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مقدمه و بیان مسئله
ميسوزد ،اما مصرانه به صفحه گوشي چشم دوختم و کانالهای
چشمانم از آلودگي هوا  
ميگذرد .پیشفروش واحدهای گلشن
چشمهايم  
ميکنم .تبلیغي از جلوی  
تلگرام را چک  
ميکنم
مال هست.به آدرس آن دقت ميکنم ،خیابان پیامبر شرقي ،نبش...با خودم زمزمه  
يعني رو به روی بیمارستان پیامبران يکم باالتر .ياد حجم ترافیک خیابان پیامبر شرقي
ميافتم.چرابايدگلشنمالساختهشود؟مرکزخريدپرديسزندگي،کوروشمال،مگامال

اکباتان و ...منطقه  ،5يک مال بزرگ است که تعدادی محله در آن واقع شده است .چه
ميشود؟ آيا اين مراکز خريد جزئي از
سازههايي  
قدرت و يا بینشي باعث ساخت چنین  
خاطرههای جمعي که به تهران قديم مربوط

ميسازند؟ آيا 
شدهاندو خاطره  
هويت تهران  
ميشدهنوزهمجزئيازهويتاينشهراست؟آياتصويرشهرتهراندردورانمعاصرتحت

سرمايهداراست؟ 

قدرتهایانحصاریوطبقه
تأثیر 
اين مراکز خريد نوع جديدی از مصرف ،سبک زندگي ،وابستگي و تصوير شهر را به
ميگردم.سینما ارم تخريب شد تا مال ساخته
ميآورند.صفحات خبری اينترنت را  
وجود  
ميشود.
شود ،ساختمان ايران اسکرين تخريب شد تا مال ساخته شود .تهران تخريب  
ميشود.بايد گذشته نابود شود تا با تغییرات
ميشود.مال ساخته  
خاطرات تهران تخريب  
خیابانهای قديمي تهران تنها يکي دو کافه از

فناوری و نیازهای جديد همراه شد؟ میان 
افههاييکهخودنهاداقتصادیهستند .
گذشتهتهرانباقياست،ک 

شکلگیری شخصیت شهرها را به مدد نوعي نمادگرايي
«وول و استراوس  
مينگرند؛ ابزاری ضروری برای آنکه ساکنان شهرها بتوانند وفور
بومي  
آنهستندراهضمکنند،باآن
تجربههاييراکهدائماًدرمعرض 
احساساتو 
رابطه بگیرند و سازگار شوند.برخي نمادهای کلیدی وجود دارند که کلیت
کنندهایچونخط


مشخص
عالمتهای

نشانههاو
ميکنند؛ 
شهررانمايندگي 
شدهای است که هر فیلمي برای معرفي
شناخته 

افق نیويورک که چنان نماد 
خراشها درنگ


آسمان
لحظهای بر تصوير آن 
مکان داستان ،کافي است تا  
سکانسهای افتتاحیه فیلم بگرداند» (وول و

کند ،سپس روی دوربین را به 
استراوس526:1958،بهنقلازبینانچیني .)57:1993،


ميکند.برخي مانند يک داستان تعريفش
گونهای توصیف  
به 
هر شهروندی شهرش را  
شبکهای که همه
ميکنند ،برخي با روابط انساني ،برخي با الگوهای اقتصادی و برخي مانند  

جایدادهاست.شیوهتعريفشهريعنيچگونهبهشهرمعنا
شباهتهارادرخود 

تفاوتهاو

عاشقانههايش ،برلین با

ميکنیم .پاريس با برج ايفل ،شانزالیزه و 
ميدهیم و آن را درک  

شدهاند .
ديوار،نیويورکبابرند(آیالونیويورک)،پکنبابرگزاریمسابقاتورزشيمطرح 
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کردهاند .آن را ارج
«اکثر مردم بودن در يک مکان خیلي خاص را تجربه  
ميخورند.حس کردن جهان لذتي خاص
مينهند و از فقدان نظاير آن تأثر  

شکلها.
رنگها و  
کردن ،صداها  ،
دارد:بازی مؤثر ،احساس و بوی باد ،لمس  
قابلرؤيت
قابلدسترسياست،جريانهوارا 
يکمکانخوبباهمهحواس 
ميگیرد.لذت مستقیم بادرک روشن
ميسازد و ادراکات ساکنین را به کار  

تکیهگاه مناسبي هستند که
معنيدار و قابل درک  
مکانهای  
بیشتر است  .
ميکنند .هويت مکاني
ارزشها بر آن تکیه  
احساسها و  

خاطرات شخصي ،
ميکند .اينکه «من اينجا هستم»
پیوند نزديکي با هويت شخصي پیدا  
ميکند»(لینچ .)168:1376
حکايتاز«منهستم» 


نشانههای شهر من تخريب
نميکنم  .
خاطرهای در آن پیدا  

شدهام .
در شهر گم  
متصلميکنندو

غولپیکرخودرابهبدنتهران
مالهای 
ميشوند.تهرانمتعلقبهکیست؟ 

شدهاند ودر زندگي
لها نشانه تهران  
آنها بشناسند.ما 
ميکنند که تهران را با  
همه را وادار  
روزمرهوفرهنگلغاتعامهحضوردارندمانندمجتمعکورشواقعدربزرگراهستاری.ازاين
رو اين مجتمع به عنوان يکي از نشانههای بارز و چرخش شهر به سوی سبک زندگي
یقلمدادميشود .

سرمايهدار

ورودیهایمجتمعکورش 

تصوير:1يکياز



چارچوب نظری
ديويدهاروی؛ پژوهشگربرجستهشهریدرنظرياتمختلفخودبهمفاهیميهمچونظهور
مدرنیته شهری ،درک فرآيند شهری تحت نظام سرمايهداری و اشکال سرمايهداری شهری
ميپردازد .والتر بنیامین شکل گرفتن معاني شهری را به واسطه خاطره و ادراک
شدن  
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بررسي ميکند  .میشل دسرتو معتقد است فضاهای شهر با خاطره ،با گردهمايي خود به
نقشههای آگاهانه يا ناآگاهانه پوشانده شده است .نقشههای ذهني از ترکیب
خودی ،با  
راههایتکراریومعموليساخته
گمانههایخوبو 
نشانهها،پاتوقهایشخصي ،
درهمجوش 

يشوند (تانیکس.)201:1388درنشانهشناسيشهریبارتفضاهایشهربهخاطرادراک
م
برایبارتبهطورشادمانهاینوعيشعراست

ييابند.شهر
ذهنبهشکليکزبانسازمانم 
نظريه ديويد
که او مايل است آن را بفهمد و آواز کند (همان .)213 :در اين پژوهش از  
هارویاستفادهشدهاست .
ميزنند :ستاری،
آيتاهلل کاشاني رسیدم .راننده تاکسيهای گذری فرياد  
به خیابان  
برميدارم.روی جدول کنار خیابان نشانه آشنايي ديدم،به
کوروش.به سمت تاکسيها قدم  
فصلنامه مجتمع تجاری ،فرهنگي کورش است.
ميرسد دفترچه تبلیغاتي است؛ اما نه 
نظر  
جشنوارهها معرفي

رستورانها ،برندها ،نتايج و اهدای جوايز 

اخبار کورش ،واحدهای تجاری ،
ميرود بلکه
نه تنها پرشتاب پیش  
ميزنم.الگوی مصرف و سبک زندگي  
شدهاند.لبخندی  

میوهفروشيبهآبمیوه
جزءالزاماتزندگيشدهاست.بهخیابانپیامبرمرکزیرسیدم.تغییر 
ميبینم .فضايي که سبک و
فروشي ،بنگاه به چلوکبابي ،تغییر جهت خیابانو ترافیک را  
بهقدم اين فضا هم کااليي برای فروش است.
قدم 
ميکند .
کیفیت زندگي ديگری را معرفي  
فضايي که دامنه آزادی ،انتخاب بین ،Reebokنوين چرم Zara ،و...است .فضايي که به
ميدهد .
نیازهابابرندپاسخ 

شیوهایغالبتبديلگرددبايدساختارادراکي
«برایآنکهيکشیوهتفکربه 
خواستهایماونیز

ارزشهاو
درآنايجادشودکهبرایاحساساتوغرايز ،
ميکنیم
برای امکانات موجود در اين جهان اجتماعي که در آن زندگي  
بهقدری در شعور
گیرايي داشته باشد.اگر چنین باشد ،اين ساختار ادراکي  
غیرقابلترديد

ميشود که آن را امری مسلم و 
جایگیر  
مشترک ما  
ميانگاريم(».هاروی )13:1391،

همانطور که
بهعالوه  
«ايجاد رضايت در عمل در هر جا مشکل خود را دارد .
ميکنند ،رضايت درجاهای مختلف،
بيشماری تصديق  
جنبشهای مخالف  

اغلب پژمرده شده يا به شکست انجامیده است.ولي بايد نگاهمان را از اين
سازوکارهای ايدئولوژيکي و فرهنگي متفاوت -مهم نیست که تا چه اندازه
ويژگيهای تجربه روزانه معطوف کنیم تا زمینه مادیايجاد

مهم هستند-به 
رضايترابهتربشناسیم(».همان .)61:


وجود مرکز خريدی چندطبقه که ايجاد اشتغال کرده بر يک زمین خاکي که آسیب
ميآورده ارجح است.طبقه متوسط شهری که درطولروزکسبدرآمد
اجتماعي به وجود  
ميکنندتادروقتو
يکباررفتنبهکوروشتهیه 
فعالیتميکنندوبعدمايحتاجخودرابا 

مينشستند و
صندليهايشان  

قبلتر روی 
مسنتر که  
صرفهجويي کنند و يا افراد  
انرژی  
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ميکنند.کوروش مال
ميکردند امروز خود را غرق در شلوغي و ازدحام مال  
خیابان را نگاه  
خواستهايمانازطريقکوروشمال

ميشودوبديهياستکهمابه
درزندگيروزمرهوارد 
توسعهيافتهرضايت

پاسخميدهیموازوجودچنینمراکزخريدوهمگامشدنباکشورهای
يکنیم و البته ديگر به ياد
داريم و موقع سفر رفتن ديگر با ديدن مال احساس غريبي نم 
ميشد .ديويد هاروی در کتاب
خواستههايمان برآورده  

نميآوريم چندی قبل چطور تمام 

تاريخمختصرنئولیبرالیسمروايتيازخاستگاهنئولیبرالیسم،گسترشآندرسطحدنیاوآثار
ميدهد«.بخشي از نبوغ نظريه نئولیبرالي نشان دادن نقابي زيبا ،آکنده از واژگاني
آن ارائه  
گوشنواز همچون آزادی ،اختیار ،حق انتخاب ،حقوق انسان ،برای پنهان ساختن واقعیات

ناخوشاينداحیايابازسازیقدرتطبقاتيآشکار،درسطحمحليونیزفراملي،امابهويژهدر
سرمايهداری جهاني بوده است» (هاروی .)168:1391،گسترش

مراکز مالي عمده 
گونه ديگری
بیانديگر به  
به 
نئولیبرالیسم سبب شده تا هر چیزی را در آن قالب ببینیم يا  
داراييهای عمومي فعلي

خصوصيسازی 

نتوانیم فکر کنیم «.شرکتي سازی ،کااليي سازی و 
خصیصههای پروژه نئولیبرال بوده است( ».همان« .)223 :کااليي سازی جنسیت،

يکي از 
منظرهای تماشايي يا بهعنوان استراحت درماني،

به عنوان 
فرهنگ ،تاريخ ،میراث ،طبیعت  
رانتهای انحصاری از تازگي ،اصالت و بيهمتايي (مثالً از آثار يا هنر) .همه
يعني کسب  
نشدهاند».
بهعنوان کاال تولید  
قیمتگذاری بر روی چیزهايي است که هرگز  

اينها برابر با 

(همان.)232:
ميتوانشهررا
زندگيشهریوکیفیتآنبهکاالبدلشدهودرصورتداشتنپول 
پلههاوراهروييکهبه
ميآورم ،
ستونهايشرابهياد 
پلههای مگامالاکباتانو 
تجربهکرد .
سادهای که پرسیدم «شمااينجا چي کار ميکنید؟
ميشد.به سؤال  
دفتر مدير اجرايي ختم  
همهچیز در
ميفروشیم  ».
ميزند:ما آرامش و امنیت را  
و پاسخي که هنوز در گوشم زنگ  
ميشوند ،مغازهها تغییر کاربری
ساختمانها کوبیده و ساخته  

شتاب تغییر قرار دارد .
ميدهند و شهروندان از اين ساختمان به ساختمان ديگر و از يک شهر به شهر ديگر

ميرود اما
زمینهها انگشت اتهام به سمت نئولیبرالیسم نشانه  
ميکنند.در برخي  
مهاجرت  
ميکند .نشانه و نماد زبان جهاني شدن و
اتهامها را به شیوه خود حل  
اين نوع بینش  
شدهاند.رقابت بر سر تصويرهااست ،بر سر چگونه ديدن و به خاطر سپردن.
سرمايهداری  

لوکسگرايي،مالوهتلبدل

تهرانبهمرکزجذبسرمايه،بهمرکزبزرگاقتصادی،مصرف،
ميرود ،به سمت تخريب گذشته و هر چه بیشتر طبقاتي
ميشود.تهران به سمت فراموشي  

چارهای جز مرفه بودن ندارند« .نئولیبرال سازی از همان ابتدا
ميرود .مردم تهران  
شدن  
پروژهایبرایتجديدحیاتقدرتطبقاتيبودهاست»(همان .)28:

هنگام پژوهش در مورد تصوير و هويت شهری تهران ،پژوهشگر خود را در میان
اننامهدکتری
مييابد.پاي 
نامهها،مقاالت،مجالتوآرشیوفیلموعکس 
ان 
انبوهيازکتب،پاي 
عباس وريج کاظمي با عنوان زندگي روزمره در مراکز خريد (مطالعه موردی مراکز خريد در
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پاياننامه در مورد مراکز خريد است .او از زاويه زندگي روزمره و
نامترين  
به 
شهر تهران)  
پرسهزنيبهاينموضوعپرداختهاست .



روششناسی پژوهش :رویکرد تفسیری به مجتمع کورش
ميگذرد و
مثل يک برگه سفید مقابل يک نويسنده و يا ايدههايي که در ذهن يک عکاس  
اضطرابآور

نميداندچطورکادرببنددوچطوربهتصويربکشد،رفتنبهدلموضوعپژوهش

مردمنگاریبه
است.روش تحقیق يک نقشه راه کلي است تا بر اين اضطراب غلبه کنیم .
نقشههای راه استو در اين پژوهش از اين
انسانشناسي يکي از  
عنوان روش تحقیق ممتاز  
ردمنگاریشکلياز
ميکنیم.م 
پديدههاودنیانگاه 
مردمنگاریبه 
روشاستفادهشدهاست.با 
مردمنگاری است.برخي فکر
به مثابه شکلي از دانش  
انسانشناختي  
تحلیلهای  

دانش است.
اطالعرسانان ،نوشتن خاطرات ،فرآيندها و در آخر تعريف
مردمنگاری انتخاب  
ميکنند که  

مردمنگاری توصیف فربه است (گیرتز .)6:1973،آنچه يک
اينگونه نیست و  
کل است اما  
روبهرواستساختارهایپیچیدهمعناييومفهومياستکهالزاماًجداازهم
مردمنگارباآن 

آنهارا درک و سپس بیان کند؛که به اين
مردمنگار بايد  
نیستند و بر يکديگر تأثیر دارند .
يشود .
فنهاييازاينقبیلدستپیدام 
اطالعرسانان،مشاهدهو 
مهمازطريقمصاحبهبا 
اينپژوهشباتوجهبهموضوعومیدانموردمطالعه،رويکردیفرادستپژوهيدارد.
ميکند.فرادستپژوهي
مقالههایخودمفهومفرادستپژوهيرامطرح 
الرانیدر1دريکياز 
انسانشناسبايددر
بهمعنيمطالعهطبقاتمتوسطوباالیجامعهاست.اومعتقداستکه 
سازمانها و نهادهايي که

تهای اجتماعي ،
ايجاد فهم و درک از ساختارهای قدرت ،واقعی 
ميکنند مشارکت
واسطه آن نهادينه  

ارزش و هنجار تولید ميکنند و رفتارهای ما را به 
اطالعرساناناينپژوهشسرمايهگذار،مشاورپروژه،شهردارمنطقه،5مديرانمیاني
کنیم  .
بودهاند.بامصاحبهبااينگروهها،مشاهده مشارکتيو
مجتمع،فروشندگانومخاطبانآن 
دادههاشدهاست .
مطالعاتاسنادیاقدامبهجمعآوری 

پرسشها ،محدوديتهای شخصي،

مردمنگاری میدان مورد مطالعه با توجه به 
در  
ميشود.چهتفکریتهرانراشکلدادواين
قانونيوامکانحضورمستمردرمیدانانتخاب 
مسیررابرایآنگشود؟چهتفکریمراکزوتصاويرگوناگونرابهزندگيمااضافهکردتاما
خود را از خالل آن بشناسیم؟ کورش مال در محله پیامبر مرکزی واقع شده و گزينه
مناسبي از تفکر و رويهای است که در تهران در پیش گرفته شده است .از محل زندگي
گونهای با اين مجتمع و
کورشمال تنها بیست دقیقه فاصله است و به  

پژوهشگر تا 
پیامدهايش درگیر است.مال وسط زندگي روزمره مردم است و حضور در اين مکان نیاز به
مجوزقانونيندارد .

Nader,Laura

1
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مسیر و محدودیتهای پژوهش
منحصربهفردخودرادارد.شتاب،تغییراتمتناوبوناآرامياز

هرمیدانيشرايطو موقعیت
ويژگيهای اين میدان است .رفتوآمدهای هرروز هم باعث نشد شهروندی و يا

کورشمالدوبارديدهشود؛مانندانسانيکهبهفیلميدردورتندخیره

کنندهایبه


مراجعه
رسانهادريافتماپیزودهاييدرکنارهمقرارگرفتندو
اطالع 
شدهاست.درمسیرپیداکردن 
سرمايهگذار اصلي)،

گلرنگ(
سرمايهگذاری  

آوردهاند.گروه صنعتي و 
اين پديده را به وجود  
سرمايهدار و صاحبامتیاز برند چلوکبابي رفتاری (مشاور طرح) ،شهرداری و

نادر رفتاری؛ 
مديرانکورشمال .
آنها،
ماهها طول کشید .گاهي به خاطر مشغله  
دسترسي به هر کدام از اپیزودها  
يکردند .زبان میدان
تمايل نداشتن و يا اينکه وقت مصاحبه را چهار ماه بعد تنظیم م 
مصرفکنندهمال ظاهر

مارکتینگ ،برندينگ ،خريد و مصرف است؛از اين رو به عنوان يک 
کافيشاپوپارکینگاستفاده کردم.حضور
شدم.بهسینمارفتم،خريدکردم،ازفودکورت  ،
هرروزهدرمالبهخصوصدرششماهاولباعثمشاهدهرفتارمديرانومردم،تغییراتدر
بافت محله و مسیر حرکت شد .برای ارتباط با مردم ،معرفي خودم ،رشته تحصیلي و
اننامه و در برخي موارد نشان دادن کارت دانشجويي باعث اعتمادسازی و ايجاد رابطه
پاي 
دوستانهشد .

پرسشهای پژوهش
نشانههادرفرآيند
استگذارانکداماست؟آيااين 
نشانههایشهرتهرانازنظرسی 

)1
بازنماييتوانستهاستتصاويرومفاهیموموردنظرمنتقلکنند؟ 
شکلگیری تصوير شهر تأثیر گرفتن از
 )2در ذخیره دانش دوران معاصر برای  
کالنشهرهایمدرننقشداشتهاست؟ 

درتهای انحصاری و طبقه
 )3آيا تصوير شهر تهران در دوران معاصر تحت تأثیر ق 
سرمايهداریاست؟ 
اعمالشده آياتهرانشهربهيادماندنيدرتصوروخاطره
استهای 
 )4باتوجهبهسی 
استگذاراناست؟ 
جمعيمردمشهر،کارشناسانوسی 
سکانس اول :محله پیامبر مرکزی و کورش مال
قبل از احداث اتوبان حکیم و ستاری ،خیابان پیامبر از خیابان اشرفي اصفهاني شروع و به
اتوبانها اين خیابان را سه قسمت کرد؛ پیامبر شرقي ،مرکزی و
ميشد.احداث  
جنتآباد ختم  

پیامبر.خیابانپیامبرشرقيدرقسمتجنوبياتوبانحکیموپیامبرمرکزیوپیامبردرقسمت
شمال قرارگرفته است .من در ضلع جنوب اين اتوبان زندگي ميکنم؛ تقاطع خیابان بهنام و
پیادهای خیابان بهنام را به سمت شمالي اتوبان متصل ميکند.آخرين
پیامبر شرقي.پل عابر  
نیمهکاره و بلند ،نگاهم را به آسمان هدايت کرد.
پلههای پل عابر پیاده را پايین آمدم.سه برج  
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جرثقیلهافاتحآسمانبودند.درابتدایخیابانازسمتشرقبهغرب،درسمتراستبانکو
ميشود و در سمت چپ هم بانک پاسارگاد ،مسجد و مرکز خريد
يک مرکز خريد محلي ديده  
نور.بهعبارت ديگرخیابان پیامبرمرکزیاز هر دوطرف محدود به مرکزخريدشدهاست.اين
نههایمسکوني،
مغازههایمتفاوت،مجتمعهایمسکوني،خا 
خیابانيکمحلهنسبتاًکاملاست .
چندين مغازه مشاور امالک ،عطاری ،مکانیکي ،گلفروشيوشعبه اداره تأمین اجتماعي غرب
تهراندرآنهست .
تصوير:2فضایداخليمجتمعکورش 

قبل از احداث اتوبان حکیم و ستاری ،خیابان پیامبر از خیابان اشرفي اصفهاني شروع و به
اتوبانها اين خیابان را سه قسمت کرد؛ پیامبر شرقي ،مرکزی و
ميشد.احداث  
جنتآباد ختم  

پیامبر.خیابانپیامبرشرقيدرقسمتجنوبياتوبانحکیموپیامبرمرکزیوپیامبردرقسمت
شمال قرارگرفته است .من در ضلع جنوب اين اتوبان زندگي ميکنم؛ تقاطع خیابان بهنام و
پیادهای خیابان بهنام را به سمت شمالي اتوبان متصل ميکند.آخرين
پیامبر شرقي.پل عابر  
نیمهکاره و بلند ،نگاهم را به آسمان هدايت کرد.
پلههای پل عابر پیاده را پايین آمدم.سه برج  
جرثقیلهافاتحآسمانبودند.درابتدایخیابانازسمتشرقبهغرب،درسمتراستبانکو
ميشود و در سمت چپ هم بانک پاسارگاد ،مسجد و مرکز خريد
يک مرکز خريد محلي ديده  
عبارتديگر خیابان پیامبر مرکزی از هر دو طرف محدود به مرکز خريد شده است.اين

نور.به
خانههایمسکوني،
مغازههایمتفاوت،مجتمعهایمسکوني ،
خیابانيکمحلهنسبتاًکاملاست .
چندين مغازه مشاور امالک ،عطاری ،مکانیکي ،گلفروشيوشعبه اداره تأمین اجتماعي غرب
تهراندرآنهست .
ميديدمکهبردوشخیاباننشستهوبهمحله
نگاهمبهجلوبودونمادکورشرا 
نظر دارد.به سمت مقابل خیابان خیره شدم .چند جرثقیل زرد پشت سر هم در آسمان و
ميخورد ،سرم را پايین
مردم با خیال راحت در صف خريد میوه هستند.پايم چند بار پیچ  
اتومبیلهابه

پیادهروباشد.باصدایبوقممتد
ناهمواریهای 

چالههاو
مياندازمتاحواسمبه 

شدهاند .تازه متوجه ترافیک
ميآيم که برای پیچیدن در يک خیابان دچار مشکل  
خودم  
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شدم؛خیابانپیامبرازنیمهبهعلتخروجيپارکینگکورش،يکطرفهاستوناآَشنايانبه
ميآيندوياقصدپارککردندرخیابانجلویپارکینگ
ميشوند،خالف 
محلهدچاراشتباه 
بيسیم
سرمهایونماد کوروشو 
يونیفرمهای 

رادارند کهبااعتراضمأمورانحراستکهبا
نیمهکاره و در حال
ساختمانهای  

ميشوند .چشمانم 
تشخیصاند ،مواجه  

در دست  
قابل
پنجرههاييباپردههایرنگینو

ميبیند:
نشانههایزندگيومحلهمسکوني 
ميبیند .
تخريب 
ياسه طبقه مقابل کوروش
سالمندان.خانههايي دو  

تزيینشده با گلدان و بندرختو خانه 

خانههای کم طبقه با متراژ باال و استیصال از سروصدای کورش که با
هستند .تخريب  
هفتطبقه پارکینگ در دل محله ريشه دوانده استقابلمشاهدهاست و اين تصاوير دنیای

ميدهد.
تجاریسازی دائماً تغییر  

بهمنظور 
نئولیبرالي است ،دنیايي که بافت محله را  
پرچمهای به اهتزاز درآمده ،همهمه ،صدای خنده و صحبت و دعوا و فريادهای دربست

دربهای ورودی کوروش مال دارد.
مجسمههای آهني نشان از  

دربست رانندگان تاکسي و 
ساختهشدهاستو

بهکاررفتهدرساختکوروشمال
مجسمههایآهنيکهازضايعاتآهن 

بستههای خريد در دست ،کودکان
کاربریهای مال اشاره دارد.بانويي با  

هرکدام به يکي از 
در حال االکلنگ بازی و خانم و آقايي که دو طرف میز نشستهاند قهوه مينوشند .انگار
ميدهند .
خوشآمدميگويندوتصويرکليازمجموعه 

کورش چهار درب ورودی دارد؛ سه درب از طرف خیابان پیامبر مرکزی و اتوبان
ستاریودربديگردرقسمتشماليوجنبورودیپارکینگ.کارکنانخدماتيکوروشبا
خاکانداز،مرتباًدرحال
ثبتشدهکوروشبرآنباجاروو  
يونیفرمهایآبيوطوسيونماد 

بهعنوان جايزه کنار درب
ماشینهايي که  

تبلیغها و 
ورودیها هستند.از میان  

تمیز کردن 
ميشود و باد خنکي بر
شیشهای خودکار باز  

ميروم و در 
پلهها را باال  
گذاشتهاندميگذرم  ،

ميروم
ميشوم.ازدحاموهمهمهبسیاراست.جلوتر 
روبهرو 
ميخورد.بافضاييوسیع 
صورتم 
ميروند،حرف
ميکنم.بهطبقات پايینو باال،بهمردميکهراه 
چنددقیقهایبه فضا نگاه  

و
شيء به
مياندازند و چشمانشان از يک مغازهو  
ميخندند ،سلفي  
ميزنند ،دعوا ميکنند  ،

ميکنم تبلیغ است .هرجايي که نگاه
ميرود .هر سمتي را که نگاه  
مغازه و شيء ديگری  
ميشوم« .هوس يک ديزی خوشمزه
حساستر  

ميکني تصويری برای تبلیغاست.به صداها 

کردی؟غذایخوب،کیفیتمناسبهمهدررستورانمسترديزی،مسترديزیطبقهمنفي
ميگذاردوواحدهایتجاریرا
يک،راهرویشرقي،پالک.»179راديوکورشاست.موزيک 
ميکند .
معرفي 
جایدادهاست .
هفت
کاربریهایمتفاوترادرخود 

کوروشمالدرهفدهطبقهانواع
بزرگترين مجتمع سینمايي
طبقه پارکینگ ،نزديک به پانصد واحد تجاری ،هايپراستار  ،
کافيشاپ ،فودکورت ،kids club ،نشر
کشور ،سالن تئاتر ،سالن اجتماعات ،شهربازی  ،
چشمه ،بازار طال و جواهر ،نمازخانه و شعبه بانک پاسارگاد.تنوع خدمات سبب جذب افراد
سالنهای
سالنهایسینماوسالنتئاتراينمجموعهبهنام 
ميشود .
متفاوتبهاينمجتمع 
اللهزار ،ماياک و ...تاريخچه هرکدام نیز کنار اين
سینمای قديمي نامیده شده است ،مثالً  
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سالنهايي که تنها جنبه کارکردی دارند و به
نصبشده است  .

سالنهای سینما به ديوار 

صندليهایقرمزیکنار

کمکتاريخچهسینماهایتخريبشدهسعيدرکسبهويتدارند.
مينشینم و از صدای شهربازی و
تعبیهشده است.روی آن  

سالنهای سینما برای منتظران

مجتمعهای شمال شهر تهران ،همچون سام

کالفهام .اين مجتمع در برابر 
فرياد کودکان  
جایدادهاستکهبهنظر
نميشود؛امابرندهاييرادرخود 
سنتروپاالديوملوکسمحسوب 
برای طبقه متوسط کمي گرانقیمت به نظر بیايد .در اين مجموعه در ظاهر همه شاد
عکسهای سلفي و يا يادگاری ،مبهوت دروديوار و گذرگاههای پهن
هستند ،در حال گرفتن  
نميشود .به وضوح اضطراب و ناآرامي و شتاب در
اما به نظر آرامشي در آن يافت  
رفتارهاست .
بعد از ظهر/کافه ویونا
تصوير:3نمایداخليکافهويونا 


زدنها هم خیلي
خیلي شلوغ است و عالوه بر صدای همهمه همیشگي مال ،صدای حرف  
يکصدایخیليبلند وآشنانظرمرا
نشستهای .

ميرسد.گوياوسطبحثشان
واضحبهگوش 
ميزند و انگار اولین بار
ميکند.فرزاد حسني است که با دوست خود بلندبلند حرف  
جلب  
ميافتم.
شبهايش 
چهارشنبه 

استکهبااينمجموعهمواجهشدهاست؛ويادبرنامهراديويي
تاآنجاييکهبهخاطردارمچندروزقبلازافتتاحیهکوروشمالبود.قراربودافتتاحیهاين
موشهای دو باشد.باخانم برومند ،کارگردان فیلم به
همزمان با اکران فیلم شهر  
مجتمع  
ميکرد
سالنهای سینما و مرتباً تکرار  
گفتوگو پرداخته بود و چقدر خوشحال بود از تعداد  

فرخندهای است.

حواليام و اتفاق 

که غرب تهران سالن سینما ندارد و من هم ساکن همان 
هوشمندانهای بود.به خاطر سینما،

ميشود.چقدر طرح 
جملههای آن شب در ذهنم مرور  

موشهاونوستالژیحداقلدونسل،چندهزارنفرراباخواستخودبهديداراين
فیلمشهر 
مجتمعآوردند .
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يکسو و
کتوشلوار و مادرش با چادر در  
چهار نفر سر يک میز نشستهاند ،پسر با  
دختر و مادر باچادر در سوی ديگر.جلسات آشنايي و مراسم پیش از خواستگاری رسمي
ميافتیم.
ميکنید؟...وااای!نگیدکهآدموسواسيهستید».دفعهقبل 
است«.شماچطورفکر 
صورتحسابراپرداختکرديموبهسمتخروج

آنروزکافهويونابهاينشدتشلوغنبود.
خانوادهای

ميگذشتیم ،حواسمان به میز آخری جلب شد.
از کافه رفتیم.از میان میزها که  
چهرهای شاد
سهنفری ،مادر و دختر چادری و مردی با موها و محاسن جوگندمي که با  

ميکرد .
صحبت 

ميخواهیدسفارشبدهیم،منکهحرفيندارم .
«مرد :
ميگذارد تا حجم
ميزند ،دو دست خود را در کنار هم  
يمن را صدا  
کاف 
بزرگيرانشاندهد .
مرد:تواينفنجونبزرگاچيمیاريد؟» 


ميکند بفهمد که منظور کدام
ميخندند و کافيمن هم سعي  
همسر و دخترش  
ميدهد.تمامايناتفاقاتدرکمترازيکدقیقهاتفاقافتاد.ايناتفاق
فنجانهاستوتوضیح 

ميدهند .تغییر
بزرگتری  
مينشینند و خبر از کل  
و اتفاق امروز مثل پازل کنار هم  
آن
ميشود.چترسود 
رويههاييصورتميگیردواينتغییررويهباروحیاتمختلفسازگار 

ميشودتابهنیازهایهمهپاسخدهد .
قدربزرگ 
غروب /داخلی کوروش
ميرسد.کمي
شلوغتر از ديگر روزها به نظر  
ميشويم.امروز  
پلهبرقيها از پارکینگ خارج  
با  
شدهاندوپايین
شیشهاینزديک 

نردههای
ميکنم.درطبقاتمختلفتعدادبسیاریبه 
دقت 
محدودهایرابانوارهایقرمز

ميشوم.روبهرویدراصلي،
شیشهها 

ميکنند.نزديک
رانگاه 
کردهاند .چند آشپز در حال کار کردن روی کیک بزرگ مستطیلي هستند.روی کیک
جدا  
فیلمبردار لحظات را ثبت
عکسي از نمای بیروني کوروش نقش بسته است.چند عکاس و  
گوشيهای موبايل مردم را

ستادهاند .گاهي 

ميکنند .مأموران حراست اطراف نوار قرمز اي

ميگیرند.در طبقات باالتر(من در طبقه اول ايستادم)
ميگیرند و از کیک برايشان عکس  

شیشهها تکیه ندهند .مأمور حراست را صدا

ميخواهند تا به 
مأموران حراست از مردم  
ميکنم .


«من:اينمراسمرامديرمجتمعگرفتهيابرایصنفخاصیه؟ 
ميگويد) اين مراسم از طرف مدير مجتمع و به
مأمور حراست( :با تأکید  
کتشلوار
يکساله شد( .به مردی که  
مناسبت تولد کوروش است .کوروش  
ميکند) ايشان آقای میر عالي،
مشکي و پیراهن آبي به تن دارد اشاره  
مديريتمجتمعهستند» 
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دادنها و
ميرسد .ياد نذری  
نوبت به بريدن کیک و قسمت کردن و توزيع آن  
دنها...اين بار ،رو به روی در
کردنها ،هول دا 
ميافتم .حمله  
گرفتنهای تاسوعا و عاشورا  

اصليمجتمعکوروشبرایگرفتنکیکتولدکورش .

روز  /داخلی کوروش
ميکردم کهلیوانيسفالي با گلهای رزکهرویآن حک شده است را
اينستاگرامراچک  
بودکهشعبهای در کوروش مال دارد.عید نوروز است و کورش

ديدم.برای «گالری هنوز» 
آيینهاتغییرچهرهميدهد.در طبقه-2گالریولیوان
هفتسیندارد.همگام با 
همسفره  
ميکنم.منتظرمکهخانمفروشندهلیوانراالیروزنامهبپیچدودرجعبهبگذاردکه
راپیدا 
گلرنگرویآنحکشدهاست .
نگاهمبهسررسیدرویمیزشميافتد.نماد 

«من:عیدیدادنبهتون؟ 
ميکند)هان؟آره،امااينمالپارساله،امسال
خانمفروشنده(:باتعجبنگاه 
همعیدیدادنبهمون .
ميکنم.هنوز دارد جعبه را آماده
ميخندم و به چهره متعجبش نگاه  
من (:
ميکند).چرااينجامغازهاجارهکرديد؟ 

خانم فروشنده :آخه همکارم تو قسمت فروش اينجاست ،گفت اينجا خوبه،
منمگفتمباشه» 


بستهبندیلیوانتمامشد.دوخانمحدوداًپنجاهسالهکهلباسوکفشکوهنوردیبه

ميگويد.چندلیوانوقابعکس
خوشآمد 

آنها
ميشوندوخانمفروشندهبه 
تندارندوارد 
ميکندکه
ميکنندوخانمفروشندهتأکید 
قیمتهااعتراض 

راقیمتميکنندوبهباالبودن
ميکنیم .
ميکنموباهمخداحافظي 
کاردستاست.نگاهيبهخانمفروشنده 

سکانس دوم /سرمایهدار
کتشلوار
نادررفتاری:قددرحدود.184پوستروشن.موهایبسیارکوتاهوروشن.عینکي .
چهرهای شاداب و خندان و
نميدانم .
شیک ،کفش براق.ساعت مچي لوکس که برند آن را  
ميکند و قدم
مهربان.بسیار پرانرژی و مؤدب .محکم ،مصمم و با اطمینان راسخ صحبت  
کسبوکارهای
رستورانداری است اما به  

برميدارد .کلکسیون ساعت دارد .حرفه اصلي او 

ديگر همچون اولین تولیدکننده در و پنجره  UPVCدر ايران و تولیدکننده يخچال خودرو
راهاندازی مال است.
تخصصهای ديگر او  

بدون گاز کمپرسور در ايران نیز شهره است .از 
اولین تجربه او در اين زمینه الماس شرق و در پروژه کوروش مال نیز مشاور بوده است.او
کردهاست .
سخنرانيهایمختلفبرگزار 

همچنیندرزمینهمارکتینگوبرندينگ
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سعادتآباد،خیابانعالمهاست.ازاولخیابان

شعبهمرکزیچلوکبابيرفتاریواقعدر
ميشوم .مرکز
تابلوی چلوکبابي رفتاری مشخص است .جلوی مرکز خريد توس پیاده  
نهچندان شیک.مرکز خريدی که ظاهری سیماني دارد و پیر شده است.
خريدی قديمي و  
دوطبقهباالیاينمرکزخريددراختیارچلوکبابيرفتاریاست.بهاتاقآقایرفتاریرفتم.
قابهايي از شهرهای مختلف،
با آکواريومي اين اتاق دو قسمت شده بود ،در قسمت جلويي  
لوحهای تقدير ،کتابو عکس خانوادگي به ديوار بود.در پشت آکواريوم ،میز کاری آقای

نیمهباز بود.سالم کردم.ايستاد،
قفسهها و چند کارتن  
رفتاری ،يک تلويزيون قديمي سوني  ،
آنسویاتاقراهنماييکرد.کمي
کتشراپوشید،کميبهجلوخمشدوسالمکردومرابه 
حاجآقا داشتم .هفتاد هشتادساله با موهای سپید .روی کاناپه
شوکه بودم ،انتظار يک  
روبهرويي نشست و من بعد از معرفي خودم اجازه گرفتم تا صدايش را ضبط کنم.متوجه

گوشیم شد و برای آنکه صدايش بهتر ضبط شود طرف مقابل کاناپه بزرگي که من روی آن
نشستهبودمنشست .
تعريفي که نادر رفتاری از مال دارد محیطي است که با وارد شدن به آن تمام
نیازهای روزانه و لوکس زندگي برآورده شود.به همین منظور چیدماني که در مال صورت
چشمنوازوچینش
عبارتديگرهويتبصریبسیارمهماست.چیدمانبايد 

ميگیردويا  
به

اينها
سطحبندی دارد .
نميگیرد و  
برندها درست باشد.هر برندی در کنار هر برندی قرار  
بهعنوانخريداربايدداشتهباشند.اينبعدیازسبکزندگيجديد
اطالعاتياستکهمردم 
است .
ميکرديمديگهتابیايیمتمرکزخريدمردم
سنتشکنييکروز 
«مابايديک 
ميکني اين مغازه رو که
مالها.شما وقتي کنار خیابون خريد  
رو ببريم در  
سکتهای وجود داره
ميکني و خارج میشي تا مغازه بعدی بخوای بری  
نگاه  
داخلش،يعني يکپارچگينیست.درمراکزتجاریشمايکپارچگيکنارهمه،
مقايسههاکنارهمهباپنجقدمدهقدمفاصله،نهاينکهشمابیایخارجبشي

از اون فضای خريد و دومرتبه يه جای ديگه و ذهنت ری استارت بشه که
ميخوای بکني؛ و در رابطه بااينکه اونجا اومديم و برندها رو
ببیني چي کار  
روزبهروز پیشرفت کنیم ،پسرفت که نبايد
بههرحال بايد  
کنار هم آورديم  
بکنیم.ماتااونمقطعپنجسالپیشمرکزتجارینداشتیمکهبیادبچرخهو
برندهاييکهاوريجینالهستندروکنارهمديگربچیند» 


ميافته اولین کاری که میکنن میگن نامه
«در مراکز تجاری که اآلن داره اتفاق  
ميخوای رعايت کني که در
نمايندگیت رو بیار ما ببینیم چه استانداردهايي رو  
شان اون مرکز تجاری باشد.شما وقتي اين کار رو بکني کسي که میره دنبال
استانداردسازی و هزينه زياد کردن و پرداخت اجاره سنگین ،مطمئناً به خاطر
ميکنه و به همسايهاش هم اجازه
بودن در بازار همه اون استانداردها را رعايت  
نميدهکهاستانداردهارارعايتنکنند» 






هایانسانشناسيايران،دوره،6شماره2


پژوهش
106

ميکند.
استانداردسازی،مالکیتيکپارچهوبرندينگکلماتياستکهبسیاراستفاده 
به وسیله اين سه کلمه
گويي يک کل واحد ،يک دنیای مشخص در ذهن خود دارد و  
اينگونه
ميخواهدآنرابسازد.يکدنیایمشخصکهدرستاستکهبديهياستکهبايد 

ميدهدتابسازند .
آنها 
باشدوثروتوقدرتنیزاينامکانرابه 

ميخوام بدونم فکر کرديد مردم محله پیامبر چه احساسي دارند نسبت به
« 
هست؟ميخوام

روبهرویپارکینگ
خونهاشدقیقاً 
کوروش؟کسبه؟يااونيکه 
ميآيدفکرکرديد؟ 
بدونمبهتغییراتيکهدربافتمحلهبهوجود 
حدوديتهاداريم.برایاينتیپ

رفتاری:ببینیددرتهرانبزرگمايکسریم
زمینهایخاصي نیاز داريم،متراژهایخاصيو دسترسي خاصي:شما
کارها  
ميافته؟ اون
خونههای دوروبر  
از من سؤال کردی چه اتفاقي برای اون  
خونههایدوروبرتازمانيکهمرکزتجاریراهنیفتادههمشونآرزوشونه،اگر

خونههای
مغازهها،چه 
ميافته،چه 
ملکشونميارزهxوقتيمرکزتجاریراه 
ميبرن ،بعد که اونجا راه افتاد و
ميبرن ،لذت  
اونجا میشه  .+xمنافع رو  
پاخورش خوب شد و ملک اينا هم قیمتش رفت باالتر و ارزنده شد ،شروع
همهچي رو با هم داشته باشید .شما
نميتونید  
ميکنند به نارضايتي .شما  

هزينهاشرونمیدم» 
ميخواهیدببريدبگي 
نميتونیدازلذتيکه 



زمینهای مسکوني پايین
ميافتم که ميگفت قیمت  
حرفهای شاغلدر امالک  
ياد  
ميافتم که
بازنشستهای  

زمینهای تجاری هم کمي باال رفته است.ياد مرد 
آمده و قیمت  
سرمايهایباشدبرایپسرانش

مغازهایخريدهبودتا
حدودسيسالدراکباتاناقامتداردو 
مغازههاپايینآمدهوهیچکسحتيزيرقیمتحاضربه
اماپسازبازگشاييمگامالقیمت 
خريدآننیستوجزآنمغازهسرمايهديگریندارد .

«من:چیدمانکوروشمشکلنداره؟چراشهربازیکنارفودکورتهست؟ 
رفتاری:ايرانیزهاستاينخانم...اينايرانیزهاست ...
من:آهان!يعنيشمالوکیتکرديد؟ 
ميکنیم از
رفتاری:بله...ايرانیزه اش کرديم ما...ما میايم هر چي رو ايرانیزه  
ايرانيها تا لذت بیشتر فراهم بشه...از استانداردها خارجش
ديدگاه  
جهانيها» 

ميکنیم...ازاستاندارد



بخشهای مختلفش
تفکر پشت اين چیدمان مشخص شد .تمام طراحي پاالديوم و  
طراحيهايي

برای قشر مرفه و کوروش برای طبقه متوسط و باالی جامعه است و اتفاقات و 
طبقهای از جامعه
ميگیرد با توجه به سطحمادی افراد است.برای هر  
که برای آن صورت  
صورتيبرایجلبرضايتوجوددارد .
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سکانس سوم  /شهردار
کتشلواری
انسال،باقامتيمتوسطوچاقوموهایپرپشتوسفیداست .
شهردارمردیمی 
شیکتر و رنگ روشن.او
که به تن دارد مشخصاً با ديگر کارمندان متفاوت هست ،نسبتاً  
بهعنوان
کارشناسي مهندسي عمران و کارشناسي ارشد مديريت اجرايي دارد و از سال   94
بخشهای ديگر شهرداری
شهردار منطقه  5منصوب شده است .قبل از اين سمت در  
همچونمعاونفنيوعمرانمنطقه،12شهردارمنطقه16و...مشغولبهکاربودهاست .

روز /دفتر شهردار
کتوشلوارطوسيوپیراهنسفیدبهتنداردوپشتمیزبزرگمديريتيخودنشستهومشغول

ميکند،جوابسالمميدهدوتعارفميکندبنشینم؛و
تبلتخوداست.ازباالیعینکنگاهم 
نامهام را
پايان 
خالصهای از موضوع  

ميشود .خودم را معرفي ميکنم و 
دوباره مشغول تبلتش  
بسماهللالرحمنالرحیمغلیظيميگويد.ازيک
مصاحبههایرسمي 

توضیحميدهم؛مانندتمام
ميگیردوفرضبر
ميگويدکهبراساسطرحتفصیليانجام 
روشمتداولساختوسازدرشهر 
انجامشدهاست.طرحتفصیلي کلیتطرحجامعرا
آناست که در طرح تفصیلي همه مطالعات 
پروانههای ساختماني در قسمتهای
تبديل ميکند به يک سند باالدستي که مالک صدور  
مختلف قرار ميگیرد؛ اما در برخي موارد ضوابط خاصي هست که بايد در کمیسیون ماده 5
صحبتهای آقای امالکي

ميشود .ياد 
بررسي شود .کمیسیون ماده  5در ذهنم پررنگ حک  
محالتيهااومدن

ميافتم«.اينجاحدودسيسالپیشباغبود.شهرداریخشکوندش.بعدشهم

وگلمیفروختن.بعدشمشدمحلکارخالفوخريدوفروشموادوخببعدشماينمجتمعرو
محالتيها يادشون

ساختن.میگن مالکانش برگشتن» .سرهنگ و خانم معمار هم گل فروختن 
بوداماشهرداريادشنبود .
ميدونید که
«تا اونجايي که من اطالع دارم چنین چیزی نیست .البته  
اينها نداره.ما هرکسي که سند قانوني
شهرداری ورودی به بحث مالکیت و  
ميشناسیم.هرچند ممکنه که روی همه اسناد قانوني
داشته باشد را مالک  
معارضینيهموجودداشتهباشهوبعضيمدعيباشندوهروقتقانونوقوه
قضائیهدرحقیقترأیروبرخالفآنچهبودهدهد،اونحاکمخواهدشد» 


ميدهد .سعي دارد با قوانین و مجوزها به کاربری زمین اشاره کند
شهردار ادامه  
توضیحدهد :

«ببینید اتفاقي که در اون پروژه افتاده اين نیست که ضوابط رعايت نشده
بههرحاليکياومدهومالکبودهو
ميکنند .
اغلباونچیزیکهمردمفکر 
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بر اساس قانون يکسری حقوقي داشته از حقوقش استفاده کرده تا اينجا که
هیچاشکالينبوده» 


ميسازد .اشکالي را
ميدهد و جمله  
شهردار خیلي مسلط کلمات را کنار هم قرار  
قویتريندفاعباشد .
ميکندکهشايد 
مطرح 

«اشکال از اينجا به وجود آمده که ايشون برخالف ساير پاساژسازها و
تخصصهای ديگر هم در بحث بیزينس داشته ،بازاريابي خوبي

مجتمعسازها 

انجام داده ،خدمات خوبي ارائه داده،نوع خدمات ،کیفیت خدمات ،اينکهچه
کاربریهايي را کنار هم چیدن اينجا ،باعث شده بیش از ظرفیت متداولش

اينهمهپاساژداريمدرسطحشهرتهران،چرااينترافیک
استقبالبشهازش .
بینيشده بوده
پیش 
اونجا به وجود نمیاد؟ به خاطر اينکه بر اساس ضوابط  

مغازهای مثالً  20نفر مراجعه کنند اآلن دويست نفر
که در روز برای هر  
ميکنند .سینماهای ما در سطح شهر خالي هست .حتي يه روز
مراجعه  
نميتونیم بفرستیم سینما ،اينجا شما سانس  12تا 2
مجاني هم مردم رو  
خانوادههامیان» 

شبها
شنبه 
پنج 
نصفهشب 



زبان دنیای نئولیبرالي بازاريابي و برند است؛ و شهردار وجه تمايز اين مال با ديگر
مالهارادربازاريابيمطرحکرد .



«اينجا اتفاقي که افتاده اتفاق مغاير قانوني نیست.پديده جديد اتفاق افتاده
فوتوفن تأثیرگذاری بر روحیات مردم رو بلدند،
يک گروه پیدا شدند  
ميکنند که حاال عده خیلي زيادی از مردم دارن منتفع
گونهای دارند کار  
به 

ميشوند و عده قلیلي که حق هم از قضا دارند که ساکنین اطراف اينجا

ميرسیده و
اونجايي که زورمان  
معذباند .ما چي کارکرديم؟ تا  

هستند 
دست ما بوده اومديم شبکه ترافیکي رو عوض کرديم ،محدوديت ترافیکي
ميکنیم ،بعضي از
يبنديم ،از اون ور باز  
اعمال کرديم ،يک خیابون رو م 
ميکنند و مردم رو معذب
کوچهها که میرن توش ماشین الکي پارک  

دستگاهها هم بايد بیان

ميفرمايید،بقیه 
ميکنند جلوش رو بستیم .عنايت  

اينکمکروبکنند» 


پديدهای
هیچ اتفاق خالف قانوني نیست.فرآيندی منطقي طي شده است.زماني که  
نميتوانزندگيکرد
ميآوردوبهگونهديگری 
ميشودرضايتبهوجود 
واردزندگيروزمره 
و انديشید.هرچقدرهم کوروش مال ترافیک و شلوغي به بار آورده باشد و به نقلصاحب
خانههاراپايینآوردهباشدامادرجريانزندگيروزمرهاستوهمهرابهخود
امالکيقیمت 
وابستهکردهاستوتنهاراهپیشروقبولکردنعضوجديدپیوندیاست.برایشهرداراين
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تغییرات و شتاب رشد آن بديهي است .مشکالت به وجود آمده از اين پديده هم بديهي
است .تمام ابعاد اين پديده بديهي است و برای شهردار و سرمايهگذاران جای سؤال
يگذارد .
نم 

سکانس چهارم /سینما
نامهنويس و نقاش،مدير مدرسه
فیلم 
امیر شهاب رضويان مدير فرهنگي کوروش ،کارگردان  ،
کالهکج بر سر ميگذارد.سبیل
فیلمسازی و پژوهشهای سینمايي هیالجاست کوتاهقامت .

دانشآموخته دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و از شاگردان
فانتزی دارد .پدر او  
ميداندونحوه
روحاالمیني بود.امیرشهابرضويانسینمارايکهنرصنعت  
مرحوم دکتر  
يتوانددوراز
تولیدوتوزيعفیلمرانیزيکفرآيندپیچیدهاقتصادی.اومعتقداستسینمانم 
کافههابودوامروزدرمراکزخريد .
تجمعباشد.درگذشتهتجمعدر 

« سینما بسیار کمک کرد که مجتمع تجاری کوروش شکل بگیرد .ما شهر
اکهاکرانکرديميکبارهجمعیتسهچهارهزارنفرهاومداينجا.

موشهار

خیليازمالهایتهرانهستکههنوزکههنوزهراهنیفتاده.بريدببینید.

چوناينسینرژیياهمپوشانييااشتراکمنافعبینبخشتجاریوسینما

ايجاد نشده .ما اينجا مجبوريم بجنگیم که مشتری بیاريم اينجا چي کار
ميکنیم؟ میگیم از طبقه منفي دو ،منفي يک ،همکف و طبقه يک کامالً

تجاریهست،فروشگاهلباسهست،غذاهستوچیزایمختلف.طبقهدو
میشهشهربازی،تفريحيوفودکورتموناونجاست؛وبعدشمیشهطبقهسه،

چهار،پنج،ششکههمشسینماستوليضلعجنوبیشرستورانهستو
بازیفروشي داريم .کتابفروشي
باسفروشي هم گذاشتیم .اسباب 
توش ل 
هاباشدازطیفهایمختلفکه


تونهپاسخگویآدم

چشمهروداريم.اينامي
يک طیف ميتونه به قول شما با موبايل صحبت کنه يک طیف هم طیف
کهخشخشچیپسهمبلندشهعصبيمیشه.

فرهیخته؛کهمیادتوسالن
خب،اينيکمدلهومادرايراندرآغازراههستیم.کوروششروعيکمدل
اينجوريه.کوروششروعيکسبکزندگيجديداست .

يک نوع سبکه .ما ناگزير از اين شديم که بايد با جهانیان همراه باشیم.
چقدربینبینشهمهافرادیکهدرساختمالسهیماندتفاوت

ناگزيريم.
کند،بايداينگونهزندگيکرد...خیليبديهي

است.رفتاریمالراحکم  
مي
استکهبايداينگونهبود.درسطحمیانيزندگيراداشتهباشند» 


«سرمايه و سرمايهداری به توسعه سینما کمک کرده .مجموعه سینما با
هایگريزیهمپیداميشود


کندامادرکنارشراه

همکاریمي
سرمايهگذاران
لونوشکلگیرد.ولياگرسرمايهنباشدوسینمایمبتني

کهسینمامستق
گیرد.سینماباتمامهنرهافرقميکند.


برسرمايهنباشهاونهمشکلنمي





پژوهشهایانسانشناسيايران،دوره،6شماره2

110

دارساختهامافیلمهنروتجربهرانمايشميدهد.


سالننمايشراسرمايه
اينمجموعهدارهضررميکند» 

يکه
درحال 

در سبک زندگي جديدی که کوروش قدم اول آن را برداشته است سینما راهي برای
يکند.مردم
انباشتسرمايهاست.ازساحتآنهنرزداييشدهوبهکاالیتجاریتقلیلپیدام 
يخرند فارغازموضوع،
يآيند ودرکنارخريدمايحتاجخودبلیتسینماهمم 
بهمرکزخريدم 
بازيگرانو ...

سکانس پنجم /گروه صنعتی گلرنگ
گلرنگ ،حدود  37سال ،قد متوسط ،موهايي تقريباً
محسن امیني نیک مدير بازاريابي  
سرمهای همرنگ ،کفش و کمربند مشکي براق.هومن
سفید .محاسن ندارد.پیراهن و شلوار  
بینالملل ،حدود  33سال ،قد متوسط ،موهای مشکي ،کتشلوار
جاويدان نژاد مدير امور  
مشکيوپیراهنسفیدوکفشمشکي.محاسنندارد .
گلرنگ در خیابان شهید احمد قصیر ،کوچه هجدهم قرار دارد.
ساختمان مرکزی  
ساختمانها اداری هستند.در انتهای کوچه چند

ميرسد تمام 
بنبست که به نظر  
کوچهای  

ميخورد.رو به
پلهها و خیابان فروشگاه شهروند آرژانتین به چشم  
آنسوی  
پله هست.در  
ميروم
پلههارا باال 
ميايستم .
گلرنگ 
سنگهایکرمو نماد 
رویساختمانيششطبقه،با 
ميکنم.
ميروموعددچهارراانتخاب 
بهطرفآسانسور 
ميگیرم .
وازانتظاماتبرگهمالقات 
مينشینم .چشمم به
ميکنم و منتظر  
احوالپرسي  
با خانم خرازی ،مسئول دفتر ،سالم و  
آنهارویيککارتدرگلدانقراردادهشده
يافتد.اسمونحوهآبیاری 
گلدانهایکناردرم 

کتشلوارمشکي،با
روبهرويمميگذرد .
همهچیزرویحساباست.مردجوانياز 
است.انگار 
دکمههایبسته،دستيدرجیبشلوارودردستديگردفتریاستومحکمقدمبرميدارد.

ميرسد که مديراست؛ میر عالي ،مدير اداری کورش مال هم
از نوع راه رفتنش به نظرم  
ميرود .به انتهای راهرو ،دفتر بازاريابي راهنمايي ميشوم .همان مرد جوان و
اينگونه راه  

ميگويند .خالصه پروپوزال نیزپرينت گرفته شده در کنار
خوشآمد  

آقايي ديگر ايستادهو 
پاياننامه کارشناسي
يپرسند« :چرا يک  
آنهاست؛ اما قبل از شروع به مصاحبه سؤالي م 

ارشدبهاينجامیرسه؟» 
ميکنم.بهنظربیشترکنجکاو
چهرههايشان دقت 
دروهلهاولسؤالعجیبياست.به 
ميدهم .در مورد
زندگينامه خودم را شرح  

ميزنم و با آرامش 
هستند تا شکاک.لبخندی  
ميدهم.سؤاالترا
مصاحبههاتوضیحاتي 

فنهایتحقیقو
شناسي،مردمنگاری ،

رشته 
انسان
ميکنند .آرام ،آرام و شمردهقوانین دنیا و
ميدهند و شروع به صحبت  
پیش رويشان قرار  
ميشود و من از
ميدهند .بحثبه سمت کوروش مال برده  
سرمايهداری را توضیح  

تفکر و 
مصاحبههایمردموواحدهایتجاریوسبک

خاطره،ازتخريبگذشتهشهروساختمال،
ميگويم .
زندگي 
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ميکند و ما هم با تغییر شرايط بازار و
«دو مدير :مردم فرهنگشون تغییر  
ميشويم.مجموعه اقتصادی بايد تصمیماتش اقتصادی باشه.
مردم هماهنگ  
اينجابنگاهخیريهکهنیست .
من :وبههمیندلیلازسینمابهعنوانابزاربازاريابياستفادهکرديد.تعداد
بسیاری سالن سینما برای جذب مخاطب يک تصمیم اقتصادی است اما
يدهد .به عبارتي تنها
بهايي نیز به سینما ،موضوعات فیلم و  ...م 
آسی 
يآيندکهتوجیهاقتصادیداشتهباشد .
فیلمهاييبهاکراندرم 

ميخواستیمکورشرو
دومدير:هیچفلسفهمارکتینگيدر ذهنموننبود.ما 
با هايپر استارش برند کنیم.همون موقع هم به آقای فضلي گفتن پول ازش
درنمیادوايشونخودشونخواستن.واسهدلخودشون .
من:خبيعنيمنباورکنمکهخیلياتفاقيدوازدهتاسالنسینماساختید
نطوری اتفاقي
مهمترين عامل جذب مردم شد؟ همی 
و بعدشم خیلي اتفاقي  
حلقههای علي سرتیپي و امیرشهاب رضويان و بقیه عوامل به هم گره

خوردند؟ 
ميکنید دقیق مطالعه شده بود ،نه نشده بود!بعضي چیزا
دو مدير:اگر فکر  
نتیجهای رو نداشتیم.به اين شیرين کام
ميافتد.انتظار چنین  
در بازار اتفاق  
ميکنند و من
شکالتهای روی میز اشاره  

چنین قصدی نداشتیم (به 
ميگیرند .باور کنید
ميخندم) يکسری اتفاقات ناخودآگاه کنار هم قرار  

سینماهاهنوزهماقتصادینیستند» 



نتیجهگیری
تصوير:4نمایمجتمعکورشازبزرگراهاشرفياصفهاني 

فضاهای شهری روايات و داستانهای بسیاری را در خود جای داده و محل اجرای
سیاست های ايدئولوژيک و طبقاتي است .فضای شهر ،چارچوب شهر است و اينکه چگونه

سرمايهداری شهر عرصه انباشت سرمايه و

گیردبهشهرمعناميدهد .درديدگاه 


شکلمي
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مبارزهطبقاتياستواگربخواهیمبرایشهروشهروندانشحقيقائلشويمبايدفرصتيرا
ايدهآل
سرمايهدار سلب کنیم؛اما اگر به نظريه حق به شهر ديويد هاروی بازگرديم شهر  

از 
سرمايهداری مديريت نشود بلکه بر اساس نیاز شهروندانو

شهری است که بر اساس قوانین
تجربهزيستههرشهروند؛تصويراو
،افسانههاودرکل 

تها
خاطرهها،رواي 

شهرمديريتشود.
يآورد
ميدهند.سرمايهداریبارشدپرشتابخودوتغییراتيکهبهوجودم 
ازشهرراشکل 
يجديدیراسببميشود.اينتصويروتغییراتبرای

تصويرتازهایازشهروسبکزندگ

رسدنميتوانمانعاينرشد


بسیاریمطلوباستوخواهاناينسبکهستند.بهنظرمي
تکهآغازشدهوهرروزپرشتابتر

شد(حداقلدرکوتاهمدت).اينفرآيندزمانبسیاریاس
ميشود.اگرنميتوانمانعاينفرآيندشداماامکانپرسشازآنرابايدبهوجودآورد.چرا

مطلق دانستن اين الگو بديهي است؟ چرا بديهي است که در هر محله يک مرکز خريد
استکهدهکهای

غولپیکر باشد؟ چرا هر زمین وسیعي بايد مرکز خريد شود؟چرابديهي

پايینجامعهدراينتغییراتحذفشوندوامکانزندگينداشتهباشندچونقدرتمالي
ندارند؟ 
پاسخ به اين پرسشها شايد کمي از بديهي انگاشتن تغییرات بکاهد تا شهر و
شهروندانشبهترزندگيکنند .
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