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شهر تهران در تحلیل جامعه شناختی آثار سینمایی دهه 40 و 50 با 
تأکید بر فیلم های خشت و آینه و دایره مینا*
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چکیده
اهميت1شناخت1انسان،1جامعه1و1آگاهی1از1نحوه1تعامل1آن1ها1با1فضاهای1شهری1برای1دست1یابی1به1معماری1و1شهرسازی1
از1 از1دریچه1سينما1به1عنوان1یکی1 تا1 بر1آن1شد1 این1رو1نویسنده1مقاله1 از1 با1کيفيت1بر1همه1مشخص1است.1 انسان1مدار1و1
ابزارهای1مهمی1که1تعامل1جامعه1و1شهر1را1به1صورت1همزمان1نمایش1می1دهد1به1عنوان1روشی1متفاوت1برای1شناخت1جامعه1
و1شهر1استفاده1نماید.1تئوری1»بازتاب«1در1جامعه1شناسی1سينما1به1فيلم1ها1به1مثابه1سندهایی1می1نگرد1که1زندگی1اجتماعی1
در1آن1ها1بازتاب1پيدا1می1کند؛1لذا1هدف1این1است1که1با1ميانجيگری1سينما1و1تصویری1که1از1شهر1و1جامعه1ارائه1کرده1تأملی1
انتقادی1از1مدرنيته1و1زندگی1روزمره1شهری1و1همچنين1واکنش1عمومی1شهروندان1تهرانی1در1مواجهه1با1این1شهر1در1یک1
دوره1تاریخی1خاص،1آگاهی1یافت.1رویکرد1نظری1در1این1مطالعه1مبتنی1بر1آراء1لوسين1گلدمن11بوده1است.1روش1گلدمن1
در1نقد1ادبی1ساخت1گرایی1تکوینی1است1که1برای1دست1یابی1به1ساختار1پنهان1فيلم1ها1از1طریق1نشانه1شناسی1تصویر1الیه1ها1
و1ساختار1پنهان1متن1به1دست1می1آید.1این1مقاله1از1خالل1تفسير1دو1فيلم1که1از1تأثيرگذارترین1فيلم1های1دو1دهه1401و1501
شمسی1)خشت1و1آینه1و1دایره1مينا(1به1انجام1رسيده1است.1این1فيلم1ها1مشخصه1های1روشن1مدرنيته1اعم1از1خودبيگانگی1
انسان1در1شهر،1تناقص1های1جامعه1در1حال1گذار1از1سنت1به11مدرنيته،1دگردیسی1رفتارها1و1هنجارهای1فرهنگی1اجتماعی1و1
تأثير1آن1ها1بر1رفتار1و1هنجارهای1شهری،1تضاد1ميان1کهنه1و1نو،1ناپایداري1فضاهاي1کالبدي،1تخریب1و1نوسازی1دایمی1شهر1
و1غيره1را1در1خود1دارند.1در1نتيجه1برای1دست1یابی1و1شناخت1دقيق1تر1جامعه1مخاطب1معماری1و1شهر1می1توان1از1دریچه1
فيلم1و1سينما1که1در1بازه1زمانی1کوتاه1گزارش1مصوری1را1از1شرایط1اجتمایی1انسان1ها1و1نحوه1تعامل1آن1ها1با1فضا1و1شهر1را1

ارایه1می1دهد،1می1توان1استفاده1کرد.
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1. مقدمه
بکر،1 و1 زنده1 تصویري1 سندهاي1 به1عنوان1 فيلم1ها1 بازخوانی1
از1 بررسی1تحول1بسياري1 را1آشکار1می1سازد1که1 نکته1 این1
توجه1 بدون1 حاضر،1 قرن1 در1 به1ویژه1 اجتماعی،1 پدیده1هاي1
به1این1رسانه1جهانی1کامل1نخواهد1شد1و1این1زبان1گویاي1
فيلم1هاي1 مورد1 در1 به1ویژه1 که-1 است1 مختلف1 جوامع1
عامه1پسند-1نگاه1هر1عصر1به1جامعه1و1پدیده1هاي1اجتماعی1
را1همچون1یادگاري1پربار1براي1نسل1هاي1بعد1حفظ1و1منتقل1
می1کند.1فيلم1ساز،1خودآگاه1یا1ناخودآگاه،1بخشی1از1روح1و1
معنای1زمانه1و1جامعه1خود1را1در1سينما1باز1می1تاباند11و1به1
از1ميراث1شناخت1 از1شهر1جزیی1 او1 همين1جهت1دریافت1
جامعه1شناسانه1شهر1است.1نظریه1بازتاب1جامعه1در1سينما1
تبيين1 چه1 اگر1 دارد،1 زیادي1 سابقه1 هنر1 جامعه1شناسي1 و1
همدیگر1 با1 بازتاب1 این1 چگونگي1 از1 مختلف1 نظریه1پردازان1
بسيار1متفاوت1است.1دیدگاه1بازتابي1لوسين1گلدمن1بر1این1
نکته1تکيه1دارد1که1محتواي1آثار1ادبي1و1هنری1ممکن1است1
بازتابي1از1جامعه1نباشد،1اما1جهان1بيني1ارائه1شده1در1 عينا1ً
قالب1این1محتوا،1مسلما1ًدر1جامعه،1معاصر1نمودي1خارجي1
مي1تواند1 سينما1 که1 است1 این1 ما1 اساسي1 مفروضه1 دارد.1
به1عنوان1یکی1از1مهم1ترین1ابزارهای1جامعه1شناختی1می1تواند1
)که1 تهران1 شهر1 مخاطب1 جامعه1 بهتر1 شناخت1 در1 ما1 به1
یاری1 است(1 بوده1 ایران1 در1 شهری1 مدرنيته1 نماد1 همواره1
اجتماعی1 زمينه1های1 پی1ریزی1 دهه1 چهل،1 دهه1 رساند.1
بود،1چرا1 ایران1 برای1شکل1گيری1تصویر1شهر1در1سينمای1
می1رفت؛1 به1شمار1 متوسط1 تولد1طبقه1 دهه1 دهه،1 این1 که1
طبقه1ای1که1ریشه1در1شهرنشينی1داشت1و1منظور1از1طبقه1
متوسط1طبقه1ای1است1که1نه1از1طبقه1حاکم1است1و1نه1از1
طبقه1کارگر،1نطفه1طبقه1متوسط1ایران1آن1طور1که1ما1امروز1
می1شناسيم1در1زمان1رضاشاه1بسته1شد.1شهر1نه1با1دوگانگی1
مهاجران1 حضور1 از1 ناشی1 فرهنگی،1 چندگانگی1 با1 که1
توسعه1آمرانه1 تراژدی1 بيانگر1 و1 می1شود1 روبرو1 پيراشهری،1
جمعيت1 جامعه1شناختی1 کامل1 تجزیه1 است،1 دوران1 این1
شهری1تهران1و1سایر1شهرهای1بزرگ1کشور1محصول1چنين1
که1 آن1چنان1 هرچند1 که1 اینجاست1 نکته11 است.1 توسعه1ای1
ذکر1شد1سينمای1عامه1پسند1مسئوليت1تبليغ1اصالحات1از1
که1 مثبتی1 تصویر1 با1 باید1 و1 داشت1 عهده1 بر1 را1 شاه1 باالی1
آینده1ای1 می1گذاشت،1 برجای1 خود1 قهرمانان1 سرنوشت1 از1
مطمئن1را1نوید1می1داد1که1در1گرو1انقالب1سفيد1شاه1و1ملت1
که1 آنجایی1 از1 1.)Jirani, 2000, p. 104( است1 آمده1 پدید1
منتخبی1از1آثار1مطرح1در1سينمای1دهه1401و1501در1این1
مقاله1تحليل1و1تفسير1می1شوند،1با1مفروض1دانستن1جایگاه1
جامعه1شناختی1برای1سينما،1هم1می1توان1به1مسائل1شهری1
رایج1در1این1دوره11تاریخی1خاص1پی1برد1و1هم1از1بخشی1از1
واکنش1عمومی1 و1همچنين1 اجتماعی1 ناخودآگاه1 ذهنيت،1
شهروندان1تهرانی1در1مواجهه1با1این1شهر1و1چگونگی1گذار1

انسان1از1سنت1به1مدرنيته1آگاهی1یافت.

2. پیشینه تحقیق 
توسعه1یافته11 شهرهای1 در1 تنها1 نه1 سينما1 و1 شهر1 مواجهه11
غربی1مورد1توجه1بوده،1بلکه1برای1شهرهای1در1حال1توسعه1
نيز1موضوع1قابل1مطالعه1ای1به1شمار1رفته1است.1در1کتابی1
که1 شهری«1 تصاویر1 آرشيو1 بمبئی؛1 »سينمای1 با11عنوان1
نکته1 این1 به1 است،1 مازومدار12نوشته1شده1 رانجانی1 قلم1 به1
اشاره1می1شود1که1سينمای1هند1در1تعامل1شهر1با1ذهنيت1
و1فيزیک1فضای1اجتماعی1متولد1شده1است1و1برای1محقق1
آرشيو1ارزشمند1و1قدرتمندی1برای1دستيابی1به1موضوعات1
شهری1فراهم1می1کندMazumdar, 2007, p. 18(1(.1استفان1
تأثير1 از1 با1عنوان1سينما1و1فضای1شهری،1 باربر13در1کتابی1
ساليان1سينما1بر1تصویری1شدن1تاریخ1و1بدن1انسان1گفته1اند1
و1این1که1سينما1چگونه1تغييرات1و1فراز1و1نشيب1های1تاریخی1
در1 او1که1 بازنمایی1می1کند.1 را1 تحوالت1شهری1 در1 موجود1
عرصه11 دو1 به1عنوان1 ژاپن1 و1 اروپا1 بازنمایی1 از1 خود1 تحقيق1
گسترش1 با1 پيشرفت1هایشان1 که1 مدرن1 جهان1 در1 حياتی1
Bar- )تصاویر1سينمایی1گره1خورده1است1سخن1می1گوید1
در1 موریس1 فيتز1 تونی1 و1 شيل1 مارک1 1.)ber, 2002, p. 7
کتاب1سينما1و1شهر؛1فيلم1و1جوامع1شهری1در1بستر1جهانی1
و1 فرهنگی1 مهم1ترین1شکل1 سينما1 که1 مطلب1 این1 ذکر1 با1
چگونگی1 به1 است،1 اجتماعی1 سازمان1 مهم1ترین1 نيز1 شهر1
فيلم1های1 در1 لندن1 و1 پاریس1 چون1 شهرهایی1 بازنمایی1
معتقد1 که1شيل1 اینجاست1 نکته1 کرده1اند.1 اشاره1 سينمایی1
و1 معماری1 جغرافيا،1 بازنمایی1 به1 تنها1 نه1 سينما1 که1 است1
بافت1شهری1پرداخته،1بلکه1بر1جغرافيای1فرهنگی،1محيط1و1
هویت1شهری1شهرهای1مشخصی1چون1لس1آنجلس،1پاریس1
 Shell & Fitz( است1 داشته1 چشم1گيری1 تأثير1 بمبئی1 یا1
درباره11 که1 بس1 دیوید1 همچنين1 1.)Morris, 2012, p. 38
کرده،1 مطالعه1 ایتاليایی1 فيلم1های1 در1 رم1 شهر1 مؤلفه1های1
به1رابطه1ی1زندگی1روزمره1در1رم1و1فضاهای1شهری1آن1از1
دیدگاه1سينما1پرداخته1است.1او1شش1مؤلفه11مهم1فضایی1از1
جمله1بيگانگان،1مضمون1شهر،1همسایگی،1حاشيه1ها،1شهر1
استعاری1و1شهر1سينمایی1در1رم1را1برای1تحقق1این1منظور1
که1 می1کند1 اشاره1 نکته1 این1 به1 و1 است1 داده1 قرار1 مدنظر1
ایتاليا1حاوی1شاخص1ترین1ویژگی1های1طبيعی1و1 سينمای1
فرهنگی1این1شهر1با1کيفيتی1توریستی1است؛1به1گونه1ای1که1
به1 شهر1 این1 معروف1 مکان1های1 کشف1 از1 گردشگری1 گویا1
هيجان1آمده1باشدBess, 2000, p.18(1(.1پرویز1اجاللی1در1
ایران1 در1 فيلم1های1سينمایی1 و1 اجتماعی1 دگرگونی1 کتاب1
بر1این1نکته1تأکيد1می1کند1که1می1توان1ميان1دگرگونی1ها1و1
پيوستگی1های1اجتماعی1و1مضامين1و1محتواهای1فيلم1های1
 Ejlali,( کرد1 مشاهده1 همبستگی1 و1 توازن1 نوعی1 ایرانی1
عنوان1 با1 مقاله1ای1 در1 و1محمودی1 p. 48 ,2004(.1کاظمی1
از1 قبل1 تهران1در1سينمای1 مدرنتيه11شهری:1 »پروبلماتيک1
انقالب1اسالمی«1بر1این1نکته1تأکيد1کرده1اند1که1»بازنمایی1
شهر1در1فيلم1های1سينمایی1در1واقع1تاریخ1تحوالت1مدرنيته11
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 Kazemi& Mahmoudi,( می1رود«1 شمار1 به1 نيز1 ایرانی1
.)2008, p.91

3. چارچوب نظری و مفهومی پژوهش
رویکرد1نظری1در1این1مطالعه1مبتنی1بر1آراء1لوسين1گلدمن1
بوده1است.1روش1گلدمن1در1نقد1ادبی،1ساختارگرایی1تکوینی1
است.1به1نظر1گلمدن1از1آنجا1که:1»1.1.1.1آفریننده1اصلی1اثر1
گروهی1است1که1این1جهان1بينی1اندرون1آن1تدارک1یافته1
برای1 ترتيب1 بدین1 است،1 کارگزار1 که1 نویسنده1 نه1 است،1
بررسی1یک1اثر1دو1مرحله1باید1طی1شود:1نخست1باید1اثر1را1
در1ساختار1آن1فهميد.1این1مرحله1را1فرآیند1درک1می1نامند.1
اقتصادی- را1در1ساختار1 این1ساختار1 باید1 در1مرحله1دوم1
گرفته1 نام1 تبيين1 فرآیند1 مرحله1 این1 داد.1 جای1 اجتماعی1
پدیده1 فهم1 برای1 لذا1 1.)Goldman, 1990, p. 11( است«1
اجتماعی1یا1هنری1می1بایست1ساختار1کالن1یا1کليت1پنهان1
آن1را1درک1کرد.1برای1دست1یابی1به1ساختار1پنهان1فيلم1ها1
از1طریق1نشانه1شناسی1تصویر1الیه1ها1و1ساختار1پنهان1متن1

به1دست1می1آید.1این1مقاله1از1خالل1نشانه1شناسی1و1تحليل1
فيلم1های1دو1دهه1401و1501 تأثيرگذارترین1 از1 فيلم1که1 دو1
شمسی1)خشت1و1آینه1و1دایره1مينا(1به1انجام1رسيده1است.11

شکل 1: نسبت شهر، سینما و جامعه

3-1- مدل مفهومی پژوهش
محتوا1 به1 رسيدن1 برای1 باید1 که1 فرآیندی1 زیر1 شکل1 در1
طی1 نشانه1شناسی1 طریق1 از1 فيلم1ها1 اجتماعی1 معنای1 و1

می1شود،1آمده1است:

شکل 2: مدل مفهومی پژوهش

 
3-2- ساختار  تحلیل داده ها 

روش1مقاله1برای1این1کار1نشانه1شناسی1به1روش1سوسور1،4
جهت1یافتن1ساختار1روایی1و1تحليل1محتوایی1و1کيفی1متن1
بوده1است.1در1مرحله1بعد1این1ساختارها1با1ساختار1اجتماعی1
و1تحوالت1آن1مقایسه1شده1اند،1تا1معانی1اجتماعی1تصویرها1
تصویرها1 که1 آن1 از1 پس1 خالصه،1 به1طور1 و1 شوند،1 کشف1
برای1 شدند،1 معين1 آن1ها1 در1 موجود1 دال1های1 براساس1
همنشين1 تحليل1 نوع1 دو1 به1 تصویر1 هر1 ساختار1 استخراج1
برگ1های1 و1 شاخ1 کار1 این1 برای1 زده1ایم.1 جانشين1دست1 و1
این1 آنگاه1 آید.1 به1دست1 تا1ساختار1اصلی1 را1زده1ایم1 فيلم1ها1
صحيح1تر1 درک1 برای1 کرده1ایم.1 نشانه1شناسی1 را1 ساختار1
استخراج1 از1 جدا1 اثر،1 یک1 در1 نشانه1ها1 از1 استفاده1 منطقی1
نشانه1ها1از1متن1)در1این1جا1فيلم(1روابط1بين1نشانه1ها1نيز1

باید1مورد1نظر1قرار1گيرد.1در1واقع،1نظامی1که1این1نشانه1ها1
به1وجود1می1آورد1 را1 به1یکدیگر1مرتبط1می1سازد1معانی1 را1
و1پژوهشگر1بایستی1این1ساختار1را1از1متن1استخراج1کند.1
سوسور،1دو1روش1را1برای1درک1این1ساختار1از1هم1متمایز1
می1نماید:1ساختار1جانشين1و1ساختار1همنشين.1در1تحليل1
»همنشينی1یا1زنجيره1ای«1کافی1است1شخصيت1های1اصلی1
این1شخصيت1ها1 )اقدامات(1 عملکردهای1 و1 شناسایی1شده1
تطور1 منطقی1 تا1 شوند1 استخراج1 داستان1 توالی1 ترتيب1 به1
تحليل1 کاربرد1 بهترین1 شود.1 آشکار1 روایت1 شکل1گيری1 و1
والدیمير1 که1 است1 کاری1 سوسور1 نظر1 مورد1 زنجيره1ای1
معروفش1 کتاب1 در1 مثل1ها1 ساختار1 درک1 برای1 پروب15
بعد1 به1 از1آن1موقع1 برد1و1 به1کار1 »ریخت1شناسی1مثل1ها«1

بهترین1راهنمای1پژوهشگران1بوده1است.
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»موضوع1 کلی1 تقسيم1بندی1 یک1 در1 بازنمایی:1 موضوع1
از1دو1 ترکيبی1 را1می1توان1 تهران1 اینجا1شهر1 در1 بازنمایی«1
مؤلفه1دانست:1»کالبد1شهر«1و1»تعامل1های1ميان1انسان1ها1
و1ميان1انسان1و1شهر«.1در1واقع1با1استفاده1از1این1دو1مؤلفه1
می1توان1تصویرهای1گوناگون1از1شهر1را1از1هم1تميز1داد.1از1
آنجا1که1مؤلفه1اول1بر1کيفيت1حضور1و1نمایش1فيزیک1شهر1
و1مؤلفه1دوم1بر1درک1فيلم1ساز1از1معنای1شهر1تأکيد1دارد،1
تالش1نگارندگان1بر1آن1بوده1است1تا1با1در1نظر1گرفتن1هر1
دو1عامل1یاد1شده،1چگونگی1تعامل1شهر1و1جامعه1را1در1آثار1

سينمایی1شناسایی1و1تحليل1نمایند.
را1 بازنمایی«1 »موضوع1 و1 بازنمایی«1 »فاعل1 عنصر1 دو1 هر1
که1 است1 بدیهی1 کرد.1 تجزیه1 دیگر1 نگاه1 یک1 از1 می1توان1
بی1جان1 عناصر1 الف-1 از:1 است1 ترکيبی1 بازنمایی1 موضوع1
طبيعی1و1مصنوع1که1مثاًل1می1تواند1ساختمان1ها،1خيابان1ها1
درختان،1 احيانا1ً یا1 و1 مصنوع1 کالبدی1 عناصر1 دیگر1 یا1 و1
دریاچه1ها،1باران،1رعد1و1برق1و1یا1سایر1عناصر1طبيعی1باشد.1
و1ب-1موجودات1زنده1)مهم1تر1از1همه1انسان1ها(1به1طور1فردی1
و1در1گروه1و1کنش1ها1و1تعامل1های1آن1ها.1این1تعامل1ها1در1
که1 می1شوند1 انجام1 هنجارها1 و1 ارزش1ها1 نهادها،1 چارچوب1
در1مجموع1حيات1اجتماعی1)و1در1کار1ما1حيات1اجتماعی1
شهر(1را1تشکيل1می1دهند.1همه1این1ها1می1توانند1به1پيروی1
از1سوسور1به1نشانه1یا1نماد1تبدیل1شوند1و1معناهایی1را1به1
بازنمایی1هم1کار1بست1 ذهن1متبادر1کنند.1در1مورد1فاعل1
چنين1تفکيکی1رو1است.1از1یک1سو1رویکرد1و1نگرش1فاعل1
بازنمایی1)فيلم1ساز1یا1نقاش1و1غيره(1را1داریم1که1در1واقع1
با1نگاه1خود1به1تصویری1که1از1طبيعت1جدا1و1ثبت1کرده،1
معنا1می1بخشد1و1از1سوی1دیگر1ابزارهای1او1را1داریم1که1در1
شکل1گيری1تصویر1و1انتقال1موضوع1تماشا1به1مصرف1کننده1

تصویر،1نقش1مهمی1دارند.

3-3- مدرنیته )نوگرایی(، مدرنیسم و مدرنیزاسیون
در1 تازه1 فلسفه1ای1 که1 است1 اصولی1 و1 عناصر1 آن1 مدرنيته،1
نوعی1جهان1 تجربه1کردن1 منزله1 به1 و1 ایجاد1کرده1 زندگی1
و1 است1 حرکت1 در1 و1 سيال1 که1 می1شود،1 درک1 درونی1
انتقال1 حرکت1 در1 خود1 آن1 جوهری1 و1 بنيادین1 محتویات1
می1یابند.1این1درک1ما1از1مدرنيته،1حاکی1از1نوعی1استحاله1یا1
دگرگونی1تجربه1است1که1بعدها1بنا1به1تصریح1بنيامين1برای1
مدرنيته1امری1بر1سازنده1محسوب1می1شود1یعنی1دگرگونی1
از1تجربه1تاریخی1)تجربه1زیسته(1به1تجربه1درونی1)تجربه1
نخست1 تجربه1 1.)Frisbee, 2007, p. 30( روایت1پذیر(1
تجربه1ای1زنده1از1واقعيت1است؛1اما1تجربه1دوم،1تجربه1ایست1
 Jahanbegloo,(1که1فرد1در1آن1به1آگاهی1از1خود1می1رسد
نوعی1 است،1 ایدئولوژی1 نوعی1 مدرنيسم1 1.)2005, p. 32
نوگرایی1که1قباًل1در1غرب1وجود1داشت1و1حاال1به1جاهای1
دیگر1رسيده1است.1مدرنيسم1خواست1نو1شدن1است1و1در1هر1
جامعه1ای1و1در1هر1زمانی1به1شيوه1ای1بروز1می1کند1و1از1بين1
اصول1 هم1 که1 است1 سياست1هایی1 مدرنيزاسيون،1 می1رود.1

مدرنيته1را1پی1می1گيرد1و1هم1بيانگر1شيوه1های1بروز1زمانه1ای1
عرصه1 مدرن،1 کالنشهر1 1.)Ashuri, 2000, p. 230( است1
می1شود.1 اجتماعی1 جدید1 بازیگران1 برای1 مدرنيته1 تجربه1
مانند:1 در1شهرها1 مدرن1 به1عنوان1سوژه1های1 افراد1 تحوالت1
از1 نمونه1ای1 از1خود1بيگانگی،1خودآگاهی1و1غيره1 دل1زدگی،1
تجربيات1ذهنی1در1کالنشهر1است1که1در1مقاله1مورد1بررسی1

قرار1گرفته1است.

4. بازخوانی و تحلیل جامعه شناسانه شهر تهران 
در فیلم های منتخب دهه 40 و 50 شمسی

در1اواخر1دهه1سی1و1با1باز1شدن1شرایط1سياسی1و1با1تأثر1
در1 نئورئاليستی1 گرایش1 انتقادی،1 ایتاليایی1 فيلم1های1 از1
فيلم1های1ایرانی1پدیدار1شد1و1تا1دهه1چهل1در1سينمای1ایران1
ادامه1یافت.1در1این1دوران1با1تأسی1از1سينمای1نئورئاليستی1
ایتاليا1شهر1و1روابط1فضایی1جاری1در1آن1مفهومی1تازه1پيدا1
کرد1به1گونه1ای1که1تا1نيمه1دوم1دهه1501درون1مایه1اصلی1
زندگی1 ویژگی1های1 بر1 تأکيد1 با1 فيلم1ها،1شهرنشينی1 اغلب1
هنجارهای1 و1 رفتارها1 دوگانگی1 می1شود:1 مدرن1 شهری1
اجتماعی،1فرهنگی1همزمانی1فقر1و1ثروت،1از1خودبيگانگی1و1
بی1نشانی،1در1آستانه1ایستادن،1تخریب1و1نوسازی1دایمی1شهر1
از1یک1سو1و1تحرک،1سرعت،1سرگرمی،1جذابيت1و1اغواگری1
 Jirani, 2000,(1از1سوی1دیگر،1مهم1ترین1این1مضامين1بودند
p. 74(.1با1پيدایی1موج1های1نو1در1سينمای1ایران1)موج1های1
قيصر1گونه1و1گاوانگارانه(1در1سال113481و1مضمون1و1روحيه1
عصيانگری1فردی1و1جمعی،1سير1جریان1فيلم1سازی1به1طور1
کاماًل1خودآگاه1گرایش1معترض1و1رادیکال1گونه1نسبت1به1
تضادهای1اجتماعی1و1مناسبات1روابطی1در1جامعه1پيدا1کرد1
)Azari, 2000, p. 9(.1حضور1دوربين1در1شهر1و1حضور1شهر1
و1مردمان1در1فيلم1گاه1پيرایش1شده1و1گاه1بدون1پيرایش1این1
از1 را1 بتوان1سينمای1شهری1 را1مطرح1می1کند1که:1 فرضيه1
تبعات1منطقی1جریان1موج1نو1در1سينمای1ایران1دانست.1در1
این1گونه1آثار1شهر1چون1ابژه1ای1جدا1از1سوژه1مورد1شناسایی1
قرار1می1گيردMirahsan, 2006, p. 18(1(.1شهر1و1شهروند،1
فرد1و1جامعه1چون1بيگانگان1در1مقابل1هم1قرار1می1گيرند.1
در1سراسر1کشور1نيز1وضع1چنين1است؛1آمارها1از1تغييرات1
ساختار1سياسی1و1طبقاتی1جامعه1ایران1حکایت1می1کنند.1
سال1های1 دوم1 دهه1 پنج1 در1 همه1سویه1 دگرگونی1های1 این1
1،30دگردیسی1های1اجتماعی،1اقتصادی،1سياسی1و1فرهنگی1
سال1های1دهه1401را1به1دنبال1دارد1و1این1موضوعی1است1که1
ایران1 از1ملودرام1های1سينمای1دهه1401 دستمایه1بسياری1
می1شودSadr, 2002, p. 189(1(.1سوژه1های1این1دوران1مثل1
فرد1سرگشته،1بيگانه،1روشنفکر1و1سنتی1در1کنار1یکدیگر1در1
جامعه1ای1پر1از1تناقض1در1اغلب1فيلم1های1منتسب1به1موج1
نو1دیده1می1شود.1شهر1در1فيلم1های1موج1نو1مانند1کارهای1
متفاوت1 کاماًل1 گلستان،1 ابراهيم1 آن1 از1 بعد1 و1 غفاری1 فرخ1
به1تصویر1 بود،1 دید1مخاطب1 معرض1 در1 روز1 آن1 تا1 آنچه1 از1
در1می1آید.1»شهری1که1در1دهه1سی،1نه1به1عنوان1زیستگاه1
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مدرن1انسانی1بلکه1برای1استقرار1جلوه1های1مدرنيته1همچون1
افتتاح1بانک1و1خط1راه1آهن1معرفی1می1شد،1پس1از1سال1های1
کانون1 به1نوعی1 و1 می1شود1 تصویر1 پليدی1ها1 محور1 بر1 چهل1
می1رسد1 به1نظر1 می1شود.1 معرفی1 روستا1 برابر1 در1 شرارت1
که1نقد1نوپردازی1آمرانه1مهم1ترین1مظهر1آن1یعنی1شهر1را1
هدف1قرار1داده1است.1فيلم1ها1چه1عاميانه1و1چه1روشنفکرانه،1
بازتاب1جامعه1گرفتار1آمده1در1بين1سنت1و1مدرنيته1است.1
جامعه1ای1که1در1عين1طلب1نوپردازی،1سودای1بازگشت1به1
اصل1و1بومی1سازی1مدرنيته1را1در1سر1دارد.1فيلم1هایی1که1
یعنی1 مدرنيته1 همزاد1 به1 آویختن1 با1 تا1 هستند1 تالش1 در1
باشند«1 نشانگر1 را1 مدرنيته1 بومی1سازی1 اصل،1 به1 بازگشت1
)Habibi, 2015, p. 45(.1فيلم1هایی1چون1صبح1روز1چهارم،1
رفيق1 خداحافظ1 و1 تنگنا1 موتوری،1 رضا1 شب،1 پوست1 زیر1
مجموعه1ای1از1آثار1شهری1در1سينمای1ایران1بودند1که1برای1
اولين1بار1برداشتی1کم1و1بيش1عينی1و1مفهومی1کم1و1بيش1
ذهنی1از1شهر1در1سينمای1ایران1را1ارائه1می1کنند1و1حيات1
شهری1این1دوران1را1به1تصویر1می1کشند1و1هریک1به1نوبه1
شهری1 زندگی1 و1 اجتماعی1 معضالت1 برخی1 از1 پرده1 خود1
برمی1دارند.1»بازخوانی1فيلم1های1دهه1چهل1و1پنجاه1شمسی1
مطالبه1 درباره1 دوران1 این1 اندیشه1های1 بازخوانی1 واقع1 در1
از1 دولتی1 یکسویه1 و1 آمرانه1 نوپردازی1 و1 نوآوری1 نووارگی،1
سویی1و1طلب1همين1معانی1از1پایين1از1دیگر1سوی1است.1
چالش1بين1این1مطالبات1به1دهه1چهل،1خصلتی1استثنایی1
متمایز1 شمسی1 11400 سده1 در1 را1 دهه1 این1 و1 می1بخشد1
می1سازد.1یکی1از1بازیگران1اصلی1در1این1ميانه1شهر،1زندگی1

شهری1و1دگردیسی1آن1ها1است1که1به1تحوالت1اجتماعی،1
بعد1حيات1می1بخشد«1 اقتصادی،1سياسی1و1فرهنگی1دهه1
در1 فيلم1ها1 در1 تهران1 بازنمایی1 1.)Habibi, 2015, p. 69(
واقع1تاریخ1تحوالت1مدرنيته1ایرانی1نيز1هست.1»این1امکان1
وجود1خواهد1داشت1که1به1مدد1بازنمایی1شهر1تهران،1تأملی1
امر1 از1 دوگانه1 تصاویری1 ارائه1 ایرانی،1 مدرنيته1 از1 انتقادی1
مدرن،1به1هم1ریختگی1نظم1کيهانی1سنتی1در1شهر1مدرن،1
شکل1گيری1عقالنيتی1نامنسجم1در1زندگی1روزمره1شهری1و1
انواع1گسست1ها1و1شکاف1های1اجتماعی1اقتصادی1موجود1در1
زندگی1از1جمله1مسائلی1است1که1سينمای1پيش1از1انقالب1
به1بازنمایی1آن1پرداخته1است.1تهران1در1سينمای1ایران1از1
آغاز1دهه1401و1با1حضور1فيلمسازان1موج1نو1تصویری1جدی1

11.)Tusi & Moj, 2000, p. 125(1و1قابل1توجه1می1یابد

4-1- خشت و آینه 
فيلم1خشت1و1آینه1ساخته1ابراهيم1گلستان1در1سال113441
با1 تهران1 شهر1 در1 شب1 از1 تصویری1 با1 فيلم1 این1 می1باشد.1
سيمای1 و1 مغازه1ها1 نئون1 تابلوهای1 و1 اتومبيل1 چراغ1های1
را1 نوپرداز1دهه1401 و1شهر1 آغاز1می1شود1 تاریک1خيابان1ها1
و1 ظاهری1 فریبندگی1های1 با1 شهری1 می1گذارد؛1 نمایش1 به1
تبليغاتی،1واقعی1و1روزآمد.1بيننده1با1حرکت1ماشين1شهر1و1
فضاهای1اطراف1آن1را1درک1می1کند.1تصویری1که1دوربين1
از1شهر1ارائه1می1کند،1آرمانشهر1نوپرداز1»انقالب1سفيد«1را1
هدف1قرار1می1دهد،1ولی1قهرمان1داستان1بيننده1را11با1الیه1

دیگر1شهر،1با1حقيقت1و1واقعيت1آن،1روبرو1می1کند.

شکل 4: خشت و آینه )پرسه زنی در شب(شکل 3: خشت و آینه )تصویری از شب تهران(

  
را1 نيمه1کاره1 ساختمان1 قصه1 ماشين1 در1 که1 مسافر1 زن1
بود.1 کشاورزی1 زمين1 »اینجا1 می1کند:1 تعریف1 این1طور1
کردن،1 خراب1 رو1 چيز1 همه1 اومدن1 یونجه.1 جو،1 گندم،1
وای1 دیوار1کشيدن1 دیوار1کشيدن،1 پی1َکندَن،1 آوردن1 آهن1
جو،1 نه1 اتاق،1 نه1 موند،1 حوض1 نه1 کشيدن،1 دیوار1 بس1 از1
تعریف1 شهر1 نوآورانه1 توسعه1 دیگر،1 عبارتی1 به1 گندم«.1 نه1
به1دور1دست1ها1دست1اندازی1کرده1 توسعه1ای1که1 می1شود.1
است1و1شتابان11و1آمرانه1زمين1های1کشاورزی1را1می1بلعد.1
چيزی1از1گذشته1باقی1نمانده،1نه1حوض،1نه1اتاق،1نه1جو،1نه1
گندم.1شهر1و1خانه1در1»خشت1و1آیينه«1که1هر1نه1فصلش1
کنایه1ای1می1زند1به1سردرگمی1های1انسان1ایرانی1در1مواجهه1
با1تغيير،1نه1در1کنار1یکدیگر1که1در1برابر1هم1قرار1می1گيرند.1
خانه1ها1 آبادانی1 و1 توسعه1 بهانه11 به1 شهر1 پهنای1 گسترش1
جای1 بر1 خرابه1هایی1 که1 آبادی1 نه1 و1 است1 کرده1 ویران1 را1

سرپناه1 تنها1 و1 ندارند1 خانه1 به1 شباهتی1 که1 است1 گذاشته1
آوارگان1شهری1شده1اند.1اینجا،1نه1شهر1محل1امن1و1آسایش1
به1 و1 می1دارد1 بر1 را1 نوزاد1 نوميدانه1 هاشم1 خانه.1 نه1 و1 است1
کافه1می1رود،1کافه،1به1عنوان1یک1مکان1عمومی1نوظهور1در1
شهری،1تلقی1مدرنيستی1از1قهوه1خانه1سنتی1است1که1در1آن1
نيز1گفتگوی1جمعی1صورت1می1پذیرفت.1دوستان1هاشم1که1
اولين1شنوندگان1روایت1او1به1شمار1می1روند،1هریک1با1مرام1
و1مسلکی1متفاوت1)یکی1روشنفکر1تحصيل1کرده1و1دیگری1
لوطی1نکته1سنج(1شبانه1در1کافه1ای1گرد1هم1آمده1اند،1گویی1
که1ساعت1هاست1بيرون1از1خانه1اند1و1سخن1از1هر1در1و1هر1
موضوعی1را1بهانه1این1گردهمایی1های1شبانه11خود1می1دانند.1
این1 در1 حاضر1 چهره1های1 از1 زنجيره1وار1 درشت1 نماهای1
شب1نشينی1که1هریک1در1حال1و1هوایی1کاماًل1متفاوت1سير1
که1 باشد1 آن1هایی1 تک1 تک1 تنهایی1 بيانگر1 شاید1 می1کنند1
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در1جمع1حضور1دارند.1این1احساس1تنهایی1همان1تنهایی1
در1 اجتماعی1 همبستگی1 جایگزین1 که1 است1 مدرن1 انسان1
نوزاد1 درباره1 هریک1 کافه1نشيان1 است.1 شده1 سنت1 جهان1
فيلسوفانه1 بيانی1 به1 را1 مطالب1خود1 یکی1 نظری1می1دهند.1
شدن1 بزرگ1 از1 که1 هست1 هم1 دیگر1 یکی1 می1کند.1 مزین1
تهران1با1نام1بردن1از1محالت1جنوب1و1شمال1و1شرق1و1غرب1

تهران1حرف1می1زند:1»شهر1بزرگ1شده،1از1باالی1دربند1تا1
شاه1عبدالعظيم،1از1جی1و1مهرآباد1و1کن1و1قلعه1مرغی1تا1اون1
قوچک«.1 گردنه1 ور1 اون1 تا1 پارس1 تهران1 تپه،1 دوشون1 ور1
رقاصه1کافه1نيز1با1نام1تاجی1به1جمع1ملحق1می1شود1و1کنار1

هاشم1می1نشيند.1

شکل 6: خشت و آینه )دوستان هاشم در کافه(شکل 5: خشت و آینه )هاشم در کافه(

  

دست1آخر1هاشم1کودک1را1به1کالنتری1می1برد.1در1کالنتری1
بچه1را1نمی1پذیرند؛1هاشم1نااميد1از1کالنتری1بيرون1می1آید.1
جلوی1کالنتری1تاجی1منتظر1او1ایستاده1و1دليل1آمدنش1به1
کنار1 است.1 نيمه1شب1 بچه1می1گوید.1 برای1 نگرانی1 را1 آنجا1
ميدان1بهارستان1می1ایستند.1تاجی1پيشنهاد1می1کند1به1خانه1
هاشم1بروند.1اما1هاشم1معتقد1است1نمی1شود1جلوی1چشم1
همسایه1ها1با1یک1زن1و1یک1کودک1وارد1خانه1شود.1مرد1خانه1
را1که1دارای1حریم1و1حرمت1است،1به1چالش1می1کشد1و1آن1

را1مانع1آسایش1قلمداد1می1نماید.1
پرسه1زدن1این1دو1نفر1در1شهر1شروع1می1شود.1وقتی1هر1دو1
خسته1می1شوند1تاکسی1می1گيرند1و1هاشم1خسته1از1فضولی1
دیگران1با1راننده1تاکسی1نيز1جر1و1بحث1می1کند.1هر1دو1وارد1
خانه1هاشم1می1شوند.1تاجی1از1هاشم1می1خواهد1به1او1کمک1
اما1 بخوابانند.1 و1 دهند1 غذا1 کرده،1 تميز1 را1 کودک1 تا1 کند1
هاشم1مرتب1متذکر1می1شود1که1او1و1کودک1ساکت1باشند1
تا1همسایه1ها1چيزی1نفهمند.1از1حيث1روایی،1گرچه1همسایه1
ناپيدای1خود1 ندارد،1ولی1حضور1 حضور1جسمانی1در1فيلم1
می1دارد؛1 اعالم1 فضول1 و1 مزاحم1 موجودی1 شمایل1 در1 را1
با1 قرابتی1 هيچ1 که1 همسایه1 از1 نامنتظر1 و1 غریب1 شمایلی1
آن1همسایه1قدیمی1که1یار1و1یاور1بود،1ندارد.1تا1جایی1که1
تو1 از1همسایه1ات1می1ترسی.1 به1هاشم1می1گوید:1»تو1 تاجی1
توی1خونه1خودت1هم1می1ترسی.1همسایه1کيه؟«1خانه1ای1
که1در1هراس1از1سيطره11نگاه1تيز1و1سراسربين1همسایگان1
و1 است1 ضخيم1 پرده1های1 از1 پوشيده1 پنجره1هایش1 ناآشنا،1
دیوارش1که1مملو1است1از1نقش1پهلوانان1زیبایی1اندام1کار1
برای1نجوای1شبانه11دو1 ناامن،1حتی1 به1سر،1 زنان1چارقد1 و1
تن.1این1خانه1هم1تنها1خوابگاهی1ناامن1است1و1زندانی1برای1
بی1حد1 ترس1 زندانيان.1 بازگشت1 انتظار1 در1 تاجی1 فردای1
شمایل1 با1 تضاد1 در1 درست1 همسایگان1 از1 هاشم1 حصر1 و1
پهلوانی1و1نترسی1است1که1از1خود1بر1دیوارهای1این1خانه1
آویزان1کرده1است.1گویی1که1تمام1آن1رگ1گردن1ها1و1زور1

بازوها1که1بر1دیوار1خودنمایی1می1کنند1تنها1تصویر1رؤیایی1
همسایگان1 با1 مقابله1 برای1 هاشم1 ناخودآگاه1 در1 که1 است1
خانه1اند،1 این1 اصلی1 صاحبان1 واقع1 در1 که1 قدرتمندش1
آویخته1شده1اند.1حال1نوبت1این1شهر1»آشفته1و1گسسته1از1
زمان«1است1که1از1طلوع1آفتاب1بهره1گيرد1برای1رو1کردن1
هر1آنچه1در1چنته1دارد.1روز1با1زندانی1شدن1تاجی1در1آن1
چاردیواری1که1ترس1از1همسایه،1اختيار1آن1را1ربوده1است1
واماندگان1 تصویر1 دیگر،1 نمایی1 در1 هم1زمان1 می1شود.1 آغاز1
اجتماعی1در1فصل1شيرخوارگاه1که1نهادی1دیگر1از1یک1شهر1
مدرن1به1شمار1می1رود،1هاشم1را1به1دادگستری1شهر1هدایت1
عریض1 ساختمان1 به1 دوربين1 نگاه1 پهنای1 گستره11 می1کند.1
و1طویل1دادگستری1که1گویی1نمی1توان1پایانی1بر1راهروها1
تنهایی1 تصویرگر1 متصور1شد،1 متکثرش1 نيمه1باز1 درهای1 و1
دولتی1 مدرن1 دیوان1ساالری1 که1 است1 مراجعانی1 ناگزیر1
است.1 نداشته1 ارمغان1 به1 برایشان1 سردرگمی1 جز1 حاصلی1
تا1 به1دادگستری1می1رود1 برمی1دارد1 را1 صبح1هاشم1کودک1
سرپرستی1کودک1را1بپذیرد.1در1دادگستری1از1مردی1با1کت1
و1شلوار1و1عينک1و1دارای1ظاهری1موجه1می1خواهد1که1برای1
او1دادخواستی1بنویسد.1مرد1پس1از1شنيدن1داستان،1هاشم1
او1استدالل1می1کند1که1 برای1 این1کار1منع1می1کند؛1 1 از1 را1
و1 داری1 خوبی1 نسبتا1ً مالی1 وضع1 تو1 بی1کسيه.1 روز1 »امروز1
در1قيد1خانواده1هم1نيستی؛1بهتر1است1جای1این1که1خود1را1
به1دردسر1بياندازی،1کودک1را1به1شيرخوارگاه1تحویل11دهی1
و1خرجی1که1قرار1است1برای1او1بکنی1برای1عيش1و1نوش1
خود1خرج1کنی«.1تعریفی1تازه1از1فرد1ارائه1می1شود،1عنصری1
به1خود1کمک1 تنها1 و1 بيابد1 را1 خود1 است1 الزم1 که1 منفرد1
کند.1قطعه1روز1بی1کسی1و1فانی1بودن1همه1چيز،1بازتعریفی1
از1دگردیسی1ارزش1های1مرسوم1است؛1سنت1همياری1جای1

خود1را1به1بی1تفاوتی1می1دهد.1
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شکل 8: خشت و آینه )هاشم در دادگستری(شکل 7: خشت و آینه )هاشم در دادگستری(

  

در1قطعه1بعد1هاشم1در1شيرخوارگاه1است.1شيرخوارگاه1نماد1
واقعی1شهری1است1که1به1دليل1ناامنی1اقتصادی1و1اجتماعی،1
از1 ناخواسته1 کودکانی1 می1شوند.1 گذاشته1 راه1 سر1 بچه1ها1
رابطه1ای1)نامشروع(1که1از1سوی1مادر1رها1گردیده1اند.1هاشم1

کودک1را1تحویل1می1دهد1و1به1خانه1برمی1گردد.1تاجی1را1با1
خود1به1بيرون1از1خانه1می1برد1و1به1او1می1گوید1که1بچه1را11
تحویل1داده1است.1دنيای1خيالی1تاجی1از1خانواده1سه1نفره،1

به1یکباره1فرو1می1پاشد.1

شکل 10: خشت و آینه )شیرخوارگاه(شکل 9: خشت و آینه )هاشم در شیرخوارگاه(

  
به1 داده1است1 به1شيرخوارگاه1تحویل1 را1 هاشم1که1کودک1
همراه1تاجی1از1کوچه1هایی1عبور1می1کنند1که1در1ميانه11آن1
ميانه11 در1 تشييع1یک1جنازه1 تشييع1می1کنند.1 را1 جنازه1ای1
کوچه1ای1تنگ1و1باریک1که1محالت1سنتی1تهران1را1یادآور1
می1شود،1شاید1بدرقه11امر1کهنه1ای1باشد1که1برای1این1شهر1

باید1تبدیل1به1خاطره1شود.1جالب1اینجاست1که1این1مراسم1
فيلم1 این1 طول1 در1 که1 است1 جمعی1 عمل1 تنها1 تشييع1
شهر،1 دوباره11 تولد1 برای1 که1 گویی1 درمی1آید،1 نمایش1 به1
خداحافظی1با1هر1آنچه1رنگ1گذشته1گرفته1تنها1کاری1است1

که1از1دست1ساکنان1آن1برمی1آید.1

شکل 12: خشت و آینه )پرده های ضخیم و افتاده خانه(شکل 11: خشت و آینه )مراسم تشییع(

  
نگه1 تصميم1 برابر1 در1 که1 اطالعاتی1 مجموعه1 فيلم1 این1 در1
داشتن1یا1نداشتن1کودک1و1تشکيل1خانواده1در1برابر1مرد1
مدرن1 کالنشهر1 که1 می1سازد1 خاطرنشان1 می1گيرد،1 قرار1
افراد1 بر1 را1 تغييری1 حال1 در1 و1 ناپایدار1 تأثرات1 و1 تأثيرات1
تکه1تکه1شدگی1 و1 گسيختگی1 هم1 از1 می1گذارد.1 برجای1
مفاهيم1و1انگاره1های1مرسوم،1مبين1زندگی1شهری1در1این1
فيلم1هستند؛1جایی1که1در1آن1کنش1ها1و1رخدادها،1فرد1فرد1
ساکنان1را1به1شکلی1جدی1و1غيرمنتظره1مورد1هجوم1قرار1
می1دهند1و1آنان1را1در1تقابل1با1مفاهيمی1همچون1خانواده،1

روابط1خویشاوندی1و1شبکه1های1اجتماعی1قرار1می1دهند.1

4-2- دایره مینا  
فيلم1دایره1مينا1ساخته1داریوش1مهرجویی1در1سال113531
را1 شهرستانی1 سادگی1 که1 هالو«1 »آقای1 از1 پس1 می1باشد.1
در1برابر1فریبکاری،1اغوا1و1نيرنگ1بازی1تهران1قرار1می1دهد،1
ارائه1 تهران1 شهر1 از1 را1 بحرانی1تری1 سيمای1 مينا«1 »دایره1

خود1 خون1 فروش1 با1 مردم1 آن1 در1 که1 شهری1 می1کند،1
ابتدای1 در1 که1 معصوميتی1 که1 جایی1 تا1 می1کنند1 زندگی1
فيلم1در1شخصيت1علی1)سعيد1کنگرانی(1به1بيننده1معرفی1
نزاع1 می1شود.1 سياه1 خباثتی1 به1 تبدیل1 پایان1 در1 می1شود،1
طبقاتی1هم1چون1دیگر1مسائل1اجتماعی1به1مثابه1یکی1از1
مؤلفه1های1تبيين1گر1و1کليدی1کالنشهرها1در1دوران1مدرنيته1
تجلی1فضای1خود1را1در1اکثر1فيلم1های1این1دوران،1به1ویژه1
مهرجویی1 مينا«1 »دایره1 در1 می1دهد.1 نشان1 مينا«1 »دایره1
فرادستان1 و1 فرودستان1 متفاوت1 جهان1 دو1 می1کند1 تالش1
از1 پس1زمينه1ای1 نمایش1 با1 دوربين1 بنمایاند.1 بيننده1 به1 را1
داستان1 طبقاتی1 جامعه1 از1 نمادی1 به1عنوان1 حاشيه1نشينی1
و1 دارو1 یافتن1 برای1 پسرش1 و1 پير1 پدر1 فقيرانه1 جستجوی1
می1کند.1 روایت1 برآیند1 عهده1اش1 از1 نمی1توانند1 که1 درمانی1
فقر1آن1ها1را1به1سمت1گدایی1از1یک1ماشين1لوکس1می1کشاند1
مالک1ماشين،1آقای1سامری1با1بازی1انتظامی،1برای1کمک1

آن1ها1را1به1مباشرش1می1سپرد.1
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شکل 14: دایره مینا )حاشیه نشینی(شکل 13: دایره مینا )حاشیه نشینی(

  

پيرمرد1و1پسرش1شهر1را1بی1حال1و1آواره1به1صبح1می1رسانند.1
از1 عظيمی1 خيل1 همراه1 به1 را1 آن1ها1 سامری1 مباشر1 صبح1
مقصد1 می1کند.1 کاميون1 سوار1 بيچاره1گان1 و1 معتادان1
آزمایشگاهی1است1که1سامری1مدیر1آنجاست1و1از1این1افراد1
در1قبال1201تومان1خون1می1گيرد.1فضای1آزمایشگاه1مملو1
از1معتادین1است.1پيرمرد1دیگری1به1خاطر1اهدای1بيش1از1
حد1خون1از1هوش1می1رود.1مباشرین1سنگدالنه1فرد1از1هوش1
رفته1را1بيرون1می1کنند.1فيلم1به1خوبی1سلطه1روابط1پولی1و1
کاالیی1و1روابط1انسانی1را1به1نمایش1می1گذارد.1قيمت1خون1
انسان1را1بازار1تعيين1می1کند1و1فرودستان1جامعه1برای1گذران1
زندگی1خود1از1طریق1فروش1خون1در1رقابت1با1یکدیگر1قرار1
تومن1 برای1دو1شيشه1351 به1پسر1 داده1می1شوند.1سامری1
می1دهد1و1پيرمرد1را1هم1به1خاطر1مریضی1اش1با1سفارشی1
را1 پيرمرد1 سامری،1 سفارش1 با1 می1کند.1 بيمارستان1 راهی1
بيمارستان1 در1 سرخوش1 علی1 می1پذیرند.1 بيمارستان1 در1
بدون1 پرستار1 می1شود.1 آشنا1 جوانی1 پرستار1 با1 می1چرخد،1
آشنایی1قبلی1به1آن1ها1کمک1می1کند1تا1از1دیگر1بخش1های1
به1 علی1 معرفی1 در1 بگيرند.1 وقت1 سرعت1 به1 بيمارستان1
پرستار،1جامعه1طبقاتی،1جدایی1گزینی1اجتماعی1و1طرد1و1
جذب1افراد،1باز1تعریف1می1شوند:1»1اسمم1علی،1بچه1پایين1
با1 علی1 تصادفی1 آشنایی1 سرآغاز1 این1 بيکارم«.1 مایين1ها،1
پرستار1)زهرا(1است.1در1ادامه1زهرا1برای1علی1و1پدرش1ناهار1
می1برد1و1برای1علی1کاری1را1در1بخش1تدارکات1بيمارستان1

جور1می1کند.1قطعه1ای1)سکانس(1که1علی1همراه1با1اسمال1
)علی1نصيریان(1برای1خرید1به1مرغداری1می1روند.1یکی1از1
تأثيرگذارترین1و1چالشی1ترین1صحنه1های1فيلم1است1زیرا1در1
آن،1علی1که1هنوز1معصوميتش1به1یغما1نرفته1و1به1بی1اخالقی1
صرف1بدل1نگردیده،1جوجه1ای1را1از1خيل1جوجه1هایی1که1در1
فيلم1 دیگر،1 از1سوی1 نجات1می1دهد،1 ریخته1می1شوند1 چاه1
نقدی1بر1نظام1پزشکی1و1درمانی1آن1دوران1دارد.1پزشکان1
بيمارستان1اغلب1با1پول1خریده1شده1اند1و1خون1های1آلوده1
آن1ها1 برای1 بيشتری1 سود1 که1 می1کنند1 مصرف1 را1 سامری1
اقتصاد1 چرخه1 در1 نيز1 درمان1 و1 بهداشت1 دارد.1 همراه1 به1
به1 را1 علی1 بار1 این1 زهرا1 می1یابد.1 کاالیی1 جنبه1 سوداگر،1
را1 غذا1 بشقاب1 یک1 او1 که1 جایی1 می1فرستد،1 شهر1 جنوب1
به1معتادین1می1فروشد،1علی1با1دیدن1خيل1گرسنگان1و1با1
خون1 فروش1 برای1 را1 آنان1 خون،1 شدن1 کاالیی1 از1 آگاهی1
پيش1سامری1می1برد.1سامری1از1زرنگی1وی1استقبال1کرده1
به1 فرودست1 فردی1 علی،1 می1کند.1 دعوت1 خانه1 به1 را1 او1 و1
ناگزیر1و1در1تالش1معاش1وارد1چرخه1بازار1می1شود.1او،1یکی1
و1 قهرمان1 ميان1 تفاوت1 می1شود.1 سامری1 اصلی1 دالالن1 از1
ضد1قهرمان1در1جامعه1سوداگر1مدرن1رنگ1می1بازد1و1عيار1
افراد1صرفا1ًبا1قيمت1بازار1تعيين1می1شود1و1شرافت1به1اندک1
قيمتی1به1فروش1می1رود.1تا1حدی1که1مرگ1پدر1علی1جلوی1

بيمارستان1او1را1متأثر1نمی1سازد.1

شکل 16: دایره مینا )داللی علی برای فروش خون(شکل 15: دایره مینا )جنوب شهر(

  

این1محصول1کالنشهر1 بيگانگی1عاطفی1 از1خود1 به1 او1 زیرا1
سریع1 تحویل1 به1 تنها1 و1 شده1 گرفتار1 سوداگر،1 اقتصاد1 و1
خون1های1آلوده1به1بيمارستان1می1اندیشد.1در1قطعه1پایانی1

که1پدر1به1گور1سپرده1می1شود،1اسمال1علی1را1می1بيند1و1او1
را1به1باد1کتک1می1گيرد.1علی1باز1بی1تفاوت1و1خونين1همراه1

اسمال1نظاره1گر1خاکسپاری1پدر1است.1



65
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

شهر تهران در تحلیل جامعه شناختی آثار سینامیی

شامره صفحه مقاله: 57-67
13

99
ار
به
.3
ه0

مار
ش


شکل 18: دایره مینا )بی  تفاوتی علی در خاکسپاری پدرش(شکل 17: دایره مینا )علی در خانه سامری(

  

دایره1مينا1حکایت1جامعه1بی1رحم1کالنشهر1و1روابط1پولی1و1
کاالیی1شده1است،1جامعه1ای1که1مناسبات1انسانی1و1اجتماعی1
در1آن1به1بن1بست1رسيده1و1انسان1ها1به1هر1بهانه1ای1یکدیگر1را1
می1درند.1در1این1جامعه1سوداگر1هر1چيز1قيمتی1دارد.1خواه1
خون1انسان،1خواه1خود1انسان.1جامعه1ای1که1فيلم1به1تصویر1
کشيده،1جامعه1ای1است1که1هيچ1کس1در1آن1فردیتش1را1
حفظ1نمی1کند1و1ناگزیر1در1آن1حل1می1شود.1جامعه1ای1که1
نوپردازی1و1آمرانه1 رابطه1تنگاتنگ1ثروت1و1قدرت،1مشوق1
از1باال1بوده1و1یا1کاریست1نوآوری.1توسعه1نایافتگی1به1روابط1
شهری1کاالیی1شده1تأکيد1می1کند؛1روابطی1که1اصول1اوليه1
برای1 در1تالش1 ندارند.1 راهی1 بدان1 به1شهر1 و1حق1 انسانی1
با1 معامله1 قابل1 نيز1 آدمی1 زندگی1 زندگی،1 گذران1 یافتن1
برای1دست1 تعيين1می1کند1و1ستيز1 بازار1 قيمتی1است1که1
یافتن1به1این1معامله1فرودستان1اجتماعی1را1به1هر1کاری1وا1
می1دارد.1فرد1قابل1جایگزینی،1موضوع1بازار1اقتصاد1سوداگر،1
می1تواند1از1آدمی1دیو1سازد.1پسر1جوان،1که1در1ابتدای1فيلم،1
پسری1کم1رو،1مهربان1و1معصوم1است1و1در1مقابل1نامهربانی1
های1پدر1او1را1به1دوش1می1کشد1عالقه1و1عاطفه1تماشاگر1را1
به1خود1جلب1می1کند،1در1پایان1فيلم1به1یک1هيوال1تبدیل1

شده1که1مرگ1پدر1هم1او1را1تکان1نمی1دهد.1

5. نتیجه گیری

در1این1مقاله،1مفروضه1اساسي1این1بود1که1سينما1مي1تواند1
به1عنوان1یکی1از1مهم1ترین1ابزارهای1جامعه1شناختی1به1ما1در1
ميانجي1 و1 رساند1 یاری1 تهران1 اجتماعی1شهر1 مسائل1 فهم1
از1 شود.1 ایراني1 روزمره1 زندگي1 در1 جاري1 تناقضات1 فهم1
آنجایی1که1منتخبی1از1آثار1مطرح1در1سينمای1قبل1انقالب1
دانستن1 مفروض1 با1 شد،1 تفسير1 و1 تحليل1 مقاله1 این1 در1
جایگاه1شناختی1برای1سينما،1هم1می1توان1به1مسائل1شهری1
رایج1در1این1دوره11تاریخی1خاص1پی1برد1و1هم1از1بخشی1از1
واکنش1عمومی1 و1همچنين1 اجتماعی1 ناخودآگاه1 ذهنيت،1
یافت.1 آگاهی1 شهر،1 این1 با1 مواجهه1 در1 تهرانی1 شهروندان1
ظاهری1 تصاویر1 پس1 در1 پنهان1 معنایی1 الیه1های1 تحليل1
در1 که1 می1دهد1 پيامی1 ارائه11 در1 هماهنگی1 از1 خبر1 فيلم1ها1
کليت1سينمای1ایران1به1چشم1می1خورد.1درون1مایه1اصلی1
زندگی1 ویژگی1های1 بر1 تأکيد1 با1 فيلم1ها،1شهرنشينی1 اغلب1
هنجارهای1 و1 رفتارها1 دوگانگی1 می1شود:1 مدرن1 شهری1
اجتماعی،1فرهنگی1همزمانی1فقر1و1ثروت،1از1خودبيگانگی1
و1بی1نشانی،1در1آستانه1ایستادن،1تخریب1و1نوسازی1دایمی1
و1 جذابيت1 سرگرمی،1 سرعت،1 تحرک،1 و1 سو1 یک1 از1 شهر1
انسان1 اغواگری1شهر1مدرن1از1سوی1دیگر،1چگونگی1گذار1
که1 بودند،1 مضامين1 این1 مهم1ترین1 مدرنيته،1 به1 سنت1 از1
گوشه1ای1از1آن1در1جـدول11نشانه1شناسی1همنشين1تصویر1
شهر1تهران1در1فيلم1خشت1و1آینه1به1عنوان1نمونه1بررسی1

شده1است.1

جدول 1: نشانه شناسی همنشین تصویر شهر تهران در فیلم خشت و آینه 
مدلولدال

گسترش1شهری1محله/1کالنشهر
توصيفی1از1حاشيه1نشينی1در1دهه401 قصه1ساختمان1نيمه1کاره1زن1مسافر1»اینجا1زمين1کشاورزی1....1وای1از1بس1دیوار1

کشيدن«.1

شده،1 بزرگ1 »شهر1 تهران:1 بزرگ1شدن1 درباره1 کافه1 در1 هاشم1 دوستان1 گفتگوی1
از1باالی1دربند1تا1شاه1عبدالعظيم،1از1جی1و1مهرآباد1و1کن1و1قلعه1مرغی1تا1اون1ور1

دوشون1تپه،1تهران1پارس1تا1اون1ور1گردنه1قوچک«1

انسانی،1کالن1شهر1وسيع،1محله1قدیمی/1شهر شهر1قدیم،1مقياس1
مقياس1فرا1انسانی کوچه1های1تنگ1وحرکت1پياده/1خيابان1های1وسيع1اتومبيل1رو
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مدلولدال

فضاهای1عمومی1نوظهور1در1شهر1)هجوم1مظاهر1قهوه1خانه/1کاباره،1کافه،1دادگستری،1شيرخوارگاه،1غيره.1
مدرنيته(1

همسایه1قدیمی1که1یار1و1یاور1بود/1تاجی:1»تو1از1همسایه1ات1می1ترسی.1تو1توی1خونه11
خودت1هم1می1ترسی.1همسایه1کيه؟«1موجودی1مزاحم1و1فضول

تغيير1ارزش1ها11و1رفتارها1در1روابط1همسایگی11

ارزش1های1سنتی/1ارزش1های1جدید،1بازتعریفی1تصميم1نگه1داشتن1یا1نداشتن1کودک1و1تشکيل1خانواده
از1دگردیسی1ارزش1های1مرسوم1سنت1همياری1

جای1خود1را1به1بی1تفاوتی

»امروز1روز1بی1کسيه.1تو1وضع1مالی1نسبتا1ًخوبی1داری1و1در1قيد1خانواده1هم1نيستی؛1
بهتر1است1جای1این1که1خود1را1به1دردسر1بياندازی،1کودک1را1به1شيرخوارگاه1تحویل1

دهی...1«1

سبک1زندگی1سنتی/1سبک1زندگی1مدرنلباس1معمولی،1چادر/1کت1و1شلوار،1کراوات1و1عينک

دعوا،1حرف1زدن1التی/1صحبت1کردن1لفظ1قلم

قهرمان1پروری/1ضد1قهرمان1پروریغيرت،1مردانگی1و1همياری/1روشنفکری1و1بی1تفاوتی1به1هم1نوع

تاجی/1هاشم

ناخواسته1شيرخوارگاه کودکانی1 مدرن،1 شهری1 واقعی1 نماد1
از1رابطه1ای1)نامشروع1و1غيره1(1دگرگونی1روابط1

و1ارزش1ها11

و1 زنان1 فعال1 حضور1 نيمه1عمومی/1 و1 خصوصی1 فضاهای1 در1 زنان1 بيشتر1 حضور1
دختران1در1فضاهای1نوین1کالنشهر

تغيير1نگاه1به1زنان

این1فيلم1ها1مشخصه1های1روشن1نووارگی1)مدرنيته(1را1در1
پيشين1 برداشت1های1 در1 آنچه1 به1 توجه1 با1 داشتند1 خود1
آمد،1از1زمان1ورود1سينما1به1ایران،1به1عنوان1یکی1از1عوامل1
نووارگی،1شهر،1و1زندگی1شهری1از1موضوعات1اصلی1سينمای1
ایران1بوده1است؛1اغلب1به1عنوان1پس1زمينه،1آنجا1که1فيلم1
بازگو1 را1 واقعه1ها1 و1 را1 حادثه1ها1 مکانی1 موقعيت1 می1خواهد1
کند1و1گاه1با1نقشی1تعيين1کننده1در1داستان.1با1مرور1کلی1
سينمای1ایران1از1منظر1جامعه1شناسی1هنر1از1بدو1پيدایش1
و1با1مروری1عميق1تر1در1سينمای1ایران1در1سال1های1401و1
150شمسی1)کاوش1شده1در1فيلم1های1خشت1و1آینه1و1دایره1
دگردیسی1های1 و1 شهر1 دگرگونی1های1 تا1 شد1 تالش1 مينا(1
رفتارها1و1هنجارهای1فرهنگی1اجتماعی1و1اقتصادی1و1تأثير1
آن1ها1بر1رفتار1و1هنجارهای1شهری1و1چگونگی1گذار1انسان1

از1سنت1به1مدرنيته1با1مسائل1و1مشکالت1خاص1جامعه1ایران1
از1طریق1سينمای1این1دوران1بازخوانی1شد.1سينما1یک1زبان1
است1زبانی1که1مجموعه1ای1که1پيام1ها1را1در1یک1ماده1بيانی1
از1 ارائه1می1دهد.1معماران1و1شهرسازان1می1توانند1 مشخص1
دریچه1سينما1و1فيلم1به1عنوان1ابزاری1مناسب1جهت1استفاده1
از1نگاه1منتقدانه1فيلم1ها1به1طراحی1فضاهای1شهر1و1شناخت1
یافته1 این1 نمایند.1 استفاده1 شهروندان،1 متفاوت1 نيازهای1
می1تواند1روش1جدیدی1برای1دست1یابی1به1شناخت1دقيق1تر1
جامعه1انسانی1مخاطب1معماری1و1شهر1با1استفاده1از1فيلم1
و1سينما1باشد1که1در1بازه1زمانی1کوتاه1گزارش1مصوری1را1
از1شرایط1اجتماعی1انسان1ها1و1نحوه1تعامل1آن1ها1با1فضا1را1

ارائه1می1دهد.1

پی نوشت
1. Lucien Goldmann
2. Mazumdar
3. Barber 
4. Saussure
5. Vladimir Probe
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