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بازنمایی خوانایی شهرهای شمال در آثار ا کبر رادی
مطالعۀ موردی :دو نمایشنامۀ روزنۀ آبی و پلکان

بهروز محمودی بختیاری* ،1رویا ّربانی
 1دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2کارشناس ارشد ادبیات نمایشی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،94/3/16 :تاریخ پذیرش نهایی)95/4/23 :
2

چکیده
نوشــتار حاضر تالش دارد با ّ
توجه به نظریات کوین لینچ در کتاب ســیمای شــهرّ ،
اهمیت خوانایی در
فضای شــهرهای شــمال ایران را بر اســاس پنج عنصر ســرزندگی ،معنی ،تناســب ،دسترســی ،نظارت و
اختیــار مــورد مطالعــه قرار دهد ،و به بازتاب فضا و حال و هوای این نواحی درشــکل دهی به روحیات،
مناســبات و نحوۀ تعامل افراد ،در دو نمایشــنامۀ روزنه آبی و پلکان از ا کبر رادی بپردازد .هدف نهایی
مقاله آن است که بازنمایی فضاهای شهرهای شمال ایران از خالل خوانش این آثار مورد مطالعه قرار
گیــرد و دو مســئله را بررســی کند :نخســت ،امکان وجود ارتبــاط میان تجربۀ وضوح بصــری یا خوانایی
و شــکلگیری روحیــات و تعلقــات مکانــی شــهروندان ،و دوم؛ امــکان بــروز ناهنجاریهــای اجتماعــی
را بواســطۀ عــدم خوانایــی ،در ارتبــاط با شــخصیتهای این نمایشــنامهها .نتایج این پژوهش نشــان
میدهــد کــه عدم خوانایی در شــهر و مخدوششــدن مناســبات شــهری در ایــن آثار ،همگی براســاس
پنج عنصر پیشنهادی لینچ قابل تبیین هستند ،و ضعف در مدیریت و سطح نازل عملکرد محورهای
اصلی کیفیت شهری ،باعث شود که سا کنین شهر تصویر روشنی از شهر خود در ذهن نداشته باشند،
تعلق خاطر به محل سکونت در آنها از بین برود ،و ا کثر آنها مصمم به مهاجرت از شهرشان باشند.

واژههای کلیدی
شهرهای شمال ،خوانایی در فضاهای شهری ،ا کبر رادی ،پلکان ،روزنۀ آبی.
*نویسندۀ مسئول :تلفن  ،021-66419646نمابر .E-mail: mbakhtiari@ut.ac.ir ،021-66418111
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مقدمه
تحلیــل و طبقهبنــدی آثــار نمایشــی از منظــر منطقهگرایــی ،به
رغــم اهمیــت ویــژه و امتیازهــای درخور ،کمتــر مورد نقد و بررســی
اهالــی قلــم قــرار گرفته اســت .مناطق مختلــف جغرافیایــی ایران،
هــر یک به لحــاظ ویژگیهایی از قبیل خصوصیات زیســتی ،آداب
و رســوم و باورهــا ،بــا منطقۀ دیگــر متفاوت بوده و بــا وجود پارهای
اشترا کات ،با سایر مناطق ،وجوه تمایز اساسی دارد .از سوی دیگر
نمایشنامهنویســی و اجراهای نمایشــی در گیالن نیز  -در قیاس با
نوپا بودن هنر نمایش و نمایشنامهنویسی به مفهوم اروپایی آن در
ً
ایران -سابقهای نسبتا طوالنی دارد.
در دهــۀ چهــل بــا شــکلگیری نمایشنامهنویســی در ایــران و با
حضــور نویســندگانی چون غالمحســین ســاعدی و علــی نصیریان؛
ا کبــر رادی ،نویســندۀ پــرکار و توانــای گیالنی ،به گون ـهای جدی پا
به قلمرو نمایشنامهنویســی کشورمان گذاشت .اغلب آثار رادی به
نوعی از فرهنگ گیالن تغذیه میشود.
مناســبات شــهری و زندگــی روزمره مردم شــهرهای شــمال ،به
نحو گویایی در نمایشنامههای اجتماعی ا کب ــر رادی بازتـاب یافته
است .از میان نمایشنامههای رادی ،روزنۀ آبی و پلـکان ،به دلیل
توجه ویژه به فضاسازی و مولفههای زیست شهری ،مورد مطالعۀ
ایــن نوشــتار قــرار گرفتهانــد .علــت ایــن انتخــاب ،رویکــرد آشــکار
رادی بــه داســتانپردازی در مکانهای خــاص و پرداخت ویژه به
ً
محدودۀ شهری ،خصوصا شهرهای شمال ایران است.
صدیقــی دبیــر اجرایــی و ســخنگوی بنیــاد ا کبــر رادی در مــورد
رویکرد رادی به فضاهای شــهری میگوید" :نمایشنامههای رادی
در یک جغرافیای خاص و مکان مشخص به تصویر کشیده میشود
ً
که عموما در فضاهای شــهری میگذرد" (صدیقی .)1393 ،مجابی
( )1392نیز معتقد اســت مســائل فرهنگی و معضــات اجتماعی از
قبیــل فقــر و اختــاف طبقاتی در کار هریــک از نمایشنامهنویســان
معاصر به نوعی بازتاب مییابد .در نمایشــنامههای رادی ،بازتاب
این مسائل به صورتی ملموس و در فضاهای شهری رخ میدهد.
مجابــی ایــن مطلــب را چنیــن بیــان کــرده اســت" :بایــد درک کــرد
کــه هرکــدام از نمایشنامهنویســان ما از منظر خودشــان به مســائل
نــگاه میکننــد و ا کبــر رادی هم در حوزۀ شــهری بســیار به مســائل
اجتماعی پرداخته است".
چنان که گفته شــد ،از میان نمایشــنامههای رادی دو اثر پلکان
و روزنۀ آبی به دلیل فضاسازیهای ویژه در محیط شهرهای شمال
مــورد توجــه ایــن نوشــتار قرارگرفــت؛ هرچنــد در نــگاه اول بــه دلیل
پیشــینۀ فرهنگــی اهالــی ،در جامعــۀ نوپــای شــهری ،ممکن اســت

این طور به نظر برســد که اتفاقات در فضای روســتا رخ میدهد؛ اما
جغرافیای مکانی نمایشنامهها ،فضاهای شهری شمال ایران است.
در نمایشــنامۀ پلکان ،داســتان در فضای روستا آغاز میشود و
تابلــوی اول و دوم آن مربــوط بــه روســتای پســیخان اســت ،اما در
ً
ادامه مشــخصا فضای شهر رشــت به تصویر کشیده شده و بخش
عمــدۀ اتفاقــات -کــه مــورد نظــر این نوشــتار قــرار گرفته اســت -در
محلــۀ گلســار 1رشــت رخ میدهــد (رادی ،)62 ،1392،و حتــی نــام
تابلوی ســوم از این نمایشنامه« ،زمستان شهر ما» است ،که خود
بــه روشــنی گویای آن اســت که فضاســازی داســتان در جغرافیای
شهری شکل گرفته است (رادی .)61 ،1392 ،بخش کوتاه انتهای
نمایشنامه نیز مربوط به محلۀ فرمانیۀ تهران است.
همچنیــن در روزنــۀ آبــی ،شــخصیتپردازی و فضاســازیها بــه
طور مشخص مربوط به شهر رشت است؛ جایی که شخصیتهای
داســتان گاه دلبســته و گاه از آن گریزانانــد .افشــان (یکــی از
شخصیتهای اصلی نمایشنامه) که از شرایط اقلیمی شهر خود به
تنگ آمده در جایی میگوید" :از رشت میریم .میریم به شهری که
آسمانش بلند و مثل فیروزه باشه ،و غرق آفتاب" (رادی.)95 ،1390 ،
مبحث بازتاب شــهر در ادبیات نمایشــی مقولۀ گسترده و کمتر
کارشــدهای اســت که از قابلیتهای پژوهشی با رویکردهای بسیار
متنــوع برخوردار اســت .توجــه و پرداخت بــه موضوعاتی همچون
بازتاب مدرنیســم در شــهر ،بازنمود پدیدارشناســانه زندگی شهری
و نشانهشناسی نمادهای شهری در ادبیات نمایشی ،میتواند در
ایجــاد پیونــد بیشــتر میان دو حوزۀ ادبیات نمایشــی و شهرســازی
مفید و موثر واقع شود.
ایــن جســتار با نــگاه بــه دو اثر نمایشــی از ا کبــر رادی و بــا تمرکز
بــر عنصــر «خوانایــی» در فضاهــای شــهری ،از آرای کویــن لینــچ،2
از برجســتهترین نظریهپــردازان ایــن حــوزه ،بهــره بــرده تــا به درک
قتــری از تاثیــرات متقابــل شـــهر و انســان نائل شــود ،و نظریۀ
عمی 
لینچ در کتاب مهمش ،سیمای شهر ،را بنیاد نظری خود قرار داده
است .در این راستا دو پرسش به عنوان پرسشهای اصلی پژوهش
مطرح میگردد ،که میکوشیم در خالل مقاله به آنها پاسخ دهیم:
 نخست اینکه با مطالعۀ نمایشنامههای روزنۀ آبی و پلکان از ا کبررادی ،آیا میتوان میان تجربۀ خوانایی در شهر و چگونگی شکلگیری
روحیــات و تعلقــات مکانی افراد یــک منطقه ،ارتباطی متصور شــد؟
 دوم ایــن کــه آیا عــدم خوانایــی و وضوح بصــری در فضاهایـهری تصویــر شــده در ایــن نمایشــنامهها ،میتوانــد عامــل بــروز
شـ ِ
ناهنجاریها در مقیاس فردی و اجتماعی باشد؟

مبانی نظری
کوین لینچ در دیدگاه خود نسبت به شهر ،عوامل متحرک شهر
را از عوامل ثابت جسم شهر جدا نمیکند و اظهار میدارد" :آدمیان

نه تنها ناظر مناظر شــهرند ،بلكه خود جزئی از آن هســتند" (لینچ،
 .)11 ،1383لینچ از این بابت شهر را همچون خانهای میداند که
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افراد ســا کن در آن ،مهمتر از کالبد آن هســتند" .در خانه بودن؛ نه
به آراســتگی و ظرفیت پیرامونی ب ــلكه به وجود ارتبـــاط فعال بین
آدمیان و چش ـمانداز ایشــان ،یعنی پرمـــعنی بودن و اث ــر دانســتن
آنچـــه در مقابلشان گسترده شده بســتگی مییابد .این آ کندگی از
ً
معنی در هر مكان و احتماال به میزانی بیشــتر در «شــهر» نیز یافت
میشود" (یاراحمدی.)227 ،1378 ،
ا گرچــه تا کیــد ما در جســتار حاضر بر کتاب ســیمای شــهر لینچ
اســت ،اما شایســته ذکر اســت که بدانیم این نظریهپرداز در کتاب
دیگــرش؛ تئــوری شــکل خوب شــهر( 3لینــچ ،)1376 ،نیز بــا ارائۀ۵
محــور بــه عنــوان محورهــای اصلــی کیفیــت یــک شــهر ،بــه عمــق
دیدگاههــای ما کمک میکند .ایــن محورهای پنجگانه عبارتند از:
ســرزندگی ،معنی ،تناســب ،دســترس ،نظارت و اختیار؛ (در کنار
دو محور فرعی کارایی و عدالت ،که در این مجال تنها به بررســی
پنج محور اصلی در کنار نظریۀ سیمای شهر بسنده میشود).
لینچ در مبحث «سرزندگی»؛ تاثیر فرم شهر را بر چگونگی تداوم
عملکردهای حیاتی و ارضای نیازهای بیولوژیکی انســانها بررسی
میکند و در این راستا به سه اصل ادامه بقاء ،برخورداری از ایمنی
و سازگاری میان انسان و محیط زندگی اشاره میکند.
مقصود از «معنی» در یک سکونتگاه ،وضوح در درک و شناخت
آن محیط و سهولت برقراری پیوند بین عناصر و اجزای آن با سایر
رویدادهــا و مکانهــا در یک تجلی منســجم ذهنی از زمان و مکان
است و در این راستا ،عالوه بر ابعاد فضایی ،ارزشهای انسانی نیز
نقش دارند.
مفهوم «تناســب» از نقطهنظر لینــچ ،تطبیق فضاهای کالبدی
با فعالیتها و نیازهای شــهروندان است .یعنی محیطی متناسب
قلمداد میگردد که انعطافپذیر بوده و فعالیتی به نحو مطلوب و
با امکانات کافی و مناسب در آن قابل انجام باشد.
منظور از «دسترســی» ،امکان دسترســی شــهروندان به اما کن
و خدمــات متنــوع شــهری اســت ،مانند امــکان دیدار با خویشــان
و آشــنایان ،ســهولت دســتیابی بــه مکانهــا و کاالهــا ،همچنیــن
برخورداری از خدمات گونا گون اجتماعی از قبیل خدمات درمانی
و آموزشی و تفریحی.
بــه اعتقــاد لینج« ،نظــارت و اختیــار» ،از جملــه معیارهای یک
ســکونتگاه خوب اســت .ســکونتگاه خوب ،مکانی اســت که در آن
امــکان تصمیمگیــری و نظــارت انســانها برای شــکلگیری مکانی
فضاها و فعالیتهای انســانی فراهم باشــد و افراد از حقوقی چون
حق حضور در فضا ،حق استفاده و عمل و رفتار آزادانه در آن فضا،
حــق اختصــاص دادن فضا به خود و حق تغییر و اصالح فضا و حق
وا گذاری آن برخوردار باشند.
لینچ در مباحث خود بر دو مفهوم اساسی تأ کید دارد :نخست
"مفهــوم «خوانایی» و یا وضوح بصری؛ مفهوم خوانایی این اســت
که به آســانی اجزای شــهری را بتوان شــناخت و آنها را در ذهن ،در
قالبی به هم پیوسته به یکدیگر ارتباط داد" (لینچ .)۱۲ ،۱۳۸۳ ،به
عبارت سادهتر میتوان گفت برخورداری شهرها از ویژگی خوانایی،
بــه درک آســان عناصــر شــهری توســط شــهروندان میانجامــد.
شــهرهایی کــه از ویژگــی خوانایــی برخوردارنــد ،شهروندانشــان از

حضــور در فضاهــای شــهری احســاس امنیــت و آرامــش نمــوده و
این خود میتواند در تحقق ســرزندگی فضای شــهرها مؤثر باشــد.
"تصویــری نیکــو از محیــط ،بــه شــخص نوعــی احســاس امنیــت
میدهــد .وی میتوانــد رابطــهای موزون بین خــود و جهان خارج
بوجــود آورد و ایــن درســت برخــاف احســاس ترســی اســت کــه بر
شــخص مستولی میشود ،وقتی که راه و جهات را گم کرده باشد"
(همان .)۱۶ ،وی همچنین معتقد است که با ارتقای سطح کیفیت
بصــری فضاهای شــهری ،میتــوان بر خوانایی شــهرها و درک بهتر
این فضاها توسط شهروندان و معنای شهر افزود ،او در جای دیگر
از پنج عامل راه ،لبه ،محله ،گره و نشانه به عنوان مظاهر جسمی
و قابــل رؤیت شــهر یاد میکند که مورد بحث این نوشــتار نیســت.

نگاهــی کلــی بــه دو نمایشــنامۀ روزنۀآبــی و
پلکان

روزنۀ آبی

پیلهآقــا پیربــازاری ،مــردی کــه در رشــت تاجــر ماهــی اســت ،با
ّ
ش را بــه ســتوه آورده ،تا جایی
خســت و افــکاری کهنــه  ،خانــوادها 
کــه پســرش احســان بــه تهــران گریخته و زنــش خانمــی و دخترش
افشــان ،در کنار او روزهای ســخت و اندوهباری را سپری میکنند.
انــوش فومنی ،همســایۀ دیــوار به دیــوار این خانواده اســت که به
اعتقاد پیلهآقا ،با افکار روشــنفکرانهاش ،احســان و افشــان را از راه
به در کرده است.
انوش به خواستگاری افشان میآید اما پیلهآقا به درخواست او
جواب رد میدهد .پیلهآقا ،بار سفر را به قصد سرکشی به امال کش
در پیربــازار میبنــددّ ،امــا در غیــاب او ،احســان بــرای فراهمکــردن
مقدمات سفرش به آلمان به خانه برمیگردد .دست آخر نیز وقتی
پیلهآقــا در خانــۀ خــود را میکوبد ،کســی تمایلی به بازکــردن در به
روی او ندارد.

پلکان

نمایشنامه پلكان دربارۀ روند شكلگیری یك سرمایهدار از آغاز تا
لحظه فروپاشی اوست،كه در پنج تابلوی به هم پیوسته تنظیم شده
است .در تابلوی اول ،آن شب بارانی ،كه در تابستان  ١٣٣٣و روستای
پسیخان رشت میگذرد ،شاهد دزدی گاو شیردۀ آقا گل هستیم .در
ادامه درمییابیم كه بلبل ،فروشنده دورهگردی است كه گاو آقا گل
را دزدیــده و از فــروش آن ســیصد تومان پول به دســت آورده اســت.
تابلوی دوم ،در همان روســتای پســیخان و پاییز  ١٣٣٥است،
بلبــل کــه صاحب دكۀ جگركی شــده ،از حاج عمــو كلوچهپز ،دختر
آبلهرویــش را خواســتگاری میكند .این در حالی اســت که پیشتر
بــه دختری به نام بمانی وعدۀ ازدواج داده اســت .بمانی با دیدن
بیوفایی بلبل ،در همان شب خود را در رودخانه غرق میكند.
تابلــوی ســوم« ،زمســتان شــهر مــا» نــام دارد كــه در دكان
دوچرخهســازی بلبــل و زمســتان ۱۳۴۱میگــذرد .بلبــل كـــه حـــاال
دامـــاد حـــاجعمو شـــده ،با فروش خـــانۀ در حـــال ویرانی حاجعمو
برای خود دكان دوچرخهفروشی به راه انداخته است.
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تـــابلوی چهــارم بــه نــام« آفتاب برای ســلیمان» ،در آغـــاز بـــهار
 ١٣٥٠و دفتر سـاختمانی بلـبل در گلسـار رشت شكل میگیرد.
تابلــوی پنجــم «مكث» نــام دارد و مربوط به تابســتان  1357و
خانه ویالیی بلبل در فرمانیه تهران میشــود .بلبل در صدد اســت
تا به واســطۀ ازدواج پســرش ســعید بــا ثریا آهنچــی ،موقعیت مالی
خود را بیش از پیش گســترش دهد .او كه تا کنون دو ســكتۀ قلبی
را از ســر گذرانده ،معتقد اســت که از ســکتۀ ســوم جان سالم به در
نخواهــد برد .او س ــخت در تـــاش اســت تا پس ــرش را که بــه تازگی
از امریــکا بازگشــته تابـــع خــود کند ،اما پســر وقعی به تمـــایالت پدر
نمینهـد .دسـت آخـر نیز ،بلبـل در کشا کش س ّـومین حـملۀ قلبی،
در حال بازی با الماسها و جواهراتش ،مذبوحانه جان میدهد.

بحث و بررسی
ایــن بخــش ،با توجه به محورهای اصلی کیفیت شــهری مورد
نظــر لینــچ ،کــه پیشتر بــه آن پرداخته شــد ،بــه بازتــاب فضاهای
شــهری بــر روحیه و تعامــات افــراد ،در دو نمایشــنامۀ روزنۀ آبی و
پلــکان از ا کبر رادی میپردازد .به منظور مطالعۀ دقیقتر موضوع،
برخــی از ایــن مفاهیــم اصلــی بــه فراخــور ظرفیــت آثــار نمایشــی و
عناوین فرعی نیز آورده شده است.

 .۱سرزندگی
شتــر گفتیــم کــه برخــورداری شــهرها از ویژگــی خوانایی ،به
پی 
درک آسان عناصر شهری توسط شهروندان میانجامد .شهرهایی
کــه از ویژگــی خوانایــی برخوردارنــد ،شهروندانشــان از حضــور در
فضاهــای شــهری احســاس امنیــت و آرامــش نمــوده و ایــن خــود
در تحقــق ســرزندگی فضــای شــهرها میتوانــد مؤثــر باشــد .تحقق
آرمانهــا و آرزوهــا ،شــرایط مناســب اقلیمــی ،همچنیــن عناصری
از قبیــل نــور ،رنــگ و بــو در فضاهــای شــهری ،از جملــه مــواردی
میباشــند که میتواند در ایجاد احســاس سرزندگی و طراوت افراد
تاثیرگذار باشد.
• آرمانها و آرزوها
گاهــی عناصر معمــاری در یک جغرافیای فرهنگی ،به مصادیق
هویت جمعی بدل شده و به مثابه بازتاب یک عینیت تجسمیافته
از احساســات افــراد یــک جامعــه عمــل میکنــد .در مثال زیر ،ســد
منجیل نه تنها به عنوان یک وسیله برای ذخیرۀ آب ،بلکه به مثابۀ
یک منجی اسطورهای برای نجات زندگی سا کنین گیالن توصیف
شــده اســتَ .سـ ّـدی که در جایــگاه یــک قهرمان فرضــی ،همچون
اژدهایــی غــول پیکــر ،حافظ منافــع شــهروندان این خطه اســت.
نمونههایی از نمایشنامۀ روزنۀ آبی:
همایون  ...بالخــره یــه روز ســاختمان ســد «منجیــل» تمــوم
یشــه .ایــن ســد مثــل یــک اژدهــا روی ســفیدرود
م 
دراز میکشــه ،از  7دهنــش آب فــواره میزنــه و کشــت و
آبیاری و برق سرتاســر گیــان ما رو تأمین میکنه و همۀ

اینــا میتونــه در سرنوشــت ،در شــادیهای کوچــک
ایــن مردم اثــر داشــته باشــه( ...رادی95 ،1390 ،و.)96
• شرایط اقلیمی
اســتفاده مطلــوب از فضاســازی خاص اقلیم شــمال ایــران ،به
نمایشــنامههای ا کبــر رادی ،حــال و هوایی ویژه بخشــیده اســت.
حضــور عناصــر طبیعی بر تأمین معاش و آســایش شــهروندان تاثیر
مســتقیم دارد .وجــود مــه و بارانهای پیوســته و فضــای خیس و
نمنا ک ،گاه شــخصیتهای نمایشــنامه را به ســتوه مــیآورد و گاه
حال و هوایی شاعرانه یا غمگین به نمایشنامه میدهد.
نمونهای از نمایشنامۀ روزنۀ آبی:
صــدای ریــز بــاران ،این «آســمان آبی» گلدانــه و منظرۀ
انوش
ســبز درختهــای بادرنــگ و ســیب ،صحنــۀ مــا رو کلی
شاعرانه میکنه (همان.)71،
• نورپردازی در فضاهای شهری
در اغلب جوامع ،نور ســمبل و نمادی اســت از خوبی و پا کی و
در مقابــل ،تیرگی و تاریکی رمزگانی اســت که بر مفاهیمی همچون
گمراهــی و پلیــدی داللــت دارد .وجود نور کافــی در روز ،نورپردازی
مناســب و استفاده از تجهیزات روشــنایی در شب ،میتواند نقش
قابل توجهی در خوانا نمودن شــهرها و همچنین احساس امنیت
شــهروندان داشــته باشــد .عــدم نورپــردازی مناســب و روشــنایی
ضعیــف میتوانــد موجــب اغتشــاش ذهنی افراد شــود .در هر ســه
نمایشنامه ،نورپردازیها اغلب بسیار مالیم بوده و چراغی گردسوز
یا فانوســی قدیمی ،تنها وســیلۀ روشــنایی فضاهای شــبانه اســت
و همیــن امــر بــه تقویت حــس تــرس و ناامنی افــراد نمایــش دامن
میزند .چنان که در نمایشنامۀ پلکان ،ناظر حوادث شومی چون
دزدی گاو آقا گل و خودکشی بمانی در تاریکی هستیم.
در نمونۀ زیر نیز ،شاهد نمونهای از افسردگی و نارضایتی افراد،
بواسطۀ کمبود نور روز هستیم:
نمونهای از نمایشنامۀ روزنۀ آبی:
همایون نه ،دیگه نمیتونســتم تو این رشــت ،این شــهر بینور و
مهآلود دوام بیارم .داشتم زنگ میزدم (همان.)95 ،
• کارکرد رنگ در فضاهای شهری
طبیعی مصالحی که بنا بوسیلۀ
در شهرهای قدیمی ،رنگهای
ِ
آن ســاخته میشــد ،به شــهر چهرهای هماهنگ و همگون میداد
و بــا روحیــه ،اقلیم و فرهنگ مردم نیز بیشــتر مطابقت داشــت ،به
این ترتیب ،رنگ هر شــهر ،جنبهای از هویت آن محســوب میشد
(بهزادفر.)62 ،1386 ،
تونالیتههایرنگیاز عواملتاثیرگذار در ایجادخواناییمحیطهای
ً
شهری است ،چنان که افراد عمدتا به فراخور شرایط روحی خود و یا
تصویر ذهنیشان از یک شهر ،آنرا در قالب یک رنگ توصیف میکنند.
به عنوان مثال «شهر خا کستری» یا «خطۀ سبز شمال» .به کارگیری
صحیح رنگها با ویژگیهای فرهنگی و محیطی هر جامعه میتواند
تاثیری مثبت بر روحیه و حفظ ســرزندگی شــهروندان داشــته باشد.
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نمونۀ موردی :روزنۀ آبی
ـیاهی چترهــا و بامهــای تیــره و
انوش
 ...تــوی شــهر جــز سـ ِ
زمیــن گلآلود منظــرهای نیس .هیچــی ،هیچی نیس،
حتــی یــه روزنــه بــه آســمان آبــی (رادی.)106 ،1390،

 .۲معنی
ایــن معیــار بــه دنبال دریافتن این اســت که شــهر تا چــه اندازه
میتواند به وضوح درک شود ،قابل شناسایی باشد و سا کنین آن
را در زمــان و مــکان بــه تجســم درآورنــد و تا چــه اندازه آن ســاختار
ذهنی ،با ارزشها و مفاهیم جامعه در ارتباط است.
• هویت و عدم هویت در شهر
از میــان معیارهــای لینچ برای داشــتن یک شــهر خوب ،هویت
در زمــرهی معیــار معنــی قرار میگیــرد .از نظر لینــچ ،هویت مکانی،
پیونــد نزدیکــی بــا هویت شــخصی پیــدا میکنــد .هویت شــهری را
میتــوان در قالبهایــی ماننــد هویــت فــردی ،جمعــی ،مکانــی،
جنســی ،فرهنگی و مذهبی بازشــناخت .در زیر نمونههایی از این
موارد را مشاهده میکنیم.
نمونۀ موردی :روزنۀ آبی
خانمی آتیه چیکار میکنه؟  ...زن عموت؟
احسان آتیــه خانــوم داره بــا شــوهر و بچههاش تمریــن مکالمه
میکنه.
که چی؟
خانمی
احسان که فارسی رو به لهجۀ تهرانی صحبت کنه.
خانمی پس دماغشو کجا قایم میکنه طوطی خانوم؟
پیش یه جراح تراشکار و ( ...همان.)116 ،
احسان دماغشم برده ِ
در اینجا شاهد نوعی هویت باختگی و ازخودبیگانگی هستیم،
تا آنجا که فرد کوشش دارد اصالت و تمام مولفههای بومی خود را
از دید سایرین پنهان سازد.
نمونهای از نمایشنامۀ پلکان:
 ...من از توی لجن دراومدم؛ ولی شپش نیستم ...من،
بلبل
مهندس مســعود تاج ،پیمانــکار و ســرمایهدار معروف،
پســر میرتــراب دال ک که هیچ وقت پدرشــو ندیــد ،دوره
گــرد ،بارفروش ،جگرکی ســابق «پســخان» ،کســی که با
ســیصد تــا تک تومن شــروع کرد و امــروز فقط دقیقهای
یشــه( ...رادی،
ســیصد تومــن بــه حســابش ســرازیر م 
.)125 ،1392
همانطور که مشــاهده میشــود« ،بلبل» برای دفاع از پیشــینه
و خاســتگاه خود ،در مقابل پســرش میایستد و علیرغم بالیدن به
هویت جدید و خودساختهاش ،درصدد انکار گذشتهاش برنمیآید؛
چرا که معتقد است برای ساختن آینده باید از گذشته پند گرفت.
بلبل
آینده تو احترام به گذشتهی منه.
سعید
گذشتهی شما به چه درد من میخوره؟
بلبل
برای اینکه در آینده درست جابیفتی ،باید گذشته رو به

یاد بیاری( ...رادی۱۳۲ ،۱۳۹۲ ،و )۱۳۱
• مکانهای جمعی (پاتوقها ،مرا کز مذهبی)...
محیط شــهری دارای دو عنصر کالبدی و انســانی است .بدون
محیط انســانی که همان اجتماع است ،نمیتوان محیط کالبدی
را تصــور کــرد؛ افــراد از هــر محیــط کالبــدی توقــع اجتمــاع خاصــی
دارنــد .هــر محیط انســانی خــاص ،رفتارهــای ویژۀ خــود را بدنبال
دارد .انســان طــی زمــان برای خــود هویــت مکانی قائل میشــود؛
ایــن هویــت مکانی ،خود تصویری مســتقل در ذهن فرد میســازد
(بهزادفر.)65 ،1386 ،
حفظ و تقویت عوامل خاطرهانگیز ،ابزاری است که سا کنان را
به محله پیوند میزند و احســاس تعلق را در آنها عمیقتر میکند.
عوامل خاطرهانگیز میتوانند کالبدی یا فعالیتی باشــند .پاتوقها
و محلهــای گردهمایــی و فعالیــت جمعــی ســا کنان نیــز از عوامل
خاطرهانگیزی هستند که باید نسبت به حفظ و تقویت آنها مبادرت
ورزید (قاســمی اصفهانــی .)165 ،1383 ،به نمونۀ زیر توجه کنید:
نمونۀ موردی :روزنۀ آبی
پیلهآقا منیهسالهدارمشیوهسوار میکنم،بلکهیهجوریمردکه
رو بچنگش بیارم .روزهای چهارشنبه حمام «گلستان»،
شبهای جمعه مسجد «مستوفی»( ... ،همان.)44،
ً
میدانهــا عموما به عنوان یک حلقــه ارتباطی میان فضاهایی
با کاربریهای مختلف عمل نموده که سبب تمرکز عناصر اساسی
ســاخت شــهر ،چــون بناهــای حکومتــی ،بــازار ،مســجد و محالت
مســکونی شــده ،میــان ایــن عناصر و ســایر عناصرشــهری در قالب
مجموعهای انســجام و پیوســتگی ایجاد میکنــد .در مکانی مانند
قهوهخانــه ،وجــه معنایــی عناصــر مختلف ،نمــودی بــارز مییابد.
جنبههــای مختلــف عناصــر معمــاری و روابــط انســانی و تاثیر این
عوامل در ایجاد ادرا ک خوانا از فضا ،قابل بحث و بررسی است.
پاتوقهایــی ماننــد قهوهخانه در نمایشــنامههای رادی ،محل
مالقات و گفتگوی افراد ،از جوان تا سالخورده است .معاشرتهای
شــهری در ایــن محیــط کوچک و صمیمــی ،احســاس تعلق خاطر
ً
ویژهای به شــهروندان میبخشــد .در نمایشــنامۀ پلکان ،خصوصا
در تابلــوی اول و دوم ،نقــش پررنگ قهوهخانــه به خوبی نمایانده
شــده اســت .ارتباطــات گــرم و نزدیــک میــان مراجعهکننــدگان و
گردانندگان این مکان ،احساسی از آسودگی و فراغت ایجاد میکند
که در تضاد با کار و مشغلۀ روزانۀ افراد قرار میگیرد.
• مرا کز مذهبی
همانگونــه که چمبــرز )Chambers, 1986, 183( 4بیان داشــته:
"واقعیت شهری ،امری واحد و منفرد نیست بلکه چندگانه است".
یعنی درون شهر ،شهر دیگری هم هست .بر همین اساس ،کارکرد
ً
مکانهــای مختلف شــهری نیــز نمیتواند یگانه باشــد .مثال وقتی
ســخن از مســجد به میان میآید ،در وهلۀ نخست به کارکرد آن به
عنــوان عبادتــگاه میاندیشــیم .اما به عنوان مازاد معنای مســجد
میتــوان بــه معانــی دیگــری از این مــکان ،اشــاره نمود .بــه عنوان
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نمونــه ،رفــت و آمــد به مســجد میتواند بــه عاملی برای گســترش
تعامــل اجتماعــی و یــا حتی امکانی بــرای تظاهر به دینــداری بدل
شود .به نمونۀ زیر در نمایشنامۀ روزنۀ آبی توجه کنید:
نمونۀ موردی :روزنۀ آبی
ً
پیلهآقا اتفاقــا دیشــب توی مســجد «مســتوفی» خدمــت ابوی
بــودم .قــرار شــد یکــی از ایــن روزهــا کلبــه مــارو منــور
بفرمایید(...همان.)۱۸ ،
در اینجا شاهد کارکرد اجتماعی مسجد ،به عنوان مکانی برای
تجدید دیدار سا کنین شهر در کنار انجام فرایض دینی هستیم.
نمونۀ موردی :روزنۀ آبی
گلدانه
این شــب جمعه بــارون نیاد ،برم «دانــای علی» چند تا
شمع روشن کنم(...همان.)15 ،
گلدانــه ،بــه عنــوان نماینــدۀ قشــر ســنتی شــهری ،رفتــن بــه
مکانهای مذهبی مانند امامزاده را مایۀ آرامش روحی و گشــایش
در کار و زندگیاش میداند .در اینجا شمع داللت بر گرفتن حاجت
دارد .ارتباط میان این عناصر را میتوان ارتباطی نمادین دانست،
چــرا کــه هیچگونــه رابطــۀ آشــکار و مســتقیمی میــان شــب جمعه
و روش ـنکردن شــمع در مکانی خاص از یک ســو ،و برآوردهشــدن
احتیاجات فرد از سوی دیگر ،نمیتوان متصور شد.

ورود عناصر مدرن به شهر سنتی
ورود مدرنیته به شهر با رمزگان مخصوص به خود همراه است.
عدم درک این رمزگان توسط برخی از سا کنین ،موجب ناخوانایی
در فضای شهر و کدورت و اختالف میان شهروندان میشود.
نمونههایی از نمایشنامۀ روزنۀ آبی:
پیلهآقا ولی هنوز صدای گارمون مردکه بلند نشده.
گارمون نیست؛ ویولونه.
افشان
پیلهآقا هر دو حالت فسقه (رادی.)39 ،1390،
پیلهآقا
افشان
پیلهآقا
افشان

پیلهآقا

حــاال دیگه به اینجا رســیده که بــهات کتابهای ضاله
هم میده.
تعجب میکنم! شما دیگه چرا این حرفو میزنین؟
ً
اتفاقــا منم که باید این حرفو بزنم؛ من ّ
خیامو مثل کف
دستم میشناسم.
بــا وجــود ایــن گاهی برنامــۀ «گلهــا»ی رادیــو رم گوش
میدین! از قضا شــعر پریشــب «گلها» مــال ّ
خیام بود؛
نبود؟ (همان.)40،
 ...تــازه شــنیدم یه گنجــۀ مخفی هم اون پشــت داره و
بــه اســم دوا ،بطریهــای مشــکوک توش چیــده ،برای
دخترشــم معلم گارمون گرفته،خبرشــو دارم عینکشــم
شیشۀ خالیه (همان.)54،

در نمونههای فوق شــاهد شــیوۀ خاصی از جهانبینی هستیم
کــه در آن فعالیتهــای نوظهــوری مانند نواختن ســاز ویولن ،یا به
ً
خصوصا رباعیات ّ
خیام و
زعــم پیلهآقا «گارمون» ،خواندن کتــاب،

حتی اســتفاده از عینک ،نشــانهای است از فخرفروشی و تظاهر به
ســواد و روشــنفکری و ّ
حتی فساد اخالقی .این مقاومت در برابر هر
امر نوظهور میتواند درک متقابل را میان افراد بســیار دشــوار سازد
و ســبب ایجاد شــکافهای عمیق میان نســلها گردد و شخص را
به یاد جملۀ کلنل علینقی وزیری در یکی از خطابههایش راجع به
موســیقی دوران خود میاندازد که میگوید" :آنچه از آواز میدانید
ّ
به ســبک مرثیه مینوازید و موســیقی غمانگیز شــما برای ملتی که
میخواهد رو به نشاط رود ،بی فایده است" (حبیبی.)176 ،1390 ،
• جنسیت و شهر
جنسیت در شهر ،یکی از خردهفرهنگهایی است که در رابطه
با نظامهای شــهری وجود دارد .جنسیتهای زنانه و مردانه شهر
را به گونههای متفاوتی تجربه و در آن زندگی میکنند .در شــهر ما
ً
باید با گروههایی کامال مردانه و زنانه رو به رو باشــیم که میتوانند
در همــۀ فضاهــای کارکردی تبلور داشــته باشــند .جنســیت مانند
ســطوح هویتی دیگر میتواند ســبب بهوجودآمدن گروههای زنانه
و مردانــه در ســطوح مختلــف ،نظیر ســطوح طبقاتی و قومی شــود
(فکوهی.)290،1385 ،
بازنمایــی زنــان و مــردان در جامعــۀ ســنتی تصویرشــده در
نمایشنامههای رادی ،شامل بروز و تکرار نقشهای کلیشهشدهای
اســت کــه گریز از آن در نگاه نخســت ،غیرممکــن مینماید .ا گرچه
در فرآینــد هویتیابــی ،شــاهد زمزمهها و گاه فریادهــای اعتراض از
ســوی نســل جوان هســتیم .در این میان ،بزرگان و مردان همواره
در مرکــز قــرار دارنــد و جوانــان و زنــان بــه حاشــیه رانده میشــوند.
نمونهای از نمایشنامۀ روزنۀ آبی:
پیلهآقا  ...تا زمانی که دختر زیر ســایۀ پدر زندگی میکنه ،عین
گارمون مردکه،
بــه تــوی کرکه .نه کتــاب ،نه غر و فر ،نــه
ِ
ِ
هیچــی! وقتــی هــم رفــت خونــۀ صاحبــش ،افســارش
دســت یکــی دیگــهس .میخــواد « خاصهخان» بــره فر
شــیشماهه بزنــه ،ناخــون بــذاره قــد بیــل ،هــر غلطــی
میخواد بکنه ،خودش میدونه و صاحبش .ما این جا
رقاصی نداریم (رادی.)36 ،1390 ،
در موارد باال ،شاهد تعاریف مشابهی از هویت زنانه هستیم که
حد و مرز اختیار زنانه را در مناسبات خانوادگی مشخص میکند.
نمونهای از نمایشنامۀ پلکان:
خوشــا به سعادتت که لچک ســرته و از دنیا خبر نداری
بلبل
محترم( ...رادی.)127 ،1392 ،
ایــن دیالــوگ با تمام کوتــاه بودنش ،از شــکاف عمیق میان زن
و اجتمــاع شــهری حکایت دارد .لچک به معنای روســری معنایی
فراتر از حجاب دارد .در اینجا لچک ،نوعی پوشــش زنانه اســت که
با مفهوم در خانه ماندن و دوری از اجتماع آمیخته شده است.
• لباس و آرایش شهروندی
نــوع پوشــش و آرایــش شــهروندان میتوانــد حــاوی رمــزگان و
معانی متفاوتی باشــد .به عنوان مثال نوع کاله افراد ممکن اســت
بــه مــواردی همچــون طبقــه اجتماعی ،نــوع تفکر ،میــزان ثروت و
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دارایی و موارد دیگری از این دست ،اشاره کند.
در نمایشنامۀ روزنۀ آبی ،رادی برای تجسم بخشیدن به لباس
و آرایــش تیپ رشــتی ،از رمزگان گونا گونی همچــون نوع کاله ،عبا،
خصوصیات فیزیولوژیک ،آرایش سبیل بهره برده است.
در نمایشــنامۀ پلکان ،لباس و آرایش مو ،عنصری اســت کلیدی
و نمایانگــر تغییــر شــرایط و دگرگونیهای شــخصیت اصلــی یا همان
«بلبل» است .در مثالهای زیر ،تغییر در منش ،وضعیت مالی و طبقۀ
اقتصادی بلبل ،در نوع پوشش و ظاهر او به خوبی نمود یافته است.
• تیپ بلبل در پردۀ اول نمایشنامۀ پلکان
بلبل مرد جوان بیست و هشت سالهای است با عرقگیر و
خال اژدهایی که روی بازو کوبیده( ...رادی.)19 ،1392،
• تیپ بلبل در پردۀ چهارم نمایشنامۀ پلکان
بلبــل بــا کاله کپی ،کت چرمی و شــلواری که پاچههای
آن را در پوتینهای براقش فرو کرده اســت ،کنج راست
میز نشسته ،مکالمه تلفنی میکند (رادی.)89 ،1392 ،

.3تناسب
در ایــن معیــار ،لینچ به تناســب ســکونتگاه و این کــه الگوهای
فضایی و زمانی شــهر تا چه میزان با رفتار ســا کنین منطبق اســت،
اشاره میکند .در نمونهی زیر میبینیم که عدم تناسب امکانات و
مناسبات شهری با نیازها و انتظارات شهروند ،پیلهآقا را تا آنجا به
ســتوه آورده ،که به ترک شــهر و زندگی شــهری و مراجعت به روستا
میاندیشد.
نمونۀ موردی :روزنۀ آبی
پیلهآقا ...گاهــی بــه ســرم میزنه تــرک خانــه و عالقه بکنــم ،برم
«پیربازار» و زندگی اجدادی خودمو بچسبم .بیل بزنم،
توتون بکارم ،از این کلکها! (همان)29 ،

.4دسترسی
برخــورداری افــراد از امــکان دسترســی بــه افــراد ،فعالیتهــا،
منابــع و خدمــات ،اطالعــات و اما کــن از ملزومــات زندگــی شــهری
اســت و عدم دسترســی بــه ایــن امکانات ســبب ایجــاد ناخوانایی
و مخدوششــدن چهــرۀ شــهر نــزد شــهروندان میگــردد .در ایــن
خصوص نمونۀ موردی در این دو نمایشنامه یافت نشد.

 .5نظارت و اختیار
مقصود لینچ از نظارت ،نظارت بر فضای انســانی اســت .تداوم
هر جامعه انســانی ،بســته به نظارتی خوب بر فضای زندگی است.
از نظر لینچ اختیار و نظارت با موقعیت ،قدرت و تســلط در ارتباط
هســتند .عــدم نظــارت بر محیطهــای انســانی و یا اعمــال نظارت
توســط قدرتــی مطلق ،به بازتولید خشــونت میانجامــد .در نمونۀ
زیر شاهد ضعف نظارتی و فساد در سیستم مدیریتی هستیم.
نمونهای از نمایشنامۀ پلکان:
آقا گل
گفتم پاسگاه رفتی؟
عنایت
گوربانه گفت :گاودزدی به ما دخلی نداره.
مشدی آقا اونا خودشون یه پا شریکن بابا؛ کجای کاری؟ (رادی،
)19 ،1392
همگــی مــوارد بــاال ،نشــان میدهــد کــه شــرایط زیســتی و
اندیشــگانی افراد در محیطهای زندگیشان در این آثار باعث شده
که شــهر برای مخاطب این آثار ،پدیدهای ناآشنا یا نامطلوب جلوه
کنــد ،یعنــی همــان چیزی کــه توســط حبیبــی ( )191 ،1390به این
شــکل توصیف میشــود" :ترکیبــی از مجموعههای بــس پرا کنده و
نامنســجم با منظری ناآشــنا ،در ارتباط با مفاهیم کهن و معماری
ً
کال دگرگون شده ،در رابطه با شیوههای زیست موسوم".

نتیجه
در این پژوهش ،سعی بر آن شد تا بازنمایی فضاهای شهرهای
شمال از خالل خوانش دو نمونه از نمایشنامههای ا کبر رادی ،در
ارتباط با خوانایی در فضای شهری ،مورد مطالعه قرار گیرد .بدین
منظور ،تحلیل عناصر شــهری و تجربۀ خوانایی در فضای شــهر در
این دو نمایشنامه ،با استفاده از آرای کوین لینچ در ارتباط با پنج
عنصر سرزندگی ،معنی ،تناسب ،دسترسی ،نظارت و اختیار صورت
گرفــت .لینــچ معتقــد اســت ناخوانایــی در شــهر موجب آشــفتگی،
ناامنی ،هرج و مرج ،اضطراب و بروز اخالل در تعامالت شهروندان
میگردد و به سبب همین احساسات نامطلوب ،اغلب شهروندان
قــادر بــه ســاختن ســیمایی نیکــو از شــهر ،در ذهن خــود نخواهند
بــود و در نتیجــه احســاس تعلق خاطر نیز به شــهر پیــدا نمیکنند.
در نمونههایی از هر دو نمایشنامه ،بواسطۀ همین پنج عنصر،
شــاهد عدم خوانایی در شــهر و مخدوش شــدن مناسبات شهری
هستیم .به عنوان مثال در نمایشنامۀ پلکان ،عدم کارکرد صحیح

کارایی و عدالت اجتماعی سبب میشود که بلبل ،پس از دزدیدن
گاو آقا گل ،پلههای پیشــرفت و ترقی را به سرعت بپیماید
و فروش ِ
و به ثروت و مقام دســت یابد و یا در نمایشــنامۀ روزنۀ آبی ،فقدان
ســرزندگی ناشــی از رنگ ســیاه چترهــا و بامهای تیــره و زمینهای
گآللــود ،انــوش را بــه ســتوه آورده و عــدم درک معنــی در ارتبــاط بــا
عناصر نوظهوری همچون ساز ویولون ،به اختالفات میان پیلهآقا
و دخترش افشان دامن میزند.
در مجمــوع با توجه به دگرگونیهای نا گهانی و غیرمنتظره ،شــهر
نزد شهروندان ،امنیت ،ثبات و صمیمیت گذشتهاش را از دست داده
است .از سویی سیمای شهر درچشم افراد مسن ،چهرهای مخدوش
و نامأنوس به خود گرفته است .از سوی دیگر ،این دگرگونیها آن قدرها
هم چشمگیر نیست که بتواند جوابگوی نیازهای نسل جوان باشد.
در ایــن میان افــرادی نظیر احســان ،انوش و افشــان ،در روزنۀ
آبی و ســعید در پلکان ،جوانانی هســتند که از شــهر خود گریزانند
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و علیرغــم مخالفت بزرگترهای خانواده اقدام به مهاجرت میکنند
یا دســت کم آرزوی ترک دیار را در ســر میپرورانند .مسنترها نیز به
نوبۀ خود ،هرچند به شــیوۀ دیگری در فکر رفتن هســتند .آنها که
دیگر چشمی به آینده ندارند ،با دلتنگی از روزهای خوش گذشته
یاد میکنند و در دل حســرت بازگشــت به روستا یا آبادی باصفایی
را دارند که روزگار جوانی خود را در آنجا سپری کردهاند.
در نهایــت میتــوان گفــت کــه در این دو نمایشــنامه ،بواســطۀ

ضعــف در مدیریت و ســطح نازل عملکرد همــه یا برخی محورهای
اصلی کیفیت شــهری لینــچ یا همان پنج عنصر ســرزندگی ،معنی،
تناســب ،دسترســی ،نظــارت و اختیــار ،ســا کنین تصویر روشــنی از
شــهر خود در ذهن ندارند و همین عدم وضوح بصری یا خوانایی
ســیمای شــهر ســبب کاهــش احســاس امنیــت و بــروز آشــفتگی و
اختــال در مناســبات شــهروندان شــده و در نتیجــه افــراد تعلــق
خاطری به شهر و محل سکونت خود پیدا نمیکنند.
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he present study aims to consider the importance of legibility of the urban environments in the northern cities of Iran, according to
the theory proposed by Kevin Lynch. In Lynch’s
opinion, there are seven criteria for such a study,
five of which he calls “Performance dimensions”
which are “vitality”, “Sense”, “Fit”, “Access”, and
“Control”, and two are called “meta criteria”, which
are “efficiency” and “Justice”. These criteria help
us to represent the atmosphere and the situation
of such urban places in the formation of the spirits
and social exchanges of people. In this article, we
have applied this theory on two plays by the late
famous Iranian playwright, Akbar Radi, named
Pellekan (The Staircase) and Rowzane Abi (The
Blue Opening). In both of these plays, the protagonist leaves his motherland in the north, and
migrates to another city (one to Tehran, and one
to another northern land). Both of these two characters have made benefits from the wrong social
relationships in their cities, and this has resulted
in their wealth and deep levels of mental corruption. The mportant point in these plays shows itself in the challenges that Bolbol in Pellekan and
Pile Aqa in Rowzaneye Abi have with their next
generations, those educated people who cannot stand the corrupt situations and insrtead of
following the footsteps of their fathers, want to
start a new life in a totally now physical situation.
The ultimate goal of the present article is finding
the possibility of the existence of any sort of relationship between the legibility of the urban environments and the spatial dependencies of the
citizens on one side, and the probability of social
misconducts and crimes due to the lack of legibility in such cities on the other hand. For each
of the five key terms provided by Lynch, we have
come up with dialogues from both plays to show

how these fathers are in act in these works. Also,
some points such as the notions “paths”, “edges”,
“districts”, “Nodes”, and “landmarks” have also
been taken into account. It is noteworthy that the
selection of these two plays have been based on
the fact that Radi was a citizen of Rasht himself,
and had always represented his own motherland
in most of his works. The two above-mentioned
plays are those which take place in ‘urban” northern places, while Radi has also some plays taking
place in the north, but in the rural areas, which
were naturally not included in the present work.
The results of this study reveal that the lack of legibility in the cities and the distortion of the urban
rules in both works by Radi are quite vivid within
Lynch’s theory, and the wrong managements in
cities and the low qualities of urban lives in the
locations of the plots of these dramatic works result in the fact that the citizens do not have a clear
picture of their own cities in their minds, gradually
lose their ties to their motherlands, and finally decide to migrate from their cities for ever.
Keywords: Northern Iranian Cities, Legibility, Akbar Radi, Pellekan, Rowzaneye Abi.
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