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 مکانبحثی در نسبت شهر و توسعه: گذار از نامکان به 

 

 اجاق  زهراسیده 

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات  استادیار

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  

 

 

نقض کارکرد ارتباطی شهر و تبدیل حوزه عمومی به نامکانی فاقد روایت    ، مسئله مورد توجه این مقاله

  تعامل   برای   را  مالقات  فضاهای  و  هستند  ارتباطی  محصوالت  و  هامکان   ذاتا    و مانع توسعه است. شهرها

این مقاله پس از مروری گذرا بر تاریخ شکل گیری شهرها و معانی غالب  . کنندمی  فراهم  مشاهده یا/و

.  کندمی   مشخص  را  شهروندان  ویژگی  و  آن شهر  واقعیت  شهر،  هر  عمومی  که حوزه  دهد می آنها، توضیح  

حوزه عمومی را به    تواندمی   هاروایت نحوه برخورد با    . بخشدمی   هویت  آن   به   شهر  هر  عمومی   حوزه 

  اشغال  تواندمی   که  است  فضایی  ایت و محلی برای گذر تبدیل کند. مکان،روره و  نامکانی فاقد خاط 

  معین  مقصد یک  سوی به بالقوه  مسیرهای  بیان کارکردشان  که  دارد مطابقت فضاهایی با نامکان . شود

  در   که  است  فضایی   های روایت  و   مختلف  خاطرات   گیری شکل   و   ساخت  مکان   عمومی،   است. حوزه 

گیری روایات شهری است. تکثر یا عدم تکثر روایات در  دارند و محل جان   ریشه  جمعی  و   فردی  تجارب 

حوزه عمومی نمایشی بر رواداری یا عدم رواداری شهر است و مسیر حرکت شهر به سمت توسعه را  

  صدا  چندین   پژواک  صدا،  یک  جای  به  باید  مکان  به  نامکان  از  . حوزه عمومی در حرکتکندمی تعیین  

  تحوالت .  دهند انتقال   را  شهر   معنای  و  کرده  ایجاد  است  شهر   مهم  اصل  که  را   اجتماع  حس   تا   باشند

  میادین   تغییرات   و(  هامگامال )  بزرگ  تجاری   های مکان   ساخت  بر  مبتنی   تهران   در   اخیر   دهه   فیزیکی 

  به  و   شده   اقتدارطلب   شهرها   روایی   سیستم  که  دهد می   نشان   میالد   برج  هم   قبال    و (  حسین امام  میدان )

  ناپایداری  موجب  روایت  یک  نفع  به   هاروایت   سایر   شدن مغلوب .  اندآمده  هم   گرد   خاصی   گفتمان   نفع

  . انجامدمی   شهر   زیستی  و  معنایی   پایداری  به  روایی  تعدد  آنکه  حال  ؛شودمی و عدم توسعه    شهر  فضای
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نیز    هاتالش است؛ اما برخی    صدایی تکعمومی و    بر   خصوصی   و  فردیت   چیرگی  دهندههرچند که نشان 

 بخش از صداهای متنوع است. نویدبخش کوشش برای دستیابی به روایتی وحدت 

 

 : ارتباطات شهری، روایت، حوزه عمومی، مکان و نامکان، توسعه هاکلیدواژه
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 متاورس: نمونه دیجیتالی از شهر 

 

 غالمرضا اسالمیسید 

 علمی دانشکده معماری  هیئتعضو 

 دانشگاه تهران  ،دانشکدگان هنرهای زیبا 

 

سیاسی، اجتماعی    هایعرصه در همه    ایشبکه در دوران گذار از صنعت به الکترونیک با جایگزینی ساختار  

اقتصادی از نظام    هاینظام . برای مثال با تغییر  باشیممی و اقتصادی به تعاریف مناسب و کارا نیازمند  

آدا  داریسرمایه  آراء  بر  به  مبتنی  اسمیت  تعبیری    اکونومیگیگ م  به  فعال  انفجاری   اقتصاد یا  شدن  و 

و غیره،    بنیاندانش   هایشرکت، دورکاری و ... تبیین ساختار مناسب اقتصادی، از قبیل  ایشبکه نودهای  

که تجلی آن در دیالکتیک  «  یا این یا اون»که منطق    رسدمی نظرهاز این رو ب.  گیرد می در اولویت قرار  

  هائی ویژگی که از طریق سلسله مراتب درختی در    بازی   نظریههگل، مارکس و انگلس و به دنبال آن در  

در دنیای    « هم این هم اون» ، جای خود را به منطق  کندمی همانند خاص و عام یا باال و پائین نمود پیدا  

. در این تغییر رویکرد، هرم قدرت متکی بر ساختار عمودی  دهدمی با خاصیت واگرا و گسترده  ایشبکه

جایگزین    گسترده افقیِ ریخته و ساختار    فرو اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... به تدریج    های عرصه در همه  

هوشمند    هاییفناورسرعت به  ه پیچیده متکی بر انرژی فسیلی ب  هایفناوری. بر این اساس  شودمی آن  

 . شوند میپاک تبدیل    هایانرژی متکی بر 

 صورته ب اطالعات و دسترسی به است ایشبکه که ساختار   الکترونیک دنیای در مختلف دالیل  به

با موضوعات مواجه شده و با مقیاس در مفاهیم سر   اینقشه  ما به صورت  شودمی  امکان پذیر ایپنجره 

،  شوندمی  تکرار یا بی انتها بوده که  مورد توجه نقاط مهم و دائم جویوتجس   صرفا  و کار داریم. از این رو  

 بودن، مهم چیزهای دنبال به  صرفا  زنی و سردرگمی در شبکه را باعث خواهد شد. پس  امکان پرسه 

  ها نقشه  اطالعاتدانستن اینکه    ضروری است. از طرف دیگر  هدف و غایت کافی نیست بلکه حضور

 صورت به که و ... مکان زمان، مختلف در محدوده انسان،  های ظرفیت است و در آمایش الیهالیه
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تواند به خروج  می   باشند می هم پوشان یکدیگر   مراتبیسلسله به صورت   هاطرح ،  هابرنامه ،  هامدل اهداف،  

 کم نمایند.  ایشبکه  هایبستبن از 

آینده  با رویکردهای  متاورس،    (science fiction)  تخیلیعلمی و    futurism))پژوه  در دنیای چهارم 

فرضیه فراجهان،  نسل  گاهی  از  محیط  اینترنت بعدیای  از  که  آنالین  است  بعدی  سه  مجازی  های 

  های هدستو    (virtual reality)  که با استفاده از واقعیت مجازی  شودغیرمتمرکز و پایدار تشکیل می 

های مجازی سه  از جهان   ایشبکه . متاورس  شودمی تسهیل  (  augmented reality)  واقعیت افزوده

کاربران عادی در حالیکه در دنیای فیزیکی پشت  بعدی است که بر ارتباط اجتماعی متمرکز شده است. 

مجازی  سه بعدی از خود تولید کنند که در این دنیای  (  avatar)  آواتاری  توانند می ،  اندنشسته لپ تاپ خود  

دیجیتال در جهان    های فناوری در دنیای متاورس همه رویدادهای  د.  به گشت و گذار و تفحص بپردازن

این معنا که ما به همه وبینارها و  اندشدهمجازی گردآوری   های دیجیتال  ، بازی هاویدئوکنفرانس . به 

جمعی، واقعیت   های رسانه ،  هاایمیل  داده و  های بسته رمزنگاری، نقل و انتقال    ، بعدی، مبادالت ارزهاسه

فورت نایت، چندین میلیون نفر در   به طور نمونه در بازی  .برخط دسترسی داریم  هایپخش مجازی، و 

 .یک کنسرت مجازی شرکت کردند

با توجه به چنین تحوالت عمیق و ژرفی است که شاهد دگرگونی معنائی و کالبدی در محیط زیست و  

بود.   خواهیم  خود  آینده  تفکرات    شدنگسترده شهرهای  رشد  و  تا    شودمی سبب    ضدتمرکزامکانات 

  های کهشب توسعه یافته، باال و پائین قدرت بی اعتبار شده و اتصال به    محور مکان و    ایلکه ساختارهای  

اصل   بر  متکی  حکمرانی  از  شیوه  این  گیرند.  قرار  اولویت  در  امکاناتی  و  با    گرایی افقی اطالعاتی 

تفکرات امانیستی را کاهش داده و انسان تلماتیک دنیای    تأثیر باالی ارتباطات جمعی، شاید بتواند  ضریب 

ی گسترده تعامالت انسانی و  رها ساخته و در پهنا  کارالکترونیک را از پیله انفرادی و رقابتی عرصه  

مختلف زندگی به آرامشی سرشار از نشاط، جهت فعال نمودن ساز و کار    هایعرصه جمعی فعال در  

به تغییر    اندازیچشم برای به فعلیت رساندن استعدادهای باالقوه، برساند. با قبول چنین    زادرون   ایتوسعه 

برخوردار   عموما  شکالت توسعه و پیشرفت، که  ذهنی مبتنی بر تفکر علمی در حل مسائل و م های مدل

با منطق عِلی  محورگذشته از مدیریتی   بوفالوئی شکل(  نیازمندیم. در    (causality)  )مدیریت  هستند، 

  ، که به(finality)  گراغایت از رویکرد انسانی و منطق    گیری بهرهامیدوار بود که با    توان می صورت  این 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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  گزاری سرمایه   روپیش   های برنامه   های جاذبه و    ها کشش وجود علت در آینده باور دارد، در جهت ایجاد  

 شویم.  مندبهره )مدیریت غازی شکل(  نگارآینده نموده و از مدیریتی  

 

 زاافقی، رویکرد آمایشی، علت در آینده و توسعه درون ای، تفکرساختار شبکهمتاورس،  ها:کلیدواژه
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 شناسی شناختی بازنمایی تهران در رمان فارسی از منظر نشانه 

 

 آزیتا افراشی  

 شناسی همگانی زباندانشیار 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

 

 

( بر این باورند  cognitive sciencesدرک مکان از مبانی شناخت است و متخصصان علوم شناختی )

شود، نسبت به  ( محسوب می embodiedهمان شناخت بدنمند )که انسان پس از درک بدن خود که  

شود بازنمایی  های گوناگونی دارد که موجب می کند. به لحاظ شناختی، شهر مولفه مکان، شناخت پیدا می 

های حسی ادراکی و شناختی گوناگونی  آن صرفا  یک بازنمایی مکانی نباشد، زیرا انسان از رهگذر تجربه 

گیرد. نوشتار حاضر، پیرامون این پرسش اصلی شکل گرفته است که بازنمایی  ر می در تعامل با شهر قرا

های  گذارد؟ نظریه جهان سازی شهر تهران تأثیر می شناختی، چگونه بر مفهوم مدار به لحاظ نشانهداستان 

میالدی    1۹8۰( یک الگوی نظریِ شناختی برای تحلیل گفتمان است که در دهه  Text Worldsمتن )

کار گرفته شد، هرچند  مکان مفهومی در گفتمان به   -( در تحلیل فضا Paul Werthی پال ورث )از سو

ابعاد مفهوم  در سایر  این نظریه  به فضابعدها  یافت و محدود  نیز گسترش  نماند.    - سازی  باقی  مکان 

این نوشتار، نقشه شناختی ) ( است که به cognitive mapمفهوم مرتبط دیگر در خصوص موضوع 

گردد و مبانی نظری آن از سوی ادوارد  مکان ذهنی باز می   - مود ذهنی مکان در محیط زندگی یا فضا بازن

با شواهد عصب   1۹۴۰( در دهه  Edward Tolmanتالمن ) بعدها  ارائه شد و  شناختی مورد  میالدی 

از یکسو در قالب نظریه جهان های فراتر قرار گرفت. در این نوشتار می تحلیل  تا  تن و  های مکوشیم 

مبتنی بر شواهدی از چند داستان کوتاه منتخب از مجموعه داستان »ساحل تهران« نوشته مجید قیصری،  

بازنمایی شناختی شهر تهران را در گفتمان داستانی مورد تحلیل قرار دهیم و از سوی دیگر نتایج این  

 شناختی وارد سازیم. تحلیل را با سازه نظری نقشه شناختی به تحلیلی نشانه 

 مکان، شهر تهران  - های متن، نقشه شناختی، فضاشناسی شناختی، نظریه جهان نشانه ها:کلیدواژه
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 شناسی فرهنگی روابط جزء و کل در اندام شهر با رویکرد نشانه 

 

 احمد پاکتچی

   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشیار

 

ای است که از هویت خاص و از  سپهر نشانهشهر در کلیت خود و اجزاء شهر هر یک به تنهایی، یک  

مناسبات معنایی خاص برخوردار است. شهر یا جزئی از شهر، به مثابه یک سپهر، فرای تنظیم روابط  

شود،  خود با دیگری، پویش و مناسبات مهمی درون خود دارد. آنچه به عنوان اجزاء شهر از آن یاد می 

تواند اجزاء کارکردی و نهادی  با یکدیگر موازی است و می تواند شامل محالت باشد که رابطه آنها  می

کوشش خواهد شد تا با استفاده از نظریه سپهر    ،باشد که رابطه آنها با هم اندامی است. در پژوهش حاضر 

شناسی فرهنگی، الگویی برای تعامل میان مرکز و حاشیه در یک شهر امروزی، و نیز  ای در نشانهنشانه

های یک شهر ارائه گردد. باید توجه داشت که رابطه مرکز و حاشیه در باره اجزاء  حله نظام تعامل میان م

باقی نهادهای حاشیه   اندامی نیز محقق است و ممکن است مثال  در یک شهر، نهاد تجارت مرکز و 

های پرخاشگر و گشتار میان دو ناحیه و مبدل شدن حاشیه به  باشند. در بحث مرکز و حاشیه، حاشیه

نیز با همین الگو قابل توضیح است. همچنین نشان داده    ـ در هر در محالت و هم در نهادها    ـ  مرکز

فرهنگ   توان مناسبات میان اجزاء را بر پایه هویت/خواهد شد که با تکیه بر این نظریه و بسط آن، می 

بندی  عی و قلعهتوضیح داد؛ مناسباتی مانند عملکرد اجزاء متعصب بر هویت خود که ممکن است رفتار تداف

توسعه  آنان  رفتار  یا  نشان دهند  بر  از خود  متعصب  غیر  و  اجزاء سست هویت  و عملکرد  باشد  طلبانه 

شود که  فرهنگ خود که در این مناسبات رفتار سیال دارند. همچنین به تحلیل شهرهایی پرداخته می 

فرهنگ واحد ذوب    هویت/  کنند یا درحاصل تلفیق چند جزء هستند و بر تمایز پیشین خود تأکید می 

رو هستیم که رفتارهای فرهنگی  های چندگانه در جغرافیای واحد شهری روبهاند. گاه نیز با هویت شده

 آورد. پیچیده را پدید می 

  ، اندام شهر، محالت، نهادهای شهری ، مرکز و حاشیهایسپهر نشانه ها:کلیدواژه
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 پدیدارشناختی: توصیف رابطه شخص، شهر و شعر با رویکرد  

 پدیدارِ شهر تهران در چند شعرِ معاصر 

 

 تنیمنیره پنج 

 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، گرایش هنرهای اسالمی  

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز 

 

  شخص، شهر و شعر  به واکاوی رابطه شهر تهران در چند شعرِ معاصر دارِیپدپژوهش حاضر با محوریت  

شعر   ـ  چندـ  پرداخته است. مسئله پژوهش حاضر این است که شهر تهران درسانه  دارشنای پد کردیبا رو

ای معاصر ایران چه پدیداری دارد؟ و چنین پدیداری چگونه برساخته شده است؟ و در نهایت چه رابطه

  حال یگانه/ میان شخص و شهر و شعر وجود دارد؟ هدف این پژوهش، روایتِ پدیدارِ چندگانه و در عین 

آمیخته شخص و شهر  ای شاعرانه است، روایتی که بتواند رابطه درهمز شهر در بافتار و تجربههمان ااین 

و شعر را آشکار کند. رویکرد این پژوهش پدیدارشناسانه است و کوشیده بر اساس دو ساختار صوری  

ها، توصیف  آورندگی همانی در چندگانگیِ و با وقوف به انواع روی پدیدارشناسی یعنی حضور و غیاب و این 

و تحلیلی پدیدارشناسانه از شهر تهران ارائه کند. ابتدا بر اساس مبانی نظری پژوهش، به توصیف تهران  

ـ    گیری هدفمند پنج شعر از پنج شاعر معاصر با رویکرد پدیدارشناسانه پرداختیم. و سپس با روش نمونه 

را برگزیدیم. سپس بر    ـ   سن همایونرضا براهنی، غزاله شمعدانی و ح  ، محمدعلی سپانلو، فروغ فرخزاد 

همانی در چندگانگی را در شعرها بررسیدیم و نوع  این   اساسا  مبانی نظری دو ساختار حضور و غیاب 

های پژوهش حاکی از این است که هم  آورندگی شاعر را نشان دادیم و شعر را تفسیر کردیم. یافته روی

و هچنین شعرهای بررسیده، وجوهی از تهران را حاضر    توصیف و تحلیل پدیدارشناسانه نگارنده از تهران 

برند ولی در نهایت اهدا و آشکارگی جدیدی از تهران در  کنند و همزمان وجوه دیگر را به غیاب می می

ای از حضورو غیاب و همزمان در چندگانگی،  دهند. افزون بر این، تهران در آمیزه های گوناگون می الیه

به  شود وتجربه و آشکار می  به  تهران  اهداء شهر  این این چندگانگیِ  آن منجر  سازی و غنای  همانی 

آمیزی  های شاعر و پدیدار شهر تهران به یگانگی و درهم همانی میان تجربه شود. چندگانگی و این می
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وبرگشت میان شهر و شعر، معانی بسیار شهر تهران را  رفت   ةشود و رابطشخص و شهر و شعر منجر می 

 سازد. می

 

 همانی در چندگانگی، شخص، شعر، شهر پدیدارشناسی، حضور و غیاب، این  ها:کلیدواژه
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 گفتاری در خصوص روایت و منظر شهر در مدیوم سینما

 

 نوید پورمحمدرضا 

 پژوهشگر مطالعات شهری 

 دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تهران 

 

هاست. خودمان را،  درک ما از شهرها تا حد زیادی وابسته به درک ما از شهرهای تصویرشده در فیلم 

کنیم، و  کنیم، قضاوت می بینیم، برانداز می ها می مان را درون فیلم ها و قلمروهای روزمرهها و محله خانه

ها و شهرهای  ، محله هاخانه آیا این  گردیم.  مان بازمی با درکی تازه دوباره به خود، خانه، و قلمروی روزمره

ها بعد از  ها و کسانی که سال ها هستیم؟ دیگران، غریبه سینمایی شبیه به ما هستند؟ آیا ما شبیه به آن 

شده، به ذهن  روزگاری سپری  خاطرهعنوان سند یک دوران، راه خواهند رسید، کدام یک از این دو را به 

ایم؟ تام اندرسون گالیه  سینما دیده   پردهایم یا شهرهایی که بر  ه خواهند سپرد: شهرهایی که در آن زیست

دهد، اما نومیدانه اعتراف  آنجلس، همانی نیست که هالیوود به همگان نشان می رد که زادگاه او، لس کمی

شود. در همین راستا، »اوربانیسم آنجلسِ هالیوود می آنجلسِ او هر روز بیشتر شبیه به لس کرد که لس می

مطالعاتی نوظهور، رویکرد و روشی تازه را برای    شاخهعنوان یک  مایی« )شهرگراییِ سینمایی(، به سین

ها در ساخت  دهد که چطور فیلم های شهری از طریق سینما و فهم این حقیقت ارائه می شناخت محیط 

است و شناسی سینماییِ شهر  ای معرفتشهر و هویت شهری موثر هستند. »اوربانیسم سینمایی« گونه 

 تأثیرات متقابل شهر و سینماست.  مطالعهموضوعش 

اما چرا شهرهای واقعی برای بازتعریف و بازطراحی خود باید سراغ مدیومی بروند که همواره برای تصور  

اش از شهرهای واقعی الهام گرفته است. آیا این در نهایت بازگشتی به  های خیالی و برپا کردن مکان 

های متعدد یک  تواند به نسخهت؟ سینما یک مدیوم بیانیِ قدرتمند است و می خود از مجرای سینما نیس

آن  به  و  کند  فکر  پارهشهر  ببخشد.  حیات  نسخه ها  این  از  و  ای  آشنا  مناظر  به  شبیه  است  ممکن  ها 

و اصطالحا  نسخه  باشند  مألوف شهر  نامیده شوند. دیگر نسخه جغرافیای  آن  از  رئالیستی  اما  هایی  ها 

ها و عناصر هویتی غالب آن، از واقعیت جاری و  از چهره و منظر آشنای شهر، از آیکون   ممکن است
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هایی آشنا و  همواره مرئی آن دوری کنند و تصوری آلترناتیو و دیرآشنا از آن را در سر بپرورانند: نسخه 

گیری عناصر  کارهای مختلفِ بهسو و راه گری از یک دیرآشنا از شهری واحد. رویکردهای متفاوت روایت 

های متکثر از یک شهر واحد  از سوی دیگر، خلق نسخه   ـ  تدوین ، دوربین، صدا و  میزانسنـ سبکی سینما  

مدیومیِ سینما بنامیم، عناصری نیز از بیرون بر ارتباط  ها را عناصر درون سازند. اگر این پذیر می را امکان 

اجتماعیِ فیلم، ژانر فیلم، و تکنولوژی و  ـ    گذارند: ذهنیت مولف، بستر تاریخی شهر و سینما تأثیر می 

فهمد  های متکثرشان می این عناصر درونی و بیرونی، شهرها را در نسخه   کمکِبه صنعتِ سینما. سینما  

 پذیرند. ها تأثیر می شان از این نسخه سازد، و در مسیری متقابل، شهرها نیز در تکامل و توسعه و می 

 

  گری در سینما، مدیوم سینما، عناصر سبکی سینما، شهرگرایی سینمایی روایت شهر، ها: لیدواژهک
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 ها:روایت شهر یزد در سفرنوشت 

 خوانش نقد جفرافیایی فضای شهری در نگاه گردشگران ایرانی و فرانسوی

 

 صفورا ترک الدانی

 عضو هیئت علمی گروه فرانسه و روسی دانشگاه اصفهان  

 زاده زهره صالح

 دانشجوی کارشناس ارشد ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهان

 

 

آشنائی با فضاهای    واسطه پیشرفت تکنولوژی و افزایش سفر و در نتیجه ه بعد از جنگ جهانی دوم و ب

ای در ادبیات  و رونق نوشتار در قالب سفرنامه و یا سفرنوشت مفهوم فضا و زمان از اهمیت ویژه  دیگر 

شهر یزد در مرکز ایران و در دل کویر همواره به عنوان   مفهوم پیشین خود را از دست داد.برخوردار شد و  

رفته مند به سنت و ایران کهن به شمار می یکی از مراکز قابل توجه برای سیاحان و گردشگران عالقه 

ی این  ها ها به شهر یزد در قالب وبالگ باعث شده تا انتقال مشاهدات و تجربه ظهور سفرنوشت   است.

در این    .گردشگران سرعت گرفته و تنوع روایت از شهر یزد بتواند فضاهای ذهنی متفاوتی را ترسیم کند 

شود تا به چگونگی توصیف و  گیری از رویکرد نقد جغرافیایی برتران وستفال سعی می پژوهش، با بهره 

به یزد    از سال   وی که توسط گردشگران ایرانی و فرانس  هابازنمائی فضای شهر یزد در این سفرنوشت 

با توجه به اصولی    این دو دیدگاه  هایها و شباهتاند پرداخته شود و در ادامه با مقایسه تفاوت سفر کرده 

ها در تفکر ایرانی  به این امر پرداخته شود که چگونه وجود کلیشه   « چند حسی»و  «  نگاریالیه »همچون  

تواند بر روایت ارائه شده از این شهردر قالب فضای واقعی و فضای خیالی تأثیر گذاشته و  و غربی می 

 تصویری متفاوت از این شهر را در فضای مجازی به نمایش بگذارد. 

 

 د حسی، کلیشه. نگاری، چنسفر نوشت، یزد، الیه :هاکلیدواژه
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 هویت شهریروایت  نقش معماری در 

 

 بختیاشار جوان

 اسالمی  کارشناسی ارشد معماری 

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز  

 

های مندرج در فضاهای درون  حامل و حاوی انواع روایت ها  شهرها به مثابه مراکز اسکان جمعی انسان 

  های متنوع ها و شکل ها در ساحتتجربه زیسته انسان هایی که برگرفته از  و پیرامون خود هستند. روایت 

ها  ین روایتغلب ااست. ا  از شروع زندگی جمعی تا سکنا گزیدن و تشکیل مراکز زیستی،  زندگی اجتماعی 

و اسلوب زیستن در    گذارد می حفظ بقا اندکی گام فراتر    حوزهاز  ها متنوعی نظیر متن و تصویر،  در قالب 

در  جهان  بر همین اساس است که  .  یابدمی قالب اندیشه، ایدئولوژی و دفاع از خود در برابر همنوعان را  

چالش    رفتارهایی ی که در آن اجتماعات انسان شودمی وارد دوره جدیدی از تعامالت انسانی  ،دوره مدرن 

و باروها،    هابرج شهری،    رفتارهایی که در آن بناهای   ؛کندمشاهده می برانگیزتر از مخاطرات طبیعی را  

و    های ساختمان مراکز حکومتی،   مکاتب  متنوع مذهبی،  روایت  شکل،  مسکن  اشکال  از  های  جدیدی 

بیان می شهری   بهرا  عناصری چون   ای کهگونه کند؛  از  متاثر  در ساختار شهری  معماری  قلیم،  ا  زبان 

بشر بیش از پیش به  نوع    ، پس از رنسانسدر همین راستاست که  .  شودهم می   مذهب، سیاست و زبان

به نوبه خود درصدد    ایطبقه هر  پرداخته و  خود    بینیجهان تدوین ساختارهای شهری نشات گرفته از  

و روایتی جدید در خوانش    آیند برمی و قدرت و نفوذ خود در شهرها    ینیبجهان نمایش موقعیت اجتماعی،  

گیری  نگاهی تاریخی به نقش معماری در شکل کوشد با نیم پژوهش حاضر می .  کنندایجاد می شهر    هویت 

یکی    به عنوان  های فرهنگیخوانش در   آننقش ، به بررسی  ی شهرهای امروزهافضا   در  هاروایت   انواع

 . بپردازدویتی جمعی گیری ه ها در شکل روایتترین مهم از 

 

 فضاهای شهری معماری، روایت، هویت،  :هاکلید واژه 
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 شهر به روایت سهراب سپهری

 

 

 آقابابایی محمدرضا حاجی

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی 

 دانشگاه عالمه طباطبایی 

 

 

است، روایت شهرهایی دیگرگون است یکی از موضوعاتی که در شعر مدرن ایران به آن پرداخته شده  

شهرهای شاعران یاد کرد. سهراب سپهری به عنوان شاعری معناگرا، در شعر  ها را آرمان توان آن که می

خود روایتی از جهان و شهری دیگرگون ارائه کرده است که در تقابل با شهر به معنی امروزی آن قرار  

شمرد و سپس جهانی را  لوب شهرهای کنونی را برمی گیرد. سپهری در شعر خود ابتدا عناصر نامطمی

کند که سراسر آن آکنده از عناصر معنوی است و در آن جا میان انسان و هستی، پیوندی ازلی  تصویر می 

کند، حرکت به سمت و سوی آن شهر است؛ برقرار است. نکتة مهمی که سپهری بارها به آن اشاره می 

رار دارد و از این رو حرکت به سوی آن، حرکت انفسی است و شهری که فرای جغرافیای این جهان ق

گیرد و هر  کند، شهر معنوی در وجود آدمی شکل می گونه که سپهری روایت می در نهایت آنچه آن 

 انسانی به تنهایی ساکن شهر معنوی خویش است. 

 

 : تحلیل متن، شهر معنوی، شعر معاصر، سهراب سپهری هاکلیدواژه
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 نر شهری روایت کیچ و ه

 

 زاده نیحسآذین 

 زبان و ادبیات فرانسه دانشیار 

 دانشگاه حکیم سبزواری 

 

یا اثری هنری    ییآراصحنه ، به شئ،  کنندی مکیچ را که گاهی، برای سهولت درک، واروی شیک معرفی  

که بدسلیقگی، حتی ابتذال موجود در آن، خواسته یا ناخواسته، سبب خرسندی برخی و    شودی ماطالق  

اصلی کیچ که هنر برخاسته از بورژوازی نوکسیه است، انباشتگی و    شاکله.  شودی م دلزدگی برخی دیگر  

شهری،   فضای  در  کیچ،  است.  اصالت  فقدان  آن،  تبع  به  و،  هنر،    ژهیوبه تجمیع  سپهر    ی هابارزهدر 

، در قالب سلب  هابوستان یا    هاابان یخهنری    یهادمان ی چگوناگونی دارد که گاهی در معماری، گاهی در  

بومی هنر  از  بروز  هویت  بدین ابد یی م، مجالی  با    یها درخت سان،  .  نخل،    ی های نورافشان پالستیکیِ 

نظیر    ییهاساختمان در میادین، نمای    آساغول حیوانات    مرغ یا دیگر   یها س ی تندغیرمتعارف در بلوارها،  

که در اسلوب و اشکوب هیچ سنخیتی با معماری سنتی آن اقلیم ندارند یا    یی هاعمارت مسکن مهر یا  

از معماری شمال و جنوب ایران استفاده شده،    یاملغمه از    هاآن در نقاط خشک و کویری ایران بنا، اما در  

در   بزرگ  بسیار  نمایشگرهای  در    هابوستان نصب  بلند  بسیار  موسیقی  صدای  معابر،  ،  هاتفرجگاه و 

، همه  ها بزرگراه با آثار غیربومی در    یاسالمی ران یامنبعث از ممزوج آثار هنری    تیفیکی ب  ی هاش وارنقید

  شود یمکیچ از فضای خالی، موجب    واهمه.  اندی شهرروایتی از هنر    مثابهبه و همه، از مصادق کیچ،  

ین، روایت  هنر شهری به محلی برای تجمیع هنر مبتذل و غیرمرتبط بدل گردد. در این ب  ی وهواحال

منکرند و منزجر. در این مقاله،    یکلبهموافقند و پیرو، یا    یتمامبه مردم از این هنر، دو سویه دارد: یا  

هر دو بُعد این روایت را، با تمرکز بر خاستگاه کیچ و نقش مهمی که در هنر شهری ایفا    میکنی م تالش  

 ، بررسیم. کندیم

 

 هنر، ابتذال کیچ، روایت، شهر، ها: کلیدواژه
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 و ادراک شهر در رمان شهری:   گردیخیابان

 علی اثر مهسا محب  نگران نباش مطالعه موردی رمان  

 

 احسان حسینی

 دکتری زبان و ادبیات فرانسه 

 دانشگاه تهران 

 

 

های شهری ایفا  گردی به عنوان یک کنش آگاهانه نقش مهمی در ادراک شهر در بعضی از رمان خیابان 

شود و اتفاقا  این نگاه  برای کشتن زمان که به هیچ هدفی جز مشاهده خیابان ختم نمی کند. عملی  می

تری از شهر ایجاد کند.  تواند درک تازه شود می بدون هدف که به جای جای فضای شهری دوخته می 

اش نیست )او گرد با تعریف رسمی داستانی رغم اینکه شخصیت اول رمان نگران نباش یک خیابان علی 

اما درگیری نبال جنس، شهر را زیر پا میبه د اش در بستر شهر تهران که در  های غیرمنتظرهگذارد( 

دهد. این پژوهش  معرض زلزله ویرانگر قرار گرفته به او ظاهرتمام و عیار یک خیابانگرد داستانی می 

تواند به  گردی در بستر رمان شهری می چگونه کنش خیابان   برآن است تا به این پرسش پاسخ دهد که 

جنبه فعال خوانش  سازی  یک  اساس  این  بر  بپردازد.  روزمره  زندگی  در  شهر  شده  کمتردیده  های 

تواند ما را در نیل به کیفیت  گرد می شناسانه مبتنی بر موقعیت، روابط و زبان خاص شخصیت خیابان سبک

 او از فضای شهری یاری رساند.  ةدرک تاز

 

 ری، فضای شهری، بحران گردی، رمان شه: خیابان هاکلیدواژه
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 بوطیقای شهر در شعر فارسی: 

 بازنمایی فضاهای شهر در اشعار نصرت رحمانی  

 

 سارا حسینی

 دکتری زبان و ادبیات فارسی 

 دانشگاه ایالم 

 

آن  اشکال  نخستین  از  امروزی شهرها  تا  مدرن ها  و  آن ترین  همواره  ترین  هایی  پدیده  عنوان بهها، 

  عرصه هایی در  اند؛ به همین دلیل است که اتخاذ چنین نقش جغرافیایی، اجتماعی و سیاسی مطرح بوده 

ادبیات مدرن، سبب گردیده است که شهر، هم    عرصه غیرادبی و همچنین قوت یافتن عنصر مکان در  

تأثیرگذار بر دیگر بخش  ندگی انسان مطرح  های زبه عنوان عاملی خوداتکا و هم به عنوان عنصری 

های خود را داشته است. در میان  ها و بازنمایی گردد. بر همین اساس، شهر در شعر و داستان نیز جلوه

ای به انسان  سی ادبیات معاصر ایران، نصرت رحمانی از جمله شاعرانی است که نگاه ویژه   دههشاعران  

سال آن  در  شهری  عمومی  فضاهای  بازنمایی  دارد.  شهر  و  که    هاشهری  هستند  فضاهایی  جمله  از 

بیشترین فراوانی را در دفاتر شعری او دارند. این مفاهیم در آثار نخستین رحمانی به چنان پیوندی با هم  

اند که حتی در غیاب مفهوم و تصویر کلی »شهر«، فضاهای عمومی آن و به ویژه جغرافیای  دست یافته

جغرافیای شهری،   حوزه سی در  دههرو اهمیت دارد که  آورند. این امر از آن جنوب شهر را فرا خاطر می 

در   و  است  مفهوم شهر  به  نگاه مستقل  عام    عرصهآغاز  غالبا   از فضاهای  فاصله گرفتن  با  نیز،  ادبی 

محور شعر نیما یوشیج، نصرت رحمانی، اهمیت بازنمایی  کالسیک و همچنین فضاهای روستایی و طبیعت 

شود با توجه  است. بر اساس همین نگاه، در این پژوهش تالش می شهر را در شعرهای خود نشان داده 

و   شهر  تصویر  بررسی  به  رحمانی،  نصرت  اشعار  در  موجود  رمانتیسم  با  آمیخته  رئالیستی  نگاه  به 

الیه از  های اجزای آن در شعر که سبب پدید آمدن تصاویر روشن، عینی، سطحی و تک بندیمفصل 

 خته شود. شهر و متعلقاتش گردیده است پردا

 شهر، فضاهای عمومی، رمانتیسم، نصرت رحمانی  ها:یدواژهکل
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 سماء قریبه من بیتناحافظه تاریخی شهر در رمان 

 

 السادات حسینی شکوه

 پژوهشکده مطالعات اجتماعی استادیار

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

 

  خویش   ذهنیت متخیل  زبان،   از  استفاده   با   هنرمنداننویسندگان و  .  است  هنر و ادبیات  مایهجان   حافظه

  حال   در  دائما    خوانش،   فرایند   در  مخاطبان   و   کنند می   ترجمه   مخاطبش بازنمایی یا به عبارتی   برای   را

  آثار   که  کرد   ادعا  توان می   ترتیببدین .  اندخویش   ذهن و خیال  و هنرمند در   نویسنده   ذهنی  دنیای   بازتولید

  اخیر عوامل بسیاری باعث شده تا   هایقرن   در  .نیست  مکرر حافظه  بازآفرینیجز    چیزی  ادبی  و   هنری

.  کنند  استفاده  غرب  شده  تجربه  الگوهای  از   خود  رفتارهای  بندیصورت   و  کردن  تئوریزه  برای  هاشرقی 

  ناشی   حوادث   با  مواجهه   در   غربی   انسان  تجربه  تا  شد  باعث  بیستم  قرن   نخست   نیمه  در   جهانی  جنگ  دو

  ژانرهای   راستا،   همین   در   و   شود  ادبیات   و  هنر   در   مختلف   مکاتب   و   هاظهور گرایش   منجر به  جنگ،  از

  تجدید   برای   نو   ایعرصه   داشت،  آنها  شهری  کالسیک   زندگی  تجربیات   در  ریشه   که   رمان  مانند   جدیدی

  شناسایی   طریق   از  آن  رمزهای   گشودن  و  شهر  خوانش  یکی از این تجربیات،   .یافت  خویش   تحول   و  حیات 

نمونه   شهر  در  خاطره  هایبافت از  است که  دیروز  اکنون و  تنگاتنگ  انسجام  زیادی دارد.  های غربی 

رمان  تکنیکی است که  بازنمایی خاطرات،  رمان  طریق  از آن در  سماء  نویس سوری، شهال عجیلی، 

  از ) سال  ۴ حدود  ه)آسمانی نزدیک خانه ما( استفاده نموده تا بتواند شهرش )رقه( را ک قریبه من بیتنا

  عجیلی در این رمان تصویر بود و دستخوش ویرانی گسترده شد، زنده نگاه دارد.    داعش   پایتخت  (تا

اشارات تاریخی زیادی دارد و   رمان . نموده استه ئاز جنگ ارا پیش و پس از سوریه در دوران  را ی روشن

  فراوانی های  داستان خردهو    شناسی و در جاهایی روانشناسی استتلفیقی میان تاریخ و جغرافی، مردم 

 این شهر دارد.  های سرشناسها و خانوادهها، شخصیت مکان  درباره 
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که شهر را به مثابه های والتر بنیامین، فیلسوف و منتقد آلمانی  این جستار در صدد است بر اساس اندیشه 

تواند در هر جایی از آن متن قرار گیرد، فرآیند بازآفرینی یک  بیند که فرد می پایان می آغاز و بی متنی بی 

 الی تخیالت نویسنده رمان بررسی کند. زده را در البه شهر تاریخی جنگ 

 

 سماء قریبه من بیتنا شهر، حافظه، رمان عربی،  ها:کلیدواژه
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 های شهریاجتماعی فضا در موزهتولید  

 

 

 زاده دشتیمریم 

 استادیار دانشکده هنر 

 شیراز هنر دانشگاه 

 

در اواخر قرن بیستم »فضا« به عنوان بُعد نادیده گرفته شده در زندگی جوامع، مورد توجه قرار گرفت.  

که صرفا  برای حفظ و نمایش    «مراکز شهری»عنوان یکی از  های شهری« بهتصور »موزه در این راستا  

طی که هدایت سرمایه  هم در شرایرسد. آن دهنده به نظر می تقلیل   تعبیری  اند،تاریخ شهرها ایجاد شده 

های شهری، شکلی از تأمین اعتبار و ایجاد ارزش افزوده در شهرها محسوب  جوامع به سمت ایجاد موزه 

های شهری و  شود. این پژوهش ما را متوجه اهمیت افزایش دانش از برساخت هویت شهر در موزه می

از »فضا متفاوت  درک  پاسخگوها می موزه   ی «  پیامدهای  پی  در  و  است که  کند؛  پرسش  این  به  یی 

موزه  در  فضای شهر  بازنمایی  و  می مصرف  کنترل  کنونی چگونه  در جستارحاضر های شهری    شوند. 

  . شد  خواهد  استفاده  های شهری موزه   فضای  مفهوم  درک  برای  تحقیقی   ابزاری   عنوان   به  لوفور،   گانهسه

آمیزد و به این ترتیب  لوفور در تحلیل خود فضای ذهنی )ایدئولوژیک( و فضای فیزیکی را با هم در می 

می  را  اجتماعی«  »فضای  موزه مفهوم  دیدگاه  این  با  مطابق  نتیجه  پروراند.  و  اجتماعی  محصولی  ها 

  های مفهوم موزهدهد که در تعامالت و روابط پیچیده انسانی و اجتماعی هستند. جستار حاضر نشان می 

شهری که در مرکز فرایند پیوسته اجتماعی قرار دارند فضایی    های است. موزه  شهری تجدیدنظرشده 

شان،  رویکرد سنتی   از  فراتر  آنها  هدف  و   ها هستند و مأموریتپویا، متضمن مبارزه برسر معانی و ارزش 

 است.  توسعه حال در شهری  جوامع در ترفعال اجتماعی مشارکت جهت در

 

  های شهری، هانری لوفور، برساخت فضا، فضای اجتماعی موزه : هاواژهکلید
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 شهر تهران   یشناس   یباییز ییبازنما

 یران ا  یاز انقالب اسالم  یش پ  ینمایدر س

 

 مهناز رونقی

 ه رسان و ارتباطات ،اجتماعی علوم انشکدهد ت ارتباطا علوم استادیار 

 مرکز تهران واحد  اسالمی آزاد دانشگاه

 پویان زرگری 

 و رسانه ارتباطات علوم ارشد کارشناس 

 مرکز تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه 

 

 

  داشت  وجود انقالب از پیش سینمایی هایفیلم در تهران از که تصاویری ترینمهم از پژوهش این در

های  فیلم آماری جامعه و بوده شناسیهنشان  پژوهش این در  استفاده مورد روشفت.  گر قرار استفاده مورد

. است شده انتخاب متخصصان پانل از استفاده با و هدفمند صورت به  فیلم شش  که بوده انقالب از پیش

 و است گرفته انجام شهری فضای و روزمره زندگی مورد در لوفور هانری نظری مبنای بر پژوهش این

  گرفته  قرار  توجه مورد کمتر ۴۰  دهه  از قبل سینمایی هایفیلم  در تهران تصویر چرا که دهدمی  نشان

 از که فنی هایشیوه  و سبک  و تاکید مورد  معماری و هامکان  که دهدمی  پاسخ پرسش این به و  است

 استفاده ایران سینمای هایفیلم  در  ۵۰ دهه نیمه تا  ۴۰ دهه هایسال در تهران تصویر پرداخت در هاآن 

 ؟است بوده شکلی چه به شده

 

 شناسی، هویت بصریروایت، تهران، سینما، زیبایی  ها:کلیدواژه
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 نود  و هشتاد دهه داستانی ادبیات در اصفهان بازنمایی

 

 محمدرضا رهبری 

 و پژوهشگر مدرس 

 اصفهانجهاد دانشگاهی 

 

 

تاریخی  پیشینه تاریخی کهن، آثار معماری شاخص، صنایع دستی فراوان، شهر اصفهان را میان شهرهای  

تشخص بخشیده و به تعبیری نماینده شهرهای تاریخی یا سرنمون شهرهای تاریخی ایران قرار    ایران

اساطیر، ادبیات کهن فارسی، ادبیات معاصر و هنرهای    داده است. همین امر موجب بازنمایی اصفهان در

این بازنمایی در   ، اصفهانشده است. با تغییرات جامعه شهری و طی کردن فرآیند مدرن شدن  گوناگون 

هایی پیدا کرد که حاصل تغییر شهر، تغییر نگاه به شهر و ورود  آثار یک صدسال اخیر با گذشته تفاوت 

های جدید مثل تئاتر، سینما و ادبیات داستان مدرن است. بر این اساس در این مطالعه تالش شده  رسانه

ر اصفهان در تمام طول یک صد سال گذشته  آیا روایت شه   پاسخ داده شود:   یهاپرسش است به این  

  یکسان بوده است و یا این بازنمایی با تحوالت شهر و تغییر روابط شهر و شهروندانش و از سوی دیگر 

های  تر نویسندگان با جهان داستان مدرن و تکنیکبالیدن ادبیات داستانی در این شهر و آشنایی عمیق 

کمی آثار داستانی و تعداد نویسندگان در سالهای اخیر، مشخصا   آن تغییر کرده است؟ با توجه به گسترش  

بایست صرفا  اصفهان  حوادث داستانی می  وقوع مکان آیااین بازنمایی در دو دهه هشتاد و نود چگونه بود؟  

باشد یا انتخاب هر شهر دیگری ممکن بوده است؟ آیا در انتخاب اصفهان به چیستی کالبدی و معنایی  

 ه است؟ آن هم توجه شد

پرسش  این  به  پاسخ  می در  کرد  ها  ادعا    از  متأثر   نش یامروز   شکل   که   مدرن  ی داستان   ات یادبتوان 

  در   یمردم  ت یروا  نجا یا.  کندی م   ارائه  اصفهان   از   تری مردم   یت یروا  است  مشروطه  دوران   ی تجددخواه 

اگر »سرگذشت حاجی بابای اصفهانی« اثر جیمز موریه    . است  یدربار   یرسم   و  انهی منش  یهات یروا  مقابل 

های اصفهان در ادبیات داستانی بدانیم که در آن به فرهنگ اصفهانی بیش از  را از نخستین بازنمایی 
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هایی جدید از محیط طبیعی، مصنوع و انسانی  کالبد شهر توجه شده است، در دو دهه هشتاد و نود روایت

ای از اصفهان در آثار این دو دهه  های زنانها ارائه شده است. حتی روایت اصفهان در ادبیات داستانی م

 دیدیم. بینیم که در آثار گذشته نمی می

گر تغییر نوع بازنمایی اصفهان  همچنین بررسی آثار شاخص ادبیات داستانی متأخر مرتبط به اصفهان بیان 

داستان  متن  در  یافتن شهر  اگر  و تشخص  نام   آثار نخستین درهاست.  ذکر  در حد  بازنمایی  داستانی 

بوده است، آثار این دو دهه نشان از خودآگاهی   داستان در    حادثه وقوع محل عنوان به شهر این از اجزایی

 . دارد  مکان  با هاانسان روابط و نویسندگان به ابعاد مختلف هویت شهری، خاطرات شهری

 

 هویت شهری، ادبیات داستانی، اصفهان، بازنمایی  :هاکلیدواژه
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 فلسفی  سازیقهرمان به نظر با زندگی معنای از شهری روایت

 

 نسرین زندی روان

 نقاشی  ارشد  کارشناسی

 سوره دانشگاه 

 

 نیازی بر امروز ایرسانه و خبری تیترهای تا باستانی هایاسطوره از سال هزاران طی سازیقهرمان 

 تأثیرگزاری به تمایل خودگذشتگی، از روحیه با شهروندان شهری زیست در که تأکید دارد بشر در ذاتی

 بر تنها نه جهت این از شهر روایت دارد.  ظهور و بروز مختلف در شرایط افتخار کسب یا دیگران بر

 و تلخ رویدادهای بر بلکه شهری اماکن عینی و ساختار فضا هندسه مانند خود ملموس هایشمایل 

 تصویری است.  وابسته  نیز اذهان شهروندان در اتفاقات از حاصل حسی روابط  و آن در داده رخ شیرین

 تقویت و حضور شودبازنمایی می  شهری هنرهای در هاناکامی یا افتخارات یادآوری و قهرمانان از  که

 در شدن آن سپرده فراموشی به یا نادیده مانع و کندمی  پشتیبانی فرهنگی حیث از را سازیقهرمان 

 . شودمی  شهروندان ذهنی های مشغله و هاروایت انبوه میان

 اولین و نیست چالش برانگیز مسائل و مخاطره آمیز اتفاقات از خالی گاههیچ  شهری روایت و زیست

 کارکنان و فعاالن نشانان،آتش  درمان، و بهداشت کادر نیروهای و افراد در از قهرمان تصور و تصویر

 و حکمت پژوهشی موسسه عضو اندیشمندان متفکران و و نیروهای نظامی زیست، محیط حفاظت

 با پژوهش این .است هنرهای شهری در حضور امکان تا آن سازیقهرمان  ظرفیتهای و ایران فلسفه

 هایپرسش   .است میدانی مستندات پارهای و  ایکتابخانه منابع به استناد با و توصیفی-تحلیلی روش

معنای   از اراثرگذ و پویا مفهومی به دستیابی امکان بر مذکور پژوهشی موسسه نقش بررسی به تحقیق

 .پردازد می  شهری هنرهای در هاشخصیت  و هااندیشه  آن بازتاب و شهری روایت در زندگی

 

 حکمت پژوهشی موسسه شهری، هنرهای شهری، روایت زندگی، فلسفه سازی،قهرمان   ها:کلیدواژه

 فلسفه ایران  و
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 روایت شهر به مثابه یک نظام ارتباطی 

شوند می شهرها چگونه مانع یا عامل ارتباطات انسانی سالم در خانواده   

 
 منصور ساعی 

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات  استادیار ارتباطات  

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی    

 

 
شهر تنها یک فضای فیزیکی و کالبدی نیست؛ شهر سیستمی است که عناصر سازنده آن یعنی انسان،  

های شهری در یک قالب نظام ارتباطی با هم در ارتباط،  شهروند، خانه و خانواده، خیابان و نهاد و سازمان 

گیرند. در واقع نظام حاکم بر شهر بر  گذارند و از هم تأثیر می می   تعامل و تبادل هستند و بر هم تأثیر 

دلیل ناکارآمدی  گذارد. در شهر ایرانی، به دهنده آن نیز تأثیر می نظام ارتباطی و تعاملی عناصر تشکیل 

های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، فراغتی و سیاسی خود،  نهادهای شهری در وظایف و مسئولیت 

های ارتباطی و تعاملی بین  گیری اختالل و منازعه تنش های شکل ده« را به یکی از کانون »خانه و خانوا

اعضای خانواده تبدیل کرده است. در نظام مدرن شهری با تقسیم کار مدرن، بخش مهمی از کارکردهای  

نهاها به  ایرانی  پیشامدرن  خانواده  تفریحی  و  قضائی  اجتماعی،  تربیتی،  آموزشی،  اقتصادی،  ی  سنتی 

مدرنی نظیر شهرداری، دولت، مهدکودک، مدرسه، دانشگاه، سازمان/ شرکت، نهادهای مالی و بانک،  

پرستاری و  نهاد حمایتی  و  بهداشت  نهاد  نهاد رسانه،  نهادهای  انجمن ،  قضائی،  و صنفی،  علمی  های 

است شده  واگذار  و...  پارک  خیابان،  مدرن  به   ؛فراغتی  و  اما  ناکارآمدی  نهادهای  دلیل  کژکارکردی 

های  ها در تمام حوزهاقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهری مسئولیت سنگین جبران ناکارآمدی 

، سالمت و ازدواج و دغدغه یافتن کار به دوش افراد افتاده است و این  رفاهی، فراغتی، مهارتی، آموزشی

بط بین زوجین و روابط والدین و فرزندان  امر در خانواده شهری به اختالل و اختالفات خانوادگی در روا

باید بخش اعظم مسئولیت اجتماعی کردن و تربیت شهروندان سالم، مفید، بانشاط،    شهر   . دامن زده است

به حل یک مسئله اجتماعی نظیر روابط عاطفی  اما در عمل شهر ایرانی    امیدوار و فعال را بر عهده بگیرد،

کند، مهارت حل مسئله و  کند، به مشکل اعتیاد رسیدگی نمی دختر و پسر در دوره جوانی کمک نمی 
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یاد نمی گفت  انرژی نسل جدید فضا و برنامه دهد، برای فراغت و تخلیه  وگو را  ای ندارد.  هیجانات و 

ای که آمادگی چندانی برای حل مشکالت  شود؛ خانواده تبعات این مسئولیت سنگین به خانواده واگذار می 

دهد و  های بین نسلی رخ می ها، دعواها و خشونت بنابراین تنش   ؛ وعات را نداردو مواجهه با این موض 

هستند که باید در شهر    مسائلی  هان یاهای ناموسی امثال رومینا، منا و... .  های بین همسران یا قتل قتل

شوند   خانوادهاما  حل  معیوب همچنین    .اندده ی رس  به  دلیل  آموزشبه  نظام    آموزش   ،یامدرسه   بودن 

طوالنی  در خانواده    نکردهکار و ازدواج دانشگاهی و نظام تولید کار و اشتغال، ماندگاری فرزندان جوان بی 

 دامن زده است. که همه این عوامل به تنش و تضادهای ارتباطی بین والدین و فرزندان در خانواده    شده

 

انسانی،  هاواژه   کلید  ارتباطات  ارتباطی،  نظام  شهر،  بین :  ارتباطات  خانواده،  شهر  ارتباطات  نسلی، 

 ناکارآمد 
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 مهرجویی  آثار سینمایی در شهری عرفان بازنمایی شناسانهنشانه  بررسی

 

 سالم  احسان 

 فرهنگی  مطالعات ارشد کارشناسی  دانشجوی 

 طباطبایی  دانشگاه عالمه 

 

 

پردازد.  سینمایی داریوش مهرجویی می این مقاله به بازنمایی مفهوم عرفان شهری در منتخبی از آثار  

گردد  شناختی برمی رویکرد نظری آن به نظرات بارت و سوسور و هال در باب بازنمایی و نظریات نشانه 

های حاصل از تحلیل شش فیلم از کارگردان و کدها و  شناسی است. یافته و روش آن پژوهش نشانه 

نشان مینشانه استخراج شده  وثیقهای  نسبت  مقوالت  دهد که  و  تصاویر سینمایی مهرجویی  بین  ی 

ظاهر  نشینی این دو مفهوم بههایی با حضور گسترده شهر به هم عرفانی وجود دارد و این نسبت در فیلم 

است. این  ایم منجر شده »عرفان شهری« گذاشته   ناساز و به نوعی آغشتگی به مفهومی که نامش را

عرفان، سویه بازنمایی شده تصویر مهرجویی از تصویر شهر    نشینی مفاهیم شهر و ظاهر ناسازبودن هم به

 دهد. را نشان می 

 

 شناسی شهر، سینما، بازنمایی، عرفان شهری، مهرجویی، نشانه :هاکلیدواژه
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 هاییهای اخالقی در شهر عبرت»هوسِ ساختن« و ضعف روایت 

 پیکر نظامی برای عصر ما از هفت  

 

 فرشید سامانپور

 مدرس شهرسازی پژوهشگر و 

 

شواهد مبین آن هستند که ایرانیان عالقه بسیاری به ساختن مکرر ساختمان )و گاه تخریب مکرر آن(  

رسد بیشتر برخاسته از عوامل نفسانی و  دارند که توضیح منطقی آن کمی مشکل است و به نظر می 

واجهه با آن را به  ناخودآگاه باشد. هدف این مقاله آن است که وجود چنین خصلتی و روش درست م

بحث گذارد. مسأله تأثیر مخرب انفعاالت ناخودآگاه در شهرسازی امروز با اتکا بر روانکاوی لکان توضیح  

گیری از آن بتوان این عطش ساختن را توضیح داد. همچنین  رسد با بهره داده شده است که به نظر می 

خواهد شد که راه مقابله با این ناخودآگاه را  گیری از نظراتی در حوزه فرهنگ و روانکاوی روشن با بهره

گیری از تمثیل و تشبیه  پردازی با بهره باید در تعامل با همان ناخودآگاه جستو کرد و یک ابزار آن روایت

رسد  آورند. اتفاقا  به نظر می ها و ناخودآگاه را فراهم می و استعاره است، ابزاری که امکان بیان ناگفته

پیکر نظامی دید، داستانی که یکی از  هنگی از این نظریات را بتوان در داستان هفتروایتی بومی و فر

آثار مهم ادبی و مورد توجه خواص و عوام و به بیانی گویای فرهنگ غالب ایرانی باشد. بخش مهمی از  

و    پردازد و بخشی دیگر چگونگی مقابله با آن را با تمثیل و استعارهاین داستان به »هوس ساختن« می

شود این بعد خاص  پژوهی تالش می از اصول روایت  گیری دهد. در این مقاله با بهرهروایت توضیح می 

از سرگذشت شخص اصلی داستان )بهرام گور( از بقیه داستان منتزع و مستقال  روایت گردد تا در پایان  

 بله با آن ذکر کرد. با بهره از آن بتوان تعبیری از هوس ساختن در عصر جدید و پیشنهادی برای مقا

 

 ناخودآگاه، شهرسازی لکانی، تمثیل، استعاره، روایت: هاکلیدواژه
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 از شهرنویسی تا شهرخوانی آناتومی شهر؛  

 احمد شاکری 

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات استادیار 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

 

تان گران معتقدند داـس هری    /  پژوهـش هروندان  گونهرمان ـش طح با زبان ـش ت که هم ـس ای از ادبیات اـس

از اجزای   کند و در مســیر حرکت خود با تغییر زوایا و ســمت نگاه، خواننده را متوجه ظرایفیحرکت می

هر لروایت آن  ؛ اجزایی که  کندمی ارتباطی ـش هر و در مفـص ایی ـش اختار فـض   در حجم روزمرگیبندی ـس

پویایی خود را   ،تواند فراموش ـشده یا به خاطره و نوـستالژی تبدیل ـشود. این نوع نگاه به ـشهرنویـسیمی

به همین دلیل اســت که رمان شــهری به و   کندهای مختلف کســب میاز تغییرات زبانی در گذر زمان

بلکه از یک   ،یردگروایتی که اعتبارش را از راوی نمی  تعداد ـشهرهای روی زمین روایت خودش را دارد؛

هر که راوی را نیز در زمان  «دیگری» وی ها و مکانبزرگ به نام ـش های مختلف دربرگرفته اـست. از ـس

در  انـسان ـشهری  های  دگرگونیـشیوه    ثر ازأمت،  ـشهری به جز ـشهر و فـضاهای ـشهری  و هنر  دیگر، رمان

تمتفاوت  های زمانی  برش ی  در    از همین رو.  زندگی اوـس هربررـس به مثابه موجودی زنده و   آناتومی ـش

رفت که   یو هنرمندان  نویسـندگانشـهرنویسـی  راهبردهای  تشـریح  به دنبال  توان  میاز یک سـو    ،پویا

دنیاهای    بازنمایی  از ـسوی دیگر،و   کننداز مـشاهدات و تجربیات خود اـستفاده می ،ه واقعیتارائ  منظوربه

آن تابع عوامل مختلفی در  رفتارهای انسانی در  خوانش  را بررسی نمود که    شهرموازی در فضای روایی  

ــکلمراحل   ــت.    گیریش ــندهبنابراین  اثر نیز هس با چنین روایت نامعتبری چه   و خواننده، هنرمند  نویس

  نوـشتن و خواندنخواننده در هنگام  نویـسنده و وـضعیت  روایتی که بـسته به زمان و مکان خوانش،    کند؟

یار دیگری اعتبار    اثر ت؟ و نویسـنده چگونه  یابدمیو عوامل بـس از   تواندمی، نماینده چه »من«هایی اـس

در این پژوهش تالش    این »من کاغذی« به ســاختن »من واقعی« در متنی همچون شــهر برســد؟

از منظر همبستگی میان کارکرد اجزای ر  شهنوشتن و خواندن  مرزهای  با نگاهی کالبدشکافانه،  شود  می

  بررسی و تحلیل شود. با رویکرد ژئوکریتیک وستفالی  و شهر

 ، ژئوکریتیکروایت اجزای شهرشهرنویسی، شهرخوانی، آناتومی شهر،  ها:کلیدواژه
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 شهری های ضدروایت گیریشکل  و طبیعی زنی پرسه کنش توقف چگونگی بررسی

 قصرالدشت  هایکوچه باغ  و زاینده رود رود  جایگاه موردی بررسی

 شیراز و اصفهان شهری روایت نظام در 

 

 حمیدرضا شعیری 

 تهران  مدرس تربیت دانشگاه شناسی معناشناسینشانه  استاد

 ساناز مجرد 

 شیراز پزشکی علوم دانشگاه استادیار

 

نظام برساختة مدنی شکل  شهرنشینی با گذر از زندگی طبیعی که عرصة تصادف و پیشامد بود و ورود به  

هایی  روایتیک کالن روایت دید که خرده   شکلتوان نظام زندگی شهری را در کلیتش به گرفته است. می 

های شهرنشین با  مند هستند و سوژهمند و مکان های شهری زمان گیرد. روایتدر بطن آن شکل می 

از کنش پرسه کنند.  کنشگری در عرصة روایت شهری، معناسازی می  های معناساز در نظام  زنی یکی 

های دیگر،  زنی و ایجاد تجربة مشترک با سوژهزن با حضور در فضای پرسه روایی شهر است. سوژة پرسه

سازد. اگر فضای  هایی از زیست جمعی را می هد. این اشتراک و پیوند، الیه پیوندی فرهنگی را شکل می 

دهد و روایت شهری  زن نیز کارآیی خود را از دست می گر پرسه کنش   زنی از بین برود، چشم ناظر یا پرسه 

تواند نظام ادراکی تولید کند و به این  زنی نمی شود و سوژه به علت تخریب روایت پرسه دچار آسیب می 

محور،  گیرد. ضدروایت شهری به جای ایجاد فضایی آرمانی و تخیل ترتیب ضدروایت شهری شکل می 

 کند.نی و میل به گریز مواجه می سوژه را با حس ناام

گیری ضدروایت در دو شهر اصفهان و شیراز بررسی  در پژوهش حاضر روایت شهری و چکونگی شکل 

خود جلب  زن را به گر پرسه اند که چشم ناظر یا کنش شده است. هر دو شهر واجد فضایی طبیعی بوده 

زن را متوقف کرده  حسی ناظر پرسه  کرده است و تخریب این دو فضای طبیعی، فرآیند ادراکی ومی

 است و ضدروایتی شهری شکل داده است. 
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زاینده  طبیعی  فضای  دو  در  شهری  روایت  شکل  به  نگاهی  با  مطالعه  این  باغ در  کوچه  و  های  رود 

 که    های اصلی این استگیری ضدروایت شهری بررسی شده است. مسأله قصرالدشت، چگونگی شکل 

این دو شهر  در فضای  این ضدروایت گرفتهها شکل ، ضدروایت چگونه  اختاللی در تجربة  اند و  ها چه 

 اند. زیستة حضور ایجاد کرده

 

 های قصرالدشت. باغرود، کوچه زنی، روایت شهری، ضد روایت، زاینده: پرسه هاکلیدواژه
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 های شهریارتباط شهر و هنر در پروژه

 مطالعه موردی مرکز ژرژ پمپیدو

 

 بلوردی آنیتا صالح 

 معناشناسی نشانهدکتری 

 دانشجوی دکتری اطالعات و ارتباطات دانشگاه سوربن  

 

تمامی حوزه ارزش  در  پروژهها  به  معماری  و  سیاسی  علوم  جغرافیا،  شناسی،  جامعه  متفاوت  های  های 

می  سو  و  سمت  می شهری  انسجام  چگونه  همبستگی  و  پویایی  این  که  است  این  سؤال  یابد؟  دهند. 

پایدارارزش  برای هدفمندسازی پروژه شهری، پروژه  را  پویایی الزم    تیپروژه مشارک  ،(Durable)  ها 

(Participatif)   رسد، بررسی فضا  کنند. در نتیجه اولین کاربردی که در شهرسازی به ذهن می ایجاد می

های شهر حقیقی هستند و شهر نیز به  ارزش  ها را فعال کنیم.است تا وارد عمل )کنش( شویم و ارزش 

ها  شوند. ارزش ارزش شناسایی می ها یا فضاهای شهری مورد ارزیابی قرار گرفته، باارزش یا بی واسطه آن 

  توانند در ها می های شهر یکی نیستند اما فرض ما بر این است که پروژهدر شهرسازی لزوما  با ارزش 

ها تنها توصیفی نیستند  کنند. به عقیده برناردو سشی، ارزش   نقش ایفا  (Revalorisation)  بازتولید ارزش 

وار، تمامی افکار یک قرن را  بلکه نقش ساخت و سازماندهی فکر ما را نیز به عهده داشته و متافیزیک 

دهندمی جهت  ) توانند   .Secchi, 2006, 19  )شهرسازی فضا،  بین  و    ارتباط  فضا  ساختار  جامعه،  و 

های برآورده  شده، خواسته های بیان توانشش هر آنچه که باشد، تنها در ارتباط با نیازها، انتظارات، خواسته

به معنای  ، جامعه( Fonctionnement)  های حقیقی یا آرمانی و کارکردشده و/یا شناخته شده، خواسته 

شود که چه  رتباط جامعه و فضا این سؤال مطرح می کند؛ بنابراین درخصوص امعنی پیدا می   ، عام آن

 خواهیم بهبود دهیم؟ چیزی را و به چه شکل می 

در  چگونه  بوبورگ  در منطقه  برهوت    پارکینگدهد که یک  مطالعه موردی مرکز ژرژ پمپیدو نشان می  

بهبود فضا و  های  اتفاق افتاد، در زمره پروژهنوسازی پاریس    که دهه شصت میالدی در  موج جدیدی
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اجتماعی   تحوالت  با  گرفت  روزانطباق  نشانه   .قرار  روش  به  تحقیق  این  ارزش در  تبیین  ها،  شناسی، 

 دهیم. های این مرکز را مورد مطالعه قرار می ها و پیام ها، معماری و یکی از نمایشگاه گفتمان 

 

 شناسی، فرهنگ، شهر، نمایشگاه: نشانه هاکلیدواژه
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 تاریخی تا هویت فرهنگی از هویت  

 از منظر تصویرشناسی  طهران تهراننگاهی به چگونگی روایت شهر در فیلم 

 

 نرگس صالحی 

 دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی 

 احمد بهزادی

 آباد، اصفهاندانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف ،دکتری زبان و ادبیات فارسی 

 

 

گیری فرهنگ، تاریخ و هویت مردم آن نقش بسزایی را  شهر به عنوان یک اصطالح اجتماعی در شکل 

کند و به سبب همین کارکرد قابلیت تبدیل شدن به موضوع آثار سینمایی و داستان را دارد. در  ایفا می 

وایتی از  آثار سینمایی، شهر یا به صورت یک عنصر تاریخی مورد توجه است و سعی بر آن است تا ر

گذشتة تاریخی آن ارائه شود یا به صورت یک عنصر فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است که در این  

گیرد و در مرکز روایت است و حتی گاهی یکی از راویان داستان  حالت شهر ماهیتی انسانی به خود می 

پور  جویی و مهدی کرمساختة داریوش مهرطهران تهران شود. در پژوهش حاضر با نگاه به فیلم نیز می 

روایت شهر از منظر تصویرشناسی مورد بررسی قرار گرفته است. در این فیلم نخست تهران از زاویة  

شود که در این حالت در جایگاه »من« تاریخی است  تاریخی و حیات تاریخی آن به مخاطب معرفی می 

و یادآور خاطرات گذشتة طهران  تا هویت تاریخی گذشته را برای مخاطبان سالمند خود بازنمایی کند  

باشد. در بخش دوم روایت، شهر تهران به عنوان هستة روایت مورد توجه قرار گرفته و تهران به عنوان  

اند.  شود که در تقابل با نسل گذشتة خود قرار گرفته»دیگری« برای گروهی از جوانان در نظر گرفته می 

 شود. مشکالت نسل جوان می  در این حالت شهر تبدیل به راوی اصلی حوادث و 

 

 تصویرشناسی. طهران تهران، شهر، هویت تاریخی، هویت فرهنگی، : هاکلیدواژه
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چند پژوهش  هایداده موسیقی خیابانی در ایران؛ نگاهی به   

 رضا صمیم 

 دانشیار گروه مطالعات فرهنگی 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی   

 

است. برای بررسی آن ناگزیریم کنش تولیدکنندگان آن را در    شهریکالن   ایپدیده موسیقی خیابانی  

نظر    شهرکالن  این  از  کنیم.  درک  متمایز  فرهنگی  بستر  یک  مقام  در    توان نمی در  آنچه  سادگی  به 

ایران به عنوان موسیقی   با موسیقی خیابانی در مقام    شدمی اجرا    گردها دوره شهرهای قدیم  را مشابه 

مدرن، نسبت بسیار بیشتری    گونهاین دو گونه بسیار است.    هایتفاوت تصور کرد.    شهریکالن   ایپدیده 

در   شهرکالن . به بیان دیگر نیروهای فرهنگی  کندمی که در آن حیات دارد برقرار    ایفرهنگی با محیط  

مدرن اثر بیشتری دارند تا نیروهای فرهنگی شهرهای    ایگونه به موسیقی خیابانی به مثابه    بخشیفرم

یقی  شهری. موسیقی خیابانی در این معنا بسیار بیشتر از موس  گرداندوره به موسیقی    یخشیفرم قدیمی در  

فرهنگی خود وابسته است. در این مقاله وابستگی موسیقی    زمینه در شهرهای قدیمی به    گردان دوره 

به   از    شهریکالن فرهنگی    زمینهخیابانی  استفاده  با  به    هایداده را  آنها  در  پژوهش که    مطالعه چند 

میدان اصلی تمام    فرهنگی پرداخته شده است نشان خواهیم داد.  شناسیجامعه موسیقی خیابانی از منظر  

این مقاله تهران است  هایپژوهش  ایران تنها در    ؛مورد استفاده در  البته این بدان معنا نیست که در 

  شهرهای کالن منحصر به فرد مواجهیم. برخی    ایپدیده موسیقی خیابانی به مثابه    پدیدهتهران است که با  

تهران    مطالعه با    رسدمی شکل ببخشند. ولی به نظر    متمایز   پدیدهتا به این    اندداشتهدیگر نیز این توان را  

مدرن    ایپدیده به موسیقی خیابانی در مقام    بخشیشکل را که برای    هاییویژگی   ترینبنیادی   توان می

 حاضر به بحث بگذاریم.   مقاله را در   هاویژگی این  ایمکرده مورد نیاز است شناخت. تالش 

 

 . شهریکالن ، هنر شهرکالن موسیقی خیابانی، تهران، : هاواژهکلید
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 پدیدارشناسی فضای بینابین در تصوف اسالمی 

 

 بخش منیره طلیعه

 دکتری زبان و ادبیات فارسی 

 دانشگاه تربیت مدرس 

 

 

صورت مرکزی مقدس برای رجوع مسلمانان  ترین فضایی است که بهخانه کعبه مهم  ، در معماری اسالمی

کند. مساجد فضاهای دیگری هستند که براساس الگوی خانه کعبه و تجلی این خانه  جهان نقش ایفا می 

مند هستند در حالی که  اند. این فضاها در جوامع اسالمی مرکزگرا و جهت در شهرهای مختلف بنا شده 

بینابین و فضای    فضاهای  ایجاد فضای  دیگری در جامعه مسلمانان وجود دارند که نقش بسیاری در 

ها، کاروانسراها و  ها، رباط توان به مناطق مرزی، آستانهها می اند که از میان آن انتقال و ارتباط داشته 

حل، صفه یا سکوی  های واژة صوفی بنا بر مجاز به عالقة مها اشاره کرد. در واقع یکی از ریشه خانقاه 

ای بین فضای درون و بیرون یا آشنا و بیگانه است. در صوفیان شاهد  مساجد است که فضایی آستانه

نشینی هستیم که بیش از هر چیز حاکی از پویایی و تغییر مداوم نوعی گریز از فضای محصور و آستانه

ها، گرایش به سفر، حضور  ، صفه هاهای مختلف ازجمله حضور در آستانهصورت است. این مرکزگریزی به

تر همچون عالم مثال )عالمی  ها، تکثر منازل و مواقف، اماکن موقت و معبری و وجوه انتزاعی در کاروان 

کند. در پژوهش حاضر نقش فضاهای بینابین در دیدگاه  بین عالم محسوس و عالم معقول( و... جلوه می 

 کارکردی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.ـ  رتباطیکالبدی، معنایی و اـ  عارفان از سه لحاظ شکلی 

 

 پدیدارشناسی، تصوف، فضای بینابین، فضای انتقال: هاکلیدواژه
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 شهر آینده به مثابه یک روایت حسی 

 

  ناصر فکوهی

 شناسی استاد انسان 

 دانشگاه تهران 

 

 

  و   نوشت  1۹۶8  سال  در   را  شهر«   بر  »حق  و   1۹۵8  هانری لوفبور جلد اول »نقد زندگی روزمره« را در 

  تا   بیست  به  دستکم  دوم  جهانی  جنگ  از   پس  اروپا،.  ۲۰۰۲  سال  در  را  خود  شهر«  »بوطیقای سانسو  پیر

  حل   برای  کارکردی  حلیراه   جستجوی  و  غربی  داری  سرمایه  نگاه  نقد  با  تا  داشت  احتیاج  زمان  سال  سی

  در    بور  دو  گی   تا  لوفبور   از.  کند  سیر جدید    های پنداره به    بتواند  مارکسیسم،  نفوذ   زیر  عمدتا    آن   مشکالت

  همین   در  آمریکایی  فرهنگ« »ضد ،1۹7۰ دهه تروریسم تجربه با پس آن از  و ( 1۹۶7) نمایش جامعه

  از   دائما   ما   ، 1۹۹۰  بحران   برابر   در  داریسرمایه   ضد  مقاومت  و   1۹8۰  دهه دموکراتیک  سوسیالیسم  دهه، 

( از  1۹۵7له گرفتیم: همان واقعیتی که گاستون بشالر در »بوطیقای فضا« )فاص  تردسترس   در  واقعیتی

  شهر  و  معماران از  بزرگتر چه هر هاییگروه  بعدها  و همان ابتدای این دوران بر آن انگشت گذاشته بود 

م  بگویی  بهتر   یا    نیست،  مدرن   جامعه   مدرن،   شهر  اینکه:  کردند  تکرار   را   آن   نوول  ژان  تا   پاالسما   از   سازان 

های هرچه  داری مدرن نیست؛ بنابراین نه با فناوری قابل تعریف است و نه با انباشت ، سرمایهمدرنشهر  

واحدهای   در  چه  و  کلیت  در  چه  این شهر  پول.  از  دیگر  هامحله )  کوچکترش بزرگتری  با    تواند نمی ( 

تالش شده،    هرچند   و   شود   مدیریت   آن   ضدفرهنگی   هایشمولی جهان   و   نگری کالن   و  داری  سرمایه 

های مادّیت  های فناورانه یا زرق و برق سرمایه بازیاحساس بودن این شهر با شعبده -یا فرا  احساس بی

مدیریت روبرو   غیرقابلگرایی خطرناک، خود را با موقعیتی یافته پوشش بیابد، اما دیر یا زود این صوری 

از   اقلیتی  زیرا  شد  اکثریت  )اولیگارشی   ها ان انسخواهد  برای  را  شهری  شرایط  فقط  نه  ها(، 

  هژمونی   نباشند   حاضر   اگر  نیز،   دیگر   جان بی   و   دارجان   موجودات   همه  برای  بلکه   دیگر،   های انسان  مطلق  

  خود   بدن  با  چیز   هر  از  پیش و  بیش  هاانسان .  است  کرده  ناممکن  بپذیرند،  را  اقلیت  هایگروه   آن  مطلق
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درباره    همان   شوند،می   تعریف  آن   هایحس   با   بدن  این   و نیز    تقریبا  چیزی که  دیگر  موجودات  تمام 

یا  می یا شکل »زنده«  روایتی که همان حافظه  تاریخی،  دارد و هر  تاریخی  توان گفت. هر کالبدی، 

سازد. هم از این رو تا زمانی که نتوانیم درک کنیم که شهر بیش و  اش را می »موجود« بودن شهری 

مادی و ذهنی در    ایتجربه هر چیز یک »روایت« و آن روایت، روایتی حسی است که شکل    پیش از 

  شرایط   توانست نخواهیم بگیرد، قرار احترام مورد و شکل بیرونی خود گرفته، و باید به رسمیت شناخته

  آینده   کردن  بهتر  برای  را  خود  شده  افزوده  هم  بر  خطاهای  و  کنیم  درک  را  بوم  زیست  این  ی«»بقا

انسانی، همچنان که همه موجودیت ش  ترتیببدین .  ببریم  کار   به   خویش  است    ممکن  ها، هر و جوامع 

  به   نظری  رویکرد   از   فراتر   را  موضوع  ،کنممی   تالش  پژوهش  این  در .  شوند   جمعی   بالهت قربانی این  

 .کنم باز  خودمان  کشور ویژه به و امروز  جهان در  اشعملی  های مصداق  در آن، 

 

    بوطیقای شهر هانری لوفبور، پیر سانسو،  شناسی شهری،  شهر حسی، روایت شهری، انسان   ها:کلیدواژه
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 صفهان ا  بیاد مکتب تأثیرپذیری و ثیرگذاریأت

 اصفهان شهری  شناخت توسعه بر 

 

 زهرا قاسمی

 ، مدرس دانشگاهفارسی ادبیات و  زبان  دکترای

 

 

شعری موسوم به سبک اصفهانی در دوره حکومت صفویان با  نگارنده در این مقاله به بررسی سبک  

ای که باتوجّه به تحوّالت تاریخی و اجتماعی و مردمی شدن شعر  پردازد. دوره مرکزیّت شهر اصفهان می 

های عمومی، شاهد  ها و مکان خانهو شاعری و رواج آن در میان اهل حرفه و پیشه و اهمیّت یافتن قهوه

ون و محتوای شعر و تأثیر مفاهیم و موضوعات شعر و ادبیّات، بر شکل ظاهری  تحوّالت اساسی در مضم

می  تالش  هستیم.  توسعه شهری  و  تأسیس  معماری  بین  آیا  که  دهیم  پاسخ  پرسش  این  به  تا  کنیم 

ها و صرف قهوه و قلیان و همچنین رواج یافتن سفرهای شاعران  ها و تجمّع اهل ذوق در آن خانهقهوه

گیری مکتبی به نام مکتب اصفهان یا سبک هندی،  گشت و گذار در آن دیار و شکل به هندوستان و  

 ارتباط معناداری وجود دارد؟ 

افکار   و  تعلیمات  رواج  به  توجه  با  اصفهان  مکتب  تأثیرپذیری  و  تأثیرگذاری  یافتن  دنبال  به  ادامه  در 

تفکّرات عرفانی و اندیشیدن    نگری و یا متصوّفانه روی شعر شاعران قرن دهم و یازدهم و تأثیرات درون 

کاری، تذهیب و  خوردگی اجزای عالم با یکدیگر بر روی خط، نقاشی، معماری، کاشی نهایت و گره به بی 

 باشیم. های توسعه شهری می یافتگی فضا و مکان در روایت شعر و ادبیّات درارتباط با توسعه 

 

 رفانی، توسعه شهری خانه، تفکّرات ع : مکتب اصفهان، صفویه، قهوه هاکلیدواژه
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 گرانه بررسی جایگاه گرافیک در ایجاد الگوی روایت

 برای طراحی اماکن هنری شهری

 پرناز گودرزپروری 

 استادیار دانشکده هنر 

 ی واحد تهران مرکزیدانشگاه آزاد اسالم 

 

 هایمکتبصرفا  در قالب  البته نه شان،تجلی  ترینعمیق  و ترینهای بصری در دقیق برای درک پدیده 

نقشی    یابند کهخاص، بلکه در ابعاد کالن، الگوهای روایت گرانه نمود می  اثر هنری یک فرم یا هنری

  هایی از جمله طراحی محیطی های مختلف و بخصوص در زمینه تأثیرگذار در ادراک دارد. گرافیک از جنبه 

 های کالنهنر که از زمینه  و علم دین، گیری از مفاهیمی همچون اسطوره،تواند با بهره شهری می 

از  جامعه شهری شکل است تأثیرگذار باشد. هربی امروز، که هنری روایتگری فرهنگی هستند در هنر

دیگر   سوی از ولی کند برطرف را عمیقش هاینگرانی و کرده منعکس را هایشآلایده  دارد انتظار هنر

 هایبرنامه و آغاز شده ایکلیشه هایفرم از موضوعاست. این    همراه سرکشی و تابو هنر همواره با

،  که به ندرت امری قابل مفهوم دهی  گیرد. دنیای متکثر امروزبرمی  در را  مختلف هایدر پروژه  مشترک

ست که رویکردهای نوین حوزه گرافیک،  داند و بدیهی نقش روایتگرانه را دیگر صرفا  در تصویرگری نمی 

دهی یک نظام  آید، شکل . در این رهگذر، آنچه از گرافیک برمی روز در حال توسعه و تحول استروزبه

طراحی گرافیک محیطی شهری فارغ از این که در تالش    های بصری شهری است.گر در حوزه روایت

است تا در حل مسائل و مشکالتی که امروزه درزندگی شهرنشینی وجود دارد، راهبرد ارائه نماید، از این  

گری در زندگی شهری بپردازد و یک خط سیر مدون مبتنی بر یکی  ا به روایتپتانسیل برخوردار است ت

 ثریؤم  نحو به باید انتخابی هایست تکنیکاز مفاهیم فرهنگی در اماکن شهری ایجاد نماید. بدیهی 

باشند. پژوهش پیش   موجود مفاهیم تعریف باز مبتکرانه در راهبردهای حامل و داشته انتقادی خاصیت

کوشد تحلیلی از نقش گرافیک در طراحی محیطی اماکن هنری شهری ارائه نموده و زمینه را  می رو  

 شهری این هنر مورد بررسی قرار دهد.  گرانههای روایتبرای تشخیص ظرفیت

  گری، شهر گرافیک، طراحی محیطی، روایت  ها:کلیدواژه
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 موردی: ریزی شهری، مطالعه انداز نو در برنامهروایت، چشم 

 جاممزار شیخ احمد جام در شهر تربت 

 

 صنم میرزای احمدی 

 دانشگاه تهران  ،ریزی شهریارشد برنامهکارشناسی

 میرزای احمدی مصطفی

 دانشگاه هنر تهران ،کارشناسی سینما 

 

در سیر تاریخی ادبیات به عنوان بستر بروز روایت، شهر به تدریج نقش خود را به عنوان عنصر اصلی  

گویی و  یده داستان ا ریزی شهری  های برنامهآورد. از طرف دیگر در تکوین نظریه روایت به دست می 

تنیدگی این دو مقوله است  شود. حرکت روایت به شهر و شهر به روایت حاکی از درهم روایت مطرح می 

از روایت در برنامه  باید  ان دادن  ریزی شهری یاری جست. هدف پژوهش نشو دلیلی بر این که چرا 

در   ادبی  نقد  نظری  متون  مرور  با  است.  شهری  فضای  بازشناسی  در  روایت  و    حوزهقابلیت  روایت 

های مشترک زبان، خاطره، فضا، کنش و ارتباطشان، بین روایت  ریزی شهری ویژگی های برنامه نظریه

و هم  در شکل   مداخلهچنین  و فضای شهری  ویژگی قدرت  این  ارتباط  و  دیده می گیری  این  شها  ود. 

پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و به صورت کیفی مفاهیم به دست آمده از متون نظری را در یک  

ها در این پژوهش مشاهدات مستقیم، متون  کند. داده فضای شهری، مزار شیخ احمد جام، مطالعه می 

های دیجیتالی )اینستاگرام و  های شورای شهر(، دادهریزی )طرح جامع و گزارش تاریخی، اسناد برنامه 

کند عالوه بر این  ها است. نتایج تحلیل داده آشکار می ها و آیین گوگل(، آثار هنری محلی، داستان   نقشه

های مختلف از مزار شیخ احمد جام به عنوان یک فضای شهری وجود  های گوناگونی در قالب که روایت

را داراست یعنی در آن زبان، خاطره، فضا و کنش    های مفهوم روایت دارد، این فضای شهری خود ویژگی 

رابطه یک در  با  پویا  می ای  بازتولید  و  تولید  آفریده دیگر  را  شهری  فضای  این  و  همچنان  شوند  و  اند 

جام به عنوان یک قدرت تخصصی،  شهر در تربت  توسعه ریزی و  آفرینند. با این حال فرایند برنامهمی

کند که مفهوم روایت  گیرد. این پژوهش بحث می ی را نادیده می شهرگیری و اجرایی این فضای  تصمیم 
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ریزی شهری  تر شهر و فضاهایش که گام اول در فرایند برنامه تواند ما را در شناخت بهتر و جامع می

 ریزی شهری فراهم آورد. برنامه  تجربهاندازی نو در نظریه و  است، یاری کند و چشم 

 

 جام، مزار شیخ احمد جام ریزی شهری، فضای شهری، تربتبرنامه روایت، : هاکلیدواژه
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 حافظه جمعی به مثابه ابزار یغماگری؛

 های اجتماعیهای جمعی و کاربران شبکههای رسانه نمادهای شهری در میانه تقابل روایت

 

 سیدمحمدحسین میرهاشمی

 رسانه تیریمد ارشدکارشناس 

 ییطباطبا عالمه دانشگاه  

 

رخدادها به ویژه اگر در ارتباط با نمادهای مشهور باشند، این ظرفیت را دارند که گذشته را برای بسیاری  

و به ناگهان، انبوهی از خاطرات را به صحنه بیاورند. روال معمول آن است که این رخدادها    فرابخوانند

نوردند؛ اما در کنار آن و  درمی های افکار عمومی را ها، به موجی خبری بدل شده و ذهن به وسیله رسانه

نیز به جریان می  با قدرتی بیشتر، موجی دیگر  از سرازیر شدن حافظه چه بسا  این موج، حاصل  افتد. 

  ی جمعی از آن موضوع ندارند. هارسانههای  یت رواهیچ قرابتی با    بعضا  جمعی با منابع متکثر است که  

ارتباط مستق  د ا یالزاما  به رخداد    هات یروااین   و    یادآوریتنها جرقه    و رخداد یاد شده،  ندارد  یمی شده 

 . اندبوده ی طوالنی خاموش هامدت که  هایی را زده استیت روافعالسازی 

پار  یسایکل  یسوزآتش خبر    سال  سی نوتردام  اعتراض   در  زاینده و  خشک  بستر  بر  سالها  در    رود 

المللی و دیگری در سطح داخلی، پوشش خبری  د که یکی در سطح بین خورشیدی، دو رویدادی بودن 

ای را دریافت کردند. در هر دو رویداد، یک نماد مشهور از دو شهر شناخته شده با تهدیدی جدی  گسترده 

ارزش  بر  متمرکز  خبرهای  بر  افزون  و  روایت مواجه شد  از  موجی  خبری،  حافظه های  بر  مبتنی  های 

  کامال  هایی که خاستگاه و محتوای  های اجتماعی به همراه داشت؛ روایتطح شبکه کاربران را نیز در س

شد، داشتند. گویی این تهدیدها، پیوندهای عمیقی را که بسیاری از  متفاوت با آنچه در خبرها بیان می 

خاطرات    حامل  در پیوند با آن افراد،   مشهور   ی نمادهاگذشته با آن نمادها برقرار کرده بودند، انگیخت. این  

  ، دو مطالعه  نیایافته بود.  فرصت بروز    رخدادها،  نیاه ا گبزن  که در  ی بودنداریبس  ی عمیقی برایو معان

  ی هادر شبکهیوه بازنمایی  شقدرت مشارکت شهروندان در    ی بررس  یبرا  ی شده را همچون فرصت  ادی  واقعه
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های انتشار یافته و با استفاده از  روایت نی از ا  ی از برخ  های ویژه نمونه   یری گو با نمونه  ندیبی م   ی اجتماع

 کند. ارائه می  (Henry Jenkins) خوانشی نو از نظریه یغماگری هنری جنکینز  ،شناسیروش نشانه 

 

 هویتی، مطالعات فرهنگی، مخاطب فعال، یغماگری های اجتماعی، نماد شبکه  ها:کلیدواژه
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 پرویز شهبازی ساخته»دربند«   لمی فشهر در 

 فرهنگی  یشناس نشانه از دیدگاه  

 

 محمد هاشمی

 دکتری فلسفه هنر

 مدرس سینما و تئاتر در دانشگاه، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

 

انه ی فرهنگی  فرهنگ، در تعریف نـش ناـس بکهـش ت. از   هارمزگان،  هانظام  پیچیده  ـش و روابط بینامتنی اـس

وب   هر یک متن فرهنگی محـس ودمیاین منظر ـش تان به مثابه ـش هرـس هر/ ـش تا و ـش هر/ روـس . تقابل ـش

یه یکی از   ت که در    هاییتقابل  ترینمهمتقابل مرکز/حاـش ینمایی در ایران و   هایفیلم  هایروایتاـس ـس

دربند  فرهنگی بررـسی کرد. در فیلم    ـشناـسینـشانهآن را از منظر   توانمیجهان مورد تأمل قرار گرفته و  

اخته تان یا بخش    ـس هرـس لی )نازنین( از ـش یت اـص خـص هبازی، ـش یهپرویز ـش هر به تهران یا    ایحاـش ـش

رهنگی تهران را ندارد اما برای متن ف  هایرمزگان. او ابتدا ســواد خواندن  آیدمیبخش مرکزی شــهر  

ــهر ـبه زـندگی خود اداـمه دـهد، تالش  ــی از  کـندمیاینـکه بتواـند در این شـ فرهنگی    ـهایرمزـگانبخشـ

مرکز/ تهران را جذب و بخشـی از آن را طرد کند تا نوعی ارتباط فرهنگی را بتواند در این فرایند جذب  

بودنِ هم متن فرهنگی مرکز )تهران( و   ناپذیرانعطافو طرد ایجاد کند که درنهایت به دلیل ســخت و  

. این تقابل صـلب و رسـدمیهم متن فرهنگی حاشـیه )شـهرسـتان( این ارتباط فرهنگی به بن بسـت  

یه در   خت متن فرهنگی مرکز/حاـش هری    هایروایتـس هبازی نیز دیده    هایفیلمـش ودمیدیگر ـش که   ـش

 .یابدمیمهم اجتماعی نیز  جنبهشیه و باالتر مرکز، حا ترپاییناجتماعی  هایجایگاهالبته با توجه به 

خ به این   شبنابراین این مقاله به دنبال پاـس ت که از منظر    پرـس انهاـس ینـش ناـس   هایتقابلفرهنگی   ـش

پرویز شـهبازی چگونه بازنمایی   سـاخته  دربندمتن فرهنگی شـهر/مرکز و شـهرسـتان/حاشـیه در فیلم  

ــودمی ــتش ــی کیفی اس ــیوهو به  ؟ این پژوهش، پژوهش ــیفی  ش   هایدادهتحلیلی و بر مبنای  -توص

 .شودمیو فیلمی انجام  ایکتابخانه

 شهر، شهرستان، نشانه شناسی فرهنگی، مرکز، حاشیه. :هاکلیدواژه


