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Abstract  
This study is aimed at investigating how Tehran is represented in the context of Iranian 

Novels. The study considers novels as epistemic components, shedding light on the 

contribution of these components to a general phenomenon named modernity, which is 

manifested by the city. To this end, the following novels were selected theoretically and 

purposively: Half Invisible (Hossein Sanapour, 1999), Tehran, a city without sky 

(Amirhossein Cheheltan, 2001), We'll get used to it (Zoya Pirzad, 2004). These novels 

were analyzed, using Lefebvre's maxims and critical analysis. From Lefebvre's 

perspective, there is inherently no space. He maintains that space is produced socially. 

Explaining how social space is produced, Lefebvre refers to the following three 

dimensions, which have internally dialectic interrelations: Spatial practices, spatial 

representations, representational spaces. The results of the study show that the novels at 

best only represent one of the three dimensions, failing to represent the city emerging from 

the dialectic relations among these spaces. Being unaware of the dialectic nature of the 

city, the authors have represented an image of a suppressive city rather than a dynamic 

polyphonic one in their novels. In fact, the adoption of a romantic approach to novel 

writing dating back to the First Pahlavi resulted in a regressive, anti-urban society, 

depriving the authors of the opportunity to view the city from a dialectic perspective. 
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 در رانته بازنمايي بر شناختيجامعه تأملي: رمان آينة در تهران
   ايراني هایرمان

 شناسی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایرانارشد جامعهکارشناسی فر پویا نیک
  

 ایران تهران، عالمه طباطبائی، دانشگاه شناسی،استادیار، گروه جامعه زاداسماعیل عالی
  

 چکيده 
 ،وهشاست. در این پژ هاي ایرانيرمان ۀژوهش حاضر در پي چگونگي بازنمایي سيماي شهر تهران در پيکرپ

هر مدرنيته که ش نامۀ کليتي بهها دربارآنواسطة  بخش تللي شدند که بهاجزایي معرفتها همچون رمان
تهران »(، 6873حسين سناپور ) ةتنوش «نيمة غایب»هاي رمان ترتيبکردیم. بدین تأملخاستگاه تجلي آن است، 

نظري  ( به شکل6838نوشتة زویا پيرزاد ) «کنيمعادت مي»( و 6838تن )اميرحسين چهل ةنوشت «آسمانشهر بي
آراي لوفور و رو  تفسير انتلادي مورد تحليل قرار گرفتند. از منظر لوفور،  براساسو هدفمند انتخاب شدند و 

يد فضاي شود. لوفور براي توضيح چگونگي تولاجتماعي توليد مي به شکلبلکه  ،نفسه وجود نداردفضا في
هاي فضا و فضاهاي بازنمایي که با یکدیگر روابط دروني اجتماعي به سه بُعد کردار فضایي، بازنمایي

حالت  در بهترین اشاره شدههاي دیالکتيکي دارند، اشاره دارد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که رمان
تيکي اند و در به تصویر کشيدن شهري که از روابط دیالکنها به بازنمایي مستلل یکي از این سه بُعد پرداختهت

اند. عدم وقوف به ماهيت دیالکتيکي شهر در نزد نویسندگان ما موجب ناتوان مانده ،آیدوجود ميهاین فضاها ب
در بندد. هاي ایراني نلش برمان ۀپيکر گر برشده که بجاي شهري چندصدایي و پویا، شهري یکسر سرکوب

اي یران، جامها ةپهلوي اول شکل گرفت در قالب جامع ۀاقبال به رمانتيسم که در نزد نویسندگان ما در دورواقع 
چون شهر از  ايپوشاند و همين مانع بزرگي بود که نگاه نویسندگان ما به ملولهخود هگرا و ضدشهري بواپذ

 .رور شودي بابينشي دیالکتيک

 .مدرنیته لوفور، شهر، رمان، تهران،ها: کليدواژه
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 مقدمه
واسطة قرارگيري مداوم در کالبد و بستر زندگي شهري، داراي انسان شهرنشين امروز به

واسطة شهر و تجربة است. بدین اعتبار، رهن و زبان و معرفت ما آنچنان به شهري تجرب
ر سخني از ما به نوعي سخني دربارۀ شهر، است که ه شهرنشيني در حال رمزگااري

(. بنابراین، شهر، فراتر از یک کالبد فيزیکي 6866است )فاضلي،  شهرنشيني و تجربة شهري
پایان و وگویي بيانگيزد و ما را به گفتمان را برميگيرد، رهن و خيالصرف ما را دربر مي
ست در واسطة زیاشت معرفتي که بهدر عين حال باید ارعان د خواند.مستمر با خویش فرامي

شود، ضمن داشتن ارز  مطالعاتي و تحليلي در شهر و تجربة شهري شهروندان حاصل مي
واسطة تجربة تجارب حسي محدود که بيشتر تنها به است برخاسته از یک رشته خور، معرفتي
ر و د-ته اي که وي در آن قرار گرفهر فرد در گسترۀ ميدان عمل زندگي روزمره شخصي

رو، تردیدي نيست که چنين کسب شده است )همان(. از این -جهت تحلق همين منافع
هایي معرفتي تنها امکان دیدن الیة رویين و آشکار شهر را دارد؛ در حالي که شهر داراي الیه
ت اس تودرتو و پنهان و به غایت عميق است. در این ميانه، رمان که خود همزاد شهرنشيني

 براي نمایاندن احوال دروني و پنهان شهر باشد. رین ميانجيشاید بهت
این طرو تحليلي با در نظرگيري نوعي پيوند ارگانيک ميان رمان، شهر و مدرنيته، رمان 

رو، کوشيدیم تا با مطالعة چند مورد از  کند. از اینو شهر را هر دو زایيدۀ مدرنيته تللي مي
درنيتة مسيماي شهر تهران را به عنوان خاستگاه اصلي هاي ایراني، چگونگي بازنمایي رمان

یق ضمن نشان دادن چگونگي نلش بستن این سيما بر پيکر ایراني دریابيم تا از این طر
ام جامعه و نتري بهامر کليۀ یک امر خاص، درباربة به مثاهاي ایراني با نگاه به ادبيات رمان
 کنيم. تأمل شهري در ایران بة مدرنيتة تجر

 . پيشينۀ پژوهش0
را  کوشد تصویر و نلش تهرانبار ميبراي نخستين« اسطورۀ تهران»( در کتاب 6839ستاري )
 نویسان ایراني، شهر ورمان»رسد که هاي ایراني بيابد و در پایان به این نتيجه ميدر رمان

 ينشناسند و به همخصوصيات آشکار و پنهان و اسرار و رموز و جادو و افسونش را نمي
هاي ایراني نلشي قابل اعتنا و کالبدي فضایي نداشته و ساکن و مسکون جهت نيز شهر در رمان

(. از منظر ستاري، شهر در ادبيات داستاني ما نلشي 6839)ستاري، « کنندوگو نميبا هم گفت
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این »شویم، رو ميهاي ایراني روبهچشمگير نداشته و آنجایي هم که با شهر در رمان
 «بخش در ساختار رمان نيستهمواره صوري یا کالمي است و عنصري سامانموجودیت 

)همان(. البته باید توجه داشت که پژوهش ستاري فلط با استناد به ظاهر متون صورت گرفته 
براي پيگيري چنين خواستي است. در مجموع، پژوهش ستاري  فاقد هرگونه مبناي نظري و

 هاي بسيار خوبي را برايه در این عرصه، دریچهترین پژوهش صورت گرفتبه منزلة جدي
گشاید، اما باید ارعان داشت که پژوهش وي از ساحت و نظم یک کار محللان بعدي مي

کارگيري تر و با افزودن یک مبناي نظري منسجم و بههاي عميقعلمي به دور است و با تحليل
 تري دست یافت.هاي جالب توجهگيريتوان به نتيجهشناسي کارآمد ميرو 

واکاوي نمود شهر و »نامة کارشناسي ارشد خود با عنوان ( در پایان6833ملدم )خالصي
کوشد مي «تجربه شهري سوژه در ادبيات داستاني معاصر با تکيه بر سه رمان از دورۀ پهلوي

شهر مدرن را بر محور تجربة سوژۀ ایراني و از منظر تصویر شهر و سرگشتگي سوژه در کالن
بجوید. این طرو در اتخار  6828-6897هاي هاي فارسي در فاصلة سالهایي از رمانمونهن

تکيه دارد و در پي  5و لوکاچ 4، بنيامين3، زیمل2، مارکذ1مباني نظري پژوهش به آراي وبر
 بنيامين در هم ادغام کند تا این« منظومة»آن است مجموعة این نظریات را با توسل به مفهوم 

« حليلت»شوند که بنيامين نام آن را  یک تنش دیالکتيکي منجر به جرقة نظريمفاهيم در 
باید  کارگيري این رو  بنيامينيملدم در بهگااشت. فارغ از توفيق یا عدم توفيق خالصي

کار بستن اندیشة کساني نظير وبر و مارکذ براي توضيح امر فضایي راهگشا گفت که به
زمينة آ ار مارکذ و وبر حضور دارد و آنچنان صریح به ذنيست، چراکه فضا همواره در پ

ل گاه مبناي توضيح و تحليشود. در واقع در آراي مارکذ و وبر، فضا، هيچآن پرداخته نمي
(. از همين رو، 6861، 6هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي نيست )ژلنيتذها براي تحليلآن
وضيح و اند تا فضا، قابليت تزمان قلم زدهکارگيري آراي دو متفکري که بيشتر دربارۀ به

 را که در عصر ما حادث شده است، ندارد.  هاي عظيم فضایيدگرگوني درک یک رشته

                                                            
1- Weber, M. 
2- Marx, K. 

3- Simmel, G. 
4- Benjamin, W. 
5- Lukács, G. 
6-  Zieleniec, A. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enFR966FR966&biw=1366&bih=657&sxsrf=AOaemvJXy6eQ_GGh1hidlw6dS6pIhSz7UQ:1631946900874&q=Andrzej+Jan+Leon+Zieleniec&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SDauqsw1V0KwDbRkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxSjnmpRRVpWYpeCXmKfik5ucpRGWm5qTmZaYm72BlBAApVDiyWAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiH_8X684fzAhWGDOwKHZQJCNwQmxMoAXoECDEQAw
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 ای به نام بازنمايي. ادبيات و مسأله5

اي است که در جادۀ بزرگي در حرکت است. گاهي آبي رمان، آینه»معتلد است  1استاندال
(. دیري 6837)استاندال، « هاي راه راورد و گاهي گل و لجن چالهآها را در نظرتان ميآسمان

گرایاني قعاز سوي وا« اي بازتابندهرمان همچون آینه»نپایيد این تعریب مشهور استاندال؛ یعني 
 آینة ادبيات ناقص است، تصاویري»به چالش کشيده شد. به باور اليوت،  2نظير جورج اليوت

ي نمایي یا بازتاباندن حليلت جهان کارتيره و تار است و عينکند را که در خود منعکذ مي
طور که پيدا است نگاه به (. بنابراین، همان6865، 3)فلسکي« فرساستبذ سترگ و طاقت

بخش که قرار است بازنماي واقعيت باشد، همواره با بحث مثابة یک ملولة معرفتادبيات به
زماني که پاي بازنمایي پدیدۀ پيچيده و  و چالش همراه بوده است. این موضوع باالخص

ي شهر شود، چراکه بازنمایآميز ميتودرتویي همچون شهر به ميان کشيده شود، بسيار مجادله
 از دشوارترین وجوه ادبيات داستاني است. 

به خوبي از این دشواري قرائت «  نشانشهرهاي بي»( در کتاب 6866) 4ایتالو کاليوینو
 امپراطوري، قرین عااب ماليخوليا است 5خانست. در این کتاب، قوباليشهر پرده برداشته ا

ا وگو بشود به ميانجي گفتا  ميکوشد شهرهایي را که جزئي از امپراطوريکه مي
 خان که حاملدهد نه قوباليمارکوپولوي جهانگرد به یاد آورد. در ادامه کالوینو نشان مي

یک قادر نيستند بازنمایي انگرد در ملام راوي، هيچجه 6زبان قدرت است و نه مارکوپولوي
در  7(. چنانکه مارکو6865خان ارائه دهند )اسالمي، قوباليۀ سيطر دقيلي از قلمروهاي تحت

شاید  شوند.تصاویر خاطره، وقتي به کلمات قالب شدند، پاک مي»گوید: مي رمانجایي از 
 ا به یکباره از دست بدهم. یا شاید، همينترسم از آن است که اگر از ونيز صحبت کنم، آن ر

« اندکام. خُردخُرد و اندکاالن هم با صحبت کردن از شهرهاي دیگر، آن را از دست داده
کالوینو هم پيداست، وي  رمانطور که از عنوان (. به بياني دیگر، همان6866)کالوینو، 

                                                            
1- Stendhal, H. 
2- Eliot, G. 

3- Fleski, R. 
4- Calvino, I. 
5- Khan, K. 
6- Marco Polo 

7- Marco 
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اي که بعدها نيز به نوعي ایده ناپایري شهرها را نشان دهد؛بازنمایيۀ خواسته از اساس، اید
 در ادبيات مدرن پيگيري شد.

جا به کارکرد بازنمودي ادبيات و همچنين مجادالتي که پيرامون این موضوع تا بدین
مطرو بود، اشاره کردیم. حال سؤال این است که جایگاه ما در این مناقشه کجاست و چگونه 

 نگریم؟ به این مسأله مي
توان تصویر شهري همچون پاریذ را دید، که چگونه ميارۀ ایندرب 2و هرمان 1التور
به  کند تا در این مناقشهکنند که درنهایت به ما نيز کمک ميهاي جالبي را مطرو ميامکان

ویري رسد. براي اینکه تصموضعي روشن دست یابيم. در نگاه نخست، مسأله ساده به نظر مي
باالي  سبي پيدا کنيد. این نظرگاه باید از کجا باشد؟ ازاز پاریذ داشته باشيد باید نظرگاه منا

؟ شاید، 4مارتکند. از باالي مون؟ نه؛ از آنجا جمعيت حواس ما را پرت مي3برج مونپارناس
ي اي؟ اما چنين عکساما دید ما از آنجا بيش از حد غيرمستليم است. شاید یک عکذ ماهواره

؟ مکان خالي 5ر شهردار پاریذ در هتل دوویلدهد... بالکن دفتفلط یک سطح را نشان مي
ا شهر رتواني سرزندگي کالناند. از آنجا نميا  کردههاي زشت احاطهو سردي که فواره

ببيني. پذ آیا درک شهر غيرممکن است؟ نه، به شرط آنکه هميشه در حال حرکت باشي! 
دهد )التور به ما نشان ميبيایيد گشتي در شهر بزنيم و بعد ناگهان پاریذ به تدریج خود را 

 (.6861، 6و هرمان به نلل از هوبارد
؛ «دهدتدریج خود را به ما نشان ميبيایيد گشتي در شهر بزنيم و بعد ناگهان پاریذ به»

ت آن اي که حاال وقشباهت به آینة استاندال نيست؛ استعاره حل التور و هرمان کمباري، راه
 در واقع آینة در حرکت استاندال بازتابندۀ پویا و ناایستایيتر شویم. ا  عميقرسيده درباره

اي از تصاویر متغير و ناگزیر جانبدارانه را پيش روي دیدگان ما بوده که قرار است سلسله
تواند است که اتفاقاً نمي (. آینة او بازتابندۀ پویا و ناایستایي6865، 7قرار دهد )فلسکي

طبيعت یا واقعيت ارائه دهد. از همين رو، آینة متحرک گونه تصویر ایستایي را از هيچ

                                                            
1- Latour, B. 
2- Hermant, E. 

3- Montparnasse 

4- Montmartre 
5- Deauville 

6- Hubbard, P. 

7- Fleski, R. 
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ي براي هيچ تالشاي همچون شهر متحرک و ناایستا را بياستاندال بخت این را دارد که پدیده
تلليدي از آن، همچون شهري نامتجانذ بازنماید. بنابراین، آنچه از  سازي یا بازنمایيخالصه

ت طرفانه و تلليدي و یا بازآفریني عيني واقعيري بيبردابازنمایي مراد ما است، نوعي نسخه
هر  گرایانه عمل کند وهر کوششي براي انعکاس واقعيت اجتماعي باید گزینش»نيست. 
تن خویش چيز را در مچيز را در نوشتة خود بازبتاباند عاقبت هيچاي که بکوشد همهنویسنده

 )همان(. « باز نخواهد کرد

 فضا: توليد 1. هانری لوفور2
نزد « توليد فضا»(. مفهوم 6666)لوفور، « دانش معتبر فضا باید به مسأله توليد فضا بپردازد»

ناميد؛ به این معنا مي« دوگانگي ساختار»آن را  2کند که گيدنزلوفور بر آن چيزي داللت مي
 تواند روابط اجتماعيکه فضا هم واسطة روابط اجتماعي و هم فرآوردۀ مادي آن است که مي

را تحت تأ ير خود قرار دهد. باید توجه داشت که این ایدۀ دیالکتيکي، انگاره اصلي 
(. بنابراین، از منظر لوفور، فضاي 6869، 3است )گاتدینر« شناسي شهري جدیدجامعه»

نفسه (. به بيان دیگر، در تللي لوفور، فضا في6868، 4اجتماعي توليدي اجتماعي است )اشميد
 شود. ا به شکل اجتماعي توليد ميوجود ندارد، بلکه فض

هاي تایيمنظور فائق آمدن به دولوفور براي توضيح چگونگي توليد فضاي اجتماعي و به
، 9ایيها به سه بُعد کردار فضتایيدارد؛ نخستينِ این سههایي را عرضه ميتایيرهن و عين، سه

یگر روابط دروني دیالکتيکي اشاره دارد که با یکد 7و فضاهاي بازنمایي1هاي فضا بازنمایي
 دارند. 
ها، ها یا کاالها(، گرد هاي مادي و فيزیکي )افراد، گروهبه جریان« کردارهاي فضایي»
دهند و به نحوي ساختار هایي اشاره دارد که در سرتاسر فضا رخ ميکنشها و برهمانتلال
(. لُب 6861، شود )ژلنيتذکننده زندگي اجتماعي، توليد و بازتوليد مياند که تضمينیافته

                                                            
1- Lefebvre, H. 

2- Giddens, A. 

3- Gottdiener, M. 
4- Schmid, C. 

5- Spatial Practice 
6- Space of Representation 
7- Representational Spaces 
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 است که در زندگي هاي تعامل و ارتباطيکالم، ملصود از کردارهاي فضایي همان شبکه
 روزمره حضور دارند.

و  دست مهندساناي داللت دارد که بهبه فضاي انتزاعي و مفهومي« هاي فضابازنمایي»
، 1دشود )مریفيلساخته ميریزان شهري و کساني که گرایش علمي دارند، معماران و برنامه

هاي فضا، مربوط به فضاهایي هستند که در آن اعمال قدرت از سوي نيروي (. بازنمایي6869
ضا را یافته است که کاربران فرو، فضایي ایدئولوژیک و نظمگيرد؛ از اینحاکمه صورت مي
هاي فضا، زنمایيکند. به زعم لوفور، بابرداري از یک رشته قواعد تحميلي ميملزم به فرمان

 (. 6666)لوفور، « اي )یا هر شيوۀ توليدي( هستندفضاي غالب در هر جامعه»
همان فضاي زیستة زندگي روزمره است که تحت تأ ير « فضاهاي بازنمایي»مراد از 

ور هاي فضا قرار دارد؛ با این حال، لوفمداخله و غضب فضاي انتزاعي و ایدئولوژیک بازنمایي
هاي ي را حامل پتانسيلي براي به چالش کشيدن و ملاومت در برابر بازنمایيفضاهاي بازنمای

است زنده و پویا که در آن کاربران  (. فضاهاي بازنمایي، فضایي6861داند )ژلنتيذ، فضا مي
 برداري از قواعد نيستند. فضا ملزم به فرمان

، دسترسي 5و زیسته 8، درک شده2شدهگانة حذدر ادامه لوفور با پيش کشيدن مفاهيم سه
، «ذ شدهفضاي ح»کند. ملصود لوفور از پدیدارشناختي به سه بُعد توليد فضا را فراهم مي

گانه، آن توان به کمک حواس پنجاي از فضا است که قابليت ادراک حسي دارد که ميجنبه
ارهاي توان همسنگ با کردیابي مي(. این مفهوم را در یک معادل6868، 5را دریافت )اشميد

، فضایي است انتزاعي و مفهومي «فضاي درک شده»فضایي در نظر آورد. ملصود لوفور از 
ریزان، معماران و سایر متخصصان ایجاد شده و بر ادراک ما تأ ير وسيلة برنامهکه به
تجربة »گاارند. فضاي درک شده معادل با بازنمایي فضا است. سومين بُعد توليد فضا، مي
ت. کاربران فضا، هر روز فضاي زیسته را به واسطة تصاویر و نمادها تجربه از فضاس« زیسته
(. فضاي 6868، 6آورد )رونبرگرهایي را براي ملاومت فراهم ميکنند. فضاي زیسته امکانمي

سازي با مفهوم فضاهاي بازنمایي زیسته همان فضاهاي زندگي روزمره است و در یک معادل

                                                            
1- Merrifield, A. 
2- The Conceived 

3- The Perceived 

4- The Lived 

5- Schmid, C.  
6- Ronneberger, K. 
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کارگيري این رویکرد پدیدارشناختي این است که وفور از بهمنطبق است. در واقع منظور ل
تنها شامل مادیتي انضمامي است، بلکه مفهومي اندیشيده شده فضاي اجتماعي نه»نشان دهد: 
 (.6868)اشميد، « گيردرا نيز دربر مي -ايتجربه-و احساس 
اي هر هر جامعهاي فضا را فضاي غالب دطور که پيشتر اشاره شد، لوفور بازنمایيهمان

، سرکوبگر و مردانه است که در آن پول و کاال، داند. این فضا، فضایي انتزاعي، علالنيمي
زیستة  ساز بر فضايشوند. به زعم لوفور، این فضاي یکدستنيروهاي بنيادین محسوب مي

 فضاي انتزاعي صوري»زندگي روزمره سایه انداخته و در حال بلع و تخریب مداوم آن است. 
هاي برآمده از تاریخ و نيز تمام کند، تمام تفاوتها را نفي ميشده، تمام تفاوتو کمّي 
رو، لوفور (. از این 6869)لوفور، « ها راها و قوميتهاي برآمده از بدن، سنين، جنذتفاوت

اي زند، چراکه حق به شهر دربردارندۀ مجموعهحق به تفاوت را با پروژۀ حق به شهر گره مي
است  حلوق است؛ از جمله حق به داشتن تفاوت و هویتي متفاوت. حق به شهر، دعوتياز 

تر القهتر و خبراي ساختن بدیلي براي زندگي شهري که در آن زندگي معنادارتر، سرزنده
ا اي بلعيده نشده و به فضهاي مبادلهوسيلة ارز هاي مصرف بهباشد، شهري که در آن ارز 

ان نوعي تول نشده باشد. به بيان دیگر، پروژۀ حق به شهر لوفور را ميو زمان بازارها تبدی
هاي کيفي )ناظر به ارز  مصرف( بر پویش اجتماعي و شهري دانست که در آن ارز 

 یابند.هاي کمي )ناظر به ارز  مبادله( چيرگي ميارز 
د. از منظر ندانکتة آخر اینکه لوفور شهر را سطح یا نظم مشخصي از واقعيت اجتماعي مي

وي، شهر، سطحي مياني است که نلشي واسط یا ميانجي را بين سطحِ شخصي و سطح جهاني 
داند. کند. لوفور سطح شخصي یا نظم نزدیک را شامل قلمرو زندگي شخصي ميبازي مي

عالوه بر این، مراد لوفور از سطح جهاني یا نظم دور، سطح کلي نظام اجتماعي است که 
(. سخن لوفور این 6868گيرد )کيفر و دیگران، ها را دربر ميایدئولوژي ، نهادها ودولت

است که شهر، سطحي مياني بوده و نلش ميانجي را بين سطوو خرد )نظم نزدیک( و کالن 
کند که خود این نلش؛ یعني ميانجي بودن شهر ميان سطوو خرد و کالن، )نظم دور( بازي مي

شود، به آن پویایي و سرزندگي ها به شهر ميقضباعث انتلال یک رشته تضادها و تنا
 سازد. علت آنکه لوفور، هنر و ادبياتبخشد و در نتيجه آن را واجد خصلتي شعرگونه ميمي

داند این است که هنر، خود داراي خصلتي هاي شهري ميرا جایگاه اصيل بازنمایي
 و چندبُعدي را در خود دارد.و متغير بوده و توان بازنمود شهر، این پدیدۀ ژرف  چندصدایي
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 شناسي . روش0
، )لوفور« کنيمآیيم، آن را از درون نابود ميهنگامي که در پي خاص کردن دانش برمي»

(.  رو  تحليق در نظریة انتلادي، متناسب با آن و ترجيحاً مبتني بر رو  کيفي است. 2882
سير انتلادي، تحليل گفتمان، هایي مانند تفرو، در چارچوب نظریة انتلادي، رو از این 
پایرند شناسي که با رویکردي انتلادي صورت ميهاي اسنادي و نشانهشکني، رو شالوده

از ملبوليت بيشتري برخوردارند. در این پژوهش متناسب با نظریة اتخار شده در آن از نوعي 
ير انتلادي سکارگيري رو  تفرو  تحليل متن؛ یعني رو ِ تفسير انتلادي سود جستيم. به

هاي این مزیت را دارد که محلق ضمن دسترسي به ظاهر سطحي متن، امکان کاویدن الیه
تر قهاي عميزیرین متن را نيز داراست. در واقع، امکان توأمان دسترسي به ظاهر متن و الیه

ها و شکل دادن معرفتي انتلادي از خالل آن و همچنين امکان رفت و برگشت ميان این الیه
ي خوبي قابل تامين است. باید توجه داشت امکان، همگي با اتخار رو  تفسير انتلادي بهآن

امين گرایانة دیگري نظير تحليل گفتمان قابل تهاي پساساختارکه برشمردیم در حيطة رو 
است، اما از آنجا که در رویکرد تحليل گفتمان، مطالعة بازنمایي جایگزین مطالعة آن چيزي 

این رویکرد، موضوع صادق یا  رو، درها بر آن داللت دارند؛ از این زنمایيشود که بامي
دهد که ادعاهاي معرفتي درون بازنمایي کاب بودن بازنمایي، اهميتش را به این موضوع مي

 (. 6868پناه و حبيبي، اند )خالقچگونه به اعمال قدرت پيوند خورده
شناسانه انتلادي به رد این ادعاي ضدمعرفت کوشيم با اتخار رو  تفسيردر این تحليق مي

پرداخته و به مطالعة بازنمایي و ادعاهاي معرفتي درون آن بپردازیم تا در ادامه بتوانيم با تفسير 
ور وسيلة بازنمایي صرف ملدهایي باشيم که بهنلادانة بازنمایي، روشنگر تضادها و ابهام

آن گونه که »شود و نمایي از جهاني را نه تکميل ميبا تفسير نلادا»شد. در واقع، بازنمایي نمي
 (.6833)الجوردي، « دهدارائه مي« باید باشد

در این پژوهش از مفاهيم لوفوري همچون توليد فضا و ارز  مبادله و مصرف استفاده 
هاي فضا شده است. براي درک چگونگي توليد فضا به هر سه مفهوم کردار فضایي، بازنمایي

زنمایي نياز خواهيم داشت که به سه طریق دیدن و تجربه کردن فضا به مثابة و فضاهاي با
شده ناظر هستند. مفهوم لوفوري دیگري که از آن امري درک شده و تصور شده و زیست

در این پژوهش تمتع جستيم، مفهوم ارز  مصرف و ارز  مبادله است. در ارز  مصرف، 
 هاي انساني صورترشته نيازمنديبراساس یک هاها و کنش ميان آنمناسبات ميان انسان
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پایرد که ویژۀ شهر سنتي است، اما در شهر مدرن با چيرگي ارز  مبادله بر ارز  مصرف مي
 هاي کيفي. بر این اساس، درهاي کمّي بر ارز رشته ارز  روایم؛ یعني چيرگي یکروبه

در شهر است که اهميت  هاارز  مبادله که ویژۀ شهر مدرن است این کنش مادي انسان
 یابد. مي

هایي را توجه به ارز  بازاري و ادبي ا ر، رمانها سعي کردیم بدون در انتخاب رمان
، ها مانند بستري از تضاد و تناقض تصویر شده باشد. بنابراینبرگزینيم که شهر تهران در آن

یا در خارج از ایران  که ماجراهایشان در شهري دیگر یا در روستا و-ها اي از رمانپاره
هایي که به رو  نظري و هدفمند از آغاز در این پژوهش کنار گاشته شدند. رمان -گاردمي

تهران، شهري »(، 6873نوشتة حسين سناپور ) «نيمة غایب»اند: برگزیده شدند به این شرو
 (.6838)نوشتة زویا پيرزاد « کنيمعادت مي»( و 6838تن )نوشتة اميرحسين چهل« آسمانبي

 های پژوهش. خالصه و تفسير رمان2
 رمان نيمۀ غايب .2-0
 . خالصه رمان2-0-0

گردد رو به دانشگاه بازمينهد و از اینخواست پدر محتضر خود به ازدواج گردن ميفرهاد به
تا با عشق دوران دانشجویي خود؛ یعني سيندخت، ازدواج کند. نيمة غایب سيندخت، مادر  

ب وجوي نيمة غایو سالگي او را رها کرده و به آمریکا رفته است. جست ریاست که در د
در جان و وجود فرو )دوست سيندخت( هم تجلي دارد که وي این نيمة غایب را در شخصي 

دادۀ مادر است که از طرفي دل نام بيژن یافته است. شخصيت دیگر رمان، شخصي بنام الهيبه
 خور سيندخت از دوران کودکيیگر، دوست و دمسيندخت؛ یعني  ُریا است و از طرف د

دهد که مالقات مادر و دختر را بعد اوست. جایگاه الهي در این رابطه به او این امکان را مي
سال دوري ميسر کند، اما مالقات مادر و دختر با وجود ميل و تمناي فراواني که براي  22از 

 گارد.دیدار یکدیگر دارند به سردي مي

 فسير رمان. ت2-0-5
و در فضاهاي شهري گوناگوني مانند بيمارستان،  18وقایع رمان نيمة غایب در اواخر دهة 

 افتد. در این رمان قرارگيريدانشگاه تهران، بزرگراه، فرودگاه، شرکت و خانه اتفاق مي
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ها در فضاهاي شهري اشاره شده به ادراکات فضایي ویژۀ آن فضاهاي خاص منتهي شخصيت
ها کيفيتي دین اعتبار، فضاهاي متفاوت شهري به روابط آدميان و مناسبات ميان آنشود. بمي

ها دانشجوها کنار دیوار و ستون»خوانيم: بخشند. براي نمونه در جایي از رمان ميمتمایز مي
روم سرکالسش. از درس دادنش فلط نمي»زدند: ها ]را[ ميایستاده بودند و همان حرف

بهترین جزوه را او دارد. استاد اگر «. »ماندا  براي آدم باقي ميدنتلب کرگيجي و وقت 
(. هماطور که پيداست 6873 )سناپور،«« نویسد استاد فرمودند سرفه...سرفه هم بکند، مي

جة آن شود که نتيقرارگيري افراد در فضاي دانشگاه به ادراکات فضایي خاصي منجر مي
 ویژۀ این محل است. وگوهاي خاص رشته رفتارها و گفتیک

 ها جملگيدر رمان نيمة غایب رمان، بيمارستان، دانشگاه، فرودگاه و فضاي شرکت
تعریب « اهاي فضبازنمایي»دهند که به تعبير لوفور ریل فضاهاي مدرن شهري را تشکيل مي

ر هاي کمّي و ب، عالوه بر اینکه فضا در جهت غلبة ارز «هاي فضابازنمایي» شوند. درمي
ر با هاي خاص متناظیابد، ایدئولوژيالودۀ نيروهاي بنيادین آن؛ یعني پول و کاال نظم ميش

هاي رو، در این رمان، خيابانیابد. از این آن نظم نيز در فضا تجسد یافته و نمود فضایي مي
وژي توانيم نمود ایدئولاي ترسيم شده است که در آن ميتهران پذ از پایان جنگ به گونه

بي را در فضاهاي شهري از طریق نلش بستن سيماي شهيدان بر دیوارهاي شهر و یا تشييع انلال
گر رادیو شروع کرد به پخش کردن مر يه. سه مسافر دی»پيکر شهيدان در ميادین شهر ببينيم؛ 
زمان با هم به رادیو نگاه کردند. مرد جا افتادۀ پهلو اي همهم مثل فرهاد جا خوردند و لحظه

 آنکه رو برگرداند جواب داد: صبح تا حاالباز هم خبري شده؟ راننده بي»اد گفت: دستي فره
امروز . »«کنند از دانشگاهکند این مار  را. چهارصد شهيد را تشييع ميمرتب دارد پخش مي

هشتي هاي بهاي تهران غرق در عطر گلگردند. امروز خيابانچهارصد پرستو به آشيان بازمي
 ن(. )هما«« شود...مي

؛ یعني فضاي زیستة زندگي روزمره نيز بازنمایي «فضاهاي بازنمایي»در رمان نيمة غایب، 
گوید، فضایي پویا و زنده سخن مي« خانه»اي از موارد از شده است. در این رمان، در پاره

  بوده و داراي نوعي هستة عاطفي است.
ویيم یابند باید بگتبلور مي هاي مصرفي که در فضااي و ارز هاي مبادلهاز منظر ارز 

ویسنده اي است که نهاي داستان مبتني بر ارز  مبادلهدر این رمان، کُنش برخي از شخصيت
ا اي جاري در فضهاي مبادلهاغلب از فضاي دانشگاه و فضاي شرکت براي بازنمایي ارز 
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دي ي به خانة مراستفاده کرده است. براي نمونه در جایي از رمان که فرو به همراه بيژن پا
 مهندس جان ملکي گفت این گره»گوید: بيژن مي»...خوانيم: مللب به مهندس گااشته، مي
لطب یعني یک تيغ که کيسة مردم را »خندد: مهندس مي«. شودفلط به لطب شما باز  مي

بشود باها  برید و خالي کرد. مرحمت یعني طناب که از خانة دوست و آشنا بشود باال 
خواهي، برابر  باید پول بسلفي. ها نيست. کار ميکاسبي جاي این بازي رفت. توي
 هاي اصليبينيم آنچه موجب پيوند و دوستي شخصيتحال مي)همان(. در عين ««والسالم
هاي مصرفي برخاسته از شهر سنتي است. پيوند عميق ارز  شود، وجود یک رشتهرمان مي

مردانة  -نهکند یا روابط پدرارهاد با سيندخت برقرار مياي که فميان فرو و سيندخت، یا رابطه
ه بُعد مادي است ک نيازهاي انساني الهي با سيندخت و مادر   ریا، همگي مبتني بر یک رشته

 باخته است که البته در رماني که موضوع آنآن کامالً در برابر بُعد عاطفي و معنوي آن رنگ
نظر در همين جهت، یعني در جهت چيرگي وجوي نيمة غایب است بهميل به جست

 کند.اي حرکت ميهاي مبادلههاي مصرفي بر ارز ارز 
جاي هکند. تهران در جابو تاري را از شهر تهران بازنمایي ميرمان نيمة غایب، تصویر تيره 

ت و از ها اسهاي آن لبالب از اتومبيلاین رمان به شکل شهري به تصویر درآمده که خيابان
آید. تهران در این رمان شهرِ مخاوف و ها ميگوشة آن صداي بوق کَرکنندۀ اتومبيلهر

ه ها و شهري کست، شهر بزرگراههاي نوساز چندطبله اها و ساختمانمضایق، شهر اتومبيل
هاي تاریک آن، انسان را در هاي ناجور است و خيابانهاي آن پاتوق معتادین و آدمپارک

 هاي هزاررنگ و تللبيآخر اینکه تهران شهر آدمبرد و دستفرو مي احساس ناامني و ترس
 ست. ا

نکتة جالب توجه اینکه نویسنده براي نشان دادن مصائب شهري تهران و عمق بخشيدن 
 است براي تحصيل از الهيجان به تهران آمده، بدان از شخصيتي به نام فرو که چندصباحي

 پایرداي که از تهران در این رمان صورت ميتيره هايکند. اغلب بازنمایياستفاده مي
اي است که فرو در نتيجة زیست در تهران دستخو  آن شده است. واسطة احساس ناامنيبه

توان گفت ناخوشي فرو در تهران خود یادآور دوگانة شهرستان و تهران به تعبير دیگر، مي
ته رش مستليم با تهران داراي یکاست که در آن شهرستان در تلابل  هاي ایرانيدر رمان

 هاست. کنندۀ همة آنخصایل نيک و مثبت است که تهران در ضدیت با آن، دود
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خوانيم که فرو با این آرزو دانشگاه قبول شده که به تهران بياید و در جایي از رمان مي
 به لون نهاي تللبي و لوها و آدماز شهر خود  خالص شود. با این حال، او آنلدر با مکان

اي از این ست. در ادامه، نمونهکه به کل دچار یأس و سرخوردگي ا رو شدهدر تهران روبه
آید انگار از خانه که بيرون مي»خوانيم: مواجهة ملرون به عااب و اَلم فرو را با تهران مي

ها و ترین جاي ممکن، به آخر دنيا افکنده شده؛ به پارکي پُر از بيکارهناخواسته به غریب
بند يعها  ترجروند و رانندهها  از سر و کول هم باال ميها، به خياباني که ماشينگردفرو 
 نماید؛ گدایيچيز همان نيست که ميکذ و هيچشان فحش و فریاد است و هيچهر حرف

روي دستش  اي که کاغاهايکند، گدا نيست و پسربچها  کثيب ميکه شيشه را با لته کهنه
هاي طرف خيابان کتابفرو  نيست و پيرزني که آنگرداند، روزنامهارراه ميرا وسط چه
رود فرو  نيست و آنکه کيب زیربغل دارد و از در دانشگاه ميفروشد، کتابشریعتي را مي
 رود و رويها و جوازهاي ساختماني نيست و او که پاي تخته نميکن نلشهتو، کار چاق

گوید استاد نيست. پذ کي کي است و چي چي جزوه مينشيند و ا  تا آخر ميصندلي
 )همان(.« است؟ اینجا آیا آخر جهان او است و آخرالزمانش؟

بوي  رود که در آن مورد هم تهرانمرتبه با روي باز به استلبال تهران مينویسنده تنها یک
در « یمران قددلتنگي براي ته»درنگ باید افزود این دهد. بيرا مي« طهران قدیم»اصطالو به

وي ر»ست. بند آشناي دیگري در رمان فارسي اکنار تلابل تهران و شهرستان، ترجيع
و باالي دیوارها گاهي  -گاهي هم هيچ-دار گاهي چسب بود و گاهي یاس دیوارهاي کنگره

یمي. هاي متمول قداي براي خانوادهرنگ؛ نشانهکاج تهران، با تاج کوتاه و تنة بلند و مسي
 جا، خلوت بود و در رنگجا نيامده بود. تهران اینهاي چهار و پنج طبله به اینآپارتمانهنوز 

نخودي مانتوي اتوخورده و زنبيل دستباف آن پيرزن که از خانه بيرون آمد، یا موهاي براق 
کرد، چيزي از سادگي آرامش تهران قدیم سواري مياي که دوچرخهو بافتة این دختربچه

 )همان(.« بود
ت؛ با برقرار کرده اس روي هم رفته در رمان نيمة غایب، طرو داستان با فضا پيوندي قوي

این حال، این بدان معني نيست که شهر همچون قهرمان داستان ظاهر شده باشد و نلطه عطفي 
 وجود آورد، بلکه نویسنده بيشتر توانسته تأ يرگااري فضاهاي شهريقطعي در طرو داستان به

 ها در هر فضایي که قرارکه شخصيتايگونههایش بازنمایاند بهک شخصيترا روي ادرا
ضاهاي شهري بندد. فشان نلش ميگيرند، رفتارها و گفتارهاي متناسب با آن فضا در کنشمي
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يشتر اند، اما این حضور در بمدرن بسياري در طول صفحات متمادي در پيکرۀ رمان نلش بسته
ه در دستي و دقتي ک. به عبارت دیگر، نویسنده با وجود چيرهموارد ملرون به تصنّع است

خرج داده، اما دست آخر این توصيفات در خيلي از موارد در حُکم توصيب فضا به
اي به ساختمان رمان وارد فضاپُرکني محض در رمان باقي مانده و حاف آن هيچ لطمة جدي

 ن رمان، سيمایي شرگونه یافته کهطور که شرحش رفت، تهران در ایکند. همچنين هماننمي
 این موضوع در ادامه مایة تأمل ما قرار خواهد گرفت.

 آسمان. تهران شهر بي2-5
 . خالصۀ رمان2-5-0

هاي مختلب زندگي تن، دوره( نوشتة اميرحسين چهل6838آسمان )رمان تهران شهر بي
رامت کند.کا روایت ميتر حيات وي رکرامت از دورۀ کودکي تا ایام شباب و نيمة نگارین
ازگي تن تشود. پيرامون کرامت که بهمخ ميدر ایام شباب به تهران آمده و یار غار شعبان بي

براي کرامت زن دیگري است، چراکه او « طال»ها فراوانند، اما از این ميان و بازو یافته، زن
د که در رونچناني ميهاي آکند و به ميهمانيست از طبلة اعيان که به فرنگ سفر ميزني ا

ت ها با حليلواسطة حضور در این مهمانيآن بازیگران و درباریان حضور دارند. کرامت به
شود. در این ميان مرگ آقا تختي، چشم و چراغ شهر تلخي به نام اختالف طبلاتي آشنا مي

 نباعث شد که کرامت دور شاه را خط بکشد. کرامت که دستي در کودتاي شاه و برانداخت
گر هاي انلالبي کرامت، دیمصدق داشت، اکنون به صب انلالبيون پيوسته است. در ارز 

زیر و در جادۀ عفاف است، که سربه ساله 67طال جایي ندارد و در نتيجه با غنچه دختري 
 کند. ازدواج مي

 . تفسير رمان2-5-5
بندد. نلش مي 18ا ت 88هاي آسمان، فضاهاي شهري تهران بين سالدر رمان تهران شهر بي

خانه، زورخانه، سونا و دکان قصابي تصویر شده ، قهوهدر این رمان فضاهایي نظير خيابان
ضاهاي ف»توان به تعبير لوفوري معادل خانه، زورخانه، سونا و دکان قصابي را مياست. قهوه
شود و کمتر در نظر گرفت؛ یعني فضاهایي که تجربة زیستة مردمان در آن واقع مي« بازنمایي

 مندي در این فضاها برخالفاند. کنشدستخو  تحریب ایدئولوژي و قدرت قرار گرفته
برداري از قواعد نيست. فضاهایي که در این رمان فضاهاي انتزاعي، چندان ملزم به فرمان
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تصویر شده، متناسب با طبلة اجتماعي کرامت است که در آن افراد به توليد و بازتوليد آن 
آید تلي است که سر کيب ميومال اوسشهر با مشتزند. کرامت در سوناي جنوبپردامي

 رود، دچار نوعي حذ غریبگي و ناخوشيشهر )فرشته( ميمرتبه که او به سوناي شمالو یک
هاي دوشنبه، سوناي خيابان فرشته. با رئيذ رفت؛ شبها هم به سونا ميوقتشود: ... آنمي

  اآمدند خيلي جور نبود. همههایي که به سونا ميتش با آدمرفتند. اما راسگمرک مي
(. در اینجا به بيان لوفوري، متوجه تفاوت کنش 6838تن، )چهل« کلمات قلبه سلمبة خارجي

تة دهندۀ این گفشویم که این خود نشانشهر ميشهر و جنوبکرامت در فضاي سوناي شمال
ویژۀ خاص آن فضاها را پدید آورده و در  لوفور است که فضاهاي مختلب شهري، ادراکات

 یابند.مندي ما تجسم ميتفاوت کنش
وق رویم با تفنکتة دیگر آنکه هر چه از دورۀ جواني کرامت به سوي ميانسالي او مي

ایم. در دورۀ جواني کرامت، شاهد آنيم روهاي مصرف روبهاي بر ارز هاي مبادلهارز 
ظر به ارز  مصرف هستند در شهر حضوري جدي دارد. که یک رشته روابط انساني که نا
دید، بضاعتي را دم قصابي ميهم وقتي زن بيگاه آن»خوانيم: براي نمونه در جایي از رمان مي
اي هرفت و تککرد، سر یخچال ميها رد ميگویان از ميان زنتنة سنگينش را یااهلل، یااهلل
)همان(. و « دادپيچيد و به دست زن ميامه ميآورد، آن را الي روزنگوشت لُخم بيرون مي

رویم، تغييرات شهري تهران هم بيشتر در عمق هر چه به سوي ميانسالي کرامت مي
ها با جایگزیني و چيرگي که در شهر، روابط انساندواند؛ طوريهایش ریشه ميشخصيت

رامت را در ميانسالي ک اي از این تغييراتیابد. نمونهارز  مبادله بر ارز  مصرف، تغيير مي
شب از نيمه گاشته بود که دکتر بلند شد. کرامت گفت: راسّي!...بنا »بينيم: در این جمله مي

ریزن ها رو بفرستيم دوبي، بگيرن بيارن بها نيذ تا بچهبود خبر بدي چه دواهایي تو دواخونه
 )همان(. « ها!باشه تيله داشتهتو ناصرخسرو... دواهایي که مایه

شد چشمگير درآمدهاي نفت در دورۀ پهلوي دوم، مازاد سرمایة هنگفتي را ایجاد کرد ر
ان شد. بدین ترتيب همزمکه باید از طریق فرآیند زاد و رشد شهري تهران این مازاد جاب مي

با تمرکز سرمایه در تهران و توسعة زیربنایي آن، نيروهاي کار به این شهر فراخوانده شدند. 
باً به گزیدند و غالهایي بودند که در حاشية شهر سکني مياغلب شهرستانينيروهاي کار، 

صورت شاگرد یک دکان ساندویچي و... از طریق کارهاي بنّایي و ساختماني و یا به
جا بودند؛ بيشتر از همه ]هاشهرستاني[ها آن»گاراندند؛ درآمدهاي فصلي و موقت روزي مي
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دریا بزرگ بود. هزارتا خيابان آسفالته داشت، صدتا  همه در حاشية تهرون. تهرون قد یک
ها فلط یک خيابان پهلوي داشت و یک ميدان گلکاري شده با فواره و مجسمه. شهرستان

ها شد آنشد این همه خيابان و ميدان را توي شهرستان ساخت، اما ميميدان شش بهمن. نمي
با هجوم مهاجرین زمين تهرون »نيم: خوا)همان(. در جایي دیگر مي« را در تهرون خراب کرد

؛ تهرون روي کردندها به یکدیگر راه پيدا ميکرد. چاهبراي حفر چاه توالت دیگر تکافو نمي
اي از فضوالت شناور بود. این دریاچة پنهان به هر تکان به سمت کاخ نياوران لب پر دریاچه
ر تي از ابعاد تمرکز مدرنيزاسيون ددسبينيم نویسنده با چيرهطور که مي)همان(. همان« زدمي

صلي هایي بودند که بعدها به نيروي انشين آن که عمدتاً شهرستانيتهران، نيروي کار حاشيه
انلالبي تبدیل شدند، پرده برداشته است. همچنين جاب مازاد سرمایه از طریق دگردیسي 

 شهري همواره با بعُد طبلاتي همراه است. 
 دستهاي طبلاتي بههاي درخشاني را از این اختالفصيبنویسنده در چند مورد تو

هم از همه. از همة آن دانست، این بود: باید انتلام بگيرد. آن چيزي که مي»دهد؛ از جمله: مي
داد و ا ميتق صدها تقبلندشان بر آسفالت خيابانهاي پاشنهمرگ ما که کفشهاي مکشزن
فرق سر طيب و طاهرند. از آن مردهایي که هميشه بوي  کردند از نوک پا تاشان ادعا ميهمه

وها کرد مبادا زیر ابرفت، شک ميردادند و وقتي کرامت خوب توي بحرشان ميادوکلن مي
رد همة کچيزشان صاف و تميز و با قاعده بود. باید خراب ميرا برداشته باشند؛ از بذ همه

 )همان(.« آید...خوب بيرون مي هایش بويهایي را که از پنجرۀ آشپزخانهآن خانه
اند، طعم هاي دیگري که به تهران کشانده شدههمانطور که پيداست کرامت و شهرستاني

انتلام  هاي زیرزميني ميل به تخریب وو در نتيجه همانند انسان تلخ اختالف طبلاتي را چشيده
جرم که به ال-بلاتي ط دارند. به بيان لوفوري، آنان با حضور در شهر از طریق یک مبارزۀ

اي هجوم بردند که ایدئولوژي قدرت به همان فضاهاي شهري -شودخود در فضا حک مي
. کارگران ساختهویدا با عصا و پيپ و ارکيده فيلم دیگري مي»ها انعکاس یافته بود: در آن

 ؛ساختند، اهل تآتر خياباني بودندها فيلم نميطور. چریکو زنان و دانشجویان هم همين
ها حمله کشتند. به بانکبستند، مستشار اِمریکایي و سرهنگ ساواکي ميتير ميهفت
نفجر کرد، مهاي بد، بد منتشر ميرا که عکذ« این هفته»کردند و در آخر هم دفتر مجلة مي
 )همان(.« کردندمي
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 هرينظيري با فضاهاي شآسمان، طرو داستان، پيوند ساختاري کمدر رمان تهران شهر بي
آید، خواننده طور که از عنوان کتاب هم برميتهران برقرار کرده است. در عين حال، همان

شود. اما واکنش طور هم ميمنتظر یک روایت منفي و بدبينانه از تهران است که همين
تن آسمان همانند واکنش آشناي دیگر نویسندگان است و چهلنویسنده در قبال این شهر بي

يب در این ترتکند. بدینو دلتنگي براي تهران قدیم، دومي را انتخاب ميبين گریز از شهر 
گيرد. پاي نلش بستن سيماي شهر، حذ دلتنگي براي تهران قدیم نيز فروني ميرمان، پابه

خانه جایش را داده بود به کاباره ليدو، پيست دیزین و کشخانه و زورخانه و شيرهقهوه»
جایش را داده بود به مغازۀ شارل جوردن. غيرت جایش را حبيب بولينگ عبدو. بزازي مش
سواري کنار رودخانه و صفاي خرمنگاه ده جایش را داده بود به داده بود به قرتي بازي. االغ

شان... جايها همه گم شده بودند و بهها... آنهاي شهر. آنهاي خياباندود و دم قارقارک
هاي دلتنگي که سرچشمة بسياري از اسطورهاین حذ  )همان(.« ها را باید با نفرت بستچشم

وجوي جست»کند: نوستالژیک است، دست آخر همه تکاپویش را در یک چيز خالصه مي
 «.هاي گمشدۀ ماقبلِ مدرنبهشت

 کنيم. عادت مي2-2
 . خالصۀ رمان2-2-0

صویر ب را به تهاي مختل( نوشتة زویا پيرزاد، داستان زناني از نسل6838کنيم )رمان عادت مي
 56 زني -شخصيت اصلي رمان-هاي آن. آرزو صارم هم با تمام تضادها و تلابلکشد؛ آنمي
کند. آرزو، منير زندگي ميا  آیه و مادر  ماهساله 66است، متارکه کرده و با دختر  ساله
خته بامردانه برایش رنگ -ست به ظاهر محکم و نترس که اساساً تفکيک کار زنانهزني ا

کنندۀ بنگاه معامالت ملکي است. آرزو پذ از فوت پدر، پيشة وي را پي گرفته و اداره
ر، منير است و از طرف دیگهاي مستبدانة مادر  ماهشود. آرزو از طرفي گرفتار فرمایشمي

ناپایر دختر  آیه. در این ميان، روو فرسودۀ آرزو طلب عشق گرفتار تلاضاهاي سيري
و در جریان یکي از معامالت ملکي با شخصي با نام سهراب زرجو آشنا کند. روزي آرزمي
بندند، اما از این پذ وجدان دردمند شود. بعد از چندي سهراب و آرزو به هم دل ميمي

آرزو در کشاکش تعهد به انجام وظایب مادرانه یا توجه به نداي عاطفي درون خود، گيج و 
 شود. گول مي
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 . تفسير رمان2-2-5
نلش بسته است؛ فضاهایي نظير  38کنيم، فضاهاي شهري تهران اوایل دهة رمان عادت ميدر 

خيابان از تجریش، قيطریه و زعفرانيه گرفته تا حوالي توپخانه، ادارۀ پُست، باغ ملي و وزارت 
اي، خانه از نوع هاي خودماني لب جادهامور خارجه، رستوران از نوع سوئيسي تا رستوران

هاي هاي تنگ و تاریک، دکانکوه و اعياني تا قدیمي و محصور شده در کوچه نوساز رو به
اني، درمفروشي، نانوایي، مرکز خرید، مرکز روانفروشي، قفلفروشي، سبزيلبنيات

 اند. خانه، اتوبوس و آرایشگاه زنانه، همه و همه در پيکرۀ رمان نلش بستهبهزیستي، قهوه
گارد. در این رمان، بنگاه معامالت معامالت ملکي ميبخش بسياري از رمان در بنگاه 

ناظر به  است سو، فضایيملکي به مثابة فضایي چندکارکردي مطرو است؛ یعني از یک
تعامالت خصوصي و عاطفي ميان آرزو و دوستش شيرین، یا به تعبيري نوعي مکان اشتياق 

ویي، فضایي نامد و از سمي« زنمایيفضاهاي با»دلي مبتني بر تجربة زیسته که لوفور آن را و هم
درنگ باید اضافه کرد که از منظر لوفوري، این ست علالني براي کسب درآمد و سود. بيا

ان توفضاهاي چندکارکردي ویژۀ جوامع شهري مدرن است که نمونة آن را در روستاها نمي
ز توان از مرکیافت. از دیگر فضاهاي شهري مدرني که در این رمان تصویر شده است، مي

اي توان به تعبير لوفوري، مصداق تام و تمام آن فضاي انتزاعيخرید نام برد. مرکز خرید را مي
اند. عالوه بر این، باید توجه داشت جاب مازاد آن ناميد که پول و کاال نيروهاي بنيادین
هایي براي لهمح یابد با تلسيم شهر بهالجرم بُعدي طبلاتي ميسرمایه در زاد و رشد شهري که 

هاي است که در محله  روتمندان و فليران همراه است. مراکز خرید از جمله فضاهایي
ها، مورد استفادۀ اغنياست. در این  روتمند بنا شده است، چراکه کاالهاي مورد عرضة آن

 که قيمت بازنمایي شدهکنندۀ کاالهاي برند گرانمنزلة عرضه دقت بهرمان، مرکز خرید به
آید. نکتة جالب توجه، شلوغ بودن این مراکز با وجود هر کسي از پذ خرید آن برنمي
 هاست. قيمت مورد عرضة آنمحدود بودن مخاطب کاالهاي گران

لباس ورزشي فروشي پُر بود از زن و مرد و دختر پسرهاي »خوانيم: در جایي از رمان مي
ن، وبال مردم نيست؟ نگاه کتوي دستجوان، آرزو به دور و بر نگاه کرد. کي گفته پول 

حال  اند برايها آمدهکنند، بيشتريچلدر آدم. آیه رفت طرف پيشخوان. همه که خرید نمي
توان از منظر لوفوري نيز تشریح کرد. از وحول را مي(. این مورد حال6838)پيرزاد، « و حول

ه را تجربة زیستة روزمر منظر لوفور، سلطة فضاهاي انتزاعي در شهر مدرن، فضاي اجتماعي
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کند، اما به زعم وي نوعي مبارزه در ملابل سلطة این فضاي انتزاعي منلاد خویش مي
است و از این رو، در فضا حک  ساز وجود دارد که خود داراي بُعدي فضایيیکدست
کان را تر این شکل از مصرف موحول و یا بيان دقيقشود. به تعبيري شاید بتوان این حالمي

ه اتفاقاً دانست ک بجاي مصرف کاال در مرکز خرید، نوعي ملاومت یا نوعي از مبارزۀ طبلاتي
 در فضایي که براي اغنيا ساخته شده؛ یعني مراکز خرید در جریان است.

برقرار  کنيم همانند رمان نيمة غایب، طرو داستان با فضا پيوندي قويدر رمان عادت مي
ان، شهر با وجود حضور پرتعداد  در صفحات رمان، کرده است، اما همچون همان رم

آورد. همچنين باید ارعان داشت که در وجود نميآخر نلطه عطفي در طرو داستان بهدست
پاي حضور شهر و نلش بستن آن در ، پابه«آسمانتهران شهر بي»همانند « کنيمعادت مي»

اي تهران قدیم نيز شدت هپيکرۀ رمان، همزمان نوعي حذ حسرت و افسوس براي یادگار
رویي که یابد. براي نمونه هنگامي که سهراب و آرزو در خيابان پهن غيرماشينمي

زنند، دستخو  هاي وزارت امور خارجه و پستخانه در آن واقع است، قدم ميساختمان
رسي از من بپ»سهراب کنار جدول پهن وسط خيابان ایستاد. »شوند. احوال نوستالژیک مي

ینجا ا»آرزو گفت: «. اندها جوانه کردهترین جاي شهر ماست. نگاه کن. درختشنگاینجا ق
ست کنيم معلوم نيجاست، یا بود. جایي که ما زندگي ميتهران همين«. »انگار تهران نيست

مچنان کنند که ه)همان(. در واقع سهراب و آرزو با بافتي از شهر ارتباط برقرار مي«« کجاست
 دهد. ا ميبوي تهران قدیم ر
هاي که سهراب و آرزو در همان حوالي باغ ملي و ساختماناي دیگر هنگاميدر نمونه

پردازند که جایش فروشي ميزنند به مرور خاطراتي از پشمکوزارت امور خارجه قدم مي
رلک )همان(. این مرور خاطرات کودکي در صفحات عليرا به پيتزافروشي داده است و قذ

کند. شود نيز دوباره بروز پيدا ميبراي نمونه زماني که آرزو سوار اتوبوس مي دیگري از رمان
 جا سوار اتوبوسرفت از هميننزدیک پل رومي سرک کشيد و نگاه کرد. مدرسه که مي»
 68جا ساختمان اي بود. حاال همانها ایستگاه اتوبوس کنار زمين نساختهشد. آنوقتمي
ت )همان(. در یک کالم، رمان عاد« اياي سنگ زرد و گنبد شيشهاي باال رفته بود با نمطبله
کنيم با وجود حضور چشمگير کالبد شهري داراي نگاهي حسرتمند به یادگارهاي تهران مي

 براي بيزاري و کنارۀ گيري از فضاي شهري موجود است.  قدیم است که خود دليلي
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 گيریبحث و نتيجه
يمة ن»هاي ایراني، سه رمان نمایي سيماي تهران در رماندر این پژوهش در پي چگونگي باز

به شکلي هدفمند، انتخاب و بر پایة « کنيمعادت مي»و « آسمانتهران شهري بي»، «غایب
مضامين لوفوري و رو  تفسير انتلادي مورد تحليل قرار گرفتند. در خوانش هر یک از این 

لوفور پيرامون توليد فضا مورد تحليل ها سعي شد مکان حوادث داستان براساس آراي رمان
قرار گيرد. لوفور در توضيح چگونگي توليد فضاي اجتماعي به سه بُعد کردار فضایي، 

هاي فضا و فضاهاي بازنمایي که با یکدیگر روابط دروني دیالکتيکي دارند، اشاره بازنمایي
 کند. مي

نها ها را تایي شده در رماننتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که فضاهاي شهري بازنم
یي لوفور هاي فضاگانهیابي ناظر بر یکي از سهتوان به شکلي منفک از هم در یک معادلمي

که مراد لوفور از توليد فضا مشتمل بر سه لحظة دیالکتيکي است و نه در نظر گرفت در حالي
 در نظرگيري سه لحظة منفک از هم. 

ها نمایان شد، این بود که نویسندگان در ي رماناي که از خالل بررسدر واقع نکته
اهاي یعني فض« فضاهاي بازنمایي»بازنمایي فضاهاي شهري تنها به شکل مستلل یا به 

« فضا هايبازنمایي»اند )نظم نزدیک( و یا بهتر زندگي روزمره مثل خانه پرداختهخصوصي
و تصرف قدرت صورت تري مثل معابر شهري که در آن دخل که شامل فضاهاي انتزاعي

است که از تعامل  گيرد )نظم دور(. در این ميان آنچه مورد غفلت واقع شده، همان شهريمي
عبير لوفور، آید. به توجود ميميان این فضاها و روابط دیالکتيکي این فضاها با یکدیگر به

ين ي همدليل ایفاشهر سطحي مياني بوده و واسط ميان نظم دور و نظم نزدیک است و به
 گيرد. حال آنکه عدم چنينخود ميماهيتي متناقض و چندصدایي بهاست که  نلش واسطه

-شناختي از شهر در نزد نویسندگان ما موجب شده که ایشان به ماهيت دیالکتيکي شهر 
هایي که از بازنمایي پي نبرند و در نتيجه -بخش و سرکوبگر استشهري که توامان آزادي

وتار و سرکوبگر است. باید ارعان داشت بُعدي، تيرهدهند، تکدست ميفضاهاي شهري به
که حاصل این عدم شناخت اغلب چيزي نيست جز حضور تصنعي و ساختگي فضاهاي 

وجود هاي ایراني که از قضا هيچ نلطه عطب قطعي هم در طرو داستان بهشهري در رمان
 که نوع نگاه نویسندگان ما را به آن زیرالیة معرفتي»آورد. حال پرسش اینجاست که نمي
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کند، داراي چه خصوصياتي بود که در نزد ایشان نوعي شناخت اي چون شهر بارور ميپدیده
 « نگرفت؟ شکل -شودآنچنان که در آ ار نویسندگان اروپایي دیده مي-دیالکتيکي از شهر 

گيري در پاسخ به پرسش مطرو شده باید گفت که بعد از انلالب مشروطه با نضج
تدریجي بوروکراسي و پاگيري نهادهاي مالزم با آن و در یک کالم با حرکت جامعه به 

ه سبک رفتیافت، رفتهسمت مدرنيزاسيون جبارانه که پيامدها و آ ار  در شهر تجلي مي
ميد. با بار به تلابل عميق شهر و روستا در ایران انجازندگي متفاوتي بروز یافت که براي اولين

درنيزاسيون پهلوي اول در تهران، دلتنگي به طبيعت و آرامش روستایي همراه با تمرکز م
گرفت. درست در فضاي استشمام چنين بيزاري از تمدن شهري نزد ساکنان آن قوت مي

ول در نزد اصحاب قلم در دورۀ پهلوي ا« رمانتيسم»اتمسفري بود که زمينه و بستر اقبال به 
 ري شد که مضمون آن ستایش تصنعي از طبيعت و طردشکل گرفت و سبب خلق آ ار بسيا

 مضامين شهري بود.
ر ایران، هاي مدرنيزاسيون شهري دگيري نخستين جوانهتوان افزود از بدو شکلبنابراین، مي   

آن زیرالیة معرفتي مساعد براي اندیشيدن به شهر در ساختار فرهنگي ما موجود نبوده است 
بي و قرارگيري در یک ميدان اد واسطةتنهایي، بلکه بهه نه بهو از آنجا که ا ر یک نویسند

شود، چيرگي نوعي رمانتيسم گاارد، خلق ميامکاناتي که این ميدان در اختيار او مي
گرا و ضدشهري در ميدان ادبي ما، امکان بروز نگاهي دیالکتيکي به شهر را فراهم واپذ

ي شد. در واقع، رمانتيسم، خود واجد رشته رمان شهرگریز منتهنساخت و به نگار  یک
هاي ما منعکذ شده است: پروراندن مکان و فضاي آرماني استعدادي است که تماماً در رمان

ه ب گيري از فضاي شهري موجود است.که شرو و توصيب آن معادل با بيزاري و کناره
دي به درآملة پيشرا که ناظر به مدرنيته است به منز عبارت دیگر، چون ما آن زمينة رهني

یافت مدرنيزاسيون تجربه نکردیم، برخوردمان با مدرنيزاسيون که در کالبد شهر تجلي مي
عميلاً دفاعي و تصنعي و آميخته با جيغ و جنجال و در گریز از آن شکل گرفت که در پناه 

گاراندن گرفت. به بيان دیگر، از سر نخود ميولعابي ضدشهري و البته موجّه بهرمانتيسم رنگ
آن تجربة رهني در این مرزوبوم، خود سبب آن شد که سنتي در طرفداري از شهر شکل 

 هاي ما انعکاس نيافت.نگيرد و طبعاً در ادامه نيز این موضوع در رمان
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هاي ضدشهري که همچنان در حال بازتوليدند، جامعة در ساليان اخير در کنار گفتمان
واسطة پيشرفت در وسایل ارتباط جمعي پدید آمده که به شهري ایران با انلباض زمان و مکان

 است از طریق ملایسة تطبيلي خود با دیگري داراي نوعي تخيل مدرنيستي شده است. 
هاي رفاه و ست که تحلق این آرزوها در زمينهانسان شهرنشين امروز داراي آرزوهایي ا

اسي همسو با آرزوهایي است آزادي و دموکراسي و دیگر ابعاد اقتصادي و اجتماعي و سي
شود. این ملایسة تطبيلي بدون شک ضمن فعال کردن یافته مشاهده ميکه در شهرهاي توسعه

تخيل مدرنيستي انسان ایراني، وي را به بازاندیشي دربارۀ وضعيت خویش و نوع 
(. این موضوع خود گویاي این است که نوعي تمناي 6866کشاند )فاضلي، ا  ميشهرنشيني

که اکنون ما خواهان ناخت از شهر در دل ساکنين آن در حال پدید آمدن است، طوريش
 شناخت بيتري از شهر هستيم. این تلاضا و این تمناي شناختي متأخر، نوعي نياز اجتماعي

هاي طرفدار توانند به آن پاسخ گویند، اما قبل از آن باید گفتماننویسان ما مياست که رمان
ها هم از ضرورتي هاي ادبي ما حضور یابند که البته ظهور این گفتماننشهر هم در ميدا
تين هاي نخسخيزد که مطابق آنچه شرحش رفت، جوانهاي اجتماعي برمياجتماعي و از زمينه

تظار ان انتوتر شدن این فرآیندها، ميتر و عميقآن در حال رویش است. در آینده، با دروني
رمان پرماجراي مدرنيته را داشت. آ اري که آرزویشان این بار نوشته شدن آ اري از درون 

نه بازگشت به گاشته، بلکه آرزویي مربوط به دوران معاصر است؛ آرزویي از جنذ دستيابي 
اي که فرآیندهاي مدرنيزاسيون به شهرهاي عميلاً زنده و پرمسأله. باري، در چنين زمانه

(، بهتر است با 6831اند )برمن، شده ستردههاي موجود گزمان-همچون توري بر همة فضا
شاید بهتر باشد که باالخره یک کم دوستش بداري تا اینکه تمام عمر با »خود تکرارکنيم: 

ار تواني سر  را زیر آب کني، بهترین کزدنش جانت باال بياید؛ یعني، حاال که نمي کتک
 (.6839)سلين، « همين است

 تعارض منافع
 م.تعارض منافع ندار

 سپاسگزاری
ل این هاي فکریشان به تکميها و مشورتبا سپاس و قدرداني از حسين پاینده که با راهنمایي

 طرو تحليلي یاري رساندند.
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