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  04های فارسی دهة  بازنمایی شهر در رمان

9،شیرینبابازاده2،رامتینشهبازی*1عباسکاظمی

 چكيده 
ها تصویر شده است؟ و  از خالل رمان ۰۴پرسش اصلی مقاله این است که تهران چگونه در دهة 

ندی شده است؟ شش رمان شهری در ب طورکلی شهر تهران حول چه مضامینی و چگونه صورت به

عنوان نماد مدرنیتة  اند. تصویر شهر به بر اساس روش تحلیل کیفی مطالعه شده ۰۴های دهة  سال

ها، شهر پلید فرد معصوم را به  اش برجسته شده است. در همة این رمان یابنده با عناصر دیستوپیایی تحول

کند. ما این مطالعه را با کشف پنج  احت تبدیل میزده و نار حال دل عاطفه و دالل و درعین آدمی بی

های اجتماعی، روابط انسانی، مسائل اجتماعی و  مضمون اصلی شرح خواهیم داد: فضاهای شهری، گروه

ها و افکار شهری. در میان این مضامین فضاهای سرخوشانه چون خیابان نقشی کلیدی در  نگرش

اهای رنج چون بیمارستان و تیمارستان نیز صورتی دیگر از اند و از سویی دیگر فض بازنمایی شهر داشته

اند. این وجوه دوگانة شهر یعنی سرخوشی و رنج در سایر مضامین تکرار شده  شهر را تجسم بخشیده

 سازد. پایان گرفتار می هایی بی شود در تناقض است و در مجموع فردی را که درگیر شهر می

ائل اجتماعی، دیستوپیاتهران، شهر، رمان، مس:واژگان کلیدی
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 مقدمه 

پس از ملی شدن صنعت نفت و افزایش  تحوالت و تغییرات عمیقی را تجربه کرد. ۰۴تهران دهة 

تعداد زیادی فضای فرهنگی  و سرعت گرفتن نوسازی، یافتن درآمدهای حاصل از فروش نفت،

در این دوره با  شد.ساخته  اپرا و کافه سالن کنسرت و موسیقی، سالن تئاتر، ازجمله سینما،

 دانشجویان، کارمندان، تری شکل گرفت. ساالری بزرگ نظام اداری و دیوان ها افزایش تحصیلکرده

نویسندگان و سایر روشنفکران طبقة متوسط جدید را شکل دادند که همواره در تحوالت سیاسی 

تفاقات مهم همچنین انقالب سفید و طرح اصالحات ارضی از ا و اجتماعی نقش مهمی داشتند.

 بود که باعث تغییرات گستردة اجتماعی در ایران شد. ۰۴سیاسی و اقتصادی دهة 

درصد جامعة روستایی به این دلیل که حق نسق نداشتند از  3۴در اصالحات ارضی، حداقل »

اجرای اصالحات ارضی در انقالب (. »349: 2368)سوداگر، « مواهب تقسیم زمین محروم شدند

یشین شد و دگرگونی اساسی در ساختار جامعه  ان رفتن مناسبات قدرت پسفید موجب از می

(. تحصیالت رایگان نیز باعث شد که تحصیل 222: 2393)اشرف و کسرایی، « ایجاد کرد

 عنوان ابزار ورود به بدنة اداری کشور، موجب توسعة طبقة متوسط جدید جامعه شود. به

درصد در سال  ۰/48به  2331درصد در سال  8/21تعداد جمعیت باسواد کشور از »که  طوری به

 اما باال رفتن قیمت نفت در عمل(. »42: 2386)آبادیان و همکاران، « افزایش پیدا کرد 23۰1

نیاز کرد. فقر و ناامنی و بیکاری  دولت را به توسعة شهری ترغیب و از عایدات کشاورزی بی

)رحمانیان و عبداللهی، « طراف شددهقانان باعث مهاجرت آنها به شهرهای کوچک و بزرگ ا

2386 :2۴8.) 

در پی این اتفاقات ساختار جامعة روستایی و شهری ایران دچار تحول شد، جمعیت شهری 

(. شهر 23۰1درصد رشد داشته است )مرکز آمار ایران،  8( 23۰1-2331ایران در طی ده سال )

از این در حوزة  ن تحوالت پیش عنوان پایتخت شاهد بیشتر رشد جمعیت بوده است. ای تهران به

( کاویده 238۴( و شعر )مرتضوی، 2384حبیبی و رضایی،  ،239۱سینما )کاظمی و محمودی، 

برخی از مطالعات که  رمان این تحوالت کمتر مورد توجه بوده است. شده بود، اما در حوزة

اً بر این دهه متمرکز را موضوع کار خود قرار دادند یا صرف ۰۴بررسی رابطة رمان با شهر در دهة 

یا صرفاً بر یک یا دو نفر  (2386و زمانی دهاقانی و همکاران،  2399نیا و رضاپور،  اند )فرخ نبوده

 (.239۱اند )رضاپور،  از نویسندگان معطوف شده
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تهران را چگونه توصیف  ۰۴های دهة  ها و داستان های اصلی ما این است که رمان پرسش

هایی مورد توجه  اند؟ چه فضاها و مکان ر را برجسته کردهاند؟ چه وجهی از شه کرده

 ها بوده است؟ و در مجموع شهر حول چه مسائلی بازنمائی شده است؟ نویس داستان

 پیشینة تحقیق

حال،  خصوص تهران در آثار ادبی چون رمان چندان غنی نیست. بااین مطالعة بازنمایی شهر و به

ها و  اند که تصویر شهر در رمان شده نشان داده  سو انجام به این 9۴معدودمطالعاتی که از دهة 

های تاریک و بدبینانة توسعة  شهری دارد، به این معنا که سویه ادبیات داستانی جنبة پادآرمان

هیوالیی است »ها  شهری در مرکز این بازنمایی وجود دارد. به تعبیر جالل ستاری، تهران در رمان

های دیگر از پاکی و صداقت و صمیمیت دور است  برخالف شهرسراسر از فساد و آلودگی که 

ای و هم ظاهر  ها هم این ظاهر افسانه در همة رمان ای یافته است. جهت سیمای افسانه و بدین

شود، اما ماهیت اصلی آن این است که شهر در ساختار رمان نقش  ای یافت می اسطوره

نهد  وی اسطورة تهران و جنبة رازآلود شهر نام می (. آنچه1۱: 2391)ستاری، « اعتنائی ندارد قابل

( از خالل بازخوانی 239۱رضاپور ) در مطالعات دیگر نیز دنبال شده است. برای مثال،

ضمن مطالعة زندگی طبقة متوسط  ۰۴هایی از غالمحسین ساعدی و بهرام صادقی در دهة  داستان

 است.  شهری، درکی بدبینانه و پرتناقض از شهر را ارائه داده

در پژوهشی با عنوان بازنمایی فضای اجتماعی در ادبیات داستانی معاصر ایران )زمانی 

( نویسنده به تصویرسازی تحوالت فضای شهر پرداخته است. دو 2386دهاقانی و همکاران، 

هر دو  ها خاکسترنشینو  آشغالدونیشده در این مقاله از غالمحسین ساعدی یعنی  رمان بررسی

خوبی اصالحات ارضی  اند. پژوهشگران از خالل این دو داستان به شده هة چهل نوشته در میانة د

نشینی و مشاغل کاذب در شهر را روایت  و اجرای انقالب سفید و در نتیجه گسترش حاشیه

 اند.  کرده

( است که به بازنمائی شهر در آثار ساعدی 2399نیا و رضاپور ) پژوهش دیگر مطالعة فرخ

ای جدید شهری در دهة  و نشان داده که ساعدی هم به تصویرگری اقشار حاشیهپرداخته است 

و هم به بازنمایی طبقات متوسط شهری چون کارمندان پرداخته است. در مجموع ساعدی به  ۰۴

گیری روحیة  های اقتصادی و شکل ساز شهر در وجود انسانی، شکاف ساحتی پیامدهای تک
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کند. بازنمائی چهرة کریه شهر در مرکز  سانی اشاره میطلبانة شخصی در تعامالت ان منفعت

 های این نویسنده قرار داشته است. داستان

( نیز با تمرکز مطالعة خود بر دورة پهلوی اول به درکی مشابه دست 239۱مرتضوی گازار )

از مشفق کاظمی،  2شب  یادگار یکو  تهران مخوفهای سه رمان  های داستان روایت یابد؛ می

ریختة جامعه را به  هم از محمد حجازی نیز وضعیت به زیبااز محمد مسعود و  ت شبتفریحا

زنند  گذرانی و تمدد اعصاب در شهر پرسه می زنانی که برای خوش کشند، انبوه پرسه نمایش می

کنند که نظامی اقتدارگرایانه حتی بر تفکیک جنسیتی نیز  حال در فضایی تنفس می و درعین

کنند. برای مثال، رمان زیبا،  هایی مستمر زندگی می ا در چنین فضایی با تناقضه نظارت دارد. آدم

ای است که دائماً در تناقض و جدال بین زندگی کودکی خود در روستا و  راوی داستان طلبه

 زندگی در تهران است.

 شود. او متمرکز می 1۴کند و بر دهة  آغاز می ۰۴( از سویی دیگر از دهة 2399مقدم ) خالصی

 شب هول(، 2312اسماعیل فصیح ) کور دل(، 23۰6ور ) بهمن شعله سفر شببر سه رمان   با تکیه

ها پرداخته است. در هر  (، به بررسی چگونگی بازنمایی تهران در این رمان2316هرمز شهدادی )

ها  شود که میل به پیشرفت ندارند. سوژه سه داستان، شهری مدرن با مردمانی روستایی روایت می

های اصالت مواضع متناقضی دارند.  ر مقابل مدرنیزاسیون آمرانه و گفتمان بازگشت به سرچشمهد

 گسیختگی و خشونت بوده است. در مجموع تهران در هر سه روایت مشحون از آشفتگی و ازهم

( نام برد 2384توان از مقالة حسن ریاضی ) های جدید می در مورد بازنمایی شهر در داستان

در این داستان شهر  پرداخته است. آباد خیابان سی و سوم یوسفتهران در رمان  که به تصویر

ها و  آید که با تمامی تعارض هویتی مستقل و زنده دارد. تصویری از تهران به دست می

ای مدرن دارد. تهران در این داستان جایگاه خداگونه دارد و  ، چهره ها و حضور سنت آشفتگی

ها در دست  کند. در این داستان سرنوشت آدم روز بیشتری پیدا میوجه زنانه شهر نمود و ب

 قدرت مطلقی به نام شهر است که گریختن از این جاذبه غیرممکن است.

ها غالب بوده است. آنها از  دهد که وجه اهریمنی شهر در رمان تحقیقات گذشته نشان می

اند و از سویی دیگر وجه سیاه و تاریک شهر  شهری را نشان دادهیکسو سوژة متناقض و پریشان 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
 این رمان در واقع جلد دوم رمان تهران مخوف است.  2
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توان نشان داد که چگونه  می ۰۴اند. با توجه به اهمیت دهة  ها برای ما آشکار کرده را در داستان

 کند. خورده را همچنان برجسته می این دهه تعارض میان شهر و روستا و الگوی مهاجر فریب

 شناسی روش

بوده است و  ۰۴های دهة  شده است. جامعة نمونه رمان ت کیفی انجام صور پژوهش حاضر به

 ها بر اساس چهار معیار انتخاب شدند: رمان

 هایی که به زندگی  داده باشد. بدین ترتیب رمان  رخ ۰۴در دهة  ها اول اینکه، نگارش رمان

د، موضوع شده باشن  نوشته ۰۴های بعد از دهة  پرداخته باشند، ولی در سال ۰۴شهری دهة 

 اند. مطالعة ما نبوده

 هایی که  باشند. بدین ترتیب رمان و زندگی و زمانة خود نوشته شده  ۰۴ها در مورد دهة  رمان

از دایرة مطالعة  های تاریخی دیگری را بازنمایی کنند، دوره نوشته شده باشند، اما ۰۴در دهة 

 اند. ما خارج شده

 داده باشند.در مرکز توجه خود قرار  را ها شهر رمان 

 یعنی تالش شده  نیز بر اساس حساسیت توزیع زمانی بوده است؛ ۰۴های دهة  انتخاب رمان

انتخاب شوند و هم به نیمة اول و هم نیمة دوم  ۰۴های متفاوت دهة  های سال است که رمان

 یافته باشد.  دهة اختصاص

نویسی حسن  داستان هایی مانند صدسال ابتدا به کتاب با توجه به این معیار چهارگانه،

 های تاریخی آن تعدادی رمان را انتخاب کردیم. میرعابدینی رجوع کردیم و با توجه به دوره

 ها ادامه دادیم. وجو و پرسش از متخصصان حوزة ادبیات و رمان به یافتن رمان سپس با جست

بر  نها راآ نگاشته شده بودند، ۰۴توجهی رمان که در دهة  در نهایت با خواندن تعداد قابل

بنابراین در مرحلة اول با معیارهای چهارگانة ما دست به  اساس موضوع شهر گزینش کردیم؛

هایی که واجد معیارهای ما بودند مطالعه  انتخاب نمونه زدیم و در مرحلة نهایی همة نمونه

ا ه تر از سایر داستان مرتبط در نهایت شش داستان زیر ۰۴های دهة  شدند. با مطالعة داستان

درازنای  وای به نام بهشت رویان  کوچه از ر. اعتمادی، تویست داغم کنتشخیص داده شد: 

 از غالمحسین ساعدی، آرامش در حضور دیگران وآشغالدونی  از جمال میرصادقی، شب

 از زکریا هاشمی. طوطی
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شده است. در تحلیل محتوای  برای تحلیل متون از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده 

زمان بستر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داستان نیز مورد توجه است.  ها هم داستان

حال بر اساس نوعی  ها ارائه شود و درعین اغلب تالش شده است که توصیفی فربه از داستان

ها نوشته شود؛ برای مثال بر  ای که از تحلیل مضمون بدان دست یافته بودیم، گزارش بندی طبقه

های  و گروه ها، روابط اجتماعی شهری، مسائل و مشکالت در شهر، افکار و نگرشفضاهای 

 شده تمرکز شود. اجتماعی بازنمایی

 ها توصیف و تحلیل داستان

 1431تویست داغم کن، ر. اعتمادی،  -1

این داستان روزگار جوانان و دانشجویان و روش زندگی، افکار و عقاید، تفریحات، 

دهد. نویسنده با تأکید  نشان می ۰۴های دهة  هایشان را در سال و تعارض ها، تضادها مشغولی دل

اند، درصدد  بر شهرستانی بودن خسرو و ژیال که برای ادامة تحصیل به تهران مهاجرت کرده

نشان دادن تأثیرات زندگی مدرن شهری بر روحیات جوانان شهرستانی است. ژیال که ابتدا 

شد در نهایت با دوستان  آمیز زندگی شهری مواجه می سوسهمحتاطانه با دنیای رنگارنگ و و
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کند. در مصرف مواد مخدر و  شود و در مجالس رقص تویست شرکت می جدید همرنگ می

شود. اما  کند و به یکباره از زندگی سنتی و معصومانة خود جدا می خوابی با مردان افراط می هم

رد و سبک زندگی جوانان تهرانی را خسرو برخالف ژیال بیشتر بر مواضع خود تأکید دا

کند و به  پسندد. مجالس رقص برای او خالی از جذابیت است. مواد مخدر استعمال نمی نمی

بستر شدن با زنان مختلف اعتقاد دارد. خسرو عاشق ژیال  جای هم عنوان امری مقدس به ازدواج به

ها  ها و دخمه شود و به میخانه شود. او برای رسیدن به ژیال همپای او وارد مجالس رقص می می

کند و افکار متفاوتی دارد. خسرو ازدواج و تشکیل خانواده را  اما ژیال اعتنایی به او نمی رود، می

داند که او را از چشیدن طعم آزادی منع  داند، اما ژیال ازدواج را مانند قفسی می امری مقدس می

کلی زندگی گذشته خود را  خو گرفته است و بهکند. او به زندگی آزاد و پر از تنوع و هیاهو  می

اند و باید از سبک  باخته شده و رنگ  کند. دوستان ژیال معتقدند که قوانین جامعه کهنه  نفی می

زندگی جدید پیروی و از تغییرات سریع استقبال کنند. سبک زندگی جدید به آنها آزادی عمل 

 و رسوم هستند. دهد و کمتر تحت تسلط خانواده، جامعه بیشتری می

ونوش و آتش تند جنسی بود،  برای خسرو سبک زندگی جوانان تهرانی که مملو از عیش

فرمان زندگی   بندوباری شده بود که به قبول بود. از نظر وی، ژیال گرفتار زندگی بی غیرقابل

 رود. نگرشی که ژیال و دوستانش برای خود ریزد و پیش می چیز را در هم می جدید شهری همه

ای نداشت،  کرد و با دین میانه ماندة پدران خود را تحقیر می برگزیده بودند، جامعه عقب

 دانست. طور ازدواج را امری بیهوده می همین

سازند وقتی زن و مرد هرکدام  اما وقتی جنین مصنوعی می»گوید:  نادر به دوست خود می

شده   مردان برای تولید نسل ساقط برای خودشان کاری دارند خونه یعنی خوابگاه... دیگر وظیفة

(. تنها دوست خسرو، علی قالپاقی دل 8۰: 23۰2)اعتمادی، « و جنین زنان برای ما مقدس نیست

در گرو عشق ظریفه، روسپی روستایی، داشت که بعد از مرگ نامزد خود راهی تهران شده بود و 

انی مهاجرتی ناخواسته است که نحوی قرب کرد. ظریفه نیز به مدت زیادی را در شهر نو زندگی می

از شهر ندارد؛ اما از بعضی   خوشی  ای مانند تهران او را به کام مرگ کشاند. ظریفه دل بیغوله

اون »گوید:  ها که زندگی در شهر برایش به ارمغان آورده راضی و خوشنود است و می ویژگی

ام بود حاال یه خانم درست دادم یه شلیتة قرمز چیت پ شب موهای سرم بافته بود، بوی پهن می

واسطة حضور دائم در بار  (. علی قالپاقی به۰6)همان: « جوری کرد حسابی شدم... شهر با من این
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خاطر حمله به ظریفه به قتل  زند و صاحب بار را به و فضای پرتشنج بار دست به خشونت می

م رسیدن به ظریفه است، گرفته از عد رساند. او همواره در طول داستان درگیر عصبیتی نشئت می

 کند. گری روی آورده است و به او اعتنایی نمی زیرا ظریفه زنی است که به روسپی

بندوبار، خشونت و شیوة زندگی جدید از تجاربی بود که آنها بدون  روابط آزاد، زندگی بی

سرو و یکباره زندگی خ داشتن منفعت و همواره به دنبال آن بودند. اما سرانجام خشونتی که به

های وقوع این قتل در  ژیال را نابود کرد قتل عزیز، معشوق جدید ژیال، توسط خسرو بود. جرقه

مجلس رقص و در پی مباحثات دانشجویان نوگرا به وجود آمده بود. آنها که به گفتة خود، 

مدهوش و الیعقل از استعمال مشروب و مواد مخدر، خسرو را تحریک به رفتن به خانة عزیز 

ناچار تا  بندوباری و سبک زندگی دوستان خود، به رغم عدم تمایل به بی ند. خسرو نیز علیکن می

زدگی  حد زیادی در این وادی افکنده شده بود. خسرو در پی مهاجرت به تهران دچار یأس و دل

ای بود  گرفته از تمایالت و زندگیشده است. خشونتی که خسرو ناچار به تجربه آن بود نشئت

گرفت. نادر، وکیل ژیال و خسرو، در  شد و مورد تحقیر قرار می در آنجا سرکوب می که دائماً

داند. او معتقد است که وجود  دادگاه جامعه و عدم ساختار درستش را نتیجة تغییرات جوانان می

فساد و عدم محدودیت آن و نمایش مظاهر مدرنیته در جامعة سنتی که ساختارهای فرهنگی 

دارد دلیل به وجود آمدن جامعة ناهمگن و ایجاد تعارض در جامعه است. مستحکمی در خود ن

ای که شما مامور حفظ و حراستش هستید باید این مسئله را  جامعه»کند:  او در دفاعیاتش بیان می

(. ژیال نیز در دفاعیات 231)همان: « وپرداختة همین لجنزار است. درک بکند که این دسته ساخته

یی درست جامعه و عدم پذیرش جوانان انتقاد دارد. آنها در این دفاعیات خود از عدم راهنما

شما از خیلی وقت پیش که بالغ شدم منو »کنند:  های خود را از جامعه بیان می سرخوردگی

کند. او شهر را عامل اصلی  می (. خسرو نیز از شرایط انتقاد 234)همان: « محکوم کردین

. معصومیتی که با تالش بسیار در حفظ آن کوشید، اما در داند رفتة خود می معصومیت ازدست

وقتی از کرمان آمدم مثل یک شبنم ساده و پاک »نهایت مانند دُرِ گرانبهایی آن را از کف داد: 

 (.2۰۱)همان: « گناه، تهران مرا آلوده کرد بودم و مثل یک طفل بی

 1431ای به نام بهشت رویان، جمال میرصادقی،  . کوچه2

که عمو نام گرفته است پس از حادثة زلزله در روستا و خراب  داستان پیرمرد روستایی در این

شدن خانه و از دست دادن همسر و فرزندش، برای یافتن تنها دختر و دامادش که تاجر معروفی 
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آید تا روزهای آخر زندگی را در کنار آنها سپری کند. پیرمرد دختر و دامادش را  است به شهر می

او در شهر ماندگار  شود. شناسند بسیار دلخور می ها یکدیگر را نمی د و از اینکه شهرییاب نمی

کند. پس از مدتی دو  خوابد و روزها برای مردم محله کار می ها در دکان بقالی می شود. شب می

گویند که داماد اصالً تاجر نبوده است و دختر  شوند و می های عمو پیدا می والیتی نفر از هم

 خانه سپرده است.  که به شهر آورده به روسپی  رد را وقتیپیرم

شود. محله تنها ظرفی است که داستان در آن شکل  داستان از ورود پیرمرد به شهر شروع می

یافته بود، حیران و  واسطة حضور و سکونت در محله به عمو تغییر نام  گیرد و پیرمرد که به می

واسطة نداشتن توانایی حرکت )نه  شود. عمو به ر شهر میت سرگردان وارد محله و در معنای کلی

گزیند. شهر برای او عرصة  جا سکنی می  شود و همان حرکت فیزیکی( در محله ماندگار می

به ماندن در فضا کرده است؛ اگرچه  ناآشنا بودن با فضا او را محکوم  هاست و همین ناشناختگی

گزینی نه بر  یابد. بنابراین در این میان سکنی نمیای را که به دنبالش است  گاه نشانی او هیچ

 گیرد. اساس میل و خواست سوژه، بلکه بر اساس تسلط و تحکم فضا صورت می

« خوابید. ها توی دکان بابا بقال سر کوچه می عمو توی محله ما ماندگار شد. شب»

(64 :23۰1)میرصادقی، 

نها دخترشان را در ازدواج او با یک پیرمرد، پدر خانوادة سادة روستایی است که سعادت ت

هایی که در مورد دختران شهری دارند، دختران روستا را محق  دید. آنها با قضاوت مرد شهری می

 دانند. این خوشبختی می
که از دخترهای شهری جلبی دیده بود، میون همة  اومده بود توی آبادی ما زن بستونه. ازبس»

نه اینکه دختر من از همه سر بود. چه از مقبولی و  دخترها، چشمش دختر منو گرفت. آخه
 (.6۴)همان: « وجاهت، چه از نجابت و خونه داری.

وبرق زندگی شهری و  داماد ساکن شهر بود و خود را تاجر پارچه معرفی کرده بود. زرق

ا ثروت داماد، خانوادة روستایی را بر آن داشت تا به ازدواج دخترشان رضایت دهند. زن پیرمرد ب

کند.  دیدن خانه و زندگی داماد در شهر از سعادت و خوشبختی دخترش اطمینان حاصل می

های  پیرزن خانة بزرگ و آباد در شهر، برپایی مراسم روضة هرساله و تشرف به کعبه را از نشانه

دانست. رفتن به شهر و سکونت در خانة بزرگ و زیبا آرزو و آمال زنان  زندگی سعادتمند می

 آورند. خانه درمی شده بود که در داستان مورد نظر اغلب سر از روسپیروستایی 
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یه خونه داره بزرگ بزرگ، قد یه باغ، پر از گل و سبزه، یه حوض میونشه سه تا فواره داره. »
ساعت درش  به های کاشی بافته. یه ساعت بزرگ دیواری که ساعت آدم روحش تازه میشه. قالی
 (62)همان: « ون دنگ، دنگ... خروسه میره تو، دنگ، دنگ.واز میشه، یه خروس میاد بیر

زندگی در شهر و رفتن از روستا مانند قفلی است که کلید آن ازدواج با مردی شهری است. 

دانند. همچنین تصوری  شهر را راه رسیدن به آرامش و آسایش و خوشبختی ابدی می روستاییان

شود که در عمل،  نحوی روایت می ما داستان بها ها و مشکالت زندگی در شهر ندارند، از سختی

دهند. دخترک در  روستاییان غالباً با ورود به شهر زندگی و آرامش خود را در روستا از دست می

پی رسیدن به سعادت راهی شهر شده بود. پیرمرد نیز در پی رسیدن به آسایش به شهر آمده بود. 

ای به  ا در کنار دخترش باشد. پیرمرد عالقهاو به شهر آمده بود تا روزهای آخر عمر خود ر

و تنها راه برای ادامة زندگی  بازگشت به روستا نداشت. در روستا چیزی برایش باقی نمانده بود

 دید. را در مهاجرت به شهر می

گردم تا به دختر و دامادم  قدر می بیام والیت چه کنم؟ بیام که داغم دوباره تازه بشه؟ این»
 (.۱۱)همان: « کنه ه لقمة نون از من مضایقه نمیبرسم. دامادم ی

ساز بود.  درخشید، اما در عمل بیگانه نمود؛ در ظاهر خوش می موجودی غریب می اما شهر 

چیزی کمتر از سرنوشت دختر برای پیرمرد در انتظار نبود. ورود پیرمرد به شهر نیز با حیرانی و 

ناچار در  جاومکان تبدیل کرد که به ای بی آواره سرگردانی آغاز شده بود که او را به سرگردان و

کاشت،  زد، گل می رفت، باغچه بیل می از این خانه به آن خانه می»گزیند و  دکانی سکنی می

 (.64)همان: « داشت شست و خانه نگه می کرد، فرش می زغال سرند می

ر است، زندگی و روستاییانی که در پی رسیدن به آرزوی دیرینة خود که همانا زندگی در شه

های  گردی، شغل شوند که دوره نشینانی می گویند، در شهر تبدیل به حاشیه کار خود را ترک می

رود و زندگی که  یک بر باد می به کنند. آمال و آرزوهای آنان یک فصلی و کارگری را اختیار می

روزهای خوشش  کشد با تصوراتشان همسانی ندارد. شهر پذیرای آنان نیست و انتظارشان را می

گاه به آسایش و زندگی در کنار خانواده نرسید. دخترک  دهد. پیرمرد هیچ را به آنها نشان نمی

 خورده نیز تبدیل به زنی روسپی شده بود که توان بازگشت به زندگی از او سلب شده بود. فریب

های  وعدهکرد و برخالف  ها را در خود هضم می در این داستان نیز شهر چنان هیوالیی آدم

 کرد. بخت برایشان فراهم می وبرقش در نهایت زندگی نگون دروغین و پرزرق
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 1431. آشغالدونی، غالمحسین ساعدی، 4

شود. جایی که آنان  ها شروع می ها و خیابان زنی و گدایی پدر و پسری در کوچه داستان با پرسه

و  های شلوغ شهر گریزان بود بانخوابیدند، اما پیرمرد از خیا خوردند و هم می در آن هم غذا می

اجبار به  داد. گویی از روستایی خلوت و ساکت به های خلوت را ترجیح می زنی در کوچه پرسه

 شده است و واهمه و ترسی در وجود او ریشه دوانده است. این بیغوله پرتاب 

های شلوغ  زد، از خیابان های خالی را می های خلوتو دوست داشت، درِ خانه کوچه پس کوچه» 
ها پیدا  کرد رحم و مروت تنها در خرابه ترسید، از جاهای دیدنی فراری بود، خیال می می

 (.8۱: 23۰1)ساعدی، « میشه

نمودند اُخت  خو می هایی که درنده پسر نیز هنوز به تنهایی و تاریکی عادت نداشت و با آدم

رسی ناشناخته از موقعیت و نشده بود و معصومیت خود را حفظ کرده بود. پدر و پسر هر دو ت

شرایط خود داشتند؛ ترسی از یک جنس ولی با دو نمود متفاوت. پسر تا انتهای داستان هویتی 

شود و با نام علی  نداشت و حتی نام او مشخص نیست، اما در انتهای داستان صاحب هویت می

مداوای پیرمرد به  کند. آنها برای رفته دنیای جدیدی را تجربه می شود. پسر رفته شناخته می

، بزرگ شدن،  تر روند. ورود به بیمارستان مصادف است با ورود به دنیایی بزرگ بیمارستان می

پول درآوردن، تجربة عشق و روابط جنسی، روابط پولی، داللی، کاسبی، انجام خدمات کوچک و 

ها.  ختن آدمها و در نهایت همکاری با ساواک و فرو گری( برای خانم )واسطه« قوادی»بزرگ، 

ای از شهر است؛ چون در آنجاست که دنیای جدیدی را تجربه  بیمارستان برای علی استعاره

شود. علی با ورود  ها آشنا می های مختلف زندگی کردن، تفریح کردن و رابطه کند و با روش می

بیند تیره  ر میکند و تقریباً هرجایی را که برای اولین با به هر مکانی توصیفات کوتاهی را ارائه می

 کند: و تاریک توصیف می

ای بغل هم چیده بودند؛ و بعضی جاها خالی بود، یعنی تاریک،  های گنده و دورتادور یخچال»
 (221)همان: « ها... شایدم آخر تاریکی

هایی بود که  کال این  جمله داخل گیومه حدف شود لطفا.تاریکی استعاره از چیزها و مکان 

با  نمودند. مانده بود و برایش ناآشنا بودند؛ چیزهایی که برای او مرموز می  هنوز کشف نشده باقی

شود. در  کند و با افراد مختلفی آشنا می های مختلفی را تجربه می ورود به بیمارستان علی رابطه

ابتدا علت ارتباط با زهرا، خدمة بیمارستان، از جانب زهرا برای رفع نیاز جنسی است و از سوی 
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کند. زهرا با توصیف  ی رفع نیاز جسمی و غذا او را ناگزیر به وارد شدن به رابطه میعلی برا

 کنند: ها فکر می دهد که بیمارستان مکانی نیست که همة آدم ای نشان می ساده

کنن مریضخونه جاییه که مریضا میرن اونجا  ها خیال می مریضخونه همینه که هس، بعضی»
یعنی یه باغه، ... اتاق پر  سه ماها، مریضخونه جای خوبیه؛اما وا میرن و یا خوب میشن؛ می

خورن، حاال چه مرگشونه، به من و تو ربطی  آدم که همه رو تخت دراز کشیدن و وول می

نداره... پر دکترای خوشگل، دخترای خوشگل، پرستارا و آدمای جورواجور. ... دخترا میان، 
ازهمه، یکم با همدیگه الس میزنن.  . اولدوزک کرده عین برگ گل رُفته و بزک همه شُسته

اونوقت کار شروع میشه... نزدیک ظهر که کار تموم شد، جمع میشن دور هم میگن و 
میخندن، شیرقهوه میخورن، متلک میگن، شوخی میکنن، ...، قمار میکنن، کتاب و مجله 

« ب میزننهاشونم می خوابن...اما بیشترشون مرتب زاغ سیاه خوشگالرو چو میخونن، بعضی
 (.231-233)همان: 

آقا رانندة شرکت برای جلوگیری از دزدی کردن او اولین کاری است که  مراقبت از اسماعیل 

شود، اما روابط او را با آقای امامی  دهد. کاری که بدون مزد انجام می پسر در بیمارستان انجام می

شود پول به  برد. متوجه می یاز آن علی به قدرت پول پی م دهد. پس  آقا شکل می و اسماعیل

ها است.  دهد. پول واسطة دوستی ها را شکل می دهد و رابطه انسان قدر و منزلت اجتماعی می

گیرد. باقیماندة  گیرد. در ازای خدمات کوچک و بزرگ پول می کم راه داللی کردن را یاد می کم

اندازد.  خانة کوچکی راه می فروشد و حتی برای پدرش قهوه شهر می غذای بیمارستان را در پایین

آورد. با  علی با انجام دادن کارهای کوچک و درواقع کاذب هر روز پول بیشتری به دست می

دیگر پسر ترسو و سادة روستایی نیست. بعد از  افزایش قدرت و از دست رفتن معصومیت، علی

ن به آزمایشگاه شود و هر روز چند نفر را برای خون داد کم وارد کار داللی خون می آن کم

 «ترسم دیگه دارم ازت می»...گوید:  آقا به او می روند، اسماعیل برد. روزی که به آزمایشگاه می می

 (.283)همان: 

ها هر روز بیشتر بر  برد و گویا غبار تیرگی شهر چنان مغاکی علی را در خود فرومی   

ای ناشناخته است، اما حاال  سئلهنشیند. در ابتدای داستان او همواره درگیر ترس با م وجودش می

با شهر و ماجراهایش همسان شده است و بعد از انجام هر کاری ترس از انجام آن کار برایش 

کند،  شود. زهرا را تهدید به افشای رابطه می شود. تمرکزش بر پول درآوردن بیشتر می معنی می بی

کند و در نهایت با ساواک  یاش است دعوا م آقا رانندة شرکت که یار همیشگی با اسماعیل
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ها و  دوست ای است. دیگر روابط پولی برای علی مقدم بر هر رابطه کند. همکاری می

پول ابزار قدرتمندی است که حتی بر روابط خونی  کند. طورکلی فراموش می هایشان را به کمک

دار به پیدا کردن علی پدرش را نیز تا حدی رها و او را نیز وا در این داستان برتری یافته است.

 کند. پول بیشتر می

 1431. آرامش در حضور دیگران، غالمحسین ساعدی، 3

کند که پس  در این داستان ساعدی زندگی پیرمردی را که سرهنگی بازنشسته است، تعریف می

رود. در  کند و به شهرستان کوچکی می از مرگ همسر اولش خانه و دختران خود را ترک می

گیرد با همسرش به تهران بازگردد. او که  کند. سرهنگ تصمیم می ازدواج می آنجا با زن جوانی

های روانی و پریشانی  مردی بداخالق و عصبی و بدبین است با ورود به تهران دچار ناراحتی

ها و  شود. دختران او که زندگی راحت با فراغت شود و در نهایت در تیمارستان بستری می می

شوند. یکی از  ان داشتند، پس از مدتی دچار سردرگمی و کالفگی میهای بسیاری در تهر خوشی

کند و دیگری به روستایی دورافتاده مهاجرت  دختران برای رهایی از این احساس ازدواج می

کند. در این میان منیژه، همسر جوان پیرمرد، که سوژة اصلی داستان است در فضایی قرار  می

 دهد. نیست، اما با آرامش به زندگی خود ادامه میگیرد که مطابق میل و سلیقة او  می

برد دچار احساس  منیژه، در ابتدای داستان زمانی که به تصمیمات ناگهانی پیرمرد پی می   

احساس ناراحتی و ناآسودگی منیژه با سفر به تهران ادامه پیدا  شود. پناهی می سرگشتگی و بی

کند. در مقابل ورود به  فق یافتن با فضا را پیدا نمیمنیژه توانایی و شود. کند و تشدید نیز می می

حوصلگی و ناراحتی و خجالتی  دختران پیرمرد دائم از بی کند. دنیای جدید احساس ضعف می

داند. دختران جوان برای اینکه او از  ها را نمی حوصلگی کنند. منیژه دلیل این بی بودن او گالیه می

 کنند: انجام دادن کارهای جدید میاین حالت خارج شود او را تشویق به 

کنه منم مثل تو  جور چیزا خیلی وضع آدما عوض می پوشی و این میدونی آرایش و خوش»
 (.263: 23۰6)ساعدی، « حوصله و اخمو بودم همش بی

حوصلگی و عبوس بودن را غرق شدن در تفریحات و  دختر جوان علت رهایی خود از بی

ها و  کمک یکی از دوستان خود، با رفتن به آرایشگاه که بهداند. او معتقد است  تجمالت می

ها، ناراحتی گذشته را نداشته باشد و تبدیل به  های جدید، رفتن به کافه و مهمانی پوشیدن لباس
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دختری سرزنده، شاد و سرحال شود. درواقع او با غرق شدن در تفریحات و لذات دنیای 

کند و به منیژه نیز همین پیشنهاد  خود را فراموش می های ها و غم داری و مدرن ناراحتی سرمایه

هایی برای منیژه به  ها، پیشنهادهایی برای رابطه وسوسه بر نگرانی بین، عالوه دهد. در این  را می

گیرد که در این بلبشوی  اما در نهایت منیژه با اتخاذ موضعی مشخص تصمیم می آورد؛  وجود می

میدونین...آخه من یه جور دیگه »گوید:  در جواب دختران می ها نشود. او روابط درگیر وسوسه

کند؛ او نوعی  (. او در پی این تصمیم آرامش را در خود پیدا می26۴)همان:  «بزرگ شدم

های آن را  واگرایی و انفصال خودخواسته از جامعة شهری، مدرنیته و لذات، تفریحات و وسوسه

بیند و اصالت خود را در این اغتشاش افکار  ر متصل میجای دیگ کند. منیژه خود را به انتخاب می

دهد. در این داستان منیژه امتداد پیوستگی سرهنگ با دنیایی سنتی است. سرهنگ  از دست نمی

گیرد به شهرستانی کوچک مهاجرت کند تا در آن بتواند آرامش خود را   در این داستان تصمیم می

اما با بازگشت دوباره  کند، کند و با زن جوانی ازدواج می بازیابد. او در آنجا مرغداری تأسیس می

 شود. به تهران بدبینی و توهمات در او دوچندان می

کند و از  می سرهنگ از اینکه به شهر آمده و مرغداری را فروخته است احساس ناراحتی 

 مشغولی را از خود گرفته پشیمان است. اینکه این دل

گه منو گرفته. ببینم به نظر تو اشتباه نبود که من زندگیمو سرهنگ گفت حاال فکر و خیال دی»
هرحال  کشی و مرغداری را فروختم و پاشدم اومدم اینجا؟ به ودستگاه جوجه بهم ریختم و دم

 (.219)همان: « کرد خوشی خوبی بود و فکر و خیال آدمیزادو کم می اونم دل

کند و دختران و  دمت خانه حمله مییابد. به پیشخ  رفته شدت می بدبینی و کالفگی او رفته

کند. درنهایت او را در تیمارستان بستری  می همسر خود را به تبانی برای از بین بردن او متهم 

های دنیای شهری است.  کنند. شاید بتوان گفت وضعیت سرهنگ ناشی از زندگی با تناقض می 

د، اما در وضعیتی کالفه و گذرانن اگرچه زندگی پر از تفریح و لذتی را می دختران سرهنگ

کنند و از زندگی خود  بار زندگی می برند. گویا در فضایی معلق و کسالت سردرگم بسر می

 خشنود نیستند.

وپا زدن در فضای بینابینی سرچشمه  کالفگی و سردرگمی که از سبک زندگی آنها و دست   

را در برگرفته بود. ملیحه گرفت همچنان ادامه داشت و تمام زوایای زندگی و فکری آنها  می

توان از آن لذت بُرد. این مسئله در اساس  معتقد است که خودکشی ازنظر او امری است که می
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گیرد که به روستای کوچکی  دهد. او درنهایت تصمیم می ناامیدی او از زندگی را نشان می

ا در مهاجرت مهاجرت کند. او به دست آوردن آرامش، رهایی یافتن از سردرگمی و کالفگی ر

 کند. وجو می جست

زدگی از فضای  آنها یأس و دل کنند. لقا هر دو در فضایی بینابینی زندگی می ملیحه و مه   

درواقع  یأسی که مانند خأل بزرگی روحشان را فراگرفته است. کنند. شهر را تجربه می کالن

جویی مدوام  ای لذتشهری و روابط پولی است، دیگر جایی بر زدگی که خاصة زندگی کالن دل

 باقی نگذاشته و آنها را در بطن ناخوشایند خود فرو برده است.

 1431. طوطی، زکریا هاشمی، 1

ساله و مجرد، در تهران  زن حدوداً چهل داستان طوطی روایت بهروز و هاشم، دو دوست پرسه

های  انواع گروهکند. از  خوبی بازنمایی می را به ۰۴است. این داستان فضای شهر تهران در دهة 

کند. فراغت و  ها صحبت می زنان و رانندة تاکسی  اجتماعی مانند زنان روسپی، اوباش، پرسه

افتد.  سازد. این داستان در بطن شهر اتفاق می روش زندگی و افکار و عقاید آنها را برمال می

ستان هستند. در این ها، شهر نو و کالنتری از فضاهای شهری این دا ها، رستوران ها، میخانه خیابان

ها به ظرف داستان  شده است. خیابان های تهران استفاده  ها و محله داستان بارها از نام خیابان

اند. آنها زمان خوشی و ناخوشی  که هاشم و بهروز را در خود پذیرفته و حل کرده اند شده تبدیل 

 برند. ها پناه می به خیابان

 برد:  شود و به خیابان پناه می ز جدا میهاشم برای فرار از ناراحتی از بهرو

طرف خیابان و رفتم  رو گذشتم و رفتم آن با خشونت از او جدا شدم و از میان شلوغی پیاده»
رفتم. حالم بد بود، باد کرده بودم،  های تاریک و بزرگ تنهایی راه می توی کوچه. در کوچه

ناگهان به خودم خندیدم و گفتم  رفتم طور که راه می زدم. همان سیگار پشت سیگار آتش می

 (.393: 23۰9)هاشمی، « خاک تو سرت هاشم

افتادند و درواقع  ها به راه می هدف در خیابان هاست. گاهی بی مآمن و مأوای آنها خیابان

 کردند: زنی می پرسه

کنان بدون اینکه هدفی داشته باشیم راه افتادیم  از در شمال شهر نو آمدیم بیرون و صحبت»
ای کنار خیابان ایستادیم و بهروز گفت: کجا بریم؟ گفتم: بریم  رف میدان قزوین ...لحظهط به

 (.3۴1)همان: « کنه دیگه، گفت: فرقی نمی
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زنان و برای  وسیلة پرسه جای محل عبور به محل تفریح به تغییر استفادة فضایی خیابان به   

های نمایش در این  ند سینماها و سالنهای دیگری مان جز خیابان، مکان افتد. به آنها اتفاق می

رفتند و ساعاتی را در فضایی که  گرفتند. مردم در شهر به سینما می داستان مورد استفاده قرار می

خوردند.  غوطه می ها شهر امکان آن را برایشان به وجود آورده بود مانند رستوران، کافه و میخانه

 کشند. ها به رخ می ها و رستوران خود را در میخانه زنان داستان بعد از خیابان حضور دائمی پرسه

مثابه یک مکان تفریحی  حضور مداوم میخانه در داستان نشان از اهمیت کاربرد این فضا به

 شهری داشته است:

فروشی  گردم واسه همینه که میرم شهر نو. چون چند تا عرق گفتم راستش دنبال عرق می»
سیگار الی انگشتانم را سوزاند. با عصبانیت پرتش (. »422)همان: « اونجا هس. تا صبم بازه

مرتبه یاد افسانه افتادم.  گشتم، یک فروشی می کردم و سیگار دیگری آتش زدم...دنبال عرق
 (.393)همان: « هایم را تند کردم و رسیدم به عرق فروشی قدم

فضای خاص های مهم شهری و تفریحی دورة پهلوی شهر نو است. این محله  از دیگر مکان

ای به خانه دیگر  و ادبیات مخصوص به خود را داشت. هاشم و بهروز در این محله از خانه

خانمان شهری درست  کردند. این مکان برای آنان و سیار بی رفتند و اوقات خود را سپری می می

 شده بود: مانند خیابان به خانه تبدیل 
ه، رودرواسی که نداره ...آره داش شهر برو قنات. لبخندی زد و گفت: خب بگو شهر نو دیگ»

نو. داره صبح میشه داشم، دیگه واسه چی میری؟ گفتم: بیکار بودم خوابم نبرد. حاال میرم 
 (.422)همان: « اونجا وقت بگذرونم

رفتند. گاهی شهر نو به  آنها مانند میخانه و خیابان در خوشی و ناخوشی به شهر نو می   

ونوش به استراحتگاه و مکانی برای  شد و کارکردش از مکان عیش یمکانی مانند خانه تبدیل م

وجدال و خشونت ناشی از فضای شهر نو  اما غالباً جنگ کرد. بازیابی آرامش و سرپناه تغییر می

واسطة حضور روسپیان و مردان  زنان و ساکنان محله دردسرساز بود؛ شهر نو به برای پرسه

 رو خود داشتند، همیشه محل ایجاد خشونت و دعوا بود.مست که اصرار بر تعیین قلم همیشه

 وخروش افتاد و کل فضای شهر مستعد جوش ها فقط در شهر نو اتفاق نمی دعواها و خشونت

جز شهر نو در سطح شهر نیز گاهی با افراد  و خشونت شهروندان و مردم بود. هاشم و بهروز به

واساس که اغلب بر اثر مستی و  پایه بیهایی  شدند؛ نزاع مختلف دچار درگیری و کشمکش می
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دلیل وجود خشونت باال و زدوخوردها و  در این داستان به افتاد. نمایی اتفاق می قدرت

 های زیاد، کالنتری نیز ازجمله فضاهایی است که در داستان حضور مهمی دارد. درگیری

بود از هاشم  فریبا و طوطی دو زنی که هاشم در این داستان به آنها محبت پیدا کرده

فضای شهر نو بسیار  خواستند تا با آنها در بیرون از شهر نو به زندگی سالم ادامه دهد. می

ها تحویل  خانه وحشتناک بود. غالب زنان در پی همسری دروغین وارد تهران شده و به روسپی

 ای برای فرار از آنجا بود. چاره شده بودند. هر کس به دنبال راه داده 

آمد آنها باز  نزاع و مشکالت فراوانی که در شهر نو برای هاشم و بهروز پیش می با وجود   

شد. در حقیقت  چیزی مانع رفتن به آنجا نمی رفتند و جای دیگری نداشتند. هیچ هم به آنجا می

کردند و زندگی پوچ و بیهودة خود را در شهر نو  آنها جای دیگری برای گذران زندگی پیدا نمی

عنوان محل  کردند. خانه دیگر برای آنها معنایی نداشت و بندرت از خانه به زنمایی میبازیابی و با

کردند. خانة هاشم محل کار او در شرکت بود. گاهی برای استراحت  زندگی و آرامش استفاده می

اش زندگی  رفت، اما معنای حقیقی خانه را برای او نداشت. بهروز که با خانواده به آنجا می

 رفت؛ در واقع شهر خانه آنها بود و آنها در شهر آرامش داشتند. درت به خانه میکرد بن می

دید.  هاشم سرگردان و حیران از وضعیت و شرایط زندگی تفاوتی بین خود و روسپیان نمی

که در شهر نو برایش انتخاب کرده بودند ناراحت نبود و شرایط  هاشم هرجاییاو از لقب 

در ابتدای داستان زندگی  دید و آن را پذیرفته بود. هاشم روسپیان میمفلوک زندگی خود را مانند 

ها و شهر نو ایجاد کرده بود. او در محل  ها و میخانه ای برای خود در خیابان زنانه قیدانه و پرسه بی

توجهی نشان از عدم  کردند. این بی شد. آنها بندرت از کار صحبت می کار خود حاضر نمی

گویی زندگی آنها فقط در خیابان، میخانه و شهر نو  برای آنها است؛ اهمیت زندگی هدفمند

 شود. خالصه می

کند. با  هاشم در ابتدا به خواستة طوطی و فریبا برای بیرون بردن آنها از شهر نو توجهی نمی

شود و اصرار دارد که هاشم پدر بچة اوست، اما او از پذیرفتن بچه سر باز  اینکه فریبا باردار می

پذیری هراسان و فراری است. اتفاق  کند. او از مسئولیت می  زند و فریبا را وادار به سقط می

شود هاشم از نحوة زندگی کردن خود خسته شود پیدا شدن طوطی در  دیگری که باعث می

 شود.  اش است. او مفتون محبت طوطی می زندگی
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دیگر سرخوشی گذشته را شود.  مالحظه خود خسته می قید و بی کم از زندگی بی هاشم کم

دردسر را در خود  تر و بی کند. او نیاز به یک زندگی آرام چیز حال او را خوب نمی ندارد و هیچ

قید و  دیگر زندگی بی کند. کند. هاشم نیاز به تغییر در روش زندگی را در خود حس می حس می

کرد.  ازآنچه بود می تر بخش نیست و عرصه را برایش تنگ و او را سرگردان رها برای او لذت

دارد که  حس مسئولیت در قبال فریبا و محبت به طوطی و انقالب درونی، هاشم را بر آن می

 نحوی به طوطی و فریبا برای بیرون آمدن از شهر نو کمک کند. به

شود که  اما در انتهای داستان و طرد شدن هاشم از سوی فریبا و فاجعة قتل طوطی باعث می

های زیادی که زندگی  خود تغییر دهد. هاشم خسته و دلسرد از شرایط و اتفاق او نتواند زندگی

که خود را  شهری برای او به ارمغان آورده بود و سرگشته و حیران از مرگ طوطی، درحالی

 برد. شدن پناه می  ای برای آرام داند، به میخانه مقصر مرگ طوطی می

 1431. درازنای شب، جمال میرصادقی، 1

خوانی  داستان پسری است به نام کمال که پدر او یک معمم است و مجالس روضه شب درازنای

شود. منوچهر در  می  هایش به نام منوچهر صمیمی کند. رابطة کمال با یکی از همکالسی برپا می

جز کتب مذهبی تشویق  هایی به کند. او کمال را به خواندن کتاب یک خانوادة مدرن زندگی می

شود. منوچهر او را به تفریح و  مند می بین، کمال به فرشته، خواهر منوچهر، عالقه  کند. در این می

کند و  کند. کمال برخالف جدال درونی گرایش بیشتری به آنها پیدا می زندگی آزادتر تشویق می

رسد  شود. این دلسردی و دوری زمانی به اوج خود می از زندگی خانوادة خود دور و دلسرد می

اش فقط ظاهر مذهبی دارند تا بتوانند با این ظاهر بیشتر دروغ  شود خانواده وجه میکه کمال مت

کند و از زندگی  رفته تغییر می بگویند، کسب احترام کنند و به منافع مالی دست پیدا کنند. او رفته

شود و در  شود. کمال با سوسن دخترخالة منوچهر وارد رابطه می مذهبی خود جدا می

 پردازد. نوادة سوسن به آوازخوانی میهای خا مهمانی

های سنتی و مذهبی  های محله کوچه پس کمال پسر نوجوانی است که زندگی او در کوچه

تهران سوژه اصلی داستان است. در این داستان گروه اجتماعی سنتی و مذهبی با وضعیت مالی 

به خود در مقابل یک تر شهر و با عقاید مربوط  های معمولی متوسط، تفریحات اندک، در محله
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نوعی وابسته به دولت و با عقاید مربوط به خود  شده، غیرمذهبی، پولدار، به گروه اجتماعی مدرن

 قرار دارد.

ای  ، بازار و محله ، کوچه شود خیابان فضاهای شهری که عموماً در این داستان استفاده می

ای نام و هویت نیستند. گویی برای ها دار ها و کوچه کند. خیابان است که کمال در آن زندگی می

نشان دادن آشفتگی اوضاع موجود نیازی به نام خیابان و کوچه نیست. آشفتگی در همة جای 

ها  رود و آرامش را در کوچه شهر وجود دارد و کمال برای هضم این آشفتگی به خیابان می

 کند: وجو می جست

زنان ایستاد  نفس ابان که رسید نفسزده و سراسیمه خود را توی کوچه انداخت به خی شتاب»
باری کرد از اینکه از خانة منوچهری بیرون آمده بود  میان مردم احساس آسایش و سبک

 (.1: 23۰8)میرصادقی،  «خوشحال بود

دلیل  ها و محل زندگی کمال چندان محل مناسبی برای تفریح کردن نستند. به اما خیابان   

ای که  از هرگونه امکانات تفریحی شهری است. در محله شرایط و اعتقادات مردم محله عاری

صورت مرتب در محله و شهر اجرا  افتد مراسم مذهبی و آیینی به داستان در آن اتفاق می

شود. شاید بتوان مراسم مذهبی را دستاویزی برای تفریح کردن مردم شمرد. اغلب در این  می

س مخالف و حضور در یک مکان هیجانات واسطة ارتباط بیشتر با جن ایام زنان و مردان به

 کنند: بیشتری را تجربه می
ها و دخترهای جوان با  گرفت. زن شد چه هیجانی او را می ها می وقتی نوبت چایی دادن به زن»

کردند. نگاهشان جور مخصوصی بود. کمال  شان به او نگاه می های نمناک و برق افتاده چشم
زدند و  گرفتند و به روی او لبخند می او را نیشگون میتاب تحملشان را نداشت. گاهی پای 

 (.۱)همان:  «زدند کردند و آهسته و پرعشوه او را صدا می گاهی صدای خود را نازک می

های  های محلة خود را به مکانی برای برپایی مراسم ها و خیابان درواقع مذهبیان، کوچه   

ها  ای به این دست مراسم شر مقابل را که عالقهاما نیازهای تفریحی ق مذهبی تبدیل کرده بودند،

کردند. در این  ها برطرف می های شهری مانند سینما، کلوب، استخر و باشگاه نداشتند، مکان

آنها از فضاهایی که  کرد هیچ سینمایی وجود نداشت. ای که کمال زندگی می داستان در محله

نظر از مسائل  تیار داشته باشند، صرفتوانستند در اخ واسطة حضور در شهر می شهروندان به

جستند تا دچار گناه و معصیت نشوند. سینما رفتن برای  صورت آشکاری دوری می اقتصادی، به



 

 

 

 

 

 1931،شمارهدوم،پاییزوزمستان11شناسیهنروادبیات،دورهجامعه 

  

 

149 

کردند سینماها برای به انحراف کشیدن جامعة مسلمانان  آنها گناه در پی داشت، زیرا فکر می

 شده است:  ساخته

« آیند تا برهنگی خود را به مردها نشان بدهند ها می کرد سینما جایی است که زن فکر می»
 (.18)همان: 

های بسیاری  آنها از صحبت کردن با نامحرم اِبا داشتند. قمار را عامل نابودی خانواده

سفره شدن با  دانستند. آوازخوانی و رقص و هر عمل خالف شرع اسالم برایشان حکم هم می

ال زمانی بود که متوجه سبک زندگی های مهم درونی کم شیطان را داشت. شروع کشمکش

ای که در  رفته کمال را از پدرش و جامعه رندانة اطرافیان شد. این تناقض در رفتار و افکار رفته

 آن رشد پیداکرده بود ناامید کرد.

ها را خراب  دانست و معتقد بود مدرسه دین و ایمان بچه پدر کمال مدرسه را بیهوده می

های دیگر را عامل دچار شدن به  المتقین بود و خواندن کتاب او حلیه کند. تنها کتاب محبوب می

های  واسطة دوستی با منوچهر شوق زیادی برای خواندن کتاب دانست. اما کمال به معصیت می

رفته  شود که تصوراتش از سینما کامالً اشتباه بوده است. رفته دیگر داشت. او همچنین متوجه می

دیگر قداست و معنای مفاهیم گذشته برایش  شود. جان او مستولی میوتردید بر  های شک بارقه

کرد و دیگر ذوق و شوق گذشته را به مراسم مذهبی نداشت. او تاب این تغییرات  پوچ جلوه می

را نداشت؛ همانند گذار از شرایطی که مثل پوست انداختن نفسش را بند آورده بود. از انفصال و 

 زیست و تعلیق، احساس ناخوشایندی داشت. که در آن میای  های جامعه جدایی از سنت

تر  گرفت و به دنیای منوچهر نزدیک رفته بیشتر از زندگی سنتی خود فاصله می کمال رفته

کرد. این تقلید همواره با نهیب وجدان همراه بود.  شد. او سبک زندگی آنها را تقلید می می

پوش و شیک شده بود، کتاب  داشت.او خوش وجدانی که او را از تفریحات متنوع بر حذر می

خوانی روی آورد. کمال  رفت و به رابطه با دختران، خوردن مشروب و آوازه خواند، سینما می می

پا را از خطوط قرمز خود فراتر گذاشت و در پی اتصال به دنیای زندگی مدرن، هر روز بیشتر 

 شد. در آن غرق می

افزود. آرامش از وجود کمال رخت  ضطراب او میروز برآشفتگی و ا این پیوستگی روزبه

بسته بود. دستاویزی برای پیوست با زندگی نداشت و خود را در آشفتگی فضا گم کرده بود.  بر

تواند به  احساس حقارتی که داشت همچنان پابرجا بود. او معتقد بود هرچقدر تالش کند نمی
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گیر و  این اتصال برایش نفس دانست و زندگی مدرن وصل شود. خود را از آن جنس نمی

 نمود: غیرممکن می

زنی  کنی داری خودت را گول می خواهی بفهمی دلت را بیخودی خوش می چرا نمی»

 (.۱8)همان:  «وقت شوی هیچ وقت مثل آنها نمی هیچ

بر عدم تعلق به زندگی مذهبی و سنتی خود، زندگی پر از تفریح منوچهر نیز  کمال عالوه   

فهم نبود. در پی رسیدن  ای بود که برایش قابل ندانی نداشت. فضای ناشناختهبرایش جذابیت چ

تر  تغییرات اجتماعی او را نیز دگرگون شد. به آن هر روز بیشتر در راه این اجتماع گم می

شان سینما بسازند.  خواستند در محله کرد. تحوالت جامعه به محلة آنها نیز رسیده بود و می می

احساس واخوردگی و سرخوردگی  وادار کرد با وجود سینما کنار بیاید. عمو، پدر را  حاج

عجیبی در درون کمال رخنه کرده بود. این سرخوردگی و عصبیت و عدم تعلق کمال را هر 

 کرد. تر می روز سرگردان

 گیری نتیجه

ایج نت است. ۰۴هدف اساسی در این مقاله، فهم چگونگی بازنمایی تهران در ادبیات داستانی دهة 

شده، تهران با چهرة دهشتناک و فریبنده و  های بررسی تحقیق به ما نشان داد که در همة رمان

های شهری اگرچه با کنجکاوی بدان گرایش پیدا  اش به نمایش گذاشته شده است. سوژه تیره

گسیختگی و نارضایتی پس از مدتی در  برند، اما آشفتگی و ازهم کنند و از مظاهر آن لذت می می

 کند. جود آنان رخنه میو

های ایرانی، هیوالیی است سراسر از فساد  ( تهران در رمان2391در پژوهش جالل ستاری )

( که بر 2399نیا و رضاپور ) ( و فرخ2386( و زمانی دهاقانی )239۱و آلودگی، رضاپور )

ون اند که تهران با مسائل بغرنجش چ اند نیز نشان داده متمرکز بوده ۰۴های دهة  رمان

گیری مناسبات انسانی مبتنی بر سودجویی و  شکل نشینی، گسترش مشاغل کاذب، حاشیه

شهر از تهران را تأیید  پژوهش ما نیز تصویری پادآرمان شده است.  طلبی، نمایش داده منفعت

کند. عالوه بر این، ما سعی کردیم که در این مقاله تصویر تهران را حول پنج مضمون به  می

 که بدین شرح است:تصویر بکشیم 
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به دو زیر گروه  ۰۴های دهة  فضاهای شهری هستند که در داستان دستة اول مضامین،  (الف

ای چون خیابان، کوچه، محله و بازار، فضاهای عمومی  فضاهای سرخوشانه اند: اول، قابل تقسیم

، فضاهای تفریحی از یک سو و کافه، رستوران، سینما، میخانه، بار و شهر در سوی دیگر. دوم

این دو فضا اگرچه متفاوت  رنج شهری مانند تیمارستان، بیمارستان، آزمایشگاه و کالنتری.

ها فضاهای سرخوشانة زیادی را به تصویر  اند و اگرچه داستان هستند، اما با یکدیگر در ارتباط

 آورند. رمیکشند، اما درنهایت قهرمانان داستان از بیمارستان یا تیمارستان یا کالنتری سر د می

کشد و  ای که تهران را در برابر روستاها و شهرستان به نمایش می فضاها لذت و سرخوشانه

بار مناطق سنتی و جنوبی شهر  در برابر فضای کسالت درازنای شب در برخی موارد مانند رمان

داغم تویست و یا  طوطیدهد، فضایی معلق و ناپایدارند و نویسنده برای مثال در رمان  قرار می
اما فضاهای رنج بیشتر بر  کند. شهری از آنها استفاده می های پادآرمان برای نشان دادن جنبه کن

زدگی و  های اقتصادی و اجتماعی، دل مسائل و مشکالت زندگی شهری ازجمله فقر، شکاف

توان به فضاهای  افسردگی ناشی از زندگی در تهران، دعوا و قتل متمرکز است. برای مثال، می

ساعدی  آشغالدونیو فضای بیمارستان در رمان  آرامش در حضور دیگرانرمان  مارستان درتی

 اشاره کرد.

شوند اغلب در زندگی  ها روایت می هایی که در این داستان های اجتماعی: گروه گروه (ب

نمایی آنها، تصویری از  ها با اغراق و بیش اند و در برخی موارد رمان  شهری شکل گرفته

های  ، گروهدر درازنای شبکنند. در داستان  بختی زندگی شهری را ارائه می و نگون ها گسست

گیرند که داستان دستة اول را  گرا قرار می های مدرن و مصرف مذهبی سنتی در برابر گروه

 کنند.  های خود را برای حفظ سنت می دهد که آخرین مقاومت گروهی در حال زوال نشان می

هاست. اگرچه روسپی  های اجتماعی مهم در رمان های و تیپ رین گروهت روسپی یکی از مهم 

پیشینة روستایی داشته، با آرزوی دستیابی به زندگی بهتر به شهر مهاجرت کرده است، اما اکنون 

دکتر،  های اجتماعی دیگر مانند دانشجو، مهاجر، کارگر فصلی، کند. تیپ در شهر نو اقامت می

هایی هستند که در رمان بدان اشاره  وباش، رانندة تاکسی ازجمله گروهزن، ا دالل، پرستار، پرسه

 شود. می

هستند.  ۰۴مسائل اجتماعی: مسائل اجتماعی مضمون دیگری برای بازنمائی شهر در دهة  (ج

های  جدال اند از نزاع خیابانی، قتل، خودکشی، اند عبارت مسائلی که حول شهر روایت شده
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دایی، فقر، بیکاری. مجموعة این مسائل بیشتر مهاجران شهری را گ نشینی، خانوادگی، حاشیه

است. دستة دیگر مسائل، در مشکالت طبقة متوسط شهری که بیشتر کارمند   کرده درگیر خود می

هدفی و  زدگی، بی معنایی زندگی، دل شود که دربرگیرندة بی می  اند نمایش داده یا دانشجو بوده

 پذیری، عدم توجه به خانواده و نظایر آن است. لیتعدم توجه به کار، فقدان مسئو

روابط اجتماعی و تجربة عشق: روابط اجتماعی در شهر حول تجربة آزاد جنسی،  (د

ها، نهاد ازدواج و  و مناسبات پولی شکل گرفته است. در این داستان مناسبات ناپایدار عاطفی

شود که روابط آزاد و فقدان  رود و شهر جایی به تصویر کشیده می خانواده به حاشیه می

شود. اوج این شکل از روابط را برخی نویسندگان در شهر نو به  مسئولیت در روابط برجسته می

دلیل تغییرات سریع و گرایش به  کشند. از سویی دیگر بخش دیگری از روابط به تصویر می

عیت متزلزلی برای اند و فرد را در موق های پیشین خود گسسته مظاهر نوظهور جامعه، از سنت

دهد و حتی  دهند. پول عنصر دیگری است که روابط را تحت تأثیر قرار می انتخاب قرار می

زا مبتنی بر درگیری، دعوا و  دهد. روابط تنش مناسبات خونی را نیز زیر سایة خودش جای می

 شده است. روایت  طوطیقتل نیز شکل دیگری از روابط است؛ مثل آنچه در رمان 

ها مؤلفه دیگری است که ذهنیت انسان شهری از طریق آن نمایش داده  کار: گرایشاف ـ(ه

یابنده، ناآرام و مشوش است. این ذهن حداقل در  شود. ذهن انسان شهری ذهنی تحول می

پایان به تصویر کشیده  دارد یعنی در مسیری از تغییرات بی وجهی گذرا ۰۴های دهة  داستان

( فاصله گرفتن از افکار 2گونه تعبیر کرد:  توان این ا و افکار را میه شود. دو شکل این نگرش می

 زده به زندگی شهری. (  نگرش دل4های جدید، و  های قدیمی در برابر نگرش سنتی و نگرش

ای بزرگ روایت  خانه دان یا روسپی مثابه آشغال ، شهر به۰۴های دهة  درمجموع در رمان

گیرند و  شوند، فضاهای رنج تهران را دربرمی ها برجسته می ای در رمان های حاشیه شود. گروه می

زدگی به همراه ندارند. شهر چنان مغناطیسی افراد معصوم را به  فضاهای لذت نیز چیزی جز دل

های شهرنشین  حال، سوژه کرد. بااین های خود را درون افکار آنها حقنه می خود جذب  و ارزش

 آیند. هر آنها را بدان گرفتار کرده است کنار نمیهایی که ش وقت با تناقض تهرانی هیچ

همچنان مهاجرت از روستا به شهر و داشتن حسی نوستالژیک و  ۰۴های دهة  ن در داستا

شویم که  رو می خورده روبه معصوم به روستا مسئله است و در اغلب اوقات ما با مهاجری فریب

تر از زندگی پیشینش فرو  در مغاکی تاریک شود، بلکه شهر او را تنها انتظاراتش برآورده نمی نه
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برد. بازنمایی چهرة پلید شهر و به تصویر کشیدن سیمایی شیطانی از تهران وجه برجسته این  می

های شهر، همه بخشی از  زنی، مجذوب شدن در خیابان ها، پرسه هاست؛ سیمایی که لذت بازنمایی

 آیند. حساب می این بازنمایی به

 منابع

(، تبعات 2386صوفی، علیرضا و صالح، مهدی ) ین؛ یاراحمدی، معصومه؛ علیآبادیان، حس .2

علمیپژوهشیتاریخ(، 231۱-23۰4اجتماعی گسترش طبقة متوسط جدید در ایران ) فصلنامة

 32-8ص  ، ص246، پیاپی 36، دورة جدید، شمارة 4۱، سال اسالموایران

فصلنامةعلمیسفید تا انقالب اسالمی،  (، از انقالب2393اشرف، احمد و کسرایی، محمدساالر ) .4

 2۰2-2۴8ص  ، ص44، شمارة پژوهشیمتین

 ، تهران: نشر نوتویستداغمکن(. 23۰2اعتمادی، ر ) .3

داستانی(، 238۰فوالدی، محبوبه ) ایمانی تخت .۰ ادبیات در اصفهان شهری فضای بازنمایی

 نر، دانشگاه هنر اصفهاننامة کارشناسی ارشد پژوهش ه ، پایانزنروایتگریازمنظرپرسه

 ، تهران: انتشارات محمدحسن علمیازسیدضیاتابختیار(، 23۱۴بهنود، مسعود ) .1

آن؛(، 2386ترابی، زیور ) .6 داستانی ادبیات در خوزستان معماری معماری خوانش بررسی

نویسندگانخوزستان آثار پهلویدر دورة نامة کارشناسی  ، پایانشهرهایجنوبخوزستاندر

 معماری، دانشگاه هنر اصفهان ارشد

(، شهر، مدرنیته، سینما: کاوش در آثار ابراهیم گلستان، 2384حبیبی، سیدمحسن و رضایی، مینا ) .۱

 26-1ص  ، ص4، شمارة 29، دورة معماریوشهرسازی-نشریةهنرهایزیبا

ایرانواکاوینمودشهروتجربةشهریسوژهدرادبیاتداستانی(، 2399مقدم، نرگس ) خالصی .9

نامة کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشکدة علوم  ، پایانباتکیهبرسهرمانازدورةپهلوی

 اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی

(، از بیکاری پنهان به بیکاری آشکار، تأثیر 2386رحمانیان، داریوش و عبداللهی، محمدجواد ) .8

، سال هفتم، تحقیقاتتاریخاجتماعی نامةدوفصلاصالحات ارضی در به رسمیت شناختن بیکاری، 

 231-2۴8ص  شمارة اول، ص

انسان(، 239۱رضاپور، آرش ) .2۴ ادبیاتایراندههمطالعة در 1931هایشناختیشهر ، 1931تا

 شناسی،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا نامة کارشناسی ارشد مردم پایان
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وسوم،  آباد خیابان سی بازنمایی تهران در داستان یوسف(، 2384ریاضی، سیدابوالحسن ) .22

 ، تهران: مؤسسه نشر شهرمقاالتسمیناربازنماییفضاهایشهریدرهنروادبیاتمجموعه

(، بازنمایی فضای 2386زمانی دهاقانی، مجید؛ معدنی، سعید؛ بهیان، شاپور و آقاجانی، حسین ) .24

مطالعاتجامعهصر، اجتماعی شهری در ادبیات داستانی ایران معا ، سال شناختیشهریفصلنامة

 42۰-298ص  ، ص42هفتم، شمارة 

 ، تهران: انتشارات نوید و مهرآشغالدونی(، 23۰1ساعدی، غالمحسین ) .23

 ، تهران: انتشارات نیلونشاننامهایبیواهمه(، 23۰6ساعدی، غالمحسین ) .2۰

 فرهنگی تهران های ، تهران: دفتر پژوهشاسطورهتهران(، 2391ستاری، جالل ) .21

 ، تهران: انتشارات شعله اندیشهداریدرایرانرشدروابطسرمایه(، 2368سوداگر، محمدرضا ) .26

 انیرابی ان ادمیدشناختی در  ه انسانیدگااز دنمایی شهر زبا(، 2399نیا، رحیم و رضاپور، آرش ) فرخ .2۱

، 36، شمارة 2۱دورة ، نامةعلوماجتماعی ، 23۰۴و  231۴های  ی در دههغالمحسین ساعدر ثادر آ

 .91-1۱ص  ص

(، پروبلماتیک مدرنیتة شهری: در سینمای قبل از انقالب 239۱کاظمی، عباس و محمودی، بهارک ) .29

ارتباطاتاسالمی،  انجمنمطالعاتفرهنگیو ص  ، ص24، سال چهارم، شمارة پیاپی فصلنامة

98-22۰ 

 ران: مرکز آمار ایران، ته1931هایآماریسالسالنامه(، 23۰1مرکز آمار ایران ) .28

نامة کارشناسی  ، پایانبررسیعناصرومظاهرشهردرشعرنوفارسی(، 238۴مرتضوی، صدیقه ) .4۴

 ارشد ادبیات فارسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان

خالل(، 239۱مرتضوی گازار، سمانه ) .42 از اول پهلوی دوره در تهران شهر روزمرة زندگی

 دانشگاه علم و فرهنگ شناسی، نامة کارشناسی ارشد جامعه ، پایان1921تا1911هایلهایسارمان

 ، تهران: انتشارات رشدیههایمنخستهچشم(، 23۰1میرصادقی، جمال ) .44

 ، تهران: انتشارات زماندرازنایشب(، 23۰8میرصادقی، جمال ) .43

 ر چشمه، تهران: نشنویسیایرانصدسالداستان(، 2386میرعابدینی، حسن ) .4۰

 ، تهران: انتشارات هدف )وین(طوطی(، 23۰9هاشمی، زکریا ) .41

(، 2392هوگالند، اریک ) .46 ایران انقالبدر ترجمة فیروزه مهاجر، تهران:  ،1931-1931زمینو
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