
مقدمـه
درســت هنگامــی کــه بــرای ایجــاد شــهر مطلــوب در حــال 
واپــس روی بودیــم، تعبیــر هوشــمندانة بازآفرینــی شــهری در 
ــه  جهــت توســعة اندیشــة ایران شــهری مطــرح شــد کــه ب
دقــت نشــان می دهــد ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهری تــا 
ــت اندیشــیدن  ــای کیفی ــد در ارتق ــدا بای ــوب ابت ســطح مطل
ــد. برنامــة  ــی یاب ــاد مطلوبیــت زندگــی شــهری تجل ــه ابع ب
فرهنگــی »جســتار کیفیــت در تجربه هــای بازآفرینی شــهری 
ــه  ــال 1393 ب ــه از س ــهر« ک ــوب اندیشــة ایران ش در چارچ
همــت شــرکت مادرتخصصــی عمــران و بهســازی شــهری 
ــا پیگیــری منــش فکــری  ــدازی شــده اســت، ب ایــران راه ان
متفاوتــی کــه متکــی بــر اشــتراک بین االذهانی اســت، ســعی 
ــزی و برگــزاری نشســت های هم اندیشــی،  ــا برنامه ری دارد ب
بــه گرایــش قابــل تأملــی کــه در دهــة حاضــر نســبت بــه 
گفت وگــو و تعامــل میــان  رشــته ای در حــوزة شــهر شــکل 
گرفتــه و امــروز رواج قابــل توجهــی یافته اســت دامــن بزند و 
بــا کمک گرفتــن از اندیشــمندان رشــته های مختلــِف مرتبط 
بــا ایــن پدیــدة متکثر )شــهر(، مفهــوم مطلوبیــت را از زوایای 
گوناگــون مــورد بررســی قــرار دهــد و بــا روی هــم گذاشــتن 
دانســته ها بــرای تحقــق حیــات مطلــوب شــهری بکوشــد. 
یکــی از تأکیــدات اصلــی در سلســله نشســت های »نــگاه بــه 
ــای  ــا و محله ه ــهری در محدوده ه ــی ش ــای زندگ کیفیت ه
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هــدف بازآفرینــی از دریچــة هنــر و ادبیــات« آن اســت کــه 
شــهر را بــه عنــوان پدیــداری بپذیریــم کــه بــا انســان هایش 
ــد  ــدا بای ــه شــهر، ابت ــن ب ــرای پرداخت ــف می شــود و ب تعری
دنیــای ســاکنانش را دریافــت؛ دنیایــی کــه بیشــتر از آن کــه 
معطــوف بــه معقــوالت باشــد، قائــم بــه محسوســات اســت 
ــت  ــر عقانی ــی ب ــی مبتن ــا انتظام بخش ــا ب ــوان تنه و نمی ت
ــان  ــه جری ــهرها ب ــی را در ش ــا، زندگ ــانة مکان ه کارشناس
ــا  ــا عقــل و منطــق ب انداخــت. انســان ها پیــش از آن کــه ب
ــش  ــواس خوی ــوند، شــهر را از دریچــة ح ــه رو ش شــهر روب
درک می کننــد؛ و واضــح  اســت کــه اگــر در نســبت با شــهر 
ــه بیندیشــیم، انســان و برداشــت حســی او اهمیتــی  این گون
ــهر و  ــن در ش ــا گرفت ــا ج ــرد، ب ــر ف ــد. ه ــدان می یاب دوچن
تجربــة مســتقیم زندگی، رفتــه رفته شــهری در درون خویش 
ــه  ــی ک ــرد. هنگام ــرار گی ــد در آن ق ــا بتوان ــد ت ــا می کن برپ
ــدا از هندســه و رنگ هــای چشــم نواز تهــی شــود،  شــهِر پی
ــرگاه آوای  ــردد. ه ــق می گ ــان او کم رم ــهر پنه ــیمای ش س
گوش نــواز شــهر بیرونــی خامــوش شــود، شــاعرانگی شــهر 
ــدرت  ــا ق ــذارد. بالعکــس ب ــه سســتی می گ ــی اش رو ب درون
گرفتــن رنــگ و رایحــة شــهر، او روحیــه می گیرد و شــادمان 
در شــهر ذهنــی خــود بــه خاطره ســازی می پــردازد. اگرچــه 
ایــن شــهر پنهــان بــا شــهر آشــکاری کــه مــا می شناســیم 
ــت.  ــان اس ــش هم ــی محتوای ــری دارد ول ــای ظاه تفاوت ه
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ــی  ــای حس ــام تجربه ه ــای تم ــان بازنم ــی انس ــهر درون ش
و برداشــت های عقلــی او از شــهر پیــدای بیرونــی اســت. 

بــر همیــن اســاس و بــرای دســت یافتــن بــه مختصــات این 
شــهر ذهنــی و کشــف و تفســیر ارزش هــای حقیقــی نهفتــه 
در آن، دو حــوزة هنــر و ادبیــات می تواننــد عــاوه بــر ارائــة 
تعریفــی صمیمانــه و نزدیــک بــه واقعیــت از کیفیــت زندگــی 
شــهری، بــه بازتعریــف و بازتولیــد مطلوبیــت حیــات شــهری 
ــت  ــز اهمی ــت حائ ــا از دو جه ــن حوزه ه ــانند. ای ــدد رس م
هســتند. نخســت آن کــه آرزوهــا و خواســت های انســانی را 
بــه ســاده ترین شــکل عرضــه می دارنــد و بــه شــهر درونــی 
انســان ها نزدیک ترنــد، و دوم آن کــه شــهِر زیســته در ذهــن 
ــاس  ــدگان حس ــه گیرن ــندگان ک ــدان و نویس ــم هنرمن و قل
ــن  واقعیت هــای جامعــه هســتند نمــود بیشــتری دارد. در ای
سلســله نشســت ها، از هنرمندان، هنرشناســان، نویســندگان و 
کارشناســان حــوزة ادبیــات کــه تجربیــات و پژوهش هایی در 
زمینــة شــهر داشــته اند دعــوت بــه عمــل آمــده تا بــه تحلیل 
ــات  ــی، ادبی ــینما، عکاس ــی در س ــای زندگ ــود کیفیت ه نم
ــا  ــد؛ و ســعی می شــود ب داســتانی، شــعر و موســیقی بپردازن
ــری ـ  ــار فاخــر هن ــان و آث نقــد و بررســی دســتاوردهای آن
ادبــی مرتبــط بــا شــهر، مفهــوم و چشــم انداز متفاوتــی بــرای 

کیفیــت مطلــوب حیــات شــهری ترســیم گــردد. 

نشـست	یکـم
نخســتین نشســت از ایــن مجموعــه کــه در آینــده ادامــه پیدا 
خواهــد کــرد، بــا موضــوع »نــگاه بــه کیفیت هــای زندگــی 
ــهرها از  ــی ش ــت تاریخ ــی باف ــای عموم ــهری در فضاه ش
دریچــة ســینما و ادبیــات« در هفدهــم مــرداد 1395 در خانة 
گفتمــان شــهر و معمــاری )خانة وارطــان( با ســخنرانی دکتر 
حســین )پرویــز( اجالــی، دکتــر امیرمســعود انوش فــر و دکتر 
ــعید  ــر محمد س ــا حضــور دکت ــید  ابوالحســن ریاضــی و ب س
ایــزدی، معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامل شــرکت 
ــر  ــران، دکت ــهری ای ــازی ش ــران و بهس ــی عم مادرتخصص
محمدحســن طالبیــان، معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی و 
گردشــگری، و دکتــر منــا عرفانیــان ســلیم، مدیــرکل دفتــر 
مطالعــات کاربــردی و امــور ترویجــی شــرکت مادرتخصصی 
ــن  ــزار شــد. در ای ــران، برگ ــران و بهســازی شــهری ای عم
ــده،  ــاذ ش ــرد اتخ ــودن رویک ــد ب ــل جدی ــه دلی ــت، ب نشس

دامنــة موضــوع تــا انــدازه ای بــاز در نظــر گرفتــه شــد تــا بــا 
تعریــف حــدود و ثغــور مفاهیم، در جلســات بعــدی موضوعات 

مشــخص تری مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد.

ترویج	کیفیـت	در	شـهر

در آغــاز نشســت، دکتــر ایــزدی بــه بیــان مقدمــه ای در مورد 
ضــرورت توجــه بــه کیفیــت پرداخــت: »مدت هاســت کــه در 
ــود  ــه می ش ــت توج ــة کیفی ــه مقول ــر ب ــا کمت برنامه ریزی ه
و کیفیــت در زندگــی و در مجموعــة اقدامــات مــا تقریبــًا بــه 
ــًا  ــه عمدت ــت ک ــت. سال هاس ــده اس ــپرده ش ــی س فراموش
درگیــر کمیــت بوده ایــم و بــه همیــن دلیــل از مقولــة کیفیت 
دور مانده ایــم. تــاش مــا در وزارت خانــه ایــن اســت کــه بــا 
تأکیــد بــر مفاهیــم دربردارنــدة ایــن واقعیــت بتوانیــم حداقل 
در پروژه هایــی کــه در حــال انجــام اســت، تفکــر کیفیت گــرا 

را ترویــج و گســترش دهیــم.«
ــزود:  ــخصی اف ــه ای ش ــه تجرب ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــده ام،  ــه خوان ــتانی ک ــد داس ــه چن ــاره ب ــا اش ــم ب »می خواه
ــه  ــم از این کــه چطــور تصــورات مــن ب مثــال کوتاهــی بزن
عنــوان یــک معمــار صرفــًا بــه مؤلفه هــای بســیار محــدودی 
ــی از  ــد. یک ــه می ش ــدی خاص ــای کالب ــای فض در حوزه ه
آن هــا داســتانی بــود از اورهــان پامــوک کــه در آن تصویری 
از شــهر اســتانبول ترســیم کــرده بــود. اولین بــار بود بــه این 
ــد  ــر می توان ــک نف ــه چطــور ی ــردم ک ــت می ک موضــوع دق
ــه از آن در  ــی ک ــا و صداهای ــا و رنگ ه ــا بوه ــهری را ب ش
ــا  ــس ب ــن ح ــد. ای ــر کن ــیم و تصوی ــده ترس ــرش مان خاط
ــار دیگــر  ــو و آث خوانــدن محلــة گمشــده از پاتریــک مودیان
ادامــه پیــدا کــرد و مــن بــه فکــر افتــادم کــه مقولــة کیفیــت 
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ــادی انســانی داشــته  ــی گســترده باشــد و ابع ــد خیل می توان
باشــد، ابعــادی کــه شــاید مــا معمــاران و شهرســازان کمتــر 

ــم.« ــه کرده ای ــا توج ــه آن ه ب
ایــزدی در مــورد فرصت هایــی کــه توجه بــه نــگاه هنرمندان 
ــا  ــار ب ــک ب ــت: »ی ــار داش ــازد اظه ــم می س ــاز فراه فیلم س
آقــای مجیــد مجیــدی دربــارة فیلمــی کــه در محلة ســنگلج 
ــی  ــة جالب ــه نکت ــان ب ــتم و ایش ــی داش ــاخته اند صحبت س
اشــاره کردنــد و گفتنــد چنــد مخاطــب از کشــورهای مختلف 
داشــته اند کــه می خواســتند لوکیشــن ایــن فیلــم را ببیننــد. 
ــن طــور  ــم ای ــی ه ــای ایران ــم مخاطب ه ــن فکــر می کن م
هســتند. در فیلــم ایشــان، فضــا به قــدری زیبــا بــه تصویــر 
کشــیده شــده  کــه ایــن ارتبــاط را بــا گروه هــای مختلفــی 
برقــرار کــرده اســت. در نقطــة مقابــل، فیلــم ابــد و یــک روز 
کــه اخیــراً ســاخته شــده توانســته فقــر شــهری را بــه زیبایی 
ــر  ــینماگران تصاوی ــذارد. س ــش بگ ــه نمای ــر ب ــه تمام ت هرچ
ــی  ــر متفاوت ــد. تصاوی ــق می کنن ــردی خل ــه  ف ــر ب منحص
ــد  ــه می دهن ــا ارائ ــت شــهرهای م ــدان از وضعی ــه هنرمن ک
فرصت هایــی بــرای مــا سیاســت گذاران و برنامه ریــزان 
فراهــم مــی آورد تــا این نــگاه متفــاوت را بفهمیم و بــه نوعی 
بــه ایــن کیفیت هــا توجــه و آن هــا را در نظــام برنامه ریــزی 
خــود منعکــس کنیــم. کدام یــک از نظام هــای برنامه ریــزی 
ــا  ــزی بوه ــر خاطره انگی ــی نظی ــه کیفیت های ــا ب ــهری م ش
ــا  ــه ارزش ه ــا ب ــک از م ــته اند؟ کدام ی ــه داش ــهر توج در ش
و میــراث معنــوی کــه در گوشــه گوشــة شــهرها وجــود دارد 
ــی  ــا توجه ــفانه نه تنه ــت متأس ــد گف ــم؟ بای ــه کرده ای توج
ــا را  ــن ارزش ه ــیاری از ای ــه بس ــته ایم، بلک ــا نداش ــه آن ه ب
ــن  ــر م ــه نظ ــم. ب ــن برده ای ــه از بی ــه و ناآگاهان ــز آگاهان نی
وقــت آن رســیده، و حتــی شــاید دیــر هــم شــده باشــد، کــه 
بــه ایــن کیفیت هــا توجــه کنیــم. ایــن برنامــه هــم تاشــی 
اســت بــرای جلــب توجــه حوزه هــای مختلــف برنامه ریــزی 
و عزیــزان حــوزة نظــر، سیاســت گذاری و تصمیم گیــری بــه 
ایــن جنبه هــای مغفــول مانــده تــا دوبــاره شــاهد شــکوفایی 

شــهرهایمان باشــیم.«

عکاسـی	شهـری
ــروژة  ــوان »از پ ــا عن ــود ب ــخنرانی خ ــر در س ــر انوش ف دکت
عکاســی شــهری تــا حــذف زوائــد از نماهــای شــهری« بــا 
اشــاره بــه تجربــة شــخصی خــود دربــارة آسیب شناســی یک 
اغتشــاش بصری، به شــرح فعالیتش در الجزایــر پرداخت: »از 
آن جایــی کــه مــا در چارچــوب دانشــگاه فعالیــت می کردیــم، 
بــا مقامــات شــهر کنســتانتین صحبت کردیــم تا ببینیــم نگاه 
آن هــا بــه نمــای عجیــب شــهر چگونــه اســت و دیدیــم کــه 
ــان نیامــده اســت و شــکل  اساســًا زوائــد نمــا بــه چشــم آن
ــد  ــه نمــای شــهر بخشــیده بودن خاصــی را کــه الحاقــات ب
ــا اصــرار مــا بــر وجــود  عجیــب و غریــب نمی بیننــد. امــا ب
یــک ناهماهنگــی، گفتنــد شــاید هــم حــق با شــما باشــد چرا 
کــه بــا یــک دیــد دیگــر و از بیــرون بــه ایــن موضــوع نــگاه 
می کنیــد. در نتیجــه جویــا شــدیم کــه ببینیــم آیــا قوانینــی 
بــرای ســازمان دهی نماهــای شــهری دارنــد، و متوجه شــدیم 
هیــچ قانــون مشــخصی در ایــن مــورد وجود نــدارد. بــا وجود 
این کــه سیســتم اداری الجزایــر خیلــی شــبیه فرانســه اســت، 
از قوانیــن مشــخص و مدونــی کــه در فرانســه بــرای نماهای 
شــهری بــه عنــوان حــق عمومــی مــردم وجــود دارد، هیــچ 
ــتند در  ــا خواس ــی از م ــد. حت ــده نمی ش ــا دی ــدام در آن ج ک
قالــب کادر دانشــگاهی بــه آن هــا پیشــنهاداتی ارائــه بدهیــم. 
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مــا هــم در آتلیــة شهرســازی دانشــگاه الویلــت ایــن کار را 
پیگیــری کردیــم. اولیــن اقدامی که بنــده انجــام دادم برپایی 
نمایشــگاهی بــا عنــوان "پارازیتکتــور" بود و ســعی کــردم با 
هــدف عکاســی در یــک چارچــوب مشــخص و با حساســیت 
عکاســانه، حداقــل بــه عنــوان یــک معمــار ـ عــکاس، قضیه 
را بــه یک بــاره خیلــی پررنــگ کنــم و در نتیجــة ایــن تأکیــد، 

نمایشــگاه مــورد اســتقبال قابــل توجهــی قــرار گرفــت.«

وی بــا تأکیــد بــر ویژگی هــای خــاص نــگاه حســاس هنرمند 
ــت شــهری،  ــش مدیری ــر بین ــذار آن در تغیی و نقــش تأثیرگ
خاطرنشــان کــرد: »آنچــه فرامــوش شــده ایــن اســت کــه 
چگونــه می تــوان یــک رابطــه بیــن هنــر و مســئلة شــهری 
پیــدا کــرد و آن را بــه ســازمان متولــی داد و پیــش بــرد. مــا 
بایــد بــه صــدای هنرمنــدان گــوش کنیــم و حساســیت های 
ــه  ــم. آن هــا شــاخک های حســاس جامع ــدان را ببینی هنرمن
ــت.  ــتی اس ــان درس ــد فغ ــه برمی آورن ــی ک ــتند و فغان هس
ــد  ــندة زوائ ــده و فروش ــان تولید کنن ــا خودش ــازمان های م س
و پارازیت هــای شــهری، ماننــد تابلوهــای یکدســت و متــری 
مغازه هــا، هســتند. کجــای دنیــا تابلــو داریــم؟! نوشــته داریم. 
ســازمان ها یــک تعــداد تابلو ســازی دارنــد کــه بــا خودشــان 
ــد!« ــوالن می دهن ــهر ج ــای ش ــد و در خیابان ه در ارتباط ان
انوش فــر در خاتمــة صحبــت خــود بــه یــک واقعــة تاریخــی 
دربــارة نقــش هنرمنــدان حوزة موســیقی در ســاختار مدیریت 
شــهری اشــاره کــرد و گفــت: »یک زمانــی کیوان خســروانی 
بــا یــک گروهــی بــه عنــوان آرتیســت ریختنــد در عودالجان 
و بــه پشــتوانة عمــوی او کــه ســاواکی بــود بــه تخریب هــای 
عودالجــان اعتــراض کردنــد. نکتــة قابــل توجــه این بــود که 
ــد تلنگــری  ــه می توان ــد چگون ــروه هنرمن ــک گ ــراض ی اعت
باشــد بــه مدیریت هایــی کــه سیاســت شــهر را پیــش 

ــد.« می برن

شـهري	که	بود،	شـهري	که	هسـت
ســخنران بعــدی دکتــر ریاضــی بــود کــه بــه بررســی »منظر 
ــاره  ــا اش ــت و ب ــات« پرداخ ــینما و ادبی ــهر در س ــی ش ذهن
بــه تقابــل دو روایــت رســمی و غیررســمی از شــهر گفــت: 
ــزان،  ــای برنامه ری ــب گفتاره ــمی در قال ــای رس »روایت ه
ــف در  ــکال مختل ــه اش ــه ب ــانی ک ــهری و کس ــران ش مدی
ســاختار قــدرت جــای دارنــد بیــان می شــود و در برابــر آن، 
تصویــر و روایــت دیگــری از شــهر وجــود دارد کــه بــه نظــر 
ــا  ــع م ــی در واق ــت، ول ــترس نیس ــدان در دس ــد چن می رس

ــم.« ــی می کنی ــا زندگ ــا آن روایت ه ــتر ب بیش

ایــن روایت هــای  از  برخــی  بیــرون کشــیدن  بــا  وی 
ــعر  ــتان و ش ــة داس ــات و دو مجموع ــمی از دل ادبی غیر رس
بــه شــکل کامــًا انتخابــی، بــه بررســی زوایــای نــگاه ذهنی 
شــاعران و نویســندگان بــه تهــران پرداخــت. همچنیــن بــا 
اشــارة گــذرا بــه موضوعاتــی چــون ســبک مــکان )پیوســته 
یــا گســیخته بــودن(، مفصل بنــدی فضــا، روح فضــا، خاطرات 
منــدرج در فضــا، آرزوهــا، توازن هــای زمانــی )بــه ایــن معنــا 
کــه »برخــی از فضاهــا فضــای گذشــته اند و برخــی فضــای 
ــینکرون  ــا غیرس ــینکرون ی ــا و س ــل فضاه ــده، و تداخ آین
]همــگام یــا ناهمــگام[ بــودن افــراد بــا فضاهــا و مرزهــای 
فضاســت  کــه باعــث می شــود بتوانیــم آن هــا را جــدا کنیــم 
ــم«( و  ــرار داری ــی ق ــه فضای ــه در چ ــم ک و تشــخیص دهی
ســازمان قــدرت، بیــان داشــت: »منظــر ذهنــی آن محیــط 
تصــور شــده ای اســت کــه گفتمان هــا، نشــانه ها، اســتعاره ها، 
نمادهــا، تصــورات شــهری و تخیاتی را کــه در تجربة مدرن 
از زندگــی در شــهرها معنــا پیــدا می کننــد بازنمایــی می کنــد. 
بــه عبارتــی اگــر مــا ایــن فرصــت را داشــته باشــیم کــه بــا 
یکدیگــر بــه گفت وگــو بنشــینیم، متوجــه خواهیــم شــد کــه 
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ــا بســیار گســیخته و  ــه هــم ی ســازه های ذهنــی نزدیــک ب
دور از هــم در مــورد یــک شــهر مشــترک داریــم. بــه همیــن 
دلیــل بــر ایــن نکتــه تأکیــد می کنــم کــه شــهر همــان قــدر 
ــی روشــن اســت،  ــه خیل ــک منظــر فیزیکــی دارد ک ــه ی ک
مناظــر ذهنــی و چشــم اندازهایی هــم دارد کــه روح فرهنــگ 
را بــرای مــا آشــکار می ســازند. مــا معانــی را بــر فضــا بــار 
ــی  ــی معان ــم، یعن ــا برمی داری ــی را از فض ــم و معان می کنی
ــود را  ــط خ ــی رواب ــم حت ــوند و نمی توانی ــار می ش ــا ب ــر م ب
در زندگــی روزمــرة شــهری، خــارج از ایــن چرخــه ســازمان 
دهیــم. شــهر محیطــی اســت کــه از برهم کنــش کردارهــا، 
رخدادهــا و روابــط پیچیــده شــکل می گیــرد و پیچیدگــی آن 
مانــع از آســان بــه تصویــر کشــیده شــدن آن می شــود. برای 
همیــن اســت کــه مــا بــا صفت هــای متعــدد بــا شــهر روبه رو 
هســتیم، در حالــی  کــه یــک شــهر موضــوع بحــث ماســت.«
ــاب و نویســندة  ــد کت ــردن از چن ــام ب ــا ن ریاضــی ســپس ب
منتخــب از جملــه تجربــة مدرنیتــه اثــر مارشــال برمــن، و بــا 
تشــریح چنــد بخــش از متــون و اشــعار، بــه بازنمایــی شــهر 
در ادبیــات پرداخــت و افــزود: »بــه عنــوان مثــال، بودلــر در 
یکــی از اشــعار خــودش تصویــر یــک کافــه را در شــهری که 
ــد کــه یــک  در حــال ســاخت  و ســاز اســت ترســیم می کن
ــتند. آن  ــو هس ــال گفت وگ ــوق در آن در ح ــق و معش عاش
چیــزی کــه کل ایــن رابطــه را مخــدوش می کنــد ســاخت 
 و ســازی اســت کــه در بیــرون کافــه در حــال انجام اســت.« 
وی دفعــات مکــرر چــاپ و توجــه بــه بافت هــای تاریخــی و 
ســنتی را دو معیار انتخاب آثار نویســندگان و شــاعران ایرانی 
ــان  ــی، رم ــی ترق ــتان های گل ــه داس ــه ب ــمرد و از جمل برش
ــر ســپیده شــاملو، اشــعار محمدعلــی  ــو از مــن اث ســرخی ت
ــرد.  ــاره ک ــد اش ــه فوالدون ــزاد و اندیش ــروغ فرخ ــپانلو، ف س
همچنیــن آوازهایــی را کــه در مــورد تهــران خوانــده شــده اند 
ــد و جــای خــود را در خاطــرة جمعــی نســل  و  طنیــن دارن

جدیــد بــاز کرده انــد جــزو آثــار منتخــب خــود ذکــر کــرد.
او در مــرور ادبیــات افــزود: »تجربــة منظــر ذهنــی را اولیــن 
بــار در کارهــای هدایــت در مــورد تهــران می بینیــم. یعنــی 
یــک تهــران واقعــی وجــود دارد و یــک تهرانــی کــه هدایــت 
آن را می بینــد. تهرانــی کــه حضــور رضاخــان در آن هســت 
ــارش فضاهایــی کــه ســاکت و آرام اســت و مــردم  و در کن

ــت.  ــن اس ــان ناام ــی زندگی ش ــد، ول ــی می کنن در آن زندگ
ــم  ــال می زن ــزاد را مث ــروغ فرخ ــروف ف ــعر مع ــم ش ــد ه بع
کــه در عیــن این کــه شــهر را در جایــی کــه بــه چوبــة دار و 
میــدان اعدامــش می رســد خشــن نشــان می دهــد، امــا ایــن 
طــور هــم نــگاه می کنــد کــه روشــنی چقــدر خــوب اســت، 
ــته  ــه داش ــک چهارچرخ ــی ی ــد یحی ــش می خواه ــدر دل چق
باشــد، چقــدر پشــت بام خــوب اســت ـ یعنــی رابطــة انســان 
بــا آســمان، چیــزی کــه فرامــوش شــده ـ چقــدر بــاغ ملــی 
ــن خــوب اســت، و چیزهــای  خــوب اســت، ســینمای فردی
خــوب، خــوب اســت و این کــه وقتــی شــاعر بــا شــهر مواجــه 

ــد.« ــی می بین ــه چیزهای ــود چ می ش
همچنیــن بــه گزیــده ای از داســتان های گلــی ترقــی 
ــادة  ــه زار دو ج ــتامبول و الل ــای اس ــرد: »خیابان ه ــاره ک اش
بهشــتی اند کــه از میــان خــواب و خیــال عبــور می کننــد و پر 
از وعده هــای کیــف آور و اتفاق هــای مســحور کننده هســتند: 
ــای هنرپیشــه های  ــینماها، عکس ه ــای پوشــاک، س مغازه ه
فرنگــی، کوچــه برلــن و ســروصداهایش، الت هــا، متلک هــا، 
ــه زار،  ــان الل ــه خیاب نیشــگون ها، و کتاب فروشــی معرفــت ت
ــه  ــاب، آن هم ــه کت ــا، آن هم ــات دنی ــعر و ادبی ــز ش مرک
کلمــه، آن همــه فکــر، آن همــه خوشــبختی. کافــه و گیــج 
ــه  ــرای بــزرگ شــدن عجلــه داریــم.« و ب و دســتپاچه ایم، ب
ــر از  ــه پ ــای الهی ــه پس کوچه ه ــر: »کوچ ــی دیگ بخش های
ســایه های کیــف آور اســت. جلــوی بــاغ امینــی می ایســتیم، 
ــش. آب  ــر درخت های ــوار و زی ــای دی ــی پ ــوی آب بزرگ ج
ــد.  ــه می آی ــم فخرالدول ــات خان ــت. از قن ــک و زالل اس خن
را  را در می آوریــم و دســت و صورتمــان  کفش هایمــان 

می شــوییم.«
ــی  ــران زیبای ــی، ته ــی ترق ــد گل ریاضــی شــرح داد: »از دی
جادویــی داشــته اســت. این هــا عبارت هایــش هســتند: 
»آســمان تهــران صاف تریــن آســمان جهان اســت . . . تهران 
بــا آن حــرف بازیگــوش »ر« کــه زیــر زبــان می غلطــد و آن 
ــازار رنگیــن  »آ« کشــیدة بلنــد مثــل دهانــة وسوســه انگیز ب
اســت.« خانــه در کارهــای گلــی ترقــی مــکان امــن اســت 
در دل محلــه ای آَشــنا کــه افــراد بــا همدیگــر ارتبــاط دارنــد. 
تهــران یــک شــهر دوست داشــتنی اســت. اللــه زار جــاده ای 
بهشــتی اســت. تهــران شــهر خــواب و خیــال اســت، شــهر 
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ــت،  ــت اس ــهر امنی ــت، ش ــبختی اس ــهر خوش ــت، ش رؤیاس
شــهری اســت کــه بوهــای خــوش و رنگ هــای خیره کننــده 
ــزو  ــا ج ــی، اقاقی ــروغ و ترق ــای ف ــای کاره دارد. در البه 
بوهــای تهــران اســت. هنوز هــم در چهــارراه اســتانبول، بوی 
قهــوه بخشــی از خاطــرات افــراد زیــادی اســت. یــا صــدای 
گنجشــک ها و  طوطی هــا. تهــران جایــی داشــته کــه محلــة 
ــوده و  ــوده اســت. تهــران شــهر گنجشــک ها ب طوطی هــا ب
االن شــهر کاغ هــا شــده اســت. چیــزی کــه در کار خانــم 
ترقــی بــه دفعــات تکــرار می شــود پیونــد تهــران بــا طبیعــت 
اســت، نوعــی یگانگــی بیــن آســمان و زمیــن، جایــی کــه 
ــًا در  ــرآب دائم ــای پ ــایه و جوی ه ــان پرس ــدگان، درخت پرن

ــد.« ــم می خورن ــه چش آن ب
ریاضــی ســپس به ســراغ آثــار محمدعلی ســپانلو رفــت: »چه 
ظهــری، کــه ســایة رکــس را بــه راغــه برگردانــد؟ مســدود 
ــاالی در  ــی، بنویســد ب ــا آجــر قزاق ــران را ب ــد ورودی ای کن
البــرز، پارکینــگ، ظرفیــت تکمیــل . . . افتادیــم امــا از اصــل 
ــن مــردم غریــب، کــه حتــی یــک لحظــه  ــا ای ــم، ب نیفتادی
نمی داننــد بــر روی چــه پــا گذاشــتند. کجاســت اللــه زار مــا، 
ــه  ــار ب ــد، پامن ــوض می کنن ــا ع ــا ج ــرکار؟! . . . محله ه س
ــود  ــه می رســد، چــه ب ــه فخرالدول ــواب ب ــد، ن پاریــس می آی
صحبــت ایــن پایتخــت؟ غرغــر دودآلــودی از گلــوی غــول 
خــول . . . شــنیدی و دیــدی کــه هــر چیــز در جــای خــود 
نیســت کــه ایــن کوچــه آبشــار اســت بــی آب و ایــن کــوی 
ــمران،  ــار و دروازه ش ــار بی غ ــی در و دروازه غ دردار اســت ب
ــمران  ــه ش ــی ب ــه راه ــواره ک ــط بی ق ــش خ ــی گاه ش تاق
نــدارد، پــل آهنــی کــه مرســوم از یــک چوبــی مــرده دارد.«
پــس از آن بــه شــعر اندیشــه فوالدونــد پرداخــت: »در 
ــود، بخشــی  ــعر مطــرح می ش ــان ش ــه در جه ــری ک تصاوی
ــد در  ــم فوالدون ــعر خان ــادی دارد ش ــث زی ــای بح ــه ج ک
تهــران  ـ طهــران اســت کــه متعمدانــه دو تهــران را مطــرح 
می کنــد: بــا »ت« و »ط«. شــروع روایــت فوالدونــد از تهراِن 
ــا  ــه ب ــد ک ــی می ده ــک پیش آگاه بی حوصلگــی اســت و ی
ــم  ــه رو خواهی ــذاب روب ــتانه و غیرج ــای غیر دوس ــک فض ی
ــوی  ــوگ و تک گ ــای مونول ــتن در فض ــواری زیس ــود. دش ب
ــاهد  ــوان ش ــدا می ت ــان ابت ــاعر را از هم ــد ش ــران از دی ته
بــود. شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــه جــای نوشــتن، 

تــاش و خواســتی بــرای صحبــت کــردن و گفت وگو اســت، 
چیــزی کــه وجــود نــدارد. تهــران یزدانــی ـ  فوالدوند شــعری 
ــت. از  ــخ گو اس ــال پاس ــن ح ــگر و در عی ــگر، پرسش پرخاش
ــه دنبــال ســؤال، از طــرف دیگــر گفت وگــو، و  یــک ســو ب
ــدی  ــا وجــود تن ــه همــراه دارد. ب ــان پاســخ را هــم ب هم زم
ــان و خشــم، در جســت وجوی نرمــی و آشــتی هــم  و عصی
هســت. انتخــاب دو حــرف الفبــای آغازیــن بــرای پایتخــت، 
تهــران ـ  طهــران، چالشــی نســلی را در سرتاســر شــعر پیــش 
چشــم می گشــاید. شــاید بــه همیــن دلیــل واژه هــای ســؤال، 
ــار،  ــت و پ ــی، عصبانیــت، ل شــک، بحــران، مــرگ، بی خواب
تیــغ بــر روی رگ، و منگــی واژه هــای شــروع ایــن شــعر بلند 
اســت. تهــران قهرمــان داســتان مخاطــب اصلــی شــعر و در 
ــر و البتــه  ــده، مؤث واقــع شــاعر اســت. شــهر شــخصیتی زن
ــر مخاطــب خــود دارد. شــخصیتی کــه گفت وگــو،  حاکــم ب
ــرای  ــی ب ــا او، محمل ــنیدن ب ــن و ش ــرای گفت ــاش ب ــا ت ی
گفت وگــوی میــان نســلی یــا گایه هــای نســلی اســت. امــا 
دلیــل خطــاب قــرار دادن و صفــت مخاطــب هــم شایســتة 
توجــه اســت. تهــران پایتخــت دود و گوگــرد اســت و دلیــل 
بــه ســخن درآمــدن عشــق میــان ایــن دو یــا حداقــل نســل 
جــوان بــا ایــن شــهر دودآلــود اســت. جایــی کــه مــی گویــد: 

اگــر عاشــقت نبــودم، پــا نمــی داد ایــن ترانــه.«
ــی از  ــی تلخ ــران نقاش ــقانة ته ــزود: »عاش ــه اف وی در ادام
خاطــرات کودکــی، نوجوانــی و جوانــی نســلی اســت کــه بــه 
رســمیت شــناخته نمی شــود. خاطــرات او موشــک باران، 
تشــییع جنــازة شــهیدان جنــگ، غــم مــادران و انــدوه پــدران 
اســت، کودکــی نســلی کــه در ایــن کان شــهر بــه قرنطینــه 
فرســتاده شــده اســت. اتوبان هایــی کــه هیــچ پیچــی ندارنــد 
کنایــه از آمریــت و فقــدان انعطــاف در زندگی اجتماعی شــهر 
اســت. عــدم مفاهمــه و قضاوت دائمی بخشــی از شــهروندان 
و فقــدان زمینــه بــرای رفتارهــای آزادانــة جوانانــی که شــاعر 
ســخن گوی آنــان اســت باعــث شــده تــا چــوب تنبیه بر ســر 
آنــان باشــد و بــه دنبال تطمیــع و دادن حق الســکوت باشــند. 
تهــران  ـ طهــران فضــای اجتماعــی  ـ فرهنگــی پایتختــی را 
ترســیم می کنــد کــه گروهــی از ســاکنان خــود را بــه حاشــیه 
رانــده، نادیــده گرفتــه و تحــت فشــار قــرار داده و می دهــد. 
بــا ایــن همــه، طهــران قدیــم و تهــران جدیــد یــک شــهر 
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هســتند کــه مشــکل آن ناتوانــی در بازتولیــد و حفــظ خاطــرة 
جمعــی اســت. از جملــة این مــوارد روزهای جنــگ در حافظة 
ایــن شــهر اســت. گسســت میــان ایــن نســل و شــهر ریشــه 
در انــزوای آن خاطــرات در شــهر و فقــدان حافظــة جمعــی 
در میــان ســاکنان دارد. امــا مــا را چیــزی فراتــر از ایــن دو 
بــه یکدیگــر گــره می زنــد. دلبســتگی یــا وابســتگی همیــن 
نســل بی خاطــره بــه تهــران دودآلــود و پرآژیــر و سرشــار از 
بن بســت. گویــی بــرای ایــن نســل، جایــی جــز ایــن شــهر 
ــش  ــا، دل ــایر روایت ه ــبیه س ــه، ش ــن قص ــت. راوی ای نیس
بــرای تهــران تنــگ می شــود و گویــی از جایــی نــه چنــدان 
دور بــه بعــد، تحمــل جدایــی از تهــران را نــدارد. فوالدونــد 
ــد.  ــران می دان ــود را ته ــل خ ــفرهای نس ــد س ــدأ و مقص مب
زیــرا هــر بــار کــه در ایــن جــادة روزانــه و مســیر زندگی ســر 
ــاز می گــردد. بنابرایــن تهــران  ــه تهــران ب ــه می کنــد، ب و ت
بــرای او تنهــا جایــی بــرای زیســتن نیســت، بلکــه انگیــزه و 

هــدف تــاش و دلیــل زیســتن او اســت.«
ســخنران تأکیــد کــرد: »ایــن حــد از وابســتگی را در ســایر 
ــر  ــن تصوی ــاید مهم تری ــد. ش ــوان دی ــم می ت ــتان ها ه داس
ذهنــی شــاعر از تهــران فضــای آشــتی جویانة شــهر اســت، 
این کــه زمــان مرهمــی اســت بــرای پایــان گایه هــا و حــل 
ــان  ــذر زم ــار هــر دو تهــران در گ ــا، و اجب شــدن اختاف ه
بــه مواجهــه و قــرار دیــداری بــرای آشــتی و یکــی شــدن. 
ــد  ــد می توان ــی ـ فوالدون ــر یزدان ــترده از اث ــتقبال گس اس
شــاهدی بــر ایــن مدعــا باشــد کــه منظــر ذهنــی شــعر بــا 
منظــر ذهنــی مخاطبــان پرشــمارش یکــی یا حداقــل نزدیک 
بــوده اســت، ذهنیتــی تلــخ و هم زمــان آرزومنــد و خوشــبین 
ــرا  ــر فضــای تهــران، زی ــان دوگانگی هــای حاکــم ب ــه پای ب
اگر چــه بــا دو فضــا، یکــی تهــران حاکمــان و دیگــری تهران 
محکومــان، شــهری بــا انگاره هــای ایدئولوژیــک و از اســاس 
غیرایدئولوژیــک روبــه رو هســتیم، در جهــان واقــع یک شــهر 
ــرش دیدگاه هــای  ــدارد و چــاره ای جــز پذی بیشــتر وجــود ن
متفــاوت، ســبک های مختلــف زندگــی، رفتارهــای متنــوع و 
اعتقــادات متکثــر در ایــن کان شــهر وجــود نــدارد. تحلیــل 
ــی  ــد نشــان از مکان فضــای شــهر تهــران در شــعر فوالدون
ــه  ــاکنان ک ــرای س ــی ب ــای فرهنگ ــیخته، دارای مرزه گس
تخطــی از آن بــا مجــازات همــراه اســت، شــهری بی تــوازن 

از نظــر رؤیاهــا و خاطــرات، شــهری درگیــر میــان گذشــته 
ــازمان  ــر س ــرا از نظ ــی اقتدارگ ــرانجام فضای ــده، و س و آین

قــدرت دارد.«
ریاضــی در جمع بنــدی ســخنان خــود گفــت: »بــدون درک 
درســت از ذهنیــت شــهروندان، هــر نــوع سیاســت گذاری و 
برنامه ریــزی بــا همــان دشــواری هایی روبــه رو می شــود کــه 
تــا امــروز بــوده اســت. درک منظــر ذهنــی و تصــور از شــهر 
بــه معنــای درک روایت های شــخصی مــردم محلــی در برابر 
ــانه های  ــت، و رس ــت گذاران اس ــمی سیاس ــای رس روایت ه
جمعــی، مدیاهــا، داســتان و شــعر ابــزار درک ایــن منظرهــا 
ــان سیاســت گذاران  ــورد تهــران، گسســت می هســتند. در م
ــل  ــه دالی ــهری ب ــر ش ــران مناظ ــزان و تصویرگ و برنامه ری
مختلــف وجــود داشــته، امــا بــه نظــر می رســد کــه تشــدید 
ــگار تعمــدی وجــود دارد کــه هر چــه  شــده اســت. یعنــی ان
این هــا یــادآوری می کننــد کــه منظــر ذهنــی شــهر چــه باید 
باشــد، مــا به مســیر عکــس می رویــم. کان شــهر تهــران به 
واســطة سرشــت موزائیکــی خــود از کثــرت منظــر و تصویــر 
در ذهــن ســاکنان خــود برخــوردار اســت. بنابرایــن هــر نــوع 
برنامه ریــزی و طبیعتــًا سیاســت گذاری متمرکــز و از بــاال بــه 
پاییــن و آمرانــه راه بــه جایــی نخواهــد بــرد، همــان  طــور که 
ــه امــروز نبــرده اســت. مــدرن شــدن و به ویــژه رشــد  ــا ب ت
فردیــت در مناظــر ذهنــی شــهروندان تهرانی بــا رویکردهای 

همانند ســاز و ایدئولوژیــک از اســاس ناســازگار اســت.«

سـینماي	شـهر	از	انتزاع	تا	واقعیت
ســخنران آخــر نشســت دکتــر اجالــی بــود کــه بــه بازتــاب 
زندگــی در شــهرهای ایــران در فیلم هــای ســینمایی پرداخت 
ــا را  ــة فیلم ه ــوان هم ــی می ت ــه نوع ــت: »ب ــار داش و اظه
بــه شــهرها نســبت داد امــا تعــداد فیلم هایــی کــه مختــص 
شــهرها باشــند کــم اســت . . . ســؤال ایــن اســت کــه چــه 
فضاهــا و ســبک هایی در فیلم هــا بازنمایــی شــده اند و 
بــه چــه دلیــل؟ ایــن امــر وابســته بــه زمــان اســت، یعنــی 
ــاوت  ــر متف ــا دورة دیگ ــر دوره ای ب ــی در ه ــبک زندگ س
ــی  ــه بازنمای ــن فضاهــا چگون ــم ای ــم ببینی اســت. می خواهی
شــده اند. بدیــن معنــا کــه چــه نســبتی بیــن تصویــر زندگــی 
در فضاهــای موجــود در فیلم هــا و واقعیــت زندگــی در آن هــا 
برقــرار بــوده و زندگــی جــاری در واقعیــت تــا چــه حــد بــه 
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زندگــی نمایــش داده شــده در فیلــم شــباهت داشــته اســت. 
ایــن موضــوع مهمــی اســت چــرا کــه ســینمای عامه پســند 
بیشــتر تخیلــی اســت و با واقعیــت تفاوت هــای فراوانــی دارد 
ــد.  ــا را مشــخص کن ــن تفاوت ه ــد ای ــه جامعه شــناس بای ک
بــه عنــوان مثــال می تــوان بــه دو فیلــم دختــر شــیر فروش 
ــا  ــود ب ــه در دورة خ ــرد ک ــاره ک ــا اش ــک ها و لبخنده و اش
ــن  ــذا ای ــته اند. ل ــی نداش ــران ارتباط ــی در ای ــت زندگ واقعی
مســئلة بســیار مهمــی اســت کــه فضــای موجــود در یــک 

ــا چــه حــد بازتاب دهنــدة واقعیــت اســت.« فیلــم ت

وی افــزود: »ســؤال بعــدی ایــن اســت کــه فیلم هــا از زاویــة 
دیــد کــدام گروه هــای اجتماعــی و از چــه طبقــات مختلفــی 
بــه شــهر نــگاه کرده انــد؟ در اکثــر فیلم هایــی کــه از آغــاز تا 
ــد، آن هــا را انســان هایی  ــه روســتاییان می پردازن دهــة 50 ب
بســیار ســاده مثــل بچه هــا نمایــش می دهنــد. مثــًا در فیلــم 
صفرعلــی، معمــواًل آن هــا را فریــب می دهنــد و پول هایشــان 
ــه  ــد و ب ــرار می کنن ــهر ف ــه از ش ــی ک ــا جای ــد ت را می دزدن
ــک کارکــرد ضــد  ــم ی ــن فیل ــس ای ــد. پ روســتا بازمی گردن
مهاجرتــی داشــته اســت. امــا در فیلــم هــای دهــة 50 مثــل 
فیلــم خــاک، روســتاییان خشــنی را می بینیــم کــه در بیــن 
آن هــا الت و روســپی وجــود دارد و خشــونت عجیبــی هــم 
ــن دوره،  ــوع در ای ــورد. در مجم ــه چشــم می خ ــتا ب در روس
میــزان خشــونت در فیلم هــا بســیار بیشــتر از آن حدی اســت 

کــه در واقعیــت وجــود داشــته اســت.«
اجالــی پرســش بعــدی را چنیــن مطــرح کــرد: »تغییراتــی 
کــه در نــگاه بــه شــهر در فیلم هــا دیــده می شــود و 
ــر  ــد، تحــت تأثی ــه داده ان ــازان ارائ ــه فیلم س ــی ک تصویرهای

ــر  ــه تغیی ــار چگون ــوده و هــر ب کــدام تحــوالت اجتماعــی ب
ــات  ــات و احساس ــر روحی ــل آن تغیی ــا دلی ــرده اســت؟ آی ک
ــر  ــن تغیی ــد ای ــر می رس ــه نظ ــت؟ ب ــوده اس ــاگران ب تماش
روحیــه ناشــی از تغییــر تــوازن در زندگــی شــهری و متأثــر از 
مســائلی از جنــس مهاجــرت، افزایــش فاصلة طبقاتــی، تراکم 
شــهری، گســترش ســکونت گاه های غیررســمی، گســترش یا 
محدودیــت رفتــن بــه ســینما در بیــن طبقــات اجتماعــی و 
مقوالتــی از ایــن دســت بــوده اســت. نکتــة بســیار مهــم آن 
ــازند. در  ــم می س ــردم فیل ــرای م ــازان ب ــه فیلم س ــت ک اس
نتیجــه، بــا تغییــر مخاطبــان، آن هــا نیــز نــوع فیلم هایشــان 
ــاب  ــس از انق ــای پ ــه فیلم ه ــر ب ــد. اگ ــر می دهن را تغیی
دقــت کــرده باشــید، هنرپیشــه ها در هــر دهــه همــان  گونــه 
لبــاس می پوشــند کــه مــردم در شــهر می پوشــند. بنابرایــن 

ــد.« ــت می کنن ــردم حرک ــا م ــواًل ب ــازها معم فیلم س
ــن  ــن مســئله در ســینما ای ــرد: »مهم تری وی خاطرنشــان ک
اســت کــه بتواننــد شــهرها را نشــان دهنــد. بــرای ایــن امــر 
بایــد بــه خیابــان رفــت و مــردم در حــال عبــور را متوقــف 
کــرد. بهتریــن حالــت بــه تصویــر کشــیدن شــهر، اســتفاده 
از دوربیــن روی دســت اســت کــه بــه توانایــی باالیــی نیــاز 
دارد. فیلم ســازان ایرانــی در ابتــدا، به جــز در مــواردی خــاص، 
توانایــی نمایــش شــهر را نداشــتند. بــه همیــن دلیــل شــهر 
ــم  ــه ه ــت. آنچ ــی ناپیداس ــای ایران ــا در فیلم ه ــا مدت ه ت
ــه عنــوان  از شــهر نشــان می دهنــد خیلــی جالــب اســت. ب
مثــال، در اول فیلــم دوربیــن را روی یک بالکــن می گذارند و 
میدانــی را نشــان می دهنــد کــه مــردم در آن در حــال حرکت 
هســتند و بعــد تیتــراژ فیلــم بــا یــک آهنــگ یــا ترانه شــروع 
ــی  ــد و مابق ــه شــهر می پرداختن ــد ب ــن ح می شــود. در همی
داســتان در فضــای خصوصــی ادامــه پیــدا می کــرد. عمومــًا 
داخــل خانه هــا یــا در نهایــت یــک پــارک را نشــان می دادند. 
بنابرایــن مــا در فیلم هــای اولیــه به نــدرت تصویــری از شــهر 
داریــم. بــا وجــود ایــن، در همیــن دوره یک تصاویــری هم از 
شــهر وجــود دارد . . . مثــًا در فیلــم خشــت و آینــه، تمامــی 
جریانــات در بطــن شــهر رخ می دهــد و نمایــش شــهر بــدون 

خلــوت کــردن آن صــورت می پذیــرد.«
ــت: »در  ــان داش ــا بی ــنت در فیلم ه ــش س ــارة نمای او درب
ــی  ــای ایران ــدی در فیلم ه ــرد جدی ــوج س ــا م ــال 48 ب س
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ــه  ــم قیصــر اســت ک ــا فیل ــن آن ه ــویم. اولی ــه رو می ش روب
داســتان آن در یکــی از محــات ســنتی تهــران و در بطــن 
جامعــة محلــی اتفــاق می افتــد. گرایشــی کــه در آن زمــان به 
ــه  ــد واقع گرایان ــه وجــود می آی ــا ب ــش ســنت در فیلم ه نمای
نیســت، یعنــی چنیــن گرایشــی در مــردم وجــود نــدارد ولــی 
کارگردانــان عاقــة زیــادی بــه نمایــش گذشــته دارنــد. هنوز 
ــد  ــت می کنن ــه روای ــن  گون هــم کســانی فیلم هایشــان را ای
ــک  ــتند. ی ــر هس ــان عقب ت ــت از زم ــوان گف ــاید بت ــه ش ک
نــوع گرایــش بــه برانگیختــن حــس نوســتالژیک در بیننــده 
بــا اســتفاده از وســایلی کــه در زمــان حــال دیگــر مســتهلک 
ــوز هــم به خصــوص در  ــوع فیلم ســازی هن ــن ن شــده اند. ای
تلویزیــون رواج دارد. بــرای مثبــت و قابــل احتــرام جلوه دادن 
ــذاری  ــرای اثرگ ــازند و ب ــن می س ــی دروغی ــنت، فیلم های س
ــوان لوکیشــن  ــه عن ــی ب ــای قدیم ــر احساســات از خانه ه ب
اســتفاده می کننــد، در حالــی  کــه زندگــی در آن هــا جریــان 
نــدارد و ایــن  حــس کــه در محــات جنــوب تهــران یــا بافت 
تاریخــی واقع انــد و زندگــی در آن هــا جــاری اســت انتقــال 
ــا گســترش ایــن مــوج،  ــد. پــس از فیلــم قیصــر و ب نمی یاب
فیلم ســازان بــه بافت هــا و محــات قدیمــی و فاقــد ســکنه 
ــران  ــا بازیگ ــد و ب ــان می رون ــان و کاش ــران و اصفه در ته
ــارة  ــد . . . درب ــه را دارای ســکنه نشــان می دهن خــود، محل
فیلم هــای اول انقــاب نیــز بایــد گفــت کــه بــه هیــچ وجــه 
شــهری نیســتند. بیشــتر حالــت انتزاعــی دارنــد و همــه یــک 
داســتان در ســتایش انقــاب هســتند، روایــت حادثــة انقاب 
ــد.  ــس ب ــاب و رئی ــتن ارب ــا کش ــف ب ــای مختل در مکان ه
ــگ  ــوع جن ــه موض ــوف ب ــا معط ــگ، فیلم ه ــروع جن ــا ش ب
می شــوند و بــا هــدف تهییــج افــکار عمومــی بــرای مبــارزه 
ــوند.  ــاخته می ش ــا س ــود جبهه ه ــگ، در خ ــه جن ــن ب و رفت
ــه فیلم هــای جنگــی  ــی پــس از مدتــی، عاقــة مــردم ب ول
کــم می شــود و فیلم هایــی جــذاب می شــوند کــه مشــکات 
مــردم را در دوران جنــگ و پــس از آن در شــهرها و جبهه هــا 
نمایــش می دهنــد، مثــل نمایــش شــهرهای جنــگ زده مانند 
ــاران  ــان بمب ــران در زم ــا ته ــغال ی ــان اش ــهر در زم خرمش

صــدام.«
اجالــی دربــارة فیلم های دهــة 70 اظهار داشــت: »تصویری 
ــان  ــًا هم ــم تقریب ــة 70 از شــهر داری ــه در فیلم هــای ده ک

ســکونت گاه های فقیرنشــین و حاشــیه ای اســت که مهاجرت 
وســیع بــه تهــران را نشــان می دهنــد. مثــًا فیلــم روســری 
آبــی داســتان دختــری کارگــر بــا مــادری معتــاد اســت کــه 
در محــات کوره پــزی حاشــیة شــهر زندگــی می کننــد و در 
یــک ماجــرای عشــقی مشــکات این بافــت هم نشــان داده 
می شــود. فیلــم زیــر پوســت شــهر هــم خانــواده ای فقیــر را 
ــر می کشــد کــه در داخــل کان شــهر تهــران در  ــه تصوی ب
ــه ای بســیار کوچــک زندگــی می کننــد. در اواخــر دهــة  خان
ــوند  ــاخته می ش ــا س ــی فیلم ه ــة 80، برخ ــل ده 70 و اوای
کــه در آغــاز مایــم هســتند و بــه مــرور ریتــم آن هــا تنــد 
می شــود. موضــوع ایــن فیلم هــا شــهر اســت ولــی در آن هــا 
ــده اند و  ــرکوب ش ــه س ــویم ک ــه رو می ش ــی روب ــا جوانان ب
فرصــت شــادمانی از آنــان گرفتــه شــده اســت. جوانانــی کــه 
از انجــام هــر کاری تــرس دارنــد. ســپس مشــکات آن هــا 
ــروع  ــواده ش ــان از خان ــه عصیانش ــود، این ک ــرح می ش مط
شــده و بــه جامعــه و نهادهــای اجتماعــی رســیده اســت. در 
واقــع زندگــی روزمــرة جوانــان و مشــکات آن هــا و اتفاقاتی 

ــد.« ــش می گذارن ــه نمای ــد ب ــه در درون شــهر می افت را ک
ــور  ــه  ط ــت: »ب ــود گف ــای خ ــدی صحبت ه وی در جمع بن
ــران از مراحــل  ــر کــردن شــهر در ســینمای ای کلــی، تصوی
گوناگونــی عبور کــرده و تصویرهای متفاوتی از شــهر نمایش 
داده شــده اســت. بیشــتر ایــن تصاویر منفــی بوده انــد و کمتر 
ــا  ــتر مکان ه ــن بیش ــم. همچنی ــهر داری ــاد از ش ــر ش تصاوی
ــا  ــا و کاباره ه ــد کافه ه ــی مانن ــی معین ــای عموم و فضاه
ــای  ــه در فیلم ه ــری ک ــای دیگ ــده اند. فض ــش داده ش نمای
پیــش از انقــاب پررنــگ بــود محلــه اســت. فیلم هــای کمی 
راجــع بــه شــهر داریــم ولــی محلــه بســیار دیــده می شــود. 
ــل از  ــای قب ــای محــل. در فیلم ه ــه هســت و جاهل ه محل
انقــاب، امامــزاده در بســیاری از فیلم هــا وجــود دارد، یعنــی 
تــا قهرمــان دچــار مشــکلی می شــد بــه امامــزاده می رفــت 
یــا مثــًا زن هــای خطــاکار بــه امامــزاده می رفتنــد و آب توبه 
روی سرشــان ریختــه می شــد. همــه بــه امامــزاده متوســل 
می شــدند و مســجدی در کار نبــود. ولــی در فیلم هــای 
بعــد از انقــاب، آرام آرام مســجد پیــدا می شــود کــه حالــت 

مــددکار دارد.«
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