پیدا و پنهان دو فرهنگ

مطالعهی موردی :کتاب پاریس پایتخت مدرنیته
مهدی احمدیان شیجانی
منتقدوپژوهشگرجامعهشناسیهنر

پاریس تغییر میکند ،ولی هیچ چیز در عمق اندوه من تغییر نکرده است.
کاخ نوساز ،تخته سنگها ،محلههای قدیمی و  ...همه چیز برایم به استعاره
بدل میشود و خاطرات عزیزم از صخرهها گرانبارترند.
شارل بودلر

انقالب صنعتی و ظهور امپراتوری دوم در فرانسه،
تاریخ خود شاهد بود .در
پاریس بیشترین رشد را در
ِ
طول قرن نوزدهم که عصر طالیی اروپا نام گرفته و تا
جنگ جهانی اول نیز ادامه دارد ،پاریس چهار دوره
میزبان نمایشگاه جهانی بود که در آن کشورهای
ِ
صنعتی خود را
صنعتی ،آخرین پیشرفتهای هنری و
ِ
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به نمایش میگذاشتند .برپایی نمایشگاه جهانی پاریس
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مقدمه
زمانی که به تاریخ تحوالت ،انقالبها و جنبشهای
فرهنگی جهان میاندیشیم و در
هنری ،سیاسی ،اجتماعی و
ِ
جستوجوی مطالبی در بابِ آن ،تاریخ را ورق میزنیم ،هیبت
ِ
صالبت جامعه فرانسوی توجهمان را به خود جلب میکند.
و
بعد از انقالب فرانسه که مادر انقالبهای جهان نام گرفته،

در سال 1900م به ستایش آینده و راههای پیش رو میپردازد .و شاید عصر
جدید در تأیید پیشگویی آگوست کنت که میگفت اندیشهی انسانی به تازگی
از عصر الهیات بیرون آمده و اکنون در حال بیرون شدن از عصر متافیزیک و
درون شدن به عصر اثباتگرایی است ،قدم برمیداشت .اما این آغازی پرقدرت
ِ
انسان مدرن بود .که البته با آغاز قرن
زیست
رنج مدا ِم
در
ِ
ِ
فهم بشری ،از ِ
جریان ِ
لوحی عدهی کثیری از مردم هم مسیر
بیستم کمی با خوش خیالی و ساده
ِ

شده بود .تا جایی که حتی در سال 1914م که جنگ اول آغاز شد ،مردم امید داشتند

تجربهی امر مدرن را با تجربهی زیست شهری در هم آمیزد و

این جنگ ،پایانی بر همهی جنگها باشد .اما باور مردم پس از تحمل جنگ خانمان

کمی تأمل در کردوکار افراد حاضر در این جامعه کافی است تا

ستایش حس نوستالژیِ زمانهی قبل از جنگ.
سوز جهانی ،مبدل شد به تقدیس و
ِ

تناقضهای مدرنیته را در تجربهی زندگی شهریشان شاهد باشیم.

ِ
خشونت قرن بیستمی ،انسانی با آستانهی تحمل و متناسب
زیرا شاید زمانه همراه با

همیشگی سوژه در فضای محصور مانده است
و این همان درگیری
ِ

ِ
با زمانهی خود را انتظار میکشید و تمایل به طر ِد انسانی با خصوصیاتِ
سنت جهان

که در آن ساختار را به فضا و فضا را به ساختار مبدل میکند.
ایران در تاریخ پر از تالطم خود با کشورهای مختلفی ارتباط

را داشت.
پاریس در ابتدای قرن بیستم نیز شرایط ترسناکی داشت .در آن زمان شهر پاریس

برقرار کرده است و مناسبات فرهنگی نیز با بعضی از جوامع جهان

به جبههی نبرد انگلیس با آلمان تبدیل شد و متحمل خسارات بسیاری گشت .اما

داشته است .یکی از مهمترین شهرهایی که همواره از جنبههای

پاتوق دائم هنرمندان و نویسندگان تبدیل
پاریس بعد از جنگ دوباره اوج گرفت و به
ِ

گوناگون نزد ایرانیان حائز اهمیت بسیار بوده و تا حد ارتباط

شد .این شهر در این سالها محل زندگی شخصیتهای برجستهای در حوزهی اندیشه

عاطفی پیش رفته ،پاریس بوده است .در این خصوص میتوان

شد ،از استراوینسکی  -موسیقیدان روس -گرفته تا پیکاسو ،دالی و ارنست همینگوی

به محمدرضا بیگ ،نخستین سفیر ایران در فرانسه اشاره کرد .او

آمریکایی .در ژوئن  1940شهر به دست ارتش نازی افتاد و تا اوت 1944م در اشغال

در اکتبر 1714م وارد این کشور شد و به دربار لوئی چهاردهم

ارتش آلمان بود .البته در آن دوران آسیبهای زیادی ندید .و در همان دوران زمانی

در فرانسه راه یافت .وی که در پاریس مبهوت ظواهر زندگی

که هیتلر در سطح شهر قدم میزد ،شیفتهی زیباییهای معماری شهر میشود ،همان

فرانسویان شده بود ،از طرف شاه سلطان حسین مأمور شده بود تا

زمان قصد کرد تا برلین را به ِ
غایت زیبایی برساند تا پاریس به سایهای تبدیل شود.

برای بیرون راندن اعراب از خلیج فارس در عوض تسخیر مسقط ،با

در ستایش پاریس در مقام جهان ادبیات و هنر همین بس که ساموئل بکت،

فرانسویان مذاکره کند؛ که البته به دلیل جهل او نسبت به مناسباتِ

در داستانی به مناسبت نمایشگاه نقاشی برادران وان ولده؛ با عنوان «دنیا و شلوار»

المللی آن زمان ،ثمرهی خوشایندی عاید ایران نشد .در حقیقت
بین
ِ

( )1945بدیهی بودن این قدرت اجتهاد را در یک جمله بیان کرد« :نقاشی ......ابراهام

بخشی از تاریخ ایران در پاریس گذشته است (به ویژه در دو قرن

و گراردوس وان ولده در پاریس را کسی نمیشناسد ،بنابراین میتوان گفت که هیچ

اخیر) .البته زمان آشنایی و ارتباطات دیپلماتیک ایران و فرانسه به

کس نمیشناسد».

حدود سیصد سال پیش میرسد .و با کمی جرح و تعدیل میتوان

ش ِرو با مسئلهی پیش گفته این گونه روشن میشود که
تحقیق پی 
بایستگی
ارزش و
ِ
ِ

افغانستان ،انقالب مشروطه و انقالب  57ایفای نقش داشته است.

بدانیم ،پاریس ،در مقام پایتخت مدرنیتهی جهانی و نیز مرکز شکلگیری ادبیات

همچنین پاریس در مقاطع مختلف تاریخی ،محل امنی برای تجمع

جهانی ،به ویژه در قرون هجدهم و نوزدهم ،بنیانیترین رخدادهای تاریخی را در آن

و شکلگیری جریانهای اپوزیسیون برای روشنفکران و دانشجویان

شاهد هستیم .تا جایی که نویسندگان دیگر ملل برای رشد و اوج یافتن در عرصههای

دوران استبداد صغیر  ،چه در
بوده است .به گونهای که چه در
ِ

مختلف به آنجا مهاجرت کردند و صاحب شهرت شدند .همچنین در ایران به عنوان

دوران بعد از کودتای 1299ش و بعد از کودتای 1332ش شاهد

گرایان به
جامعهای سرگشته میان سنت و تجدد (مدرنیته) و سرگردان میان سنت
ِ

حاکم ایران ،در پاریس
سیاسی
فعالیتهای مختلف بر ضد نظام
ِ
ِ

روشنفکران در جستجوی پرتاب به عصر مدرن؛
دنبال بازگشت به اصل و دیانت و
ِ

بودهایم .پیرو مباحث گفته شده ،میتوان به ترجمهی کتابهای

بالشک زیست روزمرهی مردمانش متأثر از جریان ذکر شده به سرعت میرود که

قرن 19م و تدریس زبان
داستانی و
فلسفی فرانسوی به فارسی در ِ
ِ

اروپایی (با تأکید بر شهر پاریس) و ایرانی (با تأکید بر اصفهان و تهران) در چیست؟
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است .پاریس در بسیاری از اتفاقات تاریخی ایران از جمله جدایی

IWAN

ِ
اهمیت بررسی ،بحث و کندوکاو در باب شهر و تجربه شهری در دو جامعهی
حال

گفت که پل ارتباطی ایران با فرهنگ غربی از راه پاریس ایجاد شده
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فرانسه در دبیرستانهای ایرانی در دههی  1350اشاره کرد.

تمامی دیگر حوزههای
عکس جریانهای اوایل قرن بیستم ،در حال حاضر در جهان در
ِ
ِ
علوم انسانی برای خود جای ایمنی باز کرده است ،و این در نظریههای اجتماعی،

در باب پرابلماتیک مقاله

مکتب انتقادی و نظریههای مربوط به جهانی شدن به وضوح قابل مشاهده است.

اگر در این نوشته از فضا و کالبد شهری در دو جامعهی فرانسوی

یعنی فرهنگ در حال حاضر حکم زیربنا را یافته و همچنین قدرت تبیینگری و تعین
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و ایرانی بحث به میان میآورم و در مقام مقایسهی تطبیقی آن (با
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بخشی پیدا کرده است.

تمام تمایزات و تفاوتهایشان) برمیآیم ،غرض اصلی کاوش در

همچنین در خصوص نحوهی شکلگیری شهر نیز باید از «فضا» گفت ،که

باب نحوهی شکلگیری شهر در وهلهی اول و بعد پاسخ به این

برخالف تعاریف و تحلیلهای ساده و سطحی در مباحث روزمره ،که تعمیق و

سؤال است که آیا رابطهی شهر ،در تمامی وجوه (تحوالت فیزیکی

تدقیق را در آن دشوار میکند ،همانند سایر مفاهیم در ترمینولوژی علوم اجتماعی

و محتوایی) ،با ساختار و روابطِ قدرت به گونهای تک سویه است

دارای نسبیت و پیچیدگیهایی است که در مواقعی با مفاهیمی همچون؛ «مکان» و

یا دو سویه؟ در فرانسه که البته عطف توجهام به پاریس در مقام

«محیط» همپوشانی پیدا میکند .در صورتی که میبایست هر کدام را متفاوت نسبت

پایتخت مدرنیته (با توسل به بحث دیوید هاروی) است ،و آن را از

دلیل
به دیگری در نظر گرفت و به آن نگریست .و البته پیچیدگی مفهوم فضا به
ِ

دوران قرون وسطی تا قرن بیستم میتوان مرور کرد و در ایران،

ِ
زیست روزمره
پیچیدگی مفهوم شهر در عصر حاضر است؛ که در نهایت پیچیدگیهای

هستی
اصفهان به مثابه عالم مثالین و تهران پایتخت پرازدحام ،که
ِ

ساختن
و آگاهیهای مدا ِم قدم زدن در فضای شهری را به همراه دارد .و در تالش برای
ِ

کنشهای سیاسی  -اجتماعی تاریخمان را به آغوش کشیده ،از

ِ
ساکت
نظام اجتماعی پویا در صحنهی عمومی فضای شهری (در مقابل فضای ساکن و

زمانهی صفویان تا به امروز میتوان مورد کنکاش قرار داد.

منزل و محل سکونت) است .البته این موضوع که فضا و مکان ،ساختاری اجتماعی

طرح آن در مقایسه با دیگر
حال بحث دیگر که اهمیت در ِ

ِ
هویت خود ،روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد اکنون
دارد و با شکل و

بخشهای نوشتهام بسیار باالتر است ،بحث و فحص در باب رویکر ِد

موضوعی عموماً مورد تأیید است .همچنین میتوان ادعا کرد که محوریت محیط

اتخاذ شده در بررسی و تحقیق است .نیز روش مورد استفاده به

شهری در شکل دادن به جغرافیای فمینیستی تأثیرگذار است .محیط شهری ،هم به

ِ
ِ
حقیقت تجربهی شهری در دو جامعهی فرانسوی و
کشف
جهت

منزلهی یک مقیاس فضایی کلیدی که جنسیت از طریق آن ،تجربه و تثبیت میشود،

ایرانی .در واقع غرض از بحث از آن دو جامعه ،از دو زیست جهان،

و هم چارچوبی مفهومی که در آن جنبههای اجتماعی و اقتصادی زندگی بشر را

بررسیای بر مبنای رویکرد تاریخ فرهنگی است .یعنی تالش

میتوان تحلیل کرد ،شناخته شد .و یا به صورت حداقلی« ،محیط شهری» را میتوان

میکنم تا صرفاً روایتهای سلسلهها و دورهبندیهای تاریخی را

به مفهوم شرایط مکانی زندگی روزمره نگاه کرد و به اهمیت آن پی برد (احمدیان.)20،

لحاظ نکنم؛ بلکه ،روشهای علمی انسانشناختی و تاریخ را به قص ِد

در واقع میان مسکن ،یعنی فضای بنا شده ،و فضای ذهن و نیز اقلیم دل

بررسی سنتهای فرهنگی و تفسی ِر تجربیاتِ فرهنگی-تاریخی به
ِ

همشکلیهای اجتناب ناپذیر وجود دارد؛ به گونهای که نمیتوان یکی را بدون دست

تاریخ فرهنگی ،وقایع را به صورت زنجیرهای در
کار گیرم .زیرا
ِ

بردن در دیگری تغییر داد و معموالً فضای درون است که مسکن و روح یک شهر را

نظر میگیرد و گسست برایش قائل نیست و فرهنگ را از گذشته

شکل میدهد .بشر «حس» فضا را بدین جهت از دست داده ،که سرچشمهی تخیل

تا امروز در چرخهای پیوسته مورد کنکاش قرار میدهد .در واقع

خالقهاش خشکیده است؛ او نه تنها دیگر قادر به رویاپردازی نیست ،بلکه حتی از

تأکیدم بر تاریخ فرهنگی به این دلیل است که به گفتهی ساموئل

طرحریزی رویاهای خود نیز عاجز است .به راستی مگر پاریس امپراتوری دوم و ویَ ِن

هانتینگتون ،در جهان امروز «مرزهای فرهنگی» مهمتر از مرزهای
اقتصادی و سیاسی است .و دیگر اینکه مقولهی فرهنگ ،کام ً
ال

هابسبورگها میتوانست بدون تخیالتی از این دست طرح ریزی شود؟
زشتی فزایندهای را که اینک در همه جا  -چه در کشورهایی که جهان سوم نام

درونی
گرفتهاند و چه در کشورهای پسا صنعتی -مشاهده میکنیم ،حاکی از ویرانی
ِ

گوناگون فضا ،هم در مقیاس افقی و هم عمودی هستند .اگر

انسان امروزی است .اگر این ویرانی در کشورهای پیرامونی با اشکال قطعه قطعه
ِ

انسان این فضاهای گوناگون را در زمان و مکان طرحریزی کرده،

حال تجزیه همخوانی دارد ،و ظاه ِر پر زرق و برق بناها این قطعات را
شدهی دنیایی در ِ

بدان سبب است که این فضاها بخش جدایی ناپذیر سرشت او و

میپوشاند و زخمهای بد جوش خورده ،ژندههای رنگ باخته و تکه پارههای وصلهپینه

مکانهای برگزیدهی چشمانداز جان اویند که اگر هم پس رانده

شده را پنهان میکند ،در غرب محتوای خو ِد فضاست که از حضور انسانی پالوده شده

شدهاند ،هر آن میتوانند سر برآورند (همان.)76:

است .انگار که آدمی با محیطی خالی از هر نوع محتوای عاطفی و تهی از اقلیم حضور
سر و کار دارد .همچون انسان تکثرپذیر و قالبمند ،فضا نیز یکسره متجانس و یک

در نقدِ
ستایش نظریهی شهر
ِ

دست شده است( .شایگان الف .)74-75 :1392 ،با گذار از بنارس به اصفهان و از آن

موردکاوی کتاب «پاریس پایتخت مدرنیته»

جا به پاریس و سپس به لوسآنجلس ،صرفاً از فضاهای گوناگون عبور نمیکنیم ،بلکه

کندوکاوهای آکادمیک غربی در زندگی و تجربهی شهری

با شیوههای زندگی و بینشهای غالباً قیاسناپذیر درمیآمیزیم .به دیگر سخن ،از

شانهبهشانهی ظهور علوم اجتماعی مدرن و به ویژه رشتهی

دنیاهای نامتجانس سر در میآوریم .این ایستگاهها ،جملگی نمایانگر گستردگیهای

جامعهشناسی آغاز شدهاند .هر سه دانشمند موسوم به بنیانگذاران
جامعهشناسی (دروکیم ،مارکس و وبر) شهرنشینی را یکی از
مهمترین وجوه صنعتیسازی کاپیتالیستی دانسته و آن را همراه
با نوعی دوگانگی مورد توجه قرار دادهاند .دورکیم امید داشت
زندگی شهری فضایی برای خالقیت ،پیشرفت و نوعی نظم اخالقی
نوین فراهم آورد (خالصی مقدم .)25 :1392 ،هر چند از این نیز
هراسان بود که شهر ،جایی برای افول اخالق و بروز آنومی باشد .از
نظر وبر ،زندگی شهری مهد دموکراسی صنعتی مدرن به حساب
میآمد؛ در حالی که شهر ،بستر پیدایش عقل ابزاری و قفس آهنین
سازمانهای بوروکراتیک نیز بود .برای مارکس ،شهر نشانهای از
پیشرفت و جهش بزرگ بود که سرمایهداری آن را تسخیر کرده
بود .با این همه زندگی شهری در نظر او فقر ،نابرابری و فالکت
آن زیمل و
به همراه داشت .بینش مثبتتری نسبت به شهر از ِ
چشماندازی از شهر به مثابه محل تولد زیباییشناسی مدرنیسم
و گریز از نظام کنترلی به دست دهد (همان26 :؛ به نقل از :بارکر
.)1387
عنوان «اظهارنظرهای
دان مارتیندال در مقدمهای با
ِ
پیشگفتاری نظریهی شهر» بر کتاب «شهر در گذر زمان» که

IWAN

گردآوری مطالعات ماکس وبر دربارهی ارزیابی شهر و تاریخ

une publication périodique N° 1

اندیشمندان پس از اوست .ابتدا زیمل در قرن نوزدهم کوشید
ِ

129

فصلنامهی فرهنگی هنری شمارهی 1
130

گسترش دموکراسی در اروپای غربی است ،توضیحات خود را با نقد

ِ
سرعت هر چه تمامتر میپیمود.
مطالعات جامعهشناسی شهری مسیر انحطاط را با

نظریهی آمریکایی دربارهی «شهر» اینگونه توضیح می دهد که:

اما با حضور او دغدغههای جدید نظری و روش شناختی مطرح گردید .و با تالشهای

«همبستهترین همانندیها با نظریهی نظام یافتهی

فراوان او بود که در حال حاضر در برههای از توسعهی نظریهی اجتماعی شهری به

شهرنشینی 2را میتوان در رسالهی هوشمندانهی ماکس وبر به

ِ
سر میبریم .در واقع هاروی برای اولین بار فضا را از
جهت کمک به ساختارمندیِ

نام «شهر» و مقالهی ماندگار رابرت ای .پارک با عنوان «شهر:

فرصتها برای تراکم سرمایه در آینده مطرح کرد و شرح و بسطش داد .هاروی در

پیشنهادهایی برای بررسی رفتار انسانی در محیط شهری» یافت.

اوایل دههی  1970اتکاء دارد و آن
کتاب «تجربهی شهری» به فرانظریهی مارکسی ِ

او در ادامه در نقد نظریهی آمریکایی معاصر بیان میکند که برای

قدرتمندترین تمام طرح وارههای موجود میداند .او در توضیح آن بیان میکند که:
را
ِ

تشخیص این امر که آن نظریه دربارهی «شهر» دچار بحران شده،

«این فرا نظریه از ظرفیت  -عمدتاً کشف نشدهای در عمل -مواجهه با موضوعاتِ

هیچ نیازی به ادراک زیرکانه نیست .هر فصل ،محصولی تازه از

متنوع نظیر شکلگیری محیط مصنوع و طرح معماری ،فرهنگ خیابانی و خرده

کتابهایی دربارهی شهر به بار میآورد .این کتابها فرآوردههایی

سیاستها ،اقتصا ِد شهری و سیاست به عالوهی نقش شهری شدن در جغرافیای

هستند نه چندان درخور ،تنها توشهای برای فکر ،توشهای بنجل

تاریخی غنی و همتافتهی سرمایهداری بهرهمند است .بنیان سیاسی و آماج این عالم

که هر آموزگاری که هنگام حضور شاگردانش در جلسهی امتحان،

برای من این نکته را محقق ساخته است که جهتگیری آن انتقادی و مترقی است و

با دریافت این امر که متنهای درسی او را دربارهی شهر نخواندهاند،

اهدافش نه فقط ارتقای شرایطِ
زندگی محرومان ،بلکه کشف مرزهای رهایی انسان به
ِ

بر آن گواهی میدهد» (وبر.)43 :1393 ،

مفهوم عام است» (هاروی ،الف.)16:1392 ،

نظریهی شهر نمیتواند شهر را چنانکه هر روزنامهنگار ،شاعر

هاروی به دنبال آن است تا با اتکاء به نظرات رانده شدهی خود ،اکنون ما را دگرگون

بسان هستندهای زنده -معرفی
و رماننویس آن را میشناسد -
ِ

کند و این از نظر او ،یعنی دگرگونی درجهانی که به جهان سرمایهداری شناخته شده

توانایی نفوذ در ساختار،
کند .شهر به عنوان یک سازمان زیستی،
ِ

جهان از خود بیگانه شده میداند
است .او جهان سرمایهداری را (همچون مارکس)
ِ

تکامل زیستی را ندارد و نمیتواند نموداری از شهرهای حشرهای
ِ

که هر روز به سوی بیهودگی پیش میرود .در واقع حملهی او به ثروتمندانی است

یا جانوری نوین پدید آورد (همان .)48 :انسان میتواند هر نوع

ِ
شناس
ماتریالیست تاریخ
که دارایی فقرا را به تسخیر گرفتهاند .هاروی در مقا ِم یک
ِ

چیزی یا همه چیز را در متن کتابهای«شهر» بیابد ،جز اصل

جغرافیدان ،شوق حضور در شهر را در زمانهی مدرن ،جعلی میداند .او که از حوزهی

آگاهانندهای که خو ِد شهر را میآفریند .در واقع این امر ،نمایشنامه

جغرافیا به سوی مطالعات شهری کشیده شده ،در امور شهر و شهرگرایی این نظر را

شش شخصیت در جستوجوی یک نویسنده اثر لوئیجی پیراندلو

دارد که شهرگرایی مجموعهای از روابط اجتماعی است که منعکس کننده روابطی

را در ذهن انسان تداعی میکند؛ همه چیز حضور دارد جز آن چی ِز

است که در کل در سراسر جامعه برقرار شده است.

ِ
تمامیت گیتی زندگی میبخشد .پس از آنکه همه
بنیادی که به

هاروی در کتاب «پاریس :پایتخت مدرنیته» با بررسی دقیق ادبیات ،هنر ،فضای

چیز گفته و انجام شد ،باز این پرسش برجای میماند که به راستی،

شهری ،سیاست و شیوه زندگی در پاریس نیمهی دوم قرن نوزدهم ،روایت مردمی را

شهر چیست؟ (همان.)50:

به نگارش در میآورد که در تالش هستند تا تاریخ خود را رقم بزنند و شکل شهر را

ِ
اهمیت دیوید هاروی در خصوص مباحث جامعهشناسی
در باب

اجتماعی خود تغییر دهند .جزء به جزء رمانهای بالزاک و زوال ،شعر بودلر و
کنش
با ِ
ِ

شهری و بررسی شکلهای فضایی شهرها و شهرگرایی در کنا ِر

نقاشیهای دومیه تا نظریهپردازیهای سن سیمون و کارل مارکس در روایت هاروی

نظراتِ آنتونی گیدنز ،دورین مئیسی ،رئی پال و  ،...همین بس که

مطالعه میشوند ،تا هر یک در خدمت ایجاد تصویر او از پایتختی به کار روند که در

اگر مطالعات ،پژوهشها و کتابهای آنها نبود ،شاید حوزهی علمی

معرض سیل تحوالت چشمگیری قرار دارد.

کتاب «پاریس :پایتخت مدرنیته» در سه بخش و هجده فصل تدوین شده است.

در اوایل جنگ جهانی اول 42درصد از جمعیت اروپا شهرنشین

کتاب با مقدمه« :مدرنیته در حکم گسست» آغاز شده و در بخش نخست به معرفی

بودند .قرن نوزدهم بین اروپای روستایی که بسیار به قرنهای قبل

اسطورههای مدرنیته و بخش دوم به شرایط زنان ،جغرافیای سیاسی تحوالت شهری

شبیه بوده است و اروپای بسیار شهری شدهی اواخر قرن بیستم

و بررسی مهمترین تحوالت پاریس قرن نوزده میپردازد .نیز در بخش پایانی ،هاروی

قرار میگیرد .همانند جمعیت کل رشدی سریع داشت ،جمعیت

به دنبال ارائهی تصویری گویا از تاریخ قرن نوزدهم است.

شهرنشین نیز به سرعت رشد کرد .بین سال 1800م تا 1910م
جمعیت شهرنشین اروپا  7برار شد و از  19میلیون نفر به 127

ِ
ِ
خدمت ارتقاء
جهت تجربهی شهرسازی جدید و در
اصالحات اروپایی در
سطح شهروندی

هنر ،و به سخنی دیگر جستوجوی موضوع زیبا و کمال بخشیدن به حقیقت
در وجود خود ،در همسر و فرزندان ،در اندیشهها ،در گفتار و کردار و در دستاوردهای

میلیون نفر افزایش یافت .شهرنشینی در قرن نوزدهم شتاب گرفت
و در سالهای  1830تا  1840و  1900به اوج رشد خود رسید.
در طول این دوره جمعیت شهرها 2درصد در سال افزایش یافت و
شهرنشینی 1/4درصد در سال رشد کرد (بروک؛.)278

کار خویش ،این است مرحلهی نهایی تکامل کارگر ،مرحلهای که «دایرهی طبیعت»

جنبشها یا انقالبهای  1848با هدف نابودی پایههای نظام

را به بستهبندی شکوهمند میرساند .اما زیباییشناسی و از آن برتر ،اخالق ،نخستین

وان شکلگیری
فئودالی ،در زمانهی گسترش سرمایهداری و در ا َ ِ

سنگ بنای اقتصاد است.

مارکسیسم ،به دامنهدارترین و گستردهترین جنبشهای تاریخ

یادداشت بودلر در  ،1848از کتاب «نظام تضادهای اقتصادی یا فلسفهی فقر،
نوشتهی پرودون (.)1846

اروپا ملقب شد .نکتهای که ذکر آن در اینجا بسیار حائز اهمیت
است ،این است که ،موج این جنبشها در فرانسه از فوریه آغاز
گشت .در حقیقت انقالب  1848فرانسه تحولی عظیم در بعضی

ِ
بخش آن با دیگر عناص ِر
پل بروک در باب
اهمیت پیدایش شهر و ارتباطِ حیات ِ

کشورها به وجود آورد ،اما باعث سقوط بورژوازی نشد .حال اهمیت

فرهنگی جوامع که در نهایت به ایجا ِد تمدن ،پیشرفت و توسعه در آن انجامیده ،این
ِ

انقالب  1848فرانسه در نظام شهری و برنامهریزیهای شهرسازی

گونه شرح میدهد که:

جامعهی فرانسوی در چیست؟ در واقع انقالب  ،1848به یک رشته

بدون شهر تمدن و ترقی نیز وجود نمیداشت .و اگر بگوییم بدون تمدن امکان پیدایش

شکل گرفته بود پایان میدهد و بر مبنای نظریههای جدید،

شهر وجود نمیداشت ،بدین معنی است که شهر و تمدن عمیقاً به هم وابستهاند ،و با

تشکیالت و برنامهریزیهای شهرسازی نسل گذشتهی خود را رد

هم رابطهای تنگاتنگ دارند .از آنجا که شهر و تمدن عمیقاً به هم وابستهاند ،با پیدایش

میکند و به مخالفت با آن میپردازد .و این پیامد روی کار آمدن

شهر باب جدیدی گشوده شد و شهر با اقتصاد پیوند خورد» (بروک؛.)27

گروههای محافظهکار دست راستی در مهمترین ممالک اروپایی،

نیز به نظر استرانگ جامعه در روندی بازگشتناپذیر از از یک مزرعه تبدیل به

پس از انقالب  1848است .از جمله «ناپلئون سوم» در فرانسه،

شهر شده است .ما باید این واقعیت اجتنابناپذیر را بپذیریم که تمدن جدید بیتردید،

«بیسمارک» در آلمان و اعضای حزب جدید «توری» در انگلستان.

تمدن شهری خواهد شد و مسئلهی عمدهی قرن بیستم نیز مسئلهی شهر است

ناپلئون سوم به نوبهی خود ،پایهی قدرتش را بر وحشت منتج

(وبر؛.)60

از انقالب سوسیالیستی فوریه  1848گذاشته بود ،و در مقابل

نوزدهم عمیقاً تحول یافت .از سال 1850م نرخ شهرنشینی اروپا رو به رشد نهاد.

تکیه میکرد .بنابراین شخصیت وی ایجاب میکرد که از طرفی

IWAN
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برای کسب وجه و محبوبیت ،بیشتر در پاریس دست به کارهای

ِ
اهمیت تحوالتِ شهریِ پاریس را باال برد و آن را سرمشقی برای دیگر جوامع اروپایی

بزرگ و چشمگیر بزند و از طرف دیگر با تبدیل پس کوچههای

قرار داد.

قرون وسطایی پاریس به خیابانهای وسیع و مستقیم ،هم حرکت

وزیر کشور وقت فرانسه «پرسین یی» هنگامی که «بارون ژرژ اوژن هوسمان»

سپاه را آسانتر کند و هم راه را بر انقالبهای احتمالی آینده ببندد

ِ
ضیافت رسمی نهار مالقات میکند ،دربارهی او چنین
( )1809-1891را در یک

(بنه ولو؛ .)130

مینگارد:

به گفتهی دیوید هاروی در سال  1848چیز عجیبی به طور

«کسی که بیش از همه نظر مرا جلب کرد هوسمان بود ،اما شگفت اینجاست

اعم در اروپا و به شکل اخص در پاریس اتفاق افتاد ،گسست بنیادی

ِ
فراست فوقالعاده او نبود ،بلکه
که آنچه که نظر مرا به سوی او جلب میکند ،هوش و

ِ
پاریس آن سالها ،دست کم
فرهنگ
در اقتصاد سیاسی ،زندگی و
ِ

عیوب شخصیت او بود که در من تأثیر گذاشت .در براب ِر من ،یکی از شخصیتهای
ّ

به شکل سطحی ،کام ً
ال پذیرفتنی است .پاریس در بهترین حالت

خارقالعاده اجتماع قرار گرفته بود .او مردی بود درشت هیکل ،قوی ،پر هیمنه،

شهری بود که سرهمبندی محض مشکالت مبتال به زیرساختهای

پرتحرک و در عین حال ظریف ،زیرک و سرشار از استعداد .این مرد بیباک ،از اینکه

شهری قرون وسطا بود؛ سپس هوسمان به عرصه آمد و چماق شهر

خود را آن طور که هست نشان دهد اص ً
ال پروا نداشت .میتوانست شش ساعت تمام

را بر سر مدرنیته فرود آورد (هاروی ،ب.)15 :1392 ،

بدون توقف دربارهی خود یا موضوع دلخواهاش صحبت کند ،شخصیت بارز او همچون

در واقع دنیای غرب در قرن نوزدهم به خصوص در مقایسه

سمبل (فلسفه) تحقیر نوع انسان در مقابل من سر برافراشته بود .به خود میگفتم:

با نیمهی دوم قرن بیستم یک جهان اقتصادی بسته بوده است.

این همان کسی است که برای مقابله با مردمان زیرک ،شکاک و وظیفهنشناس ساخته

حتی برخالف آنچه تصور میشود برای مواد اولیه و انرژی نیز

شده است و در جایی که یک مرد شریف ،با روحیهای عالیتر ،ظریفتر و شخصیتی

نظام اقتصادی بستهای داشته است .حتی قند در نیمهی دوم قرن

اصیلتر و درستکارتر مسلماً با شکست روبهرو میشود ،این قهرمان نیرومند و درشت

نوزدهم در خود غرب تولید میشده است .برای برخی از محصوالت

هیکل ،که وجودش از گستاخی و قدرت سرشار است و میتواند هر تدبیر و توطئهای

خوراکی گرمسیری مانند دانههای روغنی ،میوه و غیره نیز نظام

را بی اثر سازد ،بدون شک موفق و پیروز بیرون خواهد آمد» (بنه ولو؛ .)127-128

اقتصادی بستهای داشته است .تا قبل از جنگ جهانی اول کل

بعد از انقالبهای اروپایی سدهی نوزدهم بود که اکولوژی شهری اهمیت یافت.

جهان توسعه یافته 94درصد تا 97درصد مواد غذایی مورد مصرف
ِ

کسب عناص ِر غایی مدرنیته ،فقط به دنبال
جوامع به دنبال
به این معنی که دیگر
ِ
ِ

خود را تولید میکرده است .اما اروپا بعد از سال  1870بخش

راهکارهای تکنولوژیکی و نحوهی مصرف انرژی نبودند ،بلکه فقر ،نابرابری اجتماعی و

مهمی از غلهی خود را از مناطق اروپایینشین مانند آمریکا و

گرفتن علوم مختلف برای دسترسی شهروندان
نوعی آیندهپژوهی به منظور به خدمت
ِ

کانادا و غیره وارد میکرده است (بروک؛  .)361دورهی انقالبهای

به آموزش کافی ،بهداشت و مسکن مناسب ،دغدغهی اصلی و اساسی شهرسازی،

اروپایی نیز ،که دورهی اصالحات لقب گرفته ،شهرسازی نقش

شهرنشینی و شهروندی شد .و در پیروی از نظریه اکولوژی شهری بود که شهرها

مهمی را ایفا میکرده است و به صورت وسیلهای مؤثر در دست

توانایی ایجاد محیطی مناسب به منظور زندگی معنیدار برای شهروندان را پیدا کردند

صاحبان قدرت در میآید؛ و این امر به خصوص در فرانسه بیش

و تالش خود را صرفِ این کردند که در توسعهی شهرهای بزرگ وجوه مختلف

از جای دیگر مصداق پیدا میکند .البته بیتردید اگر بزنگاههای

ِ
زیست شهروندان لحاظ
برنامهریزی اجتماعی پایدار ،همراه با تقویت شرایط اجتماعی

سیاسی و مسائل منتج از آن نمیبود ،ناپلئون سوم بالفاصله پس از

گردد.

کسب قدرت به فکر تجربه شهرسازی جدید نمیافتاد .در کنا ِر آن،

حال به این بپردازیم که تحوالت شهری ،اکولوژی و معماری پاریس از سالها

سطح باالی تکنیکی مهندسان و استعداد خارقالعاده «هوسمان»

قبل از انقالب شهری هوسمان ،چگونه آغازید .در اواسطِ قرن شانزدهم ،پاریس تنها دو

کالسکه داشت که یکی از آنها متعلق به ملکه بود و دیگری در تملک شاهزاده «دیان»

3

به قرون بعدی منتقل شد .در حقیقت ،با صنعتی شدن ،صنعت،

دختر هانری دوم قرار داشت .رفت و آمد اربابان و نجیب زادگان با اسب صورت

فعالیت اصلی میشود و جای خود را تثبیت میکند .در قرن

میگرفت و قاطر وسیلهی نقلیهی قضات و بورژواها بود .در هیچ یک از خیابانها و

نوزدهم تعداد کارکنان کارخانهها به شدت افزایش یافت .در

کوچههای پاریس درشکهای به چشم نمیخورد .آن چه که نظر را جلب میکرد ،تنها

سال  1800در اروپا (بدون روسیه)  6میلیون نفر در کارگاه کار

تعدادی گاری باربری بزرگ بود .ولی در اواسط قرن هفدهم تعداد کالسکههای این شهر

میکردند .در سال  1913تعداد کارگران شاغل در کارخانهها به

افزایش یافت و از  2به  310عدد رسید .در سال  1661به ابتکار بلز پاسکال 4نخستین

 38میلیون نفر رسید .از  6میلیون کارگری که در سال 1800

شرکت کالسکهرانی دولتی پاریس تأسیس شد .این شرکت دارای خطوط رفت و آمد

مناطق روستایی بودند.
در کارگاه کار میکردند ،بخش مهمی در
ِ

ثابت بود و نقاط معینی را به هم وصل میکرد ،ولی چون مردم عادی حق استفاده از

صنعتی روستایی پایان داد.
اما قرن نوزدهم به تمام فعالیتهای
ِ

این وسیلهی رفاهی را نداشتند ،این شرکت با شکست مواجه شد و به حالت تعطیل

مناطق شهری بین
در قرن نوزدهم تعداد کارکنان کارخانهها در
ِ

درآمد ،اما پس از چندی بار دیگر در سال 1828م تعداد کالسکههای خود را از 100

 9تا  10برابر افزایش یافت ،اما جمعیت شهرنشین در همین مدت

به  569کالسکه رساند .از سال  1891تا سال  ،1906تعداد وسایط نقلیهی پاریس

 7/4برابر شد .مجموع فعالیتهای خدماتی از  7میلیون در سال

45درصد افزایش یافت .در سال  1906در این شهر 9619
درشکه رفت و آمد میکرد که از این تعداد  664تای آنها
اُمینبوسهای 5اسبی مسافربری بودند .در سال  ،1906در
خیابانها و کوچههای پاریس هنوز درشکههای پنج اسبی
زیادی به چشم میخورد که ستونهای چوبی و سنگهای
حجیم ساختمانی را جا به جا میکردند .نخستین پروژهی
ِ
متروی پاریس در سال  1855تهیه شد تا «هال» 6را به
حومه متصل کند .ولی چون دست اندرکاران لزومی به
ساخت آن نمیدیدند ،اجرای این پروژه به تعویق افتاد .در
سال  ،1880با الهام از متروی لندن ،طرحی برای متروی
پاریس تحت عنوان طرح قطارهای زیرزمینی طراحی شد
ولی به مدت هجده سال بر سر اجرایی شدن آن بین
شورای شهر و دولت مشاجره بود .انجمن شهر با ساخت
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قرن هجدهم آغاز گردید و اثرات حیاتی و اساسی آن
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آن موافق بود و دولتیان ،به جز برگزارکنندگان نمایشگاه
جهانی  ،1900با آن مخالف بودند .سرانجام با کوششهای
متصدیان نمایشگاه جهانی  1900توافق دولتیان حاصل
شد و ساخت مترو عم ً
ال آغاز شد (بروک؛ .)171-173
اما نکتهی دیگر در باب انقالب صنعتی است که از

133

1800م به  35میلیون در سال  1913رسید .این احتمال وجود

اندیشیدن هوسمان و نحوهی به کارگیری آن در تغییرات شهری پاریس ،خود،
البته
ِ

دارد که نسبت فعالیتهای خدماتی در مناطق روستایی در سال

محصول تأثیر شرایط اجتماعی -سیاسی زمانهاش است ،که در تسخی ِر اصالحاتِ
ِ

1914م از سال  1800بیشتر بوده باشد؛ و فعالیتهای خدماتی

تقابل با طبقهی الیت جامعه بود.
محافظهکارانهی ناپلئون سوم و در بطن امر در
ِ

شهری در طول فاصلهی این سالها ،فقط چهار برابر شده باشد

فصلنامهی فرهنگی هنری شمارهی 1

(همان.)342 :

134

به گفتهی داریوش شایگان در پاریس قرن نوزدهم شهرسازی به شیوهی هوسمان
یک پیروزی سرمایهداری و آغاز سرمایهداری بزرگ در فرانسه است .هوسمان به

صنعتی شدن ،شرایطِ
اجتماعی افرادی که در صنعت کار
ِ

حکم ناپلئون سوم پاریس را مطابق برنامهریزی معینی در راستای مدرنیزاسیون شرق،

میکردند را نیز متحول ساخت .با صنعت در قرن نوزدهم تعداد

حال حاضر صورت میگرفت
نخست تخریب و سپس بازسازی کرد .این کار اگر در ِ

حقوق بگیران بخش بازرگانی نیز بیشتر شد .در قرن نوزدهم

پاریس شبیه دبی میشد .هوسمان آن را از شهر قرون وسطایی به شهری مدرن تبدیل

کشاورزان مستقل ،برتری خود را تثبیت کردند و شرایطی به وجود
ِ

قدیمی شهر ساخت که مقرر بود
بخش
کرد .او شبکه وسیعی از بلوارها را در مرکز
ِ
ِ

آمد که با آنچه پیشتر در اقتصاد سنتی غرب وجود داشت متفاوت

تخریب کامل
نقش شریانهای اصلی را در سیستم شهری ایفا کنند .احداث بلوارها،
ِ

بود :شهر قرن نوزدهم از بسیاری جهات نسبت به روستا کمتر

مناطق
حلبیآبادها و بسیاری از ساختمانها ،آوارگی ساکنان آنها و نابودی برخی از
ِ

ِ
افزایش
کاهش تعداد خدمتکاران و
مثبت این دوره
تحول
آزاد بود.
ِ
ِ
ِ

قدیمی شهر را در پی داشت و در حدود دو یا سه هزار کلیسای قدیمی در این مدت

کارکنان بخش خدمات و بازرگانی بود (همان.)343 :

جهان نسبتاً بستهی
شکستن حصاری شد که گر ِد
خراب شد .این امر باعث در هم
ِ
ِ

بخش تفکیک
صنعتی شدن در قرن نوزدهم باعث شد صنعت ِ

تهی دستان شهری کشیده شده بود .مستمندان برای اولین بار به دیگر قسمتهای

ناپذیر فضای شهری شود .در شهرهای کوچک در کنا ِر کارخانهها

ِ
ضیافت جدید گام نهادند .در دو سوی بلوارها ،مغازهها،
شهر راه یافتند و به این

تجهیزات خدماتی ساخته شد .اما در شهرهای بزرگ در کنار

پاساژها ،بنگاههای تجاری و تزئیناتِ پر زرق و برق تشکیل شدند و اینچنین زندگی

کارخانهها ساختمانهای مسکونی کارگری به وجود آمد .این

شبانه شروع شد (شایگان؛  .)1394در واقع همان طور که کارهای نئوکالسیک به آثار

نزدیکی باعث شد کارگران در رفت و آمدهای خود وقت کمتری

باستانی کالسیک شبیه است ،کارهای هوسمان نیز به آثار «مانسارت» و «گابریل»

از دست دهند .در هر دو مورد هم در شهرهای کوچک و هم در

شباهت دارد .به این معنی که در ظاهر چیزی عوض نشده بلکه آنچه که بوده ،بر طبق

شهرهای بزرگ ،کارخانهها بخش مهمی از فضای شهری را تشکیل

احتیاجات و موقعیتهای جدید منظم شده است (بنه ولو؛ .)136

میداده است .و چون فعالیتهای صنعتی تأثیرات اجتماعی مؤثری

البته نکتهی جا ماندهای وجود دارد و آن بحث آموزش ،به ویژه در حوزهی

را در شهرها در پی داشتهاند ،سبک زندگی افرا ِد ساکن در شهر با

معماری است که کمتر نیز به آن پرداخته شده؛ اما تأثیر آن را نمیتوان نادیده گرفت.

توجه به نوع فعالیتهای کاریای که ذیل هدفگذاری کارخانهها

آموزش عمومی معماری در فرانسه ،دارای عنصری از پایداری
به گفتهی «وتکین»
ِ

و کارگاههای صنعتی تعریف میشد ،شکل میگرفت .پاریس بعد

فرهنگی بود که در آن دورهی تحوالت سریع سیاسی ،به طرز چشمگیری صحیح و

از گذار از عصر انقالب ،7با حفظ تأثیرات پایدار رخدادهای سیاسی،

سالم باقی ماند .معماری فرانسوی در سدهی نوزدهم چنان تحت الشعاع آرمانهای

صنعتی آن زمان ،در میانهی قرن نوزدهم ،هنگامی که
اجتماعی و
ِ

تجسمی یک نهاد واحد دانشگاهی یعنی اکول ِد بوزار (مدرسه هنرهای
روشنفکری و
ِ

هوسمان مجری طرحاش شد ،یکسره دچار دگرگونی شد .هوسمان

زیبا) قرار گرفت که مشابهی در هیچ کشور اروپایی دیگر نداشت .اکول ِد بوزار در

آوردن نقشههای اندیشیده داشت که هم حافظِ
سعی در به وجود
ِ

سال  1819به عنوان جانشین مدرسهی معروف معماری تعریف شده بود که توسط

سنت تاریخی عظیم پاریس و بناهای تاریخی آن باشد و هم این

شاهی معماری اداره میشد .نقطهی اوج برنامهی درسی آکادمی ،که اساساً با
آکادمی
ِ
ِ

شهر را به نخستین شهر بزرگ دوران صنعتی تبدیل نماید .که

عمومی عظیم و یادماندنی تدوین شده بود ،رقابت برای
توجه به طراحی ساختمانهای
ِ

پیروزی در مسابقهی جایزه بزرگ رم بود که از سال  1720تا  1968با چند وقفهی

گواه ادبیات شفاهی و مکتوب ،شعر و اسطورهاش ،یکی از نخستین

کوتاه برگزار میشد .حیثیت ،تداوم و اهمیت نظام عالی آموزش معماری که در نوع

آغازگران تمدن و شهرنشینی در جهان بوده است .نیز با مشاهدهی

طبیعی مباحثههای روشنفکرانه دربارهی
خود در اروپا نظیر نداشت ،فرانسه را به مرک ِز
ِ

دلیل
ایران امروز ،که درصد باالی شهرنشین را شامل میشود،
ِ
ِ

معماری در سدههای هجدهم و نوزدهم تبدیل کرد .در پاریس ،شارل پرسیه (-1838

موجهای برای نوشتن از فرهنگ شهری در ایران مییابیم .در

 )1764و لئونار فونتن ( )1762-1853که توسط ژوزفین ،نخستین همسر ناپلئون،

تفحص در آن که در تعاملی تنگاتنگ
حقیقت بدون تحلیل شهر و
ِ

استعدادهایش کشف شده بود ،کارهای ساختمانی را با گستردگی به مراتب کمتری

با مدرنیته قرار دارد ،نمیتوان از جدال سنت و تجدد ،که در شهر

از جان نش در لندن اجرا میکردند ،هر چند از دیدگاه سازماندهی شهری ،کارهای

بازاندیشی مدرنیتهی شهری است
منطق حضور مییابد گفت .و در
ِ
ِ

بسیاری در جهات تحقق نقشههای ناپلئون برای ساخت جادهها ،بازارها و حوضهای

جسمانی آن ،از درک
نوین فضایی-
که میتوان در پیکربندیهای ِ
ِ

انتقال کشتارگاهها و گورستانها به حومه شهرها
تزئینی و فوارهدا ِر جدید و برچیدن و
ِ

سینما ،از ادبیاتِ متأثر از فضا و مکان ،از هنر خیابانی و نیز از

انجام دادند .در سال  1811آنها کاخ غولآسای شایو را که از کاخ ورسای نیز بزرگتر

چالشهای روانی -فیزیولوژیکیشان در تقابل با مدرنیته بحث به

بود برای پسر نوزاد ناپلئون و شاه رم طراحی کردند (وتکین.)529-531:

کانونی تولید
میان آورد .زیرا شهر به بیان بارت ،محل اصلی و
ِ
نظامهای نشانهای است.

زیبایی خارقالعاده پاریس میگوید:
درستایش
شایگان
ِ
ِ

را به وجود آورند .زیرا پاریس اگر اساطیر توپوگرافیک خود را دارد« ،منظومهی

متفاوت از فضای شهری روبهرو میشویم .در این فضای شهری نه

علم معناشناسی غنی
زبانشناختیاش» هم خود به تنهایی
ِ
تمامی سطوح تاریخ یک ِ

ِ
صنعت بزرگ پا به عرصهی وجود نهاده است ،نه تنها تنشهای
تنها

را متبلور میکند؛ اگر پاریس زمان را بر پهنهی خود به صورت معکوس درمی نوردد

بزرگ مدرنیته ،به اندازهی تضاد فرد و عمومی ،و درون و بیرون

نامتجانس اعصا ِر مختلفی را متجسد میکند که وجه مشخصهی
و همگی فضاهای
ِ

ناشناخته و بیگانه ماندهاند ،و نه فقط اثری از نهادهای مدنی را

روح غرباند ،در اندرونهاش دنیای مرموز خدایان ناپیدای زی ِر زمین را نیز نهان ساخته

در آن سراغ نمیتوان کرد ،بلکه نحوهی تظاهر روح و بینشی هم

است ،خدایانی را که در ُملک ظلمات و سکوت به سر میبرند .پاریس پر از مغازهها

که برانگیزانندهی آن است ،از ساحتهای دیگ ِر وجود سرچشمه

8

میگیرند .استعارهسازی که صفت برجستهی واقعیت پاریس

عهد باستان و قرون وسطا ،زیرساخت این شهر را مشبک کردهاند .در منابع تاریخی

قرن نوزدهم بود ،در این فضا جایی ندارد؛ زیرا فروپاشی هاله در

هم میخوانیم که چگونه در قرون وسطا شیادان در ازای پول ،ساده لوحان را بر

آن صورت نگرفته است .به عکس ،سرتاس ِر فضای شهری در جو

آن میداشتند تا به زیر آیند و «شیطان را در جالل دوزخیاش» نظاره کنند .این

جادویی هاله غوطه میخورد .در این جا الفبای فضا استعاره نیست،

سه سطح پاریس که از آسمان به زمین و سپس به زی ِر زمین ره میبرد ،یادآور

بلکه تجلی رویایی جهانی است که گوهر خود را از تخیل خالق

اسطورهی«بیضهی زرین و کیهانی» است که در کتابهای مقدس هندو ،چون وداها

میگیرد (شایگان ،الف )89-90 :1392 ،اهالی اصفهان برخالف

و اوپانیشادها از آن سخن رفته است .ژولین گرین نقشهی پاریس را عین مغز آدمی

اهالی پاریس و وین ،شهروند نیستند؛ بلکه مومنانی هستند زیر

میداند و میکوشد بخشهای مختلف مغز را با محلههای شهر تطبیق دهد (شایگان،

سلطهی دو قدرت ،دیانت و سلطنت .در اینجا مدرنیته با تمام غنا

ب.)98-99 :1392،

و تعارضاتِ خود هنوز ریشه ندوانیده ،بلکه به عکس ،شهر وجه

و داالنهای زیرزمینی است .تالقی نقبها و کانالها با سردابها و کاتاکومبهای

بودن مفهوم شهر و شهرنشینی در ایران بگویم .جامعهای که به
در ابتدا از پُربار
ِ

زمانی که شاید بتوان پاریس را با اصفهان قابل قیاس دانست،

IWAN

حال قبل از اینکه سمت و سوی بحث را به جامعهی ایرانی بچرخانم ،میبایست

مشهود و ملموس یک سنت کهن است (شایگان .)1394 :تنها
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پاریس قرون وسطی است .اروین پانوفسکی  -مورخ -در کتاب
ِ

صفویان به این دلیل است که همان طور که دیوید هاروی با اتکاء به جغرافیای

خودش با نام «معماری گوتیک و تفکر مدرسی» سخن از پیوند

سیاسی ،برای اولین بار فضا را از جهت کمک به ساختارمندی فرصتها برای تراکم

میان معماری و تفکر مدرسی و همانندی ساختار حاکم بر آنها به

سرمایه در آینده شرح و بسط داد ،در دوره صفویه در ایران ،دولتی در چارچوب یک

میان میآورد و نشان میدهد که چگونه این ساختارها هر دو از

سیاسی مشخص ظهور کرد .پس برای تحلیل فضای
واحد جغرافیایی ،تاریخی و
ِ

نیروی عادتساز نشأت میگیرد (همان).

غالب آن دوران نیاز به بررسی تاریخی است .و نکتهی حائز اهمیت
سیاسی و فرهنگی ِ

در واقع برای مقایسهی پاریس قرن نوزده با اصفهان دورهی

دیگر این که ،شهرنشینی در ایران بعد از دو قرن فترت تاریخی ،در عصر صفویه دوباره

صفوی ،باید در نظر داشته باشیم دیدگاههایی که سرمنشأ این

رونق گرفت و فعالیتهای عمرانی بسیاری توسط بعضی شاهان این دوره از جمله شاه

فرهنگی کام ً
ال متفاوتی
بناهای شهری هستند ،به بافتهای
ِ

عباس اول و دیگر بزرگان کشور به انجام رسید؛ تا جایی که بافت و ساختار شهری

تعلق دارند .تفاوتهای هستی شناختی که این بناها را مشخص

نسبت به دورههای گذشتهی خود دگرگون شد .و در همین دوره بود که با تمام

میسازند ،بسیار عظیماند .برای ما مردمان سالهای پایانی قرن

سختگیریها در مرزهای سیاسی ،به دلیل ایجاد ارتباط با دیگر کشورها در جهت

بیستم ،به ویژه آموزندهاند که گمان میکنیم این مراحل را پشت

کسب منافع در مبادالت تجاری ،باب آشنایی با آداب و رسوم اروپاییان برای ایرانیان

سر نهادهایم؛ در حالی که اگر نیک بنگریم متوجه میشویم که

و بالعکس برقرار شد .نمونه شاخص آن سفر ژان شاردن فرانسوی به ایران است .او دو

این فضاها همچون الیههای باستانی مورد نظر فروید ،هرگز از

بار به آسیا سفر کرد و هر بار شش سال در ایران اقامت کرد .اقامت اول او در زمان شاه

خویشتن خود حمل
میان نرفتهاند و ما همواره آنها را ناآگاهانه در
ِ

عباس دوم و شاه سلیمان بود و سفر دوم او نیز در زمان پایانی سلطنت شاه سلیمان

میکنیم (شایگان ،الف.)80 :1392 ،

صورت گرفت .او سفرنامه مفصلی در باب سفر خود به ایران نگاشت که به دلیل

حال برای روشن شدن بحث ناگزیریم هر چند کوتاه و خالصه،

آشنایی با زبان فارسی و مهارتی که در نوشتن داشت ،از دیگر سفرنامهها خواندنیتر

گرهگاههای تاریخی را شناسایی و بازبررسی کنیم تا گشایشی در

است و اطالعات بسیار مهمی از زندگی اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی مردم

مسئلهی مورد نظر حاصل آید .به همین دلیل کمی در باب ساختار

دوران صفویه را در اختیار ما قرار میدهد .حال کارآمدی اتخاذ رویکرد تاریخ فرهنگی

اجتماعی و نظا ِم شهری زمانهی صفویان که اصفهان در آن رونق

دوران جدید تاریخی ایران ،یعنی عصر
نشان میدهد ،زمانی که نظام ساختار اجتماعی
ِ

گرفت و جایگاه پایتختی یافت مینویسیم .پژوهشگرانی که از

صفویان را به عنوان هیأت کلی نظام اجتماعی در نظر میگیریم ،وجوه شهرسازی و

دیدگاه جامعهشناسی تاریخی و تاریخ فرهنگی به تاریخ آن دوره

دینی اسالم بوده را فهم خواهیم کرد .نیز
عمرانی آن را که متأثر از مؤلفههای مذهبیِ -

مینگرند و به تحلیل آن میپردازند هم نظرند که ،جامعهی ایرانی

دالیل ساخت مساجد و کاروانسراها و بازارها را که فارغ از موارد پیش گفته ،به گونهای

به عنوان یک ساخت کلی و در هیأت یک نظام اجتماعی ،کلیتی

طراحی شده که از یک فضای درونی به دیگر فضای درونی راه دارند (مث ً
ال از بازار به

را تشکیل میدهد که وجوه مختلف را در بر میگیرد .و با روی کار

مساجد) را روشن خواهیم کرد.

آمدن صفویان در سدهی دهم هجری ،نظام اجتماعی غالب در

در دورهی صفویه بنای شهرهای جدید و گسترش شهرهای قدیمی بر مبنای

دستخوش تحول ،تغییرات و دگرگونیهایی میشود و
ایران نیز
ِ

طرح جامعی که از قبل مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته بود ،صورت میگرفت؛

این استحالهی فرهنگی -اجتماعی بدون تردید دیگر نهادها را نیز

چنانکه به شهادت مدارک تاریخی ،آمادهسازی و ساماندهی شهر قزوین برای تختگاه

متحول خواهد کرد .به این دلیل آغاز حکومت صفویان را میتوان

شدن از سال 951ق آغاز گردید و بیش از یازده سال به طول انجامید ،تا در زمان

همزمان آغاز تاریخ جدید ایران دانست .البته بحث در باب دورهی

مناسب یعنی سال 962ق کار انتقال پایتخت صورت پذیرفت .در این طرح جامع،

جدید تاریخ ایران و دورهی دولتسازی در سدههای حاکمیت

مسجد شاه اصفهان ،اثر اوژن فالندن1851 ،

موجبات گسترش شهر در جانب غرب ،شمال و شرق فراهم گردید و با برنامهریزی،

نخستین بار در شهر ایرانی ،مفهوم تمایزات اجتماعی در کل شهر

بخشهای تازهساز شهر با ظرافتی خاص در کنار محلههای قدیمی قرار گرفت و به

را تبلور کالبدی میبخشد (همان.)64 :

دور از ایجاد آشفتگی ،با آنها پیوند و ارتباطی مطلوب برقرار نمود (ورجامند:1374 ،

دل رویکرد
در این مقاله با توجه به استفادهی مواد تاریخی در ِ

 .)576-577برنامهریزی ،طراحی و اجرای شهر جدید اصفهان به مدت  25سال در

«تاریخ فرهنگی» میتوان اشارهای به پیروی از تفکر تجربهی
ِ

زمان شاه عباس اول و از نخستین سالهای قرن  11هجری به طول انجامید (حبیبی،

شهری اروپایی (به ویژه فرانسوی) بر پایتخت معاصر ایران ،یعنی

.)63 :1374

تهران داشت .این روند از دوران ناصری (عهد قاجار) آغاز میشود.

طراحی یک محور جدید و وسیع شهری موسوم به چهار باغ و ایجاد میدانی

دادن روحی مدرن یا متجدد به ایران
تالش ناصرالدین شاه برای ِ

وسیع و گسترده با تعریف روشن و صریح انتظام فضایی به عنوان مرکز جدید شهر و

عمدتاً در شهر تهران و به ویژه در اطراف ارگ سلطنتی او خالصه

نه شهری جدید ،سبب میگردد تا برای اولین بار در سازماندهی شهر ایرانی مفهوم

میشد .ناصرالدین شاه که چندین بار به فرنگ سفر کرده بود و

منطقهبندی شهری به کار گرفته شود؛ شهر کهن مکان استقرار محالت مسلماننشین

به ویژه از فرانسه دیدار داشت ،بسیار تحت تأثیر شهر پاریس و


یگیرد.
و یهودینشین شده و در شمال شرقی تقاطع زاینده رود و چهارباغ قرار م 

ویژگیهای این شهر مانند روشنایی ،بلوارها ،میدانها ،بناها و مراکز

محالت دولتمردان در شمال غربی تقاطع در میانهی باغات گسترده میشود ،محلهی

شهری پاریس قرار گرفت .بسیاری از محققان شهر و تاریخ شهر

تازه بنیاد ارامنه در جنوب غربی تقاطع سازمان داده میشود و محلهی زرتشتیان در

در ایران ،این نکته را مطرح کردهاند که شهر تهران در نیمهی قرن

جنوب شرقی تقاطع واقع میگردد .این پدیدهی تازهی منطقهبندی شهری برای

سیزدهم پاریس را الگوی نوسازی و دگرگونی خود قرار داده است.
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گرنی در مقالهی دگرگونی تهران در اواخر قرن نوزدهم این تغییر و
تحوالت را چنین شرح میدهد (خالصی مقدم:)94 :1392 ،

میگریزد.
انوره دوبالزاک

اولین اقدامات برای گسترش فضای شهر تهران در عصر
ناصری با تخریب و بازسازی دروازههای ششگانه شهر به دوازده

در این بخش قرار است از ادبیات ایران و فرانسه بگویم .از بخشی از ادبیات که

دروازه ،صورت گرفته است .این تصمیم در ماه شعبان 1284ق در

در قرن نوزدهم میالدی خلق شده و یا از آن نشأت گرفته است و در واقع شهر را در

بیست و یکمین سال سلطنت ناصرالدین شاه گرفته شد  . ...از زمان

خالل ادبیاتِ آن کاوش کنم .زیرا ادبیاتِ هر دوران رنگ و بویی از آن دوران دارد و

ایجاد خندق و حصار گلی در اطراف تهران در اواسط قرن دهم به

حتی از آن بیشتر ،راهی بسیار مهم برای درک آن دوران و جامعه است .در واقع در

فرمان شاه طهماسب تا تخریب آن در اوایل سلطنت پهلوی این

تحقیقات جدید جامعهشناسی و انسانشناسی و مطالعات فرهنگی ،از مواد ادبی به

اقدام مهمترین واقعهای بود که در توسعهی پایتخت تأثیر گذاشت

منظور بازنمایی واقعیتهای اجتماعی به کار میگیرند .و عقیده بر این است که بخشی

(همان؛ به نقل از «گرنی».)48 :1385 ،

از بازنماییهای واقعیت شهری را در رمانها و داستانها میتوان جستوجو کرد .در

از نگاه همایون کاتوزیان با وقوع کودتای 1299ش اتفاقات

واقع الگوهای به دست آمده از جهان ادبیات در جوامع مختلف ،ما را قادر میسازد

قابل توجهی در حیات شهری ایران و در تاریخ تهران به جا گذاشته

تا منطق رمانها و همخوانی آنها با تاریخ و ساخت اجتماعیای که متن ادبی در آن

شد .رویکرد اصلی این دوران بازسازی و مدرنیزاسیون به شیوهی

شکی یافته را فهم کنیم.

ِ
سیاست اومانیزاسیون به همان شیوهای
غربی بود و در پیش گرفتن

جورج لوکاچ در ذکر مسائل اساسی زیباییشناسی رمان ،دو برداشت متفاوت را

در پایتخت ایران نیز با برداشتن قید «دارالخالفه» به کار گرفته

در نظر میگیرد و آن را در مورد ماهیت و تحول تاریخی رمان به کار میبرد .او بیان

شد که در عصر ناپلئون سوم در پاریس بر پایهی نیازهای جدید

میکند از آنجا که رمان نوع غالب و حاکم در هنر مدرن بورژوایی است ،این تقابل

تولیدی و اقتصادی و مقابله با مردم اتخاذ گردیده بود (کاتوزیان،

به تحول ادبیات به طور کلی و حتی تمامی فرهنگ برمیگردد .در این مورد پرسش

 .)49 :1379این روند توسعه ادامه پیدا کرد و خیابانهای عریض

تاریخی زیر نیز مطرح میشود :مسیر فرهنگ صعودی است یا نزولی؟ بیهیچ تردیدی

گرفتن شیب زمین و
شمالی -جنوبی و شرقی -غربی (با در نظر
ِ

این مسیر از میان دورانهای تاریک گذر کرده است و هنوز نیز گذر میکند (لوکاچ،

مسیر آب) به سبک قرن نوزدهم اروپا احداث گردید (همان.)51 :

ِ
شناسی مارکسیستی
بازگشت به کالسیکها در زیبایی
 .)8 :1375لوکاچ در بابِ
ِ
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ادبیات ایران و فرانسه:

ادبی کنونی کشف کرد .و مثال اعالی آن را ،یونانیان ،دانته ،شکسپیر ،گوته ،بالزاک،

وحدت تضادآمیز یک ویرانی و یک نوزایی

تولستوی و گورکی قرار میدهد که همگی آنان را تصاویری رسا در مراحل خاص و

پاریس در واقع اقیانوس است .عمق آن را اندازه بگیرید :هرگز

ِ
تمامیت انسان،
عظیم تکامل بشر و راهنمایانی در پیکار عقیدتی برای دستیابی به

به کف آن دست پیدا نخواهید کرد .آن را مورد بررسی قرار دهید،

میتوان در نظر گرفت .این دیدگاه تصویری از تحول فرهنگی و ادبی سدهی نوزدهم

گزارش مفصلی از آن تهیه کنید .گزارشها و بررسیهای شما هر

را نیز ارائه میدهد .در پرتو این دیدگاه روشن میشود که ادامه دهندگان راستین

قدر هم با وسواس انجام گیرد ،هر قدر که کاشفان این اقیانوس

رمان فرانسه -که نخستین جلوههای آن همه پرفروغ بودند -نه فلوبر و نه زوال ،بلکه

بیشمار و سمج باشند همواره مکانهایی بکر ،غارها ،زیبایی

نمایندگان ادبیات روس و تا حدی ادبیات کشورهای اسکاندیناوی در دومین نیمهی

مرواریدها ،و هیوالهایی کشف ناشده باقی خواهند ماند .در آن جا

این سدهاند (همان.)11 :

همواره چیزی شگفتآور باقی میماند که از چنگ صراف سخن

پاریس موضوع روایتهای داستانی متعددی بوده است .به واقع ما پاریسی واقعی

اثر بالزاک شهر پاریس یکی از پرسوناژهای اصلی است .همچنین در داستان «آرزوهای

همه را شاعر در اعماق روح خود تجربه کرد .ویژگی مدرنیته به

بر باد رفته» هم حضور پاریس کام ً
ال ملموس است .دیگر این که در آثار گی دو

گفتهی بنیامین ،زوال هاله است ،و کار خالق هنرمندی که به

موپاسان هم با روایتی دیگر از پاریس روبهرو میشویم .پاریس داستانی متکثر است

ویژه در پی انسان کردن کاالست ،از این جا آغاز میشود .بودلر،

و هر نویسندهای روایتش را از این شهر به دست میدهد .خولیو کورتاسار نویسنده

«فروپاشی هاله» را با تجربهی زیستی شوک ابراز میکند و به

دیگری است که در رمانش به پاریس پرداخته است .رمان «لیلی بازی» او نیمه

مدد شعرش منزلت جدیدی به اشیاء میبخشد .او با استعارهسازی

اولش همه در پاریس میگذرد و پاریس به نوعی از شخصیت داستان است .هر چند

به نحوی اشیاء را انسانی میکند و بدینسان به آنها یک مکان

پاریسی که نویسنده آرژانتینی روایت میکند ،تفاوت معناداری با پاریس روایتهای

زیست میدهد (شایگان ،الف .)87-88 :1392 ،در حقیقت باید

نویسندگان فرانسوی دارد (میرعباسی؛ بی تا) .پاریس فقط پایتخت جهان ادبی نیست،

گفت فرانسه و مشخصاً پاریس از انقالب کبیر فرانسه به این سو،

بلکه درست به همین دلیل ،به قول گوته ،دروازهی ورودی به «بازار جهانی کاالهای

یک سنت فرهنگی غنی و بزرگ در آزاداندیشی دارد و از طرفی

معنوی» هم هست و مقر اصلی اجتهاد در جهان ادبیات به شمار میرود .به رسمیت

تأثیر مهمی در جنبشهای ادبی و هنری فرانسه و غیر فرانسوی

شناخته شدن در پاریس برای همهی نویسندگان فضاهای ادبی زیر سلطه امری واجب

در سدهی بیستم داشته است .مث ً
ال جنبش «نوزایی در فرهنگ

است؛ ترجمه بررسیهای انتقادی ،تجلیل ،شرح و اظهار نظر ،همگی از جمله اقوال و

آمریکای التین» متأثر از جنبشهای ادبی و فرهنگی فرانسه

آرای مختلفی هستند که به متنی که تا به حال خارج از فضاهای ادبی جهانی مانده

شکل گرفته است .این جنبش نسبت نزدیکی با مکتب «هنر برای

است ،یا به هر دلیلی در چارچوب آن مورد توجه قرار نگرفته است ،ارزش میبخشد.

هنر» داشت و نقطهی شروع آن ،پاریس بوده است .شاخصترین

باور به قدرت پایتخت همه هنرها به قدری محکم است که نه تنها هنرمندان سراسر

چهرهشان هم «روبین داریو» شاعر معروف نیکاراگویی بود .این

جهان بدون هرگونه مالحظهای برتری پاریس را میپذیرند ،بلکه به دلیل تمرکز

جنبش از فرانسه پاگرفت و عم ً
ال منجر به تفکیک و تمای ِز فرهنگ

فوقالعادهی استعدادهای معنوی در آنجا ،امری که نتیجهی این باور است ،پاریس

آمریکای التین از فرهنگ اسپانیا شد .چهرههای شاخص طالیهدار

همچنین به مکانی تبدیل شده است که کتابها میتوانند غیر ملی و نویسندگانشان

«رئالیسم جادویی» سالهای زیادی در پاریس زندگی کردند .میگل

جهانی شوند .پاریس به اعتبار جایگاهاش به عنوان بانک مرکزی ادبیات ،اگر بخواهیم

آنخل آستوریاس به عنوان یکی از طالیهداران «رئالیسم جادویی»

از اصطالحاتی که قب ً
ال تعریف کردیم استفاده کنیم ،قادر است ارزش ادبی خلق بکند

سالها در پاریس زیسته است و با آندره برتون بنیانگذار مکتب

و شروط نظام اعتباری خود را به همهی نقاط سراسر جهان گسترش دهد و تحمیل

سورئالیسم در ارتباط بود .او و دیگر نویسندگان ،راهگشای رئالیسم

کند .پاریس ،یعنی همان جایی که بکت چند سال قبل از آن که هیچ شهرتی نداشت،

جادویی ،نسبت نزدیکی با سورئالیسم داشتند .البته فقط آمریکای

تصمیم گرفته بود که در آن اقامت کند .الهام بخش ،مولد و ضامن موفقیت آثاری بود

التین و جنبشهای فرهنگی و هنری آنها ،متأثر از فرانسه و پاریس

که در جاهای دیگر محال بودند و مورد اعتنا قرار نمیگرفتند .از نظر او ،پاریس پایتخت

نبودند؛ بلکه آمریکا هم متأثر از پاریس است و جنبش معروف

هنر به نابترین معنا است .او خود را به آنجا تبعید کرد تا در برابر ادعاهای هنری که

به «نسل گمشده» در آمریکا متأثر از پاریس شکل گرفت .این

به انقیاد ملی درآمده بود ،استقالل کامل ادبیات را تأکید کند (کازانووا.)158 :1392 ،

جنبش چهرههای شناخته شده و مهمی چون ارنست همینگوی،

اگر پاریس صحنهای از تصاویر وهمگون ،و خوابی است که باید از آن بیدار شد،

هنری جیمز و  ...را داشت که این نسل پایگاهشان در پاریس بوده

آنکه از این خواب موضوعی برای شعر غنایی ساخت بودلر بود .تصادفی نیست اگر

است .عالوه بر اینها جنبش سورئالیسم هم خاستگاهاش پاریس

une publication périodique N° 1

رمانها متجلی میشود .خیلی رمانها پاریس محور هستند .مث ً
ال داستان «باباگوریو»

شکافها و تناقضاتی که زاییدهی تجدد شهری چون پاریس بودند،

IWAN

داریم که عرض و طول جغرافیایی معینی دارد .از سویی پاریسی داستانی داریم که در

بودلر شاعر مدرنیته است .او هم پرسه زن و هم استعارهساز است.
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است .بعد از جنگ جهانی دوم ،اگزیستانسیالیسم سارتری در پاریس رشد میکند و پاریس پاتوق تمام این
رویدادها و جنبشهای هنری و فکری بوده و در شکلگیری همه رویدادها در مناسبات فرهنگی -اجتماعی
و کافهنشینی و پرسهگردی پاریس نقش مهمی داشته است .عالوه بر اینها نویسندگان و ادبای زیادی از
قارههای مختلف به فرانسه رفت و آمد داشتند (میرعباسی ،بی تا) .همان طور که پل دومان اشاره کرده است،
در فرانسه بود که خورخه لویی بورخس آرژانتینی را منتقدان کشف کردند و آثارش مکرر ترجمه شد ،با آن
که خو ِد او مترجم بزرگ شعر و داستان آمریکا به زبان اسپانیایی بود .نیز جیمز جویس
در دوبلین طرد و حتی ممنوعالقلم شد ،اما با اجتهاد پاریس هنرمندی شد که به جای
آن که یک نویسندهی ملی ایرلندی بماند ،تمام ادبیات جهانشمول را زیر و رو کرد
(کازانووا.)160 :1392 ،
پاریس سنگر آخر در مقابل سانسورهای ملی به شمار میآید؛ سابقهی تاریخی آن
به منزلهی پایتخت همهی اشکال آزادی نویسندگان تبدیل کرده است .در پاریس بود
که دانیلو کیش ،تبعید شد تا بتواند از سانسور و آزار رسمی در سالهای دههی 1970
در بلگراد بگریزد؛ و در پاریس بود که لولیتای ناباکوف ( )1955به خاطر سانسور در
آمریکا ،همچون ناهار برهنهی ویلیام بارو در  ،1959منتشر شد .در سالهای دههی
 1960ژان پل سارتر شخصاً مظهر ثروت انباشت شدهی چهار قرن فعالیت ادبی و
معنوی فرانسه به شمار میآمد ،تقریباً به تنهایی کل باور تاریخی و اعتبار پاریسی را
(در وجود خود) متمرکز کرده بود .او به عنوان روشنفکری که به آرمان سرکوب شدگان
سیاسی پایبند بود ،به یکی از قدرتمندترین مراجع اجتهاد در جهان ادبیات تبدیل شد،
به خصوص در مورد فاکنر و دس پاسوس (همان .)161-162 :از بزرگان و اندیشمندان
ادبیات قرن نوزدهم بسیار میتوان نام برد ،بالزاک یکی از ارزشمندترین و نابترین آنها
ِ
«درک ژرفِ وضعیت
است .عظمت هن ِر او ،همان گونه که مارکس گفته ،مبتنی است بر
واقعی» ،یعنی وضعیت تکامل سرمایهداری در فرانسه .بالزاک در مقام ترسیم کنندهی
تحول جامعهی فرانسه در سالهای  ،1789-1848بر این نظر است که همهی بالها،

فصلنامهی فرهنگی هنری شمارهی 1

یعنی تقسیم اراضی بزرگ و رشد سرمایه ،از انقالب  1789در فرانسه آغاز میشود
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(لوکاچ .)40 :1375 ،در نظر بالزاک یکی از مسائل محوری در تاریخ جامعهی فرانسه
دل توفان انقالب ،که به روشهای زیر
عبارت است از پیدایش ثروتهای بورژوایی در ِ
حاصل میشود :تملک داراییهای ملی ،سوداگری بر سر کاهش ارزش پول ،بهرهجویی
رباخوارانه از کمبود کاالها و گرسنگی ،و جز آن فقط کافیست که نحوهی پیدایش ثروت گوریو ،روژه (در دام
گستر) نوسنگن (در باباگوریو) و امثال آنها را در نظر آوریم (همان.)41 :
قصد بالزاک در رمان «دهقانان» که مهمترین اثری است که در اواخر زندگی خود منتشر کرده ،توصیف

تراژدی زمینداری بزرگ اشرافی و در حال مرگ بوده است .این رمان به صورت اساس

بسیار ارزشمند است تا جایی که این رمان شگفتانگیز را به یکی

و پایهی سلسله آثاری در نظر گرفته شده که در آنها بالزاک فروپاشی فرهنگ اشرافی

از همین بناهای تاریخی اختصاص داده است .کلیسای نتردام ،یکی

فرانسه را در پی پیشرفتهای سرمایهداری توصیف میکند« .دهقانان» در واقع پایان

از مهمترین بناهای مذهبی و گردشگری پاریس است .او در مورد

این سلسله است ،زیرا علتهای اقتصادی مستقیم نابودی اشرافیت را نشان میدهد.

نتردام ،عروس پاریس میگوید :هر تصویر و هر سنگ بنای تاریخی

پیش از آن ،بالزاک سیمای اشرافیت میرا در پاریس یا در شهرستانهای دور افتاده را

تنها صفحهای از تاریخ این کشور نیست ،بلکه سرگذشت دانش و

عرضه کرده بود :به آوردگاه زمینداری بزرگ اشرافی و دهقانان (همان .)27 :هیچ کس

هنر و  ...این کشور است (همان).

به ژرفی بالزاک ،عذابهایی را که گذار به تولید سرمایهداری برای همهی قشرهای

از دیگر بزرگان قرن نوزدهمی گوستاو فلوبر است .او بدون

مردم در پی داشته و تباهی معنوی و اخالقی عمیقی را که این تحول ضرورتاً به

جعل زندگی
تردید یکی از کسانی است که بیشترین کمک را به ِ

همهی اقشار جامعه تحمیل کرده ،احساس نکرده است .در عین حال بالزاک نه فقط

جعل حوزهی هنر کرده است،
هنرمند ،یا دقیقتر سخن بگویم ،به ِ

ِ
ماهیت -در مجموع -مترقی آن
ضرورت اجتماعی این دگرگونی ،بلکه حقیقت تاریخی

یعنی این جهان باژگونه که قوانین آن کام ً
ال عکس قوانین جهان

را نیز دریافته است (همان.)22 :

معمولی است ،حوزهای که در آن سترونی هنرمند سرچشمهی

که رمانتیسیسم نام گرفت .از این زمان به بعد هوگو دوستداران بسیار یافت و خانه

ِ
توانایی خاصی باشد که با یادآوری شبه
حقیقت
طریق درک
از
ِ
ِ

او تبدیل به دیدارگاه نویسندگان پیرو این مکتب شد .در سال  1848پس از وقوع

جادویی گذشته حاصل میشود و از رهگذر آن به نوعی ادراک قفا

عدالتی اجتماعی سخن راند و
انقالب ،نماینده مردم شد و همواره علیه اعدام و بی
ِ

فهم زمان و امور حاضر
نگر دست مییابند ،در سترونی و در ناتوانیِ ،

بعدها در مجمع قانونگذاری و مجمع وابسته به قانون اساسی انتخاب شد .او در زمان

نهفته است (بوردیو .)89 :1393 ،نیز نوعی کنارهجویی و اعتزال از

حیاتش به دلیل داشتن عقاید آزادیخواهانه و سوسیالیستی ،مورد خشم سران دولتی

جهان اجتماعی ،که در آثار فلوبر مشاهده میشود ،بدان معناست

و حکومتی بود (نوروزی :بیتا) .پاریس در آثار هوگو جایگاه ویژهای به خود اختصاص

که فلوبر کام ً
ال مایل است دیدگاهی دربارهی فضای اجتماعی به

داده است .در بینوایان ،فاضالبها و گذرگاههای زیرزمینی ،پناهگاههای ایده آلی برای

دست دهد که در آموزش عاطفی پیش روی ما نهاده است .میتوان

انواع انقالبیونی است که بر ضد سلطنت دست به شورش زدهاند و در همین فاضالبها

این دیدگاه را دیدگاه جامعه شناختی از امور نامید ،اال اینکه تفاوت

بود که ژان وال ژان ،تناردیه را مالقات کرد و راهزنانی چون بابه ،گلمرو ،کلکسو و

ادبی آن نهفته
این دیدگاه با تحلیل جامعهشناختی ،در
ِ
شکل ِ

مون پارنس آمدند آنجا پناه بگیرند .رمان نویسان محبوبی چون هوگو از فاضالبهای

است (همان .)91-92 :فلوبر به عنوان جامعه شناس بصیرتهایی

پاریس جایگاهی عالی برای طبقه پایین جامعه ساختند .هوگو بسیار به این هزارتوهای

جامعهشناختی دربارهی فلوبر به عنوان انسان به ما میدهد .این

زیرزمینی پرداخته است ،تا جایی که آزادی قهرمانانش را به دست آن سپرده و گاهی

فهم ویژهی آن فلوبر
فلوبر اسبابهایی در اختیارمان میگذارد تا ِ

آنها با مشکالتی در این فاضالبهای هزارتو مواجه میشوند .این جدایی میان زیر

و همچنین محدودیتهایی را که نوشتههایش دچار آن است را

زمین و سطح آن ،میان سطح پایین روح انسان و نقطه تعالی وجود او همواره در

بفهمیم (همان.)77 :

پدر سرگردانی که دست در دست کوزت در هزارتوهای پاریس و تاریخ قدم میگذارد

شهر و مکان در ادبیات داستانی فارسی میپردازیم .مهمترین

و سرانجام موفق میشود به تعالی برسد .هوگو در دیگر اثر خود ،نتردام دوپاری ،پاریس

نکتهای که میتوان به آن اشاره کرد همان طوری که خالصی مقدم

قرن پانزدهم را به تصویر میکشد .در اینجا به روشنی پاریس و بناهایش در نظر هوگو

میگوید این است که؛ عموماً در ادبیات فارسی فضا و مکان ارج

IWAN

بینوایان به چشم میخورد .بینوایان جغرافیای غرایز ،آرایش کثرات روح پاریس است.

حال ،به کندوکاوی در باب حضور و یا عدم حضور بحث از
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ویکتور هوگو نیز در قرن نوزدهم ،عصری نو در تاریخ ادبیات جهان گشوده ،عصری

توان خالق اوست .شاید برای فلوبر نوشتن دربارهی سترونی یکی
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چندانی در بازنمایی نداشتهاند .مدرنیسم ادبی در ایران به شهر به

ِ
گسست از
انسان قرن بیستم با
مالل
و آن دورهای بوده که مسی ِر
آغازین تشویش و ِ
ِ
ِ

عنوان کالبد بیتوجه بوده است و شهر در رمان فارسی به ندرت

جهان سنت ،کلید میخورد .و دیگر اینکه روزگا ِر هدایت ،سالهای تحوالتِ بنیادین
ِ

شخصیتی مستقل و تعیین کننده داشته و اغلب در پس زمینه

جهانی ادبیات
در مکتبها و نهضتهای ادبی و هنری جهان است و به نوعی جمهوری
ِ

و از خالل حوادث و به تناسب موقعیتها بازنمایی شده؛ دست

رنج جنگ و خشونت و بازنگری در
در شُ ُرفِ شکل گرفتن است .و این شاید متأثر از ِ

کم در دامنهی نتایج جستوجوهای من و به گواهی دیگرانی که

آغازین قرن اضطراب و اندوه بوده باشد.
متألم
انسانی
سرمایهی
ِ
ِ
ِ

در این زمینه پژوهش کردهاند ،همچون جالل ستاری ،در واقع،

از اشاراتِ
قهرمان
داستان «بوف کور» درمییابیم که او از شهری دوپاره سخن
ِ
ِ

در ادبیات داستانی ایران زمان اقبال بلندتری نسبت به مکان و

میگوید؛ دوپارگیای که در دو سوی یک خندق واقع شده است .آن نیمه که گزارشگر

فضا داشته است .این نکته بر هر محققی که شهر را در ادبیات

در آن حضور دارد ،بیرون شهر و خارج از خندق است و اطرافش کام ً
ال مجزا و دورش

داستانی ایران جستوجو کند ،به سرعت آشکار خواهد شد .انگار

جنجال زندگی مردم است ،همان قسمت
خرابه است؛ نیمهی دیگر که پُر از آشوب و
ِ

ادبیات نوین ایران معاصر بودن را همیشه در بطن تاریخیت و در

از شهر ری بوده که از آن سوی خندق احاطه شده و خانههای گلی توسری خورده

ِ
تنگاتنگ با آن تجربه میکند (خالصی مقدم .)1394 :در
مجاورت

دارد:

واقعیت اجتماعی تجربهی مدرنیته ایرانی ،برخالف تجربهای که

«از حسن اتفاق خانهام بیرون شهر ،در یک محل ساکت و آرام دور از آشوب و

اجتماعی شهر در غرب روی داده است ،وجهی
در تغییر فضایی و
ِ

جنجال زندگی مردم واقع شده .اطراف آن کام ً
ال مجزا و دورش خرابه است .فقط از آن

از پیشروی حاشیهنشینی محروم از دستاوردهای مدرن به سمت

طرف خندق خانههای گلی توسری خورده پیداست و شهر شروع میشود .نمیدانم

کانون تجربیات مدرن است (خالصی مقدم.)249 :1392 ،

این خانه را کدام مجنون یا کج سلیقه در عهد دقیانوس ساخته .چشمم را که میبندم

افول
در کتاب «بوف کور» صادق هدایت که
محصول زمانهی ِ
ِ

نه فقط همهی سوراخ بستههایش پیش چشمم مجسم میشود ،بلکه فشار آنها را روی

آرمانهای نهضت مشروطیت است نیز میتوان تأثیرات فضاهای

دوش خودم حس میکنم .خانهای که فقط روی قلمدانهای قدیم ممکن است نقاشی

شهری را جستوجو کرد .اما نکتهی با اهمیت در اشارهی به آن

کرده باشد» (هدایت.)11 :1356 ،

در این نوشته حضو ِر هدایت در سالهای بین  1305تا  1309در

هدایت همچون جمالزاده تجربهی آشنایی با اروپا داشت ،اما بر خالف او ،در آنجا

سال
پاریس است .و دقیقتر اینکه سال آخ ِر حضو ِر او در پاریسِ ،

سیاسی دیکتاتوریِ جدیدی در ایران برقرار شده بود و جامعه
نماند و در زمانی که نظام
ِ

آفرینش بوف کور در زمانهای که صرفاً
نوشتن بوف کور است .و
ِ
ِ

و فرهنگ به مسیر تازهای افتاده بود که در غرب تعریف شده بود ،به میهن برگشت.

داستان «یکی بود یکی نبود» جمالزاده
کمی بیشتر از یک دهه از
ِ

سهم او در ایران نوین و مخالفت او را با نظام آن
آثار پر شمار و چند جنبهی هدایت ِ

میگذرد و نویسندگان در تقلید از آن به دنبال نگارش داستانی

سرآمدان فرهنگی
منعکس میسازد .وی از یگانگی یافتن با زمامداران سیاسی و
ِ

همچون آن هستند ،ظهور بوف کور با دقتهای بسیار جفرافیای

سخت به دور بود .معالوصف ،آثار اولیه ،به ویژه نمایشنامههایش ،حاوی مایههایی

تاریخی ،با اطالع از دانشهای صناعاتِ نوین داستاننویسی،

ناسیونالیستی رمانتیک است که در آن دوره قوت داشت و حتی گاهی
از ایدئولوژی
ِ

آشنایی با فرهنگ کهن ایرانی ،عرفان و همچنین اوضاع اجتماعی

لب
رنگ شووینیستی (میهنپرستی افراطی) به خود میگرفت (پِد ُ
ِرسنّ .)19 :1386 ،

گذشته و اکنون ،جهان داستاننویسی را متحول کرد .هدایت در

زندگی انسان است.
فلسفی شرایط اگزیستانسیالیستی
داستانهای هدایت ،بازنگری
ِ
ِ

پاریس بعد از جنگ جهانی اول ،حضور داشته و در بطن تحوالت

تصور وحشت زدهی هدایت از جامعهی معاصر خود ،چنان که در این داستان به

عظیم اندیشههای بشری و دگرگونیهای بزرگ بینالمللی قرار

نمایش گذاشته ،جامعهای است ماتریالیستی و عاری از احساس .در چنین جامعهای

انسان مدرن را شاهد بوده و فهم کرده است.
روان رنجو ِر
ِ
گرفته و ِ

آرمان شهر( )ut-opiaناکجاآباد ( )out-piaمیگردد (همان.)31 :

باید توجه داشت که ادبیات منثور در ایران ،از حدود سال  1900تا انقراض قاجاریه

شهریاند که در حواشی متروک کالن شهر جاخوش میکنند

در  ،1921بیشتر مشتمل بود بر رمانهای تاریخی و نمایشنامهها و سفرنامههای

و طبقهی دوم که مختار نمایندگی آن را بر عهده دارد ،خرده

هجایی و مندرجاتی از مطبوعات مانند «چرند و پرند» دهخدا که صبغهی ادبی داشت.

بورژوازی دالل پیشهای است که از انباشت حاصل از درآمدهای

این نوشتهها در دهههای اول قرن بیستم ،از یک سو ،صدای نقد سیاسی و اجتماعی

نفتی در حال شکلگیری و گسست خود است (خالصی مقدم،

ایران
بود و از سوی دیگر ،بیانگر ناسیونالیسم خیالپرستانه که از تاریخ غرورآفرین ِ

.)250 :1392

پیش از اسالم مایه میگرفت .آثا ِر ادبی این دوره جز چند اث ِر ادبی انگشتشمار ،آن

روایت «سفرشب» نیز که بیگمان یکی از درخشانترین

سنخ از چهرههای داستانی یا پیرنگ را که الزمهی رمان رئالیستی یا روانشناختی

و پیشروترین آثار ادبیات داستانی ایران است ،منظومهای از

است در بر ندارد (همان .)9 :از آغاز پیدایش ادبیات نوین ،رمان و نمایشنامهی اروپایی

تهران دههی  40است .سفر شب ،سفری
سرگذشت پنج نفر در
ِ

سرمشق داستاننویسان ایرانی شد .اما داستان کوتاه ،پیش از سقوط قاجاریه ،به ایران

است در تهران ،خیابانها ،میدانها ،پاتوقها ،بارها ،تفریحگاهها،

ایرانی داستان کوتاه به معنای واقعی آن
راه یافت .صادق هدایت نخستین نویسندهی
ِ

کافهها ،و تمام جزئیاتی که تهران را تهران میکند .به یک معنا،

قلمداد شده که با جامعه و فر ِد عصر نوین سر و کار یافته است (همان.)10 :

سفر شب با دغدغههای زیستی و روانی تهرانیها و تهراننشینها

ِ
فرهنگی شهر تهران را در
روایت تحوالت فضایی و
در انتهای این بخش از مقاله
ِ

درگیر است (همان .)168 :در سفر شب ،خواننده به تناسب سوژهی

داستان «دل کور» از اسماعیل فصیح و «سفر شب» از بهمن شعلهور به گونهای
دو
ِ

روایت کنندهی هر بخش ،با فضاها و محیطهای متفاوتی از شهر

مختصر بررسی میکنیم .دل کور داستان زندگی سه نسل از خانواده آریان از اواخر

روبهرو میشود .در واقع فضاهای شهری به توصیف درآمده در سفر

عهد قاجار تا دههی  40در تهران است که از نگاه صادق آریان ،پسر کوچک خانواده،

شب ،فضاهایی است که سوژهی سنتی و فرودست از لحاظ طبقاتی

نهادن تهران قدیم و پا گذاشتن به
فرهنگی شهر تا پشت سر
بر بستر تحوالت فضایی و
ِ
ِ

و فرهنگی با آنها در تعامل است :قهوهخانهها ،زورخانه و غیره و

تهران متجدد روایت میشود .محور فضایی این روایت چهارراه گلوبندک ،سربازارچهی

هم فضاهایی که سوژه مدرن و فرادست کافه و تئاتر و غیره؛ اما از

درخونگاه ،کوچهی شیخ کرنا ،محل زندگی خانوادهی آریان است .دل کور از پیوندها

آنجایی که ماجرای داستان بیش از همه به هومر؛ سوژه روشن فکر

و نسبتهای پرتعداد سلسلهی آریان و حواشی آن در شهر سنتی آغاز میکند و

و مدرن بازمیگردد ،نمود فضاها و محیطهای مربوط به او در این

فروپاشی و تنهایی در شه ِر رو به مدرن ختم میشود؛ جایی که تنها صادق آریان

اثر برجستهتر است (همان.)172 :

میماند و کابوس از دست رفتگی فزاینده از کودکی تا جوانی .بدین ترتیب ،دل کور
پژواک «صداهای روزگار برباد رفتهای از تاریخچهی شهر تهران است»؛ از نوسازی
تهران قدیم به دست شهردار کریم آقاخان بوذرجمهری تا سقوط رضا شاه و وقایع
پاره دارد :تهران خواستنی زیر گذر درخونگاه و اللهزار و تماشاخانه و گراند هتل؛ دور و
دلتنگیآور؛ و تهران مهاجرنشین و ولنگ و واز با ساختمانهای بلند و مغازههای شیک
از فوالد و بتن و سنگ مرمر و شیشه و نئون و ماشینهای جورواجور و تاکسیبازها و
دوچرخهها و موتورسیکلتها  ...با ملت پیادهی سمج میان آنها (فصیح.)265 :1351 ،
در داستان دل کور ،ظهور دو طبقهی اقتصادی و اجتماعی در عهد مدرنیزاسیون
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آمرانه هم زمان مورد توجه قرار میگیرد .طبقهی اول فرودستان مهاجرنشین جامعهی
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دوران محمد مصدق و رخدادهای سالهای بعد .تهران تصویر شده در دل کور ،دو
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2. Urbanis
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Paris, un marché des produits de l’esprit et l’Iran,
une terre d’affrontements entre tradition et modernité.
Un regard sur le livre Paris, capitale de la modernité
Par Mahdi Ahmadian Sheidjani
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Lorsque nous nous songeons à l’histoire
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des évolutions, des révolutions et des mouvements artistiques, politiques, sociaux et culturels du monde et que nous nous mettons en
quête de sujets en rapport avec ces derniers
tout en feuilletant le grand livre de l’histoire,
nous sommes captivés par le spectacle de la
grandeur et de la rigueur de la société française.
Après la Révolution Française, baptisée
« Mère de toutes les révolutions du monde
», après la révolution industrielle et l’avènement de la Deuxième République, Paris fut
témoin de la plus forte croissance de son histoire. Le mouvement se poursuivra au cours
du 19e siècle appelé « siècle d’or européen »
et ce jusqu’à la Première Guerre mondiale. A
quatre reprises, Paris fut l’hôte de l’Exposition Universelle à laquelle participeront les
pays industrialisés pour y présenter leurs der-

nières évolution artistiques et industrielles.
L’organisation de l’Exposition Universelle de Paris en
l’année 1900 rend un culte à l’avenir et aux voies du progrès. Mais ceci représentait une première approche pleine
de vitalité dans le courant de l’humaine compréhension appliquée aux souffrances perpétuelles vécues par l’homme
moderne.
Au début du vingtième siècle, Paris vivait dans un
contexte alarmant. A cette époque, la ville fut transformée
en un front sur lequel s’affrontaient l’Angleterre et l’Allemagne alors qu’il supportait des dommages innombrables.
Mais, au lendemain de la guerre, il prit de nouveau de la
hauteur et se mua en un lieu permanent dédié à la rencontre d’artiste et d’écrivains.
Cet article se livre à un examen de l’atmosphère de la
ville de Paris, sous l’angle de la modernité, à travers le livre
Paris, capitale de la modernité de David Havey, tout en
menant un travail de mise en regard avec les particularités
de la ville de Teheran.

