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1
حمیده فرهمندیان

فیلم به عنوان یک ابزار برای آموزش طراحی شهری

چكیده
شهر سازی و به ویژه گرایش طراحی شهری برای فهم، تجزیه و تحلیل، ادراك و ارائه راه حل، باید با سایر 
اقتصاد و  برنامه ریزی، طراحی محیط، جامعه شناسی، روانشناسی و همچنین متخصصان  به ویژه  رشته ها، 
ارائه راه حل استفاده نماید. یكی  از قالب های مختلفی برای  معماران رابطه و تعامل مناسبی داشته باشد و 
به عنوان یک رسانه جمعی  از ویژگی های بصری محیط است. سینما  بیان تصویری  ارائه و  قالب ها،  این  از 
پیوسته  و  به صورت مستمر  كه  نشانه هاست  نمادها و  بازنمایی فضاها، رویدادها،  دائمًا در حال  تأثیر گذار، 
در حال آموزش، یادآوری و یا تجسم های واقعی برای مخاطبان خود است. این مقاله قصد دارد با انتخاب 
ده فیلم در دهه اخیر سینمای ایران )85- 1375(، ارتباط میان زندگی اجتماعی و شكل شهر را مورد بررسی 
قرار دهد. هدف از این مقاله شناخت جایگاه فیلم برای استفاده از آن در آموزش طراحی شهری است. در ابتدا 
كاربرد سینما به عنوان ابزاری آموزشی در طراحی شهری روشن شده و سپس معیارهای انتخاب این فیلم ها 
و آموزه های آنها بیان خواهد شد. در نهایت نتیجه گیری می شود كه به دلیل اهمیت و نقش شهرها در فیلم و 
رسانه، به خصوص نمایش تحرك و سرزندگی و بازنمایی تصویر روشنی از شهر، فیلم ها می توانند به عنوان 

یک منبع واجد اهمیت برای آموزش طراحی شهری مورد استفاده قرار گیرند. 

واژه های کلیدی:  طراحی شهری، فیلم، سینمای ایران، آموزش، فضای شهری.

1.كارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران، استان تهران، شهر تهران.
E�mail: hfarahmandian@arch.iust.ac.ir      

2. استادیار و عضو هیئت علمی گروه شهر سازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، استان تهران، شهر تهران.    
E�mail:rezazadeh@iust.ac.ir     
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 مقدمه
پیشرفت های  به ویژه  فیلم سازی،  در صنعت  گرفته  پیشرفت های صورت  و  دوم  جهانی  جنگ  از  پس 
صورت گرفته در تكنولوژی دوربین های كوچک و متحرك، فیلمسازان قادر شدند از محوطه استودیو های 
فیلم برداری فراتر رفته و كار فیلم برداری را در لوكیشن انجام دهند. گام اول این فرایند، آمیزه ای از كار 
در لوكیشن و استودیو بود. اما در نهایت تقریبًا تمام فیلم در بستر حقیقی ساخته شد. این بستر، اغلب 
شهرها بودند كه دارای محیط های پیچیده و دراماتیک بودند و لوكیشن های طبیعی را برای فیلم ها فراهم 

آورده و می توانستند تأكیدی بر كاراكتر ها و پالت های واقع گرایانه باشند.
در  فیلم برداری  ایجاد سبک  به  آمریكایی  و سیاه نمایی  ایتالیا  نئو رئالیسم   ،1950 و   1940 دهه  در     
لوكیشن كمک كرد و این روند تا زمان حاضر به وسیله فیلم سازانی چون ویم وندرز]1[، وین وانگ]2[ و 
اسپایک لی]3[ و اغلب فیلم سازان حال حاضر ایران دنبال شده است. با فرض نقش بسیار مهم شهرها 
در فیلم و نمایش سرزنده و پر جنب و جوش آن در فیلم، این فضا ها می تواند منبعی غنی و ارزشمند 

برای آموزش طراحی شهری باشند.
     این مقاله در صدد بحث و بررسی ده فیلم داخلی و ده فیلم مشابه خارجی آن است كه آموزه هایی را 
پیرامون مراودات و تعامل بین فرم شهری و حیات اجتماعی مطرح می سازد. این مقاله قصد دارد ابتدا 
دالیل استفاده از فیلم را برای آموزش شهر سازی شرح داده و سپس معیارهای استفاده شده در انتخاب 
فیلم ها را بازگو كرده و درس های برگرفته شده از آن را شناسایی كند تا در نهایت بتواند بازتاب ارزش 

فیلم بر آموزش طراحی شهری را به عنوان نتیجه بیان نماید.

رویكرد نظری
امروزه طراحی شهری بیش از هر زمان دیگری مورد توجه محافل علمی و همچنین نهادهای رسمی 
و دولتی قرار گرفته است )دتر، 1387(. در ایران نیز طی دهه گذشته اقبال زیادی به طراحی شهری 
نشان داده شده است و از این رو بحث آموزش آن به یكی از دغدغه های مهم جامعه دانشگاهی بدل 
گردیده است. از طرفی بررسی دوره های گوناگون طراحی شهری كه دانشگاه های مختلف ارائه كرده اند، 
تنوع گسترده آموزش این رشته را چه به لحاظ عنوان دوره و چه از نظر محتوا و فلسفه تعلیماتی، 
آشكار می سازد. مشابهت ها و تفاوت های محتوای آموزشی برنامه های درسی دانشگاه های گوناگون 
بسیار گسترده اند. كلیه برنامه ها در باور و تعهد به گستردگی دانش مورد نیاز و میان رشته ای بودن 
انجام طراحی  برای  را  اجتماعی  اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و  فرایند های  فهم  آن شریكند و درك و 
شهری ضروری می دانند )گلكار، 1382(. از این رو فیلم، خصوصًا در مرحله شناخت و در درك و فهم 

فرایند های مطرح شده و اثر آن در حوزه طراحی شهری بسیار مؤثر است.
بسیاری از دانشگاه ها، طراحی شهری را به عنوان رشته ای واسط تعریف می كنند و برنامه های درسی 
خود را به گونه ای ارائه می كنند كه در آن به مسائل واقعی شهرها پرداخته شود. مطالعات انجام شده 
و شناخت مسائل  برای كشف  نظری  و  عملی  از روش های  تمامی  دوره ها  در  كه  است  آن  از  حاكی 
شهری استفاده می شود كه شامل كارگاه های طراحی شهری، سمینارها، كالس های درسی و رساله 
است )گلكار، 1382؛ كروفورد و كان]4[، 2002(. این دوره ها اغلب شامل كارگاه های طراحی شهری است 
كه در مقیاس خرد، كالن و میانی، دانش نظری، تجربی و مهارت عملی الزم را در اختیار دانشجویان 
قرار می دهد. این زنجیره كارگاهی در بسیاری از دانشگاه ها از جمله استراتكالید و میشیگان، ملبورن 
و بركلی كالیفرنیا در همین مقیاس ها انجام می گیرد كه بیشتر بر روی افزایش توانایی دانشجویان در 
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فیل فرایند های تصمیم سازی، سیاست ها و محصوالت طراحی شهری تكیه دارد )كروفورد و كان، 2002(. 

البته برخی از صاحب نظران چون بارنت معتقدند كه روش مورد پژوهی و كارورزی بیشتر می تواند به 
تجربه طراحی شهری دانشجویان كمک نماید )بارنت، 1982(. 

    مانند اغلب برنامه های طراحی شهری در دنیا، در ایران نیز دوره كارشناسی ارشد طراحی شهری 
در قالب یک برنامه آموزشی فشرده است كه در طول 2/5 سال برگزار می گردد و شامل كارگاه های 
آموزشی پیرامون مقیاس های خرد و كالن محیط های زیستی است و همراه آن، مباحثی پیرامون تاریخ 
و مبانی نظری نیز ارائه می شود. آموزش طراحی شهری به عنوان دانشی كه وظیفه آن ارتقاء كیفیت 
محیط شهری از طریق ارتقاء كیفیت ادراكی و بصری است )پاكزاد، 1386(، باید با هرگونه تولید فضایی 
به صورت عینی و یا مجازی مرتبط باشد. از این رو بخشی از حوزه طراحی شهری و معماری، درگیر 
تولید و بازنمایی فضاهای واقعی و یا مجازی در سینما است. بنابراین تحلیل و نحوه بازنمایی فضاهای 
موجود در فیلم ها به عنوان نوعی بازنمایی از واقعیت شهر و یا بازنمایی از شهر آرمانی، جزء وظایف 
طراح شهری بوده كه با توجه به حوزه دانش و توانایی تفسیر محیطی، می تواند این فضاها را تحلیل 

و تفسیر نماید. 
طراحی شهری  ارشد  كارشناسی  دوره  در  و  نیویورك  سیتی كالج  در  سینما  از  استفاده  نوع  این     
به وضوح به چشم می خورد. این دانشكده، مطالعات شهری با رویكرد شهر و سینما را جزء تركیب كلی 
دروس خود قرار داده است. هدف از ارائه این درس، تحلیل دقیق و شبیه سازی خالقانة ابعاد كالبدی 
شهر از طریق فیلم و سینما است )برنامه درسی سیتی كالج، 2000(. در دانشگاه میشیگان، دانشجویان 
دوره كارشناسی ارشد تعدادی از فیلم های داستانی بین المللی را مشاهده می كنند و ارتباط میان داستان 
و فضا را به صورت گرافیكی ترسیم می كنند. آموزه های منتج از فیلم ها، در پروژه نهایی هر ترم به كار 
می رود تا دانشجویان بتوانند برای هر پروژه زمینه و داستان مرتبط تعریف و یا استفاده كنند. داستان 
پروژه، دو نقش اساسی در كار طراحی ایفا می كند یكی كمک به تولید محصوالت طراحی و دیگری كمک 
به تبیین مقاصد و اهداف طرح به شیوه ای جالب و قابل دسترس برای طیف وسیع مخاطبان، به گونه ای 
كه برای رشته »مردم محور طراحی شهری« نیز مناسب باشد. به عنوان مثال در زمینه شناخت شهرها، 
فیلم شناسی دوره كارشناسی ارشد به قرار زیر است: بوستون]5[ از طریق فیلم »ویل هانتینگ خوب«]6[ 
یا رم از طریق فیلم »دزد دوچرخه«]7[، بمبئی از طریق فیلم »سالم بمبئی«]8[. به همین ترتیب برای اغلب 
شهرها در سراسر جهان، یک فیلم اختصاص داده شده است تا دانشجویان با تجربه طراحی و محیط 

شهری تمام كشورها آشنا شوند )برنامه درسی میشیگان، 2006(.
    بر همین اساس، نمایش فیلم هایی با زمینه و بستر شهری در طول دوره آموزشی طراحی شهری، 
تصویر  و  اجتماعی  زندگی  و  پیچیده شهری  تعامالت  و  برخوردها  با  آشنایی  و  معرفی  به  می تواند 
كالبدی شهر - كه طراحان شهری باید به این موارد نیز همچون سایر عوامل شكل دهنده محیط شهری، 
نیز،  میشیگان  دانشگاه  طراحی شهری  ارشد  كارشناسی  دوره  در  نماید.  شایانی  كمک   - كنند  توجه 
فیلم هایی با زمینه شهری بر اساس مبحث مورد تدریس و به طور میانگین، یک فیلم در هر هفته ارائه 
فرم  از فصل مشترك  مفیدی  اطالعات  دانشجویان طراحی شهری  به  می تواند  فیلم  داستان  می شود. 
كه  آنجا  از  همچنین  نماید.  كمک  محیط  دادن  در شكل  آنها  به  و  كند  ارائه  اجتماعی  زمینه  و  شهری 
این دانشگاه دارای تعداد زیادی دانشجوی غیر بومی  است، نمایش فیلم ها ابزار مناسبی برای شناخت 
فرهنگ های زیستی مختلف و چگونگی شكل گیری شهرها در مكان های متفاوت در سرتاسر جهان است 

 .)Strickland, 2006(
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روش تحقیق
فیلم های منتخب این مقاله از بین تولیدات خارجی مربوط به سال های 1940 تا 2005 بوده و فیلم های 
ایرانی نیز از بین آثار سال های 1375تا 1385 انتخاب شده اند. وجود دامنة كوچكتر انتخاب فیلم در بین 
تولیدات داخلی به دلیل عدم انطباق رشد صنعت سینما در ایران و خارج از آن و تغییرات و تحوالت 

فرهنگی و شرایط حاكم قبل و بعد از انقالب و حتی سیر تطور فیلم پس از انقالب است.
كمدی  هیجانی]10[،  نمایشی]9[،  )درام  سینمایی  ژانر های  از  وسیعی  گسترة  منتخب،  فیلم های     
رمانتیک]11[، درام مستند]12[ و غیره( را در بر می گیرند و نمایش و تعریف شهرها و شیوه های سكونت 
مردم در آنها نقشی مؤثر دارند. به طور خالصه چهار دلیل انتخاب این فیلم ها عبارتند از: )1( فیلم برداری 
اكثر آنها )اما نه لزومًا همة آن ها( در لوكیشن انجام گرفته بود؛ )2( مردم را به صورت فعال و درگیر 
و در حال استفاده از فضای شهری نشان می داد؛ )3( نه تنها فضاهای بیرونی و داخلی شهرها را به 
تصویر می كشید، بلكه آنها را همچنین در فضاهای واسط همچون البی ها، سالن ها، پلكان ها نیز نشان 

می داد و )4( در نهایت این فیلم ها طیف وسیعی از شهرها را در بر می گرفت. 
      این فیلم ها در سینمای جهان به ترتیب عبارتند از: »شهر عریان« )جولز داسین، 1949، نیویورك(]13[؛ 
»مرد سوم« )كارول رید، 1949، وین(]14[؛ »نبرد الجزایر« )گیلو پنتكورو، 1966، الجزیره(]15[؛ »آسمان 
بر فراز برلین« )ویم وندرز، 1987، برلین(]16[؛ »سالم بمبئی« )میرا نیر، 1988، بمبئی(]17[؛ »كار درست 
را انجام بده« )اسپایک لی، 1989، بروكلین(]18[؛ »الو جونز« )تئودور ویچر، 1997، شیكاگو(]19[؛ »جعبه 
چینی« )وین وانگ، 1999، هنگ كنگ(]20[؛ »دوچرخه بیجینگ« )وانگ زیاشوای، بیجینگ، 2001(]21[ و 

»سقوط« )مایكل  هاگیس، 2005، لس آنجلس(]22[.
     و در سینمای ایران شامل: »مرسدس« )كیمیایی، 1377(؛ »دختری با كفش های كتانی« )صدر عاملی، 
1378(؛ »نیمه پنهان« )میالنی، 1380(؛ »فرش باد« )تبریزی، 1382(؛ »شمعی در باد« )درخشنده، 1383(؛ 
1385(، »رویای خیس«  1384(؛ »تقاطع« )داوودی،  1383(؛ »بید مجنون« )مجیدی،  »بوتیک« )نعمت اله، 

)درخشنده، 1385( و »كافه ستاره« )مقدم، 1385( بوده است. 
    روش های بسیاری برای تحلیل فیلم ها وجود دارد یا به عبارت دیگر روش كلی برای تحلیل فیلم 
وجود ندارد و در هر تحلیل مهم آن است كه تحلیل گر باید نوع خوانِش خود از فیلم را مشخص نماید. 
در حقیقت تحلیل گر باید تصمیم بگیرد، یا فیلم را به طور كامل در نظر گیرد یا بر عكس صرفًا قطعه ای یا 
جنبه ای از فیلم را حفظ كند )اُمون و ماری، 1385، 56(. البته تحلیل درست روایت فیلیمک بدون در نظر 
گرفتن توأمان این دو نوع تقریبًا غیر ممكن است، اما به دلیل تأكید عمده این مقاله بر پارامتر های بصری 

فیلم، محور آن تحلیل تصویر خواهد بود. 

تحلیل فیلم
خیابان ها، بلوک ها و ساختمان ها:

ساختمان، بلوك و خیابان، اجزاء ساخت و بافت شهر را در بر می گیرند و همچون كلمات، جمالت و 
صفحات، تشكیل دهنده متن شهر هستند. تركیب این عناصر و نحوه ارتباطات فضایی آن ها با یكدیگر 
نوع پیكر بندی بافت شهری را نشان می دهد و به خوانایی یا ناخوانایی آن منجر می شوند. این عناصر، 
یكی از مهمترین مسائل شهری است كه به وضوح از روی فیلم قابل استخراج و تجزیه و تحلیل است. 
فیلم »شهر عریان« محصول 1949 و »شمعی در باد« محصول 1383 به عنوان فیلم های منتخب برای 

بررسی موضوع انتخاب شده اند. 
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»شهر عریان«
فیلم های شهری اغلب با سكانس هایی آغاز می شوند كه لوكیشن هایشان را معرفی كرده و مشخصه های بارز 
آن را بازگو می كنند. برای مثال: خط آسمان نیویورك، مناره های مساجد در شهرهای اسالمی، بنادر، محالت 

یک قومیت خاص، آزاد راه های كالن شهرها مانند تهران یا لس آنجلس و منظر بام ها مانند ماسوله یا برلین.
فیلم »شهر عریان« كه یک نمونه از فیلم برداری در لوكیشن است، با صحنه ای آغاز می شود كه شهر را 
از داخل یک هواپیما نشان می دهد. صدای پروانه های هواپیما و تركیب آن با صدای راوی فیلم، به خودی 
خود قادر به ایجاد رئالیسم و واقع گرایی می شود. این فیلم برای دستیابی به هدف خود، تصویری بسیار 
دقیق از شهر ارائه می نماید كه نمایش دهندة روابط میان خیابان ها، بلوك ها و ساختمان هایی است كه 
جزء عناصر بنیادین شهر سازی هستند. سیر داستانی فیلم طیف گسترده ای از ساكنان شهر را دربر 

می گیرد. 
      همانطور كه در فیلم نشان داده می شود، نظام شطرنجی خیابان ها و بلوك های نیویورك، ابتدا از باال 
به تصویر كشیده شده و طیف وسیعی از ساختمان ها، فعالیت ها و گروه های اجتماعی كه خالق محالتی 
متمایز هستند نشان داده می شوند. با وجود این، به لحاظ وجود بلوك های شهری، ساختمان هایی كه 
محالت  این  است،  نیویورك  غالب شهر سازی  الگوی  كه  ثابت  تراكم  و  هستند،  مشترك  دیوار  دارای 

متمایز در قالب یک شهر منسجم و یكپارچه به عنوان یک كل ادراك می شوند.

»شمعی در باد«
در فیلم »شمعی در باد« بیشتر فیلم برداری از روی ارتفاع مانند ساختمان های بلند یا برج ها انجام شده 
و سبب گردیده تا نظام دانه بندی و تراكم ساختمانی به روشنی قابل ادراك باشد. برج های سر به فلک 
كشیده با مصالح شیشه و سنگ بخشی از ساختار كالبدی شهر را می نمایاند و انسان ها برای بروز 
تأكید روی سیلوئت شهری و مقیاس  برج ها هستند.  این  از  باال رفتن  به  بر فضا، مجبور  تفوق خود 
غیر انسانی فضا و بی هویتی آن با توجه به توده های ارتفاعی، توانسته است به تأكید فیلم ساز بر تنهایی 

انسان در پیكره شهر كمک نماید. 
نیز  و  شهر  فضایی  سازمان  تشخیص  در  می تواند  شات  النگ  فیلم برداری  با  سكانس های  به  توجه 
ساختار كالبدی و برخی از عناصر سازمان بصری مؤثر باشد. در عین حال، با توجه به مضمون فیلم، 

توان بالقوه حضور و تأكید بیشتر روی شهر وجود داشته كه مغفول مانده است. 

جدول ها، پیاده روها و پله ها:
عالوه بر خیابان ها كه عمدتًا به عنوان مسیر حركت و تردد اتومبیل نقش آفرینی می كنند، پیاده رو ها و 
پله ها( نقش مهمی در تعریف فضا دارند. تردد  عناصر موجود در آن ها )نظیر كف پوش ها، جداول و 
در مقیاس انسانی از طریق ارتباط میان فضاهای شهری اثر مهمی در ایجاد ادراك در میان عابران و 
ساكنان دارد. پیاده رو ها همچنین از طریق عناصر نرم )نظیر دست فروش ها و...( و عناصر سخت فضا 
)نظیر مبلمان شهری( تعریف می گردد. در فیلم های انتخاب شده به این منظور، این عناصر زیر ذره بین 

قرار داده شده تا آستانه ها و مطالبات فضایی متعددی كه از آنها پشتیبانی می نماید، آشكار گردد.

»کار درست را انجام بده«
فیلم ایوان جلوی خانه ها، كف پنجره ها )از بیرون( سایه بان مغازه ها، خودروهای پارك شده، باغچه ها، 
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درختان و نرده های اطراف آنها را نشان می دهد تا از طریق آنها قلمروی فضایی سنین و گروه های 
قومی- نژادی مختلف را مشخص نماید. این موازنه و تعادل ظریف اجتماعی كه تركیبی از آستانه های 
مرئی و نامرئی میان اهالی و كسبه ساكن در بلوك است، توسط تعارضات اجتماعی بالقوه به هم ریخته 
می شود و هنگامی كه تنش های بیِن نسلی و قومی- نژادی در قالب یک آشوب شهری پدیدار می گردد، 

فیلم به نقطه اوج خود می رسد.
     این فیلم آموزه های فیلم »شهر عریان« در مورد پتانسیل یک نظام خیابانی ساده را در تأثیر بر 
غنای حسی تقویت نموده و در عین حال، شیوه هایی را نشان می دهد كه با استفاده از آن، سلسله مراتب 
انسانی،  فعالیت های  و  محوطه آرایی  خیابانی،  نظام  بر  تكیه  با  می تواند  خصوصی  و  عمومی  فضای 

دانه بندی مطلوبی را برای شهر تأمین نماید.

»دختری با کفش های کتانی«
آغاز  خیابان  كناره  جدول های  روی  دختری  رفتن  راه  و  زمین  روی  زرد  برگ های  از  نمایی  با  فیلم 
اختیار  در  بیشتر  كرده اند. شهر  را مرز بندی  و همه فضاها  دارند  می شود. جدول ها همه جا حضور 

ماشین هاست و بزرگراه هایی كه در نمای دور فیلم نمایش داده می شود، بیانگر همین موضوع است.
در این فیلم، شهر از دید كسی كه در پیاده رو راه می رود، دیده می شود. جدول های كناره خیابان، مرز 
از دست اندازی موتور سواران  پیاده  این حال، معبر  با  پیاده را مشخص كرده اند ولی  بین سواره و 
آسوده نیست و فضاهای شهری مثل خیابان ها، یا محل نزاع و زد و خورد خیابانی است یا محل گذر 

اتومبیل ها و یا گدایی و تكدی گری و یا افرادی كه با عجله به سوی مقصدی نا معلوم می روند. 
فیلِم »دختری با كفش های كتانی«، نمایش دهنده ساختمان ها، مرزها و قلمرو های فضایی، محوطه آرایی 
و تمام فعالیت های رخ داده در خیابان است و نشان می دهد كه چگونه مطالبات اجتماعی و فعالیت های 

انسانی در فضای عمومی بروز یافته و پاسخ داده می شوند یا نه.

پنجره ها: 
در  مهمی  نقش  برون گرا  معماری  چارچوب  در  پنجره ها  اخیر،  سال های  در  معماری  سبک  تغییر  با 
نمای شهری ایفا می كنند. پنجره ها از یک سو به مثابه زاویه دید به شهر و چشمان شهر هستند و از 
سوی دیگر به مثابه جزئی از چهره خانه و چشمان خانه به حساب می آیند. نگاه از پنجره به بیرون، 
تداعی كننده دو مفهوم به طور همزمان است، از یک سو احساس انزوا و تنهایی مدرن را نشان می دهد و 
از سوی دیگر نمایشگر ارتباط است. فیلم به واسطه ماهیت داستانی خود می تواند این ارتباط را نمایان 

كرده، در عین حال دید از پنجره به بیرون و تركیب جداره را برای بیننده بازسازی می كند.

»مرد سوم«
بندی  قاب  را  پنجره ها، خیابان ها  و  دیوارها  بده«  انجام  را  »كار درست  و  عریان«  فیلم »شهر  دو  در 
می كنند. در هر دو فیلم، پنجره ها نگاهی اجمالی از اتاق ها، مغازه ها و افراد پشت دیوارها را منعكس 
می نمایند. درست به همان صورت كه از فضاهای داخلی امكان دیده شدن خیابان و عابران را ممكن 

می سازند. 
    در فیلم »مرد سوم« و در بستری مهیج، در شهر وین درست پس از جنگ جهانی دوم، پنجره های 
رو به خیابان، نقش مهمی در سیر داستانی فیلم ایفا می كنند. شخصیت های فیلم با صحبت یا مشاهده 
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فیل افراد از طریق پنجره ها، پیرامون این تعقیب و گریز، تصمیماتی ماهرانه اتخاذ می كنند و طی تسلسلی 
از رخدادها، عاقبت فرد تبهكار دستگیر می شود. دید از پنجره به خیابان، جداره و بافت شهر می تواند 
برای  دریچه ای  به عنوان  پنجره ها می توانند  نیز  و  نمایان سازد  به خوبی  را  میان ساختمان ها  مقاطع 

نظارت بر وقایعی كه در محیط شهری رخ می دهد، به كار روند.

»رویای خیس«
ایران، به دلیل وضعیت خاص فرهنگی و وجود حریم بین فضای خصوصی و عمومی،  در سینمای 
پنجره ها همواره نقش مهمی را ایفا كرده اند. از فیلم »خانه دوست كجاست« كیارستمی تا به امروز و 
در فیلم هایی چون »كافه ستاره« و »رویای خیس«، پنجره ها همواره وسیله ارتباطی با فضای بیرون 
از قلمرو شخصی بوده اند. در فیلم »رویای خیس« زندگی پسر جوان پس از دیدن دختر همسایه از 
بدین نحو  دلیل محدویت های موجود، همچنان  به  ارتباط  این  و  به خود می گیرد  پنجره شكل دیگری 
ادامه می یابد. پنجره عالوه بر این، برای نظارت و سرك كشی به خیابان مورد استفاده قرار می گیرد و 
همین بیانگر اهمیت نظارت بر فضای محله به وسیله ساكنان است. بدین ترتیب پنجره های امروزی نیز 
آستانه ای نیمه خصوصی رو به سوی فضای عمومی بیرون هستند. پدیده ای كه در شهر سنتی وجود 

نداشت و امروز باید هم به كاركرد و هم به طراحی آن اندیشید. 
     همانطوری كه این فیلم ها نشان می دهند، زندگی عمومی و خصوصی در شهرها ممكن است تنها با 
یک دیوار از یكدیگر تفكیک شده و این امكان را برای پنجره ها فراهم نماید تا تفكیک و جدایی و ارتباط 
و اتصال را به صورت توأمان متجلی سازند. چنین وضعیتی از حیات شهری، بسیار ظریف، نافذ و در 

پاره ای اوقات خطرساز و تهدید كننده زندگی خصوصی است. 

تاالرها، البی ها و حیاط ها: 
نقشی كه تاالرها، البی ها و حیاط ها به عنوان فضای شهری در معماری معاصر غرب دارند، در ایران 
معماری  در  می گردد.  ایفا  مساجد  حیاط  نظیر  نیمه عمومی  و  عمومی  حیاط  های  توسط  عمده  به طور 
گذشته، عمدتًا حیاط مركزی، محل گردهم آمدن اهالی خانه بوده است )نقشی كه بعدها و در مجتمع های 
مسكونی، البی ها عهده دار شدند(. به همین علت رویدادها و تعامالتی كه در این فضا شكل می گیرد، نقش 
به سزایی در طراحی ایفا می كند و از طرف دیگر طراحی نیز باید برای انجام این فعالیت ها زمینه سازی 
كند. بنابراین نمایش این روابط می تواند جنبه هایی از طراحی را كه در واقعیت به ندرت امكان بروز پیدا 

می كند، بازسازی نماید.

»نبرد الجزایر«
دوربین ها در فیلم های شهری با عبور از خط آسمان، خیابان ها و كف پنجره ها، آنها را به هم پیوند 
می دهند. آنها همچنین از پلكان ها باال و پایین رفته، در البی ها به انتظار می ایستند، و از میان تاالرها 
حركت می كنند تا نشان دهند كه فضاهای كوچک موجود در سلسله مراتب فضایی شهر نیز به نوبه 

خود مكان هایی غنی، ارزشمند و جالب هستند.
    فیلم های شهری، با نمایش این فضاهای كوچِک واسط میان فضاهای عمومی و خصوصی، درصدد 
هستند تا پیچیدگِی نمودار فضایِی شهر و نیز تجربه حیات شهری را بهتر نشان داده و بر اهمیت طراحی 

معماری و فضاهای نیمه خصوصی آن در شكل دهی به فضای شهری تأكید نمایند. 
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اندازه فیلم مستندگونه »نبرد الجزایر« در نمایِش روشِن چنین پیچیدگی ای موفق  شاید هیچ فیلمی به 
حیاط،  الجزایر،  در  می كشد.  تصویر  به  را  الجزایر  انقالب  از  موفق  بازآفرینی  یک  كه  فیلمی  نباشد؛ 
و  است  خانوادگی  آیین های  و  مراسم   برگزاری  و  كودكان،  پرورش  و  تربیت  پخت و پز،  برای  محلی 
الجزایر.  انقالبیون  مخفی  جلسات  برگزاری  برای  محلی  می شود،  داده  نشان  فیلم  در  همان طوری كه 
بدین ترتیب فضایی نیمه خصوصی یا فضایی واسط در درون فضای خصوصی شكل می گیرد تا عدم 

پاسخگویی فضاهای عمومی را برای عملكرد هایی خاص جبران نماید. 

»فرش باد«
فضای واسط؛ این همان چیزی است كه به ویژه در اصفهان به وفور یافت می شود. »فرش باد« از این 
نظر بهترین فیلم محسوب می گردد. دوربین از بین كوچه ها عبور می كند، گشودگی ها و تنگ شدگی ها را 
می نمایاند و از فضای ورودی خانه به حریم خصوصی وارد می شود. اما این حریم خصوصی خود 
فضای عمومی دیگری برای افرادی است كه برای یک هدف مشترك مثل پختن غذا، بافتن فرش و یا 
رنگرزی كنار هم گرد آمده اند. در این فضا بچه ها بازی می كنند، بزرگترها حرف می زنند و در عین حال 
فعالیت می كنند و تمام شور و حال زندگی و چه بسا به دلیل امنیت حریم خصوصی، بیشتر از فضای 
عمومی بیرون، در آن در جریان است. این فیلم توانسته است یک بازنمایی موفق از كاركرد فضای 

شهری، عمومی، نیمه عمومی و خصوصی باشد.
حامی  كه  كنند  طراحی  را  فضا هایی  بخواهند  شهری  برنامه ریزان  و  طراحان  چنانچه  بنابراین       
با  این جز  و  آورند  فراهم  را  آن  انجام  زمینه  باید  گیرد،  آنها صورت  در  باید  كه  باشند  فعالیت هایی 
شناخت از نحوه زندگی و فعالیت مردم در فضا و چگونگی بهره برداری از آن میسر نیست. دوربین 

یكی از بهترین ابزارها برای ورود به حریم زندگی اشخاص و بازنمایی كاركرد فضای فعالیت است.

مبلمان شهری: 
مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل، اشیاء، دستگاه ها، نمادها، خرده بناها، فضاها و عناصری 
گفته می شود كه چون در شهر و خیابان و به طور كلی در فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی 
دارند، به این اصطالح معروف شده اند. طراحی مبلمان شهری، از آن حیث كه اواًل می تواند تأمین كننده 
نیازهای فضایی باشد و ثانیًا به زیباسازی جلوة شهر و فضاهای شهری كمک نماید، اهمیت می یابد. 
بر همین مبنا توجه به این عناصر و آسیب شناسی آن و همچنین تجزیه و تحلیل فضا با وجود یا فقدان 

مبلمان شهری، در بازنمایی آن اهمیت ویژه ای می یابد.

»سالم بمبئی«
در فیلم »سالم بمبئی«، بر نقش مبلمان خیابانی در حیات شهری تأكید بیشتری می شود. داستان فیلم 
مربوط به پسری طردشده و بی بندوبار در بخش روستایی هند است كه كشكمش های او را در جهت 
خیابانی  كودكان  و  زنان  دستفروشان،  میان  از  جایگزین  و  ثانی  خانواده ای  تشكیل  و  معاش  تأمین 

زاغه های بمبئی، نشان می دهد.
     در بلوك های ساختمانی استیجاری كه لوكیشن اصلی فیلم هستند، سایه بان ها، برزنت ها و پتوهایی 
از دیوارها و بالكن ها آویخته شده اند تا برای گاری ها، سطل های زباله و بساط دستفروشان ایجاد سایه 
نمایند، دستفروش هایی كه هر روز اجناس خود را از نوشیدنی های سبک گرفته تا وسایل برقی در زیر 
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فیل این سایه ها به فروش می رسانند. این لوكیشن ها نشان می دهند، مبلمان شهری ممكن است یک فعالیت 
بیامیزند.  یا اجتماعی را به سوی یک فضای عمومی كشانده و آن فعالیت را با حیات شهری  تجاری 
برگزاری  برای  را  دارد، بستری  بر كاركرد خدماتی ویژه ای كه  مبلمان شهری عالوه  فیلم ها،  این  در 
نشست ها، تبادالت و تعامالت فرهنگی، جمع آوری اطالعات و فعالیت های سیاسی به وجود می آورند. 
ابعاد، استفاده و نیز  بنیادین،  با پهن و جمع شدن خود در مواقع لزوم، به شكلی  منسوجات و مبلمان 
تصویر ذهنی خیابان را بر اساس زمان و نیز شرایط اقلیمی تغییر می دهند. بدین ترتیب آشفتگی سیمای 
بصری شهر و مبلمان خیابان، نمادی از آشفتگی وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه مربوطه را به 

نمایش می گذارد. 

»بوتیک«
به دلیل ضعف كیفی در فضاهای شهری ایران،  مبلمان شهری فاقد نقش و یا دارای نقش كمرنگی در 
فیلم ها هستند. مبلمان شهری رایج مثل نیمكت ها و سطل های زباله و یا گلدان ها و... در فیلم های بررسی 
شده به ندرت مشاهده شده اند. این در صورتی است كه در فیلم های غیر ایرانی و مربوط به كشورهای 
رخ  عناصر  این  بر  تكیه  با  بیرونی  فضای  در  داده  روی  اجتماعی  تعامالت  از  بسیاری  توسعه یافته، 

می دهد.
    فیلم بوتیک، داستان دختری را روایت می كند كه به طور تصادفی با پسری آشنا می شود و وی را 
نیز درگیر مشكالت خود )نظیر بی خانمانی یا بیماری اش( می كند. حركت این دو جوان در شهر برای 
یافتن جایی برای اسكان و یا مطب دكتر و یا پرسه زدن های بدون هدفشان، چشم اندازی از شهر را 
یا گپ زدن،  و  میوه  استراحت، خوردن آب  برای  به وجود فضایی  نیاز  دو، علی رغم  این  می نمایاند. 
مجبورند ایستاده و بدون مكث، دست به انجام این فعالیت ها بزنند. این موضوع خود بر نقش عبوری 
خیابان تأكید بیشتری می ورزد و عدم طراحی خیابان به عنوان فضای شهری پاسخ ده را یادآور شده و 

می تواند نقش این عناصر را در ایجاد حضور پذیری آن روشن نماید.

صداها: 
محدود كردن تصویر ذهنی شهر به عوامل قابل رؤیت نمی تواند یک حكم قطعی باشد. ادراك فضا كه به 
حس مكان یابی و جلوگیری از گمگشتگی می انجامد، از طریق حواس مختلف صورت می پذیرد. شهر و 
نقاط مختلف آن، عالوه بر اجزاء قابل رویت، تصویری قابل شنودن، استشمام، چشیدن و لمس كردن 
را نیز داراست. یكی از مواردی كه می تواند از یک مكان در ذهن باقی بماند، اصواتی است كه در آن 
شنیده می شود. همچنین خاطرة فضا نیز می تواند بسته به صدایی كه شنیده می شود تغییر كند. در 
محیط های طبیعی صداهایی نظیر صدای آب، صدای آبشار و صدای باد از عناصر قابل ادراك در محیط 
بوده كه از تصویر ذهنی محیط نیز قابل تفكیک نیستند. بنابراین تصویر ذهنی ناشی از صدا، عالوه بر 
این كه خاطره ای از مكان را در ذهن تداعی می كند، خاطره ای از زمان را نیز در بر دارد. بدیهی است، 
در حالی كه پرداختن به این جنبه در آموزش متداول شهر سازی دشوار است، به راحتی در فیلم منعكس 

شده و قابل بررسی است.

»جعبه چینی«
در فیلم های »شهر عریان«، »كار درست را انجام بده«، »مرد سوم« و »نبرد الجزایر«، اصوات خیابان 
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شامل صدای  افراد و گام های شان و نیز ترافیک به درون فضاهای داخلی نفوذ می كرد. همانطوری كه 
این فیلم ها نشان می دهند، اصوات محیطی با زندگی شهری درآمیخته هستند و نمود بارز و آشكار آن 
در فیلم »جعبه چینی« مشاهده می شود. فیلم با تغییر قوانین انگلیسی به چینِی هنگ كنگ در سال 1997 
آغاز می شود و صدای ماشین ها، هواپیماها، قایق ها، آتش بازی ها، آژیرها، ناقوس ها، سوت ها، گریه های 
كودكان، و... را نشان می دهد كه بحث های مردم پیرامون سیاست، اقتصاد و روابط شخصی را مختل 
نموده یا به تدریج از بین می برد. در موسیقی متن فیلم، صدای ناشی از سقوط شمع نگهدارنده یک بنا 
در یک سایت ساختمانی، استعاره ای از ضرباِن قلب دو شخصیت یا كاراكتر اصلی فیلم را بازنمایی 
می كند. فیلم مذكور در هنگ كنگ، محاورات و بازتاب های شخصی ممزوج در اصوات مختلف موجود 

در كوچه ها، بالكن ها و پنجره هاِی بافت متراكم و نفوذپذیر شهر را به نمایش می گذارد. 

»بید مجنون«
در تمام فیلم های شهری سینمای ایران صدای بوق و همهمه مردم در فضاهای عمومی، صدایی مشترك 
است. در »بید  مجنون« به دلیل تأكید بر دریافت غیر بصری نقش اول كه در قالب شخصیتی نابینا ظاهر 
گردیده و تأكید بر حواس غیر بینایی، فیلم با صدای آب شروع می شود و صدای باد، موسیقی، پرندگان 
ادامه می یابد. اگرچه هنگام حضور شخصیت های حاضر در  و باران و رعد برق، حتی صدای برف 
به سایر  فیلم ساز  اما  مترو شنیده می شود،  یا  و  عبور  در حال  فضاهای شهری صدای خودروهای 
صداهای فضای عمومی شهر توجه چندانی نشان نداده؛ در حالی كه می توانست براین بعد از فضای 
غیر خصوصی و صدای حاصل از عوامل غیر طبیعی نیز تأكید نماید. این فیلم یكی از بهترین نمونه های 
تجربه سمعی فضای شهری است، كه به بیننده این فرصت را می دهد كه تجربه محیط شهری را بدون 

تكیه بر بینایی متصور شده، با ابعاد مختلف آن آشنا شود. 

خودروها:
اتومبیل  ورود  با  اخیر  سال های  در  كه  سواره  مقیاس  به  پیاده  مقیاس  از  شهر  در  دید  زاویه  تغییر 
به عنوان عنصری مدرن در شهر اتفاق افتاده، تغییراتی را موجب گردیده است. به عبارتی، خودروها 
اواًل به كاهش زمان دسترسی كمک كرده اند و ثانیًا با افزایش سرعت حركت، امكان تماشای بسیاری از 
اجزاء فضا را سلب كرده اند و در عوض به طراحی نمادها و نشانه های واضح منجر گردیده اند كه در 
ضمن حركت سریع قابل رؤیت باشند. در حوزه مكان نیز با فراگیر شدن اتومبیل در شهر، مفهوم فاصله 
تفاوت كرده  است. عالوه بر موارد فوق، اتومبیل مسائلی را نیز به همراه خود مطرح كرده است. نیاز به 
اختصاص فضایی جداگانه در مسیرها و معابر كه تا حد محدود شدن حركت پیاده پیش رفته است و 
همچنین مسائلی نظیر افزایش ترافیک و تصادفات از نتایج اولویت دادن بیش از حد به حركت خوردو ها 
است. این موضوع، دستمایة بسیاری از فیلم هایی قرار گرفته است كه به نقد اتومبیل می پردازند و یا 

اتومبیل را جزئی از داستان و شهر قلمداد كرده و آن را به عالوه معابر لوكیشن خود قرار داده اند.

»سقوط«
لس آنجلس یكی از خودرو-محور ترین شهرهای جهان است و نقش خودرو در فضای شهری و حیات 
اجتماعی نقطه عطف و كانون توجهات در فیلم »سقوط« است. سیر داستان فیلم برخی از ساكنان بومی 
 لس آنجلس را كه تا آن لحظه از فیلم با هم ارتباطی نداشتند، در حال حركت با خودروهای شان تعقیب 
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فیل می نماید. خودروها برای افراد حاضر در این فیلم به مثابه یک فضای خصوصی است كه انجام انواع 
فعالیت های شخصی را در فضای عمومی خیابان را ممكن می سازد؛ نشانه هایی از طبقات و نژادهای 
مختلف اجتماعی را در شهری الیه الیه )از منظر اجتماعی و نژادی( نشان می دهد؛ و فضایی امن را در 
یک محیط ناامن و تهدید آمیز شهری ارائه می كند. همان گونه كه این فیلم نشان می دهد خودروها نقش 

مهمی در تشخیص فضاهای شهری و محالت و همچنین خلق تنوع و نمایش بهتر بافت شهری دارند.
 

»تقاطع«
در فیلم »تقاطع«، خودروها به شكل قابل توجهی در فعالیت، ازدحام و سروصدای شهر دخیل هستند. 
خودروهای در حال حركت، با ایجاد كنتراست هایی میان خیابان های كم ترافیک و ُپرترافیک، بولوار ها، 
گذرگاه ها و معابر، خیابان های شریانی با هشت خط حركتی؛ خیابان های شمالی- جنوبی و شرقی- 
غربی به درك روابط فیلم كمک می كنند. فیلم با صحنه ای از یک خیابان شروع می شود و زنی مقداری 
گل را به كودك تحویل می دهد تا در چهارراه ها و تقاطع ها بفروشد. همین می تواند نقش گره ها را در 
شهر به خوبی بازگو نماید. نقطه عطف فیلم در یكی از این بزرگراه ها اتفاق می افتد كه در حقیقت فضایی 
از آن استفاده  با هم، به طور مشترك  ارتباطشان  از كشف  است كه تمام شخصیت های داستان، قبل 
می كنند. قسمت عمدة فیلم را صفی از خودرو های در حال سكون و انتظار در راه بندان یا در حال حركت 
تشكیل می دهد و صدای بوق های ممتد آن نیز در پس زمینه به گوش می رسد. حتی شب نیز، علی رغم 
حضور رویدادهای دیگر، با چراغ های خودروها شناسایی می گردد. اوج این موضوع دور نمایی است 
كه از شهر است گرفته شده و آنچه بیش از همه در آن مشهود است، چراغ هایی است كه خط بزرگراه ها 

و ماشین ها را نشان می دهد و به وضوح بر روشنایی منازل تسلط دارد.
    در فیلم تقاطع، راه ها بوسیله خودروها توصیف شده و حتی هریک از اتومبیل ها می توانند شخصیت 
نقش  بلكه  نیستند،  نقل  و  حمل  برای  وسیله ای  فقط  ماشین ها  كنند.  بازگو  را  دیگران  حتی  و  راننده 
اجتماعی، زیبایی شناسی و ایجاد نظم فضایی در شهر را ایفا می كنند. بدین ترتیب در این فیلم ها تبدیل 
شهری كه معبر تنها بخشی از آن بود، به شهری كه معبر و وسیله نقلیه همه حیات آن را رقم می زند، 

دیده می شود. 

لبه ها و موانع]23[: 
»لبه« )Edge( به عاملی اطالق می شود كه نه به عنوان راه، بلكه به صورت مرز، بین دو بخش متفاوت 
شهر قرار گرفته باشد. لبه ها نظیر ساحل ها، لبه ساخت و سازها، دیوار ها و غیره، عناصر برون گرایی 
هستند كه كاركرد مرزهای محیطی را دارا هستند. همچنین موانع نیز عناصری هستند كه در تالش برای 
جهت دهی به حركت و نهایتًا تعریف رفتار استفاده كنندگان فضا طراحی می شوند. نحوه استفاده از لبه 
و كاركرد آن یكی از موضوعاتی است كه اهمیت ویژه ای در طراحی شهری دارد و به عنوان یكی از 
مباحثی كه دانشجویان موظف به ارائه پروژه مرتبط با آن هستند، قلمداد می شود. دانشگاه میشیگان 
برای این موضوع، فیلم »دوچرخه بیجینگ« را به لحاظ وقوع داستان در لبه خط راه آهن در نظر گرفته 

است. 

»دوچرخه بیجینگ«
در بسیاری از فیلم ها، لبه ها و گپ های شهری، شخصیت های فیلم را قادر می سازند تا به دور از چشم 
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و مداخله دیگران، به بازی، تفكر و یا فعالیت های مشروع یا نامشروع بپردازند. چنین فضا هایی برای 
جوانان حاضر در فیلم »دوچرخه بیجینگ«، فرصتی را برای شناخت جامعه شان فراهم می كند. سیر 
داستانی فیلم، یک جنگ مداوم میان یک پیک )یک پسر جوان( و یک دانش آموز دبیرستانی است كه 
است.  فروخته شده  به دومی  و  دزدیده شده  اولی  از  كه  دارند  را  مالكیت دوچرخه ای  ادعای  دو  هر 
همان طوری كه این دو یكدیگر را یكی با دوچرخه و دیگری با پای پیاده در شهر تعقیب می كنند، از 
فضا هایی عبور می كنند كه از آن جمله می توان به حاشیه ریل راه آهن، محوطة بناهای در حال ساخت، 
زیر گذرها و لبه رودخانه ها اشاره نمود. این فضا ها، محیط های مخاطره آمیزی هستند كه بزرگساالن از 
آنها اجتناب كرده و در نتیجه جوانان از آن استفاده می كنند. نوجوانانی كه از چنین فضاهایی در جهت 

اجتماعی شدن و تعامل با دیگران، جنگ و نزاع، انجام معامله و... بهره می گیرند. 

»مرسدس«
لبه ها و موانع شهری استفاده می شود كه طیف وسیعی از قطعات  از  در سیر داستانی فیلم ها، اغلب 
خالی تا لبه رودخانه ها را شامل می شود. فیلم مرسدس از یک انبار اتومیبل های اسقاط شده آغاز و به 
همان نقطه ختم می شود. جوانان حاضر در این فیلم نیز همانند »دوچرخه بیجینگ« انباری را پاتوق خود 
كرده اند كه محل تجمع آنها بوده و قرارگاه رفتاری آنها محسوب می شود. چنین فضا هایی معمواًل محل 
تجمع جوانان و یا افرادی می شوند كه سعی در بخشیدن رنگ تعلق خود به فضا دارند و در محیط های 

فعلی شهری امكان آن را نمی یابند. 
نیز چنین  ایران  لبه آب ها در سینمای  و  بزرگراه ها  راه آهن، شانه  دیگر شهری چون خطوط  لبه های 
كاركردی دارند و اگرچه ممكن است در ظاهر فضایی جنبی و حتی خنثی باشند اما به طور بالقوه اهمیت 
زیادی در تجربه مردم از شهر دارند. مردمی كه از این فضا ها منطبق بر نیازهایشان استفاده كرده و بر 
اهمیت آن می افزایند. بدین ترتیب فضاهای از دست رفته و فراموش شده به طراحان بازنمایی می شود 

تا بار دیگر مورد توجه و موضوع كار قرار گیرند. 

نقشه ذهنی: 
كه در ذهن  از شهر است  نقشه ذهنی شهر، مفهومی  است كه عمدتًا معرف مجموعه عواملی  مفهوم 
سپرده می شود. این عوامل موقعیت انسان را در شهر تعریف می نمایند و در ایجاد حس جهت یابی و 
عالوه بر آن حس تعلق، هویت و امنیت روانی مؤثرند. این مفهوم، تصویری است كه از نظام فضاها 
و عناصر شهر در خاطر شهروندان به جا می ماند و در قالب یک نقشه از ارتباطات فضایی در ذهن 
می ماند. اگرچه بازنمایی این موضوع در فیلم به آسانی ممكن نیست اما از البه الی دیالوگ ها و روایت 
فیلم می توان به خوانایی شهر و عدم گمگشتگی و یا عبارتی میزان سهولت جهت یابی در شهر پی برد. 
دو فیلم منتخب توانسته اند به سبک خود به وجود نقشه ذهنی در شهروندان اشاره كنند. در فیلم »الو 
جونز« با اشاره به كاركرد های فضا قبل از متروك شدن آن و در فیلم »كافه ستاره« به وسیله تندی 

حركت عابر پیاده در بافت ارگانیک و گم نشدن او به تصویر درمی آید.

»الو جونز«
نوجوانان حاضر در فیلم »دوچرخه بیجینگ«، از طریق پیگیری و ارتباط با لبه ها و موانع شهرهای شان، 
نقشه شخصی خود را از شهر شكل می دهند. این نقشه های ذهنی نیازها و فعالیت های گروه اجتماعی 
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فیل از بیرون به آن  افرادی كه  یا  بیگانگان  خاصی را منعكس می كنند و به همین دلیل ممكن است برای 
می نگرند چندان آشنا و قابل درك نباشد.

     اختالف و تمایز بین نقشه ها، موضوع و دستمایه مشترك تمام فیلم های شهری است. در فیلم »الو 
جونز«، یک كمدی عاشقانه در شهر شیكاگو شكل می گیرد. بر خالف تصور ذهنی و پیش زمینه از شهر 
شیكاگو، انجمنی از دوستان و جوانان، فضایی متروك را از محیط صنعتی شده شهر به تصرف خود 
مكالمات شخصیت های  میان  در  است.  از صمیمیت  پر  و  غنی  بسیار  نظر حسی،  از  كه  آورده اند  در 
پیچیدة فیلم، به لحاظ فكر و اندیشه، می توان نقشه ای منسجم از تجارب و سلیقه های فرهنگی مختلف را 

از طریق گردش های كوتاه آنها با موتور سیكلت و تاكسی از شهر برداشت نمود. 

»کافه ستاره«
مضمون فیلم »كافه ستاره« غربت انسان، در از دست رفتن هویت خویش است. »از دست رفتن هویت« 
در قالب تخریب یک محلة قدیمی به تصویر كشیده شده است. بنابراین، كلیه روابط ساكنان این محله 
قدیمی، سرزندگی آن، ساكنان و الیه های پیچیدة زندگی آنها كه در كالبد محله جریان دارد، به ویژه 
تصویری كه سالومه )هانیه توسلی( از محلة آرمانی خود به صورت نقاشی می كشد، همگی دال بر وجود 

نقشة ذهنی برای هر یک از این افراد است.
    ترسیم نقشه ای از فعالیت های جاری در فیلم و ثبت گونه خیابان ها و ساختمان هایی كه این فعالیت ها 
در آن به وقوع می پیوندد می تواند تمرین مؤثری برای آموزش نقشه های شخصی و غیر رسمی باشد 
كه افراد و گروه ها از شهر و محله خود تولید می كنند و الیه های مختلف این نقشه ها در میزان پیچیدگی 

و معانی ضمنی شهر دخیل هستند.

خاطرات و اندیشه ها:
زندگی شهر در فضاهای همگانی رقم می خورد. فضا هایی كه محل حوادث و وقایعند. این حوادث و 
وقایع، خاطره ها را رقم می زنند كه گاه فردی و گاه جمعی هستند. خاطره ها در كالبد شهر، نشانه ها را 
می سازند و در جریان انباشت خاطرات در چند نسل، نشانه به نماد تبدیل می شود و نهایتًا نمادها به 
زبان و فرهنگ شهر شكل می دهند. فراگیری این مبحث از طریق فیلم به وسیله دیالوگ ها و مكالمات 
شخصیت های فیلم، قابل استنتاج است. دریافت حس نوستالژیک افراد نسبت به فضاهای از دست رفته 
و مرور خاطرات می تواند در بازسازی فضاهایی كه دارای خاطره فردی یا جمعی هستند، كمک شایانی 

نماید.

»آسمان بر فراز برلین«
در فیلم »آسمان بر فراز برلین«، فرشتگان بر فراز آسمان برلین در پروازند. این فرشتگان با قدرِت 
این  از  استفاده  با  آنها،  تقسیم می كنند.  گوناگون  به بخش های  را  خواندن ذهن مردم، جریانات شهر 
و  مرگ  میزان  خانواده،  سیاست،  در خصوص  كه  را  افكاری  و  برلین  اهالی  روزانه  زندگی  توانایی، 
دارند مشاهده كرده و همچنین می توانند فضاهای عاطفی  امیال و خواسته های خود در ذهن  و  میر 
خصوصی ای را كه اهالی شهر برای بیان احساساتشان در آن به سر می برند و بازتاب آن به وسیله 
شبیه سازی خیابان ها، ساختمان ها و نشانه های اطراف متجلی شده، ببینند. این فضا ها از لحاظ زمانی 
به عقب و جلو حركت كرده )برلین پیش از جنگ جهانی دوم، برلینی كه تحت بمباران قرار داشت، زمان 
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این باشد كه شهر بیش از آنكه مكانی  حال شهر و...( و با زمان و مكان واقعی می آمیزد تا نشانگر 
كالبدی باشد، یک مفهوم وجودی است. 

»نیمه پنهان«
فیلم »نیمه پنهان« در دو دوره مختلف اوایل انقالب و دهه هشتاد می گذرد. آرامش و ثبات این دهه در 
تقابل با شور و هیاهوی اواخر دهه پنجاه قرار گرفته است. در دوره اول فیلمساز به دنبال مكانی برای 
وقوع تظاهرات ها، برخوردها و جنب و جوش ناشی از فعالیت های سیاسی، به جز چند خیابان، ترجیح 
داده از فضای دانشگاهی استفاده كند تا بتواند این نوع از تعامالت را بازنمایی كند. به ویژه از آنجا كه 
برای میتینگ های خیابانی نیاز به فضای مكث داشته و به فقدان گره ها و میادین در شهر آگاه بوده، از 
آمفی تئاتر روباز دانشگاه بهره جسته است. اما به غیر از این فضاها، سری هم به برخی از خیابان ها زده 
و جداره ها و كف را با تمام جزئیات نشان می دهد و در نتیجه با نمایش سبک معماری و فعالیت جاری

در آن توانسته مخاطب را به درك زمان نائل آورد. در فیلم »نیمه پنهان«، اگرچه خیابان ها به عنوان 
تا شده  سبب  نكته  همین  اما  مطرح اند،  آن  در  حاضر  خودروهای  تراكم  با  و  مواصالتی  محور  یک 

جدول شماره 1: آموزه ها و تمرین های اتخاذ شده از فیلم ها )مأخذ: نگارندگان(
  نيتمر  آموزه  لمينام ف  

 نقشه يك همانند ها  و ساختمانها كاگرام بلويد  در باد يشمع  انيشهر عر  1
تواند به غنا و   ميي و انتزاعيبعد ، دويشطرنج

  .دي نماكمك ياربركنوع  احساس زمان و

لم در آن ي في اصليها تيه شخصك ييها ابانيس از خكياس
ها، انواع  ابانيسه نمودن نوع خينند و مقاك  مياركا ي يزندگ

  . اباني در طول خيعيمنظر طب  و عناصرها ياربرك، ها ساختمان
ار درست را ك  2

  انجام بده
 يها فشك با يدختر

  يتانك
 و يه، مطالبات اجتماعگان  چندييف فضاي تعار
تواند در شهر با تمام   مي،ي انسانيها تيفعال

  .ش رخ دهديها تيمحدود

 از تمام فهرستيه ي ته،ها و عناصر آن و ابانياز خاي  م نقشهيترس
 يلم روي نشان داده شده در فيها ابانيه در خك ييها تيفعال
  .دهد مي

م ي حريتوانند به آسان  ميابانيرو به خ يها پنجره  سي خيايرو  مرد سوم  3
نند و مردم ك متصل ي عمومي را به فضايخصوص
سازند تا همزمان در هر دو عرصه   ميرا قادر

ق يات دقي از خصوصيكين يا. حضور داشته باشند
  را رقميات شهريز از حيآم  مخاطرهيو گاه

  .زند مي

ابان با توجه يگر خيها به سمت د ان ساختماني از ميم مقاطعيترس
د دارند و توجه به يابان ديه به خك ييها  و پنجرهها ه جدارهژه بيو

   .لمي در طول فها استفاده مردم از پنجره
  

ها و   خيابان،ها فضاهاي واسط نيز مانند خانه  فرش باد  رينبرد الجزا  4
 بخشي پيچيده و عنوان بهتوانند   مي،ميادين

حيات شهري ايفا   نقشي مهم را در،قدرتمند
  .نمايند

هايي كه  دار مانند خانه  يا مقاطعي از يك خانه حياطها م پالنترسي
هاي  يابي فعاليت در فيلم نمايش داده شدند و شناسايي و مكان

   .گيرد اي انجام مي مختلفي كه در چنين خانه

ها و   خيابان،ها مبلمان شهري نيز مانند ساختمان  يكبوت  يسالم بمبئ  5
 كاراكتر و ، قادر است در تعيين شكلروها پياده

نوع استفاده از فضاي شهري نقش مهمي را ايفا 
  نمايد

 شده در  داده بلوك ساختماني استيجاريِ نشان ترسيم نمايي از
 استفاده   و محل،هاي مختلف مبلمان شهري  و نمايش گونه،فيلم

   .شود هايي كه از آن مي و نوع استفاده

 يواج در شهر، جزئل وجود و رياصوات به دل  د مجنونيب  ينيچجعبه   6
  . هستنديني از ارتباط مردم با شهرنشكنفيال

 يت اصليلم و توسط شخصيه در طول فك ييادداشت صداهاي
ن صداها با ي از ارتباط ايه فهرستيشود و ته  ميدهيشن
  .رديپذ  ميه انجامك ييها تيفعال

ه كستند بليله حمل و نقل نيخودروها تنها وس  تقاطع  سقوط  7
رده كفا ي در شهرها ايشناخت بايزو  ي اجتماعينقش
  .نندك  ميكمك شهر يي فضايبخش ز به انتظاميو ن

ها از خودرو،  لمي فيت اصلي استفاده شخصين چگونگييتب
 ياتيه هر خودرو بر چه خصوصكنيص انواع خودروها و ايتشخ

  .ندك  مياز راننده داللت
دوچرخه   8

  نگيجيب
 به ياثر و جانب ي به ظاهراًكه شهر يحاش  وها لبه  مرسدس

 ي مردمي توان بالقوه برايرسند، دارا  مينظر
ت آنها در ياز خود و اهميه بر اساس نكهستند 

  استفادهييها انكن ميجهت تجربه شهر، از چن
  .نندك مي

نجا دور هم آلم در ي فيه اشخاص اصلك ييها انكردن مك فهرست
  .ها انكن ميادداشت نحوه استفاده از ايشوند و   ميجمع

 نقشه يليفام اي ي مختلف شخصيها افراد و گروه  افه ستارهك  الوجونز  9
نند ك  مي و متعلق به خود را از شهر رسميررسميغ
 يدگيچي و پيدهنده معان ه از آن نشانيه هر الك

  .دگاه آنان استيشهر از د

  انجامها لمي فيت اصليه شخصك ييها تياز فعالاي  م نقشهيترس
ن يه اك ييها ابانيها و خ انواع ساختمان رفتن، با در نظر گدهند مي
ن ي رفت وآمد بيشود و توجه به چگونگ  ميها را شامل تيفعال
  .آنها

آسمان بر فراز   10
  نيبرل

 ي و هم عاطفيالبدك هم ي ساختاريشهر دارا  مه پنهانين
  .است

لم و شرح دادن رابطه ي فيها تي از شخصيك با هريپندار همذات
  . با شهريكهر
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 از آن برای برقراری تعامالت اجتماعی و به عنوان مثال پخش اعالمیه استفاده شود. رابطه شخصیت 
اصلی فیلم و گروهک ها با شهر نشان می دهد كه شهر ساختاری كالبدی و عاطفی است. گریز فیلم ساز 
مبین  مختلف،  فضاهای  در  او  حضور  به  بنا  اصلی  نقش  خاطرات  مرور  و  قبلی  به  فعلی  فضای  از 

خاطره انگیزی و معانی انضمامی فضاست. 

نتیجه گیری
اگرچه فیلم یكی از ابزارهای ارتقاء سطح دانش طراحی شهری به شمار می رود، اما باید توجه داشت كه 
طراحی نمی تواند تنها با اتكاء به زمینه در فیلم انجام پذیرد؛ زیرا فیلم در بیان خود از ابزارهای دیگری 
همچون بزرگ نمایی، حذف، جابه جایی دوربین، میزانسن و.. استفاده می كند و بنابراین فرایند ارزیابی، 
تدوین راه حل و اجرای طرح ممكن است تا حدی دور از واقعیت باشد. به عالوه از آنجا كه فیلم ساز 
تمامی زوایای یک صحنه را به تماشاگر نشان نداده است، بیننده در حین مشاهده یک صحنه، تصوری 
نزدیک به یقین از شرایط فضای صحنه به دست می آورد. به همین دلیل، این پژوهش بیانگر نكات ظریف 
و حساسی در زمینه آموزش طراحی شهری است. از جمله این نكات می توان به مباحثی كه در طی 
فیلم فراگرفته می شوند و پروژه یا تمرین مرتبط به آن اشاره كرد. بر اساس تحلیل انجام شده روی 
فیلم های منتخب، آموزه ها و چگونگی كاربرد فیلم ها برای آموزش طراحی شهری، در جدول شماره 1 

خالصه شده است:
    همانطور كه این فیلم ها نشان دادند، سكانس هایی كه در لوكیشن های شهری گرفته می شوند، برای 
از  بین المللی  برداشتی  دانشجویان،  برای  فیلم ها  این  ارزشمند هستند.  بسیار  آموزش طراحی شهری 
شهر ها ارائه می كنند كه به نوبه خود باعث شناخت تفاوت ها یا شباهت ها، تضادها یا سازگاری های 
فرم شهری و حیات اجتماعی در بین این شهرها شده و بدین ترتیب شهرهای بسیاری در سراسر دنیا 
تا مقیاس یک ساختمان  از مقیاس یک كالن شهر  فیلم ها، شهرها را  این  مورد بررسی قرار می گیرند. 
به تصویر كشیده، روابط میان اجزای اصلی شهر سازی را به وضوح نشان داده و از طریق عمق برد 
دوربین هایشان جریان های چندگانه فعالیت های شهری و فضاها و فرم های در برگیرنده این فعالیت ها و 
نیز سلسله مراتب آنها را به تصویر می كشند، كه جملگی از مباحث مهم طراحی شهری هستند. همچنین 
فیلم ها برای تفسیر یا تأویل یكی از شخصیت های فیلم )مانند شخصیت جوان هنرمند در فیلم »بر فراز 

برلین«( شهر را به مثابه یک داستان ارائه می دهند. 
    تمام آنچه گفته شد، شهر را دراماتیک، كمیک، رمانتیک و یا تراژیک می نماید. در شهرها، جایی كه 
داخل و خارج، خصوصی و عمومی از طریق یک دیوار یا پنجره، تغییرات ناچیز فرمی، یک مسیر پیاده 
یا یک پله جدا می شود، می توان بر رفتار افراد، نفوذ و تأثیری شگرف گذاشت و مسیری غنی و پربار 
را برای كاوش طراحی شهری فراهم آورد و این یكی از آموزه هایی بود كه در این فیلم ها به روشنی 

بیان شد.
    در نهایت فیلم ها، اهمیت سیر داستان را در شكل گیری پروژه ها برای دانشجویان طراحی شهری 
استفاده  دقیق شهر  و  گوناگون  و فضاهای  فرم ها  از  فیلم های شهری  كه  همان طوری  می كنند.  تبیین 
محیط های  و شكل گیری  به ظهور  كمک  برای  داستانی  یک سیر  از  است  ممكن  نیز  طراحان  می كنند، 
شهری استفاده نمایند. به ویژه فیلم ممكن است دانشجویان را تحریک نماید كه پرسش های مهمی را 
مطرح نمایند. كه از آن جمله می توان به پرسش زیر اشاره كرد: »آیا این طرح )طرح شهری( به حدی از 
پختگی، غنا و دقت رسیده است كه از داستان های چندگانه ای كه توسط من یا دیگران ساخته شده یا 
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محصول زمان است، پشتیبانی كرده و پاسخگوی آنها باشد؟«

پی نوشت ها
1. Wim Wenders
2. Wayne Wang
3 Spike Lee
4. Crawford and Kahn
5. Boston
6. Good Will Hunting
7. The Bicycle Thief
8. Salaam Bombay
9. drama
10.thriller
11. romantic comedy
12. docudrama
13. The Naked City )1949, New York City; Jules Dassin director(
14.The Third Man (1949, Vienna; Carol Reed) 
15.Battle of Algiers )1966, Algiers; Gillo Pontecorvo(
16.Der Himmel über Berlin )English title: The Sky Over Berlin(: )1987, Berlin; Wim Wenders(
17.Salaam Bombay )1988, Bombay; Mira Nair(.
18.Do the Right Thing )1989, Brooklyn; Spike Lee(
19.Love Jones )1997, Chicago; Theodore Witcher(
20. Chinese Box (1999, Hong Kong; Wayne Wang) 
21.Beijing Bicycle (2001, Beijing; Wang Xiashuai)
22.Crash )2005, Los Angeles; Michael Haggis(
23. gaps
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