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Abstract  

Roaming is a phenomenon of modern life and experience and 

also a possibility to be in the city/ street. An existence in halt 

and an experience in hurry, a paradoxical life of being the 

viewer and the viewed, of desire to be lost and found, of 

perception without concentration. City and roaming subject 

find meaning and identity in interaction, intertwined link and 

exactness with each other. City gets spatial in subject’s strolls 

and it is studied and read as text or human body. The present 

article has dealt with the analysis of two novels; Sara Salar’s 

“I’m probably Lost” and Sina Dadkhah’s “Yousefabad, Thirty 

Third Avenue” from “roaming subject” viewpoint. It shows 

how city’s components and phenomena such as passages, park 

statues, streets, etc. are read and narrated by story characters as 

text and also experienced as the physical in relation to 

characters’ perspective, regrets, concerns, and memories. City/ 

Tehran is the pivotal character in both novels which turns into a 

surreal landscape in daydreaming and imaginative power of 

stroller parallel to present life and yesterday’s memories.  

Characters’ roaming whether in afoot roaming case of Saman, 
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Neda and Leila Jahed or in automobile roaming of Hamed 

Nejat and Gandom, which is a new style of roaming, narrates 

an unusual and different and a special relation of subjects’ 

attachment to city/ street.   

Keywords: Modernity, City’s Readability, Roaming, Automobile, 

Novel 

Extended abstract 

According to the perception of the observer in the car, who 

moves at a higher speed than pedestrians in urban spaces, it can 

be concluded that the car forms a new kind of urban perception 

because it shows a city in motion to passengers. The present 

article analyses the phenomenon of wandering and its 

semantic-conceptual correlations from the perspective of 

studies and urban anthropology among the urban novels of the 

last two decades and has chosen two novels entitled "Man 

Ehtemālan Gom Shodeh Am" [I’m Probably Lost] by Sara 

Salar and "Yousefabad, khiābān-e 33" [Yousefabad, Thirty 

Third Avenue] by Sina Dadkhah and shows how the city is 

read as a context, body, and with a focus on characters in 

wanderings along with the characters' memory-play and 

lovemaking.  All the characters of the story reach this sameness 

and unique identity with the city in the shelter of wandering in 

the city/streets, in associations, escapes, representations and 

disappearances. In tracing the relationship and role of the 

components and figures of the city (malls, street, coffee shops, 

parks, sculptures, billboards and advertisements, cars, 

highways, etc.) with the characters of the story, it is explained 

how the characters each exist and is identified with their 

concerns, situations, and longings with a body of the city, in 
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the city, and with the city, and re-read and recreated the city as 

feminine or masculine in their bodily experiences. 

 Considering and reflecting on a city as a context, the city 

appears and becomes a meaningful body. A system of signs 

and a text opened in front of the eyes of the wandering person 

that the body and organs of the city are tied, known, read and 

interpreted to its semantic and spiritual origins. Almost the 

entire novel “Man Ehtemalan Gom Shodeh Am” takes place in 

the streets, with Gandom wandering in her car. Tehran in this 

novel is a context that is rewritten and recreated in signs, 

magnifications, protrusions, neglects of the presenter / radio 

reporter and advertisement of large billboards, in parallel 

motion and in relation to this identity, negative and positive, in 

the continuation, completion, and Gandom’s current 

contradiction and her past life. In the novel “Yousefabad, 

Thirty Third Avenue”, the body of the city is formed for Neda 

with the park and its sculptures; sculptures that are the friends 

of Neda, but with a clear and distinct identity. Neda talks to 

them; she talks about her childhood, her fears and worries. In 

the reading of Professor Nejat, Neda’s English Professor, the 

city is like a human body; a body that surrounds us. In both 

novels, Tehran is being lived and experienced as a physical 

body for the wandering characters of the story, a gendered 

body. Tehran, the most important and pivotal character of both 

novels, has shared the possibility of a friendly physical body 

with its wanderers and flows like blood in the veins of all 

Tehranians. For Hamed Nejat, Tehran is "the grey queen", a 

feminine and soothing body, and for Neda, it is a masculine 

and supportive body that embraces the wanderer and hears and 

accompanies them with their loves, restlessness and loneliness. 

The wandering and the experience of the city as a physical 
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thing lead to the alignment and similarity of the city and the 

wanderer. Tehran is a friend, a lover, a beloved and a 

companion that now its presence and atmosphere are 

intertwined with the wanderers of the story. Farid Rahdar, the 

old love of Gandom, "loved to walk. In the streets, in the alleys 

and back-alleys, in the parks, in the highways. He said “a 

person exists as long as he walks; as long as he hits these two 

legs firmly on the ground." For Farid, walking means to be 

existed and lived. The street provides the possibility of being 

and the moving of wanderer. With the change of urban context 

and the expansion of car-centred cities, driving and strolling by 

car joined the body of wandering; a kind of wandering that 

brought cinematic perception and experience to the wanderer 

through movement, acceleration, and looking from the 

perspective of the car / windshield. The entire novel “I’m 

Probably Lost” is formed in the narrative of Gandom 

wandering with her car. For her, the narrative of now and 

yesterday, memories, fears, worries and lack of love goes on in 

framing the city through car glass. Scenes, images, consecutive 

similarities of billboards / advertisements, cars and people, and 

the sound of the radio in parallel motion are fragmentary 

scenes that are compiled and assembled by a wandering 

narrator. In the story of the city and its people, all urban 

phenomena (stones, sculptures, cars, boutiques) come to life in 

the connection and interaction of imagination, dream with 

reality and space. Memories are represented and recreated in 

the context of successive associations, in a movement parallel 

to the events and today’s life of the wanderer, and in 

highlighting the joys and sorrows of yesterday and her lived 

experiences. Tehran is the focal point of the narrative of all 

four parts of the novel " Yousefabad, Thirty Third Avenue", 
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which is represented and configured in the context of 

wandering, memory playing, Saman playing in the stores, Leila 

Jahed’s inner journey, machine wandering of Hamed and Neda 

in Park. For Saman, all waiting time to meet Neda for the first 

time and all wanderings in malls are formulated with the 

memory of Sepideh’s love, Saman being slapped by Mina 

Faghani / Neda's brother, and his teenage memories. Leila 

Jahed's inner journey is a safe possibility in the face of the 

current precarious situation. The yesterday bitterness of Nejat's 

move to New York at his mother's urging is paralleled by 

today's fear of losing again due to Neda's love for him. In the 

novels "I’m Probably Lost" and " Yousefabad, Thirty Third 

Avenue", the city of Tehran is not just a place to realize the 

story; rather, it is the main subject and the fundamental / 

pivotal character of the story. The failure to receive the volume 

of Tehran presence affects the audience's enjoyment, 

understanding and perception of the novel. On a macro level, 

Tehran embraces the characters of the story, gives them 

identity and existence, and becomes an inseparable meaning 

from today's story, yesterday's memories, and not-lived 

experiences and living; at the micro level, in its components 

and bodies, in the body of the characters, it determines the 

possibility of love, loss, finding, etc. In fact, the city of Tehran 

is a resort, shelter, friend, lover, beloved and companion that 

offers a kind of existence in accordance with each of the 

characters in the story. At the end of both stories, it is the city 

that stays and embraces everyone, a safe place where the 

characters of the story find their identity and existence as they 

walk, and the words come to life in the context of its streets. 
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 مقالۀ پژوهشی
DOR: 20.1001.1.20080360.1400.14.56.6.3 

 زنی؛ تجربۀ زیستی در گذار و درنگپرسه

  اماحتماالً گم شدهزن در رمان واکاوی سوژۀ پرسه

  وسومآباد خیابان سییوسفو 

  1* نظیرنگین بی 

 

 (02/00/0022 پذیرش: 02/9/0022)دریافت: 
 

   چکیده
و تجربۀ مدرن، نیاز و امکانی برای بودن در شهر/ خیابان است؛ بودنی  زنی، پدیدة زیستپرسه

شدن و  نما از ناظر و منظور بودن، از میل به گمای به شتاب، زیستی متناقضبه درنگ و تجربه
زن در تعامل، پیوند تنگاتنگ و پیدا شدن، از ادراک درحال عدم تمرکز. شهر و سوژة پرسه

گردد و های سوژه، مکانمند میزدنگیرند. شهر در قدما و هویت میهمانی با یکدیگر معناین
شود. در این پژوهش، از منظر سوژة مثابۀ متن یا بدن/ کالبد انسانی، خوانش و قرائت میبه

آباد خیابان یوسفاز سارا ساالر و  اماحتماالً گم شدهزن به خوانش و تحلیل دو رمان پرسه
های شهر، همچون پرداخته و نشان داده شده چگونه اجزا و پدیدهاز سینا دادخواه  وسومسی

مثابۀ متن خوانش و های داستان بهها، توسط شخصیتهای پارک و خیابانپاساژها، مجسمه
ها های شخصیتها و خاطرهها، دغدغهشود و همچنین به نسبت منظر، حسرتروایت می

                                                                                                                  
 

)نویسندة  استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران. 0
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محوری هر دو رمان است که در  ن شخصیتشود. شهر/ تهرامثابۀ امر بدنی تجربه میبه
های دیروز، به زن، موازی با زیستِ اکنون و خاطرهها و قدرت رؤیاپردازانۀ پرسهپردازیخیال

های پیادة سامان، زنیها، چه در پرسهزنی شخصیتشود. پرسهلنداسکیپ سوررئال تبدیل می
نوینی از  حامد نجات و گندم که سبکهای با اتومبیلِ زنیندا و لیال جاهد و چه در پرسه

ها به شهر/ پذیری سوژهای ویژه از تعلقای غریب و متفاوت و رابطهزنی است، تجربهپرسه
 کند.خیابان را روایت می

 زنی، اتومبیل، رمان.پذیری شهر، پرسهمدرنیته، قرائت های کلیدی:واژه

 . مقدمه  1

ها و قدمت شهر و شهرسازی با گیری و ظهور شهرها، ضرورت گسترش آنشکل

برنامۀ مدرانیزاسیون و جهان مدرن آغاز شد؛ زیرا مدرنیته عمدتاً حضور خود را در 

های تجاری بزرگ اعالم کرده است. پیدایش اَشکال فرهنگ، زیست شهری و مجتمع

را به موضوع جدی  « شهر»ای متمایز در قرن نوزدهم، مثابۀ پدیدهشهری جدید، به

 شناسی فرهنگی تبدیل کرد.شناسی شهری و انسانشناسی، انسانامعهمطالعات ج

خصوص به این دلیل که مکانی فردی است ]...[ بهشهر سکونتگاه بشری منحصربه

های نظرها و اطالعات ــ امکانها ــ تبادلاست. این مواجهه 0برای مواجهه

]...[ هدف اولیۀ سازد کند که نوآوری و رشد را ممکن میشماری را خلق میبی

ها و ها، رویاروییشهر ــ اجازه دادن ــ درواقع تشویق بیشترین تعداد مالقات

ای است شکلی که گویی صحنههای مختلف است؛ بهها میان افراد و گروهچالش

: 0098شود  )مهتا، که نمایش زندگی اجتماعی روی آن به اجرا گذاشته می

  (.06ــ05

از اشعار  در خوانش و تأمل والتر بنیامین 0زنو سوژة پرسهزنی مفهوم/ پدیدة پرسه

زن قهرمانِ مدرن و شخصیت بودلر، در ازدحام شهرها و متن خیابان متولد شد. پرسه
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های شهر خانه و مسکن و ها و گذرگاهکانونی پاریس قرن نوزدهم است که خیابان

کند )به نقل از لت سیاحت میزن روی آسفاتعبیر بنیامین، فالنور/ پرسهمأوای اوست. به

 (. 000: 0082ولف، 

معنای فالنور واژة فرانسوی و به یک معنا پاریسی است که معادل دقیقی در سایر 

توان فالنور را به رود. میکار میرو غالباً به همین صورت بهها ندارد؛ از این زبان

قط در متن یک زن ترجمه کرد؛ ولی معنای حقیقی این اصطالح فولگرد یا پرسه

ها، ای متشکل از مکانشود؛ منظومهمنظومۀ تاریخی و فرهنگی مشخص می

ها... و البته جمعیت. از دیدگاه بنیامین، فالنور نمونۀ گویای روها، ویترینپیاده

شهر است. برخی از خصوصیات بارز این تجربه شکل مدرن تجربه در کالن

جوش، مالل، وان، پارادوکس، جنباند از گسستگی و فشردگی زمان و مکعبارت

ها. در متن نظریۀ ها و نقابها و چهرهشوک، جدایی درون و بیرون، تکثر نقش

بنیامین درباب صور تاریخی تجربه، مفهوم فالنور و بازتاب آن در زندگی و شعر 

فکران و هنرمندان مدرن دانست ــ بودلر ــ که باید او را جدّ اعظم همۀ روشن

  (. 02ـ09: 0011یتی اساسی دارد )فرهادپور، معنا و اهم

، تماشا کردن و مورد تماشای دیگران قرار گرفتن و لذت بردن از «هنر دیدن»زنی پرسه

زند، در دل مناظر است. فالنور در خیابان، پاساژها و گذرهای سرپوشیده پرسه می

برد و سرگرم ها بدون کمترین تماس یا تعامل با دیگران لذت میها و شلوغیهمهمه

(. در پدیده و زیست شهری، خیابان 000: 0082؛ ولف، 01ـ06: 0011شود )بنیامین، می

های گروهی، مرور امکانی برای زیستن، تعامل، دیدار، لذت، استراحت، تفریح، فعالیت

زدن است. خیابان مکانی است که در خود های گذشته و فضایی برای بیرون زیست

و متناقض را توأمان داراست؛ تجربۀ شتاب و درنگ، تجربۀ تنها تجربۀ زیستی متفاوت 

گر بودن و دیده شدن، وسوسه یافتن و میل به بودن در ازدحام دیگران، نظاره
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هایی برای دوری ها و خیابانهایی برای بودن در آنخیابان»تعبیر مهتا، شدگی. بهگم

 (.  01: 0098« )هاکردن از آن

ای تحت سلطۀ مردان و ؛ رشتهبوده 0محورو غالباً مرد 0حورمادبیات مدرنیته غرب

ها )جاروین، کاتوز و هایی متمرکز بر مردان با غفلت از زنان و حذف و طرد آننوشته

و در پدیدة   گیری در مطالعات شهری(. این رویکرد و جهت00ـ00: 0091کالک، 

تعبیر ژانت ولف، کر است. بهزنِ شعر بودلر مذزنی نیز کامالً مشهود است. پرسهپرسه

ادبیات مدرنیته بدواً به شرح و توصیف تجربیات مردها تمایل دارد و نکتۀ درخور 

زدن و  توجه اینجاست که زنان در این جوامع شهری مانند وی )مرد( امکان پرسه

زنی)حتی در شعر( وجود ندارد )به ها را ندارند. هیچ زنِ پرسهزدن در خیابانگشت 

(. در قرن بیستم، با تغییرات شهرسازی و در شتاب زیست 005: 0082نوذری،  نقل از

مند و صرفاً مردانه فاصله گرفت و زنان/ زنی از تجربۀ جنسیتمدرن، پرسهپست

زنی را تجربه کردند. همچنین با تغییر سبک زندگی و های غایب خیابان، پرسهسوژه

مثابۀ گرگون و رانندگی با ماشین بهزنی دمحور، مفهوم پرسهگسترش شهرهای ماشین

کنندة فضاهای ترین مصرفعنوان بزرگزنی مطرح شد. اتومبیل بهجنس نوینی از پرسه

(، سهم 028: 0096عمومی و شخصی که تا کنون به دست بشر ساخته شده )هال، 

دلیل ماهیت های معاصر را به خود اختصاص داده است. بهزنیمعناداری از پرسه

ها، مناظر و ها، ماشینزنی، تجربۀ دیدن آدمو شتاب در این جنس پرسه اتومبیل

دهد. با توجه به ادراکِ ناظرِ سوار بر ماشین ای سینماتیک را شکل میبردها، تجربهبیل

توان کند، میکه با سرعت باالتری از عابران پیاده در میان فضاهای شهری حرکت می

دهد؛ زیرا شهری در ادراک شهری را شکل میگونل نوینی از نتیجه گرفت ماشین 

 (.   06: 0095گذارد )قهرمانی و دیگران، نمایش میحرکت را برای سرنشینان به
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های معنایی ـ بستهزنی و همدر پژوهش حاضر، برای تحلیل و واکاوی پدیدة پرسه

دهۀ  های شهریِ دوشناسی شهری، از میان رمانمفهومی آن از منظر مطالعات و انسان

از سینا  وسومآباد خیابان سییوسفاز سارا ساالر و  اماحتماالً گم شدهاخیر دو رمان 

هایی های شهری، رمانشده است. در این پژوهش، با تأمل در رمان دادخواه برگزیده

ها شهر تهران شخصیت مرکزی داستان باشد؛ شهری که با بافت انتخاب شده که در آن

بی و انقالبی گره نخورده باشد؛ شهری که در متن زیست سیاسی ـ اجتماعی، حز

ها ها، با آنهای شخصیتها و عاشقیمتعارف و حال و مراودات روزمره، در حسرت

رفتن زنی )پیاده شود. در کنار امکان بررسی دو شیوة متفاوت پرسههویت و همسو هم

ان و همچنین دریافت جایزة زنی با اتومبیل( در این دو رمان، استقبال خوانندگو پرسه

انتخاب این دو رمان را معنادار ام، احتماالً گم شدهادبی بنیاد گلشیری برای رمان 

مثابۀ متن، بدن و شخصیت دهد که چگونه شهر بهاین پژوهش نشان می کند.می

ها قرائت و ورزی شخصیتبازی و عشقها همراه با خاطرهزنیمحوری در پرسه

زنی در پناه شهر/ خیابان، در های داستان در بستر پرسهمه شخصیتشود. هخوانش می

و هویت یگانه با شهر  5همانیها به اینشدنها و گمها، گریزها، بازنماییتداعی

شاپ، های شهر )پاساژ، خیابان، کافیرسند. در ردیابی رابطه و نقش اجزا و پیکرهمی

های داستان تبیین و اتوبان( با شخصیتبرد و تبلیغات، اتومبیل ، بیلپارک، مجسمه

هایشان ها و حسرتها، موقعیتنسبت دغدغهها هرکدام بهشود که چگونه شخصیتمی

های یابند و در تجربهای از شهر، در شهر و با شهر موجودیت و هویت میبا پیکره

. پژوهش حاضر کنندمثابۀ امری زنانه یا مردانه بازخوانی و بازآفرینی میبدنی شهر را به

ها در زنی شخصیتدهد که چگونه جهان روایی هر دو رمان در ساحت پرسهنشان می

/ سوژة مرکزی و ضلع معناداری از روایت چه در بستر مثابۀ شخصیتشهر تهران به
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 عشقی رمانو چه در بی وسومآباد خیابان سییوسفهای چندنفره در رمان عاشقی

 رود. گیرد و پیش میشکل می اماحتماالً گم شده

 . پیشینۀ تحقیق2

های بسیاری در حوزة علوم اجتماعی زن پژوهشزنی و سوژة پرسهدربارة پدیدة پرسه

ها در مقام تحلیل این ها و مقالههای آن صورت گرفته است؛ ولی غالباً کتابو زیرشاخه

پیوند این مفهوم در متن و بافت شهری و با روش پیمایشی و مصاحبه بوده است، نه 

ها اشاره کرد: توان به این مقاالت و کتابسوژه با متن ادبی/ رمان. برای نمونه می

، محمدی، جهانگیری و «دهی فضاهای همگانی شهریزنی و بازشکلتجربۀ پرسه»

، قهرمانی و «زن شهر مدرن در پیکر تماشاگر فیلمبازتجسد پرسه»(؛ 0090پاکدامن )

وارة سوژة ناظر: مطالعۀ موردی فیلم زنانه و گذار از ابژة بتزنی پرسه»(؛ 0095دیگران )

دیالکتیک تمایز و تمایززدایی: »(؛ 0098، صیاد، ستوده و ستوده )«1تا  5گلنو از 

، کاظمی و رضایی «های فرودست شهری در مراکز خریدزنی و زندگی گروهپرسه

، کریمیان «ی شهری پایدارزن آوانگارد در طراحتبیین جایگاه فالنور و پرسه»(؛ 0081)

، فکوهی «زنیآفرینش شهر با پرسه»(؛ 0090منش )دورهونی، کیوانی و تیموری

زن زنی چیست و پرسهپرسه»(؛ 0099، شعیری )«زدهزن را پستهران پرسه»(؛ 0099)

( و کتاب 0098، فکوهی )شناسی شهریانسان(؛ کتاب 0099، رشیدزاده )«کیست

(. در پیوند موضوع پژوهش حاضر 0090کاظمی ) ة ایرانی،زنی و زندگی روزمرپرسه

های شهری در تحلیل سوژهنامۀ با متون ادبی دو پژوهش صورت گرفته است: پایان

بازخوانی تجربۀ »( و مقالۀ 0095خان دلخوش )از خاصه های معاصر ایرانیرمان

نوشتۀ امیر « هادندهرمان چرخ»زنی در رمان فارسی دهۀ هشتاد )مطالعۀ موردی: پرسه
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(. از منظر مطالعات شهری، 0022آریان(، خدامی فهادان و دیگران )احمدی

ویژه رمان زنی بسیارکم به متون ادبی و بهویژه پدیدة پرسهشناسی شهری و بهانسان

گیری و منظر مورد تحلیل، در زن با جهتپرداخته شده است و همچنین سوژة پرسه

 است. ل نشده این دو رمان واکاوی و تحلی

 . چارچوب نظری 3

مفهوم گریزپای شهر، در قرن نوزدهم، سوژة جدی مطالعات جغرافیای شهری/ انسانی، 

نوعی ایفای کنش در متن نظریۀ شهری و اجتماعی شد. زندگی شهری/ شهرمندی به

شاپ، سینما و رستوران فضاهای همگانی است. خیابان، کوچه، پارک، پاساژ، کافی

شدن انسان معاصر است؛ زیستی که  ناپذیر از شهرنشینی و فرایند مدرنبخش جدایی

فرهنگ، هویت، تجربه، الگوی فراغت، تعامل، گریز و مصرف را از جنسی دیگر 

اندیشیدن دربارة »تعبیر لوفور (. به02: 0090کند )فکوهی و اوحدی، عرضه/ تجربه می

ها، آرامش ها و امکانت؛ محدودیتهای متعارض آن اسمعنای اندیشیدن به جنبهشهر به

و خشونت، دیدار و تنهایی، گردهمایی و جدایی، مبتذل و شاعرانه، کارکردگرایی 

زنی (. پرسه069: 0096)به نقل از هوبارد، « انگیزسرایی شگفترحمانه و بدیههبی

نما از دیدن و دیده شدن، از نوعی زیستن در سایۀ تجربۀ شهری است؛ وجهی متناقص

نگ و شتاب، نیاز و امکانی برای بودن در متن شهر/ خیابان. ویلسون، شوراتز، بودلر در

های شهری، و گالک تعابیر متفاوتی همچون بورژوای متمول، مرد تماشاگر منظره

آور و شاعرانه را ای حیرتزن آوانگارد، سوژهزن عامه، پرسهکنندة شهری، پرسهمصرف

زن آدم تنهایی است در دل تعبیر بنیامین، پرسهاما به اند.کار بردهزن بهبرای پرسه

ها و ها، در فکر فرورفتنزدنها، گشتکردنداند چگونه در نگاهشهر که میکالن
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پشت پوشی است که چون الکها، خود را به خیال روزانه بسپارد. او شیکشدنگم

پروری عنوان بورژوایِ تنزند و گاه بهرفتن( در پاساژها قدم میراه )کنایه از کُند 

: 0082؛ ولف، 90ـ90: 0096شود که کاری جز بطالت زمان ندارد )بنیامین، شناخته می

(. در بطن همۀ تعابیر و تعاریف، مفهوم کانونی 65ـ60: 0090؛ کاظمی، 005ـ000

شود؛ دیدن دوسویه، نگاه بندی میزن با دیدن صورتزنی و ماهیت وجودی پرسهپرسه

های بصری چنین خیره، تماشا کردن و مجذوب فضاهای شهری و جذابیتسریع و هم

شدن و آمیختن با تودة متراکم جمعیت و غرق شدن در سیالب  آن شدن و گم

تفاوتی بی»تعبیر لوفالند قلمروی چیزی به نام های شهر که بههای دیگران. خیاباننگاه

سازد؛ بودن زن را فراهم میپرسه(، امکان و نیاز بودن 05: 0096است )هوبارد، « مدنی

موجد طریقی از بودن در جهان است »زنی در گمنامی شهر، بدون ارتباط و تعامل. پرسه

 گوید: (. میلگرام می098: 0091)دوسرتیو، « که مختص فراموشی است

در بشر این نیاز مشخص وجود دارد که در حضور دیگران باشد، بدون آنکه 

نامم پذیری انفعالی میتقیمی باشد. من این را اجتماعدنبال تماس کالمی مسبه

پذیری منفعالنه، مردم ممکن است هم وارد رفتارهای انفعالی رغم داشتن احتمالبه

ها و شکل فعالیتپذیری انفعالی بهو هم وارد رفتارهای فعال شوند. اجتماع

می، تماشا یابد ــ انزوای عمورفتارهای مختلف غیرکالمی در خیابان بروز می

الجمع نیستند. نعۀها ماکردن و نمایش، آرامش و حتی بازی ــ و بیشتر این فعالیت

های آشناست )به ها و غریبهپذیری انفعالی، تعامل مشترک انسانی بین غریبهاجتماع

 (.  005: 0098نقل از مهتا، 

هوم شناسی شهری/ فرهنگی، مفشناختی همچون انساندر رویکردهای متأخر جامعه

میالدی،  12و  62ساختِ صرف جدا شد. از اوایل دهۀ زیستگاه انسانشهر از محیط و 

مثابۀ متن/ نوشتار توسط با گسترش مفهوم متن و توجه به بدن و بدنمندی، شهر نیز به
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مثابۀ بدن/ کالبد، هویت و موجودیت یافت. تعابیر ها قرائت و خوانش شد و بهزنپرسه

، «شمایل سبکی»، و «طرز بیان»، «بالغت قدم زدن»همچون و اصطالحات دوسرتیو 

زن منطق خاص خود را دارد. او کند. پرسهزن را خوانشگر متنِ شهر معرفی میپرسه

ای و خداگونه برای خوانش شهر، جای دیدن جوهر شهر از باال و دیدنی اسطورهبه

مین و با جای پای او شود. قرائت او از شهر با قدم گذاشتن در سطح زجزئی از آن می

کند. بافد و شهر را مکانمند میهم میها را بهگذاشتنی که مکانشود؛ قدمآغاز می

تعبیر دوسرتیو قابل قیاس با زن بههای پرسهها و واگشتها، گشتچرخش

گیرد زدن در آن شکل میهای طرز بیان یا شمایل سبکی است که بالغت قدم چرخش

ها ترین خوانش(. یکی از مهم000و  50: 0096؛ هوبارد، 020ـ098: 0091)دوسرتیو، 

های فضای شهری و ضرباهنگ زندگی در خیابان با امر زنی در توجه به کنشدر پرسه

هستی انسان پیش از هرچیز، یک »یابد. از آنجا که زن معنا میبدنی و بدنمندی پرسه

شود. بدن، تجربه و زیست میمثابۀ (، شهر به00: 0096)لوبروتون، « هستی بدنی است

زن گاه در مقام فرستنده و گاه در مقام گیرنده، درحال تولید معنا و تجربۀ بدنی پرسه

 گوید: مثابۀ بدن/ کالبد میشهر است. لینچ در نگرش شهر به

 ها در توازنی با ها و نشانهها، گرهها، مرزها، محله]در[ شهر باید راه

بتواند خود را به بهترین وجه بازیابد و به آن احساس  یکدیگر ترکیب شوند تا فرد

تعلق کند، شهر برای او خوانا شود و به آن تعلق هویتی احساس کند. این حس 

: 0090تعلق درحقیقت نوعی هویت یا شخصیت شهر است )فکوهی و سیارپور، 

029 .) 

نی را با ززن قرن بیستم در ساحت متفاوتی از شهرمندی، نوع نوینی از پرسهپرسه

مثابۀ خلوتگاه و کند. گسترش اتومبیل و حضور و جنس بودنش بهاتومبیل تجربه می

است. در متن محیط زنی روایتی دیگر بخشیده اتاق شخصی و امن به داستان پرسه
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ای خصوصی و مکانی شخصی را تجربه زن در امنیت ماشین، رابطهعمومی، پرسه

های متمایز طۀ خودرو و راننده با تأکید بر شیوهدر راب 1و مک کورمک 6کند. التاممی

سکونت، سفر و برقراری روابط اجتماعی بر این باورند که خودرو جامعۀ مدنی را 

مثابۀ ادامۀ کند. رابطۀ عاطفی راننده با خودرو و تلقی خودرو بهدوباره پیکربندی می

نهایی، حرکت، آرام بخشد. تجربۀ آزادی، رفتن، تخویشتن، هویت بدنی به اتومبیل می

و به شتاب راندن، همگی نشانی از تجربۀ جدا شدن از دیگران و تثبیت و استقالل 

مثابۀ بدن، (. در تلقی خودرو به15ـ10و  029ـ028: 0096کنشگری فرد است )هوبارد، 

شناختی و یابد. در نگاه جامعهاتومبیل در ارتباط با راننده همچون سوژة جنسی معنا می

اش واسطۀ قدرت جادویای جنسیتی است که بهشناختی، اتومبیل ابژهوانهمچنین ر

 سازد. هویت میفرد خود را با آن همراه و هم

های قالبی، شوند. البته طبق گزارهانواع اتومبیل همگی به روابط جنسی مربوط می

شک های قالبی بیها این گزارهای نرینه است و در برخی زمینهاتومبیل ابژه

آورد در دنیای همگانی سیت دارند ]...[ اتومبیل فضایی برای زندگی فراهم میجن

اندازة خودِ بدن از کند که تقریباً بهخارج از خانه، اتومبیل فضایی را خلق می

نحوی مادرانه راحتی تعرض مصون است. در داخل این فضا اجزای مختلف به

فس سفت و محکمِ ایمنی، کند ]...[ در داخل قجسمانی سرنشین را تأمین می

گونه تعبیه شده است تا راننده در طول مسیر پرورانده شود محیطی نرم و رحم

 (.000ـ000: 0091؛ نیز رک. جارویس، کاتوز و کالک، 10ـ10: 0086)ریچارد، 

 . کاربست چارچوب نظری1

 زنی و خوانش شهر. پرسه1ـ1

(، شهر 00: 0080ریکور، و تاریخ )ها، رؤیاها با گسترش مفهوم متن به نمادها، اسطوره

بودگی شهر و مثابۀ متن در سطوح مختلف، قرائت، فهم و تفسیر شد. در متننیز به

ها و مثابۀ نوشتار، شهر موجود و کالبدی معنادار شد. نظامی از نشانهدرنگ بر شهر به
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عنایی و های مهای شهر با منشزن که پیکره و انداممتنی مفتوح دربرابر چشمان پرسه

؛ 098: 0091معنوی او گره خورد و شناخته، قرائت و تفسیر شد )دوسرتیو، 

روایت  وسومآباد خیابان سییوسف (. همۀ بخش اول رمان0ـ0: 0089طلب، نوروزی

اش با ندا و های سامان در پاساژ است. پاساژ گلستانِ امروز و قرار عاشقانهزنیپرسه

طول »همۀ « متر به متر»تعبیر خودش تهران که به مرور خاطرات همۀ پاساژهای بزرگ

(. همۀ 9ـ8: 0091ها، را با سپیده )عشق اولش( قدم زده بود )دادخواه، پاساژ« و عرض

فضایی »مثابۀ تعبیر بارت بههای عاشقانۀ سامان با لذت پاساژگردی بهزنیقرارها و پرسه

( عجین شده است. در 0: 0092)به نقل از شعله، « فریبنده برای تعامل با دیگران

هایی هستند که راهی جز رسیدن به اقیانوسِ ها، رودخانهخوانش سامان از شهر، خیابان

اند که هایی بزرگهای شهر رودخانههر پاساژ اقیانوسی است و خیابان»پاساژها ندارند. 

وسط  رسند. من با قایقی سوراخرسند، همه رودها به اقیانوس میآخرش به پاساژها می

(. قایق سوراخ سامان بیانگر حضور مستمر 05: 0091)دادخواه، « کنم؟اقیانوس چه می

های انتظار، ترس و دلهرة ها( در تمام لحظهبازیها و خاطرهعشق سپیده )در تداعی

های شهر، پاساژها/ مراکز خرید، رسیدن ندا به پاساژ گلستان است. در میان همۀ مکان

 رکردهای خاص است.  هایی ویژه با کامکان

معنای توجه به این موضوع اش، بهمتمایز کردن مراکز خرید در میان دیگر معانی

کند که نویل است که چگونه مرکز خریدی خاص چیزی را تولید و حفظ می

عبارت دیگر اسطورة هویت یا به  8فرد مکانکواری ]...[ آن را احساس منحصربه

 (.001: 0091خواند )موریس، می

سامان در تردید و تعلیق عشق دیروز و امروز با خویش در جدال است؛ اما دلیل  

ها زنی در پاساژ و دیدن ویترینداند. برای سامان پرسهبودنش در پاساژ را خوب می
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درمانی مثل دهد؟ ویترینات دارد. جواب میدرمانیندا، ویترین»کارکرد درمانی دارد: 

و بعد سرت توی آب فروبرود و بعد با سر بروی توی  درمانی است. باید اول بدنآب

(، اصول چینش و 006: 0091تعبیر موریس )(. به05: 0091)دادخواه، « هااین ویترین

ها، پاساژ زنیکند. در بخشی از پرسهپذیر میطراحی، مراکز خرید/ پاساژها را قرائت

های مجهول ها و نشانهاختهشود چون بازی مافیا؛ متنی پر از ناشنبرای سامان متنی می

های خدا، پلیس، شهروند، دکتر و... را بازخوانی و رمزگشایی/ زدایی که باید شخصیت

های های شهر در موقعیتقطعهها و قطعه(. متن، حاشیه05ـ00: 0091کند )دادخواه، 

ها، خوانش زنها و همسویی خیال و واقعیت پرسهمختلف و در بستر رؤیاپردازی

کند. های پنهان خویش، بخشی را رمزگشایی میای در پیوند با جنبهد. هر سوژهشومی

شتاب از های بسیاری بهصورت کتابی در دستان ماست که زمانبیان بنیامین، شهر بهبه

 (. 090: 0092تانکیس، ایم )به نقل از آن گذشته

های گندم با زنیپرسهگذرد؛ در در خیابان می اماحتماالً گم شدهتقریباً تمام رمان 

توی »های شهر، کند خود را در خیابانشود یا تالش میاتومبیلش، چه زمانی که گم می

شود با ( گم کند و چه زمانی که یکی می002: 0091)ساالر، « آن آسمان سیاه پرستاره

(. در این رمان، تهران 000ـ000یابد )همان: اش را در خیابان میشهر و خودِ گمشده

های رانیها و حاشیهپوشیها، چشمها، برجستگینماییها، بزرگی است که در نشانهمتن

بردهای بزرگ، در حرکت موازی و در رابطۀ مجری/ گزارشگر رادیو و تبلیغات بیل

همانی، سلبی و ایجابی، در تداوم، تکمیل، تضاد و تناقضِ اکنون گندم و زیست این

عبارتی متنِ شهرِ گسترده و ثابت در پیوند با شود. بهدیروزش بازنویسی و بازآفرینی می

گشتگی در های تبلیغاتی و در حس جادویی شهر و میل به گمهای رادیو و پیامروایت

ها، نمادها، شود؛ گفتمانزن/ بیننده، گشوده و قرائت میآن، دربرابر چشمان پرسه
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و  010، 000: 0096بد )هوبارد، یاها معنا میها و تخیالتی که شهر از طریق آناستعاره

های کبود از هوای شهر عصبی است و نگران (. هنگامی که گندم کالفه، با چشم015

گوید: یک شاخه گل، یک عالم لبخند، یک گویندة رادیو می»ترافیک اتوبان مدرس، 

هات پر از مهربانی است، که شهر پر از نور، یک تصویر روشن از تو که توی دست

( و گندم نگران نوارهای آهنی 05: 0091)ساالر، « ات پر از اعتماد استهتوی دست

ها و اینکه اگر زلزله بیاید و با خود ها، ماشینوپرتها، خرتزیر پل است، بتن

شدت از تنهایی ترسیده جا(. هنگامی که گندم به)همان« شورش را ببرندمرده»گوید: می

برد بزرگی پر از بیل»کند: اهی را عرضه میبرد شهر استعارة همرو نگران است، بیل

(. یکی 00)همان: « کس تنها نیست، همراه اول...رنگ آبی آسمانی، وسطش نوشته: هیچ

بیند، سگ پشمالوی هایش با پسرش سامیار میزنیهایی که گندم در پرسهاز قاب

ده رنگی است که روی صندلی جلوی ماکسیمای کناری نشسته و خانم راننایقهوه

های سامیار به سگ برسد و گویندة برنامۀ کشد تا دستشیشۀ اتومبیل را پایین می

دنیا بیاوری تا احساس مادری کنی، به هر الزم نیست فرزندی به»گوید: خانواده می

 جا(. )همان« النفسه مادریحال وقتی زنی، فی

هایش رک و مجسمهپیکرة شهر برای ندا، با پا، وسومآباد خیابان سییوسفدر رمان 

های ندا هستند، البته با هویتی جانها همه دوستشود. این مجسمهبندی میصورت

ها و گوید، از ترسهایش میزند؛ از کودکیها حرف میمشخص و متمایز. ندا با آن

( و از خوانش استاد نجات از شهر. استاد نجات 90ـ81: 0091هایش )دادخواه، دغدغه

که بیشتر از زبان انگلیسی به ما رمزورازهای شهری را یاد »سی است استاد زبان انگلی

زنی نوعی از خواندن خیابان است که پرسه»گوید: هل می (. فرانسل88)همان: « دهدمی

های خیابان، ها، ماشینهای کافهها، تراسهای مغازهها، نماها و شیشهدر آن چهرة آدم
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ها و حتی شوند که به لغات، جمالت صفحهب میاتومبیل و درختان، تبدیل به یک کتا

(. در خوانش استاد نجات، 00: 0095)قهرمانی و دیگران، « دهندبه یک کتاب شکل می

 (.020: 0091گیرد )دادخواه، شهر کالبد/ بدن انسانی است که تو را دربر می

 زنی و بدنمندی شهر  . پرسه1ـ1ـ1

( بیانگر این مهم 05: 0095رلوپنتی )دووینیمون، از م« هستیم 9ما مدرکانی بدنمند»گزارة 

های دیگر است که هرگونه شناخت، ادراک و آگاهی انسان از خودش، جهان و سوژه

ها، دردها، پذیر است. همۀ تجارب بشری، لذتواسطه و با مدیوم بدن امکانفقط به

شود. درک می مثابۀ امر بدنیها با/ از راه بدن محقق و بهوشهودها و کشفزدنقدم

شود و بدن من نظرگاه من (، ادراک از نظرگاه بدنی محقق می00: 0090تعبیر کارمن )به

های پیرامون به شناخت به روی جهان است. این جنس مواجهه با هستی و درک پدیده

شهر بیش از هرچیز »و دریافت انسان از شهر نیز راه یافت. با تأکید بر مفهوم بدنمندی 

« شودمثابۀ بدن انسانی درنظر گرفته مییابد و بهدیت کالبدی میهویت و موجو

زن های پرسه(. در هر دو رمان، تهران برای شخصیت00: 0090)فکوهی و سیارپور، 

ترین ترین و محوریمثابۀ امر بدنی زیست و تجربه شده است. تهران مهمداستان به

هایش زنه را با پرسهشخصیت هر دو رمان است که امکان یک بدنمندی دوستان

ها جاری است )رک. دادخواه، اشتراک گذاشته است؛ مثل خون در رگ همۀ تهرانیبه

(. برای حامد 88)همان:  «city is the best friend»تعبیر استاد نجات، ( و به62: 0091

( است؛ بدن زنانه و حمایتگری که 96و  68)همان: « ملکۀ خاکستری»نجات، تهران 

هایشان ها و تنهاییقراریها، بیگیرد و شنوا و همراه عاشقیا در آغوش میزن رپرسه
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مثابۀ تعبیر ویگل بهزن بههای پرسهپردازیها و رؤیاپروریشود؛ شهری که در خیالمی

 (.  00: 0095شود )قهرمانی و دیگران، ادراک می« مندبدن جنسیت»

ه لنداسکیپ سوررئال تبدیل زن ببافت شهری در نوع مواجهه و خالقیت پرسه

گیرد، اشغال و کار میکند، بلکه آن ر ا بهانداز را فقط درک نمیزن چشمشود. پرسهمی

شنود و کند، میکند، بلکه استشمام میاندازها را فقط تفسیر نمیکند. چشمدگرگون می

 زنی فقط مشاهده و خوانش فضایرو عمل پرسهکند. از این احساس و زندگی می

؛ 00: 0096همراه دارد )بنیامین، شهری نیست، بلکه در ذات خود، آفرینشگری را نیز به

بدن تهران، صدای »(. در کنار تعابیر 00: 0095؛ قهرمانی و دیگران، 025: 0096هوبارد، 

نسبت مثابۀ امر بدنی به(، تهران به022ـ99و  80: 0091)دادخواه « تهران، چشم تهران

شکل بدن زنانه یا مردانه تجربه و ها بههای شخصیتحسرت ها وخألها، کاستی

خورد و شود. معنا و هویتِ حامد نجات توأمان با سه زن گره میپیکربندی می

کند. نجات در مرور عشق موجودیت و زیست هرکدام دیگری را تکمیل و تثبیت می

ای یافتن یک زن باید یادت باشد بر»آورد: یاد میلیال جاهد تعبیر پیرمرد داستان را به

(. نجات 68)همان: « ترخیلی بزرگ توی یک زن دیگر گم بشوی، یک مؤنث خیلی

تر چیست. او با مرور خیلی بزرگ یابد که منظور پیرمرد از مؤنث خیلینیکی درمیبه

مؤنث است. « رُم»آورد که ریناله هم گفته بود که شهر یاد میزیستش در نیویورک به

تهران ملکۀ خاکستری بود و اگر »کند تا لیال را بیابد. در تهران گم مینجات خود را 

شدن در مؤنث  جا(. گم)همان« شدشدم لیال خودش پیدایش میتوی ملکه گم می

زنی با شود. نجات در پرسهتر با مؤنث دیگری/ اتومبیل نجات محقق میبزرگ

شدن حالش گاهی برای بهتر کند. نجات اتومبیلش بدنمندی زنانۀ دیگری را زیست می

تنگی تهران را برانگیزد و به بازگشت او معنا ای که دلشود؛ دوریاش دور میاز ملکه
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قدر دور که دیگر در شعاع تهران گشتم نه آنشد، برنمیتا حالم خوب نمی»بدهد: 

اش از ای که تهران نبودنم را احساس کند و دل گندهنباشم، فقط کمی دورتر، اندازه

(. در 65: 0091)دادخواه، « من شودام خالی شود ]...[ تهران بیترس ندیدن دوباره

در »گیرد. ای شکل میتنیدهمثابۀ بدن رابطۀ درهمزنی و مواجهه با شهر بهتجربۀ پرسه

بخشد و شهر نیز فضای زن احساساتش را به فضای شهری میاین فرایند، پرسه

 (.00: 0095)قهرمان و دیگران، « کندن منتشر میزاش را در درون کالبد پرسهجانی

کند. گیرد و آرام میای است که او را دربر میمثابۀ بدن مردانهتهران برای ندا به

(. او وقتی در پارک قدم 098: 0091گیرد )دوسرتیو، زن در آغوش خیابان آرام میپرسه

نی بود، برای زند، حدیثی از حضرت علی )ع( را که روی بُرد دانشکدة فمی

شهری از شهر دیگر به تو سزاوار نیست و بهترین »کند: های پارک تکرار میمجسمه

های پارک نیاز (. مجسمه020: 0091)دادخواه، « شهرها شهری است که تو را دربر گیرد

زند؛ از دیروز، ها حرف میکنند. ندا با مجسمهتأمین می ندا را به امنیت و آغوش مردانه

هایش به سامان، از آنچه باید به حامد نجات هایش، از همه سکوت و نگفتهاز کودکی

ها اسم تک آنهای ندا هستند. او برای تکجانها، دوستجا(. مجسمهبگوید )همان

جان اند: دوستندا هویت و هستی یافته 02گذاریگذاشته است؛ مردانی آهنی که با نام

جان پولک، دوستجان پولکای، دوستلولهلهجان لوبنگ، دوستجان بنگالال، دوست

های ندا (. تنهایی90ـ81گانه )همان: های سهجانجان سیبلو و دوستتیغی، دوستتیغ

شود. مثابۀ بدن مردانه، پر میهای انتزاعی، بهدادن به مجسمهها و جان پردازیبا خیال

سپارد، به یال روزانه میهایش خود را به خزنیاین مشغولیت آدمی است که در پرسه»

(. ندا 90: 0096)سانتاگ، « زندرود و گشت میکند، در فکر فرومیجا نگاه میهمه

ها را دید فرستد، آناندازد، برایشان بوس میهایش میجاندست دور گردن دوست
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جانی بیندازد و خوردة دوستگردنش را دور گردن زخمخواهد شالزند. دلش میمی

پردازی ها بنشیند. ندا به شرایط آگاه است؛ اما او به این خیالنه خالی آنبرود توی سی

اند. این جانشان هم بکنی بازهم انتزاعیبههای انتزاعی جانجاندوست»مردانه نیاز دارد: 

آنکه روح بینند و بیها را خارج از اختیار من واقعی میهای من هستند که آنچشم

)دادخواه، « تراشنداشد برایشان چشم و گوش و ابرو میسازشان خبر داشته بمجسمه

(. درواقع در چرخش کالم پیرمرد داستان، ندا نیز برای رسیدن به یک 98ـ91: 0091

شدن در  تر پناه ببرد و در آن گم شود. ندا با گممرد، گویی باید به مرد/ مذکر بزرگ

تر در هران/ مؤنث بزرگشدن در تتر، و سامان با گم هایش/ مذکر بزرگجاندوست

برویم ملکه خاکستری یا نه؟ ]...[ مرد خانواده به زن »رسند. هم میانتهای داستان به

(. وقتی ندا به 000)همان: « سوموآباد، خیابان سیکند برویم یوسفخانواده امر می

شود؛ زیرا کتاب عاشقی با سامان باید باز جان بسته میرسد، کتاب دوستسامان می

 شود و شهر مردانه دوباره ندا را از جنس دیگری در آغوش بگیرد:

جان دیگر بینم؟ دوستشویم. درست میخوان رد میجان کتاباز کنار دوست 

جان بینمش. دوستکتاب توی دستش نیست کتاب توی تاریکی است و من نمی

.[ و هم باالخره کتابش را بست و این یعنی که حاال کتاب سامان باز شده ]..

بهترین شهرها شهری است که تو را دربر گیرد ]...[ شهر نوجوانی، خارجی و 

 (.000ـ000ایرانی ندارد )همان: 

 زن و شهر همانی هویت پرسهالف. این

در تصویرسازی و برقراری ارتباط و  مثابۀ بدنشهر بهاولیویه والتر و لوراتی در کتاب 

کنند. در ر معادلی از اعضای بدن طرح میمعنای شهر و بدن، برای هریک از اجزای شه

طور ها بر این باورند همانمثابۀ ریه است. آنهای شهر بههمانی شهر و بدن، پارکاین
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ها و اجزای شهری هم باید تر شود، پدیدهکه هریک از اجزای بدن نباید از حدی بزرگ

و تجربۀ شهر زدن  (. پرسه02: 0090حد مطلوبی داشته باشد )فکوهی و سیارپور، 

زن انجامد. پرسهزن میهمانی شهر و پرسهمثابۀ امر بدنی، بسیار به همسویگی و اینبه

داند، در فرایند ( بالغت قدم زدن را می099: 0091تعبیر دوسرتیو )ای، کسی که بهحرفه

شدن در شهر و شهر را در خود یافتن به هویت و موجودیتی همسان با شهر  گم

 شوند. زن، معنا و استمرار یکدیگر میو پرسهرسد و شهر می

تهران دوست، عاشق، معشوق و همراهی است که حال، جنس حضور و اتمسفرش 

عاشق »های داستان. فرید راهدار، عشق قدیمی گندم، زنتنیده شده است با پرسهدرهم

ها ]...[ بانها، توی اتوها، توی پارککوچهپسوها، توی کوچهراه رفتن بود. توی خیابان

کوبد روی رود وجود دارد. تا وقتی این دو پا را محکم میگفت آدم تا وقتی راه میمی

(. برای فرید، رفتن وجود داشتن و بودن است. خیابان امکان 020: 0091)ساالر، « زمین

زن ( پرسه000: 0096)هوبارد، « حضور فراگیر و صیرورت»بودن و جاری بودن را در 

گیرد. زنی شهر شکل میدرواقع هستی و هویت فرید با شهر و در پرسه کند.مهیا می

گذرد ]...[ بیند که چگونه جاده از میان مناظر میمسافر هواپیما تنها می»تعبیر بنیامین، به

(. همۀ 02: 0096« )گذردکند که پیاده از آن میتنها کسی قدرت جاده را احساس می

های هندوستان شکل و معنا های خیالی در خیابانزنیلیال جاهد با پرسه وجوه زندگی

پایان اش بیبازیشود. عادت خیابانها عوض مییابد. دمای بدنش با نام خیابانمی

پیوست هنر ها دل بکند. عشق او به خیابان بهوقت نتوانسته از خیاباناست و هیچ

اش)کاما های خیالید. بچهرسانهم میها را در خیابان بهعکاسی حامد نجات، دوباره آن

دهد و رفتن در خیابان به او قدرت گفتن میو یاما( را در خیابان بزرگ کرده است. راه 

شوند، خیابان، در خیابان که راه بروم کلماتم زنده می»بخشد: کلماتش را جان می
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« یمکند ]...[ بیا برویم بیرون و قدم بزنهای درحال انقراض را دوباره زنده میزبان

ها را های لیال خیابانزنی(. سفرهای درونی و پرسه06ـ06و  50ـ50: 0091)دادخواه، 

تعبیر خودش، دست است. لیال که بهمکانمند و زیست و بودنش را با شهر یکی کرده 

های تهران را ایستگاه آخر سفرهای درونی مارکوپولو را از پشت بسته است، خیابان

ام؟ خیابان ام با آنکه پام را از تهران بیرون نگذاشتهرا ندیدهکجای دنیا »داند: خود می

 (. 01)همان: « برزیل، میدان آرژانتین، بلوار آفریقا، کوچه برلین، چهارراه استامبول

اند؛ چراکه به های خروج قرار گرفتهجای راهمطمئناً قدم زدن و سفر کردن به

ها در دسترس بودند، ای از افسانهواسطۀ بدنهرفتن و بازگشتن سابقاً بهمسافرت 

جا شدن فیزیکی واجد کارکرد سیار بهاند. جاها فاقد آنهایی که امروزه مکانافسانه

هایی است که فضا را به روی ]...[ است. مسافرت )نظیر قدم زدن( جانشین افسانه

گشود. اگر مسافرت، از طریق نوعی بازگویی و تعبیر نوعی امری متفاوت می

واسطۀ راهی انحرافی از ام نباشد، اگر مسافرت، بههای متروک خاطرهشاف مکاناکت

های دور، بازگشتی به اعجابِ این حوالی و خانه نباشد و کشف خالل مکان

یادگارها و ]...[ اگر مسافرت این نباشد، پس عاقبت موضوع چیست؟ )دوسرتیو، 

0091 :020      .) 

ها شکل ها و پریشانیزن در فراموشیهمانی شهر و پرسهبخشی از فرایند این

خواهد به ندا بفهماند که بین خودش و ندا گیرد. حامد، لیال را دوست دارد و میمی

خواهد فراموش کند، اما چیز سوءتفاهم بوده است. او میهیچ اتفاق مهمی نیفتاده و همه

اندازد، به یاد عشق ندایی که یبودنش ماو را به یاد بختیاری« بلوار کشاورز»نام 

من بلوار کشاورز را دوست ندارم. من بختیاری، یعنی »خواهد باور کند که هست: نمی

« امام و حاال هوس کوچ ییالقی کردهمادرجانم بختیاری بود. من هم به او رفته

گفت: (. او در کالس زبان با صدای بلند به دانشجویانش می59: 0091)دادخواه، 
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«There is a city in your heart » :قدر با هم یکی حامد و تهران آن(. 89)همان

افتد و تهران ها از کار میام زمستانیابیغریزة مکان»شوند: می اند که با هم گمشده

(. برای سامان که پاساژگردی با عاشقی عجین 66)همان: « کندرادارش را خاموش می

طول و عرض پاساژهای تهران »شوند: و بدن او می است، پاساژها بخشی از پیکرشده 

زدنِ  ها و پسها و واگشت(. چرخش8)همان: « قسمتی نامرئی از ابعاد ما شده بود

کند )دوسرتیو، زن را تسخیر و دچار تشویق میهایی که جادوی نامشان، پرسهخیابان

ندم حس توأمانِ زند. گالیۀ شهر پیوند می(، حال گندم را به الیه022ـ099: 0091

فهمد و در گیجی این ورزی منصور دارد، نمیسماجت عشقخوشایند و بدی را که به 

ریختی داند و سردرگمی حالش با بیچرخد که اسمش را نمیحال، دور میدانی می

 (.        00: 0091شود )ساالر، ماکت وسط میدان همسان می

 زنی نوین. اتومبیل و پرسه2ـ1ـ1

تعبیر مارشال برمن )رک. محور که بهافت شهری و گسترش شهرهای ماشینبا تغییر ب

(، مشخصۀ شهرسازی قرن بیستم است، برخالف نشان بارز شهرسازی قرن 022: 0080

زنی پیوست؛ زدن با اتومبیل به پیکرة پرسه نوزدهم که بلوار بود، رانندگی و پرسه

یستن از زاویۀ دید/ شیشه واسطۀ حرکت، شتاب و نگرزنی که بهجنسی از پرسه

ارمغان آورد. در الگوی زن بهای سینمایی را برای پرسهاتومبیل، ادراک و تجربه

مثابۀ عکاسی بود که شهر را با دوربینش ضبط و خوانش زن بهزنی در بلوار، پرسهپرسه

یافتۀ عنوان مصداق عمومیتکرد. درواقع ارزش عکاسی زمانی مشخص شد که بهمی

گرد تنها و مسلح به دوربین عبارتی عکاس همان خیابانکار رفت. بهنور بهنگاه فال

: 0091، گجویی اوست )سانتاپایان شهوت و لذتاست؛ نظربازی که شهر عرصۀ بی
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زن قرن نوزدهم، با اتومبیل در قرن بیستم، به دوربین (. دوربین عکاسی پرسه000

تواند در ن، فیلم بهتر از عکاسی ساکن میتعبیر ونتوری و براوبرداری بدل شد. بهفیلم

دهد که فضای رسان باشد و نشان میمحوری شهری معاصر یاریدرک مشخصۀ ماشین

گردد )به نقل از های متحرک ادراک میمثابۀ یکسری سکانسنامحدود شهری به

م زنی گنددر روایت پرسه اماحتماالً گم شده(. همۀ رمان 06: 0095قهرمانی و دیگران، 

ها ها، دغدغههای گندم، ترسگیرد. روایت اکنون و دیروز/ خاطرهبا اتومبیلش شکل می

ها، تصاویر، رود. صحنهبندی شهر از شیشۀ اتومبیل پیش میاش در قابو عشق نداشته

ها و صدای رادیو در حرکتی ها و آدمبردها/ تبلیغات، ماشینپیِ از بیلدرهای پیشباهت

ها را تدوین و مونتاژ زن آنای است که راوی پرسهتکه و پراکندهکهموازی، نماهای ت

زنی روایت پرسه ،سوموآباد خیابان سییوسف(. بخش سوم رمان 0091کند )ساالر، می

خیلی بزرگ گره های متوالی از تهران در مقام مؤنث خیلیحامد نجات در شات

ی او؛ مؤنثی که در حمایت و خورد با اتومبیل شورلتش؛ مؤنث دیگری در زندگمی

شود )دادخواه، بندی میاش، شهر بیرون و درون حامد نجات، صورتآرامش زنانه

 (. 80ـ55: 0091

 الف. اتومبیل و جادوی تبلیغات 

در ترسیم شباهت راننده ـ ناظر با تماشاگر فیلم، لوردن بر این باور است که در 

بندی، خصوص فریمشود بههر میای سینماتیک ظاگونهلنداسکیپ به»رانندگی 

ها با ذات سینمایی بندی، تدوین ]...[ آهنگ حرکت متغیر ]...[ تمام اینسکانس

زنی با های پرسهبسته(. از هم06: 0095)قهرمانی و دیگران، « آیندوجود میرانندگی به

مایی بندی سینکند و روایت و صورتزن را کامل میاتومبیل که تجربۀ سینماتیک پرسه
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بردهای بزرگ هاست که در بیلها و اتوباندهد، تبلیغات بزرگراهاز شهر را گسترش می

پیوست صدای رادیو، خواند؛ تصویری که بهخود می و هوشمندانه نگاه راننده را به

زند. برای کند و گونۀ نوینی از ادراک شهری را رقم میبندی ماشینی را تکمیل میفرم

همراه نوای بردها بهوغی، ترافیک، اتوبان و نماهایی گذرا از بیلگندم، شهر یعنی شل

روی شیشۀ ماشین، کشد، تبلیغ روبهرادیو. او وقتی عصبانی است و سر سامیار فریاد می

تواند امنیت کودک را فراهم نماید: کند که میرفاه زندگی و آرامشی را ترسیم می

شویی، مثل اینکه خوابش برده. ظرفاش را گذاشته روی ماشینای سر و تنهبچه»

(. با توجه به بافت 00: 0091)ساالر، « شویی مجیکظرفزندگی راحت با ماشین

ناچار خوان، تبلیغات بهداری و محدود شدن جمعیت روزنامهشهری، ویژگی سرمایه

های نوین نیز از راه های جدید، رسانهشود. در کنار گسترش جذابیتراهی خیابان می

های رادیویی های نمایشی نوشتن بر آسمان که بگذریم، به آگهیرسد. از شیوهمی

بردها های بیلهای گندم با ماشین با تبلیغزنی(. همۀ پرسه025: 0091)ویلیامز،  رسیممی

هایی که در تدوین، گاه در تکمیل و شود؛ تکهبندی میهای رادیویی صورتو پیام

زمینۀ کند. در پسای متقابل، فضایی سلبی را برجسته میتداوم یکدیگر است یا در نقطه

شدن، تا دوباره یافتن خویش در  ها و گمروایت گندم، در متنِ تنهایی و مرور تلخی

بردها و صدای رادیو مکمل تصاویر سینمایی شهر است. پیام خیابان، نمای نزدیک بیل

های گیری و تصاویر میوهمیوهپیوست تبلیغ آبدعوت به شادی و مهربانی رادیو به

پیوست تک و موبایل نوکیا بهجکوزی سایرو؛ تبلیغ وانبرد روبهرنگارنگ و آبدار بیل

(. 00ـ05: 0091برد و... )ساالر، پیوست کودک شادِ بیلخبر تحریم ایران، آمار اعتیاد به

ای برای بازیابی است، به این همراهی، گندم برای گم شدن در شهر که زمینه

تعبیر بنیامین، پردازانه نیاز دارد. بههای متوالی و آفرینشگری و معماری خیالشباهت
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خواهد زیاد مهم نیست اگر کسی راهش را در شهری پیدا نکند ]...[ اما اگر کسی می»

 (.90: 0096، گ)به نقل از سانتا« راهش را در شهری گم کند، این نیازمند تمرین است

 ن مثابۀ بدب. اتومبیل به

انگیزی اتومبیل، استقالل و تجربۀ آزادی راننده، امکان داشتن قدرت جادویی، شهوت

کند؛ فضایی خصوصی و امن در دنیای همگانی، اتومبیل را به ابژة آرمانی تبدیل می

داند. مفاهیمی مثل هویت میسبب خودشیفتگی، خود را با آن همای که فرد بهابژه

تن )متابولیسم(، وارد شدن به اتومبیل، دفع مواد زائد و ساز داشوکردن، سوختهدایت 

دهد کند که به ما امکان میمانند را القا میدچار نقص و پیری شدن، استنباطی بدن

های بدنی را به آن فرافکنی اتومبیل را از هر حیث مانند بدن بپنداریم و انواع داللت

های افراد ها و کاستیألها، دغدغهنسبت خ(. اتومبیل به10ـ69: 0086کنیم )ریچاردز، 

توانیم اتومبیل را هم بدنی مذکر ما می»شود. هایی متفاوت را پذیرا میها و نقشنشانه

ای از تلقی کنیم و هم بدنی مؤنث ]...[ راننده ممکن است اتومبیل را معشوق و یا پاره

های در خاطره ها، تنهایی امروز و زیستن(. همۀ ترس10)همان: « تن خود تصور کند

افتد. در زندگی دهد، اتفاق میای که به او امنیت میدیروز گندم در ماشین/ بدن مردانه

گندم سه مرد حضور دارند که نامی بیش نیستند و برای گندم معنایی ندارند: کیوان، 

گیرد تا از دوستش منصور بخواهد همسر گندم که در تمام رمان فقط یک بار تماس می

دم که تصادف کرده است، برود؛ منصور، دوست صمیمی کیوان که متأهل که تزد گن

راند؛ فرید رهدار، عشق دورة نوجوانی است و عاشق گندم و گندم او را از خود می

(. 000ـ022: 0091گندم که در تمام مدت، گندم از حسش به او نامطمئن است )ساالر، 

( را دارد که هم از او 12: 0086، )ریچاردز« ایحکم بدن مردانه»اتومبیل برای گندم 
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کند. این مفهوم در نماید و هم در آغوش قدرتمندش احساس امنیت میمحافظت می

کند. او دربرابر پیشنهاد منصور برای تعویض و انتخاب تصادف گندم نیز خودنمایی می

د گندم قدر گنده که بتوانکند که یک ماشین گنده باشد، آنمدل ماشین، فقط به این فکر می

خواهد یک ماشین گنده داشته دلم می»هایش دربر بگیرد: ها و آشفتگیقراریرا با تمام بی

  (.025)همان: « گندگی... یک ماشین گنده...گندگی... بهباشم، یک ماشین گنده به

ای است، رابط و حدواسط لیال )عشقش( و تهران حامد نجات بدن زنانه اتومبیل

هی، شورلت »؛ اتومبیلی که ادامه و خود حامد نجات است. ترش()عشق خیلی بزرگ

گلی (. نجات با  اتومبیل لپ55: 0091)دادخواه، « نُوا، تازه اول چلچلی ماست

برد، حالش بد فهمد، لذت میاش سرمست و نشئه است. اتومبیل نجات میآمریکایی

 خاص اوست: (. اتومبیل مخاطب65ـ55کند )همان: شود، هوای پاک استنشاق میمی

رفتم جنوب. شورلت من، بخش است و من داشتم میاین شمال است که رهایی 

خواستی مرا به اصل خودم ام دور افتاده بودم و تو میترین اصل زندگیاز اصلی

بازگردانی من و تو باید همیشه رو به البرز جنوبی باشیم تا روحمان سفید سفید 

 (. 60ان: شود و بفهمیم باید چه کار کنیم )هم

بدنی که ترکیب زنانه هم هست؛ گونه که بدن مردانه است، بدن خوشاتومبیل همان

کند. در پیکرة آهنی و نحوی زنانه و مادرانه راحتی جسمانی سرنشین را تأمین میبه

گونه تعبیه شده است تا راننده در طول مسیر به محکم اتومبیل، محیطی نرم و رحم

؛ ریچاردز، 000ـ000: 0091)جارویس، کاتوز و کالک، شود آرامش برسد و پرورانده 

(. اتومبیل برای نجات خألپُرکن لیال است، هم در نجواهای عاشقانه و هم در 10: 0086

رویم ویالی اگر بخواهی، دوتایی و بدون لیال می»لذت همراهی، و گاه برتر از لیال: 

زم است تنها باشیم، تردیدی ها الها هم گاهی وقتترین ساعتدماوند، در عاشقانه
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های نجات (. اتومبیل معشوقی است که با قصه60: 0091)دادخواه، « وجود ندارد

 فهمد. آشناست و حال تهران/ ملکۀ خاکستری را نیز خوب می

گویی، هروقت زبانم دلش ام را کمی لفت بدهم. بگذار وسط قصهبگذار قصه

جوری قصۀ خواست سرک بکشد. اینخواست بتواند به درودیوار بزند و هرجایی 

افتد ]...[ فقط ام بیشتر راه میشود ]...[ و آب دهانت برای قصهتر میتوچال قشنگ

گفتن قرار وهوای قصههفت دقیقه به هفت مانده است. اولش باید تو را توی حال

 (.65بدهم )همان: 

 بازی زنی؛ امکانی برای خاطره. پرسه2ـ1

های شهری )سنگ، مجسمه، اتومبیل و بوتیک( آن، همۀ پدیدههای در قصۀ شهر و آدم

ها در گیرد. خاطرهدر پیوند و تعامل خیال و رؤیا با واقعیت؛ فضا، رنگ و جان می

زن و های متوالی، در حرکتی موازی با رویدادها و زندگی امروزة پرسهبستر تداعی

ۀ او بازنمایی و های زیستهای دیروز و تجربهها و حسرتبرجسته شدن شادی

آید. شمار میای برای بیان شهری بهها عرصهباور جاکونز، خیابانشود. بهبازآفرینی می

احساس جمعی چون شادی، غم و خشم خود را بیش از هرجا در زبان خیابان به بیان 

گندم در تناقص و چالش  اماحتماالً گم شده(. در رمان 000: 0098آورد )فکوهی، درمی

گندم درونش و گریزان از او. محل گم شدن گندم و چگونگی آن معلوم و مهم است با 

گندم با  زنی ماشینی، در پیوند فضای درونینیست. نکتۀ مهم این است که در پرسه

ها/ خبرهای رادیو با حال اکنون در ها و پیامبردهمانی بیلبافت شهری/ بیرونی، در این

شود و دقیقاً در همین ر خیابان و در شهر پیدا میانتهای داستان، گندم در ماشین، د

 (.  009: 0091شود گندم خود اوست )ساالر، بخش داستان است که خوانده متوجه می
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است  وسومآباد خیابان سییوسفتهران نقطۀ کانونی روایت هر چهار بخش رمان 

 جاهد در سفر های سامان در پاساژ، لیالسازی/ بازیها و خاطرهزنیکه در متن پرسه

شود. بندی میزنی ماشینی و ندا در پارک بازنمایی و پیکردرونی، حامد نجات در پرسه

های معنایی آن، پالتو، چکمه، مارک، برند و بستهتهران برای سامان در پاساژگردی و هم

شود. تمام زمان انتظار سامان عالقه به مد که همه یادگارهای سپیده است، مکانمند می

ها در پاساژ با خاطرة عشق سپیده و سیلی زنیی اولین دیدار با ندا و همۀ پرسهبرا

شود بندی میاش صورتهای نوجوانیخوردن سامان از مینا فغانی، برادر ندا، و خاطره

(. سفر درونی لیال جاهد امکان امنی است دربرابر موقعیت 00ـ1: 0091)دادخواه، 

نجات به نیویورک به اصرار مادرش با ترس امروزِ از  متزلزل اکنون. تلخی دیروزِ رفتن

(. 50ـ05شود )همان: واسطۀ عالقۀ ندا به او موازی میدست دادن دوبارة نجات به

های اکنون لیال در پیوند با میدان مادر، تصاویر متوالی ترس از مادر حامد نجات ترس

 کند:بندی میرا صورت

ها مثل خیابان فرعی من، به این یابانخیلی تراژیک است که عمر بعضی از خ 

رسند. های بلند هم باالخره یک جایی به میدان میکوتاهی است ]...[ حتی خیابان

بینند و پوزخند ها را میدادن خیابانها جان مانند. میدانها همیشه زنده میمیدان

ساله به هم ده مانند. میدان مادر. امروز انگار باز دو سر یک حلقۀزنند و زنده میمی

 (.05ـ00رسند )همان: می

تر خیلی بزرگ های مؤنث خیلیزنی حامد نجات نیز با اتومبیل در تداعی خاطرهپرسه 

اش از این مؤنث و ملکه. او به شود؛ تهران، رُم، نیویورک و میل به عکاسیروایت می

 گوید: سامان می

بینی ]...[ این شهر توی می جوریهات تهران را چهمن به تو یاد دادم توی عکس

هاست ]...[ باید یکی بیاید و نتایج آزمایش خونشان را نشانشان خون همۀ تهرانی
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های سفید خونشان هم بیشتر است و بدهد تا ببینند درصد تهران از درصد گلبول

 (.62کند )همان: ها دفاع میاین تهران است که دارد از بدنشان درمقابل بیماری

وبرگشت ها نیز در رفتجانهایش با دوستندا در پارک و درددلزنی پرسه 

فروشی امروز، های نیما برادرش، کتابهای نوجوانی، شهرک اکباتان، قلدریخاطره

 (.000ـ85رود )همان: خوانش استاد نجات در شهر و... پیش می

 گرایی. پاساژگردی و مصرف1ـ2ـ1

مند کند؛ الگویی نظامبان خاصی تبعیت میچیدمان پاساژها و مراکز خرید از دستور ز

سازد. وضوح، ابهام، روابط مکانی میان شان را فراهم میپذیریکه امکان قرائت

نشینی در استراتژی جایگزینی جواری و همهای مراکز خرید، اصول بنیادی هممغازه

وریس، شود )مطور متناوب ارائه میجای آشنایی و هارمونی بهشگفتی و سردرگمی به

 گوید: (. ایگلتون در تشریح و گسترش نگاه بنیامین دربارة فالنور می001ـ006: 0091

اش بلغزد و از دست آنکه هالهکند، بیمندان سرگرم میکاال خود را با تمام عالقه

آیند، وعدة تصاحب و مالکیت همیشگی تک افرادی که به بازار میبرود. به تک

کنندگانش را اش را رها کند. کاال مصرففی و مرموزانهآنکه انزوای مخدهد، بیمی

کند و باوجود این هرکدام را با حالتی صمیمی و شخصی سرهم ردیف میپشت

 (.08ـ01: 0091دهد )مورد خطاب قرار می

سامان در پاساژ گلستان منتظر ندا است. برای سامان، پاساژگردی با عاشقی عجین  

با سپیده »ها، عشق را تجربه کرده است: ین پاساژگردیشده است. او با سپیده هم در ا

تنها این پاساژ، همۀ پاساژهای بزرگ تهران ]...[ همۀ آمدیم؛ نهخیلی پاساژ گلستان می

(. مراکز 9و نیز  8: 0091)دادخواه، « متر با هم راه رفته بودیمبهپاساژهای تهران را متر

گرم و مجانی برای دیدارهاست  بر خرید و گردش، مکان/ سرپناهیخرید عالوه
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های انتظار و گردش برای خرید بوت ندا، عالیق (. در تمام لحظه051: 0091)موریس، 

ای مراکز خرید برای بعضی واقعه»شود: هایش برای سامان مرور میسپیده و برندبازی

آسا( در تجربۀ اجتماعی یک جامعه است و برای بار یا سختهمراه با گسست )فاجعه

ای پایدار از تمامی تغییرات، نوسانات و تکرارهای گذرای زندگی عضی دیگر صحنهب

(. عالیق سپیده در میل به پاساژگردی و برندبازی سامان استمرار 060)همان: « روزمره

 یابد:  می

گفت پسر یعنی ساعت و کفش ]...[ بعد از چند ماه ندیدن سپیده سپیده همیشه می

ام کامل ام ]...[ امشب خدا را شکر ستاش وفادار ماندهههای پسرانهنوز به ایده

کلین و پالتو مشکیِ سیمودوتی ]...[ پالتو بزرگ کالویناست: ساعت صفحه

ای بود که سپیده با اولین حقوقش برایم خرید، پالتویی که امشب سیمودتی هدیه

 (.9: 0091قرار است برایم شانس بیاورد )دادخواه، 

گرایی، شناخت برندها و کاوش احساسات، ابت با کاال،  مصرفمیل به خرید، رق 

( مفاهیم و 08: 0091وار( )ایگلتون، ها و حاالت عاطفی )منفی یا شوریدهبرداشت

کند. میل شدید ها خودنمایی میهایی است که در مراکز خرید و در تحلیل آنگزاره

هایی که به شتاب و وُوگ شدن در صحنهسامان به عکاسی و عکاس اختصاصی شانل

ویتون، بنتون و بوسینی ــ ها ــ زارا، رانگلر، تامی، لوئیها و مارکدرنگ از ویترین

(. سامان، هم خودش میل 9: 0091کند )دادخواه، شود، خودنمایی میضبط و مرور می

ویژه به نفع سیستم شتاب شدید به خرید دارد و هم بر این باور است که پاساژگردی به

العمر سودآور با دخترها توی پاساژهای تهران گشتن، سیستم شتاب را مادام»است: 

داری برسانند. من کند. به هر حال گشت وگالهای شهری باید نفعی هم به سرمایهمی

 (. 05)همان: « امداریکه عاشق سرمایه
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 نتیجه .5

صرفاً مکانی  شهر تهران، سوموآباد خیابان سییوسفو  اماحتماالً گم شدهدر رمان 

و شخصیت بنیادی/ محوری داستان  برای تحقق امر داستانی نیست، بلکه سوژة اصلی

است که عدم دریافتِ حجم حضورش بر التذاذ، فهم و ادراک مخاطب از رمان تأثیر 

ها گیرد، به آنهای داستان را دربر میگذارد. تهران، هم در سطح کالن، شخصیتمی

های دیروز، ناپذیر از قصۀ امروز، خاطرهمعنایی جدایی دهد وهویت و موجودیت می

های شود و هم در سطح خُرد در اجزا و پیکرهشان میهای نزیستهها و زندگیتجربه

برد و تبلیغات، اتومبیل، اتوبان ، بیلشاپ، پارک، مجسمهخویش )پاساژ، خیابان، کافی

زند. پیدا شدن و... را رقم می شدن، ها، امکان عاشقی، گمو...( در بدنمندی شخصیت

درواقع شهر تهران تفرجگاه، مأوا، پناهگاه، دوست، عاشق، معشوق و همراهی است که 

 کند.  های داستان، جنسی از بودن را عرضه میمتناسب با هریک از شخصیت

ها و زنیها، گشتزدنهای دیروزش را در چرخهای امروز و ترسگندم تنهایی

های بردهایش و روایتکند. تهران با تبلیغات بیلدر تهران بازخوانی میهایش زنیپرسه

شود تا خأل زندگی او را مثابۀ بدنی مردانه با گندم همراه میمجری/ گزارشگر رادیو به

یابد. همانی هویت گندم و شهر، او خویشتن را در متن شهر بازمیپُر کند. در این

؛ عاشق سپیده، عاشق ندا، عاشق عکاسی، برند پاساژهای تهران سامان را عاشق کرده

ها برای سامان هم کارکرد درمانی و... . پاساژهای شهر مانند سامان هویت دارند؛ آن

همانی هویت(. اگر است )ایندارند و هم طول و عرضشان بخشی از وجود سامان شده 

به یُمن  حامد نجات توانسته عشق دیروزش/ لیال جاهد را بیابد و درک کند، فقط

تر/ تهران است. او در عاشقی با تهران/ ملکۀ عاشقی با مؤنث خیلی خیلی بزرگ

است. تهران تنگ کردن تهران، دور شدن از او و...( لیال جاهد را یافته خاکستری )دل
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اش را در برای لیال جاهد همۀ زندگی است؛ دوست و همراه مطمئنی که فرزندان خیالی

ترین عادت زندگی اوست بخشگردی لذتکند. عادت خیابانهای آن بزرگ میخیابان

هایش که رساند. تهران با مجسمهو همین خیابان است که او را به حامد نجات می

دهد. ندا تعداد و وسعت بودنشان معنادار است، نیاز ندا به آغوش مردانه را پوشش می

رسد و مردانه، به سامان میمثابۀ بدن تر/ تهران بهبا درک یک مذکر خیلی خیلی بزرگ

است. در انتهای شود؛ زیرا کتاب عاشقی با سامان باز شده جان بسته میکتاب دوست

گیرد؛ مکانی امن که ماند و همه را دربر میهر دو داستان این شهر است که می

ها در متن یابند و کلمهرفتن در آن، هویت و موجودیت می های داستان با راهشخصیت

 گیرند. هایش جان میانخیاب

 هانوشتپی

1. Encounter 

2. Flaneur 

3. Occidocentr 

4. Androcentr 

5. Idintity 

6. Latam 

7. Mc Cormac 

8. Unique sense of plase 

9. Embodiment 

10. naming 

 منابع 

و و . ترجمۀ مهدی امیرخانلسوی نقدی انقالبیوالتر بنیامین یا به(. 0099ایگلتون، تری )

 محسن ملکی. تهران: نشر مرکز.

 . ترجمۀ مراد فرهادپور. تهران: طرح نو.تجربۀ مدرنیته(. 0080برمن، مارشال )
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ترجمۀ مراد «. های شعر بودلرمایهدربارة برخی از مضامین و دست(. »0011بنیامین، والتر )

 .01ـ01 . مرکز مطالعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. صص00. ش ارغنونفرهادپور.  

 ترجمۀ حمید فرازنده. تهران: نشر مرکز. طرفه.خیابان یک(. 0096بنیامین، والتر )

. ترجمۀ حمیدرضا پارسی و آرزو فضا، شهر و نظریۀ اجتماعی(. 0092تانکیس، فرن )

 افالطونی. تهران: مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران. 

پور. تهران: ترجمۀ شارع و جمعیت. شهر(. 0091جارویس، هلن، پاوال کاتوز و جاناتان کالک )

 علمی و فرهنگی.

. های معاصر ایرانیهای شهری در رمانتحلیل سوژه(. 0095دلخوش، محبوبه )خانخاصه

 نامۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه گیالن.پایان

ارسی دهۀ هشتاد زنی در رمان فبازخوانی تجربۀ پرسه(. »0022فهادان، صفیه و دیگران )خدامی

. ادبی جستارهای نشریۀ«. آریان(نوشتۀ امیر احمدی« هادندهچرخرمان »)مطالعۀ موردی: 

 .16ـ05. صص 000ش 

 . تهران: نشر چشمه.سوموآباد خیابان سییوسف(. 0091دادخواه، سینا )

. به مطالعات فرهنگیمقاالت در مجموعه« زدن در شهرقدم (. »0091دوسرتیو، میشل )

پور. تهران: علمی محمدی و شهریار وقفییراستاری سایمون دیورینگ. ترجمۀ نیما ملکو

 .020ـ081و فرهنگی. صص 

 . ترجمۀ مریم خدادادی. تهران: ققنوس.آگاهیبدن(. 0095دووینمیون، فردریک )

 . صص0شهر. ش تهران مجلۀ«. زن کیستزنی چیست و پرسهپرسه(. »0099رشیدزاده، کاوه )

 .89ـ82

کاوانه دربارة جایگاه اتومبیل در جامعۀ بزرگ اتومبیل: دیدگاهی روان(. »0086ریچاردز، بری )

. تهران: 02. ارغنون(. 0) فرهنگ و زندگی روزمرهترجمۀ حسین پاینده. «. فرهنگ معاصر

 .90ـ61وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. صص 

 ی. تهران: نشر مرکز.. ترجمۀ بابک احمدزندگی در دنیای متن(. 0080ریکور، پل )
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 . تهران: نشر چشمه.اماحتماالً گم شده(. 0091ساالر، سارا )

. ترجمۀ فرازنده. تهران: نشر طرفهسیمای والتر بنیامین، در خیابان یک(. 0096سانتاگ، سوزان )

 چشمه. 

 . ترجمۀ مجید اخگر. تهران: بیدگل.دربارة عکاسی(. 0091) ـــــــــــــ

نشریۀ هنرهای «. شناسی تحلیل آنمعیارهای متن بردگی شهر و روش. »(0092شعله، مهسا )

 . 00ـ09 . صص08ش  زیباسازی و شهرسازی.

واره به زنی زنانه و گذار از ابژة بتپرسه(. »0098صیاد، علیرضا، سجاد ستوده و میالد ستوده )

پژوهش )ر زن در فرهنگ و هن نشریۀ«. 1تا  5سوژة ناظر: مطالعۀ موردی فیلم کلئو از 

 . 00ـ0. صص 0(. ش زنان

 . 59ـ50. صص0. ش شهرمجلۀ تهران«. زن را پس زدهتهران پرسه(. »0099فردوسی، میترا )

های شعر بودلر از مایهپانویسی بر دربارة برخی از مضامین و دست(. »0011) فرهادپور، مراد

 .  08ـ01. صص 00 . شارغنوان«. بنیامین

 تهران: نشر نی. شناسی شهری.انانس(. 0098فکوهی، ناصر )

 .00ـ8 . صص0. ش شهرمجلۀ تهران«. زنیآفرینش شهر با پرسه(. »0099) ــــــــــــ

شناختی به میدان امام مثابۀ بدن: نگاهی انسانشهر به(. »0090فکوهی، ناصر و فاطمه سیارپور )

های پژوهش«. هریش فضایو  خمینی )توپخانه( تهران با تأکید بر رابطۀ کالبد انسانی

 .  09ـ09 . صص0. ش شناسی ایرانانسان

هویت و فضای عمومی در شهر: مطالعۀ موردی: (. »0090فکوهی، ناصر و یاسین اوحدی )

 . 00ـ0. صص 0. ش مطالعات اجتماعی ایران«. دختران دانشجو در شهرستان رفسنجان

«. مدرن در پیکر تماشاگر فیلم زن/ شهربازتجسد پرسه(. »0095قهرمانی، محمدباقر و دیگران )
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