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 چکیده
گیریشناسيتفسیریروايتيازچگونگيشکلنگارانهسعيداردباتکیهبرانساناينپژوهشمردم

کيازنمادهایاخیرآن،کوروشمالارائهدهد.شهرتهرانمعاصرازطريقکارمیدانيدريتصوير

شودوازداندکهازخاللنمادهاتفسیرميایازمعانيميشناسيتفسیریفرهنگرامجموعهانسان

ودسترسيبهنشانهلیوتحلهيتجزطريق هاسعيدرروشنکردنآنچیزیداردکهدررويدادها

مجتمعتجاری،میدانمي 500رهنگيکورشبابیشازفتفريحي،گذرد. سالن14واحدتجاری،

5ترينمراکزتجاریکشوردرمنطقهنامترينوبهشاپازبزرگرستورانوکافيسینما،شهربازی،

اينروايتمردم است. واقعشده سرمايهشهرداریتهران ديدگاه به سیاستنگارانه و گذارانداران

تهرانبامحوريتازگرفتهفضاوخدماتآنوتصويریشکلکنندگانسازندهمجتمعکورش،مصرف

رسانانومشاهدهمشارکتيبااستفادهازفنونمصاحبهبااطالعپردازد.پژوهشهاميمجتمعگونهنيا

کندتافرآيندساختوايجادرضايتبرایمردموبديهيانگاشتناينفرآيندراتوصیفتالشمي

کند.

خريد،نگاری،مرکزمردمداری،مال،شهر،تهران،سرمايهشناسيتفسیری،تصوير:انسانکلیدواژگان

نئولیبرالیسم.گرايي،مصرف
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 مسئلهمقدمه و بیان 
هایکانالودوختمچشمگوشيصفحهبهمصرانهاماسوزد،ميهواآلودگيازچشمانم

کنمميچکراتلگرام گلشنواحدهایفروشپیش.گذردميهايمچشمجلویازتبلیغي.

کنمميزمزمهخودمبا...نبششرقي،پیامبرخیابانکنم،ميدقتآنآدرسبه.هستمال

شرقيپیامبرخیابانترافیکحجمياد.باالتريکمپیامبرانبیمارستانرویبهرويعني

مالگاممال،کوروشزندگي،پرديسخريدمرکزشود؟ساختهمالگلشنبايدچرا.افتممي

واکباتان استشدهواقعآندرمحلهتعدادیکهاستبزرگماليک،5منطقه... چه.

ازجزئيخريدمراکزاينآياشود؟ميهاييسازهچنینساختباعثبینشيياوقدرت

مربوطقديمتهرانبهکهجمعيهایخاطرهآياسازند؟ميخاطرهواندشدهتهرانهويت

تحتمعاصردوراندرتهرانشهرتصويرآيااست؟شهراينهويتازجزئيهمهنوزشدمي

است؟دارسرمايهطبقهوانحصاریهایقدرتتأثیر

بهراشهرتصويرووابستگيزندگي،سبکمصرف،ازجديدینوعخريدمراکزاين

آورندميوجود گردمميرااينترنتخبریصفحات. ساختهمالتاشدتخريبارمسینما.

شودساختهمالتاشدتخريباسکرينايرانساختمانشود، .شودميتخريبتهران.

شودميتخريبتهرانخاطرات شودميساختهمال. تغییراتباتاشودنابودگذشتهبايد.

ازکافهدويکيتنهاتهرانقديميهایخیابانمیانشد؟همراهجديدنیازهایویفناور

.هستنداقتصادینهادخودکههاييافهکاست،باقيتهرانگذشته


نمادگرايينوعيمددبهراشهرهاشخصیتگیریشکلاستراوسووول»

وفوربتوانندشهرهاساکنانآنکهبرایضروریابزارینگرند؛ميبومي

آنباکنند،هضمراهستندآنمعرضدردائماًکهراهاييتجربهواحساسات

وندشسازگاروبگیرندرابطه کلیتکهدارندوجودکلیدینمادهایبرخي.

خطچونایکنندهمشخصهایعالمتوهانشانهکنند؛مينمايندگيراشهر

معرفيبرایفیلميهرکهاستایشدهشناختهنمادچنانکهنیويورکافق

درنگهاخراشآسمانآنتصويربرایلحظهتااستکافيداستان،مکان

ووول)«بگرداندفیلمافتتاحیههایسکانسبهرابیندوررویسپسکند،

(.1993:57ي،نینانچیبازنقلبه1958:526،استراوس



تعريفشداستانيکمانندبرخي.کندميتوصیفایگونهبهراشهرششهروندیهر

همهکهایشبکهمانندبرخيواقتصادیالگوهایبابرخيانساني،روابطبابرخيکنند،مي

معناشهربهچگونهشیوهتعريفشهريعني.استدادهجایخوددرراهاشباهتوهاتفاوت

پارکنیمميدرکراآنودهیممي بابرلینهايش،عاشقانهوشانزالیزهايفل،برجباسي.

اند.شدهمطرحورزشيمسابقاتبرگزاریباپکن،(نیويورکالوآی)برندبانیويورکديوار،
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اندکردهتجربهراخاصخیليمکانيکدربودنمردمراکث» ارجراآن.

خاصلذتيجهانکردنحس.خورندميتأثرآننظايرفقدانازونهندمي

دارد .هاشکلوهارنگصداها،،کردنلمسباد،بویواحساسمؤثر،بازی:

تيرؤقابلراهواجرياناست،دسترسيقابلحواسهمهباخوبمکانيک

روشنبادرکمستقیملذت.گیردميکاربهراساکنینادراکاتوسازدمي

ودارمعنيهایمکاناست.بیشتر کههستندمناسبيگاهتکیهدرکقابل

کنندميتکیهآنبرهاارزشوهااحساسشخصي،خاطرات مکانيهويت.

هويتنزديکيپیوند پیدابا کندميشخصي «هستماينجامن»اينکه.

(.168:1376لینچ)«کندمي«هستممن»ازحکايت



امشدهگمشهردر کنمنميپیداآندرایخاطره. تخريبمنشهرهاینشانه.

وکنندمتصلميتهرانبدنبهراخودپیکرغولهایمالکیست؟بهمتعلقتهران.شوندمي

زندگيدرواندشدهتهراننشانههالما.بشناسندهاآنباراتهرانکهکنندميوادارراهمه

روزمرهوفرهنگلغاتعامهحضوردارندمانندمجتمعکورشواقعدربزرگراهستاری.ازاين

نشانه از يکي عنوان به مجتمع اين سبکزندگيرو سوی به چرخششهر و بارز های

شود.یقلمدادميدارهيسرما


هایمجتمعکورشورودیاز:يکي1تصوير

 


 نظری چارچوب 
ظهورهمچونمفاهیميبهخودمختلفنظرياتدرشهریپژوهشگربرجستههاروی؛ديويد

شهرییدارهيسرمااشکالویدارهيسرمانظامتحتشهریفرآينددرکشهری،تهیمدرن

ادراک پردازد.ميشدن و خاطره واسطه به را شهری معاني گرفتن شکل بنیامین والتر
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بهکند.بررسيمي گردهماييخود با خاطره، با استفضاهایشهر معتقد میشلدسرتو

 با هانقشهخودی، پوشانده ناآگاهانه يا آگاهانه استی نقشهشده ترکیب. از ذهني های

یتکراریومعموليساختههاراهیخوبوهاگمانههایشخصي،،پاتوقهانشانهجوشدرهم

يشهریبارتفضاهایشهربهخاطرادراکشناسهنشان(.در201:1388)تانیکسشونديم

اینوعيشعراستبرایبارتبهطورشادمانههرش.ابندييمذهنبهشکليکزبانسازمان

 کند)همان: آواز بفهمدو مايلاستآنرا او در213که ديويدنظريهازپژوهشاين(.

.شدهاستهارویاستفاده

دمرسیکاشانياهللآيتخیابانبه زنندميفريادگذریهایتاکسيراننده. ستاری،:

ديدم،بهآشنايينشانهخیابانکنارجدولروی.دارمبرميقدمهاتاکسيسمتبه.کوروش

.استکورشفرهنگيتجاری،مجتمعنامهفصلنهامااست؛تبلیغاتيدفترچهرسدمينظر

معرفيهاجشنوارهجوايزاهدایوايجنتبرندها،ها،رستورانتجاری،واحدهایکورش،اخبار

اندشده زنمميلبخندی. بلکهرودميپیشپرشتابنهاتنهزندگيسبکومصرفالگوی.

آبمیوهبهفروشيمیوهتغییر.رسیدممرکزیپیامبرخیابانبه.استشدهزندگيالزاماتجزء

فضاييميراترافیکخیابانوجهتتغییرچلوکبابي،بهبنگاهفروشي، وسبککهبینم.

کندميمعرفيراديگریزندگيکیفیت .استفروشبرایکاالييهمفضااينقدمبهقدم.

وZaraچرم،نوين،Reebokبینانتخابآزادی،دامنهکهفضايي است... بهکهفضايي.

دهد.ميپاسخبرندبانیازها


ادراکيساختاربايددگردتبديلغالبایشیوهبهتفکرشیوهيکآنکهبرای»

نیزوماهایخواستوهاارزشغرايز،واحساساتبرایکهشودايجادآندر

کنیمميزندگيآندرکهاجتماعيجهانايندرموجودامکاناتبرای

باشدداشتهگیرايي شعوردرقدریبهادراکيساختاراينباشد،چنیناگر.

ترديدغیرقابلومسلمامریراآنکهشودميگیرجایمامشترک

(13:1391هاروی،).«انگاريممي

کهطورهمانعالوهبه.داردراخودمشکلجاهردرعملدررضايتايجاد»

مختلف،درجاهایرضايتکنند،ميتصديقشماریبيمخالفهایجنبش

استانجامیدهشکستبهياشدهپژمردهاغلب اينازرانگاهمانبايدولي.

اندازهچهتاکهنیستمهم-متفاوتفرهنگيوايدئولوژيکيارهایسازوک

ايجادمادیزمینهتاکنیممعطوفروزانهتجربههایويژگيبه-هستندمهم

(.61همان:.«)بشناسیمبهتررارضايت



آسیبکهخاکيزمینيکبرکردهاشتغالايجادکهچندطبقهخريدیمرکزوجود

درطولروزکسبدرآمدکهشهریمتوسططبقه.استارجحردهآوميوجودبهاجتماعي

ووقتدرتاکنندميتهیهکوروشبهرفتنباريکباراخودمايحتاجبعدکنندوفعالیتمي

کنندصرفهانرژی ونشستندميهايشانصندليرویترقبلکهترمسنافرادياوجويي
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مالکوروش.کنندميمالازدحاموشلوغيدرقغرراخودامروزکردندمينگاهراخیابان

مالکوروشطريقازهايمانخواستبهماکهاستبديهيوشودميواردروزمرهزندگيدر

يافتهرضايتتوسعهکشورهایباشدنهمگاموخريدمراکزچنینوجودازودهیمميپاسخ

يادبهديگرالبتهوکنیمينمغريبياحساسمالديدنباديگررفتنسفرموقعوداريم

کتابدرهارویديويدشد.ميبرآوردهمانيهاخواستهتمامچطورقبلچندیآوريمنمي

آثارودنیاسطحدرآنگسترشنئولیبرالیسم،خاستگاهازروايتينئولیبرالیسممختصرتاريخ

واژگانيازآکندهبا،زينقابيدادننشاننئولیبرالينظريهنبوغازبخشي.»دهدميارائهآن

واقعیاتساختنپنهانبرایانسان،حقوقانتخاب،حقاختیار،آزادی،همچوننوازگوش

درويژه بهامافراملي،نیزومحليسطحدرآشکار،طبقاتيقدرتبازسازیيااحیاناخوشايند

گسترش(168:1391هاروی،) «استبودهجهانيداریسرمايهعمدهماليمراکز .

ديگریگونهبهديگربیانبهياببینیمقالبآندرراچیزیهرتاشدهسببولیبرالیسمنئ

فعليعموميهایداراييسازیخصوصيوسازیکاالييسازی،شرکتي» .کنیمفکرنتوانیم

.استبودهنئولیبرالپروژههایخصیصهازيکي » 223)همان: جنسیت،سازیکااليي»(.

درماني،استراحتعنوانبهياتماشاييایمنظرهعنوانبهطبیعتاث،میرتاريخ،فرهنگ،

همه.(هنرياآثارازمثالً)همتاييبيواصالتتازگي،ازانحصاریهایرانتکسبيعني

.«اندنشدهتولیدکاالعنوانبههرگزکهاستچیزهاييرویبرگذاریقیمتبابرابرهااين

 (.232)همان:

راشهرتوانميپولداشتنصورتدروشدهبدلکاالبهآنکیفیتوشهریزندگي

بهکهراهروييوهاپلهآورم،مييادبهراهايشستونواکباتانمالمگاهایپله.کردتجربه

کنید؟ميکارچياينجاشما»پرسیدمکهایسادهسؤالبه.شدميختماجراييمديردفتر

زندميزنگگوشمدرهنوزکهپاسخيو درچیزهمه«.فروشیمميراامنیتوآرامشما:

داردقرارتغییرشتاب کاربریتغییرهامغازهشوند،ميساختهوکوبیدههاساختمان.

ديگرشهربهشهريکازوديگرساختمانبهساختماناينازشهروندانودهندمي

کنندميمهاجرت امارودمينشانهنئولیبرالیسمسمتبهاتهامانگشتهازمینهبرخيدر.

کندميحلخودشیوهبهراهااتهامبینشنوعاين زباننمادونشانه. وشدنجهاني

اندشدهداریسرمايه است،سربررقابت. .سپردنخاطربهوديدنچگونهسربرتصويرها

بدلهتلوماليي،گرالوکسمصرف،اقتصادی،بزرگمرکزبهسرمايه،جذبمرکزبهتهران

يطبقاتبیشترچههروگذشتهتخريبسمتبهرود،ميفراموشيسمتبهتهران.شودمي

رودميشدن »ندارندبودنمرفهجزایچارهتهرانمردم. ابتداهمانازسازینئولیبرال.

(.28همان:)«استبودهطبقاتيقدرتحیاتتجديدبرایایپروژه

میاندرراخودپژوهشگرتهران،شهریهويتوتصويرمورددرپژوهشهنگام

دکترینامهاني.پايابدميعکسوفیلمآرشیوو،مقاالت،مجالتهانامهانيپاکتب،ازانبوهي

درخريدمراکزموردیمطالعه)خريدمراکزدرروزمرهزندگيعنوانباکاظميوريجعباس
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استخريدمراکزوردمدرنامهپايانتريننامبه(تهرانشهر او وروزمرهزندگيزاويهاز.

.استپرداختهموضوعاينبهزنيپرسه



 مجتمع کورش به تفسیری کردیرو شناسی پژوهش: روش
وگذردميعکاسيکذهندرکههاييايدهياونويسندهيکمقابلسفیدبرگهيکمثل

آوراضطرابپژوهشموضوعدلبهرفتنبکشد،تصويربهچطوروببنددکادرچطورداندنمي

است کنیمغلبهاضطراباينبرتااستکليراهنقشهيکتحقیقروش. نگاریبهمردم.

اينازپژوهشايندراستوراههاینقشهازيکيشناسيانسانممتازتحقیقروشعنوان

ازشکلينگاریردمم.کنیممينگاهدنیاوهاپديدهبهنگاریمردم.بااستشدهاستفادهروش

فکربرخي.استنگاریمردمدانشازشکليمثابهبهشناختيانسانهایتحلیل.استدانش

تعريفآخردروفرآيندهاخاطرات،نوشتنرسانان،اطالعانتخابنگاریمردمکهکنندمي

يکآنچه(.1973:6،رتزی)گاستفربهتوصیفنگاریمردمونیستگونهاينامااستکل

همازجداالزاماًکهاستمفهوميومعناييپیچیدهساختارهایاستروروبهآنبانگارمردم

دارندتأثیريکديگربرونیستند اينبه؛کهکندبیانسپسودرکراهاآنبايدنگارمردم.

.شوديمپیدادستقبیلاينازييهافنومشاهدهرسانان،اطالعبامصاحبهطريقازمهم

 اينپژوهشباتوجهبهموضوعومیدانموردمطالعه،رويکردیفرادستپژوهيدارد.

پژوهيفرادست.کندميمطرحراپژوهيفرادستمفهومخودیهامقالهازيکيدر1الرانیدر

دربايدشناسانسانکهاستمعتقداو.استجامعهباالیومتوسططبقاتمطالعهمعنيبه

کهنهادهاييوهاسازماناجتماعي،یهاتیواقعقدرت،ساختارهایزادرکوفهمايجاد

مشارکتکنندمينهادينهآنواسطهبهرامارفتارهایوکنندميتولیدهنجاروارزش

،مديرانمیاني5شهردارمنطقه،مشاورپروژه،گذارهيسرمارساناناينپژوهشاطالع.کنیم

مشارکتيو ها،مشاهده.بامصاحبهبااينگروهاندبودهمجتمع،فروشندگانومخاطبانآن

شدهاست.هادادهآوریمطالعاتاسنادیاقدامبهجمع

محدوديتپرسشبهتوجهبامطالعهموردمیداننگاریمردمدر شخصي،هایها،

اينودادشکلراتهرانتفکریچه.شودميانتخابمیداندرمستمرحضورامکانوقانوني

ماتاکرداضافهمازندگيبهراگوناگونتصاويرومراکزتفکریگشود؟چهآنبرایراسیرم

گزينهوشدهواقعمرکزیپیامبرمحلهدرمالکورشبشناسیم؟آنخاللازراخود

پتهراندرکهاستیاهيرووتفکرازمناسبي استشدهگرفتهشیدر زندگيمحلاز.

ومجتمعاينبایاگونهبهواستفاصلهدقیقهبیستهاتنمالکورشتاپژوهشگر

بهنیازمکانايندرحضورواستمردمروزمرهزندگيوسطمال.استدرگیرپیامدهايش

.نداردقانونيمجوز



                                                           
1 Nader,Laura 
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 پژوهش های محدودیت و مسیر 
ازناآراميومتناوبتغییرات،.شتابداردراخودفردمنحصربهموقعیتوشرايطمیدانيهر

رفتاستمیداناينهایويژگي ياوشهروندینشدباعثهمهرروزیوآمدها.

خیرهدورتنددرفیلميبهکهانسانيمانندشود؛ديدهدوبارمالکورشبهیاکنندهمراجعه

وگرفتندقرارکنارهمدرييزودهایاپدريافتمهارساناطالعکردندایپمسیردر.استشده

،(اصليگذارسرمايهرنگ)گلگذاریسرمايهوصنعتيگروه.اندآوردهوجودبهراپديدهاين

وشهرداریطرح(،مشاور)رفتاریچلوکبابيبرندازیامتصاحبودارسرمايهرفتاری؛نادر

مال.کورشمديران

کشیدطولهاماهاپیزودهاازکدامهربهدسترسي ،هاآنمشغلهخاطربهگاهي.

کردنديمتنظیمبعدماهچهاررامصاحبهوقتاينکهياونداشتنتمايل میدانزبان.

ظاهرمالکنندهمصرفيکعنوانبهرونيااست؛ازمصرفوخريدبرندينگ،مارکتینگ،

حضور.کردماستفادهپارکینگوشاپکافيفودکورت،ازکردم،خريدرفتم،سینمابه.شدم

درتغییراتمردم،ومديرانرفتارمشاهدهباعثاولاهمششدرخصوصبهمالدرروزههر

براشدحرکتمسیرومحلهبافت وتحصیليرشتهخودم،معرفيمردم،باارتباطی.

رابطهايجادویاعتمادسازباعثدانشجوييکارتدادننشانمواردبرخيدرونامهانيپا

شد.دوستانه

 های پژوهش پرسش
درفرآيندهانشانهکداماست؟آيااينگذاراناستیسظریشهرتهرانازنهانشانه (1

بازنماييتوانستهاستتصاويرومفاهیموموردنظرمنتقلکنند؟

2)  برای معاصر دوران دانش ذخیره ریگشکلدر شهر تصوير ازریتأثی گرفتن

یمدرننقشداشتهاست؟شهرهاکالن

تحت (3 دورانمعاصر تهراندر شهر تصوير طبقههادرتقریتأثآيا یانحصاریو

یاست؟دارهيسرما

آياتهرانشهربهيادماندنيدرتصوروخاطرهشدهاعمالیهااستیسباتوجهبه (4

است؟گذاراناستیسجمعيمردمشهر،کارشناسانو

 

 سکانس اول: محله پیامبر مرکزی و کورش مال

بهوشروعاصفهانياشرفينخیاباازپیامبرخیابانستاری،وحکیماتوباناحداثازقبل

ومرکزیشرقي،پیامبرکرد؛قسمتسهراخیاباناينهااتوباناحداث.شدميختمآبادجنت

قسمتدرپیامبرومرکزیپیامبروحکیماتوبانجنوبيقسمتدرشرقيپیامبرخیابان.پیامبر

استقرارگرفتهشمال وبهنامخیابانقاطعتکنم؛ميزندگياتوباناينجنوبضلعدرمن.

شرقيپیامبر کندميمتصلاتوبانشماليسمتبهرابهنامخیابانایپیادهعابرپل. آخرين.

.کردهدايتآسمانبهرانگاهمبلند،وکارهنیمهبرجسه.آمدمپايینراپیادهعابرپلهایپله
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وبانکراستسمتدررب،غبهشرقسمتازخیابانابتدایدر.بودندآسمانفاتحهاجرثقیل

خريدمرکزومسجدپاسارگاد،بانکهمچپسمتدروشودميديدهمحليخريدمرکزيک

اين.استشدهخريدمرکزبهمحدودطرفدوهرازمرکزیپیامبرخیابانديگرعبارتبه.نور

مسکوني،هاینهخامسکوني،هایمجتمعمتفاوت،هایمغازه.استکاملنسبتاًمحلهيکخیابان

غرباجتماعيتأمینادارهفروشيوشعبهگلمکانیکي،عطاری،امالک،مشاورمغازهچندين

.هستآندرتهران
:فضایداخليمجتمعکورش2تصوير

 
 

بهوشروعاصفهانياشرفيخیابانازپیامبرخیابانستاری،وحکیماتوباناحداثازقبل 

ومرکزیشرقي،پیامبرکرد؛قسمتسهراخیاباناينهااتوباناحداث.شدميختمآبادجنت

قسمتدرپیامبرومرکزیپیامبروحکیماتوبانجنوبيقسمتدرشرقيپیامبرخیابان.پیامبر

استقرارگرفتهشمال وبهنامخیابانتقاطعکنم؛ميزندگياتوباناينجنوبضلعدرمن.

شرقيپیامبر کندميمتصلاتوبانشماليسمتبهرابهنامابانخیایپیادهعابرپل. آخرين.

.کردهدايتآسمانبهرانگاهمبلند،وکارهنیمهبرجسه.آمدمپايینراپیادهعابرپلهایپله

وبانکراستسمتدرغرب،بهشرقسمتازخیابانابتدایدر.بودندآسمانفاتحهاجرثقیل

خريدمرکزومسجدپاسارگاد،بانکهمچپسمتدروشودميديدهمحليخريدمرکزيک

نور اين.استشدهخريدمرکزبهمحدودطرفدوهرازمرکزیپیامبرخیابانديگرعبارتبه.

مسکوني،هایخانهمسکوني،هایمجتمعمتفاوت،هایمغازه.استکاملنسبتاًمحلهيکخیابان

غرباجتماعيتأمینادارهفروشيوشعبهگل،مکانیکيعطاری،امالک،مشاورمغازهچندين

.هستآندرتهران

محلهبهونشستهخیاباندوشبرکهديدمميراکورشنمادوبودجلوبهنگاهم 

داردنظر وآسماندرهمسرپشتزردجرثقیلچندشدم.خیرهخیابانمقابلسمتبه.

پايینراسرمخورد،ميپیچبارندچپايم.هستندمیوهخريدصفدرراحتخیالبامردم

بههااتومبیلممتدبوقصدایبا.باشدروپیادههایناهمواریوهاچالهبهحواسمتااندازممي

اندشدهمشکلدچارخیابانيکدرپیچیدنبرایکهآيمميخودم ترافیکمتوجهتازه.
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بهناآَشنايانواستطرفهکيکورش،پارکینگخروجيعلتبهنیمهازپیامبرخیابانشدم؛

پارکینگجلویخیاباندرکردنپارکقصدياوآيندميخالفشوند،مياشتباهدچارمحله

سیمبيوکوروشنمادوایسرمههایيونیفرمباکهحراستمأموراناعتراضباکهدارندرا

شوندميمواجهاند،تشخیصقابلدستدر حالدرورهکانیمههایساختمانچشمانم.

ورنگینهایپردهباهاييپنجره:بیندميمسکونيمحلهوزندگيهاینشانه.بیندميتخريب

کوروشمقابلطبقهياسهدوهاييسالمندان.خانهخانهبندرختووگلدانباشدهتزيین

هستند ومتراژباطبقهکمهایخانهتخريب. باکهکورشسروصدایازاستیصالباال

دنیایتصاويراينواستقابلمشاهدهاستدواندهريشهمحلهدلدرپارکینگطبقههفت

.دهدميتغییردائماًسازیتجاریمنظوربهرامحلهبافتکهدنیايياست،نئولیبرالي

دربستفريادهایودعواوصحبتوخندهصدایهمهمه،درآمده،اهتزازبههایپرچم

.داردمالکوروشورودیهایدربازنشانآهنيهایمجسمهوتاکسيانندگانردربست

واستشدهساختهمالکوروشساختدرکاررفتهبهآهنضايعاتازکهآهنيهایمجسمه

کودکاندست،درخريدهایبستهبابانويي.دارداشارهمالهایکاربریازيکيبههرکدام

نشستهطرفدوکهآقاييوخانموبازیاالکلنگحالدر نوشندميقهوهاندمیز انگار.

.دهندميمجموعهازکليتصويروگويندميآمدخوش

اتوبانومرکزیپیامبرخیابانطرفازدربسهدارد؛ورودیدربچهارکورش

باکوروشخدماتي.کارکنانپارکینگورودیجنبوشماليقسمتدرديگردربوستاری

حالدرمرتباًانداز،خاکوجاروباآنبرکوروششدهثبتنمادوطوسيوآبيهایيونیفرم

هستندهاورودیکردنتمیز دربکنارجايزهعنوانبهکههاييماشینوهاتبلیغمیاناز.

برخنکيبادوشودميبازخودکارایشیشهدرورومميباالراهاپلهگذرم،اندميگذاشته

رومميجلوتر.استبسیارهمهمهوازدحام.شومميروروبهسیعوفضاييبا.خوردميصورتم

حرفروند،ميراهکهمردميبهباال،وپايینطبقاتبه.کنممينگاهفضابهایچنددقیقهو

ويکازچشمانشانواندازندميسلفيخندند،ميکنند،ميدعوازنند،مي بهءشيمغازه

شيمغازه رودميديگریءو نگاهکهييهرجاتبلیغاست.کنممينگاهکهراسمتيهر.

خوشمزهديزیيکهوس»شوم.ميترحساسصداهاتبلیغاست.بهبرایتصويریکنيمي

منفيطبقهديزیمسترديزی،مستررستوراندرهمهمناسبکیفیتخوب،غذایکردی؟

راتجاریواحدهایودگذارميکيموزکورشاست.راديو«.179پالکشرقي،راهرویيک،

.کندميمعرفي

 هفت.استدادهجایخوددررامتفاوتهایکاربریانواعطبقههفدهدرمالکوروش

سینماييمجتمعترينبزرگهايپراستار،تجاری،واحدپانصدبهنزديکپارکینگ،طبقه

شاپ،کافيشهربازی،اجتماعات،سالنتئاتر،سالنکشور، نشر،kids clubفودکورت،

افرادجذبسببخدماتتنوع.پاسارگادبانکشعبهونمازخانهجواهر،وطالبازارچشمه،

هایسالننامبهمجموعهاينتئاترسالنوسینماهایسالن.شودميمجتمعاينبهمتفاوت

اينکنارنیزهرکدامتاريخچه...وماياکزار،اللهمثالًاست،شدهنامیدهقديميسینمای
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استشدهنصبديواربهسینماهایسالن بهودارندکارکردیجنبهتنهاکههاييسالن.

کنارقرمزیهایصندلي.دارندهويتکسبدرسعيشدهتخريبسینماهایتاريخچهکمک

وشهربازیصدایازونشینمميآنروی.استشدهتعبیهمنتظرانبرایسینماهایسالن

امکالفهکودکانفرياد سامهمچونتهران،شهرشمالهایمجتمعبرابردرمجتمعاين.

نظربهکهاستدادهجایخوددررابرندهايياماشود؛نميمحسوبلوکسوپاالديومسنتر

گرانمتوسططبقهبرای بیايدنظربهقیمتکمي شادهمهظاهردرمجموعهايندر.

پهنهایگذرگاهودروديوارمبهوتاری،يادگياوسلفيهایعکسگرفتنحالدرهستند،

آرامشيبهاما شودنمييافتآندرنظر درشتابوناآراميواضطرابوضوحبه.

.رفتارهاست

 

 ویونا ظهر/کافه از بعد
:نمایداخليکافهويونا3تصوير

 


خیليهمهازدنحرفصدایمال،همیشگيهمهمهصدایبرعالوهواستشلوغخیلي

رانظرمآشناوبلندخیليصدایيکای.نشستهبحثشانوسطگويا.رسدميگوشبهواضح

باراولینانگاروزندميحرفبلندبلندخوددوستباکهاستحسنيفرزاد.کندميجلب

.افتمميهايششبچهارشنبهراديوييبرنامهياد؛وشدهاستمواجهمجموعهاينباکهاست

اينافتتاحیهبودقرار.بودمالکوروشافتتاحیهازقبلروزچنددارمرخاطبهکهآنجاييتا

باشددوهایموششهرفیلماکرانبازمانهممجتمع خانم. بهفیلمکارگردانبرومند،با

کردميتکرارمرتباًوسینماهایسالنتعدادازبودخوشحالچقدروبودپرداختهوگوگفت

.استایفرخندهاتفاقوامحواليهمانساکنهممنوندارداسینمسالنتهرانغربکه

شودميمرورذهنمدرشبآنهایجمله بودایهوشمندانهطرحچقدر. سینما،خاطربه.

اينديداربهخودخواستبارانفرهزارچندنسل،دوحداقلنوستالژیوهاموششهرفیلم

.آوردندمجتمع
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کتباپسراند،هنشستمیزيکسرنفرچهار چادرمادرووشلوار وسويکدرشبا

رسميخواستگاریازپیشمراسموآشناييجلسات.ديگرسویدرباچادرمادرودختر

.افتیمميقبلدفعه.«هستیدوسواسيآدمکهنگید!وااای...کنید؟ميفکرچطورشما».است

خروجسمتبهوکرديمپرداختراسابحصورت.نبودشلوغشدتاينبهويوناکافهروزآن

ایخانواده.شدجلبآخریمیزبهحواسمانگذشتیم،ميکهمیزهامیاناز.رفتیمکافهاز

شادایچهرهباکهجوگندميمحاسنوموهابامردیوچادریدخترومادرنفری،سه

.کردميصحبت


.ندارمحرفيکهمنبدهیم،سفارشخواهیدمي:مرد»

رايکاف حجمتاگذاردميهمکناردرراخوددستدوزند،ميصدامن

.دهدنشانرابزرگي

«میاريد؟چيبزرگافنجوناينتو:مرد



کداممنظورکهبفهمدکندميسعيهممنکافيوخندندميدخترشوهمسر

اتفاقاين.ادافتاتفاقدقیقهيکازکمتردراتفاقاتاينتمام.دهدميتوضیحوهاستفنجان

دهندميتریبزرگکلازخبرونشینندميهمکنارپازلمثلامروزاتفاقو تغییر.

آنسودچتر.شودميسازگارمختلفروحیاتبارويهتغییراينوگیردميصورتهاييرويه

.دهدپاسخهمهنیازهایبهتاشودميبزرگقدر

 

 غروب/ داخلی کوروش

کمي.رسدمينظربهروزهاديگرازترشلوغامروز.شويمميخارجارکینگپازهابرقيپلهبا

پايینواندشدهنزديکایشیشههاینردهبهبسیاریتعدادمختلفطبقاتدر.کنمميدقت

قرمزنوارهایباراایمحدودهاصلي،دررویبهرو.شومميهاشیشهنزديک.کنندمينگاهرا

کیکروی.هستندمستطیليبزرگکیکرویکردنکارحالدرشپزآچند.اندکردهجدا

استبستهنقشکوروشبیرونينمایازعکسي ثبترالحظاتبردارفیلموعکاسچند.

کنندمي رامردمموبايلهایگوشيگاهي.اندستادهياقرمزنواراطرافحراستمأموران.

ايستادم(اولطبقهدرباالتر)منبقاتطدر.گیرندميعکسبرايشانکیکازوگیرندمي

بهخواهندميمردمازحراستمأموران ندهندتکیههاشیشهتا صداراحراستمأمور.

کنم.مي


خاصیه؟صنفبرایياگرفتهمجتمعمديررامراسماين:من»

)حراستمأمور گويدميتأکیدبا: بهومجتمعمديرطرفازمراسماين(

استوروشکتولدمناسبت )شدسالهيککوروش. شلوارکتکهمردیبه.

کندمياشارهداردتنبهآبيپیراهنومشکي عالي،میرآقایايشان(

«هستندمجتمعمديريت
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رسدميآنتوزيعوکردنقسمتوکیکبريدنبهنوبت وهادادننذریياد.

افتمميعاشوراوتاسوعاهایگرفتن دررویبهروبار،اين...هادنداهولها،کردنحمله.

.کورشتولدکیکگرفتنبرایکوروشمجتمعاصلي



 روز / داخلی کوروش

رااستشدهحکرزکهرویآنهایگلباکهلیوانيسفاليکردممياينستاگرامراچک

داردمالکوروشدرایبودکهشعبه«هنوزگالری»برای.ديدم کورشواستنوروزعید.

لیوانوگالری-2طبقهدر.دهدميچهرهتغییرهاآيینباهمگام.داردسینهفتسفرههم

کهبگذاردجعبهدروبپیچدروزنامهالیرالیوانفروشندهخانمکهمنتظرم.کنمميپیدارا

است.شدهحکآنرویرنگگلنماد.افتدميمیزشرویسررسیدبهنگاهم


بهتون؟دادنعیدی:من»

امسالپارساله،مالايناماآره،هان؟(کندمينگاهتعجببا:)روشندهفخانم

.بهموندادنعیدیهم

)من کنممينگاهمتعجبشچهرهبهوخندممي: آمادهراجعبهداردهنوز.

کرديد؟اجارهمغازهاينجاچرا.(کندمي

فروشندهخانم خوبه،اينجاگفتاينجاست،فروشقسمتتوهمکارمآخه:

«باشهگفتمنمم



بهکوهنوردیکفشولباسهکنجاهسالهپخانمحدوداًدو.شدتماملیوانبندیبسته

عکسقابولیوانچند.گويدميآمدخوشهاآنبهفروشندهخانموشوندميوارددارندتن

کهکندميتأکیدفروشندهخانموکنندمياعتراضهاقیمتبودنباالبهوکنندميقیمترا

.کنیمميخداحافظيهمباوکنمميفروشندهخانمبهينگاهاست.دستکار

 

 دار سکانس دوم/ سرمایه
شلوارکت.عینکي.روشنوکوتاهبسیارموهای.روشنپوست.184حدوددرقد:رفتارینادر

وخندانوشادابایچهره.دانمنميراآنبرندکهلوکسمچيساعت.براقکفششیک،

ربانمه مؤدبوپرانرژیبسیار. قدموکندميصحبتراسخاطمینانباومصمممحکم،.

داردبرمي داردساعتکلکسیون. وکارهایکسببهامااستداریرستوراناواصليحرفه.

خودرويخچالتولیدکنندهوايراندرUPVCپنجرهودرتولیدکنندهاولینهمچونديگر

است.شهرهنیزنايرادرکمپرسورگازبدون است.مالاندازیراهاوديگرهایتخصصاز

او.استبودهمشاورنیزمالکوروشپروژهدروشرقالماسزمینهايندراوتجربهاولین

است.کردهبرگزارمختلفهایسخنرانيبرندينگومارکتینگزمینهدرهمچنین
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خیاباناول.ازاستعالمهخیابانآباد،سعادتدرواقعرفتاریچلوکبابيمرکزیشعبه

استمشخصرفتاریچلوکبابيتابلوی شومميپیادهتوسخريدمرکزجلوی. مرکز.

.استشدهپیروداردسیمانيظاهریکهخريدیمرکز.شیکچنداننهوقديميخريدی

.رفتمیرفتارآقایاتاقبه.استرفتاریچلوکبابياختیاردرخريدمرکزاينباالیدوطبقه

مختلف،شهرهایازهاييقابجلوييقسمتدربود،شدهقسمتدواتاقاينآکواريوميبا

بودديواربهخانوادگيعکسکتابوتقدير،هایلوح آقایکاریمیزآکواريوم،پشتدر.

ايستاد،.کردمسالم.بودبازنیمهکارتنچندوهاقفسهسوني،قديميتلويزيونيکرفتاری،

کرد.کميراهنمايياتاقسویآنبهمراوکردسالموشدخمجلوبهکميپوشید،راکتش

داشتمآقاحاجيکانتظاربودم،شوکه کاناپهرویسپید.موهایباهشتادسالههفتاد.

کنمضبطراصدايشتاگرفتماجازهخودممعرفيازبعدمنونشستروييروبه متوجه.

آنرویمنکهبزرگيکاناپهمقابلطرفشودضبطبهتريشصداآنکهبرایوشدگوشیم

.نشستبودمنشسته

تمامآنبهشدنواردباکهاستمحیطيداردمالازرفتارینادرکهتعريفي

صورتمالدرکهچیدمانيمنظورهمینبه.شودبرآوردهزندگيلوکسوروزانهنیازهای

چینشونوازچشمبايدچیدمان.استمهمبسیاربصریهويتديگرعبارتبهياوگیردمي

باشددرستبرندها داردبندیسطحوگیردنميقراربرندیهرکناردربرندیهر. هااين.

جديدزندگيسبکازبعدیاين.باشندداشتهخريداربايدعنوانبهمردمکهاستاطالعاتي

است.
مردمخريدتمرکزبیايیماتديگهکرديمميروزيکشکنيسنتيکبايدما»

هامالدرببريمرو کهرومغازهاينکنيميخريدخیابونکناروقتيشما.

دارهوجودایسکتهبریبخوایبعدیمغازهتايشیمخارجوکنيمينگاه

همه،کناريکپارچگيشماتجاریمراکزدر.نیستيکپارچگييعنيداخلش،

بشيخارجبیایشمااينکهنهفاصله،قدمهدقدمپنجباهمهکنارهامقايسه

کهبشهاستارتریذهنتوديگهجایيهدومرتبهوخريدفضایاوناز

روبرندهاواومديماونجابااينکهرابطهدروبکني؛خوایميکارچيببیني

نبايدکهپسرفتکنیم،پیشرفتروزروزبهبايدهرحالبهورديمآهمکنار

وبچرخهبیادکهنداشتیمتجاریمرکزپیشسالپنجمقطعناوتاما.بکنیم

«بچیندهمديگرکنارروهستنداوريجینالکهبرندهايي


نامهگنمیکننمیکهکاریاولینافتهمياتفاقدارهاآلنکهتجاریمراکزدر»

درکهکنيرعايتخوایميرواستانداردهاييچهببینیممابیاررونمايندگیت

باشدتجاریمرکزناوشان دنبالمیرهکهکسيبکنيروکاراينوقتيشما.

خاطربهمطمئناًسنگین،اجارهپرداختوکردنزيادهزينهواستانداردسازی

اجازههماشهيهمسابهوکنهميرعايترااستانداردهااونهمهبازاردربودن

«نکنندرعايترااستانداردهاکهدهنمي
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.کندمياستفادهبسیارکهاستکلماتيبرندينگويکپارچهمالکیتزی،استانداردسا

کلمهسهاينوسیلهبهوداردخودذهندرمشخصدنیایيکواحد،کليکگويي

گونهاينبايدکهاستبديهيکهاستدرستکهمشخصدنیایيک.بسازدراآنخواهدمي

.بسازندتادهدميهاآنبهراامکانايننیزقدرتوثروتوباشد


بهنسبتدارنداحساسيچهپیامبرمحلهمردمکرديدفکربدونمخواممي»

خوامهست؟ميپارکینگرویروبهدقیقاًاشخونهکهاونيياکسبه؟کوروش؟

کرديد؟فکرآيدميوجودبهمحلهبافتدرکهتغییراتيبهبدونم

تیپاينبرایداريم.هاحدوديتميکسریمابزرگتهراندرببینید:رفتاری

شما:خاصيدسترسيوخاصيمتراژهایداريم،نیازخاصيهایزمینکارها

اونافته؟ميدوروبرهایخونهاونبرایاتفاقيچهکردیسؤالمناز

اگرآرزوشونه،همشوننیفتادهراهتجاریمرکزکهزمانيتادوروبرهایخونه

هایخونهچهها،مغازهچهافته،ميراهتجاریمرکزوقتيxارزهميملکشون

xمیشهاونجا وافتادراهاونجاکهبعدبرن،ميلذتبرن،ميرومنافع+.

شروعشد،ارزندهوباالتررفتقیمتشهمايناملکوشدخوبپاخورش

نارضايتيبهکنندمي باشیدداشتههمباروچيهمهتونیدنميشما. شما.

«دمنمیرواشهزينهبگيببريدخواهیدميکهلذتيزاتونیدنمي



پايینمسکونيهایزمینقیمتگفتميکهافتمميامالکشاغلدرهایحرفياد

استرفتهباالکميهمتجاریهایزمینقیمتوآمده کهافتمميایبازنشستهمردياد.

پسرانشبرایباشدایسرمايهتابودخريدهایمغازهودارداقامتاکباتاندرسالسيحدود

بهحاضرقیمتزيرحتيکسهیچوآمدهپايینهامغازهقیمتمگامالبازگشاييازپساما

ندارد.ديگریسرمايهمغازهآنجزونیستآنخريد


هست؟کورتفودکنارشهربازیچراچیدمانکوروشمشکلنداره؟:من»

...استايرانیزهاين...خانمايناستايرانیزه:رفتاری

کرديد؟لوکیتشمايعني!آهان:من

ازکنیمميايرانیزهروچيهرمیايمما...ماکرديماشايرانیزه...بله:رفتاری

خارجشاستانداردهااز...بشهفراهمبیشترلذتتاهاايرانيديدگاه

«هاجهانياستاندارداز...کنیممي



شدمشخصچیدماناينپشتتفکر مختلفشهایبخشوپاالديومطراحيتمام.

هاييطراحيواتفاقاتواستجامعهباالیومتوسططبقهبرایکوروشومرفهقشربرای

جامعهازایطبقههربرای.استافرادسطحمادیبهتوجهباگیردميصورتآنبرایکه

دارد.وجودرضايتجلببرایصورتي
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 سکانس سوم / شهردار
شلواریکتسفیداست.وپرپشتموهایچاقوومتوسطقامتيسال،باانمیمردیشهردار

روشنرنگوترشیکنسبتاًهست،متفاوتکارمندانديگربامشخصاًداردتنبهکه او.

عنوانبه94سالازودارداجراييمديريتارشدکارشناسيوعمرانمهندسيکارشناسي

استمنصوب5منطقهشهردار شده شهرداریديگرهایبخشدرسمتاينازقبل.

بودهاست.کاربهمشغول...و16منطقهشهردار،12منطقهعمرانوفنيمعاونهمچون



 شهردار روز /دفتر

داردوپشتمیزبزرگمديريتيخودنشستهومشغولتنبهسفیدپیراهنوطوسيوشلوارکت

وبنشینم؛کندميتعارفودهدميسالموابجکند،مينگاهمعینکباالیاز.استخودتبلت

شودميتبلتشمشغولدوباره راامنامهپايانموضوعازایخالصهوکنمميمعرفيراخودم.

يکاز.گويدميغلیظيالرحیمالرحمناهللبسمرسميهایمصاحبهتماممانند؛دهمميتوضیح

برفرضوگیردميانجامتفصیليطرحساسابرکهگويدميشهردروسازساختمتداولروش

راجامعطرحکلیتتفصیليطرح.استشدهانجاممطالعاتهمهتفصیليطرحدرکهاستآن

هایقسمتدرساختمانيهایپروانهصدورمالککهباالدستيسنديکبهکندميتبديل

5مادهکمیسیوندربايدکههستخاصيضوابطمواردبرخيدراماگیرد؛ميقرارمختلف

شودبررسي شودميحکپررنگذهنمدر5مادهکمیسیون. امالکيآقایهایصحبتياد.

اومدنهامحالتيهمبعدش.خشکوندششهرداری.بودباغپیشسالسيحدوداينجا».افتممي

رومجتمعاينبعدشمخبوموادخريدوفروشوخالفکارمحلشدبعدشم.میفروختنگلو

يادشونهامحالتيفروختنگلهممعمارخانموسرهنگ«.برگشتنمالکانش.میگنساختن

.نبوديادششهردارامابود
 

نیستچیزیچنیندارماطالعمنکهاونجاييتا» کهدونیدميالبته.

قانونيسندکههرکسيما.ندارههااينومالکیتبحثبهورودیشهرداری

قانونياسنادهمهرویکهممکنههرچند.یمشناسميمالکراباشدداشته

قوهوقانونوقتهروباشندمدعيبعضيوباشهداشتهوجودهممعارضیني

«شدخواهدحاکماوندهد،بودهآنچهبرخالفرورأیحقیقتدرقضائیه



دهدميادامهشهردار کنداشارهزمینکاربریبهمجوزهاوقوانینباداردسعي.

دهد:توضیح


نشدهرعايتضوابطکهنیستاينافتادهپروژهاوندرکهاتفاقيببینید»

وبودهمالکواومدهيکيهرحالبه.کنندميفکرمردمکهچیزیاوناغلب
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کهاينجاتاکردهاستفادهحقوقشازداشتهحقوقييکسریقانوناساسبر

«نبودهاشکاليهیچ



سازدميجملهودهدميقرارمهکنارراکلماتمسلطخیليشهردار رااشکالي.

باشد.دفاعترينقویشايدکهکندميمطرح


اينجااشکال» وپاساژسازهاسايربرخالفايشونکهآمدهوجودبهاز

خوبيبازاريابيداشته،نسيبیزبحثدرهمديگرهایتخصصسازهامجتمع

چهاينکهخدمات،یفیتکخدمات،نوعداده،ارائهخوبيخدماتداده،انجام

متداولشظرفیتازبیششدهباعثاينجا،چیدنهمکنارراهاييکاربری

ترافیکاينچراتهران،شهرسطحدرداريمپاساژهمهاين.ازشبشهاستقبال

بودهشدهبینيپیشضوابطاساسبراينکهخاطربهنمیاد؟وجودبهجااون

نفردويستاآلنکنندمراجعهنفر20مثالًایمغازههربرایروزدرکه

کنندميمراجعه هستخاليشهرسطحدرماسینماهای. روزيهحتي.

2تا12سانسشمااينجاسینما،بفرستیمتونیمنميرومردمهممجاني

«میانهاخانوادههاشبشنبهپنجشبنصفه



شهرداراست؛برندوبازاريابينئولیبراليدنیایزبان ديگربامالاينتمايزجهوو

کرد.مطرحبازاريابيدرراهامال


نیستقانونيمغايراتفاقافتادهکهاتفاقياينجا» افتادهاتفاقجديدپديده.

بلدند،رومردمروحیاتبرتأثیرگذاریوفنفوتشدندپیداگروهيک

منتفعرندامردماززيادیخیليعدهحاالکهکنندميکاردارندایگونهبه

قضاهمحقکهقلیليعدهوشوندمي اينجااطرافساکنینکهدارنداز

اندمعذبهستند ورسیدهميزورمانکهجايياونتاکارکرديم؟چيما.

ترافیکيمحدوديتکرديم،عوضروترافیکيشبکهاومديمبودهمادست

ازبعضيم،کنیميبازوراوناز،ميبنديمروخیابونيککرديم،اعمال

معذبرومردموکنندميپارکالکيماشینتوشمیرنکههاکوچه

بقیهميعنايت.بستیمروجلوشکنندمي بیانبايدهمهادستگاهفرمايید،

«بکنندروکمکاين



ایپديدهکهي.زماناستشدهطيمنطقيفرآيندی.نیستقانونيخالفاتفاقهیچ

کردزندگيتواننميديگریگونهبهوآوردميوجودبهضايترشودميروزمرهزندگيوارد

هرچقدرانديشیدو نقلصاحببهوباشدآوردهباربهشلوغيوترافیکمالکوروشهم.

خودبهراهمهواستروزمرهزندگيجرياندراماباشدآوردهپايینراهاخانهقیمتامالکي

است.برایشهرداراينپیوندیجديدعضوکردنبولقروپیشراهتنهاواستکردهوابسته
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آنبديهياست. شتابرشد مشکالتتغییراتو آمدهبه بديهيوجود هم اينپديده از

 و شهردار برای و است بديهي پديده اين ابعاد تمام گذارانهيسرمااست. سؤالجای

.گذاردينم

 

 سینما سکانس چهارم/
مدرسهنقاش،مديرونويسنامهفیلمکارگردان،کوروش،فرهنگيمديررضويانشهابامیر

لی.سبگذاردميسربرکجکاله.قامتکوتاههیالجاستسینماييهایپژوهشوسازیفیلم

داردفانتزی شاگردانازوتهراندانشگاهاجتماعيعلومدانشکدهآموختهدانشاوپدر.

امیرشهابرضوياناالمینيروحدکترمرحوم داندونحوهميهنرصنعتسینمارايکبود.

دورازتواندينمفیلمرانیزيکفرآيندپیچیدهاقتصادی.اومعتقداستسینماعيتوزتولیدو

بودوامروزدرمراکزخريد.هاکافهتجمعباشد.درگذشتهتجمعدر


شهر» ما مجتمعتجاریکوروششکلبگیرد. که کمککرد بسیار سینما

کهاکرانکرديميکهارموش بارهجمعیتسهچهارهزارنفرهاومداينجا.ا

مال بريدببینید.خیلياز نیفتاده. راه هایتهرانهستکههنوزکههنوزه

پوشانييااشتراکمنافعبینبخشتجاریوسینماچوناينسینرژیياهم

چي اينجا بیاريم مشتری که بجنگیم مجبوريم اينجا ما نشده. کارايجاد

يککامالًمي طبقه همکفو منفييک، منفيدو، طبقه از میگیم کنیم؟

طبقهدو هستوچیزایمختلف. غذا فروشگاهلباسهست، تجاریهست،

جاست؛وبعدشمیشهطبقهسه،میشهشهربازی،تفريحيوفودکورتموناون

چهار،پنج،ششکههمشسینماستوليضلعجنوبیشرستورانهستو

ل اسبابباستوش گذاشتیم. هم کتاببازیفروشي داريم. فروشيفروشي

اينامي هایمختلفکههاباشدازطیفتونهپاسخگویآدمچشمهروداريم.

يکطیفهمطیفيکطیفمي موبايلصحبتکنه با قولشما به تونه

شه.یخشچیپسهمبلندشهعصبيمکهخشفرهیخته؛کهمیادتوسالن

یم.کوروششروعيکمدلمدلهومادرايراندرآغازراههستخب،اينيک

.کوروششروعيکسبکزندگيجديداست.جوريهاين

باشیم. همراه جهانیان با بايد که شديم اين از ناگزير ما سبکه. يکنوع

 بینبینشهمهافرادیکهدرساختمالسهیمناگزيريم. اندتفاوتچقدر

گونهزندگيکرد...خیليبديهيکند،بايداينمياست.رفتاریمالراحکم

«گونهبود.درسطحمیانيزندگيراداشتهباشنداستکهبايداين



سرمايه» و باسرمايه سینما مجموعه کرده. کمک سینما توسعه به داری

شودهایگريزیهمپیداميکندامادرکنارشراههمکاریميگذارانهيسرما

گیرد.ولياگرسرمايهنباشدوسینمایمبتنيلونوشکلکهسینمامستق

کند.گیرد.سینماباتمامهنرهافرقميبرسرمايهنباشهاونهمشکلنمي
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سرمايه نمايشميسالننمايشرا تجربهرا فیلمهنرو دهد.دارساختهاما

«کنداينمجموعهدارهضررميکهيدرحال
 

سبکزندگيجديدیکهکور راهيبرایدر برداشتهاستسینما اولآنرا وشقدم

.مردمکنديمساحتآنهنرزداييشدهوبهکاالیتجاریتقلیلپیداانباشتسرمايهاست.از

فارغازموضوع،خرنديمودرکنارخريدمايحتاجخودبلیتسینماهمنديآيمبهمرکزخريد

بازيگرانو...

 

 رنگ گلسکانس پنجم/ گروه صنعتی 
تقريباًموهاييمتوسط،قدسال،37حدود،رنگگلبازاريابيمديرنیکامینيمحسن

براق.هومنمشکيکمربندوکفشهمرنگ،ایسرمهشلواروپیراهن.نداردمحاسنسفید.

حدودبینامورمديرنژادجاويدان کتموهایمتوسط،قدسال،33الملل، شلوارمشکي،

.نداردمشکي.محاسنکفشوسفیدپیراهنومشکي

.داردقرارهجدهمکوچهقصیر،احمدشهیدخیاباندررنگگلمرکزیساختمان

چندکوچهانتهایدر.هستنداداریهاساختمانتمامرسدمينظربهکهبستبنایکوچه

هستپله خوردميچشمبهآرژانتینشهروندفروشگاهخیابانوهاپلهسویآندر. بهرو.

رومميباالراهاپله.ايستمميرنگگلنمادوکرمهایسنگباطبقه،ششساختمانيیرو

.کنمميانتخابراچهارعددورومميآسانسورطرفبه.گیرمميمالقاتبرگهانتظاماتازو

نشینمميمنتظروکنمميپرسياحوالوسالمدفتر،مسئولخرازی،خانمبا بهچشمم.

شدهدادهقرارگلداندرکارتيکرویهاآنآبیارینحوهواسم.افتديدرمکنارهایگلدان

بامشکي،شلوارکت.گذردميرويمروبهازجوانيمرد.استحسابرویچیزهمهانگار.است

.داردبرميقدممحکمواستدفتریديگردستدروشلوارجیبدردستيبسته،هایدکمه

هممالکورشاداریمديرعالي،میرمديراست؛کهرسدمينظرمبهرفتنشراهنوعاز

رودميراهگونهاين شومميراهنماييبازاريابيدفتر،راهروانتهایبه. وجوانمردهمان.

کناردرشدهگرفتهنیزپرينتپروپوزالخالصه.گويندميآمدخوشايستادهوديگرآقايي

م ؛هاستآن به شروع از قبل اما »پرسنديميسؤالصاحبه کارشناسينامهپايانيکچرا:

«میرسه؟اينجابهارشد
کنجکاوبیشترنظربه.کنمميدقتهايشانچهرهبه.استعجیبيسؤالاولوهلهدر

شکاکتاهستند مورددر.دهمميشرحراخودمنامهزندگيآرامشباوزنمميلبخندی.

راسؤاالت.دهمميتوضیحاتيهامصاحبهوتحقیقیهافننگاری،شناسي،مردمانسانرشته

ودنیاقوانینشمردهوآرامآرام، .کنندميصحبتبهشروعودهندميقراررويشانپیش

ازمنوشودميبردهمالکوروشسمتبهبحثدهند.ميتوضیحراداریسرمايهوتفکر

سبکوتجاریواحدهایومردمهایمصاحبهمال،ساختوشهرگذشتهتخريبازخاطره،

گويم.ميزندگي
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مديردو» وبازارشرايطتغییرباهمماوکندميتغییرفرهنگشونمردم:

.باشهاقتصادیتصمیماتشبايداقتصادیمجموعه.شويمميهماهنگمردم

نیست.کهخیريهبنگاهاينجا

ياستفادهکرديد.تعدادوبههمیندلیلازسینمابهعنوانابزاربازارياب:من

اما است اقتصادی يکتصمیم مخاطب جذب برای سینما سالن بسیاری

هابیآس ... و فیلم موضوعات سینما، به نیز تنهادهديميي عبارتي به .

کهتوجیهاقتصادیداشتهباشد.نديآيدرمهاييبهاکرانفیلم

روکورشخواستیمميما.نبودذهنموندرمارکتینگيفلسفههیچ:مديردو

ازشپولگفتنفضليآقایبههمموقعهمون.کنیمبرنداستارشهايپربا

.خودشوندلواسه.خواستنخودشونايشونودرنمیاد

ساختیدسینماسالنتادوازدهاتفاقيخیليکهکنمباورمنيعنيخب:من

اقياتفیطورنیهمشد؟مردمجذبعاملترينمهماتفاقيخیليبعدشمو

بقرضويانامیرشهابوسرتیپيعليهایحلقه گرههمبهعواملهیو

خوردند؟

چیزابعضي!بودنشدهنهبود،شدهمطالعهدقیقکنیدميفکراگر:مديردو

کامشیريناينبه.نداشتیمرواینتیجهچنینانتظار.افتدمياتفاقبازاردر

منوکنندمياشارهمیزرویهایشکالتبه)نداشتیمقصدیچنین

خندممي گیرندميقرارهمکنارناخودآگاهاتفاقاتيکسری( کنیدباور.

«نیستنداقتصادیهمهنوزسینماها



 یریگ جهینت
:نمایمجتمعکورشازبزرگراهاشرفياصفهاني4تصوير

 

داستان و روايات شهری اجرایفضاهای محل و داده جای خود در را بسیاری های

اينکهچگونهسیاست استو چارچوبشهر فضایشهر، طبقاتياست. هایايدئولوژيکو

ميشکلمي وسرمايهانباشتعرصهشهرداریسرمايهديدگاهدردهد.گیردبهشهرمعنا
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رافرصتيبايدشويمقائلحقيشهروندانشوشهربرایبخواهیماگرواستطبقاتيمبارزه

آلايدهشهربازگرديمهارویديويدشهربهحقنظريهبهاگراما؛کنیمسلبدارسرمايهاز

وشهرونداننیازاساسبربلکهنشودمديريتداریسرمايهقوانیناساسبرکهاستشهری

اوشهروند؛تصويرهرزيستهتجربهکلودرها،افسانههاتيرواها،خاطرهشود.مديريتشهر

آورديمیبارشدپرشتابخودوتغییراتيکهبهوجودداردهند.سرمايهميشکلراشهراز

شود.اينتصويروتغییراتبرایيجديدیراسببميسبکزندگایازشهروتصويرتازه

توانمانعاينرشدرسدنميبسیاریمطلوباستوخواهاناينسبکهستند.بهنظرمي

ترتکهآغازشدهوهرروزپرشتابشد)حداقلدرکوتاهمدت(.اينفرآيندزمانبسیاریاس

چراامکانپرسشازآنرابايدبهوجودآورد.مانعاينفرآيندشداماتوانينمشود.اگرمي

چرا بديهياست؟ محلهدرکهاستبديهيمطلقدانستناينالگو خريدمرکزيکهر

هایاستکهدهکشود؟چرابديهيخريدمرکزبايدوسیعيزمینهرچراباشد؟کریپغول

پايینجامعهدراينتغییراتحذفشوندوامکانزندگينداشتهباشندچونقدرتمالي

ندارند؟

پرسش اين به بکاهدپاسخ تغییرات انگاشتن بديهي از کمي شايد وها شهر تا

شهروندانشبهترزندگيکنند.
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