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بازخوانی هویت شهر تهران بر اساس خوانش تحوالت معماری
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چکيده
موضوع اين مطالعه ،شناخت روند تغيير هويت معماري و شهر تهران از اوايل دورة قاجار تاکنون و تبيين اين تغيير با
استفاده از نظرية بازتاب در جامعهشناسي هنر است .در اين پژوهش با مطالعه رمانهاي قبل و بعد از انقالب و تفسير
جزئيات معنايي در باب شهر و معماري تهران به بازخواني هويت شهر تهران پرداخته شده است .تکنيکهاي تحليل
کيفي و کمّي تحليل محتوا و تحليل تفسيري در تحليل گزارههاي مرتبط به کار رفتهاند .مطالعه نشان ميدهد که
تحوالت گسست هويتي معماري و شهر از تغيير ارزشها و هنجارهاي نخبگان و طبقات روبهرشد شروع شده است و
بهتدريج گروههاي اجتماعي و خردهفرهنگها را با خود همسو کرده و نيازهاي هيجاني و فانتزي مشترک معمارانه و
فضاي شهري را بهعنوان رؤيا و تخيالت کليت جامعه القا کرده است.
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مقدمه و بيان مسئله
هويت معماری و شهری يكي از مهمترين ابعاد هويتي يک جامعه محسوب ميشود و
تداوم آن ميتواند به هويت جمعي و ملي كمک شاياني نمايد .ازآنجاييكه در سدههای
اخیر روند تحوالت معماری ايران سیر قهقرايي طيكرده و به افول كیفیت آن منجر شده
است ،شناسايي روند و عوامل و مصاديق آن در بازتعريف اين هويت و همچنین پیشبیني
شرايط مشابه آينده ضرورت دارد .با توجه به اينكه شروع روند تغییرات اجتماعي و
معماری از پايتخت بوده است ،بنابراين برای بررسي روند تغییر و تحول در معماری و
شهرسازی كشور ،هويت تاريخي و معماری شهر تهران مبنای مطالعه قرار گرفته است .از
طرفي پايتخت هر كشوری در اشاعة فرهنگ و تمدن و هويت آن سرزمین نقش
تعیینكنندهای ايفا ميكند .بنابراين با توجه به حجم انبوه ساختوسازها در شهر تهران
بهعنوان پايتخت ايران بايد روند شكلگیری هويت معماری و روند تغییرات آن از منابع
مختلف بررسي شود .عليرغم اينكه شهر تهران حدود  226سال قدمت دارد ،اما هويت
فرهنگي و تاريخي آن مورد بيتوجهي قرار گرفته است .برای بازخواني و زنده نگه داشتن
هويت تاريخي معماری ،عالوهبر اسناد و متون معماری ،ميتوان اسناد و مداركي را
بازخوانيكرد كه پديدآورندگان آن تعصب و ذهنیت خاصي به معماری نداشتند و عمدتاً
هم وابسته به زمینة فرهنگي و اجتماعي آن تغییرات بودهاند و هم اينكه كمتر از
پیشداوریهای ارزشي و سوگیرانه نشئت گرفتهاند .ادبیات داستاني ايران يكي از منابع مهم
و غني در بازشناخت اين هويت تاريخي است.
ادبیات ،در میان ساير هنرها رسانهای است كه با استفاده از زبان كالمي به وجود ميآيد
(راودراد .)1 :1332 ،در ادبیات ،معاني از طريق زبان منتقل ميشوند (سارتر .)1116 ،زبان
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بهعنوان يک نظام از عالمتها با نظامي از نوشتهها ،الفباها ،مراسم آيیني ،فرمولهای
اخالقي ،عالئم نظامي و مانند آن قابل مقايسه است .اما در اين میان ،اين نظامها از همه
مهمتر هستند (سوسور .)14 :1111 ،زبان اساس ادبیات است .كلمات عالئماند؛ آنها ابزاری
هستند كه نويسندگان برای انتقال معنا بهكار ميبرند (همان .)13 :كلمات در خودشان
معنايي ندارند ،آنها ابزاری هستند كه از طريق آنها مفاهیم منتقل ميشوند (سارتر:1116 ،
 .) 14تفاوت اساسي میان ادبیات و ساير هنرها اين است كه هدف ادبیات انتقال معنا از
طريق استفاده از عالئم زباني است .در ادبیات اين محتواست كه در وهلة اول اهمیت است،
درحاليكه در ساير هنرها سبک بر محتوا ارجحیت پیدا ميكند و محتوا تعیینكنندة شكل
است (لوكاچ .)11 :1111 ،محتوای آثار ادبي ،محصول واقعیتها و ساختهای اجتماعي
معاصرشان هستند .وحدت ديالكتیكي شكل و محتوا اهمیت آثار هنری را تعیین ميكند.
در اين مقاله با بهرهگیری از رويكردهای جامعهشناسي هنر ،سعي در بررسي نسبت
تحوالت اجتماعي و تغییر و تحوالت در هويت شهر بر اساس بازخواني معماری و
شهرسازی داريم .بدين منظور پس از بررسي مباني هويتي و بازخواني آن و نقش ادبیات در
اين بازخواني ،به بررسي رويكردهای جامعهشناسي هنر در زمینة چگونگي ارتباط جامعه و
هنر و معماری ميپردازيم و مناسبترين رويكرد را برای تببین اين رابطه بهعنوان رويكرد
نظری پژوهش در نظر ميگیريم.
در راستای دستیابي به اين اهداف ،سؤالهای زير مطرح ميشوند:
روند تحوالت هويت شهرتهران چگونه است؟
اين تحواليت هويت معماری و شهری تهران بر اساس ادبیات داستاني ايران چگونه
قابل تبیین است؟
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فرضیههای اين پژوهش آن است كه تغییر در ارزشها و نگرشهای نخبگان و حاكمان
باعث شكلگیری تخیالت و هیجانات فانتزی طبقات روبهرشد جامعه در حوزة معماری و
شهر و فضاهای عمومي شده ،و در نتیجه كلیت ذائقة زيباييشناختي فضا و سبک معماری
جامعه را بهسمت نمونهها و مصاديق غیراصیل سوق داده است .شكلگیری نیازهای جديد،
جذابیتهای فضايي و كاربریهای جديد با عدم پاسخگويي مناسب در ارائه الگوها و
سبکهای معماری و فضای شهری دلیل اصلي اين تغییر بوده است.

ادبيات نظری بازشناسي هویت تاریخي معماری و شهری از ادبيات داستاني
ادبیات داستاني بهمعنای وسیع آن در زبان فارسي دوازده قرن سابقه دارد .داستانهای كوتاه
يا بلند ميتوانند بخشهايي از واقعیت و تخیالت در مورد تحول شهر را روشن كنند و اگر
پذيرفته شود كه "ادبیات آيینة حوادث و رخدادهای جاری و تاريخ ملتهاست" ميتوان
آنچه در اين روزگاران به قلم آمده است ،بستری برای تحلیل و تفسیر شهر قرار داد .در
ادبیات داستاني ايران نیز نويسندگان ايراني در البهالی سطور خود از ذكر جزئیات معماری
قصور نكردهاند و منبع غني از اطالعات معماری و شهرسازی دورههای پیشین را برای ما
بهجا گذاشته اند .چنانكه نويسندگان معاصر نیز در زمان حال اين وظیفه را بهخوبي انجام
ميدهند.
مارسل پروست و شاهكار هفت جلدیاش "در جستجوی زمان از دسترفته" آنقدر
مهم است كه يک ساختمان معمولي و دورافتاده مثل كلیسای كومبره بهواسطه اينكه در اين
كتاب وصفش آمده است ،تبديل به يكي از كلیساهای معروف در تمام دنیا شود .يكي از
عناصر هر داستاني ،لوكیشن و مكاني است كه قصه در آن تفاق ميافتد .برای بسیاری از
نويسندگان معموالً جريان داستان آنقدر مهم است كه ترجیح ميدهند به مكان بهعنوان
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عنصر درجة دوم يا سوم نگاه كنند .اين نگاه بيتفاوت به عنصر مكان در داستان حتي در
شاهكارهای نويسندگاني بزرگ مثل داستايوفسكي هم ديده ميشود .اما عنصر مكان همیشه
برای نويسندگان عنصری درجة دوم نیست .در بعضي شاهكارهای ادبي ،مكان آنقدر
اهمیت دارد كه نويسنده ناگزير است داستان را در ذيل آن و بعد از وصف كامل فضا
روايت كند .در اين داستانها مكان آنقدر اهمیت پیدا ميكند كه اگر حذف شود يا تغییر
كند ،داستان به هم ميريزد.
نمونههايي از اين مكانهای تأثیرگذار را در داستانهای زير پیدا ميكنیم:
 كلیسای جامع نوتردام پاريس "در گوژپشت نوتردام" تئاتر واريته در مسكو در داستان "مرشد و مارگاريتا" بلوار نوئسكي سنپترزبورگ بلوار محبوب آقای گوكول در "يادداشتهای يکديوانه"
 میدان قديمي پراگ در داستانهای میالن كوندرا و بهومیل هرابال (امیرشاهي.)1316،در توصیف مكان ها بعضي نويسندگان آنها را با جزئیات چنان توصیف ميكنند كه فضا
در ذهن خواننده نقش ميبندد؛ بهطوریكه ميتوان از اين منابع بهعنوان مدارک و مستندات
تاريخي معماری يک شهر استفاده كرد و حتي با واقعیت تطبیق داد و به مقايسه با مستندات
تصويری پرداخت .از اينرو ،رابطة معماری و هويت مكانها با ادبیات داستاني انكارناپذير
است .در زمینة ارتباط ادبیات و چگونگي بازتاب جامعه توسط آن نظريههايي در
جامعهشناسي هنر مطرح است كه برای ادبیات نظرية بازتاب مناسبت بیشتری دارد.
هنر حاوی اطالعاتي راجع به جامعه است .رويكرد بازتاب بر اين ايده استوار است كه
هنر همواره چیزی دربارة جامعه به ما ميگويد (الكساندر .)14 :1316 ،ازآنجاكه هنر از
سوی گروههای اجتماعي غالب خلق و منتشر ميشود ،محتوای آن نیز میل به بازتاب نظم
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اجتماعي غالب دارد (دنیس و هیومز1111 ،1؛ دوبین1134 2؛ هامفری 3و شومن1134 ،4؛
ملرمن11121؛ تیبوديو1131 ،1؛ ون دبرگ .)1134 ،4رويكرد بازتاب در جامعهشناسي هنر
شامل تحقیقات متنوع و گستردهای است كه فصل مشترک تمامي آنها اين باور است كه هنر
آيینة جامعه است يا توسط جامعه مشروط يا تعیین ميشود .در اين رويكرد ،تحقیق بر آثار
هنری متمركز ميشود تا دانش و فهم ما را از جامعه ارتقا دهد ( امیر شاهي.)11: 1316 ،
اين رويكرد نظری ،راهبردهای تحقیق متنوعي دارد كه شامل تحلیل تفسیری ،تحلیل محتوا
و نشانهشناسي ساختاری است.
در مورد بازتاب جامعه در هنر موضوع محوری اين است كه چه چیزی و چه كسي
بازتاب ميشوند .آلبرشت )1114( 3شش ديدگاه دربارة شیوة بازتاب جامعه در هنر شامل
 .1بازتاب هنجارها و ارزشهای جامعه .2 ،نیازهای هیجاني و فانتزیهای مشترک.3 ،
تخیالت و روياهای جامعه . 4 ،بازتاب روح اساسي جامعه يا روحزمانه .1 ،بازتاب شرايط
اقتصادی نخبگان و طبقات روبهرشد و  .1روندهای جمعیتشناختي است .پیترسون
( )1141نیز بر اين دو نكته تأكید ميكند كه هنر چگونه كلیت جامعه را منعكس ميكند و
اينكه هنر چگونه خردهفرهنگ مصرفكنندة آنرا بازتاب ميدهد .عالوهبر اين موارد،
موضوعاتي چون اسطورهها ،تصورات قالبي ،نظمهای آماری يا حوادث غیرمعمول نیز
ميتوانند مورد بازتاب قرار گیرند (الكساندر.)11 :1316 ،

1 . Dines & humez
2 . Dubin
3 .Humphery
4 .Schuman
5 .Merelman
2 .Thibodeau
9 . Van Deberg
2 . Albrecht
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نظرية بازتاب در مورد هنرهايي مثل ادبیات بهويژه رمان كه در آن محتوا بسیار اهمیت
دارد  ،مفید است .در بازشناسي هويت تاريخي معماری ايران ،منابع متعددی كمکحال
معماران و پژوهشگران ايراني است .اما بايد به اين نكته توجه كرد كه معماران با قصد و
نیت و موضعگیری خاصي متون معماری را نوشتهاند .بدين معني توصیفاتي كه ارائه كرده-
اند ،كامالً با ديد معمارانه ارائه شده است .درحاليكه در شاخة ادبیات داستاني ،افراد
ناخوداگاه به اين مسائل پرداختهاند و اين نكته بسیار قابلتوجه و حائز اهمیت است .از
طرفي در بازشناسي هويت از متون و اسناد معماری اين خطر وجود دارد كه تنها بُعد
كالبدی معماری در ساختمانهای شاخص مورد توجه قرار گرفته باشد .اما در ادبیات
داستاني بدون پیشداوری خاصي همة فضاها در فضاهای شهری بنا به روايت داستان از
باال تا پايین شهر و از هر كالبدی مورد توجه قرار ميگیرد.
تغيير هویت
معماری ،فضاهای
شهری ،الگوهای
سکونت

تغيير ذائقههاي
زيباييشناختي فضا،
معماري و شهر در
خردهفرهنگها و
جامعه

تخيالت و هيجانات فانتزي طبقات
روبهرشد در فضاها و کاربريهاي
جديد

ارزشها و نگرشهاي حاکمان و
نخبگان

عدم ارائه الگوهاي معماري و
شهري و پاسخگويي به نيازها و
هيجانات جديد

نمودار  .1مدل نظری پژوهش (نگارندگان)

چارچوب روششناختي
روش تحقیق اين نوشتار با توجه به مدارک و اسناد تاريخي ،روش تحقیق اسنادی و
تاريخي -تفسیری است .همچنین تكنیک تحلیل محتوا و تحلیل تفسیری نیز استفاده شده
است .برای جمعآوری و مشخص كردن نمونهها ،جمعیت آماری مشخص و با دستهبندی
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خوشهای منابع نهايي تعیین شدهاند .برای اعتبارسنجي نمونهها به اساتید متخصص اين
حوزه مراجعه شده است ،و واحدهای تحلیل مشخص شدهاند.
تحليل محتوای کمّی و کيفی :در اين نوشتار رمانها بهصورت كمي و كیفي مورد تحلیل
و تفسیر قرار گرفتهاند .در رمانها عبارات و گزارههايي كه بهنحوی در ارتباط با روند تغییر
هويت معماری بودند ،مورد تحلیل قرار گرفتند .در داستانهای ارائهشده ،جزئیاتي ديده
مي شد كه فراتر از توجه نويسنده به مفاهیم و روندهای مورد نظر بود ،ولي مورد تحلیل و
تفسیر قرار گرفتند .بدين معني كه شايد مفهوم و معني مورد نظر نويسنده ،اين جزئیات و
مفهوم بهصورت مستقیم نبوده باشد ،اما در تحلیل ما دربارة هويت تاريخيـفرهنگي
معماری تهران منابع پر اهمیتي بهشمار ميآمدند.
جمعيت آماری :ابتدا تمام داستانهای مربوط به شهر تهران مورد بررسي مقدماتي قرار
گرفتند .داستانها از فهرست داستانهای نويسندگان معاصر انتخاب شدند .اين نويسندگان،
نويسندگاني بودند كه تأ لیفات آنها بیشتر از باقي نويسندگان به حوزههای معماری و
شهرسازی ،همچنین هويت تاريخي و فرهنگي ايران مربوط ميشد .همچنین موضوع و
شهر مورد بررسي در داستانهايشان بايد تهران ميبود ،پس بسیاری از داستانهايي كه در
مورد شهر تهران نبود از فهرست داستانها حذف شدند.
تعداد داستانهای مرتبط :داستانهای كوتاه و بلندی كه بهنحوی اطالعاتي در مورد هويت
تاريخي ـ فرهنگي تهران ميداد ،از زمان قاجار تا معاصر مورد بررسي و پژوهش قرار
گرفتند.
تعداد داستانهای منتخب 31 :داستان از بین داستانهای كوتاه و بلند انتخاب شد كه همه
اطالعاتي در مورد ابعاد اجتماعيـفرهنگي شهر تهران يا ابعاد كالبدی تهران در خود داشتند،
كه در هر مورد در قسمت مربوط ذكر شده است.
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روش انتخاب نمونهها :رمانهای بسیاری در بخش ادبیات داستاني ايران موجود بود .از
نويسندگان معاصر برتر رمانهايي وجود داشت كه بستر اتفاقاتشان تهران نبود ،مانند
رمانهای ابوتراب خسروی و  . ...دستة ديگر رمانهايي بودند كه بسترشان تهران بود ،اما
دغدغة نويسنده بیشتر توصیف اتفاقات و جزئیات مربوط به داستان بود و در حیطة اين
پژوهش قرار نميگرفت .در انتها رمانهايي را بررسي كرديم كه در آنها با كمک توصیفات
نويسنده از جزئیات معماری و شهرسازی ،بتوان هويت تاريخي و فرهنگي تهران را
شناساييكرد .به بیاني ديگر در بررسي رمانها دو معیار كالبدی (تصويری) و معنايي
(توصیفي) را در نظر گرفتیم بدين معني كه:
 .1رمانهايي وجود دارند كه كالبد شهر تهران را (بخشهای معماری و شهری مانند
نما ،مصالح و  )...توصیفكردهاند كه در دستة معیارهای كالبدی قرار ميگیرند.

 .2در دستة ديگر رمانهايي قرار دارند كه حاوی توصیفات عملكردی ،فرهنگي
واجتماعيـتاريخي هستند و تصويری ذهني را از تهران ،به خواننده ارائه ميدهند و
در دستة معیارهای معنايي قرار ميگیرند.
واحدهای تحليل .1 :دورههای تاريخي؛  .2داستانهايي كه چه از نظر دارا بودن معیارهای
كالبدی و چه معیارهای فرهنگيـاجتماعي حاوی اطالعاتي در مورد هويت شهر تهران از
دوران قاجار تا دوران معاصر بودهاند.
اعتبارسنجی نمونهها :در بخش انتخاب رمانها از نظرات اساتیدی همچون جالل ستاری،
امیر معقولي و همايون نوریپناه كه در حوزة ادبیات داستاني تهران سابقههای پژوهشي و
نويسندگي داشتند نیز استفاده شد.
در جدول  1ابعاد مفهومي و عملیاتي تغییر هويت شهر تهران بر اساس رمانها و ادبیات
داستاني ارائه شده است.
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جدول  - 1ابعاد مفهومي و عملیاتي تغییر هويت معماری و شهری تهران
ابعاد تغيير هويت در

تعريف عملياتی

معماری و شهر تهران
تغییر شیوه و الگوی

تضاد طبقاتي و تفكیک محلههای فقیر و غني ،تظاهر بیروني بیشتر

سكونت

ساختمانها ،شهر مكان هنجارهای تازه و بروز رفتارهای نو

سبکهای معماری جديد

تزيینات غیربومي -سبک معماری مدرن -برونگرايي در عناصر

و غیربومي

توصیفشدة معماری ايران

فضاهای شهری بيمقیاس

نظم هندسي جديد شهر -فضاهای گسیخته و باز

فضای معماری نامأنوس

مقیاس غیرانساني فضاها ،تناسبات غیرمرسوم

مواد و مصالح ناهمگون

مصالح نوين و غیربومي -مصالح ناسازگار با اقلیم تهران -مصالح
شفاف و عريان

كاربریها و فضاهای

كاربریهای جديد ،عناصر جديدی مانند سینما ،كافه ،بلوار ،گاراژ

جديد

و پاساژ

در جدول  2زيرابعاد مفهومي و عملیاتي مرتبط با عوامل مربوط به ايجاد دگرگوني و
تغییر در هويت معماری و شهری تهران كه بر اساس مباني نظری استخراج شدهاند ،ارايه
شده است.
جدول  -2ابعاد مفهومي و عملیاتي تغییر هويت معماری و شهری تهران
ابعاد دگرگونی ارزشها و نگرشها ،تخيالت
و ذائقهها

تعريف عملياتی
انتقال مظاهر معماری و شهرسازی مدرنیستي
تغییر ارزشهای مطلوبیت فضايي

ارزشها و نگرشهای حاكمان و نخبگان

روحیة تجددطلبي نخبگان و حاكمان و تمايل به استفاده
از مظاهر جديد تمدن
قدرتنمايي حكومت مركزی و روحیة تجددطلبي و
نشان پیشرفت
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احساس نیاز به بناهای و كاربریهای جديد و
تخیالت و هیجانات فانتزی طبقات روبهرشد در

مدرنیستي

فضاها و كاربریهای جديد

گرايش به استفاده از مظاهر فضاها و بناهای مدرنیستي
جستوجوی هويت غیر
خاطرهزدايي
تمايل به بناهای باشكوه و باعظمت
ازدحام و سرزندگي

تغییر ذائقههای زيباييشناختي فضا ،معماری و

نورپردازی و زندگي شبانه

شهر در خردهفرهنگها و جامعه

سبکهای معماری غربي
آپارتماننشیني
مصالح نوين

تحليل تجربي یافتهها
با تحلیل محتوای رمانهايي كه بهنحوی مربوط به فضای معماری و شهری هستند ،روند
تحوالت هويتي آن مورد بررسي قرار گرفته است كه در ادامه به آنها ميپردازيم.
 انسان مدرن ايراني ،بستر داستانهای هدايت و جمالزاده
يكي از مسائلي كه ايران از دوران قاجار با آن روبهرو بوده است ،ارتباط گسترده با غرب
بود .اين مسئله موجب تبادل ديدگاههای فكری شد .نگاهي پوچگرايانه كه خود شاخهای از
مدرنیتة اروپايي است در ذهن و انديشة روشنفكر ايراني نیز رسوخ كرده است (حبیبي،
 .)1311رمانهای جمالزاده و داستانهای صادق هدايت از نمونههايي هستند كه در
دستهبندی معیارهای معنايي قرار ميگیرند و در زير به آنها پرداخته ميشود.
سرباز سربی :در داستان "سرباز سربي" نوشتة بزرگ علوی ميتوان شاهد نگاهي جديد
به انسان و ارزشگذاری او بود (جمالزاده .)1314 ،در چنین فضايي است كه انديشههای نو
و نوپردازانه بهدنبال گسست تاريخي از انسان گذشته ،شخصیت انسان مدرن را بهعنوان
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يكي از دو شخصیت اصلي قصة شهر تهران تعريف ميكند .ازآنجاكه اين دوران عصر گذار
از هنجارهای گذشته و حركت بهسوی تعريف مجدد ارزشهاست ،در بسیاری از موارد
ميتوان به نظارة تقابل اين دو نظام نشست .هدايت در داستان كوتاه "تخت ابونصر"
نمونهای از نقد انسان سنتي از شخصیت انسان مدرن و عقلمحوری او را از زبان يكي از
شخصیتهای داستانش مطرح ميكند.
تخت ابونصر" :امروز بشر از روی خودپسندی اعتقادش را از طبیعت بريده شده و
بواسطة كشفیات و اختراعاتي كه كرده خودش را عقلكل ميپندارد و ادعا دارد كه همة
اسرار طبیعت را كشف كرده است .ولي در حقیقت از پي بردن به ماهیت كوچکترين
چیزی ناتوان است( ".هدايت.)1314،
بخش ديگری از شخصیتپردازی تهران مدرن در قصة شهر تهران را ميتوان در مفهوم
"شهر بهمثابه مكان تظاهرات سیاسي و اعتراضات عمومي" جستوجو كرد" .حضور مردم
كه از زمان انقالب مشروطه بشكل مدرن آن در عرصة شهرها برای اعمال فشار بر حاكمیت
آغاز شده بود در اين سالها خود بخشي از شخصیت شهر ميشود و خیابانهای شهر
عرصة تقابل انديشههای سیاسي ميشوند كه در مقابل يكديگر قد علم ميكنند .انقطاع از
باورهای قديمي و حتي ارزشهای ديني و مذهبي در آن زمان بصورت گستردهای
تعريفكنندة شخصیت انسا ن در داستان شهر تهران در مقايسه با انسان جهان ماقبل مدرن
بود" (حبیبي.)1311 ،

تهران مدرن و عناصر شهری جدید
"قصه تهران در حقیقت ماجرای گفتوگوی انسان مدرن بهشكلي كه شرح آن رفت با
تهران مدرن است .تهراني كه در حال دگرديسي و دگرگوني است؛ تغییر چهره ميدهد و
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رنگ و رو عوض ميكند .با تغییر انسان شهر نیز دگرگوني را تجربه ميكند .شهر جديد
بستر شكلگیری روابط تازه و بروز رفتارهای نو است"؛ رفتارهايي كه شهر را تعريف
ميكند و شهر با آنها تعريف ميشود .هنجارهای نو شكلدهندة ارتباطات جديد در عرصة
شهر هستند .بنابراين رفتارها و هنجارهای نو وجه مهمي از شخصیت تهران مدرن در قصة
شهر تهران است .هدايت در داستان"صورتکها" نمونهای از اين رفتارها و هنجارهای نو را
در فضای تهران مدرن توصیف میكند .بر اين اساس ارتباطات ناشي از شكست هنجارهای
گذشته و شكلگیری رفتارهای نو در فضای شهر شكل ميگیرد .مفهوم"آشنايي" با اين
شكل معرف نوعي ارتباط جديد است؛ فضاهايي كه از سوی بزرگ علوی در داستانهای
"سرباز سربي" " ،چشمهايش" و "دزآشوب" به تفصیل توصیف شدهاند .از سوی ديگر
شخصیت "تهران مدرن" را ميتوان با حضور عناصر جديد در آن واكاوی كرد" .شهر بسان
نمايشگاه" عناصر جديدی مانند سینما ،كافه ،بلوار و گاراژ را عرضه ميدارد و چهرهای
متفاوت با آنچه تاكنون داشته است مينماياند .سینما بهعنوان مكان بهتدريج جای خود را
در خاطرات فردی و جمعي و تصاوير ذهني مردم شهر باز ميكند .كافهها نیز بههمین
ترتیب در اين سالها نقش مهمي در حیات شهری مييافتند .نمونههايي از اين تمثیل و
اوصاف در داستانهای "رقص مرگ" (جمالزاده" ،)1344 ،سرباز سربي" (جمالزاده،
 )1311و"يک زن خوشبخت" (گیله مرد )1311 ،از نوشتههای"بزرگ علوی" نیز بهچشم
ميخورد (حبیبي.)1311 ،
حضور بلوار نیز در شهر تهران متفاوت با آن چیزی است كه در شهرهای گذشته بود و
تصويری جديد از شهر ارائه ميدهد .در گذشته و در شهرسازی مكتب اصفهان محورهايي
مانند چهارباغ وجود داشته است كه حتي ميتوان آن را قديميترين بلوارهای جهان
دانست .با وجود اين طراحي مسیر به شكل بلوار كه برای تسهیل حركت اتومبیل در كنار
111

جامعهشناسي هنر و ادبيات ،دوره  ،9شماره دوم ،پاييز و زمستان 6991

عابران است در آن زمان و در شهر تهران موجب دگرگوني و دگرديسي شهر شد .بزرگ
علوی در داستان "تاريخچة اتاق من" ميگويد" :قديم بجای همین محلي كه االن بلوار
است يک هتل بود( ".علوی .) 1341 ،يكي ديگر از عناصر جديدی كه در شهر مدرن به
چشم مي خورد گاراژ است .اتوبوس و گاراژ نیز عناصر نويي هستند كه در اين سالها در
عرصة شهر حاضر ميشوند .شهر مدرن در همة ابعاد خود رخساره مينمايد :بازار ،خیابان
و میدان به عرصة تقابل انديشهها و تظاهرات عمومي در شكلي مدرن تبديل شدهاند.
عناصری مانند میدان بهارستان ،صحن مجلس (دارالشوری) عشرتآباد ،و باغ شاه (كه
همگي يادی در خاطره شهر دارند) در اين مجرا نمايانگر حضور در شهر بهعنوان محل
تظاهرات سیاسي و اعتراضات عمومي شهروندان است .عناصر و فضاهای كهن شهر كه در
خاطرة جمعي شهر نشستهاند ،اكنون نقشي ديگر را در "شهر مدرن" بر عهده ميگیرند و
خاطرهای جديد را بر خاطرههای كهن ميافزايند .بر اين اساس مفهومي جديد از شخصیت
شهر تهران نمايان شد؛ شهر بهعنوان مكان تقابلها .تقابل شهر جديد با شهر قديم ،نظم
هندسي جديد در تقابل با نظم به قول هدايت "توسریخوردة" قديم ،باورهای جديد در
تقابل با باورهای قديم ،شهر در تقابل با حومه ،خیابان جديد در تقابل با گذر قديم ،انقطاع
و گسست در تقابل با تداوم ،انسان متجدد در تقابل با انسان سنتي و  . ...بزرگ علوی در
داستان "رسوايي" تقابل فقر و ثروت را بهشكل عرياني نمايش ميدهد.
اين تقابل حتي در شهرها و آبادیهای ديگر كشور نیز بهتدريج چهره مينمايد .داستان
"شبهای ورامین" ضمن ارائة توصیفي شاعرانه از شهر ،بر سنگفرش بودن خیابان اشاره
دارد (هدايت )1311 ،و تصويری از نو شدن و دگرديسي شهر به نمايش درآمده است.
خیابانهای مدرن (آسفالته) در قالب شبكههای چلیپايي به تخريب شهر قديم و نظم
اندامواره (ارگانیک) آن ميپردازند .بزرگ علوی در داستان "چشمهايش" بخشي از چنین
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تخريب و تقابل را توصیف ميكند" :خیابانهای شهر تهران را آفتاب سوزاني
غیرقابلتحمل كرده بود ...تیشه و اره بهدست گرفته و درختهای كهن را ميانداختند.
كوچههای تنگ را خراب ميكردند و بنیان محلهها را ميانداختند ،مردم را بيخانمان
ميكردند و سالها طول ميكشید تا در اين برهوت خانهای ساخته بشود .آنهايي هم كه
ساخته ميشد توسریخورده و بيقواره بود ( "...علوی.)1341 ،

بوف کور
هدايت خانههای سنتي را در تقابل با ابنیة چندطبقه و مرتفع مدرن توسریخورده ميداند.
شخصیت تهران مدرن را ميتوان در مؤلفههای "شهر مدرن ،مكان هنجارهای تازه و بروز
رفتارهای نو"" ،شهر همچون گردشگاه"" ،شهر بهمثابه مكاني برای پرسه زدن"" ،شهر
چون نمايشگاه"" ،شهر مكان مطالبات و تظاهرات شهری"" ،شهر مكاني برای حضور
قدرت مركزی" و "شهر مكان دگرديسي و دگرگوني" تعريف كرد و همین مؤلفهها هستند
كه قصة شهر را سازمان ميدهند ،دگرگون ميكنند و به شهر مقام راوی حادثه و وقايع را
ميبخشند.

دگردیسي هویت تهران بر اساس ادبيات داستاني
يكي از عناصر اصلي شهر تهران را ميتوان نورپردازی و دگرديسي شهر دانست .بر اين
اساس ،اين موضوع به اشكال متفاوتي روايت ميشود .معماری اين سالها در حال دور
شدن از شكل سنتي معماری ايراني بود .ساختمانهای درونگرای معماری سنتي در كنار
معماری عصر قاجار كه پنجره و ايوان رو به خیابان را در قاموس معماری جای ميدهد،
تضادی را در مفهوم ايجاد كرده است كه تقابل دو نگاه كهن و نو را نشان ميدهد و مبشر
ورود تفكر نو است .بزرگ علوی در داستان "تاريخچة اتاق من" ميگويد :او زودتر بهخانه
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آمده و در ايوان رو به كوچه كشیک آنها را ميكشیده است( ".علوی .)1341 ،نوع ابنیة
دارای ايوان ،شكل معماری قاجاری را نشان ميدهد كه آغاز برونگرايي در معماری ايران
است .حضور ايواني كه رو به كوچه باز ميشود ،نشاندهندة چهره گشودن خانه بهسوی
فضای كوچه و خیابان است كه در معماری سنتي ايراني چنین امری رايج نبوده است.
نمونه ديگری از گفتوگوی خانه با كوچه از طريق ايوان در داستان "رقص مرگ" نوشتة
ديگری از بزرگ علوی پديدار ميشود .آنجاكه فضای خانهای بدين ترتیب توصیف
ميشود" :وارد حیاط كه ميشدی دست چپ راه پله كان به ايواني منتهي ميشد و از آنجا
داخل اتاقي ميشدی كه پنجرههايش رو به ايوان باز ميشد( ".علوی.)1311 ،
تهران مخوف :يكي ديگر از رمانهايي كه به ما برای درک فضای اجتماعي تهران
همچنین معماری مكانهای متعدد توصیفشده كمک ميكند ،رمان"تهران مخوف" نوشته
مرتضي مشفق كاظمي است .داستان تهران مخوف در محالت مختلف تهران از شمال تا
جنوب و در حومهاش از شمیران و اوين تا شاهزاده عبدالعظیم ميگذرد ".تضاد بین
محلههای شمال شهر و جنوب شهر تهران بسیار دقیق توصیف شده است .محلههای پست
پايین شهر مكان تبهكاران ،دزدان و ولگردان ،و محلههای باالی شهر مقر اشراف و طبقة
مرفه است .مكان توصیفشده در اين رمان "تهران مخوف" نه تفنني و نه تصادفي ،بلكه
كامالً واقعي است (حبیبي.)1311 ،
شبهای تهران :اين رمان در بافت تهران بهخوبي جا ميافتد كه داستان كوچهها و
پسكوچههای تنگ و باريک و آلودة پايینشهر وجببهوجب مورد اشاره قرار ميگیرند.
باريکبیني نويسنده در وصف آن كوی و برزنها و خانههای توسریخورده و حقیر و
بويناک ،ستايشانگیز است.
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تهران شهر بیآسمان :در رمان تهران شهر بيآسمان ،نوشتة امیرحسین چهلتن ،مناظری از
تهران گاه زودگذر و گاه ديرپا اما همواره دقیق ،در دورههای مختلف زندگاني قهرمان رمان
را ميبینیم" .در تهروون پل هوايي ميساختند ،تونل زيرزمیني ميكندند .برای رفاه حال
همشهريان ،مستراح عمومي ساخته ميشد( " ...ستاری به نقل از چهلتن.)1311 ،
روزی روزگاری در طهران :داستان رمان كوچک "روزی روزگاری در طهران" نوشته
حسن هدايت ،ماجرای پرفرازونشیب ساختن فیلم صامت "حاجي آقا آكتور سینما" در سال
 1311است .محل فیلمبرداری ،چهارراه استانبول و اللهزار و مقابل كافه پارس است و
ازاينرو به مناسبت آن خیابانها توصیف ميشوند و از گراندهتل و گراندسینما و سینما
ماياک و مغازه روسيخان و خیابان شیخ نیز ذكری به میان ميآيد (ستاری" .)1333 ،خیابان
استانبول همیشه شلوغ است . ...نور چراغهای مغازه ،مخلوط با نور چراغهای پايهدار
خیابان فضا را روشن و شاد ميكند .صدای موسیقي از چند مغازه صفحهفروشي بهگوش
ميرسد .جلوی سینما ماياک با المپهای قرمزرنگ تزيین شده است ...شبها اللهزار غرق
نور ميشود .نور مغازهها و نور چراغهای پايهدار حاشیة خیابان ...عمارت گراندهتل
ساختماني است دوطبقه و سفیدرنگ كه به سبک بناهای فرانسوی ساخته شده
است"(هدايت.)1344 ،
گلهايی که در جهنم میرويند :تهران نخستین بار در ادبیات داستاني معاصر ايران ،نام و
عنواني اسطورهای يعني دوزخ مييابد"... .میدان سپه را تماشا كرده ،بنای مجلل و قشنگ
بلديه ،عمارت باشكوه و زيبای پست تلگراف ،بر روی سطح زمین كه تصوير انسان در آن
ميافتد ،سايه افكنده بود .رفتوآمد اتومبیلهای لوكس و تاكسيها و درشكهها ،راه عبور را
مسدود ميكرد .در خیابان اللهزار ،مثل شبهای جشن ،جمعیت لول ميزد .در هر صد
قدم ،سینماها ،نمايشگاهها ،كافهها ،تئاترها ،گردشكنندگان را به تفريح و تماشا ،جلبكرده،
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راديوكنسرتها در چندين نقطة خیابان صدا ميكرد ،خیابان را به يک سالون وسیع مهماني
تبديل مينمود ،تابلوها و تصويرهای سینما كه ديوارهای خیابان را پر كرده بود ،عابرين را
به تماشا دعوت ميساخت( ".ستاری.)1311 ،
زيبا :نوشتة محمد حجازی ،شرح حوادثي است كه در سالهای پس از  1211هجری
شمسي بر طلبة تنگدست دهاتي گذشته است ..." .روبروی میدان مشق ،منزلكردم .از
عظمت شهر چنان كوچک شدم كه چند روزی رشته افكارم از دست رفت ...همه چیز در
نظرم بزرگ مي نمود .پهنا و درازای خیابان و بازار ،ديوارهای بلند و سردرهای آجری ،عدة
زياد مسجد و عظمت آنها ،زبانم را به حیرت بسته بود .حتي ضخامت و وسعت گرد و
خاكي كه در معابر ،زمین را به آسمان وصل ميكرد در نظرم شكوه و جلوهای داشت
(حجازی.)1312 ،
شکر تلخ :رمان شكر تلخ نوشتة جعفر شهری است .جعفر شهری در توصیف معماری
شهر و حرفههای گوناگون شگفتانگیز است و در توصیف مكانها و بناها ،دقتي
پديدهشناختي بهكار ميگیرد و جملگي جزئیات را بازميسازد (میالني" .)1346 ،شكر تلخ
رمان زندگاني فالكت بار طبقات متوسط در شرف زوال از اواخر دوران قاجار تا كودتای
 1211سردار سپه و اندكي پس از آن يعني تا پايان جنگ جهاني اول ( )1111است و شرح
دقیق و واقع گرای اين مضمون همه چیز ديگر را از وصف محل ماجرا گرفته تا روانشناسي
آدمها در سايه انداخته است" (ستاری.)1333 ،
داستان جاويد :مضمون اصلي رمان ،سرگذشت اندوهبار پسرک زرتشتي است كه با
عزت نفس و مناعت طبع همة ناماليمات را برميتابد و طي چندين سال رنج بردن و
نوكری كردن و دشنام شنیدن و كتک خوردن در خانة شازده بيرحم و خبیث ،طینت نیک
و خیرخواهانهاش متزلزل نميشود و شفقتش بر مردم بینوا كاستي نميگیرد و شهر تهران
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چارچوب و قابي بیش برای اين ماجرا نیست و اين نیز هیچ شگفت نیست( ...ستاری،
)1311
دل کور :رمان دل كور ( )1311نوشتة اسماعیل فصیح ،داستان سه چهار نسل
خانوادهايست كه از اواخر دوران قاجار تا دهة  ،1346تهران قديم را رفتهرفته پشت سر
نهاده پا به تهران متجدد فرنگيمآب مينهند" .در اين رمان سیمای دو تهران نقش بسته
است :تهران روزهای زندگي زيرگذر درخونگاه ("پارههای تار و پود ابدی بازارچه") و
تهران دوران شلوغي اللهزار و روزگار شهرت جامعة باربد و كافة شهرداری و تماشاخانة
تهران و گراندهتل و كنسرت طاطايي و رواج پیشپردهخواني و( "...ستاری.)1311 ،
دو دنيا :در روايتهای داستاني گلي ترقي ( )1332از خاطرات دوران كودكي و
نوجوانياش كه به قول خودش"تهماندة اساطیری" دارند ،همه جا ،تصويری حسرتبار از
آنچه راوی در تهران آن روزگار به چشم خود ديده و نیز از جاهايي كه رفته ،نقش بسته
است .اين رمان حس نوستالژ يک نويسنده به گذشته سنتي و فرهنگ بومي شهر را مورد
تأكید قرار ميدهد.
يوسفآباد خيابان سیوسوم :اين رمان نوعي مردمنگاری شهری است .نويسندة رمان،
متعلق به طبقة متوسط شهری تهراني ،در اين رمان تجربة زندگي شهری و شهرنشیني در
كالنشهر تهران را بازنمايي ميكند و تالش دارد تا از درون آدمهای طبقة متوسط جديد
شهری ،چگونگي و چرايي عالقة اين انسانها به كالنشهر تهران و شیوة زندگي آن را
توضیح دهد .پارک جمشیديه ،خانة هنرمندان ،شهر كتاب ،فرهنگسرای نیاوران ،شهرک
غرب ،شهرک اكباتان ،خیابان ايرانزمین ،پاساژها ،عكاسيها ،سینماها ،گالریها ،بوتیکها،
كافيشاپها ،پیتزافروشيها ،آسمانخراشها ،دانشگاها و بزرگراههای تهران ،فضاها و
مكانهای اين داستان هستند .تهران شخصیت اصلي اين رمان است .در اين داستان ميتوان
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مانند يک فیلم مستند ،روايتي از زبان و سبک زندگي جوانان طبقة متوسط جديد نوگرای
كالنشهر تهران را تماشا كرد.

تهران قدیم و تهران جدید در ادبيات داستاني ایران
شايد بتوان اين بازة زماني را دوران گذار دانست؛ گذار از ديروز به امروز ،حسرت نسل
گذشته بر مكانهای خاطرهانگیزی كه اكنون ديگر ديده نميشوند .در اغلب اين آثار اين
حس تأسف و حسرت بر خاطرههای ديروز ديده ميشود .انسانهايي كه حاال پس از چند
سال با شهری برخورد ميكنند كه حس ميكنند آن را نميشناسند و برایشان بیگانه است.
حسرت تهران قديم و دلتنگي در ادبیات داستاني معاصر نمودهايي دارد كه در رمانهای
زير بدان ميپردازيم:
سپيدهدم :زيباترين جلوة اين دلتنگي در رمان خواندني سپیدهدم ايراني نوشتة امیرحسین
چهلتن ،نمودار ميشود و اين يادآوری خاطرات ديرين عالوهبر آنكه حسرتانگیز است،
در ذهن نويسنده نقشي پاالينده و درمانگر نیز دارد :تذكر ،نوعي شفابخشي و رهايي از
سودای گذشتهگرايي است .در اين رمان ،برای افرادی كه بعد از مدتها به تهران برگشته
بودند ،حاال ديگر حس مكان از دست رفته بود و چیزی كه متعلق به او بود و گذشتهاش را
ميساخت ديگر نبود.
جسدهای شيشهای :نام رماني است كه هم از بابت جور شدن وقايع با بدنة شهری و هم
به سبب اسطورگي مكاني در شهر و يک تن از قهرمانان اصلي رمان به اين نام نامیده شده
است .كل حوادث پیچیده و تودرتوی رمان در محالت قديم تهران كه بهدقت وصف
شدهاند ،ميگذرد .وقايع در جاهايي ميگذرند كه دقیقاً تصوير شدهاند و هويت دارند و
زندهاند و فقط آرايه و در حكم "طبیعت بيجان" نیستند ،ولي با گذشت زمان ،زندگي را
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در قمار تجدد بيريشه مي بازند كه حاصل آن ،دلتنگي برای تهران قديم و حسرت از دست
دادن آن است.
عادت میکنيم" :رمان عادت ميكنیم نوشتة زويا پیرزاد ،نمونة درخشاني است از شرح
دو كیفیتي كه نشان آن را در رمانهای ايراني ميجويیم :كالبد شهر و حسرت خوردن بر
نابودی يادگارهايي از تهران قديم" (پیرزاد.)1334 ،
گاوخونی :بلند مرتبهسازی بهشكل امروزی آن در آخرين دهههای قرن نوزدهم در
كشورهای غربي ظهور كرد و از آن زمان تاكنون خود را بهعنوان يكي از اشكال غالب در
صحنة معماری و شهرسازی جهان به ثبت رسانده است .در كشور ما نیز بلند مرتبهسازی
بیش از نیم قرن است كه خصوصاً در كالنشهرها و شهرهای بزرگ به كار گرفته شده است
(متوسلي .)1311 ،توصیفاتي نیز در ادبیات داستاني از آپارتمانهای مسكوني آمده است كه
نمايانگر وضعیت آپارتمان در ايران است .نمونه زير توصیف آپارتمان در رمان "گاوخوني"
اثر جعفر مدرس صادقي است:
"آپارتمان ما يک اتاق بیشتر نداشت .در را كه باز ميكردی ،وارد اتاق بزرگي ميشدی
كه هم هال بود و هم پذيرايي و هم اتاق كار و هم اتاق خواب و هم اتاق نشیمن ،و
آشپزخانه كوچكي چسبیده به آن اتاق( ".مدرس صادقي .)1333 ،اين روايت و توصیف از
خانههای كوچک ،توصیف بسیاری از خانههايي است كه بعد از انقالب در جایجای
شهرهای ايران ساخته شد و رشد آپارتماننشیني ،ساخت خانههايي با متراژ كم و فضاهايي
با چندكاربری را تا دورة معاصر باعث شد.
براساس تحلیل محتوای حاصل از بررسي رمانهای مورد مطالعه ،دادههای تجربي زير به
دست آمده است.
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جدول  -3تحلیل محتوای رمانها بر اساس مفاهیم و سنجهها
مفاهيم و سنجههای مرتبط بر اساس محتوای
رمانها

رمانهای دربرگيرنده مفاهيم

فراوانی

صورتکها ،تاريخچة اتاق من،
رفتارهای نو ،هنجارها ،ارزشهای جديد در

روزی روزگاری در طهران،

فضاهای شهری ،ازدحام و شلوغي عرصههای

گاوخوني ،دل كور ،بوف كور ،سگ

شهری ،هرجومرج ،پرسه زدن ،تقابلها

ولگرد ،سرباز سربي ،دزآشوب،

24

چشمهايش
شكلگیری فضاها و كاربریهای جديد چون
گاراژ ،سینما ،بلوار ،كافه ،نمايشگاه ،پل هوايي،
پاساژها ،گالریها ،شهر كتاب ،فرهنگسرا،
عكاسخانهها ،گراندهتل

رقص مرگ ،سرباز سربي ،يک زن
خوشبخت ،گلهايي كه به جهنم
ميروند ،روزی روزگاری در
طهران ،دل كور ،تهران شهر
بيآسمان

تقابل قديم و جديد ،تقابل فقر و ثروت ،محلة

رسوايي ،عادت ميكنیم ،جسدهای

باال و پايین ،واقعگرايي

شیشهای ،تهران مخوف

مواد و مصالح جديد چون آسفالت و ،...
بدنههای شهری و وقايع ،تابلوها و
ديوارنگاریها،
سبک معماری ،نورپردازی جديد ،بناهای مجلل
و باعظمت ،تزيینات و جزئیات جديد در
معماری و سبک بناها ،برونگرايي ،شفافیت
فضاها و جدارهها ،پنجره و ايوان روبهخیابان

41

چمهايش ،جسدهای شیشهای،
گلهايي كه به جهنم ميروند

13

22

شكر تلخ ،روزی روزگاری در
طهران ،گلهايي كه به جهنم

21

ميروند ،تاريخچه اتاق من

بلندمرتبهسازی ،شیوة سكونت جديد،
آپارتماننشیني ،از بین رفتن سلسلهمراتب فضاها

گاوخوني ،سگ ولگرد ،بوف كور

3

در خانه ،متراژ پايین ،چندعملكردیشدن فضاها
از بین رفتن حس مكان ،كالبد جديد بيهويت،
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عادت ميكنیم ،جسدهای شیشهای،

24
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عدم خاطرهانگیزی

دو دنیا ،سپیدهدم ،داستان جاويد،
رقص مرگ ،يک زن خوشبخت،
سرباز سربي

مقیاس غیرانساني ،فضاهای گسیخته و رهاشدة
شهری ،ديوارهای بلند ،حقارت انسان در برابر

زيبا ،چشمهايش ،روزی روزگاری

فضا و بناها ،عظمت شهر ،نظم و هندسه جديد،

در طهران

14

شبكهبندی فضايي شهر

تحليل و بحث یافتههای پژوهش
در میان داستانهای بررسيشده كه بستر شهر تهران بود ،تعدادی از رمانها ،كالبد شهر
تهران را توصیف كردند .درج جزئیات در برخي رمانها شگفتآور و قابل ستايش است.
در اين رمانها مشخصاتي از ساختمانهای مسكوني خیابانهای قديمي تهران و  ...قابل
شناسايي بود .در تعداد بسیار كمي از رمانها به مصالح خانهها و ابنیة معماری و حتي
برونگرايي و درونگرايي مكانها اشاره شده است .فضاهای شهری بیشترين مكانهايي از
تهراناست كه نويسندگان به توصیف آن پرداختهاند .خیابانهای مهمي مانند میدان توپخانه،
اللهزار ،خیابان استانبول ،فضاهای شهری بهعنوان تفرجگاه ،بهعنوان خیابانهای معروف
تهران بیشتر توصیف شدهاند.
بررسي توالي تاريخي تغییر ابعاد مختلف هويت تاريخي معماری شهر تهران بر اساس
ادبیات داستاني طبق نمودار 1است.
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نمودار  -1ابعاد فرهنگي و اجتماعي هويت تاريخي معماری تهران بر اساس ادبیات داستاني ايران

پهلوی

دهه

داستان

ابعاد فرهنگي -اجتماعي

 1366و

داستان جاويد ،روزی روزگاری تهران ،شكر تلخ،

زندگي فالكتبار طبقه متوسط

قبل آن

تهران مخوف

1316

يكي بود يكي نبود ،سگ ولگرد ،شبهای ورامین،

ارتباط گسترده با غرب ،تعريف

بوف كور ،سايه روشن 13 ،نفر ،ورق پارههای

مجدد ارزشها ،گرايش به

زندان 3 ،قطره خون ،تهران مخوف ،زيبان،

واقعگرايي

اول

صورتکها
چشمهايش ،سرباز سربي ،تخت ابونصر ،قلتش

نگاهي جديد به انسان و ارزش-

ديوان ،گیله مرد ،سپیده دم ،گلهايي كه در جهنم

گذاری او ،بازتعريف جديد

ميرويند ،رجل سیاسي ،چمدان

ارزشها

تاالر آيینه ،روايت ،تهران شهر بيآسمان،

تغییر ارزشهای سنت

جسدهای شیشهای

ی ،رشد فرهنگ غربي

1346

تاريخچه اتاق من ،روزی روزگاری تهران

رفتارهای اجتماعي جديد در پي

1316

شبهای تهران

تضاد طبقاتي در تهران

1316

دو دنیا

رشد شهرنشیني

1346

شرق بنفشه ،مهرگیاه

حسرت تهران قديم ،تغییر

1326

پهلوی

1336

دوم

نووارگي ،ظهور مفهوم باالی
شهر -پايین شهر
معاصر

ارزشها

بررسي سیر تحوالت مربوط به تغییر هويت معماری و شهری و ابعاد مختلف آن بر
اساس تحلیل محتوای داستان های مورد مطالعه ،تحوالت در دو بعد كالبدی و بعد اجتماعي
طبق نمودار  2قابل طبقهبندی است .در الهام از رويكرد مكانمحوری در تحلیل فضاهای
شهری ،سه بعد كالبد ،فعالیت و معنا ،جوهرة اصلي تحلیلهای مكانمحوری را شكل
ميدهد ،كه بر اساس آن تحوالت در قالبهای كالبد و اجتماعي كه دربرگیرندة جنبههای
فعالیتي و معنايي است ،طبقهبندی مقولهها و روندها ارائه شده است .اين سیر تحول بر
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اساس تقدم و تأخر زماني داستانها و روايتهايي كه از هويت كالبدی و اجتماعي شهر در
داستانها اشاره شده ،استنتاج شده است.
نمودار  -2توالي تاريخي سیر تحول هويت تاريخي معماری تهران

به ترتي زمان

به ترتي زمان
-

-

نتيجهگيری
با بررسي و تحلیل يافتههای پژوهشي ميتوان نتايج پژوهش را در جدول و نمودار ارائه
كرد .تصوير تهران در ادبیات داستاني معاصر ايران شامل موارد زير است:
نكات شاخص برگرفته از ادبیات داستاني در مورد تهران كه در دستة معیارهای معنايي
قرار ميگیرند ،بهشرح جدول  3است .با استفاده از نظرية بازتاب در هنر و ادبیات ،و با
تحلیل تطبیقيـتفسیری عوامل و مؤلفههای مؤثر ،تأثیرپذيری دگرگوني هويت معماری و
شهری تهران از تغییر ارزشها و نگرشهای مربوط به كیفیت فضا و الگوهای سكونت و
كمیت و كیفیت مكان و رفتارها در عرصههای عمومي شهری ،در جدول  3ارائه شده است.
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در تحلیل اين قسمتها از اجماع تفسیرها و تحلیلهای چند صاحبنظر در زمینة مسائل
شهری و اجتماعي و جامعهشناسي هنر استفاده شده است .گزارههای مربوط به ابعاد هويتي
از محتوای داستانها استخراج شده است و براساس شاخصها و مفاهیم اصلي نظرية
بازتاب در هنر كه چگونگي بازتاب تفسیری تحوالت اجتماعي و هنر را در قالب ارزشها،
تخیالت ،شرايط اقتصادی ،روندها و كلیت جامعه تببین ميكند ،متناظرسازی شده است.
بهعبارتي در قالب شاخصهای نظريه بازتاب ابعاد تغییر هويتي تبیین شدهاند.
جدول :3گزارههای مرتبط با هويت معماری و شهرسازی در ادبیات داستاني
گزارههای مرتبط با هويت معماری و
شهرسازی در ادبيات داستانی

بازتاب تفسيری

شروع ارتباط گسترده تحصیلكردگان با غرب

تغییر ارزشهای نخبگان معماری و شهرسازی

دوران گذار از هنجارهای گذشته و حركت بهسوی

بازتابي از تغییر ارزشها و هنجارهای طبقات

تعريف مجدد ارزشها

روبهرشد شهر

شهر بهمثابه مكان تظاهرات سیاسي و اعتراضات

بازتابي از تخیالت و رؤياهای بخشي از جامعه

عمومي

(طبقات خواهان تغییر)

سست شدن اعتقادات سنتي
شكلگیری فضاهايي تازه در شهر

بازتابي از دگرگوني تصورات قالبي احاد جامعه در
مورد سنتها
تغییر ارزشهای مطلوبیت فضايي طبقات روبهرشد
جامعة معماران و بخش مرفه جامعه

ظهور سینما ،اتومبیل و خیابان لختيها عناصری از

بازتابي از تغییر شرايط اقتصادی طبقات روبهرشد و

فضای شهری مدرن تهران

تغییر ارزشها و هنجارهای خردهفرهنگها

شهر بسان نمايشگاه عناصر جديدی مانند گاراژ،
كافه و بلوار را عرضه ميكند و چهرهای متفاوت با
آنچه تاكنون داشته است مينماياند.
سینماها بهعنوان نشانههای شاخص شهری
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بازتابي از روحیة تجددطلبي نخبگان و حاكمان و
تمايل به استفاده از مظاهر جديد تمدن
بازتابي از نیازهای هیجاني و روحیات فانتزی
مشترک

بازخواني هويت شهر تهران بر اساس خوانش تحوالت معماري
اشاره به نقش مهم كافهها در حیات شهری

بازتابي از نیازهای هیجاني بخشي از جامعه

بازار ،خیابان ،میدان به عرصه تقابل انديشهها و

بازتابي از حوادث غیرمعمول جامعه و نیاز به تغییر

تظاهرات عمومي در شكلي مدرن تبديل شدهاند.

و دستیابي به شرايط بهتر

شهر مكاني برای حضور قدرت مركزی
تقابل شهر جديد با شهر قديم ،خیابان جديد در
تقابل با گذر قديم

بازتابي از نظام حاكمیتي و قدرتنمايي حكومت
مركزی و روحیة تجددطلبي و نشان پیشرفت
بازتابي از تقابل انديشهها و ارزشهای طبقات
روبهرشد و نخبگان با كلیت جامعه و حس
نوستالژيک برای بخشي از جامعه

نظم هندسي جديد شهر در تقابل با نظم

تقابل ارزشهای فضايي نخبگان معماری با كلیت

"توسریخورده" قديم

جامعة سنتي

باورهای جديد در تقابل با باورهای قديم

بازتابي از تقابل باورها و اعتقادات طبقات روبهرشد
با آحاد جامعه

شهر در تقابل با حومه

بازتابي از روندهای جمعیتي

انقطاع و گسست در تقابل با تداوم (جريان و هويت

بازتابي از تقابل ارزشهای مدرن نخبگان معماری

معماری)

با تودة معماران سنتي

انسان متجدد در تقابل با انسان سنتي
اختالف سطح زندگي در محالت متفاوت شهری

تقابل طبقات روبهرشد جامعه و نخبگان با كلیت
جامعه
بازتابي از روندهای جمعیتي و بیشتر شدن شكاف
طبقاتي در جامعه

شهر مدرن ،مكان هنجارهای تازه و بروز رفتارهای

تغییر هنجارها و ارزشها و بازتابي از تخیالت

نو

كلیت جامعه

شهر بهمثابه مكاني برای پرسه زدن و گردشگاه

شهر چون نمايشگاه

بازتابي از نیازها و فانتزیهای مشترک بخش عمدة
شهروندان
بازتابي از تخیالت و رؤياهای مدرنیستي نخبگان و
كلیت جامعه

شهر ،مكان دگرديسي و دگرگوني

بازتابي از روح اساسي جامعه و نیاز به تغییر

برونگرايي در عناصر توصیفشده معماری ايران

بازتابي از تغییر ارزشها و هنجارهای معماران
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تحصیلكردة غرب و همچنین طبقات روبهرشد
جامعه و ورود جريانهای نو به كشور
تغییر ارزشهای معماری حاكمان ،نخبگان معماری
معماری در حال گذار از سنت به تجدد

و بازتابي از شرايط اقتصادی و تخیالت طبقات
روبهرشد

تضاد محلههای پست پايین شهر و محلههای باالی
شهر
شهر بستر فضاهای عمومي شهری جديد

بازتابي از روندهای جمعیتي و واقعیتهای جامعه
بازتابي از نیازها و فانتزیهای مشترک بخش غالب
جامعه

شهر بستر وقايع سیاسي مهم كشور

بازتابي از روح زمانه

تهران مركز پستي و بلندی،كانون عزت و ذلت،

بازتابي از روندهای جمعیتي و ارزشها و

جايگاه سعادت و شقاوت

هنجارهای كلیت جامعه

توصیف و تصوير عظمت شهر تهران
تضاد میان تهران و شهرستان و تهراني و شهرستاني

بازتابي از تخیالت كلیت جامعه و تمايل به شكوه و
ابهت
بازتابي از تخیالت و رؤياهای طبقات روبهرشد
جامعه

جايگزين شدن فضاهای شهری جديد برای اوقات
فراغت مانند پاساژها ،زمین فوتبال ،پارکها،

بازتابي از تغییر ارزشها و هنجارهای كل جامعه

پیادهروها
حضور فضاهايي مانند كتابخانهها و كتابفروشيها
و فرهنگسراها ،محیط دانشگاهها

بازتابي از روحیة آگاهي جمعي و تمايل غالب
شهروندان به علم و آموزش و شكلگیری مراكز
علمي در كشور و تمايل حاكمان به تجددطلبي

توصیف مصالحي مانند ديوارهای آجری خانهها و

بازتابي از حس نوستالژيک جامعه و روحیه

آسفالت فضای شهری

تجددطلبي مديران شهری

افزايش وسايل ارتباطي حملونقل شهری

بازتابي از روح اساسي جامعه و تمايل به استفاده از
وسايل رفاهي

توصیف عمارات چندطبقة دورة پهلوی و فضاهای

تغییر ارزشها و هنجارهای معمارانه نخبگان و

خارج از مقیاس انساني

ورود تفكرات مدرنیستي
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دگرديسي در نگاه مردم به معماری و نقد معماری
قديم و جديد

بازتابي از تغییر تخیالت و رؤياهای كل جامعه

توصیف برونگرايي نمونة موردی :توصیف پنجره-

بازتابي از تغییر ارزشهای فرهنگي افراد مرفه و

هايي كه رو به ايوان باز ميشوند

روبهرشد جامعه

توصیف خیابانها و میادين بهعنوان عناصر شاخص
ازجمله توصیف فضاهای شهری ازجمله خیابانهای
استامبول ،اللهزار ،میدان مشق و میدان توپخانه
توصیف كوچهپسكوچههای تنگ و باريک آلودة
تهران

بازتابي از تغییر ارزشها و هنجارهای برخي از
خردهفرهنگهای جامعه
بازتابي از شرايط حاكم بر كلیت جامعه

توصیف ساختوساز شهری ازقبیل پلهوايي ،تونل

بازتابي از روح اساسي جامعه و تغییر نیازهای

زيرزمیني و مستراح عمومي

كلیت جامعه

توصیف شلوغي ،ترافیک و صدای بوق

بازتابي از روح و نظام حاكم بر شهر و تغییر رفتارها
و الگوهای رفتاری شهروندان
محصول شرايط اقتصادی سرمايهداران و طبقات رو

پاساژهای مدرن شهری

به رشد شهر و همچنین تغییر نوع نیازهای بخشي
از جامعه

بررسي محتوايي رمانها نشاندهندة اين است كه شكلگیری فضاها و كاربریهای جديد
چون گاراژ ،سینما ،بلوار ،كافه ،نمايشگاه ،پل هوايي ،پاساژها ،گالریها ،شهر كتاب،
فرهنگسرا ،عكاسخانهها ،گراندهتلها ازجمله مهمترين مصاديق تغییر هويتي در معماری و
شهر هستند .همچنین از بین رفتن حس مكان ،كالبد جديد بيهويت ،عدم خاطرهانگیزی و
در نتیجه شكلگیری رفتارهای جديد ،هنجارها ،ارزشهای جديد در فضاهای شهری،
ازدحام و شلوغي عرصههای شهری ازجمله بیشترين مضامین رمانهای مرتبط با دگرگوني
و دگريسي هويت شهری را تشكیل ميدهند .بروز و ظهور مواد و مصالح جديد چون
آسفالت و  ،...مهم شدن بدنههای شهری و ارتباط پیدا كردن آنها با وقايع ،تابلوها و
ديوارنگاریها نیز بهوفور ديده ميشود .تبديل فضاهای شهر به فضاهايي با مقیاس
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غیرانساني ،فضاهای گسیخته و رهاشده شهری ،ديوارهای بلند ،حقارت انسان در برابر فضا
و بناها ،عظمت شهر ،نظم و هندسة جديد ،شبكهبندی فضايي شهر از ديگر نمودهای تغییر
ابعاد هويت كالبدی در تهران بهحساب ميآيند .در نهايت بلندمرتبهسازی ،شیوة سكونت
جديد ،آپارتماننشیني ،از بین رفتن سلسلهمراتب فضاها در خانه ،متراژ پايین،
چندعملكردیشدن فضاها ،پیامدهای ديگری از تغییر هويتي در جنبههای كالبدی و
اجتماعي و معنايي در شهر تهران هستند.
محتواهای مرتبط با معماری و شهرسازی رمانهای داستاني مطالعه شد و با تفسیر
بازتابي اين محتواها ميتوان گفت كه در روند تحوالت تاريخي و هويت معماری شهر
تهران ،عمدتاً تغییر ارزشها و هنجارهای نخبگان ،حاكمان و سپس طبقات روبهرشد
جامعه ،نقطة شروع تحوالت در حوزة معماری و شهرسازی شهر تهران بوده است .تقابل
ارزشهای حاكم بر نخبگان جامعه با ارزشها و هنجارهای تودة جامعه باعث شكلگیری
فضاهايي با مطلوبیت كمتر در وهلة اول شده است .اما بهتدريج بخشي از خردهفرهنگها و
گروههای اجتماعي تحصیلكردة جامعه با اين تحوالت ،همسو شدهاند و بنابراين نیازها و
فانتزیهای مشتركي بین تودة غالب جامعه شكل گرفته است كه اين موضوع باعث غلبة
شكلگیری فضاها و كاربریهايي با ويژگيها و مختصات مربوط به جريان مدرنیستي شده
است .اين فضاها از شكل و نوع فضاهای باز عمومي شهری گرفته تا تغییر عناصر شاخص
و نمادين شهر و همچنین تغییر سبک و مصالح و همچنین نوع رابطة درون و بیرون در
بناها را شامل شده است .با گسترش بيروية شهر و ظهور مفاهیمي چون شهر و حومه،
باالشهر و پايینشهر ،تضاد ارزشها و طبقات زياد شده است و برای بیان تمايز بین طبقات
و گروههای اجتماعي ،نوع معماری كه واضحترين و عیانترين نوع بیان مالكیت و تمايز
است ،توسط گروههای اجتماعي با وضعیت اقتصادی خوب مورد هدف قرار گرفته است.
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سبکهای معماری و مصالح نوين و وارداتي برای اين تمايز و برتری در ساختمانها
استفاده شده است .بهتدريج كلیت جامعه با اين مظاهر تحول و تغییر به نوعي مأنوس شده
و شهر بهنوعي بازتابدهندة روح اساسي جامعه يا روح زمانة حاكم بر جامعه شده است.
البته با توجه به هنجارهای جامعه بهدلیل نوع فرهنگ ،در غالب اين تغییرات قرارگاههای
رفتاری و فضاها و بناهای شكلگرفته هماهنگي و اينهماني اندكي با الگوهای رفتاری و
هنجارهای غالب شهروندان داشته است.
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