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Highlights

— The relationship between the city and the movies was addressed, and the cinematic sequences were evaluated.

— Movie locations and the need to benefit from the diversity of urban spaces in Iran were addressed.

— The streets of big cities in Iranian movies are places to pass through, not to attend.

Extended abstract
Introduction 
The bond between the city and the movies is a two-way, strong one more than a century old. The movies has always been 
defined with respect to the city and urban spaces since the first days of its creation—late 19th century.
If the audience perceives urban spaces as having various functions and appropriate spatial qualities in the movie, the 
perception is associated with the real space and causes different feedbacks than those spaces in the long term.
Despite the increasing global desire to use the cinematic image of the city to achieve various layers of information, the 
Iranian movies still fails to present a correct image of the city. The beating heart of every city, urban spaces are still not 
used in the Iranian movies in the general sense.
While large, important cities such as Paris, London, New York, and Berlin are always in a two-way relationship with the 
movies and urban spaces, where the city and the various relevant issues are always exposed to cinematic representations 
as everyday, critical, or praiseworthy matters, reflection on such issues is still heretical in Iran. Especially, critical 
reflection about Tehran, as the main location in the Iranian movies, has not received much attention. A way to understand 
the urban space is to represent the city, urban spaces, and the complex, contradictory whole using the movies. Therefore, 
the main purposes of this research are to 1- examine the characteristics of different periods of the Iranian movies from the 
beginning of its formation to 2019, 2- examine different dimensions of selected works of the Iranian fiction movies after 
the Islamic Revolution of 1978, 3- extract urban space creation criteria in the fiction movies works, and 4- represent the 
image of a more human-oriented urban space in the Iranian movies. The latter suggestion is made because it is assumed 
that the Iranian cinematographer can achieve a dialectic of indicating the positive and negative aspects of the existing 
spaces in the country’s cities by using the correct criteria for representation of urban spaces in the movies, thereby 
nurturing informed, insistent viewers and causing active measures on the part of environmental designers to create more 
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humane spaces.

Theoretical Framework:
The final criteria were evaluated with the methods of analyzing the content, watching the movie, and surveying the 
city in the movie. Based on the conceptual model, the final criteria include the following in the order specified from the 
filmmaker’s point of view: the qualities of the urban space in the movie, diversity in the use of urban spaces, method 
of payment for the place, types of urban space, and types of character. The criterion of diversity in urban spaces, which 
concerns the use of these spaces in different parts of the city (not only in a specific region) with the urban surveying 
method in the movie, seeks the diversity of urban spaces presented in the city of Tehran in the fiction movies of choice 
produced after the revolution, and the final map is generated in the GIS software. 5 more criteria were examined first in 
the most important movies produced after the revolution with the method of content analysis and movie watching.

Methodology:
In a comparative study, what can help the researcher to achieve his goal is greater emphasis on simultaneous analysis and 
examination of contrasts, as practiced in this research.

Findings and Discussion:
All the above points indicate that the Iranian moviemaker still considers the city and its imposed modernity to be the 
source of many problems.
Another issue emphasized by Iranian moviemakers is to demonstrate the constant development of the city and its spaces 
regardless of the events of the story and peoples’ wishes. In some movies, no emphasis is placed on the urban space if 
actually depicted, and it is regarded simply as a background for the events of the story. All locations are focused on certain 
areas in Tehran and the like.

Conclusion:
The results of the research demonstrate that we have not been very successful in creation of urban spaces in the past 
decades, and the few spaces that have been created and recreated have not been welcomed by cinematographers for 
various reasons. Moreover, the represented urban areas have been restricted to certain areas in Tehran, which has been 
subject to the conditions mentioned in the section on findings.
Furthermore, most of the selected movies in the fiction and urban fields were filmed in Tehran, and we are faced all around 
Iran with a pure centralism in terms of selection of the location of filming in urban spaces despite the availability of a 
variety thereof. This process should be corrected to address different aspects of various cities in Iran in fiction movies.
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چکیده 
کالبد و رواِن شهر معاصر است. ارتباط مستمر شهر و سینما بر اهمیت تأثیرگذاری و  سینما بستری بدیع برای بازخوانی رابطه 
کم توجهی به فضاهای شهرِی موفق، انسان مدار و مکان مند  تأثیرپذیری توأمان بر شهرسازی و معماری افزوده است. با فرض 
کارگردان در بهره گیری از معیارهای صحیح بازنمایی فضاهای شهری انسان مدار،  در سینمای ایران و از طرفی اهمیت نقش 
این پژوهش اهداف 1_ بررسی ابعاد مختلف آثار منتخب سینمای داستانی ایران پس از انقالب اسالمی سال 1357، 2_استخراج 
معیارهای خلق فضای شهری در آثار سینمای داستانی و 3_ پیشنهاد بازنمایی تصویر فضای انسان مدارتر شهری در سینمای 
ایران را دنبال می کند. چارچوب نظری پژوهش براساس روش اسنادی گردآوری شده و معیارهای نهایی مورد استفاده در تحلیل 
کیفیت های پرداخت شده فضای شهری در فیلم، تنوع در استفاده از فضاهای  فیلم به ترتیب پنج مورد شامل دیدگاه فیلم ساز، 
شهر، نحوه پرداخت مکان، انواع فضاهای شهری و نوع پرسوناژ است. در انتخاب فیلم ها از روش دلفی، مصاحبه با اصحاب 
گرفته شد و بر این اساس 53 فیلم داخلی منتخب در سینمای داستانی پس از انقالب اسالمی،  کمک  سینما و اساتید دانشگاه 
گزینش شد. در تحلیل فیلم ها از دو روش تحلیل محتوا براساس موضوع و فاعل بازنمایی و روش تحلیل محتوای ساختگرایانه 
ایران به فضای شهری اجازه حضور  که سینمای  نتایج پژوهش نشان می دهد  براساس نشانه شناسی استفاده شده است. 
کند و هم به شهر  نداده است. بنابراین الزم است، حرکت از سینما به شهر آغاز شود تا هم سینما با مردم ارتباط بیشتری برقرار 
کمک شود. بر این اساس پیشنهاداتی برای خلق سکانس های انسانی تر و  و فضاهای شهری در درک بهتر توسط شهروندان 

بازنمایی بهتر از شهر در سینمای ایران ارائه می گردد.

گان کلیدی: سینما، شهر، طراحی شهری، فضای شهری، تحلیل محتوا، تهران. واژ
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1. مقدمه
پیوند میان شهر و سینما پیوندی دوسویه و مستحکم با قدمتی بیش 
از یک سده است. سینما از نخستین روزهای پیدایش خود _ اواخر قرن 
و فضاهای شهری  با شهر  را در نسبت  کنون همواره خود  تا  _ نوزدهم 
با  و  دوره   هر  در  فیلم ها   .)Dimendberg,2012:16( است  کرده  تعریف 
گاه نسبت به مکان ها، فضاها، فعالیت ها و رفتارهای  هر ژانری، هیچ 
پیش  در  را  آنها  از  نشانگانی  و  تصاویر  همواره  و  نبوده  بی اعتنا  شهری 
گنجانیده اند. آنچه سینما را به هنری  گاه در پس زمینة خود  زمینه و 
اعجاز انگیز تبدیل می کند، پیوند و ارتباط اجزا در چارچوب و ساختاری 
از  خصوص  به  معماری،  از  بــرخــورداری  با  فیلمسازان  اســت.  معنایی 
حس  هویت،  ایجاد  شخصیت پردازی،  بر  معنا  و  نشانه شناسی  طریق 
و  خاص  لوکیشن  بــرای  منظم  و  مناسب  فضای  ایجاد  مکان،  و  زمــان 
عبور از الیه های تاریخی و ایجاد حسی روانی و هویت در فضای فیلم 
کن و ایستا از شهر  تأثیرگذارند. تا پیش از اختراع سینما، جلوه هایی سا
و زندگی در نقاشی های رئالیستی و امپرسیونیستی قرون هجده و نوزده 
میالدی دیده می شدند. با اختراع عکاسی، شهر، فضا و زندگی شهری 
موضوع عکس های دهه های آخر قرن نوزدهم میالدی می شوند، ولی 
که با ارائه تصاویر متحرک، امکان ثبت و ضبط نه فقط  این سینماست 
گریزپا و نادیدنی زندگی مدرن شهری را به معنای دقیق  سویه های فرار، 
کالبد و فضای شهری نوپرداز را نیز به نمایش  کلمه فراهم می آورد، بلکه 
کند، موضوع صحنه  که خود طلب  می گذارد و معماری شهری بی آن 
نوین  فنون  به  گرایش  با  گران  سینما از  برخی  می شود.  فیلم ها  آرایــی 
تدوین )مونتاژ( و برخی با شیوه های صحنه پردازی )میزانسن( و دوربین 
گر،  تماشا چنانچه  ــد.  داده ان انجام  را  بازخوانی  بلند،  نمای  و  متحرک 
مناسب  کیفیات  واجد  و  گون  گونا عملکردهای  با  را  شهری  فضاهای 
ک تداعی  کند، در مواجهه با فضای واقعی این ادرا فضایی در فیلم درک 
شده و در طوالنی مدت سبب بازخوردهای متفاوت نسبت به فضاهای 

 .)Rezazade & Farahmandian, 2010( واقعی می گردد
و  می کشاند  مکان  تودرتوی  الیه های  درون  به  خود  با  را  بیننده  فیلم 
کالبد معماری بنا و معماری شهر  خ هایی بس متفاوت از  چهره ها و نیم ر
کالبد معماری و تن شهر با نشانه ها و نشانی های  به او نشان می دهد. 
مشخص، جزئی جدایی ناپذیر از داستان فیلم می شود. توجه به رابطه 
شهر و سینما، توجه به ارتباط میان مهم ترین شکل فرهنگی )سینما( و 
مهمترین شکل سازمان اجتماعی  )شهر( است. »سینما« دالی)دیداری 
کرده است. انسان روزگــار ما  که همه زندگی ما را پر  کوتاه مدت( است 
بسیار در حضور سینما زندگی می کند. باید سینما را بشناسیم؛ آن هم در 
ُکلیتش و نه در فردیتش. در انضمامیتی که با کل زندگی دارد. امروز بنا به 
تحوالتی که در جامعه شهری ایران اتفاق افتاده است، رفته رفته تمنای 
 .)Ghasemkhani,2016:22  ( است  آمدن  پدید  حال  در  شهر  شناخت 
باوجود میل روزافزون جهانی به استفاده از تصویر سینمایی شهر برای 
گون، سینمای ایران هنوز از ارائه  گونا دستیابی به الیه های اطالعاتی 
تصویری صحیح از شهر بازمانده و فضاهای شهری به عنوان قلب تپنده 
قرار  استفاده  ایــران مورد  آن در سینمای  به معنای عام  هر شهر هنوز 

نمی گیرند. 
در حالی که شهرهای بزرگ و مهمی چون پاریس، لندن، نیویورک، برلین 
و ... همواره در رابطه ای دو سویه با سینما قرار دارند و همواره فضاهای 

به  سینمایی  بازنمایی  معرض  در  مختلفشان  مسائل  و  شهر  شهری، 
تأمل در باب  قرار دارد،  یا ستایشگرانه  و  انتقادی  امری روزمــره،  مثابه 
چنین موضوعاتی در ایران هنوز از بدعت برخوردار است. خصوصًا تأمل 
انتقادی در باب تهران به مثابه لوکیشن اصلی سینمای ایران چندان 
کلیت پیچیده  مورد توجه نبوده است. بازنمایی شهر، فضای شهری و 
و متناقض آن به مدد سینما یکی از راه های فهم فضای شهری است. 
براین اساس اهداف اصلی این پژوهش 1_ بررسی ویژگی های دوره های 
مختلف سینمای ایران از آغاز شکل گیری تا سال 1399، 2_ بررسی ابعاد 
اسالمی  انقالب  از  ایــران پس  آثــار منتخب سینمای داستانی  مختلف 
سال 1357، 3_ استخراج معیارهای خلق فضای شهری در آثار سینمای 
داستانی و 4_ پیشنهاد بازنمایی تصویر فضای انسان مدارتر شهری در 
گر ایرانی با  که سینما که فرض بر این است  سینمای ایران است؛ چرا 
سینما  در  شهری  فضاهای  نمایش  صحیح  معیارهای  از  بهره گیری 
منفی  و  مثبت  توأمان  جنبه های  بازنمایی  از  دیالکتیکی  به  می تواند 
گاه و مطالبه گر  فضاهای موجود شهرهای کشور دست یافته، بیننده ای آ
را پرورانده و همچنین سبب ایجاد کنش فعال در طراحان محیطی برای 

گردد. خلق فضاهای انسانی تر 

2.چارچوب نظری
امروزه هنرهای سینمایی، شهر و طراحی شهری به سه طریق با یکدیگر 
طراحی  ایــدة  بر  سینما  در  شهر  تصویر  تأثیر  نخست،  می یابند.  پیوند 
برخی  از  شهری  طراحان  استفاده  دوم،  شهری،  طراحان  و  معماران 
آمــوزش طراحی  و  فرایندهای طراحی  در  فیلم  تکنیک های ساخت  از 
شهری و سوم، بازنمایی شهرها در سینما به عنوان رسانه ای روشنگر 
فرهنگی،  فرایندهای  و  شهری  جوامع  و  شهرها  فهم  در  تفسیری  و 
اقتصادی و اجتماعی در شهرها. فهم )امروزین( ما از شهرهای آمریکایی 
سینمایی،  هنرهای  در  شهرها  این  تصویر  به  توجه  بــدون  اروپایی،  و 
از  استفاده  پیشینه   .)Fitzmaurice & Shiel, 2001   ( دارد  کم  چیزی 
فیلم ها برای فهم پدیده های شهری به اواخر قرن نوزدهم برمی گردد؛ 
که تصاویر شهری در این نخستین فیلم ها عمدتًا، متوجه  گرچه از آنجا 
بودند،  عامه پسند  مناظر  و  بلوارها  مشهور،  خیابان های  یادمان ها، 
حاد  تناقضات  از  برخی  اغلب  نیز  آنها  در  گرفته  صــورت  تحلیل های 
 Hake( نمی گرفتند  بر  در  را  نــوزدهــم  قــرن  شهر  اجتماعی  و  اقتصادی 
و  بن  اســوالــد،  زیمل،  همچون  متفکرانی  اینها،  همه  با  امــا   .),1994
عنوان  به  عکاسی(  )و  فیلم  اهمیت  بر  خــود  تحلیل های  در  بنیامین 
که  رسانه ای  می کردند؛  کید  تأ بازآفرینی  تکنولوژی  و  بصری  بازنمودی 
قادر به تبیین پدیده های اجتماعی _ فضایی و توضیح فرایندهای تولید 

 .)Bottomore,1999( فضا بود
مطالعه  در  تفسیری  ــزار  ابـ مــتــداول تــریــن  عــنــوان  بــه  فیلم  از  اســتــفــاده 
گرفته است. در واقع این  شهرها، بیرون از حوزه طراحی شهری پر و بال 
نظریه پردازان فرهنگی، انسان شناسان شهری، جغرافی دانان فرهنگی 
نظریه پردازان  البته،  و  انتقادی  متفکران  جامعه شناس ها،  انسانی،  و 
سینمایی بوده اند که ادبیات نظری در این زمینه را تهیه و تولید کرده اند 
)Kracauer,1997(. فایده مند بودن فیلم ها در فهم واقعیت های شهری 
فیلم ها می توانند در حکم  که  این  انکار؛ نخست  امری است غیرقابل 
یک پیمایش بین المللی مناسب از شهرها باشند، زیرا امکان مقایسه 
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و سنجش میان فرم های شهری و چگونگی استفاده از فضاها را در بین 
که فیلم ها قادرند تا تجارب  جوامع مختلف فراهم می کنند.  دوم این 
منفرد(  ابنیه  تا  کالنشهر  )از  شهر  گون  گونا مقیاس های  در  را  شهری 
ارتباطات پیچیده  تا  کنند  کمک  به ما  این رهگذر  از  و  نمایند  ترسیم 

کنیم.  میان تمامی جوانب طراحی شهری را بهتر درک 
به تهران به منزله نماد مدرنیته ایرانی، در بسیاری از فیلم های سینمایی 
توجه شده است. تصویر تهران در این فیلم ها، به نوعی تاریخ تحوالت 
مدرنیته ایرانی به شمار می رود. با میانجی گری سینما و از خالل تفسیر 
آثار سینمایی می توان روابط، هویت و ساختارهای اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی فضاهای شهری و نیز تناقضات بین آنها را درک و در نهایت 
به تأملی انتقادی از مدرنیته در ایران رسید )Mahmudi,2012(. تهران 
گرچه به ظاهر منسجم و یکپارچه بوده و پروژه های نوسازی در دوره  ا
صدساله از آن شهری ساخته است و عقالنیت شهری مدرن در اشکالی 
از آن پدید آمده اما شهر از ابعادی دیگر پاره پاره و گسسته است. مدرنیته 
تهران در هر دو سویه خود آشکار شده است؛ سویه ای َپست و مبتذل 
ک و مثبت.  که نشانگر عناصر پلید در روح مدرنیته است و سویه ای پا
که می توان پارادوکس »تهران خوب« و »تهران بد« را در  از این روست 

سینمای ایران دید. 
که پس از شنیدن "تصویر شهر در سینمای ایران" به  نخستین اسمی 
ذهن متنبادر می شود، نام "تهران" است. در سینمای قبل از انقالب و 
پس از آن تصویری درست و شایسته از شهر ارائه نشده است. در نتیجه 
گران را در ارائه تصویری درست  گر بخواهیم دالیل عدم موفقیت سینما ا
کنیم باید تصویر تهران را در تاریخ سینمای ایران  از شهر جست وجو 

 .)Ghasemkhani,2016:92( کنیم دنبال 
تصویر تهران در سینمای ایران به دور از هیاهوی استودیوهای مجلل 
گزیر تصویری مستندگونه و  نا و جلوه های عجیب و غریب سینمایی، 
عنوان  به  تهران   .)Mahmudi,2012( است  داشته  واقعیت  به  نزدیک 
بزرگترین شهر و پایتخت ایران از همان ابتدای ورود سینماتوگراف تا به 
گاه سوژه آنها بوده است.  امروز، اصلی ترین بستر ساخت آثار سینمایی و 
را واجد ویژگی هایی  کالبدی، فرهنگی و اجتماعی این شهر، آن  تنوع 
 Ejlali &( که فیلمسازان را برای پرداختن به آنها ترغیب می نماید کرده 
کوچک و بی  Goharipoor,2015(. تاریخ سینمای ایران بدون تهران، 
مقدار می شود، به گونه ای که درصد فیلم هایی که از ابتدای شکل گیری 
شده اند،  ساخته  پایتخت  از  غیر  به  جایی  در  امــروز  به  تا  سینما  ایــن 
بسیار اندک است. شاید هیچ جامعه ای تا این حد سینمایش را صرف 
باشد.  نکرده  آن  حسرت های  و  رویاها  مشکالت،  مسائل،  پایتخت، 
کشوری نیز تا این اندازه به هویت شهری این  که هیچ  جالب اینجاست 

 .)Berman,2000( پایتخت بی توجه نبوده است
کمتر به موضوعاتی نظیر »خوانش شهر در فیلم ها« یا  منتقدین فیلم 
»نشانه شناسی شهر« و »رمزگشایی شهر به مثابه متن« پرداخته اند. در 
حقیقت سینما و روش های بازنمایی آن تنها در ارتباط با دیگر مکان ها 
و حوزه های جمعی متفاوت معنا پیدا می کند. دریافت »متفاوت بودن« 
از  مجموعه ای  فقط  نه  شده اند،  تشکیل  مجموعه ها  از  شهر  و  سینما 
از مکان ها و فضاهای اجتماعی  تصاویر و معانی، بلکه مجموعه هایی 
را  فضاها  و  هــا  مکان  ایــن  کــه  نهادهایی  و  فــنــاوری هــا  و  مــلــزوم  و  الزم 

 .)Shell & Morris,2012( سازماندهی و رهبری می کنند

از فضاهای عمومی یک شهر خاص در فیلم به مخاطب  که  تصویری 
 ... و  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی،  مسائل  بر  طبعًا  می شود،  ــه  ارائ
سینمایی  تصویر  ارائــه  بر  گونی  گونا معیارهای  می گذارد.  تأثیر  شهر  آن 
بر شرایط فیلم به  بنا  آنها  از  که استفاده  تأثیرگذارند،  فضاهای شهری 
تدریج الگویی صحیح از بازنمایی سینمایی فضاهای شهری متناسب 

کشور ارائه می دهد. با سینمای هر 
به  می بیند،  او  که  آنگونه  را  شهر  می تواند  هنرمند  همچون  ساز  فیلم 
شهر  واقعیت  از  عکسی  فقط  شهر  تصویر  پس  دهــد.  نشان  مخاطب 
نیست، بلکه مثل هر تصویر هنری دیگر، شهری است که هنرمند دریافته 
که از جامعه شناسی هنر دریافته ایم،  است. افزون بر این، همان طور 
این تصویر یک محصول فردی و برداشتی انتزاعی از شهر نیست، بلکه 
گاه، بخشی از روح و معنای زمانه و جامعه  گاه یا ناخودآ فیلم ساز، خودآ
خود را باز می تاباند و به همین دلیل دریافت او از شهر جزئی از میراث 
شناخت جامعه شناسانه شهر است )Ejlali & Goharipoor,2016(. ما 
که در قاب وجود دارد و دوربین سینمایی  صرفًا آنچه را تجربه می کنیم 
کرده است. فضاها  کارگردان از واقعیت گزینش  که  آنچه را ثبت می کند 
از فیلم ســازان واجــد داللــت هــای معنایی  کــدام  آثــار هر  و مکان ها در 
گر با بازنمایی شهر، به راحتی  متمایز از هم است )Barzin,1994(. سینما
می تواند تمام دیدگاهش درباره جهان را ارائه دهد؛ یک شهر خرد متنی 

 .)Ghasemkhani,2016:101( از یک کالن متن به نام جهان است
که چه  کارهایی  تکنیک های سینمایی نظیر سینماتوگرافی یعنی همه 
در حین فیلم برداری و چه پس از تولید روی نوار فیلم انجام می شوند 
که اصل تداوم یا عدم تداوم را در  )Barber,2002(. مونتاژ، عاملی است 
که سرعت و ضرباهنگ یک فیلم، یک صحنه  خصوص فضا و زمــان، 
گر  تماشا نگاه  بسط  در  فیلم  می کند. تــوان  تعیین  را  سکانس  یک  یا 
حرکت  نوع  مونتاژ،  لوکیشن،  انتخاب  قاب بندی،  مانند  ابزارهایی  با 
زاویــه آن نسبت به ســوژه، تدوین، رنگ، ریتم، صدا و سایر  دوربین و 
کی و  کاهش ظرفیت ادرا عناصر سازنده هنر ترکیبی سینما و ... می تواند 
تخیلی را تالفی نماید. به زعم بنیامین، تکنیک های سینمایی به ارائه 
که در غیر این صورت ضبط  از واقعیت می پردازند  و ساخت نسخه ای 
گاهانه  ناخودآ کــاوش   .)Benyamin, 2011( می ماندند  باقی  ناشده 
روشــی  عــنــوان  بــه  بنیامین،  تــوســط  فــضــای معرفی شــده  دوربــیــن در 
به  دستیابی  جهت  در  و  شهری  محیط های  مطالعه  و  تحلیل  بــرای 
پرسپکتیوهای نو از فضاهای شهری و معماری، می تواند مورد استفاده 
گیرد )Ward,2001(. به طور طبیعی سینما در اخذ و بیان پیچیدگی  قرار 
گونی و پویایی اجتماعی شهر، از طریق میزانسن، لوکیشن  گونا مکانی، 
سینمایی، نورپردازی، فیلم برداری، تدوین و مونتاژ سابقه طوالنی دارد 

.)Shell & Morris,2012(
معمواًل با نمایش پرسوناژها خصوصًا قهرمان اصلی فیلم و نوع برخورد 
گون فضای شهری  گونا که ابعاد  و استفاده آنها از فضای شهری است 
تصویر شده بر مخاطب روشن می شود. در زیر به مهم ترین آنها اشاره 

شده است: 
کنشی  که در مقطعی خاص از نووارگی با  پرسه زن شهری فردی است 
کم و بیش روشنفکرانه زاده می شود. این کلمه که ریشه اسکاندیناویایی 
دارد، به معنی آزاد گشتن و بی هدف در جایی حرکت کردن است. فالنور 
که پشت حجاب جمعیت با  با جهانی خیالی از تصاویر روبه رو می شود 
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او حرف می زند. 
زیستی خود:  نیازهای  موارد درمانده ای است درگیر نخستین  کثر  ا در 
لذتی  و  کیف  احتمااًل  و  داشتن  انــدک  درآمــدی  ماندن،  زنــده  به  نیاز 
آرامش  سر  از  نه  عبوری  مکان های  و  خیابان ها  در  او  حضور  حقیرانه. 
کنش او  که به دلیل بی قراری و بدبختی است.  خاطر و راحت طلبی، 
که عملی است برای نیل به حداقل معیارهای  کنشی روشنفکرانه،  نه 

.)Habibi et al,2015( زندگی
در مقاله »کالنشهر و حیات ذهنی« زیمل، ایده ای مطرح می کند و آن 
که در فارسی می توانیم آن را دلزدگی  گرفتن نگرش blaSé است  شکل 
گره  که به لحاظ تاریخی دقیقًا با مبادله اقتصادی  کنیم. شهر  تعریف 
که در آن پتانسیل های عقالنی سازی  خورده، به مکانی تبدیل می شود 
گذاشته می شود و پول دائمًا همه چیز را عقالنی می کند.  به عهده پول 
شکل  جدیدی  اجتماعی  مناسبات  شهری  زندگی  در  زیمل،  نظر  از 
می گیرد و افراد جدید با افراد قدیم تفاوت دارند و دائمًا درمعرض تحریک 
دنبال  به  شخص  این  زیمل،  نظر  از  می گیرند.  قرار  اعصابشان  مستمر 
کنشی تدافعی است. او این تیپ جدید را دلزده و بی اعتنا می نامد؛  وا
و  بی اعتنایی است  کنشی  وا کالنشهرها،  در  افــراد  اصلی  کنش  وا یعنی 
کالنشهر  برای رهاشدن وجود دارد. در  بیشتری  پتانسیل  کالنشهر  در 
گمنامی و استقالل بیشتری پیدا  امکان  انسان ها  با روستا،  در قیاس 
که فرد  می کنند. این دو پتانسیل در زندگی شهری بود؛ اما جنبه منفی 
نمی تواند به لحاظ ارادی و عاطفی درگیرش شود، او را به تیپ دلزده 
که بدون اعتنا فقط تصاویر را  تبدیل می کند؛ نظیر دوربین فیلمبرداری 

 .)Ghasemkhani,2016( ثبت می کند
در سینمای ایران درک مخاطب از فضای شهری تنها خیابان است. به 
منظور تأثیرگذاری بر مخاطب، پرورش مخاطبی مطالبه گر و استفاده از 
که می تواند مخاطب را از جنبه های مختلف  فیلم به عنوان رسانه ای 
گر باید به درک درستی از تعریف فضاهای شهری  کند، سینما گاه  شهر آ
کند. منظور از  و انواع آن رسیده و آن را به درستی به مخاطب منتقل 
فضاهای شهری در این تحقیق فضاهای باز همگانی با مالکیت عمومی 
گره ها،  و دسترسی رایگان و 24 ساعته است و طیف وسیعی از مسیرها، 
پهنه های عمومی و سبز را شکل می دهد. طراحی شهری در سال های 
کید  کیفیت آنها تأ کردن فضاهای شهری و افزایش  اخیر بر رویداد_ محور 
دارد تا آنها را هرچه بیشتر به سمت خلق مکان سوق دهد. ارائه تصویر 
که جایگاهی روشن  فضاهای متنوع شهری در فیلم های مختلف است 
از شهر را در ذهن مخاطب شکل می دهد. پاالسما عقیده دارد: »راز بزرگ 
کند.  کلیت را تداعی  که یک جزء می تواند  تأثیر هنر نیز در همین است 
کوچک می تواند داستانی را بر اساس منطق ما پیش ببرد.  یک نشانه 
کارگردان  که  به این ترتیب بیننده یک فیلم از تصاویر مجزا و تکه تکه ای 
 Habibi( »کامل در ذهن شکل می دهد فراهم آورده، یک شهر را به طور 
فضاهای  از  استفاده  در  »تنوع  معیار  از  منظور   .)& Rezai,2013:50
گــذاردن  نمایش  به  در  باید  فیلم  یک  بنابراین  اســت.  شهر«  مختلف 

فضاهای مختلف شهر تالش نماید. 
مطابق  شهری  فضای  کیفیت های  از  کــدام  هر  که  اســت  مهم  بسیار 
امنیت،  ایمنی،  ــردد.  گ ــه  ارائ به مخاطب  فیلم ســاز  و هــدف  با منظور 
حسی،  غنای  سرزندگی،  معنی،  نفوذپذیری،  خوانایی،  دسترسی، 
مهم ترین  جمله  از   ... و  مکان  حس  مکان،  هویت  پذیری،  انعطاف 

 .)Mennel,2015:22( کیفیت های فضاهای شهری هستند
همفکری  از  گرفتن  بهره  با  گران  سینما کشورها  از  بسیاری  در  امــروزه 
جامعه شناسان و روان شناسان در پی برقراری ارتباطی بهتر با مخاطب 
خود و ایجاد مکان در فیلم های خود هستند. سینما به عنوان مؤثرترین 
ابزار فرهنگی در مدیریت شهری به وسیله معماری و با توجه به ماهیت 
مکان، می تواند خاطرات جمعی شهری را برای عموم رقم زند. در این 
میان مدیران حوزه شهری با وجود تمام بحث های "عدم وجود هویت 
تاریخی"، "نداشتن فضای عمومی" و "خاطرات شهری" در مورد مکانیت 
و هویت شهرها باید دست به اقداماتی جدی بزنند و فضاهای شهری در 
کننده هویت  گردیده و به عبارتی منعکس  سینما باید دارای شخصیت 
باشند. معمواًل آن دسته از فضاهای شهری ارائه شده در فیلم به خوبی 
دیده می شوند که مکانیت آنها به مخاطب منتقل شده باشد. سینمایی 
که مکان شهری  این بهانه  نامکان ها باشد، به  که رسالت آن نمایش 
که الگوی نمایش  به معنای واقعی در شهر وجود نــدارد، عالوه بر این 
که درک، تصوری  نامکان را رواج می دهد، مخاطبی خنثی را می پروراند 
 Hoseini( روشن و مطالبه گری در خصوص فضاهای موفق شهری ندارد
غنا  شهر  به  که  است  عناصری  از  یکی  صدا   .)& Ebizadeh,2009,111
کردن تصویر ذهنی شهر به  می بخشد و شور و حال به پا می کند. محدود 
که به  ک فضا  عوامل قابل رؤیت نمی تواند یک حکم قطعی باشد. ادرا
گمگشتگی می انجامد، از طریق حواس  حس مکان یابی و جلوگیری از 
 .)Rezazade& Farahmandiyan,2010:73( می پذیرد  صورت  مختلف 
که در پژوهش حاضر مورد توجه  با این حال صدا از جمله مواردیست 
کوچک ترین جزء فیلم است و برابر  قرار نمی گیرد.  نما )شات یا پالن(، 
شدن،  خاموش  دوربین بــدون  آن،  در  که  فیلم  از  بخش  هر  با  اســت 
یک برداشت مستمر داشته است. در تصویر شماره 1 معیارهای خلق 
کنید. نماها را معمواًل بر اساس  فضای شهری در سینما را مشاهده می 
موارد مختلف می توان به نمای خیلی دور، نمای دوِر عمومی، نمای 
یا  نزدیک متوسط، نمای درشت  دور متوسط، نمای متوسط، نمای 
 Shell &( کرد نزدیک، نمای هوایی و نمای چشم پرنده دسته بندی 

.)Morris,2012:32

3. روش
فایده مند بودن فیلم ها در فهم واقعیت های شهری امری ضروری است. 
بین المللی  پیمایش  یک  حکم  در  می توانند  فیلم ها  که  جهت  این  از 
مناسب از شهرها باشند، زیرا امکان مقایسه و سنجش میان فرم های 
را در بین جوامع مختلف فراهم  از فضاها  شهری و چگونگی استفاده 
که فیلم ها قادرند تا تجارب شهری را در مقیاس های  می کنند. دوم این 
گون شهر )از کالنشهر تا ابنیه فردی( ترسیم نمایند و از این رهگذر به  گونا
کنند تا ارتباطات پیچیده میان تمامی جوانب طراحی شهری  کمک  ما 

کنیم. را بهتر درک 
فیلم، هم متن است و هم رسانه ای مکانی. برای تحلیل تصویر شهری 
فیلم های مورد نظر در این پژوهش و رسیدن به الگویی خاص هم از 
تحلیل های مکانی و هم از تحلیل های متنی بهره جسته ایم. اطالعات 
از  این پژوهش  بــرای تحلیل در  اســاس سئوال پژوهش(  )بر  نیاز  مــورد 
انتخاب  دلفی  روش  به  که  فیلم هایی  سکانس  به  سکانس  تحلیل 
شده اند، حاصل می شود. انتخاب سکانس در وجوهی انجام می شود 
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صالحی و دیگران
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که فضاهای شهری شهِر محل مناقشة فیلم ) یعنی تهران ( به تصویر 
کشیده شود.

و  فیلم  در  شهر  نقشه برداری  روش   با  فیلم ها  از  رسیده  خام  اطالعات 
که  روش تحلیل محتوا به اطالعات قابل استفاده ای تبدیل می شوند 
این  در  رسید.  می توان  نهایی  الگوی  و  اطالعات  به  آنها  از  استفاده  با 
کلی برای خلق فضای  تحقیق ابتدا معیارهایی برای رسیدن به الگویی 
شهری در سینما ارائه شد. در ادامه این معیارها برای رسیدن به الگویی 
برای خلق فضای شهری در سینمای ایران محدود می شود. معیارهای 
با روش های تحلیل محتوا، تماشای فیلم و نقشه برداری شهر  نهایی 
گردید،  در فیلم ارزیابی می شوند. براساس آنچه در مدل مفهومی ارائه 
پرداخت  کیفیت های  ســاز،  فیلم  دیدگاه  ترتیب  به  نهایی  معیارهای 
شده فضای شهری در فیلم، تنوع در استفاده از فضاهای شهر، نحوه 
معیار  اســت.  پرسوناژ  نــوع  و  شهری  فضاهای  انــواع  مکان،  پــرداخــت 
از فضاهای شهری  از آن استفاده  که منظور  »تنوع در فضاهای شهر« 
در قسمت های مختلف شهر است )نه فقط منطقه ای خاص( با روش 
نقشه برداری شهر در فیلم تنوع فضاهای شهری ارائه شده از شهر تهران 
و  می کند  وجو  جست  انقالب  از  بعد  منتخب  داستانی  سینمای  در  را 
نقشه نهایی آن در نرم افزار جی آی ِاس تولید می شود. پنج معیار دیگر با 
روش تحلیل محتوا و تماشای فیلم در مهم ترین فیلم های بعد از انقالب 
بررسی می شوند. آنچه در این پژوهش اهمیت دارد، نگاه به سینما از 
کردن  منظر طراحی شهری و تالش در جهت ارائه پیشنهاد مردم مدارتر 
اعتبار بخشیدن  بــرای  ایــران اســت.  آثــار سینمایی در  لحظاِت شهرِی 
و سندیت تحقیق در انتخاب فیلم های مورد بررسی، از تکنیک دلفی 
گرفته شده است. این  از نظرات متخصصان، بهره  بر استفاده  مبتنی 
گران صاحب نظر  متخصصان شامل برخی منتقدان و همچنین سینما
کتبی،  پرسشنامه  و  شفاهی  مصاحبه  نظرسنجی،  یک  طی  که  است 
که داستان آنها در تهران روایت می شود را تأیید  انتخاب این فیلم ها را 
کرده اند. همچنین به منظور بازشناسی تصویر فضای شهری در سینما، 
که فیلم شهری ارزیابی شوند. از  فیلم هایی مورد بررسی قرار می گیرند 
که  گران و فیلم سازان برجسته، فیلمی  کالنتری از سینما دیدگاه پیروز 
شهر را موضوع مطالعه قرار می دهد و جنس، لحن و فرم شهر را در خود 
 53 نهایت  در   .)Sadrara,2009:76( است  شهری  فیلم  می دهد،  بــروز 
از  انقالب اسالمی،  از  کــران شدة پس  ا فیلم های  بین  از  فیلم منتخب 
دهة 60 _ 90 انتخاب شد. به منظور بررسی معیار "تنوع در استفاده از 
فضاهای شهر" از روش نقشه برداری فیلم از شهر، در نرم افزار سیستم 
که  ترتیب  ایــن  به  اســت.  شــده  استفاده   )GIS( جغرافیایی  اطالعات 
و  مهم ترین  انتخابی،  فیلم های  سکانس  به  سکانس  تحلیل  با  ابتدا 
مورد  فیلم ها  از  هریک  در  که  بیرونی  و  شهری  فضاهای  شاخص ترین 
نقشه   GIS افــزار  نرم  در  سپس  شد.  مشخص  گرفته اند،  قــرار  استفاده 

کندگی فضاهای شهرِی استفاده شده، تولید شد.  پرا

3.1. روش تحلیل محتوا
که  کالبدی خود، از منظری ذهنی نیز برخوردارند  کنار وجوه  شهرها در 
هر   .)Linch,2013( گره خورده است  آنها  به  کیفیت بصری منسوب  با 
که به  تصویر متشکل از دو عنصر است؛ یکی »فاعل بازنمایی« یعنی آن 
کل طبیعت تفکیک می کند و  از منظره  را  تصویر می نگرد و احیانًا آن 

از فیلتر ذهن خود می گذراند و به شما نشان می دهد. دوم آنچه به آن 
که فیلم ساز  نگاه می شود یا »موضوع بازنمایی«. از این دیدگاه، دوربین 
کارگردان به عنوان آفریننده فیلم( پشت سر آن قرار دارد را  )و مشخصًا 

می توان فاعل بازنمایی دانست و متن شهر را موضوع بازنمایی.
فاعل بازنمایی در تصویر شهر همان زاویه دید بصری فیلم ساز به شهر 
که به دو بحث جهان بینی و نگاه فیلم ساز به شهر و سلیقه ها و  است 
که به نوعی  انتخاب های شکلی )فن شناختی و فرمی( تقسیم می شود 
ابزار دست فیلم ساز برای ارائه تصویر مورد نظر او از شهر هستند. فاعل 
که  بازنمایی ترکیب از دو مؤلفه "رویکرد و نگرش فاعل بازنمایی" است 
کرده، معنا  که از طبیعت جدا و ثبت  در واقع با نگاه خود به تصویری 
می بخشد و از سوی دیگر "ابزارهای در اختیار" او که در شکل گیری تصویر 
دارند.  مهمی  نقش  تصویر،  کننده  مصرف  به  تماشا  موضوع  انتقال  و 
که در اتاق تدوین و  برای فیلم ساز دوربین و نور و سایر وسایلی هستند 
کار می آیند. فاعل بازنمایی از این ابزارها برای ساختن  ج از آن به  یا خار

تصویر استفاده می کند.
بدیهی  و  است  شهری  فضاهای  تحقیق  این  در  بازنمایی«  »موضوع 
دانست:  مؤلفه  دو  از  ترکیبی  ــوان  ت مــی  شهری را  فضاهای  کــه  اســت 
»کالبد« و »تعامل ها و رویدادهای فضا«. براساس دیدگاه اجاللی )1394( 
فاعل بازنمایی )فیلم ساز( با استفاده از ابزارهایش )تکنیک ها( موضوع 
بازنمایی را رمزگذاری می کند. برای استخراج تصویری از شهر، تجزیه آن 
که پایه رسیدن به معنا و  به عناصر متشکله اش، مقدمه ترکیبی است 
کلی  کلی تصویر را فراهم می آورد. روش رسیدن به این معنای  محتوای 
مواجهه  در  نظام مند  و  کمی  محتوای  تحلیل  اما  محتواست،  تحلیل 
آنها عمومًا عناصر بصری در خدمت معنای  که در  پدیده ای هنری  با 
ارائــه دقیق  و  نبوده و حتی دستیابی  ایــده آل  قرار می گیرند،  اثر  ذهنی 
نتایج به صورت توزیع فراوانی هم در رسیدن به اهداف پژوهش هایی 
کمکی نمی کند. برای نمونه ممکن است عنصری همچون  این چنین 
خیابان، بارها در فیلم های مختلف تکرار شده باشد، اما استفاده از آن 
گاه به مثابه فضایی آرام و لذت  ک و دلهره آور،  گاه به عنوان فضایی ترسنا
اثر و یا  گاه تنها در نقش بستر داستان و به عنوان فضایی بی  بخش، 
که توجه به تکرار  ده ها هدف دیگر َمد نظر بوده باشد. بنابراین هرچند 
گیرد، اما به نظر  جلوه های بصری و عناصر شهری باید مورد توجه قرار 
که  می رسد ارتباط میان این عناصر و طرح داستان و در نهایت معنایی 
به وسیله آنها از شهر، فضاهای شهری و شهرنشینی القا می شود، بسیار 
مهم تر است. در این شرایط، تحلیل محتوای ساخت گرایانه می تواند به 

گیرد. عنوان روشی مناسب مدنظر قرار 

3.2. تحلیل محتوای ساخت گرایانه
کمی نیست، بلکه حتی  کوایل معتقد است ساخت گرایی نه تنها  مک 
با شمارش به عنوان راه رسیدن به معنا مخالف است؛ زیرا بر این باور 
که معنا از روابط، تقابل ها و شرایط متن حاصل می شود و نه از  است 
کمیت ارجاعات. دوم این که، در اینجا توجه اصلی به محتوای پنهان اثر 
است و نه معنای ظاهری آن. یعنی معنای پنهان اساسی تر و مهم تر به 
که، نظام مند بودن ساخت گرایی با نظام مندی  شمار می آید. سوم این 
تحلیل محتوا متفاوت است. سرانجام این که، ساخت گرایی این فرض را 
نمی پذیرد که جهان واقعیات اجتماعی متشکل از دنیاهایی کم و بیش 
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کدام شیوه خاص خود را طلب می کند.  که نفوذ هر  مجزا از معانی است 
ساخت گرایانه  محتوای  تحلیل  ذیل  ذر  نشانه شناسی  روش  بنابراین 

پیشنهاد می گردد.
آوا یا  از یک "مفهوم" و "یک  هر نشانه ترکیبی است  - نشانه شناسی: 
سوسور،  دو  فردیناند  نمود.  تجزیه  اجــزا  به  را  آن  نمی توان  که  تصویر" 
به  "آوا_تــصــویــر"  و  "مفهوم"  به جــای  را  و »مــدلــول«  دو اصطالح »دال« 
از  جــدا  منطق،  ایــن  صحیح تر  درک  بــرای   .)Koeck,2012( می برد  کــار 
استخراج نشانه ها از متن )در اینجا فیلم( روابط بین نشانه ها نیز باید 
گیرد. روابط، معانی را به وجود می آورند و پژوهشگر باید این  مد نظر قرار 
کند. دوسوسور، دو روش را برای درک این  ساختار را از فیلم استخراج 
ساختار از هم متمایز می نماید: ساختار انگاره ای یا جانشین و ساختار 
که  زنجیره ای یا همنشین. این دو نوع ساختار به تمایزی بر می گردند 
میان دو مفهوم »هم زمان« و »در زمان« وجود دارد. دوسوسور همزمان 
کار می برد.  را به معنای »تحلیلی« و در زمان را به معنای »تاریخی« به 
آن  عناصر  میان  که  روابطی  به  متن،  یک  هم زمان  مطالعه  بنابراین 
وجود دارد، توجه نشان می دهد و مطالعه در زمان، نحوه تکامل روایت 
را می نگرد. به سخن دیگر، تحلیل هم زمان متن به دنبال جفت های 

متضاد نهفته در متن است، اما تحلیل درزمان بر تسلسل پیشامدها 
 .)Ahmadrash & Gholami,2013:13( کید دارد که روایت را می سازد، تأ
بنابراین در یک بررسی تطبیقی، آنچه بیشتر می تواند پژوهشگر را در 
کید بیشتر بر تحلیل هم زمان و بررسی  نیل به هدف خود یاری رساند، تأ

گرفته است. که در این پژوهش مورد استفاده قرار  تضادهاست 

4. بحث و یافته ها
آثار منتخب در بازة زمانی سه ماهه براساس معیارهای نهایی استخراج 
گرفت و سعی شد فاصلة مشخصی در مشاهدة  شده، مورد بررسی قرار 
کی نویسندگان به حداقل  کنش ادرا فیلم ها لحاظ شود تا تأثیر زمان در 
ویژگی   و  شد  مشاهده  توقف،  بــدون  نخست  وهلة  در  فیلم ها  برسد. 
کیفیات پرداخت شده  پرسوناژ، نحوة پرداخت مفهوم مکان و تعداد و 
گردید. سپس با عمیق تر شدن  فضای شهری مستتر در فیلم شناسایی 
شناخت نویسندگان از چارچوب فیلم ها، تحلیل سکانس به سکانس 
گرفت و دیدگاه و نوع نگاه فیلم ساز به شهر و نوع نماها مطابق  انجام 
جدول شماره 1 استخراج شد. به منظور رعایت حجم مقاله، از هر دهه 

یک فیلم قرار داده شده است.

جدول شماره 1: تحلیل یافته های حاصل از بررسی معیارهای خلق فضای شهری در سینمای بعد از انقالب ایران
نام فیلم، 

کارگردان، سال 
کران ا

ویژگی پرسوناژ
دیدگاه و نوع نگاه فیلم ساز به شهرکیفیت های پرداخت شده فضای شهری در فیلمنحوه پرداخت مفهوم مکان

فضای بیرونی
مکان/ 
نامکان

مدلولدال
دال )وقایع فیلم در رابطه 

با شهر(
مدلول )دیدگاه فیلم ساز(

اجاره نشین ها، 
داریوش 

مهرجویی، 1365

افرادی سرگردان در 
مواجهه با مدرنیته ای 

گذشت  که پس از 
کنار  سال ها هنوز با آن 

نیامده اند

خیابان
محله
بزرگراه

مکان
مکان

نامکان

دور بودن خانه از شهر-
 فضای طراحی نشده محله-
 مشخص نبودن اسم محله-

ک های اطراف خانه   ساخته نشدن پال
محل نمایش و خلوت بودن حتی در روز

دسترسی 
نامناسب-

  عدم وجود هویت 
مکانی- 

 عدم وجود حس 
امنیت

ک های  ساخته نشدن پال
اطراف خانه محل نمایش و 

خلوت بودن حتی در روز

عدم وجود هویت مکانی-  عدم 
وجود حس امنیت

دختری با 
کفش های کتانی؛ 

رسول صدر 
عاملی، 1377

شخصیت اصلی 
فیلم پرسه زنی یک 
روزه دختری جوان 
را در دل شهر روایت 

می کند

اتوبوس
بزرگراه

خیابان
کسی تا
سینما
پارک

نامکان
نامکان
مکان

نامکان
مکان سوم

مکان

سینما-
 هتل-

 مرکز خرید-
خرده فروشی در خیابان ولیعصر-

تداخل سواره و پیاده-
مزاحمت خیابانی

تنوع عملکردی- 
 عدم وجود حس 

امنیت

ساختمان های در حال 
ساخت و ساز- حفظ 

دیدگاه های سنتی شهر- 
نمایش محالت شمال شهر و 

جنوب شهر

شهری در حال توسعه و شهر 
گذشت  که با وجود  مدرنی 

سال ها خواست مدرن شدن در 
مردم آن وجود ندارد- مقایسه 

محالت شمال و جنوب، مفهومی 
به جا مانده از دهه 40

سنتوری؛ داریوش 
مهرجویی، 1385

پرسوناژ اصلی فردی 
دلزده است

ایستگاه مترو
بزرگراه

سالن کنسرت 
)کاخ نیاوران(
کوچه و محله

زاغه های درون 
شهر

نامکان
نامکان
مکان
مکان

نامکان

خلوت بودن خیابان در شب-  
کاخ نیاوران-   کنسرت در  برگزاری 

کاخ نیاوران-   نمایش عناصر تاریخی نظیر 
راه رفتن در مسیر جوی آب

عدم وجود 
حس امنیت-  

سرزندگی-  
عدم وجود هویت 

مکانی-  غنای 
حسی

آشنایی شخصیت های اصلی 
کاخ نیاوران- در 

نمایش محالت شمال شهر و 
محالت حاشیه ای-

پرسه به تنهایی شخصیت 
اصلی در موقعیت های 

مختلف در دل شهر

فضاهای شهری که می توانند 
محلی برای آشنایی با افراد جدید 

و شانس های نو باشند_
مقایسه محالت شمال و 

حاشیه ای، مفهومی به جا مانده 
از دهه 40

که از  انزوا و از خودبیگانگی 
دستاوردهای مدرنیته است

ابد و یک روز؛ 
سعید روستایی، 

1394

پرسوناژ اصلی افرادی 
دلزده و به لحاظ 
ارتباط با محیط 

اطراف خنثی هستند

کوچه و محله
بزرگراه

رستوران
کالنتری

فضای بی دفاع 
بین بلوک های 

ساختمانی 
مسکن مهر

مکان
نامکان

مکان سوم
نامکان
نامکان

اسم بردن از محله پاسگاه نعمت آباد در 
کالنتری-

خرید و فروش ساده مواد مخدر در محله 
و پارک-

کنین- نزاع در محل بدون توجه به سایر سا
اشاره به محل دور مسکن مهر و فاصله 

از تهران-
فضاهای خالی از انسان و رویداد در 

مسکن مهر

عدم وجود حس 
امنیت-

دسترسی و 
مکان یابی 
نامناسب-
عدم وجود 

سرزندگی و امنیت 
در فضا

روایتی از طبقه پایین جامعه 
بدون ارتباط با فضای محله و 
بدون ارتباط با فضای مسکن 

که نمایش داده  مهری 
می شود-

انتخاب جغرافیای مناسب 
که  برای قشری از اجتماع 
روایت می شود و اشاره به 

نام آن

کان بی توجه به  کما که  شهری 
طبقات اجتماعی مختلف به 
توسعه خود ادامه می دهد-

اهمیت مکان برای فیلم ساز
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4.1. تحلیل نوع پرسوناژ و نحوه پرداخت مکان در فیلم های ایرانی 
بیرونی  فــضــای  در  فیلم  ــاژهــای  پــرســون نــمــایــش  نـــوع  ــریــن  مــتــداول ت
میان  فیلم  شخصیت  دادن  قرار  ایران  سینمای  منتخب  درفیلم های 
شهر  با  را  خود  غم  و  تنهایی  شخصیت ها،  کثر  ا اســت.  جمعیت  انبوه 
شریک می شوند. انزوا و بی هویتی شخصیت اصلی یکی دیگر از نحوه 
پرداخت شخصیت در مواجهه با جامعه و شهر در سینمای ایران است. 
با فضای  ارتباط  در  یا  ایران  فیلم های سینمای  اصلی  شخصیت های 
گردی  شهری به شکلی خنثی روایت می شوند و یا به صورت خیابان 
دلزده. در هیچ یک از فیلم های سینمای ایران رابطه شخصیت اصلی 
کاربر، روایت نمی شود. در بیشتر  فیلم با فضای شهری به صورت یک 
کاویدن  فیلم ها، فضای شهری نمایش داده شده را به منظور مکث و یا 
گر هم به واسطه شخصیت  شخصیت اصلی در فضا انتخاب نمی کنند. ا
که  گذراست  کشیده شود، به قدری سریع و  به نمایش  اصلی مکانی 
کردن را به بیننده نمی دهد؛جز در مکان های سوم  امکان مکث و فکر 
مکان  با  درگیر  شخصیتی  گــر  ا حالت  بهترین  در  کافی شاپ ها.  یعنی 
روایــت شود، آن مکان و فضا قطعًا مربوط  ایــران  نمایش در سینمای 

ایران در فیلم های  بازنمایی شده سینمای  به محله است. فضاهای 
که رویداد خاصی در  منتخب به ندرت به مفهوم مکان به معنای جایی 
آنها در جریان است و خاطره و معنایی را با خود به همراه دارد، نزدیک 
و  چایخانه  قهوه خانه،  کافی شاپ ،  واقع  در  سوم  مکان های  شده اند. 
که به دلیل فقدان فضای شهری در سینمای ایران،  رستوران هستند 
این فضاها به عنوان فضای شهری، تلقی و بازنمایی می شوند. در واقع 
قویًا  ایرانی  گران  سینما نامکان ها«ست.  سینمای  ایــران،  »سینمای 
به رسالت مکانی بودن هنر سینما بی توجه بوده اند. نه تنها سینمای 
کیدی خاص بر بازنمایی رویدادهای فیلم در  ایران در تمامی فیلم ها تأ
کسی، اتوبوس، مترو، ترمینال، فرودگاه و زمین های رها  فضاهایی نظیر تا
شده شهری )نظیر فضاهای زیر پل( دارند، بلکه فضاهایی نظیر خیابان، 
که به ذات، نامکان  محله، مرکز خرید، دانشگاه و ... یعنی فضاهایی 
نیستند نیز به دالیلی نظیر مشخص نبودن نام آنها، فقدان رویداد، عدم 
نمایش نشانه های شاخص در آنها و ... به صورت نامکان هایی بی نام 
و نشان بازنمایی می شوند. در جدول شماره 2 نامکان ها در فیلم های 

منتخب مشخص شده است.

گی های نمای سینمایی از فضاهای شهری براساس نوع شات جدول شماره 3: ویژ

نزدیکنزدیک متوسطدور متوسطنمای دورانواع 

مصادیق

معرفی  یا  و  وسیع  خیابان های  و  بزرگراه ها  در  موقعیت  معرفی 
نخستین برخورد فیلم با یک فضا معمواًل محالت- نمای وسیعی 
از سیلوئت شهری و یا خط آسمان شهر به تصویر می کشد. این 
نما نه برای ستایش، به نمایش کشیدن زیبایی شهر و یا نمایش 
خط تاریخ و نشانه های شهری بلکه معمواًل پس از وقایع تیره 
فیلم و ربط دادن این وقایع تیره و نیز مسائلی نظیر تنهایی و 
انزوای شخصیت های فیلم به جامعه و شهر و  برای مذمت شهر 

و آلودگی آن است.

فضاهایی  در  مــعــمــواًل 
ــر پــــــــارک هــــــــا،  ــ ــیـ ــ ــظـ ــ نـ
کوچه ها  و  پــیــاده رو هــا 
بــــرای  و  ــاه  ــگــ ــشــ ــ دان و 
نظیر  مــوقــعــیــت هــایــی 
نفره  دو  گــفــت وگــوهــای 
کــودکــان در  ــا بـــازی  و ی
اســتــفــاده  مــــورد  محله 

گرفته است. قرار 

فضا،  در  فـــرد  نشستن  نــمــایــش 
ارتباط فرد با فرد یا افرادی دیگر 
در  یکدیگر  ــا  ب ــردن  کـ صحبت  و 
فضا ست. این نما در فیلم های 
معمواًل  ایــران  سینمای  منتخب 
رســتــوران هــا  کــافــی شــاپ هــا،  در 
و ایــســتــگــاه هــای اتــوبــوس مــورد 

گرفته است. استفاده قرار 

متداول ترین نما برای نمایش احساس 
ــادی  ــســـاس شـ ــرد در فــضــاســت. احـ ــ ف
ــزوای  ــ انـ ــاس  ــسـ فـــضـــا، احـ ــــان در  ــــودک ک
از  شخصیت های اصلی و بسیاری دیگر 
نمایش  به  نما  این  از طریق  این دست 
منتخب  فیلم های  در  می شود.  کشیده 
تنها احساس غم و دلزدگی با این نما و 
غالبًا در فضای داخلی ماشین به نمایش 

کشیده شده است.

جدول شماره 2: نامکان ها در فیلم های منتخب

فیلمنامکانفیلمنامکان

کنار اتوبان سلطان، زیر نورماه، زیر پوست شهربزرگراهنفس عمیق، النتوری، شمعی در باد، زیر نور ماه، بارکدفضاهای زیر پل و زمین  های 

کتانی، شهر زیبااتوبوسبه همین سادگی، ساالد فصل، بوتیکپل عابر پیاده نفس عمیق، دختری با کفش های 

کسیامروز، رستگاری در 8:20 دقیقهبیمارستان جدایی نادر از سیمین، شب های تهران، بارکدتا

کو؟هتل کفشاهایم  کشی و  ساعت 5 عصر، قصه ها، بوتیکمتروسگ 

یک روز بخصوص، سنتوری، پل چوبی، بارکدساختمان نیمه سازساالد فصلمسافرخانه

کمه در خیابانفرودگاهخشم و هیاهو، انتهای خیابان هشتمکارواش سگ کشی، تقاطع، محا

نیمه پنهان، النتوری، سلطانترمینالجدایی نادر از سیمین، انتهای خیابان هشتمپمپ بنزین

3.44.2. تحلیل انواع فضاهای شهری در فیلم های ایرانی
گران ایرانی درک درستی از مفهوم فضای  که سینما کرد  می توان بیان 
به  می توان  را  ــران  ای سینمای  در  فضاها  پرتکرارترین  نــدارنــد.  شهری 
کافی شاپ، رستوران و قهوه  خانه، درون  ترتیب خیابان و محله، پارک، 
ماشین، نمایش شهر از قاب پنجره، پشت بام، بالکن و تراس یا آسانسور 
سینما،  و  تئاتر  سالن  کنسرت،  سالن  مدرسه،  دانشگاه،  شیشه ای، 
گالری و کتاب فروشی، فضای عمومی مجتمع های مسکونی، مرکز خرید 

و فروشگاه، بازار و قرارگاه های رفتاری نام برد.

4.3. تحلیل انواع نما در فیلم های ایرانی
ترتیب  به  منتخب  فیلم های  در  شهری  فضای  از  نماها  پرتکرارترین 
نماهای دور، نمای دور متوسط، نزدیک متوسط و نمای نزدیک است 

که در جدول شماره 3 مشاهده می شود. 
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4.4. تحلیل کیفیت فضای شهری در فیلم های ایرانی
کیفیات سرزندگی، هویت مکان و حس  گرفته،  آنچه مورد غفلت قرار 
کردن قصة شخصیت ها بی توجه به روایت فضا  امنیت است. دنبال 
می تواند از سرزندگی فیلم ها بکاهد. شانس رویارویی در فضاهای شهری 
نیز یکی از موارد بازنمایی سرزندگی است که در تعداد معدودی از فیلم ها 
که نمونة مناسب آن در فیلم چهارشنبه سوری،  بازنمایی شده است 
تجریش ناتمام، زندگی با چشمان بسته و تاحدودی به همین سادگی 
رویدادهایی  از  یکی  نیز  شهری  فضای  در  فیلمبرداری  اســت.  بارکد  و 
که می تواند درگیر شدن شهروندان با رویدادی جدید و بازنمایی  است 
سرزندگی در فضای شهری باشد اما تنها دو فیلم از فیلم های منتخب 
که در هیچ یک از آنها شهروندان را در  کشیده اند  این رویداد را به تصویر 
کنار فیلمبرداری در لوکیشن نمی بینیم. فیلم دیدن دونفره در فضای 
شهری در فیلم پل چوبی نیز از دیگر مصادیق سرزندگی نسبی است. 
چنار به عنوان نماد تهران، خیابان ولیعصر، سردر دانشگاه تهران، برج 
میالد، برج آزادی، خانه هنرمندان، باغ فردوس و ... از نمونه  فضاهایی 
را به  از فضای شهری  کارگردان قصد داشته، هویت سطحی  که  است 

نمایش بگذارد. 
و  اموال عمومی، خشونت  به  آسیب  درگیری،  و  نزاع  بازنمایی دزدی، 
که همگی نشانه ای از نارضایتی مردم و  اعتراض در فضاهای عمومی، 
کارآمدی شهر و فضای شهر و ساختارهای اداره کننده آن است، فروش  نا
مناسب  نورپردازی  عدم  شب،  در  جداره ها  نبودن  فعال  مخدر،  مواد 
کوچه های باریک جنوب و بافت فرسوده مرکز  فضاهای بیرونی در شب، 

شهر و ... از نشانه های ناامنی در آثار منتخب است.
دوچرخه سواری دختر شخصیت اصلی در شب، در فیلم »دیشب باباتو 
که حس امنیت در فضای عمومی را  دیدم آیدا« از معدود مواردی است 
بازنمایی می کند. امنیت زیاد ناشی از چشمان خیابان در محالت ایرانی 
کننده  که به آن پرداخته شده، بیان  در فیلم »زندگی با چشمان بسته« 
گاهی می تواند آزاردهنده باشد و تا  که امنیت زیاد نیز  این مطلب است 

حدودی می تواند رنگ فضولی به خود بگیرد.
حضور  مختلفی  گونه های  به  فیلم ها  تمامی  در  آن  فضاهای  و  شهر 
که  آن چنان  بیرونی  و  شهری  فضاهای  به  فیلم ها،   از  برخی  در  دارد. 
به  داخلی  فضای  یک  از  رفتن  ــرای  ب تنها  و  نمی شوند  پــرداخــت  باید 
یک فضای داخلی دیگر هستند. در برخی دیگر بخش هایی از شهر به 
واسطه داستان بازنمایی شده و بستر بخشی از وقایع فیلم می شود و 
در برخی دیگر تمامی وقایع فیلم در شهر روایت می شود. تمامی این 
ک  اشترا اوســت.  دیدگاه  و  شهر  به  فیلم  کارگردان  نگاه  نتیجه  حــاالت 
از زمان  این دیدگاه  نگاه منفی به شهر است.  کثر فیلم های منتخب  ا
تولد موج نو همراه با فیلم ساز ایرانی بوده و در هیچ یک از فیلم ها، شهر 
از فیلم ها  اتفاقات نو و هیجان انگیز نیست. در هیچ یک  بستری برای 
تــازه و از نو ساختن و از نو دیدن  شهر بستری بــرای رویــارویــی با افــراد 
را  آن  فضاهای  و  شهر  ایرانی،  کارگردان  فیلم ها  از  هیچ یک  در  نیست. 

ستایش نکرده است.
در معدود مــوارد تنها به معرفی و ستایش نسبی محله و مزایای آن و 
فضاهای  و  شهر  نمایش  است.  شده  کتفا  ا آن  دادن  دست  از  حسرت 
مدرنیته ای  منفی  پیامدهای  نمایش  فیلم ها  از  بسیاری  در  بیرونی 
تحمیلی است که هیچ گاه زمینه آن برای شهر ایرانی مهیا نشد و پذیرش 

آن برای شهروند ایرانی بسیار دشوار بوده است.
و  ها  خیابان  پیمودن  از  تصویری  با  فیلم  تیتراژ  فیلم ها  از  برخی  در 
از تهران آشنا  کلیتی  فضاهای شهری تهران آغاز می شود، تا بیننده با 
کجاآبادی بی نام و نشان  شود. در برخی از فیلم ها این پیمودن به نا
کوچه های جنوب شهر  می رسد، نظیر »اجاره نشین ها« و در برخی به 
گونه ای این ارتباط به صورت نسبی  می رسد، نظیر »مرسدس« و یا در 
با شهر قطع می شود، نظیر »مکس«. در برخی از فیلم ها نیز شهر یک 
کرد،  مشاهده  دور  از  تنها  باید  را  آن  که  است  لمس  غیرقابل  کجای  نا
که داستان را در یکی از مناطق اطراف شهر روایت  گیالس«  نظیر »طعم 
کید بر تیره بودن  گاهی اوقات فیلم با تصاویر غیررنگی برای تأ می کند. 
کمه در خیابان« و »برف روی کاج ها«.  نمایش داده می شود، نظیر »محا
که فیلم در آن روایت می شود را  که بیننده ساختار فضای بیرونی  این 
خصوصًا در فیلم های اجتماعی سینمای ایران درک نکند و نوع پیوند 
او با فضا را نفهمد، نشانه ای از بی توجهی فیلم ساز به لوکیشن و مکان 
گاه در فیلم های منتخب، شخصیت های اصلی داستان تنهایی  است. 
گاه غم خود را  خود را با شهر شریک می شوند، مانند »سعادت آباد« و 
مانند«سنتوری«. گاه با هجمه ای از سئوال های حل نشده به پرسه زنی 
کفش های  با  مانند«دختری  می شوند  تبدیل  شهر  خیابان های  در 
از مشکالت به  فــرار  بــرای  گاه  نور مــاه، به همین سادگی« و  کتانی، زیر 
که با آنها در شهر آشنا شده اند، مانند »بوتیک«.  افرادی پناه می برند 
در بسیاری از موارد نیز هرگاه شخصیت اصلی با مشکلی مواجه می شود 
النگ  )عمومًا  شهر  از  نمایی  می شود،  روایــت  داستان  در  مشکلی  یا  و 
شات( نمایش داده می شود، نظیر »تقاطع، طهران- تهران، دربند«. در 
برخی از فیلم ها نظیر »زندگی با چشمان بسته شهر« با ستایش یکی از 
فضاهای شهری یعنی محله آغاز می شود، اما بالفاصله پس از مواجهة 
شخصیت اصلی با جامعه تمامی معادالت برهم می خورد؛ دیگر حتی 
خود محله به زیبایی قبل بازنمایی نمی شود. تمامی این موارد نشان 
که فیلم ساز ایرانی هنوز شهر و مدرنیته تحمیلی آن را منشأ  از آن دارد 

بسیاری از مشکالت می داند.
نمایش توسعه دائم شهر و فضاهای آن بدون توجه به وقایع داستان و 
کید  که فیلم سازان ایرانی بر آن تأ خواست افراد نیز یکی از مواردی است 

داشته اند.
گر فضای شهری به تصویر کشیده می شود، بر آن  در برخی از فیلم ها نیز ا
کیدی نمی شود و تنها زمینه ای است برای وقایع داستان مانند  هیچ تأ

»یک روز به خصوص«. 

4.5. تحلیل تنوع در استفاده از فضاهای شهر در فیلم های ایرانی
که به منبعی  تعریف و بازنمایی مناسب فضاهای شهری، عالوه بر این 
مهم برای دسترسی به تصاویر شهر در طول زمان تبدیل می شود، برای 
پرورش  را  مطالبه گر  شهروندی  می تواند  و  است  الهام بخش  طراحان 
گستردگی موقعیت فضاهای عمومی شهر تهران به  دهد. براین اساس 
تفکیک فیلم های منتخب چهار دهه بعد از انقالب در تصویر شماره 
طراحی  بازنمایی  پیشنهادات  نیز   5 شماره  جدول  و  شده  مشخص   1
شهری انسان  مدار منطبق بر فرهنگ ایرانی_ اسالمی را نشان می دهد.
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کندگی فضاهای شهری شاخص بازنمایی شده در فیلم های منتخب سینمای ایران در شهر تهران تصویر شماره 1: پرا
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ن
ی نادر از سیمی

جدای

دیدگاه  از  باید  ایــرانــی  کــارگــردان هــای 
منفی خود به شهر فاصله بگیرند؛ باید 
که شهر تنها سیاه و منفی  توجه شود 
نیست. نکات مثبت در رابطه با شهر 

نیز باید بازنمایی شود.

داشتن  شهر  به  تیره  نگاه  تنها  از  گرفتن  فاصله  ــرای  ب
قــرار دهــد، به  کــاوش  را مــورد  ایرانی باید شهر  کارگردان 
معانی  سازی  باززنده  با  کند،  نگاه  دیگری  جور  فضاها 
در  بداند،  خــود  آن  از  را  فضاهایش  و  شهر  خــاطــرات،  و 
پــرده آبی  بــدون جلوه های ویــژه و  راستای هدف خود 
یا بعضی مــوارد را حذف  الحاقاتی به فضا داشته باشد 

کند. 

ساز
ی و دیدگاه فیلم

جهانبین

ک
بوتی

بارکد

غیرقابل  کــجــای  نــا یــک  از  بــایــد  شهر 
ــوس بـــرای  ــم ــل ــی م ــای ــض ــس بـــه ف ــم ل
بازنمایی تبدیل شود. نوع نگاه فیلم 
کالنشهر  یک  تنها  نباید  شهر  به  ســاز 

مخوف در حال توسعه باشد.

ــی غـــیـــر ضـــــروری  ــایـ ــمـ ــازنـ نــخــســتــیــن قـــــدم حـــــذف بـ
یا خط آسمان شمال  ساختمان های در حال ساخت 
گر فیلم ساز ایرانی تمنای بازگشت به اصل  شهر است. ا
بازنمایی  را  ایــده آل خود در شهر  ک های  باید مال دارد، 

که تنها منتقد مدرنیته باشد.  کند، نه این 

ی
ی کتان

شها
ی با کف

دختر

اتفاقات  روایـــت وجــه منفی  بــر  ــالوه  ع
فیلم در شهر، باید اتفاقات مثبت نیز 

در فضاهای شهری روایت شوند.

این امر از طریق شانس های دوباره، آشنایی های تازه و 
خ می دهد. برای  مواجهه با فضاهای شهری مختلف ر
شخصیت  کتانی  کفش های  با  دختری  فیلم  در  مثال 
فریب  که قصد  غریبه  با مردی  آشنایی  به جای  اصلی 
آشنا  با دختری همسن خود  را داشــت، می توانست  او 
شود و به واسطه آشنایی با او شانس رویارویی با اتفاق یا 

فضایی تازه را داشته باشد.

سلطان

بیننده باید به فهم صحیحی از رابطه 
شخصیت ها با فضا برسد.

ساختار  نمایش  قــدم  نخستین  امــر  ایــن  تحقق  بـــرای 
کلی است.  فضایی لوکیشن های بیرونی فیلم هرچند 

دختر

با  نــیــویــورک  مانند  دارد  نــیــاز  تــهــران 
نــظــرهــای مــتــفــاوت بــازنــمــایــی شــود. 
کسترِی شهر، نه تنها  نمایش تیره و خا
آن  پیشرفت  بــه  و  نیست  آن  نفع  بــه 
کمک نمی کند و بد بودن آن را بدیهی 

و تغییر ناپذیر جلوه می دهد. 

شدن  شریک  چــون  عواملی  طریق  از  مهم  ایــن  تحقق 
با شهر، عدم داشتن  لحظه های شاد شخصیت اصلی 
نگاهی یکسان به شهر در بین فیلم سازان )نگاه منفی(، 
عدم ارتباط تمام وقایع منفی داستان و جامعه به شهر، 
امکان پذیر   ... و  ــازار  ب نظیر  شهر  قــوت  نقاط  بازنمایی 

است.
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ی
ی شهر

ضا
تنوع ف

ص
صو

ک روز به خ
ی

ــای شـــهـــری بـــایـــد در  ــاهـ ــضـ انـــــــواع فـ
اشکال  به  ایـــران  سینمای  فیلم های 
گاهی  ناآ شــونــد.  بــازنــمــایــی  گــون  گــونــا
عدم  و  گران  سینما گــاهــی  نــاآ مـــردم، 
مشورت با طراحان منجر به این شده 
که نوع فضاهای شهری نمایش  است 
انقالب  از  بعد  از  فیلم  در  شــده  داده 
مــیــدان  گـــر  ا نــکــنــد؛  کــنــون تغییری  ــا  ت
و  ولنجک  رودخانه  کناره  تهران،  ارگ 
ولیعصر  خیابان  ــاد  آب یوسف  پله های 
در  شــهــری  فــضــای  عـــنـــوان  بـــه   ... و 
فیلم های سینمای ایران نمایش داده 
وجود  گاهی  ناآ جز  دلیلی  نمی شوند، 

ندارد. 

فیلم سازان ایرانی باید از محدود کردن فضای بیرونی 
و شهری به فضای باز محله، بزرگراه و خیابان های پر 

رفت و آمد فاصله بگیرند. 

ب باباتو دیدم آیدا
ش

دی

کافی شاپ ها و رستوران هایی در فیلم بازنمایی  باید 
که در ارتباط بیشتری با فضای شهری باشند؛  شوند 
با  یا  و  دارنــد  قــرار  پیاده روها  در  که  کافه هایی  نظیر 
جداره ای شفاف ارتباط خود با شهر را قطع نکرده اند. 

دربند

ــد از بــازنــمــایــی ســکــانــس هــای فــیــلــم خــصــوصــًا  ــای ب
سکانس های طوالنی و مهم فیلم در فضای ماشین 
انــواع فضای شهری جایگزین آن  خــودداری شود و 

شود. 

ی کاجها
ف رو

بر

گالری ها و فضای  کنسرت، سینما، تئاتر و  سالن های 
شهری  فضاهای  مهم ترین  از  کــه  آنــهــا  پیشخوان 
کید بر هنر در حال برگزاری، ارتباط  هستند باید با تأ
گرفتن و یا نگرفتن شخصیت فیلم با آن هنر و صحبت 
کردن با  با دیگران در رابطه با آن هنر باشد. صحبت 
دیگران در این رابطه و بازنمایی آن در فیلم، آموزشی 
مهم برای شهروند ایرانی است تا خود را در هنرهای 
کنند.  مختلف خصوصًا در سینما و فیلم جست وجو 

متولد 65

شهری  فضای  از  نوعی  یعنی  پاتوق ها،  خالی  جای 
گروهی از مردم  که حاوی معنا، هویت و خاطره برای 
می شود  احساس  ــران  ای سینمای  در  بسیار  اســت، 
موضوع  تناسب  به  و  مختلف  فیلم های  در  باید  که 
بازنمایی شوند. برای مثال در فیلم متولد 65 بهتر 
که به جای بازنمایی شخصیت های اصلی در  است 
کجاآباد در اطراف شهر سکانس در یک پاتوق  یک نا

روایت شود.

ی
سرزندگ

تهران- طهران

فیلم های ایرانی بیش از هر چیز دیگری 
رویــدادهــای  با  هستند.  رویـــداد  تشنه 
با  افــراد در فضا  مختلف و درگیر شدن 
که استارت سرزنده بودن یک  آن است 

مکان زده می شود.

تنها  مختلف  شهری  فضاهای  کمبود  دلیل  به  گــر  ا
پارک ها به عنوان فضای شهری بازنمایی می شوند، 
کید شده  گروهی مختلف بر آنها تأ باید با رویداد های 

و به آنها معنا داده شود. 

ی
النتور

این رویداد می تواند یک پرفورمنس ساده، یک تئاتر 
گالری ها در فضای باز،  یا موسیقی خیابانی، برگزاری 
تماشای فوتبال یا هر ورزش دیگری در فضای باز و 
کردن آنها،  کودکان در فضا و بازی  ... باشد. حضور 
کــردن، خــوردن و آشامیدن در فضای باز و  عکاسی 
عدم قطع ارتباط مکان های سوم )کافه ها( با فضای 
شهری، صحبت کردن با دیگر افراد، شانس آشنایی و 
کردن از مغازه های همسطح  رویارویی با افراد، خرید 
بازنمایی  بـــارز  مصادیق  از  یکی  نیز   ... و  خیابان 

سرزندگی یک فضا در فیلم می تواند باشد. 
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ت
امنی

صه ها
ق

بی هویتی  فیلم ها  در  نــبــایــد 
هویت اصلی فضاها باشد.

کننده یک مکان و عناصر  ساختار و ویژگی های بارز و متمایز 
شاخص آن باید هویت دهنده باشند، نه فقط نام آنها؛ اسم 
یکی از عوامل هویت دهنده مکان است، اما شرطی الزم است 
کافی، مکان ها با ویژگی هایشان باید مطرح شوند نه فقط  نه 
که  با اسم. مثاًل چنارها از اجزای اصلی خیابان ولیعصر است 
بیننده با دیدن آنها سریعًا متوجه ولیعصر بودن مکان می شود. 

ت
امنی

بــایــد حس  ایـــرانـــی  فیلم ســـاز 
خود  فیلم های  بــه  را  امنیت 

بازگرداند.

نزاع در  و  بازنمایی خشونت، درگیری  از  باید  ایرانی  فیلم ساز 
کند. برای مثال در فیلم زیر پوست  فضای شهری خودداری 
شهر می توان به جای نمایش درگیری و نزاع در خیابان انقالب 
مختلف  افــراد  و  دانشجویان  با  تهران  دانشگاه  مقابل  فضای 

بازنمایی شود.

امروز

می تواند بخشی از داستان فیلم را در شب و در فضایی فعال 
بازنمایی  سکانس  امــروز  فیلم  در  مثال  بــرای  کند.  بازنمایی 
با جــداره ای فعال در شب  کارگران در مقابل سینما می تواند 

بازنمایی شود.

صر
ت 5 ع

ساع

معابر  کم  و عرض  نورپردازی ضعیف  با  بازنمایی فضاهایی  از 
خصوصًا  جمعیت  حضور  با  فضاها  بکاهد.  شب  در  خصوصًا 

کودکان بازنمایی شوند.  همراه با حضور بانوان و 

ی
س

ی ح
غنا

ت آباد
سعاد

از  یـــــکـــــی  غــــــنــــــای حـــــســـــی 
که  کــیــفــیــت هــای مــهــم اســـت 
مکان  بهتر  هرچه  درک  بــرای 

کید شود. باید بر آن تأ

گر  آب نما، رودخانه،  برای بازنمایی بهتر غنای حسی در فضا ا
در  نیز  شخصیت ها  باید  مــی شــود  داده  نمایش  سبز  فضای 
کشیده شوند. و تنها به نمایش آنها از  ارتباط با آنها به تصویر 

کتفا نشود.  دور ا

محاکمه در خیابان

از  ــد  ــای ــب ن دور  خــیــلــی  نـــمـــای 
رسالت خود یعنی نمای معرف 

بودن فاصله بگیرد.

گله مند از شهر، و  نمای خیلی دور همیشه نباید بعد از دیالوگی 
بعد از اتفاقی تلخ از فیلم و با انبوهی از دود و برج های ساخته 
که بدون  یا در حال ساخت به قصد مذمت توسعه ای  شده 
کشیده شود.  به تصویر  ادامــه است،  خواست مردم در حال 
گر نما نمای معرف است نباید تنها دود و برج و ساختمان در  ا
حال ساخت را هدف قرار دهد. بلکه بخش های دیگر شهر نیز 

باید بازنمایی شوند. 

مکان

ی تهران
شبها

استفاده  ــرای  ب شهری  فضای 
درستی  بــه  باید  دور  نمای  از 

انتخاب شود.

با  هم  آن  پرترافیک  شلوغ  خیابان های  یا  بزرگراه ها  بازنمایی 
فضای  محلی،  فضاهای  در  بلکه  نیست.  ضــروری  دور  نمای 
باز دانشگاه ها، فضای پیشخوان سالن های تئاتر و موسیقی، 
پلکان شهری و دیگر فضاهای مکث شهری بهتر است از این 

نما استفاده شود.

ی
ک و

پار

کیدی  که تأ نمای دور متوسط 
بـــودن ســـوژه است  بــر در فضا 
مناسب  مکان  و  زمان  در  باید 

انتخاب شود.

بازنمایی  متوسط  دور  نمای  از  استفاده  بــرای  زمــان  بهترین 
رابطه سوژه با محیط و یا رابطه او با رویداد جاری در فضاست.

شم و هیاهو
خ

بهترین زمان استفاده از نمای 
نزدیک متوسط برای بازنمایی 
کنش فرد به اتفاقی از روایت  وا
است.  شهری  فضای  در  فیلم 
نمایی  بــایــد  نـــزدیـــک  نــمــای 
ــری  ــیـ ــرای درگـ ــ ــ ــدارد ب ــ ــان ــ ــت ــ اس
گر با شخصیت  احساسی تماشا
فیلم و بازنمای انواع احساس 
فضا  در  فیلم  هــای  شخصیت 

باشد.

در  متوسط  نزدیک  نمای  از  استفاده  از  باید  ایرانی  ساز  فیلم 
کرده و به جای  گو در آن پرهیز  گفت و  فضای داخلی ماشین و 

فضای داخلی ماشین از انواع فضاهای شهری بهره برد.
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← ادامه جدول شماره 5: پیشنهادات بازنمایی طراحی شهری انسان مدار در هنر هفتم منطبق بر فرهنگ ایرانی _ اسالمی
سکانس پیشنهادیسکانس موجود در فیلمراهکارراهبردنام فیلممعیار

مکان

زیر نور ماه

ســیــنــمــای ایـــــران نــبــایــد بـــه صـــورت 
سینمای نامکان ها بازنمایی شود.

 - نامکان ها  از  باید  مکان  مفهوم  بهتر  بازنمایی  برای 
بزرگراه،  فروشگاه،  فــرودگــاه،  مترو،  اتــوبــوس،  کسی،  تا
کــــارواش، فــضــاهــای رهــا شــده شهری  پمپ بــنــزیــن، 
و  هتل  نیمه کاره،  ساختمان های  پــل،  زیــر  فضای  و 
مهم  سکانس های  بازنمایی  خصوصًا  و  مسافرخانه- 

گرفت. فیلم در آنها فاصله 

کنعان

نظیر  نیستند  نامکان  ذات  بــه  کــه  فضاهایی  نباید 
خیابان،  فضای  دانــشــگــاه،  فضای  محله،  فضاهای 
شهری  فضاهای  دیگر  و  تئاتر  و  کنسرت  سالن های 
کجاآباد تبدیل  بدون  ارتباط آنها را در فیلم و روایت به نا
کنیم. باید معنای مکان را به بیننده منتقل کنند، نظیر 
جایی برای نشستن و چیزی برای خوردن و آشامیدن 
در فضا، وجود هنرهای قابل لمس، پخش موسیقی، 
بازی  فضا،  تاریخ  و  هویت  از  بخشی  بــودن  مشخص 
کید شود. کردن، آشنایی های تازه و ... بر مکان بودن تأ

پرسوناژ

فضای دختر در  پــرســونــاژ هــا  بــازنــمــایــی  در 
ــد  ــای شـــهـــری فـــیـــلـــم هـــای ایــــرانــــی ب
این  مواجهه  از  و  شــود  ایــجــاد  تغییر 
یکسان  غالبًا  صورت  به  شخصیت ها 
به شهر و فضاهای آن باید جلوگیری 

گردد.

بازنمایی  از  نشود  وارد  لطمه  داستان  به  که  جایی  تا 
جمعیت  ــبــوه  ان مــیــان  تنهایی  ــه  ب اصــلــی  شخصیت 
برای  داستان  اصلی  شخصیت های  کند.  خـــودداری 
که بازنمایی آنها به صورت منزوی و دلزده نباشد،  این 
باید شهر و فضاهای آن را بکاود تا با شانس های تازه 
مواجه شود و یا دوستان خود را در فضاهای مختلف و 
کند، در رویدادهای فضاهای  به صورت اتفاقی مالقات 
کند  مختلف شهر درگیر شود، با دیگر افراد فضا صحبت 
و با افــرادی جدید آشنا شود. شخصیت فیلم باید در 
کاربر روایت شود.  ارتباط با فضاهای شهری به صورت 
که در فضا می نشیند، بعد از دید زدن از ویترین  کاربری 
گوش می دهد   مغازه ها خرید می کند، به موسیقی فضا 
کودکان مشارکت می کند. یا خود ساز می نوازد، در بازی 

ن ترانه 15 سال دارم
م

می توان در فیلم من ترانه 15 سال دارم شخصیت اصلی 
مــداوم  خیابانگردی  جــای  به  سکانس  یک  در  ولــو  را 

کرد. همراه با مکث روایت 

5. نتیجه گیری
خواند.  فــرا  زندگی  محیط  از  دوبـــاره  ارزیــابــی  به  را  گر  تماشا باید  فیلم 
خیابان های کالنشهر در فیلم های ایرانی، مکانی هستند برای عبور، و نه 
برای حضور. تصاویر کالنشهر، تصاویری یکسان، لحظه ای و گذرا هستند 
و  یا حادثه ای هیچ گاه در خاطر نمی نشینند  نبود واقعه  که در صورت 
از  گزینی و فرار  که دلزدگی، عزلت  بر آن  افزون  خاطره ساز نمی شوند. 
کالنشهر فرصتی برای خاطره اندوزی باقی  کن  واقعیت های رویاروی سا
کثر فیلم ها، فضاهای شهر به عنوان محل رخدادهای  گذارد. در ا نمی 
که قصه در آن جریان دارد و آدم ها در  فیلم، به عنصری بدل می شوند 
کاماًل خنثی اتفاق می افتند، به  آن حرکت می کنند. وقایع بدون تأثیر و 
از این محله به محله دیگر  یا  از این شهر به شهر دیگر  گر  ا که  گونه ای 

کلیت فیلم به وجود نمی آورد. فیلم های ایرانی  منتقل شود، فرقی در 
که باید به آن اجازه حضور  که آنچنان  شهری را نقد و نکوهش می کنند 

نمی دهند. 
سینمای ایران باید به فضای شهری اجازه حضور دهد و حرکت از سینما 
کند تا به این وسیله هم سینما با مردم ارتباط بیشتری  به شهر را آغاز 

کمک شود.  کند و هم به شهر و فضاهای شهری  برقرار 
اهمیت  از  را  ایــرانــی  گران  سینما می تواند  پــژوهــش،  ایــن  یافته های 
بازنمایی فضاهای شهری و مردم در آثار سینمایی بر حذر دارد. با توجه 
گانة هنر، اهمیت ارتباط طراحی  به اهمیت ارتباط بخش های هشت 
شهری )که خود بخشی از هنر سوم و چهارم است(، با هنر هفتم دارای 
اهمیت بسیار زیادی است. هدف طراحی شهری، خلق فضاهای شهری 
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مناسب برای شهروندان شهر است و یکی از اهداف هنر هفتم هم بایستی 
بازنمایی چنین تالشی باشد. چرا که آثار سینمایی ضمن این که سفیر و 
کنندة ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... یک جامعه   بازگو 
هستند، به عنوان یک پدیده در بررسی زمان مبنای شهرها نقش مهمی 
که ما در امر خلق فضاهای شهری  دارند. نتایج تحقیق نشان می دهد 
که  هم  فضاهایی  انــدک  و  نبوده  موفق  چندان  گذشته،  دهه های  در 
گران  خلق و بازآفرینی شده اند، به دالیل مختلف مورد استقبال سینما
قرار نگرفته و  نمایش فضاهای شهری بر لوکیشن های محدود در چند 
قسمت  در  که  شرایطی  با  هم  آن  اســت،  شــده  محدود  تهران  منطقة 

گردید. یافته ها اشاره 
شهر  در  شهری،  و  داستانی  حــوزة  منتخب  فیلم های  کثر  ا که  آن  دوم 
فضاهای  وجــود  با  ایــران  کشور  پهنة  در  و  شده اند  فیلم برداری  تهران 
موقعیت  انتخاب  نظر  از  محض  تمرکزگرایی  یک  با  مختلف،  شهری 
فیلمبرداری در فضاهای شهری مواجه هستیم و این روند باید تغییر 
نماید تا به جنبه های مختلف شهرهای مختلف ایران در قالب روایت 

داستان، پرداخته شود.
نبوده  مبّرا  احتمالی  کاستی های  از  نوشتار  این  بسیار،  تالش   علیرغم 
موجود  وضعیت  قیاس  ضمن  آتــی،  پژوهش های  در  که  است  امید  و 
سینمای ایران با سینمای منتخب جهانی و به روز  رسانی آثار منتخب 
گردد. همچنین  یافته های جدیدتری استخراج  در سال های بعدی، 
در  بتواند  ادامــه  در  میان رشته ای  پژوهش های  چنین  که  است  امید 
کارگیری متخصصان طراحی شهری و سینما،  تغییر نگرش اهل فن و به 
به خصوص در بازنمایی هرچه درست تر و بهتر از فضاهای شهری ایران، 

گذار باشد. اثر 
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