
 

فضای  های افراد در جوامع است؛ نوعی سرگرمی که با هنر و  ترین سرگرمیامروزه سینما یکی از مهم

شناختی فضاهای سینمایی براساس  شناختی عجین شده است. بررسی مقوله زیبایی هنری و زیبایی

می مدرن  باشد.  نظریات  مؤثر  آن  کاربردهای  و  هنر  این  از  نوین  درک  ایجاد  در  تحقیقات  تواند 

  ان یم   یپوشانهم  ی هاطهیو بر ح   ندکیم   جاد یکننده امشارکت  یهارشته  ن یرا ب  یی فضا  ،یارشتهانیم

م رشته تمرکز  داده  کند.یها  بر  تکیه  با  و  تحلیلی  و  توصیفی  روش  به  حاضر  منابع  پژوهش  های 

-و طرفین مشارکت  ی نسب  روابط کاملا   قات، یتحق  ن یدر اای به رشتۀ تحریر درآمده است.  کتابخانه

عنوان  به  نما یسر و  شه  مند شوند.به تناسب بهره  ل،یدخ   یا رشتهانیو م   ات ی توانند از فرضیکننده م

را فراهم    یانارشتهیمطالعات ب  نهیهستند که زم  یتشابهات و وجوه اشتراک  یدارا  تهیدو محصول مدرن

است که    یزن فرد زن در شهر است، پرسهپرسه  تیشخص  جادیا  تهیمدرن  اتی از خصوص  یک یآورد.  یم

م  قدم  بال در شهر  فراغت  بدون هی با  و  ن  نمایس  اشاگرپردازد. تم یبه کشف م  یهدف  چیزند   ز یرا 

  ریس  گر ید  یی ای در دن  لم یف  ی تماشا  ندیدر فرآ  ی ، ودانست  لمیف   یایزن در دن پرسه  ی توان به نوعیم

و نگاه کارگردان    ن یدورب  ی ایزوا  قیآن از طر  ر یندارد و مس  ی مشخص ان یکه آغاز و پا  یی ایدن  ؛ کندیم
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 مقدمه 

از مباحث راهگشا در جهت شناخت فرهنگ   یکیو شــهر به  یمعمار نما، یســ ۀرابط یبررســ ــر،یاخ یهادر ســال

  یرا در تئور ته یکنند تز مدرنی که تلش م  ی افــراد  انیخصوص در م مباحث بــه  ن یگشــته اســت. ا ل یتبد  ته یمدرن

  ا ی  کی نماتیســشیپ  یها تیو فعال  نیتمار  گریبا د  نمایســ  ــدهیچی ارتبــاط پ.  استمطرح    اری بسط دهند، بس  لم یف 

  ی شــهر مــدرن، ســاختارها  یــیفضا  هایجملــه مشــخصهاز  نمایظهــور ســ  یدوره و مــوازهــم  یهاتیفعال 

  ــر یثأت  نمایکــه بر ظهور ســ  یـهرشـ  تــهی مــدرن برخاســته از مدرن  یهنــر  یهــانوظهــور و جنبش  ۀمعمارانــ

  ــد یکأمحــور بــر آن تتهیمدرن  لــم یف   یاســت کــه تئــور  ایگرفتنــد، نکتــه  ــری ثأت  نما یاز ســ  ــا یگذاشــتند  

و    ی ن یع  تیواقع   لمسازان، یف  ن ینخست  یبرا  ی شهر  هایهیما نقش  ت یجذاب  ل یدال  نیتراز مهم  ی ک ی  مطمئناا   .کنــدیم

  ی واقع  هایی از مستند  شی ب  یزیها چ عکس  نیهمچون نخست   لم یف   ن یبوده است. نخست   شان ی ا  یفضاها برا  ن یقابل فهم ا

از    شیب  ار یبس   ریمس  نیشد. اینم   دهی ها دآن  در  یشناخت یی بایبلغت ز  یبرا  ی نگارانه نبودند و کوشش چندانیو زندگ 

معرف  سلی لیمه  ی شی نما  ی هاحقه توص  یبه  ب  ک ی نزد  یشهر   ی فضا  ف یو  و  کم  و    هاینقشه  ه یحاش  ریتصاو  ش یبود 

  ۀ مثاببه لم یبه حوزه ف ستنینگر ی برا لیبا انتقاد از تما لم یپردازان ف هینظر . آوردیم اد یکهن را به   ی و معمار ییایجغراف 

  یهاطهی مشترک با سایر ح  ی در بستر  د یبا  لم یکند مطالعات فیم   شنهاد ی، پمستقل  یا طهی ح  ۀمثابجدا و به  ی اشبکه

  لم ی در خوانش ف   ریاخ  یهاسال  لمیف   یمسلط بر تئور  شی انتقاد از گراردازان با  پهینظر  نی . اردیقرار گ  یمطالعات اجتماع

  دیتاک   یی فضا  ی هابر جنبه  ی مبن   نما یس   یابی بر باز  وم،ی مد   ی هاتیظرف   گر یانگاشتن د  ده یو ناد  ی متن  ستم یس  ۀمثاببه

و    لمی ف   ی تئور  ان یاخیر، موضوع ارتباط م  یها مباحث، در سال  ن یثر از اأمت  .(Furniturice&Shiel,2001) کندیم

و   ریپردازان بر تأثهینظر  ن یده است. اکراز هر دو حوزه به خود معطوف  را ی اری پردازان بسهیظرتوجه ن ، یمعمار یتئور

مفاه نظر  یینمایس  مینفوذ  راهکارها  یمعمار  یهاهیبر  و  راستا  نمایرسانه س  یهاتیظرف   یریکارگبه  یو شهر    ی در 

  ۀ کند که همیاشاره م   نی امیوالتر بن  پاساژها،. در پروژه  کنندیم   دیتاک   یشهر  یهاهیو نظر  یمعمار  یتئور  یسازیغن

 رسند.یخود م  یی نها یبند ست که به صورتنما ی مسائل هنر معاصر تنها در رابطه با س

  ستم ی سده ب  نیآغاز   مه یرابطه را در ن  ن یسابقه ا  لم یو ف   یدر هنر، معمار   یاطلس احساسات: سفربرونو در کتاب    انایجول

از معماران مطرح    یار یدر آثار بس  ریثأت  ن یا  زیامروزه ن Bruno), 1993کند )یم   یابیشهی مدرن ر  یمعمار  یهاهیو نظر

  و اضطراب در فرهنگ مدرن   یمعمار  : هنر،معوج گشته  یکتاب فضا  در  دلریو  یمعاصر آشکار است. آنچنان که آنتون

)2000  (vidler  , و شهرها  یدر معمار  یینما ی س  ی: فضاهاک ی نماتیس  یا منظرهکوئک در کتاب    چارد یر  ن یهمچن  

)2012 ,(koeck ,  را    ک ی نماتیتوان نفوذ نگره س یم ی راحت معاصر به ی معمار ی هاشیگرا  نیترکنند. در مهمیبحث م

همچن کرد.  انددررابطه  نیمشاهده  مبحت  ژ یم  یی نما ی س  دن یشی با  آثار  از    ی پساساختارگرا  لسوفیف   ،دلوز  لیتوان 

  لسوفانه یف  ی، از منظرتصویر  -زمان   و  نما یسو    تصویر  -حرکت    ،نمایسکرد. دلوز در دو اثر سترگ خود،    ادی  یفرانسو

تحل س   لیبه  همچنیم   یی نمایآثار  رو  یی نمایس کتاب    ر د  ن یپردازد.  کردن:  س  ی فلسف   یکردهایفکر   نو  ینمای به 

(Philips,2008)مجموعه برخ  ی مقاالت،  که  است  آمده  ماه  یگرد  در  کاوش  به  معاصر  فلسفه  آثار    یفلسف  ت یاز 

ه  یلمسازان یف  آلفرد  آنتون  کل ی م  ، یسکونتی و  نویلوچ  چکاک،یچون  و  یونیانجلو  م   پردازند یم   موندرسیو  کوشند  یو 

 .آشکار سازند دنیشیاند نینو یهابه گونه یدهآثار را در شکل  ن یا یهاتیظرف 
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ها تمرکز  رشته  انیم  یپوشان هم  ی هاطهیو بر ح  جادیا  را  ییفضا   کنندهمشارکت   یهارشته  نیب  ،یارشتهانیم  تحقیقات 

ایم در  کاملا  قات،ی تحق   نیکنند.  مشارکت  ینسب  روابط  طرفین  و  مهستند  فرضیکننده  از    ی ارشتهانی م  اتیتوانند 

مختلف    ی هادهی پد  ی دانش، امکان بررس  ی با بسط دادن مرزها  ، یارشتهانیم مند شوند. مطالعات  به تناسب بهره  ل، یدخ

ها  رشته  یسنت   یمرزها  شی کند و با گشایفراهم م   د،یآیمختلف به دست م   یها که از رشته  ی متنوع  یوهایرا با پرسپکت 

رو حیطه  ک یهر  ی هالیپتانس   گر،یکدی   یبه  ممشارکت  ی هااز  گسترش  و  بسط  را  رونیازا  ؛دهندیکننده    کرد ی رو، 

خشک و    ی هایبنداز قالب  ی خاموش و از نظر دور مانده، امکان گذار و تخط  یهاجنبه  کردن   با مواجه  یارشتهانیم

 .سازدیشده را فراهم م تیتثب یهایمرزبند

 نمایو س تهیمدرن .1

فرد  ها و رخدادها فردکه در آن کنش  ییهستند؛ جا  یشهر  یگر زندگ نییتب   ،می مفاه  یشدگ تکهو تکه  یختگ یگس هماز

قرن نوزدهم و آغاز قرن    انیدر پا  یگذار  نی. چندهندی مورد هجمه قرار م   رمنتظرهیو غ   یجد  یرا به شکل   نیساکن 

 ریاز تصاو  دیجد  ایرهگذر، گونه  نینهاد و از ا  یپ   «یروان  یزندگ  یحس  یهارا در »شالوده  کالی راد  یگسست   ،ستمیب

  ای   یو ادراک حس   ریتصاو  قیتلف  هیرا در سا  تهیویتأثیرات کلن شهر مدرن بر سوبژکت  ملی را خلق کرد. ز  یو حس   یذهن

  ی هایژگ یو  انیدر ب  نمای رسانه س  لیپتانس  نیطور موجز مبکه به  یق ی کرد؛ تلف   فیبهتر، حرکت و محرک تعر  انیبه ب

کند؛  یم  دیاش بازتولگرانهیشهر را از طریق مونتاژ تداع  یشهر تجربه حس  ک ی   یسمفون  , ن یهمچون برل  یلمیبود. ف   رشه

 (Hake،1994:130)   ددر کلن شهر فراچنگ آوررا مدرن    یتکه زندگ پراکنده و تکه  یهاهیتواند سویکه م  یاوهیش

و  یبرا  زین  الکساندر با محصول  یژگی هنر چند  اول، همواره  و    یدن یکه ملموس، د  م ی کار داروسر  یهنر  یقائل است. 

  ۀ زیوجود داشته باشد. سوم، هنر با انگ  صرفاا  نکه یتوسط عموم تجربه شود نه ا  د یبا  یاست. دوم، محصول هنر  ی دنیشن

ا فرار  ی ح یتفر ، یروابط اجتماع ی از برقرار یبا لذت ناش  یشناخت ییبایز  یشود که ممکن است لذت یلذت بردن تجربه م

واقع هنر شکل  تیاز  پ  یانی ب  یباشد. چهارم،  در  و  زندگ  وندیدارد  م  یریتفس   یبا  ارائه  آن  هنر  کننیاز  آنکه  پنجم  د. 

شکل دادن و    تیقابل  نمایس.  (30:    1393)الکساندر،    شود یم  فیتعر  ی و چه اجتماع  ی ک یزیاش، چه فزمینه  ۀواسطبه

افراد را    ال ی ام  نترییو عموم  ها یشاد  جانات، یها، هترس  ختن یو برانگ  ی مناسبات و نامناسبات اجتماع   ختنیآمهمهب

 .(130: 1388، ریو ام ی « )ارمک کند ی عمل م  یآگاه اجتماع ناخود ینوع  ۀمثاببه نمایس» گفت   دیبا  ر،یتفاس ن یدارد. با ا

اند.  شده  دهی هم تندو جنبه در  نیاست و ا  یشناخت ییبایو ز  یاجتماع   تیهنر، همزمان واجد موقع  ک یعنوان  به  نمایس

بر جامعه    نمای س  ی. همچنان که در بازگشت وجه هنرگذارد  ریثأآن ت  یوجه هنربر  ممکن است    نما ی س  ی اجتماع  یژگیو

به همان    نما ی ساعت دارد. س  ک ی و    خی تار  ک ی   ، یخ یماقبل تار  ۀ دور  کی  زین  نما ی س  گر،یگذار است. همانند هر نهاد دریتأث

  یاجتماع   ی از نهادها  یک ی   نمای. س دینهاد به وجود آمد و بلفاصله جهان را درنورد  ک یعنوان  سرعت که اختراع شد، به

  انیو جر  یبصر  ل ییک تخ  نمایس  .(42:    1379،ی« )جاروعصر ماست  یاشکال هنر  نی تراز زنده  یکی جامعه و    ی دیکل

زا و پرشور است.« )کالکر  معنازا، داستان  یزیمتحرک، چ  ریکند، تصویبه فرهنگ عرضه م   ی بزرگ   اسی را در مق   ییروا

  له یوس نما، یس  نهییاند که معتقدند آرفته ش یتا بدانجا پ نما یس ت یدر اهم ی( برخ130: 1388، ریو ام  یبه نقل از ارمک 

  تیبوده که بر واقع  یریموجود و تصو  ی هاتیها با واقعآرمان  ختنیدر هم آم  لهیبلکه وس  ست،یصرف ن  تیتاباندن واقعباز

به شکل   ی جهان باشد، سرانجام، جهان ریآنکه تصو یبه جا نما یگذارده و آن را دگرگون ساخته است. س ان ینما  یریتاث

 . (5: 1389)اسحاق پور،   است  دهیخود آفر
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شود.  یقلمداد م   یانسان  یها تیخلق   نیتریکند که جزو قویخلق م   ییبازنما  ،یقیو موس  تیروا  ر، یتصاو  بیبا ترک  نمایس

  ختن یو برانگ  ی ریکاوش جهان، درگ  یواسطه برا  نیترو در دسترس  نیتراست. مهم  یگرتیروا  یبرا  یابزار  نما یامروزه س

از    یبخش  لم،یو ف  نمایکه در آن س  می کنی م  ی زندگ  یااست. ما در زمانه  لیعواطف و احساسات انسان، خاطره و تخ

اند  برشمرده  نمایس  یکرد برا( شش کار1388ر،یو ام  ی)ارمک   ر یو ام  ی ارمک.  (72:  1390ست )خالق پناه،  سکونتگاه ما

 :اند ازکه عبارت

و جنگ که افراد با مشکلت    ی رکود اقتصاد  ی هادهد که در دورهی نشان م  نمایو س  لم یف   خی : تاریزخواهیگر .1

کارکرد    ،ینوعبرند. به یپناه م   نمای از دست مشکلت به س  زیگر  ی. براندیروهفراوان روب  یو اجتماع   ی اقتصاد

 .است اربر تخیل استو نمایاست که اساس س هی فرض   نیبر ا یمبتن  یزخواهیگر

مثل مدرسه،    یسنت   یریپذجامعه  ی قادر است نهادها  ،ی اشکال ارتباط جمع  گری همانند د  نما،ی: س یریپذجامعه .2

 .با افراد برقرار کند م یمستق یرا پشت سر بگذارد و ارتباط   نیو والد سایکل

و رنگ و    ی ق یموس   ر،یفرد و جذاب خود همچون صدا، تصوبهمنحصر  ی هایژگی: فیلم به سبب وو اقناع  غیتبل .3

بدان توجه    شتریب  ، یارتباط جمع   یهاهیاقناع در نظر  نیبنابرا  ؛ هاستامیپ  گریحرکت همواره اثرگذارتر از د

 .شده است

  لم یف   یهاتیشخص  یاست که مخاطب خود را به جا  یمعن  نیبد  معموالا  یپندارذات: مفهوم همیپندارذاتهم .4

سازند  یمخاطب را برآورده م  یدار و پنهان شهیر  ی هاازین  تیروا  یهاکند. گونهیم   یدهد و با آنها همدلیقرار م

 .شود یبرخوردار م ینفراوا  ت یبا نوع داستان از اهم یپندار سبب، همذات نیو به هم

  ، یکه مسائل مردم اعم از مسائل روان ییدر جا مخصوصاا  نما،ی س  یاز کارکردها   گرید  ی کی :  تینشان دادن واقع .5

غ  یاجتماع  م   رهیو  عر  ند،ی آیم  ان یبه  دادن  اصطلح  ایست  هات یواقع  ان ینشان  واقع در  دادن  نشان    ها تی، 

ساخت    یلم یشود ف ی ، اما مستین  کن مم  یصد واقعدرصد  ی داستان  لمیهمانگونه که هستند. البته، ساختن ف 

 .باشد  یصد واقع درکه موضوع آن صد

صورت    یهنگام  ژهیوامر به  نیکند و ا  جادیا  ید یجد  دی ها و عقاقادر است نگرش  نمایجدید: س   یهانگرش  جادیا .6

در انتقال مخاطب به    نما یس  یی . توانانداشته باشند  یاخاص تجربه  یانهیدر زم  لمی که مخاطبان ف   رد یگیم

فرهنگ  رونیب بافت  مسئله  یمحل   -  ی از  و    یاخود،  است  درنگران  راتیتأثاز    یکیمهم  و  حال  نیعکننده 

 .رودی به شمار م نمای بخش سدیام

مختلف درهم است، به    ی هاک ی هنرها و تکن  بیترک  ۀجی نت   شتریفرد آنکه ببهمنحصر  یها تیبر قابلعلوه  نما ی س  تیاهم

  ن یتربلکه مهم  ؛ستی ها نفرم  گرید  ان یدر م   ی فرهنگ  یفرم  صرفاا  نمای مربوط است. س  تهیو تجربه مدرن  نما یس  ان ی ارتباط م

  ی هاخصلت  ، است  تهیتجربه مدرن  ان یاز جر  ی در همان حال که بخش  نما ی است. س  ته یفرم و به گفته گدار کانون مدرن

  ، ییفردگرا  ،یشهر  ونیزاسیهمچون مدرن  زین  نما یس  گری را در خود دارد. به عبارت د  ستن یبه خود نگر  ییتواناو    آن

 .(75: 1390پناه، و خالق ی )آزاد ارمک است  تهیاز مدرن ی بخش رهیطبقه متوسط و غ

دوو  از زم   نمایس   نوینظر  رابطیاجتماع   نه یبا  م نیااز  ؛دارد  ی تنگاتنگ  ۀاش  وضع  یبرا  ی تواند شاخصیرو    ت یسنجش 

  یهاهیتواند ما را به عمق الیم   یو اجتماع   یعنصر فرهنگ  کی   ۀمنزلبه  نمای مطالعه س  ن،یباشد. بنابرا  ی و اجتماع  یفرهنگ

همانیکنون  یاجتماع   ات یح برساند.  دووطورمان  م  نو یکه  ز  یک یکند،  ی اشاره  خصوص    نی تربارانیاز  در  توهمات 
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جامعه کامل    یمسائل جار  ت یکه با واقع  میبدان  یتخصص  تیفعال   یرا نوع   ی هنر  انیاست که ب  ن یهنر ا  یشناس جامعه

او   عتقاد به ا .کندیعمل م  یک یالکت یمضاعف و د یبه نحو یهنر ت یفعال قیاز طر یاست. درواقع، جوهرۀ اجتماع  گانهیب

  ل یتحل  یبرا  یآغاز هر تلش  نویدوو  .(۶:  1388  نو،ی)دوو  ردیگیاز تجربه موجود بهره م  ی اتا حد گسترده  یهنر  لیتخ

.  داندیدر متن جامعه م   یزندگ   یا یو پو  یو تجربه عمل  تی خلق   یهمزمان تجربۀ واقع   یرا بررس   یاثر هنر  یشناخت جامعه

به مطالعه    یاچهی در  یاثر هنر  .(  7:1388  نو،ی)دوو  «است  ی اجتماع   سم ی نامی د  و   یل یتجربه تخ  ن ی»هدف، مطالعه رابطه ب

  یاپردازیجز رو  یزیچ  یصورت، اثر هنر نیاریدر غ  ؛ رابطه وجود دارد  یرونیب  ت یو واقع  یهنر   نش یآفر  نیجامعه است. ب

 .ستین زیآمحسرت

رو    چ یانعکاس به ه  ن یکنند، اما ایم   دا یانعکاس پ  یهنرمند در اثر هنر  لی یتجربۀ تخ  یانج یبه م   ی اجتماع   ی هاتیواقع

کند و  یم   یوجود داشت، علن   یدر مناسبات بشر یبه صورت ضمن فقط   ترشیآنچه را پ نما ی. سستی ن  می خطی و مستق 

 (10:  1388، نوی. )دوودینما یم  یبندبیهنر کوالژ دوباره ترک یدر مقام نوع

 نمایدر س شهر .2

هنرها در    ریســا  ی سنت  شناســی ییبایز  می که مفاه  نمای ، ظهــور س«هیتز مدرنت »پردازان مرتبــط با  هیمنظــر نظر  از

  رات تغیی  بــا  .اســت  مــان و در مــوازات بودهأ، توکرددگرگــون    یطــور کلــفضــا و زمــان را بــه  م یرابطه با مفاه

ســا  ی ک یتکنولوژ  ســابقهیب مدرن  نما یســ  ؛ی شــهر  ی زندگ  ی هابخش  ریدر  ســرنمون  مشخصه  تهیهنر    هایبود، 

فرهنــگ بــوده اســت. بحــث    ــنیرا در خــود جذب کــرد و همــواره در تعامل بــا ا  یفرهنــگ مــدرن شــهر

پاربــه  ،یشــهر  هایپیلنداســک  بنــدی کرهیبازپ  رامــونیپ در  آنچــه  اتفــاق    نقــر  ــسیخصــوص  نوزدهــم 

  یشهر  ته یمدرن  ۀابندیریی تغ  یکه به تجربه احساس   دهدی محور را شکل م هتیمدرن  لــمی ف   یافتاد، بخــش عمده تئــور

مفهوم  پردازدیم ســرگردان  ۀمثاببه«  زنی پرســه».  و  گذار  فضاها  یعمل  ا  ،یشــهر  یدر    پردازهاهینظر  نینــزد 

شهر    یفرهنگ بصر  یو دگرگون  ها پیلنداســک  ــرییو ســرگردان که با تغ  ایپو  ۀرنگــ  ــک یاســت،    دهشبرجســته  

کنند  ی را لمس م  ت یعصر فقط با سرانگشتان خود واقع  نی انسان اکراکاشر  »  ان ی. به بشودیمدرن، به تحرک وا داشته م 

 .(42: 1391« )محمدپور، آن هست ییقادر به پاسخگو  نمایاست که س  ی ازین نیو ا

هم    ییفیلم، بنا  اگر در  ینظر حت   ن یدر خود نداشته باشد. ا  ی از معمار  یریکه تصو  افتی را    ی لمیتوان ف یم   یسختبه

  تینور بر تثب  ت یتعریف مقیاس و وضع ا ی ریتصو ی بندچراکه همان قاب ؛شود، باز هم صحت خواهد داشتنشان داده ن

  ن ینابیشوند و ب  یتوانند نقاش یها م نهی زمصحنه، پس  یطراح  در .(1388)خوشبخت،    رند مکان مشخص داللت دا  ک ی

خارج    ای  نیگزیجا  یهاروش  نیر کرد. توسط اپ  حی صح  یوهایدر ابعاد مختلف و پرسپکت  ییهاتوان با ماکتیآنها را م

را   فع و مرت  م ی عظ  یی محدود، صحنه جنا ی فضا  کیتوان در  یخود، م  ی و ضرور ی قیحق   ی هااسیاز مق ز یکردن همه چ

 .(1382فر، نی)رام  د یو زمان ساخت فیلم تحقق بخش  نه یرا در هز ییجوصرفه  نیشتریکرد و ب ی بازساز

  ی بنا  کی شود تا  یتجربه م  کی نماتوگراف یس  یرینخست در مقام تصو  ۀما در وهل  ۀدر ذهن، حافظه و خاطر  فلیا  برج

و رم،    سی تا لندن و پار  ورکیویاز ن  م، یمواجه هست  نمایمهم در س   یشهرها  ریکه با تصو یخاطر هنگام   نی. به همیواقع

متفاوت    یدهایاند، با تنوع نگرش و دخود ثبت کرده  اقی به شکل و س   راشهرها    نیها المیاز ف   یانبوه  نمایس   خیکه در تار

  ی سی با پار  م ی نیب  ی م   یل  نهی م  نسنت ی ( و1951) س«یدر پار  یی کایآمر  کیکه در »   ی سی عنوان مثال پاربه  ؛م یهم مواجه



ن یامیوالتر بن  اتیبر اساس نظر یینما یس  یفضاها یو اجتماع  یشناخت ییبا یز  تیموقع 39۶   

   یآزاده شاهچراغ،  یمختاباد امرئ   ی، مصطف  یمیکر ایپر

 

»از    س یپار  ه شده است متفاوت است، همچنانک  دهی کش  ری( ژان لوک گدار به تصو19۶0افتاده« )نفس»از  لم یکه در ف

  ، درآمده  ش یبه نما  ی( رومن پوالنسک 197۶»مستأجر« )  ای (  1988وار« )  وانهیکه در د  ی س ینفس افتاده« گدار با پار

  ک ی الی و مکمل خ  بان یعشاق، همان پشت  است از شهر  یو آرمان  ی الی خ  س یهمان پار  یل   نهیم  سیمتفاوت است. پار   ار یبس

با    ،است  س« یدر پار  ییکایآمر  کی و »  ی ل  نه یپرشور م   ۀندی ستا  لمسازشیکه ف   »از نفس افتاده«   سی. پاریکلنشهر واقع 

  تیال ی و س  رورتیکند و بر ثبت صی ارائه م  سیاز پار  ک ی ستیکامل آنتاگون  یریمتفاوت است. گدار تصو  یل   نهیم   سیپار

  ی کلنشهر و واساز  هنگامو ناب  ریناپذینی بشیپ  ۀیگذارد بر سوی م  د یمدرن تأک  یروزمره در کلنشهر  ی موجود در زندگ

  ی او دارد. در آثار پوالنسک  ات یدر تجرب  شهیکه ر  یشخص  یسی پار  ۀحال ارائنیع و در  سی از پار  یوودیهال   یالیخ  ریتصو

« با واروانهی»دفیلم  .نفرت اوست رابطه عشق و انگریب ونامتعارف و شوم   ،شودیارائه م س یکه از پار یریهم عموما تصو

  یهاو نشانه  فلی آنکه از ایشود، ب یروز شروع م  نیدر ساعات آغاز  یشهر  ی هازباله  یآور حمل و جمع  نیماش  ریوتص

  لم یف  نیشود و ایتکرار م  ریتصو  نیا  زین  یانیاستفاده کند. در سکانس پا   ریکردن« تصاو  یس ی»پار  یشهر برا  یقرارداد

را بر ما    سیشده است، پار  یگذارآشغال نقطه  یآورجمع  یهاکه با صحنه  سیاز پار  یرقرارداد یغ  ریتصو  ک ی  قیاز طر

که    یدر ازای آن وام   نمای کرد که س  قیمان را تصدهیتوان بحث اولیمعنا م   ک یها به  مثال  نیبندد. با ایو م  دیگشایم

معمار  یمعرف   یبرا فضاها  ی کردن  م  یو  آن  به  اقساط کلنیمعمارانه  معمار  ی تردهد،    همان   ی عنی  رد؛یگ یم  ی از 

( 1394:1۶،  ی)اسلم  کنندی از شهرها تجربه م  نمایس  ۀ واسطکه تماشاگران به  ی متکثر و متفاوت  ریها و تصاوبرداشت

 ( 1شماره  ری)تصو

  
 متفاوت   لمیدر سه ف  سیشده از شهر پار  جادیا  یذهن  ری ( سه تصو1شماره    ریتصو
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  در شهر ی زنپرسه .3

  لسوفیف  نیتر، توسط مهمشدن ارتباطات در شهر  یی حرکت در شهر و کاال  مل،یز  یشده از سوطرح  یدی کل  ی ژگیو  ود

  ن یامیاند. بن افتهیشده و بسط    یپرداز هیمبسوط نظر  یابه گونه  نیام یوالتر بن  مار، یوا  یعصر جمهور   یو منتقد فرهنگ 

قرن نوزدهم و    سیدر پار   ید یکل  یل یزند؛ شمای قدم م  شهردر نظر گرفت که با فراغت بال در    یزن را موجودپرسه

زن هستند(.  پرسه  ۀدربار  ی ادب  یی هاشارل بودلر که نمونه  یی )رجوع شود به اشعار غنا  ستم یقرن ب  ل یاوا  ن یسپس برل

د بن  ی هنگام  شر،یف  ی می ج  دگاه ی مطابق  بررس  نیام یکه  و  نقد  پ   یبه  هسل،  فرانتس  ارزشمند  شهر،    یروادهیاثر  در 

عاطل و باطل متعلق به قرن نوزدهم بود    یزن فرد رجوع کرد. پرسه  1920  ۀزن در دهپرسه  ل یمجددا به شما  داخت،پر

زن در  پرسه   (Benjamin,1999:21).گشتیم  تیدر دل جمع   یزد و به دنبال مفریهدف در شهر پرسه میکه ب

نشانۀ   ،، همانند زندگی مدرن، گمنام و ناشناس است. برای اینکه او را از دیگران تمییز دهیماشینمود بیرونی و ظاهر

 .( Souza&Donough,2006)   ماندی و غیرقابل تشخیص باقی میئنامر زن ندارد. پرسهوجود خاصی 

و    ــریبه تصاو  کشی و نــگاه امپات  کند ی گــردش م   یشهر  یو عدم تمرکز، در فضاها  یگاه زن در حالت ناخودآپرسه

  ی امپات»  شــود،یم  لیبدن واحد تبد   ک یبه    تیبا جمع  وندیکه در پ  رســدیم  ایبه درجه  ،یمتحرک شهر  هایچهره

به  ایی و سرمست  یسرشــت مدهوش را در جمع  ،زنآن پرسه  ۀواســطاســت که  ازسازدیرها م  تیخود    ــتیمز  . 

  ی در جســتجو  ی... همانند روح«یگرید»باشــد هم    « خود»هم    توانــدیکه م  بردیلــذت م   ایســهیمقا  رقابلیغ

   (Benjamin,2006:85-86).هر زمان که بخواهـد شـود،یم یگریبدن، او وارد بـدن فـرد د ک ی

بازخوان  ی زن فردپرسه به  بازشناس  تهیاز منظر مدرناو    رایز  گذشته،   یاست قادر  زن  گذشته را داراست. پرسه  ی توان 

تعلق ندارد.    تهیبه مدرن  یتمام او به  ن،یزاده شده است و البته با وجود ا  تهیخاص از مدرن  یاست که در مقطع   یل یشما

  نیا  یی هنوز توانااز طبقه متوسط؛ اما    یآستانه بدل شدن به عضو  در  لنشهر،او در آستانه قرار گرفته است، در آستانه ک

 ( 41: 1395، منل( را ندارد. )تهی کار )غرق شدن در مدرن

 زن پرســه یبــرا» :ســدینویو م کنــدیم یمعرفــ ســتنیرا مرتبط با لذت نگر زنیپرســه  ن،یامی بن نکهیا رغــمبه

  یی فضا  ی هاتیف ی امــا معتقــد اســت کــه تجربه ک  (Benjamin,2006:98) «فاتحانه است  ســتننگری  لــذت

بهره  از ی ن  ،یشــهر  های طیمح تمــام حــواس و شــکل  یرگیبه  آم  ایگونــه  یرگیاز  در  را    ی ادراکــ  یختگــی از 

بلکه با   ؛ســتیصرف ن  یعمل بصر کیو  یشــهر یمنظرها دن ی تنها مرتبط با د زنیرو پرســهنایاز ؛ دارد زنپرســه

  ی ابــر  زنکــه پرســه  کنــدیاشاره م  نیامیدر ارتباط است. بن  زیاو ن  یک هاپتی  ادراکات  و  زنپرسه  یحرکات کالبد

شــهر مناظر  اتمســفر  از  ی ــیتوانا  نیا  د یبا  ،یدرک  حالت  در  را  آنهــا  کــه  باشــد  داشــته  و    یخودیبخــودرا 

 .است حواس ان یم  بیارتبــاط و ترک ازمنــدیامــر ن نی تجربــه کنــد و ا گــیجذبه

 نمایدر س ی زنپرسه .4

ها«  ها و نامکان: مکانلمی و ف  »معماری   ۀ وولن در مقال  تریدارد. پ   یتردهی چیپ  فینامکان، اما تعر  کی عنوان  به  نمایس   سالن

از آنکه وارد سالن    شی و پ  م یهست  نما ی و سالن انتظار س  ی که در الب  ی هنگام»  :کندیاشاره م   نیچن   ی دگیچی پ  نیبه ا

که به شکل موقت و گذرا ما   یی فضا م، ی تعلق دار ی موقت ی معبرهاها، فضاها و به نامکان م ینی را بب لم یتا ف م یشو ش ینما

خاموش شوند و    هااغ از آنکه چر  شیتا پ   میشویهم م  شیکه وارد سالن نما   یداده است. هنگام  ی را درون خود جا



ن یامیوالتر بن  اتیبر اساس نظر یینما یس  یفضاها یو اجتماع  یشناخت ییبا یز  تیموقع 398   

   یآزاده شاهچراغ،  یمختاباد امرئ   ی، مصطف  یمیکر ایپر

 

  ی فانتز  یااز نامکان به فض شودیآغاز م لمی. اما به محض آنکه ف میبر پرده افکنده شوند، باز هم در نامکان هست  ریتصاو

 «.خاص خودش است  ی ها و فضاهاها، نامکانکه به شکل مستقل واجد مکان می شویپرتاب م  ک ی نماتوگراف یس

  اق یرا به سبک و س   یها و به شکل عام معمارکند جز آنکه فضاها، بناها، سازهی نم   یکار  نما یس  وولن   ریبه تعب   نیبنابرا 

تماشاگر   یپرده و برا یرو  که آن را  یهنگام .کند  ینیو بازآفر  یینسبت به آن، بازنما لمسازیف  نشیخود و با نگرش و ب

  مستقل   و  بسندهخود  یجهان  م،ی کن  یو تجربه م   می در آن هست  یکه به شکل واقع   جهانی  به  نسبت   دهد، یم   شینما

آمد و گفتگو  وکنش و رفتها و فضاها در حال حرکت و  هستند که در مکان  ییهاتی جهان شخص  ن یسازد. در ایم

اش  او در خانه  لمیکه در ف   یکاراکتر  می که باور کن  دهدیرخ م   یفقط هنگام   ها،تیما با شخص  سازی هستند و همانند 

  ن یکه غالب ا  می دانیگرچه م  م،یدر مقام رستوران باور کن  واقعا در مکان خودش است و رستوران را واقعاا   م،ی نیبیم

ساخته    ک ی و فانتاست   یل یتخ   یعموما مکان   نما یشوند. در سیساخته م   وها یو عموما در استود  ی ساختگها دکورند و  مکان

که   یلم ی. ف دیرا بر ما بگشا  ی اتازه  ۀجدا کند و عرص  میشناسیم  نمای که تحت عنوان سالن س یشود تا ما را از نامکانیم

  و  لم یف  ش یاز نما  شی پ  ش یتر در سالن نماقیدق   ر یبه تعب  ا ی  نما، یو س  ی مکان و نامکان در جهان واقع  نیتضاد ب  نیبا ا

  ی هاها و مکاناست که نامکان  یآدم   ۀدربار  . این فیلمآلن است  ی قاهره« وود یکند، »رز ارغوانیم  یباز   ش،ی هنگام نما

و    لم یف  ی به درون جهان درون  نا یدهد عیم   ح یده و ترجآور کر و ملل  کنواخت ی   شیرا برا  ی زندگ ۀ  روزمره، تجرب  ی زندگ

داشته    یینمایس  یهاها و نامکانتازه از مکان  یادر آنجا تجربه  تا شود    لمیدرون ف   یهاتیاز شخص  ی کی برود و    نمایس

  ستمیبر فضا و بنا در قرن ب  نما ی س  ریدرباره تأث مایکه مستق  ی ، کتابو خاطره  ها لمیکازابلنکا: ف باشد. البته اوژه در کتاب 

آن به    لیها و تبدگذشته در بسط و گسترش نامکانۀ  در چند ده  نمایکند که چگونه سینکته اشاره م   نیبه ا  ،است

ها  به نامکان  یست ی و تور  یی جادو  ی کشش  نمای س  ، زعم اوژهداشته است. به  یاساس   ی نقش  یشهر  ی زندگ   ی مانرشکل آ

ارائه داد، آن را در دسترس همگان قرار    ایدن  یها در همه جاکه از نامکان  یآرمان  ریاز تصاو  یانبوه  قیو از طر  دیبخش

کند، به سبک  یکه از آن ارائه م   یی جادو  ریو تصو  نمایهاست، توسط سبر نامکان  ی متک  که   د ی جد  ی سبک زندگ  ن یداد. ا

ما    ان ی است م (contractual) ی قرارداد  ی ارابطه  نی( که ا1387:102)اوژه،کند  یشده است. اوژه اشاره م  ل یتبد  ج یرا

را تجربه   ییتنها  گر،ید  ی تنها  یهاآدم  نبوها  ان یتا در م  م، یکن یپرداخت م   ی نامکان مبلغ  ک ی ورود به    یها. ما براو نامکان

تجربه   نیاز ا  نمایداشته است، بلکه خود س  یاساس   یدر گسترش آن نقش   نما یس  ،تنها به قول اوژهکه نه  یا. تجربهمی کن

مقام   موت  ی کی در  تا    ن،یل   د یودی  « کوتاه  برخورد»  از .  است  کرده  استفاده  کراتبه  اشعلقهمورد  یداستان  ی هافیاز 

  ن یا  ت یاند بر سنخیگواه  گر، یفراوان د  ی هاو البته مثال  ترینکل ی ل  «از طلوع  ش یپ» کوپوال و    ای سوف   « در ترجمه  هگمشد»

دو   ریشمش  نمایس  پس.  (20  :1394،  ی)اسلم   کینماتوگراف ی س  تیها و البته روابا نامکان  ت،ینوع روا  نیا  ،یسبک زندگ 

که   دیگویبه ما م گرید ی اما از سو م،ینیبب میکه ممکن است نتوان  مین یببرا  یزیکند چی است که به ما کمک م یالبه

 . (1391)محمدپور،  می نیو چگونه بب می نیرا بب یزیچه چ

 نمایدر س ی زندر شهر و پرسه ی زنپرسه  سهیمقا .5

مؤلف   ییهالمیف  آنها  اجزا  نیدورب  یاصل  ۀکه در  و  ثابت است  و  قاب در حال حرکت هستند، ک   یساکن    تیفیدرون 

  ، اندیداریکه د  یی هالمیدر ف   که یحال تعلق دارد. در  ی که از قضا به سنت هنر شرق   یت یفیکنند؛ کیم  ی هنر را درون  یی بساوا

  ا یاز قاب    رونیعناصر موجود در قاب و ب  انی وجود دارد و م  بقا  رونیقاب و ب  انیم  ی ک یالکت یکه همواره د  می نیبیم

و ساختن    تیاش در واقعوستهیارتباط را با حرکت پ  نی ا  نیبرقرار است و دورب  یهمواره ارتباط  یهانیک   یعنصر فضا
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ساخته خواهد    ندهیآ  رکه د  یساخته شده و با قاب  شتریکه پ  یقاب موجود با قاب  انیم  یهانیارتباط ک   نیسازد. ایها م قاب

  ۀبه فضا. در عرص  یحرکت در فضا و تحرک بخش  یعنی بخشد،  یم   نمایبه س  یامعمارانه  تیف یک   رویبه زعم تاش  ،شد

  ی زن، آدم پرسه(Flanuer)  فلنور است تیشخص  ، کندیم  ی ندگیرا نما  ی خی تحول تار  ن یکه ا یاجتماع   پیت   ،یاجتماع 

زدن کند  شروع به پرسه  یشهر  ی در فضا  کندیم   دای امکان را پ  ن یبار انیاول  یمدرن است و برا  یکه محصول معمار

به چشم    یدر نوشتار بودلر شاعر فرانسو  تیشخص  نیا  ۀبرجست  ۀداشته باشد. نمون  یمشخص  تیهدف و غا  نکهیبدون ا

پرسهیم بخورد،  پ  یهدفیزن  تا  نوزدهم و شکل  ش یکه  قرن  به دل  یکلنشهرها  یریگاز  و    ل یمدرن،  کار  مناسبات 

مدرن که محصول    یساخته شدن کلنشهرهانداشت. اما در قرن نوزدهم، با    ی موجود، وجود خارج   ی طبقات  ی هاگاهیجا

زعم  بدل شد که به  یها ساخته شد و انسان مدرن به کس بود، نامکان  د یجد  ی مدرن در فضا  ی و تحول معمار  رییتغ

  ی بود. فلنور خود را به معمار یشهر ی و بدون هدف در فضا ختهیزدن خودانگ هپرس ۀتجرب  شیها یژگیاز و ی کیبودلر 

 ( 2شماره ر ی)تصو سپرد.یمدرن م ی و فضا

 
 یزنکلنشهر مدرن و پرسه  (2  ۀشمار  ریتصو

کند.  یم  ن ییاش در فضا تعیاش با فضا و سفر دائم  ی دائم ش یسا قیو جهت او را از طر  ر یفضاست که حرکت، مس نیا

ف   ی زنهمان پرسه  لمیف   ی هنگام تماشا. تماشاگر  لمیف   ی تماشا  ۀبه تجرب  هیشب  یزیچ با شروع    ی ریمس   ،لم یاست که 

م  یال یخ انتخاب  ف   یرا  طول  در  و  ف   لمیکند  جهان  در  زدن  پرسه  موقعیم   لمیبه  و  و    یزمان  ،یمکان  یهاتی پردازد 

 ریتصوشود. )یور مغوطه  لمیکند و در جهان ف یتماشا کردن به هم وصل م  ندیفرآ  قی متفاوت را از طر  یهاایجغراف 

 ( 3شماره
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 و شهر   لمیزن در ف ( پرسه 3شماره   ریتصو

  

  ۀ با پرسه زدن در عرص  لم،یف   یهستند که پس از تجربه تماشا  یی زهایچ  ۀ هم  لم،یف   یدئولوژیو داللت، اشارات و ا  معنا

لحظه است    نیدر هم   قا یدق  م، یرا به اتمام رساند  لم یدر جهان ف  یزن پرسه  ۀکه تجرب  یشوند. هنگام یمحقق م   تیواقع

و اشاربه نشانه  دن یسامان بخش  ری تماشاگر درگ   ته یویکه سوبژکت ف   یت اها    ؛قرار داده  ارشیدر اخت  لم یخواهد شد که 

. فرصت  میابی یناظر را م  ک ی است که موضع    لمیف   یکه در آن غرق شده بود. تنها پس از تماشا  ی ها و اشاراتنشانه

از    ریناپذییجدابخش    ی ن یو لذت آفر  بخشی فرح  نیبنابرا  ؛ میبنگر  لم یناظر به ف  ۀسوژ  کی در مقام    رون،یاز ب  م یکن یم

است که ما را به پرسه زدن در جهان    تیقابل  نی.( استی ن  یکی سرگرم شدن لزوما    ۀمنفعلن  ده یاست )و البته با ا  لم یف 

را در شهر   یطوالن یزدنکه امکان پرسه یمتراکمحال شلوغ و نیع هموار و در یروهاادهیکند همچون پ یدعوت م   لمیف 

در    ها افتنی  استقرار  همان  ها،شدنچشمدرهمان چشم  ، با رهگذران  یجسمان  یهاکند، همان تماسیممکن م  ابانیو خ

و کناره و  ستادنیا  ، یاکافه  ب  ستن ینگر  ، ایمغازه  ن یتریپشت  و مقصد خاصیبه آن و مجددا  ا  ی هدف    ن یقدم زدن: 

تماشاگر قرار    اری در اخت  یزنسهپر  یهموار برا  ایعرصه  دی با  یلم یبرد. هر ف یم   شیاست که ما را پ  ابانیروها و خادهیپ

او را وادارد    جه ینت و در  از خود کند  ی عقلن  ر یو تفس  لیوادار به تحل  شیخو  ی که تماشاگرش را هنگام تماشا  ی لم یدهد. ف 

که تماشاگر    یلم یکند؛ فیوار خلق مروبوت  ین یهمسان و ماش  یتماشاگر  شیخاص آن را تماشا کند، از پ   یتا با هدف

 ( 4شماره ری)تصو (139:80،ی)اسلم  کند.یم ل یتبد ش یهاداللت شی گشا  یبرا ی صرفا عقلن یرا به ابزار
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 زندر قامت پرسه   لمیف  یتماشا و درک معنا  ندی( فرآ4شماره   ریتصو

 

 اعتمادی رخشان بن از هاقصه لمی: فی مورد ۀنمون ی بررس .6

 داستان خالصه

جامعه،    یی هااز آدم  ی اریبه بس   هیشب   ییهاتیدر موقع  ،یینه استثنا  ی طیشرا  است که در   ییهاو آدم  یبه هفت زندگ   گذر 

 .کند یرا سر م ی زندگ

 .کندیرو م هها روبآن ی فعل  یرفته و ما را با زندگ  شیها قصه  یهاتیها به دنبال شخصپس از سال  اعتمادیبن رخشان 

اقتصادرابطهدر  لم یف  اجتماع  یبا مشکلت  روا  ی و  و  است  آس  یتیجامعه  از چند خانواده  جامعه شامل    ریپذبیاست 

 .کنندیم ی معتادان و... که همه در شهر تهران زندگ ، یسرپرست، دختران فراریکارگران، زنان ب

 لمیحاکم بر ف یفضا

زن در شهر  مخاطب در مقام پرسه  یی است. گو  گر یبه شخص د  یاز شخص   ت یروا  یی مخاطب ناظر جابجا  لم یطول ف   در

مخاطب دارد و هر لحظه    یبرا  ا یساختار جذاب و پو  لمیف   ثیح  نیاز ا  گردد.یم   شانیا   تیو روا  لمیف  هایهمراه نقش

 .است دی جد ی کشف   یدر پ 

  لم ی. در طول فردیگی( شکل م.مترو و..  ،یدولت   یهاسازمان  مارستان،ی)ب  یعموم  یدر شهر و فضاها  شتریب  لمیف   یفضا

توان عامل  یرا م   مارستانیگردد و تنها مترو و بیاز شهر ارائه نم  مندتیهو  یاما عناصر  می هست  یشهر  یشاهد فضا

 .دانست  لمیف   یایشهر تهران به عنوان جغراف  صیتشخ

 خانه

در    ها الوگیو د   ست ین  دی کأچندان مورد ت  یداخل   یو خانه کارگر کارخانه و..( فضا  ریخانه )خانه مادر ام   یهاپلن  در

 .ردیگ یشکل م  یم یقد هایهرچند کوچک خانه های اطیح
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ب  از شهر و در حال    هاینابایدر خ  ،و هرچه هست  شودمیارائه ن  یداخل   یفضا  زین  سرپرستیمحل اسکان دختران 

  ریو فاقد حس تعلق، درگ  تیهویشود. انسان ب یم  دهید  لم یف  نیدر ا  یخوببه  تهیمدرن  یحرکت است. حرکت عنصر اصل

 . ی است ن یشهرنش لئمسا

 
 فرسوده   یدر بافت  ی( عبور زن از معبر5ۀ  شمار  ریتصو

 

  ی ها. استفاده از معابر و خانهدی آیبه سمت خانه م  ی( از معبر تنگا یآرزن کارگر کارخانه )فاطمه معتمد  ی سکانس  در

ف   ی م یقد از خانوادهلمیدر  نشان  اکثرا  ارزش  ای ها  ا  یسنت   های با  حضور    ن یاول   د ینمایم  نی چن   زین  لم یف   ن یدارد. در 

و چه سواره افراد همواره    ادهی شهر است چه به صورت پ  در در حال حرکت    یریتصو  لم،یدر قاب ف   لم یف  یهاتیخصش

 ( 5شماره  ری)تصو سردرگم هستند. ی شهر یدر شهر و فضاها

 

متوجه    ینامه وقت   یشود که در انتهایم  دهی د  یو  یسکانس خانه کارگر به دنبال نامه همسر سابق زنش و ناراحت  در

خانه داشتن و از    تیگردد: اهمیم  یدچار احساسات متناقض   ،دهیارث رس   از همسر سابق زنش به او  ایشود خانهیم

  .است تهیو مدرن  ین یبه دنبال شهرنش یتسن  های رفتن ارزشدست، نشان ازرتیسوال رفتن غ ریز  یطرف 

 
 در شهر مدرن   ی( خانه کارگر کارخانه، احساسات متناقض انسان سنت۶ۀ  شمار  ریتصو
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 ( ی )تاکس نیماش

  ی نه در مکان  ان ی. شروع و پادیفزای ب  لمیمخاطب در ف   یزنافتد تا بر پرسهیاتفاق م  ی در تاکس  لمیف   ان یشروع و پا  ۀنقط

شود،  یم   دهید  هاتیشخص  ۀدر هم  لمیکه در طول ف   یز یاست چ  ییجایمختصات که در حرکت و ب  یمشخص و دارا

 ( 7 ۀشمار  ری)تصو  افراد در حال گذر.

 
 قصه ها   لمیف  های شنیلوک  ری( س7شماره   ریتصو

 لمیف یبندجمع

ها  ها و عدم حس تعلق انسانحضور نامکاناین فیلم  شهر مدرن دانست.    اناتیجر  انگرینما  یلمیتوان ف یها را مقصه  لم یف 

  ی ریکارگ هاز نظر ب  لمیده است. ف کر  انیب  یخوبرا کامل به  یسنت   ینظام اخلق   یهارفتن ارزشنیباز  گریو از طرف د

 انگری توان آن را نمایم  .آن مورد بحث قرار داده است   یصورت کل  نگر نبوده و شهر را بهئیجز  ، میمفاه  ان یدر ب  ی معمار

 .و جز  یداخل  یبر شهر بوده است نه فضاها  شتریب د یک أو شهر معاصر خود دانست هرچند ت ی معمار

 
 هاقصه لمیف  یانی( سکانس پا8  ۀشمار  ریتصو



ن یامیوالتر بن  اتیبر اساس نظر یینما یس  یفضاها یو اجتماع  یشناخت ییبا یز  تیموقع 404   

   یآزاده شاهچراغ،  یمختاباد امرئ   ی، مصطف  یمیکر ایپر

 

  ؛ کار گرفته شده استه  نقش ب  فاکنندهیعنوان ابلکه به  ؛ابزار  ک یعنوان  اعتماد نه بهیو شهر در دست رخشان بن  یمعمار

 .بحث ندارد  یعناصر آن جا  نینماد ی لذا بررس

زنان  پرسه  ،و ناظر اتفاقات است  ردیگیم   لمیبه دست از اوضاع شهر ف   نیدورب لمیکه در طول ف  یفرد یان یسکانس پا  در

با وجود    ی انیپا  الوگیسکانس و د  نیماند. ایدر کمد نم  شهی هم  یبرا  یلمیف   چیه  :دی گویافتد و م یبه راه م   در شهر

ا  ،لم یف   یانتقاد   یفضا بر  کارگردان  اعتقاد  بهبود  دی منشانگر    یهااز مشخصه  نیا  .از شهر است  ی و عدم دلزدگ  یبه 

 ( 8 ۀ شمار ری)تصو اعتماد است.یرخشان بن ینمایس

 کرد:خلصه   ریتوان در جدول ز  ی را م  لمیف   یها و فضاشنیلوک

 هاقصه  لم یف  ی هاشن یلوک  ی( بررس1شماره    جدول

"قصه ها" نام فیلم  

 1392 زمان فیلم 

فیلم  ۀ درونمای  فیلمی اجتماعی با بیان مشکلت زندگی شهرنشینی 

 تهران  موقعیت فیلم )شهر( 

سرپرست،  سازمان دولتی، مترو، سازمان خیریه، مرکز نگهداری دختران بی لوکیشن داخلی 

 خانه کارگر کارخانه، تاکسی 

 شهر، پل، معبر قدیمی، بیمارستان، مرکز نگهداری دختران لوکیشن خارجی 

چگونگی استفاده از معماری در جهت  

 مفهوم فیلم

استفاده از معماری در فیلم بر نابسامانی و  کارگردان در اصل با عدم  

کید کرده است أتعلقی ساکنان شهر تبی  

ها در شهر و به معنای واقعی با القای حس فلنور بودن در شهر به  سکانس

 مخاطب فیلمبرداری شده است. 

به شهر و  به دلیل مفهوم فیلم مبنی بر عدم حس عدم تعلق شهرنشینان   ارزیابی معماری ارائه شده در فیلم 

زنی افراد در شهر معماری نقش پررنگی ندارد و فضاهای  کید بر پرسهأت

ها به در  داخلی در نماهای بسته و در ابهامند. نماهای بیرونی ساختمان

ها ارائه نشده  گردد و تصویری کلی از نمای ساختمانورودی خلصه می

 است. 

های  فرسوده و فاقد ارزشهای  در نمایش خانه قشرهای ضعیف جامعه بافت

 معمارانه انتخاب شده است.

 

  یریتصاو  ،افزوده است و در مقابل  لمیف   یپناهیو ب  یحس ناامن  جادیآن به ا  یو نمادها   یاعتماد با حذف عنصر معمار یبن

 .دهد  صیرا تشخ  لمیف   ۀزمان و دور ،دهد که مخاطب ی از شهر ارائه م یکل

  چ یاما در ه  ؛داد  صیشهر تهران را تشخ  تیتوان موقعی... مو  مارستان ی شهر، ب  یدارزندهداخل مترو، شب  یها سکانس  از

 .به مخاطب جهت شناخت شهر ارائه نشده است تمند یهو یعنصر ۀبر ارائ ی کجا سع

انسان معاصر در شهر و گذار آن از سنت به    ی زنآن دانست و پرسه  ی هاهیشهر مدرن و ال  انگری توان نمایرا م   لمیف   نیا

مخاطب همراه با آن، از   یزنو شروع پرسه  لمیهمزمان با شروع ف   لمیدرآمده است. داستان ف   شیبه نما  یخوببه  تهیمدرن

 .مقصدیهدف و بیدر شهر ب  یزنکاره همانند پرسهمهیناتمام و ن  یهاستاندا  ؛ ابدییانتقال م   گرید  یتی به شخص  یتیشخص
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 یریگجهینت

  ر پذیریثأت  می مفاه  نیمدرن از ا  ینوان هنرعبه  زین  نمایآن، س   دی جد  می مفاه  شیدایشهر مدرن و پ  یرگیشکل  اب  همراه

مفهوم در    نیبر استفاده از ا  یسع  نمای است. گاه س  فلنور   ای  زنپرسه  تیشهر مدرن شخص  داتیاز تول  یکیبوده است.  

مقصد و  یب  یگذارد. حرکت و آغازیعرصه م   نیقدم به ا  ،لم یف   یتماشا  بادارد و گاه تماشاگر خود    تیروا  ۀقالب نحو

گردان  رنگاه کا  ۀچیاو با حوادث و از در  ر ید و مسشویتوسط تماشاگر تجربه م  نما یدر شهر در س   ی زنهدف همانند پرسه

برد تا  یباال م   یواقع  ۀرا در حد تجرب  لم یف  ی که تجربه تماشا  نماست یس  ی و کشف در فضا  ریس   نیگردد. ایم   نییتع

  .شودیم  ریدرگ لم یقرار دارد و تمام حواس او در ف  لمیف   اناتیکه فرد دستخوش احساسات و جر  ییجا

دست    ن یاز ا  ییهالمی بنا شده است. در ف   یزن پرسهبر    لمیو ساختار ف   ت یمطالعه، روامورد  ۀها همانند نمونلمیف  ی برخ  در

را    لم ینوع ف   نیتوان ایم که    یا. به گونهییگونه قصه  است  ی شهر مدرن و مخاطرات و تبعات آن موضوع اصل  یفضا

آن قائل    یبرا  ایرشتهانیخاص در مباحث م   یگاهیجا  ثی ح  نیدر شهر دانست و از ا  یزن گونه از پرسهداستان  یمستند 

 .شد
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