هويتي ندارد و بیرون از 

 همكاراناجاللي و ها نیز به نتايج پژوهش زاست. بخشي از اين يافته خانه جهاني وحشت

بستری  مثابه به فرانسهسینمای  شهر درنزديک است كه معتقدند برخالف تصوير  (8312)

امنیت و مكاني برای تعامالت  گردش و شادی، زني، احساس رهايي و آزادی،برای پرسه

 ؛هاستگیری يا شكست قهرمانان شهری فیلمانتقام ةدر سینمای ايران شهر عرص ،اجتماعي

 سارگسیخته، نامتجانس و سرشار از تضادهای متعدد كالبدی و اجتماعي.شهری اف

های فضايي، تنوع  شهر دارای پويايي، سرزندگي، تاريخ، هزارتوی معنا، حكايت

های زندگي، فضاهای فراغت متعدد و فضاهای فرهنگي  كاركردی، تنوع فعالیت، تنوع سبک

است كه  آورد. شهر مكاني  ا فراهم ميشماری است كه امكان پرورش استعدادهای افراد ر بي

يابد. شهر مالزم با مدنیت است و امكان رشد و  ها در آن تجلي مي تاريخ از طريق يادمان

های مورد بررسي ما تالشي برای بازنمايي  سازد. ظاهراً فیلم توسعة فرهنگي را ممكن مي

عاری از مدنیت نشان  كنند شهر را مكاني ها و امكانات را ندارند و تالش مياين ظرفیت

و همكاران  اجالليهای پژوهش ما و مطالعة دهند. در اينجا نیز، نزديكي مشهودی بین يافته

اند كه در سال سینمای ايران، به اين نتیجه رسیده 18( وجود دارد؛ آنها نیز با بررسي 8314)

نوان فضايي زيبا، ع ای كه از شهر ايراني ارائه شده است، شهر نه بهمجموع، در تصاوير كلي
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عنوان مكاني خطرناک، فريبنده،  بخش و با هويت و اصالت، بلكه بهدلنشین، شاد، امید

 بار نمايش داده شده است.انگیز و حسرتگونه، وحشت مرگبار، سراب

هايي مضموني بین نتايج اين پژوهش با برخي طوركه در باال مالحظه شد، شباهت همان

شود. اين نكته، شده در مورد نسبت بین شهر و سینما ديده مي نجامهای ساير مطالعات ايافته

های انتخابي، فیلم ها از جهاتي مانند نمونهبا توجه به اينكه پژوهش ما و ساير پژوهش

شناسي، با هم متفاوت بودند، از يک سو داللتي ضمني چارچوب نظری و در مواردی روش

ای از خصلت انباشتي دانش است. اين ديگر، نشانههای آن و از سوی دارد بر اعتبار يافته

دلیل دشواری نیل به آن در بیشتر  ويژه در علوم انساني و اجتماعي، به ويژگي اخیر، به

 تواند يكي از نقاط قوت اين مطالعه قلمداد شود.مطالعات، مي

است، ای جهاني برای بازنمايي و برساخت هويت  در پايان، چنانچه بپذيريم سینما رسانه

های منفي فرايند  سینمای ايران در اين زمینه عملكرد مناسبي نداشته است و سويه

شدن و تسلط فرهنگ عیني بر فرهنگ  نشیني، قطبي مدرنیزاسیون مانند مهاجرت، حاشیه

های  ذهتي و ناتواني سوژه در برابر ساختارهای متصلب را نشان داده است و به ظرفیت

ها  قانه كمتر پرداخته است. در نهايت فرد با ديدن اين فیلمهای خال توانمندساز و عرصه

 تصوری متناسب با واقعیت از شهر ايراني نخواهد داشت.
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