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چکيده
اين مقاله به بازنمايي شهر در سينماي ايران در دهههاي  0006-06ميپردازد .رويکرد نظري آن آراي راب شيلدز در
باب «فضاسازي اجتماعي» و روش آن تحليل محتواي کيفي است .يافتههاي بررسيشده و تحليل هجده فيلم
انتخابشده ،نشان ميدهد که در دهة  ،06بيشتر زمان فيلمها به درون خانه محدود بوده و بخش بيروني به ابعاد
فيزيکي ،جمعيتي ،مهاجرت ،حاشيهنشيني و مناطق فقيرنشين تقليل داده شده است .تصوير حيات شهري در اين دوره،
اسطوره-مکان «جامعة بدون شهر» را شکل ميدهد .در دهة  ،36ساختوسازهاي انبوه ،تغييرات گسترده و گسترش
نامکانها در ميان آثار سينمايي برجسته است .سويههاي تاريک اين تغييرات مانند قطبيشدن فضاي شهر (فقير/غني) و
آسيبهاي اجتماعي منتهيشده به احساس يأس و سرخوردگي ساکنان ،اسطوره-مکان «سازندگي منفي و شهر سراب»
را برساختند؛ در دهة  ،06شهري به بنبسترسيده بازنمايي ميشود که با ساختارهاي عيني و متصلب ،ساکنانش را
بهسوي انفعال پيش ميبرد .مفهوم مرکزي بازنمايي شهر در اين دهه «شهر متصلب و سوژة ناتوان» است .در همة اين
سالها ،کليت شهر در سينما نشان داده نشده است.
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مقدمه
سینما از آغاز با كالنشهرهای مدرن پیوند خورد و تصوير تقريباً تمام پايتختهای مشهور
جهان بسیار زود در اين رسانه ثبت شد .سینما برای رشد خود ،نیازمند شهر و امكانات
شهر بود .از نظر مضمون «سینما به بازنمايي مكانهای متمايز ،شیوههای زندگي و بافت
انساني شهرها عالقهمند بوده است .بهطور طبیعي سینما در اخذ و بیان پیچیدگي مكاني،
گوناگوني و پويايي اجتماعي شهر ،از طريق میزانسن ،لوكیشن سینمايي ،نورپردازی،
فیلمبرداری و تدوين ،يد طوالني دارد» (شیل و فیتزموريس .)22:8318 ،بهدلیل اهمیت و
نقش سینما بهخصوص نمايش تحرک و بازنمايي «تصويری روشن از شهر ،فیلمها
ميتوانند همچون منبع مهمي برای شناخت بهتر فضاهای شهری مورد استفاده قرار گیرند»
(هال .)38:8313،نمايش فیلمهای با زمینة شهری ميتواند به معرفي و آشنايي با برخوردها
و تعامالت پیچیدة شهری و زندگي اجتماعي و تصوير كالبدی شهر كمک كند .همچنین
محتوای فیلم ميتواند به مخاطب اطالعات مفیدی از شهر و زندگي و فرهنگ شهری ارائه
كند.
در چارچوب مرزهای ملي ميتوان از طريق سینما ،داشتههای فرهنگي يک نسل را به
نسل ديگر منتقل و فرايند جامعهپذيری را تسهیل كرد .در ارتباطات بینفرهنگي نیز ،ملتها
از اين دريچه ميتوانند نظارهگر آداب و رسوم ،ارزشها ،افكار و ...جوامع ديگر باشند.
اسناد مصور و متحرک ارائهشده از سوی سینما ،اگر مورد مطالعه قرار گیرد و به نقش و
تأثیر محیط در تربیت و عملكرد بشر در هر دوران دقت شود ،شايد سرنخهای مورد عالقة
شهرسازان در مورد انواع عاليق بشر در محیطهای شهری كشف گردد.
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ما سینما را با شهرهايش به ياد ميآوريم و ازاينرو است كه فیلم «نیويوركي» يا
«پاريسي» داللتهای متمايزی دارند .سینما در مقايسه با ساير جلوههای رسانه ،نزديكي
بیشتری به متن و جريان زندگي دارد و از طرفي يک ابزار تداعي و دنیای مجازی برای
بازنمايي فضاها ،محیطها ،رويدادها ،نمادها و نشانهها است كه بهصورت مستمر در حال
آموزش ،يادآوری و يا تجسم محیطهای واقعي و مجازی برای مخاطبان خود است .به
همین خاطر ،بهرغم تغییر نوع تعامل ما با شهر ،نميتوان نقش بنیادين فضا و مكان را در
كمک به سوبژكتیويته ،هويت و دريافت هر فرد نسبت به جايگاهش در جهان دستكم
گرفت.
در سینمای ساير كشورها ،ازجمله در جوامع اروپايي و امريكا ،بازنمايي شهرها نقش
مهمي در معرفي شهرها و آشنايي مخاطب با آن سرزمینها دارد كه نمونههای بسیاری از آن
را ميتوان در فیلمهای ساختهشده در شهرهايي مانند نیويورک ،لندن و پاريس مالحظه
كرد .بازنمايي شهر ،اسطورههای شهری و مناظر شهری يكي از دغدغههای هنرمندان در
عرصههای سینما ،ادبیات و نقاشي بوده است .در اين عرصه ،فیلمهايي با رويكردهای
بدبینانه (آثار ديويد لینچ ،اسكورسیزی و  ،)...رويكردهای خوشبینانه (نظیر آثار وودی آلن)
و رويكردهای واقعبینانهای (نظیر سینمای مستند) وجود دارد .نكتة قابلتوجه اينكه در
بیشتر اين آثار ،جدا از تصورات مثبت يا منفي ،اين فضاها ،حكايتها و اسطورههای شهری
هستند كه بازنمايي ميشوند .مخاطب از طريق اين فیلمها ،با شهری كه داستان در آن
روايت ميشود ،ارتباط برقرار ميكند .در ايران ،از اوايل قرن حاضر سینما پا گرفت و
فیلمهای زيادی تاكنون ساخته شده است .تعداد قابلتوجهي از آنها يا موضوعات شهری
دارند و يا به روايتي ميپردازند كه در درون شهر جريان دارد .اين مقاله تالشي است برای
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بررسي اين پرسش كه سینمای ايران در دهههای  11 ،61و  11شهر را چگونه بازنمايي
كرده است؟

پيشينة پژوهش
مقالة اجاللي و همكاران ( )8314به بررسي تصاوير شهر در سینمای ايران بین سالهای
 8311تا  8311پرداخته است .روش آنها در اين مقاله روش ساختارگرايي تكويني لوسین
گلدمن است .يافتههای اين تحقیق نشان ميدهد كه در اين بازة زماني طوالني ،هشت
تصوير از شهر در سینمای ايران نمايش داده شده است كه مجموعة آنها دربردارندة غلبة
تأملبرانگیز فیلمهايي است كه در آن شهر نه بهعنوان فضايي زيبا ،دلنشین ،شاد ،امیدبخش
و با هويت و اصالت ،بلكه بهعنوان مكاني خطرناک ،فريبنده ،مرگبار ،سرابگونه،
وحشتانگیز و حسرتبار نمايش داده شده است.
حبیبي و ديگران ( )8314در كتابي ،به بررسي بازنمايي شهر و زندگي شهری در سینمای
ايران در دهههای  41و  11پرداختهاند .روش آنها اسنادی و مشاهدة فیلمها است .نتايج
نشان ميدهند كه ويژگي شهر در سینمای ايران در آستانة ايستادن (نه اين و نه آن بودن)،
تخريب و نوسازی دائمي ،جذابیت و اغواگری ،سوداگری و تازهبهدورانرسیدگي،
ازخودبیگانگي ،بينامونشاني ،پرسهزني ،خیابانگردی و بازگشت به اصل است .برخورد
سینمای نوگرای ايران با گفتمان بازگشت به خويشتن ،خالقانه و پويا بوده است .در اين
مسیر ،آنان با يادآوری گذشته و تمنای اصول انساني ميكوشند برای لحظاتي خود را از
فشار خردكنندة زمان خطي مدرن رها سازند و با غرق شدن در زمان چرخهای ،ارزشهای
انساني را يادآوری كنند و پاس دارند.
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اجاللي و همكاران ( )8312در مقالهای ديگر ،به بررسي تطبیقي تصويرهايي كه از شهر
در فیلمهای سینمايي در دو مقطع مهم تاريخيـسینمايي ايران و فرانسه (موج نو)
پرداختهاند .روش آنها در اين پژوهش تحلیل محتوای ساختارگرايانه است .يافتههای مقالة
آنها حاكي از آن است كه نوع نگاه به شهر و شهرنشیني و در نتیجه ،تصويری كه از شهر
در سینمای دو كشور به نمايش درآمده است ،بسیار متفاوت و گاه متضاد بوده است .شهر
در فرانسه بستری برای پرسهزني ،احساس رهايي و آزادی ،گردش و شادی ،امنیت و
مكاني برای تعامالت اجتماعي است ،اما در سینمای ايران شهر عرصة انتقامگیری و يا
شكست قهرمانان شهری فیلمهاست؛ شهری افسارگسیخته ،نامتجانس و سرشار از
تضادهای متعدد كالبدی و اجتماعي.
راودراد و محمودی ( )8311در مطالعهای تالش كردهاند تا از دريچة سینما نگاهي
انتقادی به تجربة مدرنیته در ايران داشته باشند .چارچوب نظری مقاله ،نظريات مارشال
برمن و گئورگ زيمل و روش آن «تحلیل تصوير» است .يافتههای اين تحقیق نشان ميدهد
كه بهسختي ميتوان با اختصاص دورههای مجزا به دستهبندیهای مشخصي از مفاهیم و
تناقضهای بهتصويردرآمده در هر دوران پرداخت .به نظر آنها ،سینمای ايران هیچگاه از
سیستمي فراگیر و نظاممند برخوردار نبوده است كه بتوان از خالل بررسي آثار ،به
صورتبندی شهر و معضالت مدرنیته در بستر آن پرداخت .سهم شهر در سینمای ايران-
مثل هر مفهوم ديگری -اشاراتي جستهوگريخته و گزارههايي منفرد است كه هريک از آنها
تنها بخشي از تناقضهای مدرنیته در ايران را به نمايش ميگذارد.
رضازاده و فرهمنديان ( )8311با استفاده از روش تحلیل محتوا و تكنیکهای دلفي به
چگونگي انعكاس فضای شهری در سینمای نوين ايران پرداختهاند .نتايج اين تحقیق نشان
ميدهد كه در سینمای ايران كمتر از فضای شهری استفاده شده و اين استفاده بیشتر محدود
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به فضاهای تاريخي و يا فرهنگي بوده است .به نظر آنها ،فیلمهای ساختهشده در كشور
اساساً دارای ضعفهای زيادی در بهرهگیری از فضاهای شهری هستند و ترجیح آنها اين
بوده است كه فضاهای شهری در فیلمها محدودتر شود .در واقع ،اگرچه فضاهای متنوع
شهری با ويژگيهای متنوعي وجود دارد ،سینماگران فقط به بخش محدودی از اين فضاها
در فیلمها توجه و آنها را بازنمايي كردهاند.
مطالعة كاظمي و محمودی ( )8311به بازنمايي شهر تهران در فیلمهای قبل از انقالب
در بطن تاريخ تحوالت مدرنیتة ايراني پرداخته است .هدف نويسندگان اين مقاله به پیروی
از نظريهپردازاني چون زيمل و بهره جستن از رويكرد انتقادی والتر بنیامین آن است كه
تخیل و بینش غالب در فرهنگ ايراني را به مدد بازنمايي شهر در رسانة سینما كشف كنند.
يافتههای اين تحقیق نشان ميدهد كه معدود فیلمهايي در تاريخ سینمای ايران پیدا ميشود
كه جايي دور از اين مركزيت ساخته و ماندگار شده باشند .فیلمها يا راوی حضور
شهروندان و ديگریها در اين شهرند و يا از سوداها و دل سپردنها و دلكندنهای اينان
ميگويند .در حقیقت درصد فیلمهايي كه از ابتدای شكلگیری اين سینما تا به امروز در
جايي به غیر از پايتخت ساخته شدهاند ،خیلي كم است.
نیل الكساندر )8313( 8در مقالهای ،به روند بازنمايي تصويرسازیهای گوتیک و دوزخي
در نمونههای غیرداستاني پرداخته است .بر اساس اين بازنمايي شهر بلفاست شهری
صنعتي ،بيدين و غیرايرلندی معرفي شده است .اين وجه دوزخي بلفاست با توصیف آن
بهعنوان "شهر سیاه" هماهنگي دارد .اين تصوير تیره و غبارآلود صنعتي مشابه "شهر
زغالي" ديكنز است؛ شهر سیاهي كه در تقابل با "شهر موفقیت" قرار ميگیرد .در مجموع
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در اين قبیل بازنماييها ،بلفاست شهری سیاه ،دوزخي ،آزاردهنده و بيخدا توصیف
ميشود كه فرم گوتیک به بهترين شكل توانايي بازنمايي آن را دارد.
كیت ويلیامز )8313( 8در مقالة خود ،به بررسي ارتباط میان داستانهای آيندهنگر هربرت
جرج ولز 2و فیلم «كالنشهر» ساختة فريتز النگ )8126( 3پرداخته است و به تأثیر آنها بر
منظر ذهني شهرهای اروپايي اشاره ميكند .در اين آثار فضاهای عمومي و خصوصي شهر با
سامانههای پیشرفته و فناورانة بازاريابي و كنترل سراسربین آمیخته شده است« .انسانهای
مصرفكننده» و «حضور مقتدرانة فناوری» در آثار هر دو بهوضوح ديده ميشود .در اين
فیلم و ديگر فیلمهای شهری اين دوره ،بهوضوح اين نگراني دربارة نیروهای خارج از
كنترل انسان به تصوير كشیده ميشوند .فیلم «كالنشهر» هم با پلكانها ،میلهها و از همه
مهمتر مسیر ماشین بر روی حملونقل كارگران بسیار گیجكننده مينمايد .بهطوركلي
فیلمهای النگ يک چشمانداز جديد از فضا و زمان را كه با ارتباطات و ابزارهای فناورانه
بیان و تفسیر ميشود ،به تصوير ميكشند.
مقالهای از بری النگفورد )8313( 4به روند بازنمايي فضاهای شهری در سه فیلم اروپاييِ
وقتناشناسي ،1در شهر سفید 6و بر فراز آسمان برلین 1ميپردازد .بر اساس يافتههای اين
مقاله ،فیلمهای اروپايي از نمايش محیط شهری كاالييشده ،كهنه ،مهلک و بزرگمقیاس
خودداری ميكنند و به جای آن تصاوير كوچکمقیاس ،نمادين و روانشناسانه را نشان
ميدهند كه در آن انسان با فشار حاصل از تاريخ و نیز هويت فردی دستوپنجه نرم
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ميكند .در دهة  8111فیلمهای اروپايي به تصوير كردن شهر ،گسترش و تشديد مشغلههای
مدرن ،تكهتكهشدن احساسات شهری و دشواری در ارائة روايتهای منسجم از تجربیات
معاصر اشاره ميكردند .در اين مقاله نويسنده در تالش است تا با بررسي سه فیلم
ساختهشده در دهة  8111اروپا ،به اين تحرک فرهنگي پیچیده بپردازد .فیلمهايي كه با
تجسم شهرهای اروپايي و منظر ذهني ساكنانشان ،بحران روايت و روايتپذيری را آشكار
ميسازند .در هر سه فیلم شكلگیری دوبارة شهرهای اروپايي معاصر به شیوهای داستاني و
مهیج به تصوير كشیده ميشود.
در مجموع ميتوان گفت كه پژوهشهای داخلي اكثراً به فضایِ معماری و طراحي
شهری پرداختهاند و با فضای شهری نه همچون يک پديدة اجتماعي كه در كلیت با
جنبههای ديگر قرار دارد ،بلكه بیشتر بهعنوان پديدهای با ابعاد ظاهری و بصری برخورد
شده است .اين وضعیت در مطالعات خارجي متفاوت است و به تأثیر شهر و حضور آن در
سینما تأكید شده است.

مباني نظری
وقتي سخن از جامعهشناسي سینما ميرود به مجموعهتعامالت بین دو مقوله يا ساحت
جامعه و هنر و نیز ويژگيهايي اشاره ميشود كه خصلت جمعي يا اجتماعي دارند .اگر
بخواهیم از منظر كليتر جامعهشناسي هنر يا حوزة جامعهشناسي سینما روبهرو شويم ،بايد
به رويكردهای كليتری كه در حوزة هنر و زيباييشناسي وجود دارند ،بپردازيم؛
رويكردهايي مانند بازتاب ،تقلید ،و  ...يا بهقول هینیک (شیل و فیتزموريس)8318 ،
رويكردهای هنر و جامعه ،هنر در جامعه و هنر به مثابه جامعه .يا مثالً بهقول جاروی به
متغیرهايي مانند اينكه چه كسي ،برای چه كسي فیلم ميسازد؛ چطور ديده ميشود و
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ارزيابي ميشوند .در همة اين رويكردها نوعي كلينگری وجود دارد (راودراد در شیل و
فیتزموريس .)84 :8318 ،اما در دهههای اخیر میدان جامعهشناسي هنر و سینما مجال
بیشتری برای جزئينگری ايجاد كرده است.
يكي از اين مقوالت جديد ،شهر و ويژگيها ،تاريخ و توسعة آن است .در اين رويكرد
متأخر دو وجه وجود دارد؛ از يک سو چگونگي بازنمايي شهر در آثار سینمايي است .در
اين مورد مثالً ميتوان به آثار وودی آلن اشاره كرد كه در آنها نیويورک بهشكلي اسطورهای

به نمايش درآمده است .فیلمهای آلن سالهاست كه يک پیام ساده را تكرار ميكنند :منهتن
جايي است كه در آن رؤياها ميتوانند محقق شوند .او قصة پرياني را تعريف ميكند كه در
میان چشمههای منهتن ،باغهای روی سقف ،آپارتمانهای زيبا ،آسمانخراشهايي با
معماری مدرن و بارهای جاز حكايت ميشود .اين تصوير ،به گلهای میدان واشنگتن،
تماشاچیان ثروتمند ،ويترينهای خیابان مديسون ،آدمهای محزون خوشپوش در پايیز
سنترال پارک ،میدان روبهروی اُپرای متروپلیتن و پل بروكلین چراغانيشده در هنگام شب
متوسل ميشود .فیلمهای وودی آلن همیشه تورهايي تفريحي از منهتن به تصوير ميكشند
كه در آن ،زيبايي ازمدافتادة شهر در نور مناسب و در بهترين چشمانداز ممكن دوربین

نشان داده ميشود؛ اين كار با صراحت بیشتری در هانا و خواهرانش و نمای آغازين منهتن
كه اكنون به چیزی كالسیک بدل شده است ،انجام ميشود (اشتاينرت.)812-3 :2113 ،8
سوية دوم رويكردهای متأخر ،تأثیری است كه اين نوع سینما بر خود تحول و توسعة
شهر ميگذارد .در اينجا هم ميتوانیم به وودی آلن ارجاع دهیم .فیلمهايي كه توصیف آنها
رفت ،دستكم برای گردشگران ،رئالیستي مينمايد .برخالف دادائیستها در آغاز قرن
بیستم ،اروپاييهای فرهیخته ديگر به نیويورک نميروند كه شوک هیجانانگیزِ بودن در
1. Steinert
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جامعهای را تجربه كنند كه در قلة موفقیت فناورانه و پیشرفت قرار دارد .اكنون واضح است
كه قلة پیشرفت بايد در جايي ديگر جستوجو شود؛ يا اينكه پیشرفت در واقع به معنای
اين است كه همه چیز در حال از بین رفتن است .آنچه مردم در نیويورک بهدنبال آن
هستند ،در واقع چیزی كامالً متفاوت است :آنها نه در پي شوک مدرنیته ،بلكه در
جستوجوی افسون مدرنیتة گذشته هستند .نیويورک شهری ازمدافتاده است و همین راز
8

جذابیت آن است .مَنهَتن و بهويژه «دهكده»  ،مملو از گردشگراني از سرتاسر جهان است.

ديدنِ نیويورک قطعاً نوعي مُد است و برای افراد «بافرهنگ» و ثروتمند ،تقريباً اجباری است
(اشتاينرت.)811-6 :

به هر روی ،اكنون نسبت بین سینما و جامعه از مقوالت كالسیک هنر و جامعهشناسي ،و
بهعبارتي از مرز رشتههای متعارف فراتر رفته و شكلي بینرشتهای به خود گرفته است.
آنچه در اين جستار ،همچون مبنايي نظری اتخاد شده است در چارچوب اين تحوالت قابل
ارزيابي است؛ زيرا ممكن است اندكي از محورهای متعارف جامعهشناسي هنر منحرف شده
باشد .در اين نوشتار سینما بیشتر بهعنوان يک متن در نظر گرفته شده است كه قرار است
ابژهای را بازنمايي كند .در اينجا چندان به تفسیر ،تحلیل ،دريافت ،مخاطب و نظاير آنها
توجه نشده است .در حقیقت مقاله در حدفاصل بین جامعهشناسي هنر/شهر قرار دارد.
ازاينرو ،در بخش نظری بیشتر به مباني نظری متغیر شهر و در بخشهای روششناختي
بیشتر به مقولة هنر نزديک شده است.

1.Greenwich Village
یا دهکده ،محلهای مسکونی در منهتن نیویورک است که بیشتر ساکنان آن را طبقة متوسط روبهباال تشکیل میدهند .از اواخر قرن  70تا
اواسط قرن  29دهکده ،میعادگاه هنرمندان و ...بود.
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نظريههای مختلفي دربارة بازنمايي شهر وجود دارد (بیانچیني 8313؛ لوفور 8118؛
پاالسما  .)8311آنها هركدام به جنبههای خاصي دربارة بازنمايي مكان ميپردازند .نظرية
«فضاسازی اجتماعي »8راب شیلدز )8118( 2سازوكار بازنمايي مكان (شهر) را به شیوة
مستدلي توضیح ميدهد كه برای تمام رسانهها قابل اعمال است .او از واژة «فضاسازی
اجتماعي» برای مشخصكردن برساختهای اجتماعي مكان استفاده ميكند كه همواره در
فضا در حال پیشروی و گسترش هستند .اين برساختها در سطح ذهني و تخیل افراد
جامعه به اسطورهها و پیشدريافتها برميگردد .او اصطالح فضاسازی را بهمنظور اثبات
رابطة متقابل و هماهنگي بین مكانهای مختلف وضع كرد .روندهای مهمي در بازنمايي
فضا نقش دارند؛ برای مثال در مورد شمال كانادا بهعنوان «شمال راستین و نیرومند»،
سیاحان اولیه از طريق بازنمايي در گزارشهايشان و توسعهگران از طريق بازنمايي آن در
متون و گزارشهای علمي ،فضايي ذهني را برای اين منطقه از جهان برساخت كردند كه
گويي بكر ،وحشي و استوار است.
تصاوير فضايي ،برساختشده ،مهم و تقويت ميشوند و بهشكل يک اسطوره

3

درميآيند .اسطوره-مكاني 4كه تصورات انسانها در فضا را تحت تأثیر قرار ميدهند.
فضاسازی اجتماعي از طريق برچسب زدن ،مكانها و نواحي خاصي را با عناوين خوب،
بد ،مكانهای امن و ناامن و  ...تعريف ميكنند« .در حقیقت در نظرية شیلدز ،مكانها از
طريق فضاسازی اجتماعي بهشكل معناداری ساخته ميشوند» (ساوج و وارد.)831 :8314،
با به وجود آمدن اسطوره-مكان ،مردم بر اساس آن ويژگيهايي را به مكاني نسبت ميدهند

1. social spatialization
2.Shields, R
3.myth
4.myth-place
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و بر اساس آن در فضا اقدام به فعالیت ميكنند .سازوكار اين بازنمايي اين گونه است كه
پس از برچسب زدن به يک مكان و شكلگیری اسطوره-مكان ،ديگران نیز معاني مشابه با
آن را بدان نسبت ميدهند و فضايي ذهني شكل ميگیرد .اين فضا بهمرور زمان به امری
بديهي تبديل ميشود و گويي از اول اين ويژگيها در آن مكان بودهاند .نشانههای اين
تصوير-مكانها در درون چیزهايي كه فرهنگ تاريخي عامه را به نمايش ميگذارند ،وجود
دارد مانند كارتپستالها ،تصاوير تبلیغاتي ،سینما ،داستانها و همچنین ديگر رسانهها.
در نظرية شیلدز فضاسازی بهعنوان يک فرايند فرهنگي و زماندار توضیح داده شدهاست
و راهي كه فضاسازی در آن به وقوع ميپیوندد ،يک راه تجربي است .رسانههای مختلف
هركدام به طريقي در شكلگیری اين معنا نقش دارند .معنای ساختهشده ،معاني ديگر را از
ساحت آن مكان ميزدايد.
چنانچه فضای شهری در ايران را بهمثابه مكان تلقي كنیم ،سینما بهعنوان يک رسانه در
برساخت معنای ذهني آن نقش دارد و فضای شهری را به گونهای برساخت ميكند كه
گويي شهر ايراني چیزی غیر از اين نیست .در اين فرايند مفهومي مركزی برای شهر شكل
ميگیرد كه بهمثابه اسطوره-مكان است و مابقي كنشگران اين ايده را تقويت ميكنند .اين
تصاوير هستهای دارای پايداری زيادی هستند و مدل مكان يا اسطوره -فضا 8را به وجود
ميآورند كه هستة اصلي تصاوير را شكل ميدهند و در طي زمان بهآرامي تغییر ميكنند.
تغییرات اين مفاهیم بنیادين آرام و بطئي است.

1.Myth-Space
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روششناسي
روش تحقیق ،تحلیل محتوای كیفي است .جامعة آماری شامل فیلمهای دهة  11 ،61و 11
است .برای انتخاب فیلمها از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شده است .معیار اصلي در
انتخاب فیلمها میزان حضور و موفقیت آنها در جشنوارة فجر و جشنوارههای خارجي بوده
است .فیلمهايي كه در هر دهه انتخاب شدهاند در جدول زير آمدهاند.
جدول شمارة  :0فيلمهاي مورد بررسي
فیلمهای انتخابشده از دهة 11

فیلمهای انتخابشده از دهة 11

فیلمهای انتخابشده از دهة 61
گلهای داوودی (رسول

بودن يا نبودن (كیانوش عیاری)8311 ،

نفس عمیق (پرويز شهبازی)8318 ،

صدرعاملي)8363 ،

دختری با كفشهای كتاني (رسول

شبهای روشن (فرزاد موتمن،

بايكوت (محسن مخملباف)8364 ،

صدرعاملي)8311 ،

)8318

اجارهنشینها (داريوش مهرجويي،

متولد ماه مهر (احمدرضا درويش،

گاوخوني (بهروز افخمي)8318 ،

،)8361

)8311

مهمان مامان (دارويش مهرجويي،

آپارتمان شمارة ( 83يدا ...صمدی،

من ترانه  81سال دارم (رسول

)8313

)8361

صدرعاملي)8311 ،

به همین سادگي (رضا میركريمي،

يک بار برای همیشه (سیروس

سگكشي (بهرام بیضايي)8311 ،

)8316

الوند)8311 ،

نامههای باد (علیرضا امیني)8311 ،

جدايي نادر از سیمین (اصغر

ده (عباس كیارستمي)8311 ،

فرهادی)8311 ،

بعد از انتخاب فیلمها ،مؤلفههايي نظیر عناصر شهری (خیابان ،بیمارستان ،میدان ،فضای
سبز ،كالنتری ،بولوار ،تقاطع غیرهمسطح ،كافيشاپ ،مراكز اداری و تجاری ،مراكز
تفريحي ،زندان ،مراكز فرهنگي و هنری ،پیادهرو ،بازار ،سینما ،هتل) و نمادهای شهری
(آبنماها ،مجسمهها و تنديسها ،اماكن تاريخي ،بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتي،
دروازههای شهری ،اماكن مقدس) در فیلمها بررسي شدند .سپس روندهای شكلگیری
معنا ،بر اساس داللتهای برآمده از اين عناصر توضیح داده شده است.
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در تجزيهوتحلیل دادهها مراحل زير انجام طي شده است:
 .8سازماندهي دادهها
 .2طبقهبندی دادهها ،موضوعهای اصلي و الگوها
3 .3آزمون پرسشها با توجه به دادهها
 .4جستوجو برای توجیههای مختلف اين دادهها
 .1نوشتن و تهیة گزارش (مارشال ،راسمن )811 :8318

دهة  :34جامعة بدون شهر
طبق جدول شمارة  2محیط خانه بخش زيادی از زمان فیلمهای دهة  61را به خود
اختصاص داده است ( 41سكانس ،صحنه يا نما) كه بهخصوص در فیلم "اجارهنشینها"،
"آپارتمان شمارة  "83و "گلهای داوودی" نمود بیشتری پیدا ميكند .پس از خانه ،بیشتر با
صحنه يا نمای خیابان روب هرو هستیم (حدود  34مورد) .صحنة خیابان در تمام فیلمهای اين
دهه ديده ميشود ،اما اين صحنهها و گاهي نماها اغلب بسته و نیز كوتاه و گذرا هستند.
نماهايي از خیابانهايي كه اغلب خلوت و در مواردی پر از ماشین هستند ،كاركردی جز
نقش رفتوآمد را با خود ندارند .پس از خیابان با سكانسها ،صحنهها و نماهای پیادهرو
مواجه هستیم كه حدود هفده بار نمايش داده شده است .پیادهرو نیز مانند خیابان بسیار
كوتاه و گذرا و بهعنوان محلي برای عبورومرور شخصیتها به تصوير كشیده شده است.
هم خیابانها و هم پیادهروها بياثر هستند.
نمای زندان ،نوزده بار با مدتزماني قابلتوجه ازجمله در فیلمهای "گلهای داوودی"
و"بايكوت" به تصوير كشیده شده است .فضای سبز نُه بار ،اغلب با نماهايي كوتاه و گذرا،
و بدون كاركرد ويژه نمايش داده شده است (در فیلمهای آپارتمان شمارة  ،83بايكوت و
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يک بار برای همیشه) و يا بسیار خلوت و خالي از جمعیت هستند (مانند فیلم گلهای
داوودی) .به اين ترتیب ميتوان گفت كه در فیلمهای اين دوره ،بیشتر شاهد نمايش
مكانهايي همچون خانه و محوريت يافتن آنها در داستان فیلم هستیم.
جدول شمارة  :0فراواني عناصر و نمادهاي شهري در فيلمهاي دهة 06
عناصر شهری

تعداد

عناصر شهری

تعداد

خیابان

34

تقاطع غیرهمسطح

-

خانه

41

كافيشاپ

-

رستوران

بیمارستان

1

1

دانشگاه

-

میدان

3

مراكز تفريحي

2

دادگاه

-

1

زندان

فضای سبز و
پارک
كالنتری

8

بلوار

-

مراكز اداری و
تجاری

مراكز فرهنگي و
هنری
پیادهرو

عناصر شهری
مركز خريد و
پاساژ

تعداد

عناصر شهری

تعداد

-

اماكن مقدس

3

-

دروازههای شهری

8

نمادهای شهری

-

مجسمهها و
تنديسها

-

81

سینما

8

اماكن تاريخي

2

-

تقاطع

8

بازار

3

81

هتل

-

بیلبوردها و
تبلیغات

-

ويژگي غالب شهر ايراني در دهة  61گسترش ابعاد جمعیتي و جغرافیايي است (نک.
بیات 8311؛ مدنيپور  ،)8318موضوعي كه در فیلمهای «اجارهنشینها»« ،آپارتمان شمارة
 »83و «يک بار برای همیشه» قابل مشاهده است .نماهای آغازين فیلم «اجارهنشینها»
مناطق مختلف شهر تهران و آپارتمانهای روبهرشد اطراف تهران ،سیل مهاجرت و
گوناگوني جمعیت در شهر را نشان ميدهد« .اجارهنشینها» و «آپارتمان شمارة  »83مشاغل
مرتبط را نشان ميدهند .در سینمای اين دهه ،حاشیهنشیني و فقر در مناطق پايین شهر ،در
نتیجة مهاجرت ،و فضای جنگ نیز بازنمايي ميشوند .يافتن فیلمي كه مستقیماً به مدنیت و
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شهرنشیني بپردازد و تعامالت و حیات شهری را منعكس كند ،دشوار است .در اين فیلمها
شهر به درهمريختگي ،حاشیهها ،مهاجرت و انسانهای هراسان تقلیل داده شده است و
ايماژ «جامعة بدون شهر» را شكل دادهاند .شهر در سینمای اين دهه ،ناپیدا و تنها و بستر
اتفاقات فیلم است .اين عدم حضور دو صورت دارد -8 :شهری كه بر داستان فیلم تأثیر
ميگذارد و كارگردان با ارائة كدهای اغلب كالمي به آن اشاره ميكند .مانند فیلمهای
«اجارهنشینها» و «آپارتمان شمارة  »83و «يک بار برای همیشه» -2 .آگاهي به شهر وجود
دارد ،اما صرفاً بستری برای وقايع فیلم است و تأثیری بر فضای داستان ندارد كه مثالهای
بارز آن فیلمهای «بايكوت» و «گلهای داوودی» هستند.
در كنار فقرِ نمايش فضاهای شهری در سینمای اين دوره ،بايد به مضمون «شهر خلوت»
نیز اشاره كرد .خالي بودن فضاهای اندک نمايش دادهشده ،باعث هرچه بیشتر خلوت شدن
فضای شهر ميشود و در برخي اوقات كارگردان برای جبران آن به راهكار استفاده از
خودروها برای پر كردن صحنه روی ميآورد .بنابراين در شهر «ناپیدا» و «خلوتِ» سینمای
دهة  61بیشتر با كاركرد «سكنيگزيني در خانه» مواجه هستیم .فیلمهای اين دهه در
مكانهايي همچون خانه و مسافرخانه سپری ميشوند و در مواردی مسئله مسكن و سرپناه
به مضمون اصلي فیلم تبديل ميشود.
شهری كه در سینمای اين دهه نمايش داده ميشود ،مانند شهرهای سنتي است كه عناصر
اصلي آن محالت مسكوني و گذرهاست .حتي بازار و میدان شهر نیز در آن نیست .شهری
كه هنوز مسخر مناسبات مادی و سرمايهدارانه نشده است .بیشتر شاهد بازنمايي فضاهای
تاريخي و سنتي هستیم .برای مثال ،فیلم «آپارتمان شمارة  »83نماهای زيادی از بافت
قديمي و تاريخي شهر كرمان را به تصوير ميكشد ،اما از شهر تهران تقريباً هیچ چیزی را
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به تصوير نميكشد .يا در فیلم «اجارهنشینها» شاهد بازنمايي فضاهايي سنتي همچون
قهوهخانه هستیم.

دهة  :34سازندگي منفي و شهر سراب
طبق دادههای جدول شمارة  ،3در دهة  11بیش از هر چیزی خیابان نشان داده شده است
(حدود  61مورد ،شامل سكانس ،صحنه و نما) و نمايش خانه به میزان قابلتوجهي كاهش
يافته است (از  41مورد در دهة  61به هفده مورد در دهة  )11كه نشاندهندة اين نكته
است كه فیلمهای اين دوره كمتر در پس روابط خانوادگي و در محیط خانه جريان دارند و
مدتزمان بیشتری از فیلمها بیرون از محیط خانه فیلمبرداری شده است .سكانسهای

خیابان و پیادهرو در اين دهه شامل نماهای بسته تا متوسط و باز هستند كه در بیشتر موارد
حس ترس و ناامني را القا كردهاند .نمونههايي از اين نماها را ميتوان در فیلمهای "دختری
با كفشهای كتاني"" ،سگكشي"" ،متولد ماه مهر"" ،ده" و "نامههای باد" ديد .از ديگر
عناصر نمايش دادهشده ،كالنتری (حدود شش صحنه) ،دادگاه (حدود چهار صحنه) و
زندان (حدود پانزده صحنه) است كه جملگي شهری ناامن ،خطرناک و آلوده را بازنمايي
ميكنند.
جدول شمارة  :0فراواني عناصر و نمادهاي شهري در فيلمهاي دهة 36
عناصر شهری

تعداد

عناصر شهری

تعداد

خیابان

61

تقاطع غیرهمسطح

1

خانه

81

بیمارستان

1

میدان

2

كافيشاپ
مراكز اداری و تجاری
مراكز تفريحي

تعداد

عناصر شهری

تعداد

عناصر شهری

-

اماكن مقدس

1

3

رستوران

4

دروازههای شهری

-

1

دانشگاه

3

نمادهای شهری

81

8

دادگاه

4

مركز خريد و
پاساژ

مجسمهها و
تنديسها

-
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فضای سبز و
پارک

1

كالنتری

6

بلوار

-

زندان
مراكز فرهنگي و
هنری
پیادهرو

81

سینما

8

اماكن تاريخي

-

8

تقاطع

1

بازار

8

81

هتل

88

بیلبوردها و تبلیغات

-

در اين دهه ،زمان بیشتری از فیلمها در محیط شهر فیلمبرداری شده است ،اما باز هم
شاهد اين هستیم كه عناصر شهری گوناگون بهخوبي نمايش داده نميشوند و بر عناصر
ضدشهری تأكید دارند .همچنین تأكید بر بازنمايي شهر بهعنوان مكاني زشت ،ناامن،
خطرناک و فاسد بوده است .سینمای اين دهه با ظهور كارگردان نسل نو كمكم وارد
موضوعات اجتماعي ميشود .اين دهه ،زمان ورود سینمای ايران به موضوعات تابو و خط
قرمز دهة  61است .مضامین سنت و مدرنیته ،طالق ،اعتیاد ،دختران فراری ،فقر ،فساد و ...
بیانگر تفاوت بارز سینمای اين دهه است .سینما در اين دهه ،بیشتر بهسمت واقعگرايي و
در نتیجه انتقاد از وضع موجود میل ميكند .دوربین فیلمسازان به درون فضای شهر ميرود
تا از نزديک موضوعات اجتماعي و فرهنگي را واكاوی كنند .شهر در اين دهه در آستانه
تغییر قرار دارد .رشد و گسترش شهر كه در فیلمهای دهة قبل همچون «اجارهنشینها» و
«آپارتمان شمارة  »83نويد آن داده شده بود ،در اين دهه در ظاهر به بار مينشیند و سرعت
مييابد .گويي تغییرات ذهني سینمای دهة  61به سطح عیني رسیدهاند .ساختوسازهای
گسترده و پروژههای عمراني چهرة شهر را تغییر ميدهند و اين تغییرات ،يک بار ديگر به
خود سینما برميگردند .در فیلم «سگكشي» گلرخ كمالي كه پس از يک سال دوری به
وطن بازميگردد ،شاهد بروز تغییرات فراوان در چهرة شهر است .در يكي از سكانسهای
فیلم ،از گلرخ سؤال ميشود كه آيا تهران تغییر كرده است و دوربین سكوت گلرخ را نشانة
تأيید اين تغییرات جلوه ميدهد .مسئلة تغییر و ساختوساز در فیلم «نامههای باد» نیز قابل
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مشاهده است .وقتي محمدتقي وارد تهران ميشود ،بيدرنگ متوجه تغییرات چشمگیر در
كالبد شهر ميشود .ساختمانهای بلند ،مجتمعهای بزرگ مسكوني و  ...در همه جای فیلم
حضور خود را بر محمدتقي تحمیل ميكنند .در فیلم «ده» هرچند از فضای عیني شهر چیز
چنداني نمايش داده نميشود ،اما وسعت و بزرگي شهر و تغییراتي كه در ساختار شهر
ايجاد شده است در بطن داستان فیلم كامالً مشهود است .مسئلهای كه در فیلم «دختری با
كفشهای كتاني» نیز ،از زاوية ديد تداعي كه در حال پرسهزني در شهر است ديده ميشود.
عالوهبر اين ،قطبيشدن شهر ،بهمثابه پیامد اين تغییرات شتابان ،در فیلمهای اين دهه
قابل توجه است .در اين فیلمها ،تقابل مناطق شمال و جنوب ،فقیر و غني يا حاشیه و مركز
مشهود است .موضوعي كه در فیلم «ده» ،با حركت ماشین مانیا به شمال شهر ،در اپیزود
سوار كردن روسپي و جنوب آن ،در اپیزود سوار كردن پیرزن ،نمايش مناطق فقیرنشین و
حاشیهای در كنار منطق مرفهنشین بهشكل برخورد دو خانواده از دو طبقة متفاوت به چشم
ميآيد .نمايش محلة زاغهنشینها در فیلم «دختری با كفشهای كتاني» در تقابل با نماهای
مربوط به برجها ،هتلها و مناطق مرفهنشین شهر قرار دارد .موضوعي كه در فیلم «نامههای
باد» با حركت پیادة محمدتقي به مناطق شمالي و جنوبي شهر قابل مشاهده است .در فیلم
«سگكشي» نیز دوربین عالوهبر نمايش مناطق ثروتمند شمال شهر و خانههای وياليي آن
به بخشهای فرسوده و فقیرنشین حاشیة شهر حركت ميكند .در واقع ميتوان گفت كه
نمايش محالت در اين دهه بیشتر مربوط به محالت فقیرنشین جنوب شهر است.
فیلمهای اين دوره ،اسطوره-مكانِ «شهر سراب» و «سازندگي منفي» را برساختهاند .در
اين فضای ذهني برساختهشده ،شهر ايراني سوية مثبت و امیدبخشي ندارند .پیشرفت توأم با
تخريب و نفي گذشته ،به بهبود زندگي مردم كمكي نكرده است .رشد «نامكانها» 8يكي
 .7نامکان به فضایی گفته میشود که تاریخ ،هویت و خاطره در آن شکل نمیگیرد (اوژه.)7910،
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ديگر از تغییراتي است كه در شهرهای اين دوره اتفاق ميافتد كه با احداث پروژههای
بزرگ عمراني ،احداث بزرگراهها ،خیابانهای عريض و تقاطعهای غیرهمسطح همراه
ميشود .نامكانهايي كه يكي از عوامل اصلي نابودی محلههای قديمي و از بین رفتن حس
تعلق به مكان هستند.
در فیلم «سگكشي» تغییرات گستردة شهری فضايي تیره و تار را به وجود آوردهاند كه
باعث حسرت گلرخ و از بین رفتن حس تعلق مكان در او شدهاند .در فیلم «نامههای باد»
رشد ابعاد غولآسای شهر ،محمدتقي را حیران و از خود دور ميكند و باعث دوری جستن
او از شهر ميشود .در فیلم «ده» بعد منفي اين تغییرات باعث به وجود آمدن فشار زندگي
بر مردم ،بهويژه زنان و پیدايش آسیبهای اجتماعي ازجمله روسپيگری شده است .در
«بودن يا نبودن» دوربین مناطق حاشیهنشین جنوب شهر ،يک زندگي روستاگون در دل يک
كالن شهر را به تصوير ميكشد .در «دختری با كفشهای كتاني» محلة زندگي زاغهنشینان و
كوليها و زندگي اسفبار ساكنان آن به تصوير كشیده ميشود .آنها برای گذران زندگي
قصد خريد و فروش تداعي را دارند.
نتیجة اين سازندگيها و تغییرات عالوهبر دوگانگي شهری ،شكاف و تضاد طبقاتي و
حاشیهنشیني باعث بروز مشكالت و معضالت اجتماعي نیز شده است .شهر در اين دوره
شهر بنبست است .امیدها و آرزوهای گذشته كه در دهة قبل انتظار آنها ميرفت در اين
دهه بدل به سراب ميشود .فقط جنبة بیروني و پوستة شهر تغییر كرده است؛ شهر از درون
شروع به ويران شدن و از بین رفتن كرده است .رفتار مردم درون اين جامعه بهظاهر متمدن
همان رفتار سنتي و روستاييواری است كه با فضای يک جامعة جديد را سازگاری ندارد.
جدايي ترانه و تباه شدن زندگي در شروع جواني آرزوهای شیرين جواني را برای او خیلي
زود به سراب تبديل ميكند .شهری كه ترانه در آن زندگي ميكند شهری آلوده و فاسد
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است .در «دختری با كفشهای كتاني» تداعي با فرار از خانه نهتنها به آزادی نميرسد ،بلكه
در فیلم او را اسیر در ساختارهای يک شهر خشن و بيرحم ميبینیم كه امیدهای او را به
يأس تبديل ميكند .اتفاقاتي كه برای تداعي ميافتد (اغفال و  )...حكايت از اين فضای تیره
و تار دارند.
شهر مكان شخصیتهای فريبكار است ،برخالف دهة پیش كه روابط ،سنتي و صمیمانه
و عاری از فريب بود .بدين ترتیب ،اعتماد از بین ميرود .فضايي كه در فیلم «سگكشي» به
اوج سیاهي و تیرگي خود ميرسد .شهری آلوده و بيرحم كه گلرخ كمالي بهعنوان نمايندة
طبقة روشنفكر بايد بهتنهايي در برابر آن بايستد .در نماهای مختلف فیلم شاهد فضاهايي در
حال ساخت (خیابان ،آپارتمان و  )...هستیم كه القاكنندة ترس و نگراني هستند.
در فیلمهای اين دهه ،شهر جای خوبي نیست ،دشمنِ زندگي انسانهاست و آنها را به
انحطاط و نابودی ميكشاند و بايد از آن فاصله گرفت و دور شد .شهری كه مأمن افراد بد
و خیانتكار است كه مدام بهدنبال فريب و اغفال ديگران هستند .شخصیتهای اين دهه
حس خوبي از بودن در شهر ندارند و در آن احساس اسارت ميكنند و خود را در آن
بیگانه مييابند .بااينحال ،شخصیتهای فیلمها (ترانه ،گلرخ ،مانیا و  )...در اين دهه فعالتر
هستند و به جنگ با مسائل و مشكالت اطراف خود ميروند .شهر در مقايسه با دهة پیش،
بیشتر به تصوير كشیده ميشود .سینمای اين دهه را ميتوان يک سینمای واقعگرا نامید كه
دوربین خود را وارد خیابانها و فضای شهر ميكند و از نزديک آنها را زير نظر ميگیرد
(در فیلمهای اين دهه از تكنیک دوربین روی دست برای نزديكي به پديدهها زياد استفاده
ميشود).
بااينحال ،شهر تنها بستر وقايع فیلم نیست ،بلكه دارای يک نقش فعال و تأثیرگذار بر
داستان فیلم است ،بهطوریكه ميتوان برای آن شخصیت جداگانهای قائل شد كه جدا از
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داستان فیلم و اتفاقات فیلم نیست .اما ،شهر در سینمای اين دوره بیشتر نیروی دافعه دارد تا
جاذبه؛ مكاني تیره و تار و آلوده به انواع نابسامانيها و سرشار از تناقض كه با ديد منفي و
انتقادی به آن نگريسته ميشود .فضاهای شهری نمايش دادهشده ،نه يک فضای زيبا و
دلنشین شهری ،بلكه بهعنوان فضاهايي تیره و تلخ معرفي ميشوند كه بايد از آن دور شد تا
از خطرات آن مصون ماند.

دهة  :84شهر متصلب و سوژة ناتوان
طبق جدول شمارة  ،4در سینمای اين دهه صحنههای مربوط به خانه با يک جهش از
حدود هفده مورد در دهة  11به حدود  31مورد افزايش پیدا ميكند و نسبت به دهة پیش،
صحنههای بیشتری در محیط خانه فیلمبرداری ميشود .فیلمهای «مهمان مامان»« ،به همین
سادگي» و نیز «جدايي نادر از سیمین» فیلمهايي هستند كه بیشتر مدتزمان آنها در خانه
فیلمبرداری شده است كه ميتوان آن را نوعي بازگشت به خانه دانست.
بروز ويژگيهايي مانند مقاومت منفي ،كنارهگیری و انزوا در بین شخصیتها و نیز
عواملي همچون دور شدن سینما از موضوعات سیاسي و اجتماعي در مقايسه با دهة پیش
موجب ميشوند كه در سینمای اين دهه ،عناصر شهری در قیاس با دهة پیش كمتر نمايش
داده شود .شهر بهتدريج و در مقايسه با دهة قبل حضور كمتری دارد و تأثیر آن نیز كمتر
شده است .هرچند كه تعداد صحنهها و نماهای خیابان در قیاس با دهة پیش تغییر چنداني
نكرده است ،اما میزان نمايش ساير عناصر (پارک و  )...كاهش پیدا ميكند.
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جدول شمارة  :4فراواني عناصر و نمادهاي شهري در فيلمهاي دهة 36
عناصر شهری

تعداد

عناصر شهری

تعداد

خیابان

61

تقاطع غیرهمسطح

4

خانه

31

كافيشاپ

بیمارستان

3

میدان
فضای سبز و
پارک

عناصر شهری
مركز خريد و
پاساژ

تعداد

عناصر شهری

تعداد

8

اماكن مقدس

-

4

رستوران

8

8

دانشگاه

6

8

مراكز تفريحي

-

دادگاه

1

2

زندان

كالنتری

-

بلوار

-

مراكز اداری و
تجاری

مراكز فرهنگي و
هنری
پیادهرو

دروازههای
شهری
نمادهای شهری
مجسمهها و
تنديسها

4
-

-

سینما

8

اماكن تاريخي

1

8

تقاطع

6

بازار

-

23

هتل

8

بیلبوردها و
تبلیغات

4

دهة  11را ميتوان دورة تصدی دولت بر سینما دانست .در اين دهه با روی كار آمدن
دولت اصولگرای نهم ،سینما هرچهبیشتر بهسمت دولتي شدن حركت ميكند و از پرداختن
به موضوعات اجتماعي در فیلمها دوری ميشود .برخي ويژگيهای شهر در سینمای دهة
قبل همچنان وجود دارند كه ادامة همان نگاه منفي به شهر بهعنوان مكاني خطرناک است؛
ازجملة آنها ميتوان به نمايش محالت فقیرنشینِ جنوب شهر در فیلمهايي همچون «مهمان
مامان»« ،نفس عمیق» و «جدايي نادر از سیمین» و نیز شكاف طبقاتي در فیلمهای ذكرشده
اشاره كرد؛ اما از نمايش تغییرات و ساختوسازهای دهة قبل خبری نیست .رشد شهر و
افزايش جمعیت و اشاره به مهاجرتها محوريت ندارد و تمام تغییرات به اتمام رسیده و
شهر چهرة واقعي خود را يافته است.
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در اين دهه شاهد از بین رفتن محالت قديمي و حس تعلق به مكان هستیم .پديدهای كه
با گسترش نامكانها (بزرگراهها ،مترو و  )...همراه است .در فیلم «گاوخوني» شخصیت اول
فیلم هیچ تمايلي به ماندن در شهر و زندگي در محلي كه در آنجا بزرگ شده است ندارد.
ما شاهد از بین رفتن حس تعلق شخصیت فیلم به مكان و رنجش و سرخوردگي او از اين
اتفاق هستیم .در فیلم «نفس عمیق» محلة پايینشهر كاركرد خود را از دست داده است.
همچنین در فیلم «به همین سادگي» طاهره با آمدن به شهر تهران ،تمام گذشتة خود را در
شهرستان بر جای گذاشته است و در يک كالنشهر مدام برای از دست دادن مكاني كه
سالهای خوش زندگيِ خود را در آن تجربه كرده است ،اندوه ميخورد .در جایجای فیلم
شاهد عدم تعلق طاهره به زندگي در شهر تهران و دلتنگي برای بازگشت به زندگيِ با
صفای گذشته در شهرستان هستیم؛ مسئلهای كه در فیلم «مهمان مامان» در قالب تأكید بر
زندگي در يک محلة قديمي و احساس تعلق به آن در مقابل بخش جديد و مدرن شهر بیان
ميشود .بهنوعي ميتوان فیلم «مهمان مامان» را بازگشت به زندگي سنتي و صمیمانة
گذشته ،در يک محلة قديمي پايینشهر كه تمام اهالي در آن همديگر را ميشناسند و به آن
احساس تعلق دارند و در قبال آن احساس مسئولیت ميكنند ،بهعنوان يک سازوكار دفاعي
در مقابل هجوم ويرانگر يک كالنشهر دانست .در فیلم «جدايي نادر از سیمین» اين عدم
حس تعلق به مكان در قالب شخصیت سیمین تبلور مييابد كه با بيعالقگي به ماندن ،بر
مهاجرت به خارج از كشور اصرار ميكند .شخصیت «استادِ» فیلم «شبهای روشن» نیز در
اين احساس شريک است جايي كه ميگويد" :من مردم اين شهر را دوست دارم چون
تقريباً هیچ كدامشان را نميشناسم" .بنابراين از بین رفتن محالت و عدم حس تعلق به
مكان به موضوعي تكرارشونده در سینمای اين دهه بدل ميشود.
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ديگر خصیصة اين دهه ،كنش و واكنش فرد و ساختار عیني شهر (نک .زيمل  )8314در
مقابل يكديگر است كه باعث به وجود آمدن فرديت و تنهايي ميشود .در فیلم «گاوخوني»
شخصیت اول فیلم با فضاهای عیني شهر روبهرو ميشود .بخشهای تاريخي شهر اصفهان
كه با فضای سرد و دلمرده و خالي از جمعیت بر سر شخصیت فیلم سنگیني ميكنند و
باعث افسردگي و رنجش او ميشوند و شخصیت فیلم تنها راه مبارزه در اين برخورد را
دور شدن از آن ميداند .در شهر تهران نیز شاهد تنهايي و انزوای او هستیم و همة اينها در
نهايت باعث تنهايي و انزوای شخصیت فیلم و عقبنشیني او در مقابل اين ساختارها
ميشود .اين تقابل و رويارويي در «مهمان مامان» بهصورت تقابل خانوادهای سنتي با
ساختار عیني يک كالنشهر ديده ميشود .در فیلم «به همین سادگي» شاهد نبرد زني
شهرستاني (طاهره) در فضای يک شهر بزرگ و بیگانهكننده هستیم .شهری كه گذشتة
طاهره را از او گرفته است ،اما در مقابل چیزی به او نداده است؛ مسئلهای كه طاهره را
هرچه بیشتر تنها و افسرده كرده است .اين تقابل فرد و ساختار در فیلم «شبهای روشن»
نیز ادامه مييابد .شخصیت استاد كه فردی تنها و گوشهگیر است در ساعتهای مختلف
روز به پیادهروی و قدمزني در شهر ميپردازد و فرديت و اسارت خود را در تقابل با
ساختمانها و فضاهای اسیركنندة شهر ميبیند .اما اوج اين تقابل در فیلم «نفس عمیق» ديده
ميشود .رويارويي و برخورد كامران و منصور با فضای تیره و تلخ شهر در نهايت به
بزهكاری و خودويرانگری ميانجامد .در فیلم «جدايي نادر از سیمین» نیز بهنوعي اين تقابل
وجود دارد؛ تقابلي كه میان خانوادة فقیر پرستار در مقابل شهری است كه جايي برای او،
حتي برای گرفتن حق خود ندارد.
نمايش تقابل فرد و ساختار و تنهايي و اسارت فرد در برابر اين ساختارها در سینمای
اين دهه ،باعث رويارويي تکنفرة افراد با هجوم شهر ميشود .اما نه نبرد قهرمانانة
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شخصیتها ،بلكه انفعال و مقاومت منفي آنها در برابر عوامل تخريبكنندة شهر رخ ميدهد
كه به انزوا و ذرهایشدن منجر ميشود .چنانچه زيمل ميگويد« :عمیقترين مسائل زندگي
مدرن از اين دعوی فرد ناشي ميشود كه او بتواند در مواجهه با نیروهای اجتماعي
مقاومتناپذير و نفسگیر ،خودآيیني ،فرديت هستي يا وجود خودش را حفظ كند ...فرد
بايد مقاومت كند تا با يک مكانیسم اجتماعي ـتكنولوژيكي همچون كالنشهر همسطح
نشود و از پا نیفتد» (به نقل از فريزبي)244 :8316،؛ شهری بيتفاوت كه ساكنان خود را
تنها به حال خود رها كرده است و به سرنوشت آنها اهمیتي نميدهد .فیلمهای اين دوره،
اسطوره-مكان "شهر متصلب و سوژة ناتوان" را برساختهاند .در مقايسه با دهة قبل ،در
شهر دهة  11از تغییر و سازندگي ،چه خوب و چه بد ،خبری نیست؛ آنچه هست تمامیت
شهری است كه به بنبست رسیده است و ساكنانش را در تنهايي خود رها كرده است و
واكنشي به سرنوشت آنها نشان نميدهد.

نتيجهگيری
فیلمها فضای فرهنگي و شهری را از جای ميكَنند و در جای ديگری بازجایگذاری
ميكنند .در اين فرايند ميتوان فضاهای شهری را به دلخواه بازنمايي كرد .اين امر پیامدهای
متعددی دارد؛ ازجمله جذب گردشگر و برساخت هويت .در ايران از اوايل قرن حاضر،
سینما عرصة مناسبي برای بازنمايي شهر بوده است و كارگزاران اين عرصه ميتوانستند
تصويری متناسب با پتانسیل فضاهای شهری و سرزندگي آن ارائه دهند تا مخاطبان در
اقصي نقاط ايران به میزان شهرنشیني و پوياييهای حیات شهری در آن پي ببرند .اما
يافتههای اين مطالعه نشان ميدهد كه فیلمها در شهرهای انتزاعي روايت ميشوند؛
شهرهايي بينامونشان كه ميتواند هر جايي باشد .دلیل اين امر نماهای بسته و در بهترين
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حالت متوسطي است كه اجازه ديدن كلیت را از مخاطب ميگیرد .گاهي ما از طريق كالم
متوجه ميشويم كه اين شهر چه شهری است و نه از طريق كالبد ،يادمان يا نمادهای
شهری .در هیچكدام از فیلمهای اين دوره دوربین از باال به شهر نمينگرد تا از اين طريق
مكانيابي آن مشخص و معین شود.
عالوهبر اين كارگردانان ايراني در انتخاب بافت شهری گزينشي عمل ميكنند و بازنمايي
خاصي از شهر ارائه ميدهند .در دهة  61عناصر شهری در فیلمها مغفول بودند و مهاجرت،
فقر و حاشیهنشیني بازنمايي شد و اسطوره-مكان «جامعه بودن شهر» را برساختند .در دهة
 11بزرگراهها و انبوهسازی بازنمايي شد و سوية منفي مدرنیزاسیون شهری اسطوره-مكان
«سازندگي منفي و شهر سراب» را برساختند .در دهة  11شهر موجودی ناشناخته،
ناامیدكننده و غیرقابلتغییر مينمايد و مفهوم مركزی آن «شهر متصلب و سوژة ناتوان»
است .در تمام اين آثار فضاهای عمومي كه مشخصة بارز حیات شهری هستند ،كمتر ديده
ميشوند .اين امر به دو دلیل صورت ميگیرد .نخست ،فقر فضای شهری اجازة چنین كاری
به هنرمند نميدهد .به نظر ميرسد در بسیاری از شهرهای ايراني اين فضاها وجود دارند.
برای مثال ،بلوار تاقبستان در كرمانشاه ،میدان نقش جهان در اصفهان و ابنیة تاريخي
خرمآباد ،تبريز و شیراز چنین هستند و ميتوانند در بازنمايي شهر ايراني نقشآفريني كنند.
از اين نظر ،يافتههای پژوهش ما با مطالعة رضازاده و فرهمنديان ( )8311و كاظمي و
محمودی ( )8311شباهت دارد .در اين دو پژوهش آمده است كه فقط بخش محدودی از
اين فضاها در فیلمها ارائه شده و مورد توجه و بازنمايي سینماگران قرار گرفته است و
درصد فیلمهايي كه از ابتدای شكلگیری اين سینما تا به امروز در جايي به غیر از پايتخت
ساخته شدهاند بسیار كم است .دوم ،ناديده گرفتن فضاهای عمومي در ساختن فیلمها .آثار
سینمايي اين سه دهه عالقة وافری به محیطهای بسته ،جرمخیز ،محروم ،بافتهای فرسوده،
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حاشیهها ،بیغولهها يا فضاهای بيروح ازقبیل نامكانها دارند .نمايش شهر بیشتر در راستای
غلبة تصاوير منفي است .درحالي كه در سینمای ديگر كشورها ،ازجمله در اروپا و اياالت
متحدة امريكا ،بازنمايي شهرها نقش مهمي در معرفي شهرها و آشنايي مخاطب با شهر و
فضای شهری دارد .سینماگران ايراني حتي در درون شهر نیز توجه زيادی به خانه دارند و
فضای داخلي ساختمانها را بیشتر بازنمايي ميكنند و شهر به روابط خانوادگي و نقشهای
آن فروكاسته شده است .گويي فرد ايراني در خارج از خانه هیچ هويتي ندارد و بیرون از
خانه جهاني وحشتزاست .بخشي از اين يافتهها نیز به نتايج پژوهش اجاللي و همكاران
( )8312نزديک است كه معتقدند برخالف تصوير شهر در سینمای فرانسه بهمثابه بستری
برای پرسهزني ،احساس رهايي و آزادی ،گردش و شادی ،امنیت و مكاني برای تعامالت
اجتماعي ،در سینمای ايران شهر عرصة انتقامگیری يا شكست قهرمانان شهری فیلمهاست؛
شهری افسارگسیخته ،نامتجانس و سرشار از تضادهای متعدد كالبدی و اجتماعي.
شهر دارای پويايي ،سرزندگي ،تاريخ ،هزارتوی معنا ،حكايتهای فضايي ،تنوع
كاركردی ،تنوع فعالیت ،تنوع سبکهای زندگي ،فضاهای فراغت متعدد و فضاهای فرهنگي
بيشماری است كه امكان پرورش استعدادهای افراد را فراهم ميآورد .شهر مكاني است كه
تاريخ از طريق يادمانها در آن تجلي مييابد .شهر مالزم با مدنیت است و امكان رشد و
توسعة فرهنگي را ممكن ميسازد .ظاهراً فیلمهای مورد بررسي ما تالشي برای بازنمايي
اين ظرفیتها و امكانات را ندارند و تالش ميكنند شهر را مكاني عاری از مدنیت نشان
دهند .در اينجا نیز ،نزديكي مشهودی بین يافتههای پژوهش ما و مطالعة اجاللي و همكاران
( )8314وجود دارد؛ آنها نیز با بررسي  18سال سینمای ايران ،به اين نتیجه رسیدهاند كه در
مجموع ،در تصاوير كليای كه از شهر ايراني ارائه شده است ،شهر نه بهعنوان فضايي زيبا،
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دلنشین ،شاد ،امیدبخش و با هويت و اصالت ،بلكه بهعنوان مكاني خطرناک ،فريبنده،
مرگبار ،سرابگونه ،وحشتانگیز و حسرتبار نمايش داده شده است.
همانطوركه در باال مالحظه شد ،شباهتهايي مضموني بین نتايج اين پژوهش با برخي
يافتههای ساير مطالعات انجامشده در مورد نسبت بین شهر و سینما ديده ميشود .اين نكته،
با توجه به اينكه پژوهش ما و ساير پژوهشها از جهاتي مانند نمونهفیلمهای انتخابي،
چارچوب نظری و در مواردی روششناسي ،با هم متفاوت بودند ،از يک سو داللتي ضمني
دارد بر اعتبار يافتههای آن و از سوی ديگر ،نشانهای از خصلت انباشتي دانش است .اين
ويژگي اخیر ،بهويژه در علوم انساني و اجتماعي ،بهدلیل دشواری نیل به آن در بیشتر
مطالعات ،ميتواند يكي از نقاط قوت اين مطالعه قلمداد شود.
در پايان ،چنانچه بپذيريم سینما رسانهای جهاني برای بازنمايي و برساخت هويت است،
سینمای ايران در اين زمینه عملكرد مناسبي نداشته است و سويههای منفي فرايند
مدرنیزاسیون مانند مهاجرت ،حاشیهنشیني ،قطبيشدن و تسلط فرهنگ عیني بر فرهنگ
ذهتي و ناتواني سوژه در برابر ساختارهای متصلب را نشان داده است و به ظرفیتهای
توانمندساز و عرصههای خالقانه كمتر پرداخته است .در نهايت فرد با ديدن اين فیلمها
تصوری متناسب با واقعیت از شهر ايراني نخواهد داشت.
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