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 چکيده 

قاجار تاکنون و تبيين اين تغيير با  ةموضوع اين مطالعه، شناخت روند تغيير هويت معماري و شهر تهران از اوايل دور
هاي قبل و بعد از انقالب و تفسير در اين پژوهش با مطالعه رمانشناسي هنر است. بازتاب در جامعه ةاستفاده از نظري

هاي تحليل است. تکنيک جزئيات معنايي در باب شهر و معماري تهران به بازخواني هويت شهر تهران پرداخته شده
 که دهداند. مطالعه نشان ميکار رفتهه هاي مرتبط بي تحليل محتوا و تحليل تفسيري در تحليل گزارهکيفي و کمّ

و  است رشد شروع شده ها و هنجارهاي نخبگان و طبقات روبهتحوالت گسست هويتي معماري و شهر از تغيير ارزش
و نيازهاي هيجاني و فانتزي مشترک معمارانه و  ها را با خود همسو کردهفرهنگ هاي اجتماعي و خردهتدريج گروه هب

 است.  ه القا کردهيا و تخيالت کليت جامعؤعنوان رفضاي شهري را به
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 مقدمه و بيان مسئله

و  شود ميترين ابعاد هويتي يک جامعه محسوب  هويت معماری و شهری يكي از مهم

های كه در سده مايد. ازآنجاييهويت جمعي و ملي كمک شاياني ن هتواند بتداوم آن مي

 كرده و به افول كیفیت آن منجر شدهاخیر روند تحوالت معماری ايران سیر قهقرايي طي

بیني است، شناسايي روند و عوامل و مصاديق آن در بازتعريف اين هويت و همچنین پیش 

عي و اينكه شروع روند تغییرات اجتما شرايط مشابه آينده ضرورت دارد. با توجه به

است، بنابراين برای بررسي روند تغییر و تحول در معماری و  معماری از پايتخت بوده

است. از  شهرسازی كشور، هويت تاريخي و معماری شهر تهران مبنای مطالعه قرار گرفته

فرهنگ و تمدن و هويت آن سرزمین نقش  ةطرفي پايتخت هر كشوری در اشاع

وسازها در شهر تهران براين با توجه به حجم انبوه ساختكند. بناای ايفا ميكننده تعیین

گیری هويت معماری و روند تغییرات آن از منابع عنوان پايتخت ايران بايد روند شكل به

اما هويت  ،سال قدمت دارد 226رغم اينكه شهر تهران حدود شود. علي مختلف بررسي

داشتن  برای بازخواني و زنده نگه است. توجهي قرار گرفتهفرهنگي و تاريخي آن مورد بي

 را اسناد و مداركيتوان بر اسناد و متون معماری، مي معماری، عالوههويت تاريخي 

 نداشتند و عمدتاً به معماری ن تعصب و ذهنیت خاصيآدگان نورآكه پديد ردكبازخواني

ر از و هم اينكه كمت اند فرهنگي و اجتماعي آن تغییرات بوده ةهم وابسته به زمین

. ادبیات داستاني ايران يكي از منابع مهم اند ت گرفتهئهای ارزشي و سوگیرانه نشداوری پیش

 و غني در بازشناخت اين هويت تاريخي است.

 آيد وجود مي ای است كه با استفاده از زبان كالمي بهادبیات، در میان ساير هنرها رسانه

(. زبان 1116)سارتر،  شوندق زبان منتقل مي(. در ادبیات، معاني از طري1: 1332)راودراد، 
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های ها، الفباها، مراسم آيیني، فرمولها با نظامي از نوشتهعنوان يک نظام از عالمتبه

ها از همه مقايسه است. اما در اين میان، اين نظام اخالقي، عالئم نظامي و مانند آن قابل

آنها ابزاری  ؛اندمئت است. كلمات عال(. زبان اساس ادبیا14: 1111)سوسور، هستند تر  مهم

(. كلمات در خودشان 13: همان) برندكار ميهستند كه نويسندگان برای انتقال معنا به

: 1116)سارتر،  شوندمي معنايي ندارند، آنها ابزاری هستند كه از طريق آنها مفاهیم منتقل

ف ادبیات انتقال معنا از است كه هد (. تفاوت اساسي میان ادبیات و ساير هنرها اين14

اول اهمیت است،  ةم زباني است. در ادبیات اين محتواست كه در وهلئطريق استفاده از عال

شكل  ةكنندكند و محتوا تعیینمي هنرها سبک بر محتوا ارجحیت پیدا كه در ساير درحالي

تماعي های اجها و ساخت، محصول واقعیتي(. محتوای آثار ادب11: 1111)لوكاچ،  است

  كند.معاصرشان هستند. وحدت ديالكتیكي شكل و محتوا اهمیت آثار هنری را تعیین مي

بررسي نسبت  درشناسي هنر، سعي گیری از رويكردهای جامعهدر اين مقاله با بهره

تحوالت اجتماعي و تغییر و تحوالت در هويت شهر بر اساس بازخواني معماری و 

از بررسي مباني هويتي و بازخواني آن و نقش ادبیات در  منظور پس . بدينداريمشهرسازی 

چگونگي ارتباط جامعه و  ةشناسي هنر در زمینبررسي رويكردهای جامعه اين بازخواني، به

عنوان رويكرد  برای تببین اين رابطه به را ترين رويكرد و مناسب پردازيم ميهنر و معماری 

 . گیريم نظری پژوهش در نظر مي

 شوند:    های زير مطرح مي الؤدستیابي به اين اهداف، سدر راستای 

 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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های نخبگان و حاكمان ها و نگرشهای اين پژوهش آن است كه تغییر در ارزشفرضیه

معماری و  ةرشد جامعه در حوز گیری تخیالت و هیجانات فانتزی طبقات روبهشكلباعث 

شناختي فضا و سبک معماری زيبايي ةكلیت ذائق هشهر و فضاهای عمومي شده، و در نتیج

گیری نیازهای جديد، شكل .است ها و مصاديق غیراصیل سوق دادهسمت نمونه جامعه را به

ه الگوها و ئی جديد با عدم پاسخگويي مناسب در اراهاهای فضايي و كاربریجذابیت

 است.  های معماری و فضای شهری دلیل اصلي اين تغییر بودهسبک

 بازشناسي هویت تاریخي معماری و شهری از ادبيات داستانيادبيات نظری 

ه های كوتا دارد. داستان سابقهن قر دوازدهمعنای وسیع آن در زبان فارسي ادبیات داستاني به

د و اگر نكن هايي از واقعیت و تخیالت در مورد تحول شهر را روشند بخشنتوانيا بلند مي

توان مي "هاستحوادث و رخدادهای جاری و تاريخ ملت ةنیادبیات آي"شود كه  پذيرفته

داد. در  ، بستری برای تحلیل و تفسیر شهر قراراست آنچه در اين روزگاران به قلم آمده

الی سطور خود از ذكر جزئیات معماری ي ايران نیز نويسندگان ايراني در البهادبیات داستان

های پیشین را برای ما اند و منبع غني از اطالعات معماری و شهرسازی دورهقصور نكرده

خوبي انجام اند. چنانكه نويسندگان معاصر نیز در زمان حال اين وظیفه را بهجا گذاشتهبه

 دهند.مي

قدر  آن "رفتهدر جستجوی زمان از دست"اش و شاهكار هفت جلدیمارسل پروست 

واسطه اينكه در اين است كه يک ساختمان معمولي و دورافتاده مثل كلیسای كومبره به مهم

يكي از كلیساهای معروف در تمام دنیا شود. يكي از  است، تبديل به كتاب وصفش آمده

افتد. برای بسیاری از ه قصه در آن تفاق ميست كا عناصر هر داستاني، لوكیشن و مكاني

عنوان دهند به مكان به است كه ترجیح مي قدر مهم جريان داستان آن نويسندگان معموالً
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عنصر مكان در داستان حتي در  تفاوت بهكنند. اين نگاه بي دوم يا سوم نگاه ةعنصر درج

شود. اما عنصر مكان همیشه يم شاهكارهای نويسندگاني بزرگ مثل داستايوفسكي هم ديده

دوم نیست. در بعضي شاهكارهای ادبي، مكان آنقدر  ةبرای نويسندگان عنصری درج

اهمیت دارد كه نويسنده ناگزير است داستان را در ذيل آن و بعد از وصف كامل فضا 

كند كه اگر حذف شود يا تغییر مي ها مكان آنقدر اهمیت پیدا كند. در اين داستان روايت

 ريزد. هم مي كند، داستان به

 كنیم:مي های زير پیدا ثیرگذار را در داستانأهای ت هايي از اين مكاننمونه

 "در گوژپشت نوتردام"كلیسای جامع نوتردام پاريس  -

 "مرشد و مارگاريتا"تئاتر واريته در مسكو در داستان  -

های يک يادداشت"زبورگ بلوار محبوب آقای گوكول در رپت سن بلوار نوئسكي -

 "ديوانه

 (.1316)امیرشاهي، های میالن كوندرا و بهومیل هرابال قديمي پراگ در داستان میدان -

كنند كه فضا ها بعضي نويسندگان آنها را با جزئیات چنان توصیف مي ن در توصیف مكا

عنوان مدارک و مستندات توان از اين منابع بهكه مي طوریبه ؛بنددمي در ذهن خواننده نقش

داد و به مقايسه با مستندات  كرد و حتي با واقعیت تطبیق اريخي معماری يک شهر استفادهت

ها با ادبیات داستاني انكارناپذير  معماری و هويت مكان ةرابط ،روتصويری پرداخت. از اين

هايي در ارتباط ادبیات و چگونگي بازتاب جامعه توسط آن نظريه ةاست. در زمین

 بازتاب مناسبت بیشتری دارد. ةطرح است كه برای ادبیات نظريشناسي هنر م جامعه

است كه  جامعه است. رويكرد بازتاب بر اين ايده استوار هنر حاوی اطالعاتي راجع به

(. ازآنجاكه هنر از 14: 1316)الكساندر،  گويدما مي جامعه به ةهنر همواره چیزی دربار

 بازتاب نظم شود، محتوای آن نیز میل بههای اجتماعي غالب خلق و منتشر ميسوی گروه
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؛ 1134، 4و شومن 3؛ هامفری1134 2؛ دوبین1111، 1)دنیس و هیومز اجتماعي غالب دارد

شناسي هنر  (. رويكرد بازتاب در جامعه1134، 4؛ ون دبرگ1131، 1؛ تیبوديو11112ملرمن

ين باور است كه هنر مشترک تمامي آنها ا است كه فصل ایشامل تحقیقات متنوع و گسترده

شود. در اين رويكرد، تحقیق بر آثار جامعه است يا توسط جامعه مشروط يا تعیین مي ةآيین

(. 11: 1316امیر شاهي،  ) دهد شود تا دانش و فهم ما را از جامعه ارتقاهنری متمركز مي

محتوا  اين رويكرد نظری، راهبردهای تحقیق متنوعي دارد كه شامل تحلیل تفسیری، تحلیل

 ساختاری است.  شناسيو نشانه

است كه چه چیزی و چه كسي  در مورد بازتاب جامعه در هنر موضوع محوری اين

بازتاب جامعه در هنر شامل  ةشیو ة( شش ديدگاه دربار1114) 3شوند. آلبرشتبازتاب مي

. 3 ،های مشترک. نیازهای هیجاني و فانتزی2 ،های جامعه. بازتاب هنجارها و ارزش1

. بازتاب شرايط 1 ،زمانه. بازتاب روح اساسي جامعه يا روح4 ،تخیالت و روياهای جامعه

 . پیترسوناستشناختي . روندهای جمعیت1 و رشد اقتصادی نخبگان و طبقات روبه

كند و ميمنعكس كند كه هنر چگونه كلیت جامعه را كید ميأ( نیز بر اين دو نكته ت1141)

بر اين موارد،  دهد. عالوه را بازتاب ميآن ةكنندفرهنگ مصرفهاينكه هنر چگونه خرد

های آماری يا حوادث غیرمعمول نیز ها، تصورات قالبي، نظمموضوعاتي چون اسطوره

 (. 11: 1316)الكساندر،  گیرند توانند مورد بازتاب قرار مي

                                                      
1 . Dines & humez 

2 . Dubin 

3 .Humphery 

4 .Schuman 

5 .Merelman 

2 .Thibodeau 

9 . Van Deberg 

2 . Albrecht 
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ا بسیار اهمیت ويژه رمان كه در آن محتوبازتاب در مورد هنرهايي مثل ادبیات به ةنظري

حال  ، مفید است. در بازشناسي هويت تاريخي معماری ايران، منابع متعددی كمکدارد

معماران با قصد و كرد كه  ن ايراني است. اما بايد به اين نكته توجهامعماران و پژوهشگر

-بدين معني توصیفاتي كه ارائه كرده .اندگیری خاصي متون معماری را نوشتهنیت و موضع

افراد ادبیات داستاني،  ةشاخكه در  درحالياست.  با ديد معمارانه ارائه شده كامالً اند،

. از استتوجه و حائز اهمیت و اين نكته بسیار قابل اندل پرداختهئناخوداگاه به اين مسا

عد ها بُتندارد كه  طرفي در بازشناسي هويت از متون و اسناد معماری اين خطر وجود

باشد. اما در ادبیات  های شاخص مورد توجه قرار گرفته ساختمانكالبدی معماری در 

فضاها در فضاهای شهری بنا به روايت داستان از  ةداوری خاصي همداستاني بدون پیش

 گیرد.مي توجه قرار باال تا پايین شهر و از هر كالبدی مورد

 
 
 

 

 
 
 

 )نگارندگان( . مدل نظری پژوهش1نمودار 
 

 شناختيچارچوب روش

روش تحقیق اين نوشتار با توجه به مدارک و اسناد تاريخي، روش تحقیق اسنادی و 

 استفاده شدهنیز . همچنین تكنیک تحلیل محتوا و تحلیل تفسیری استتفسیری  -تاريخي

بندی آماری مشخص و با دسته ها، جمعیتنمونه كردن آوری و مشخصاست. برای جمع 

هاي حاکمان و  ها و نگرش ارزش
 نخبگان

تخيالت و هيجانات فانتزي طبقات 
هاي  ها و کاربريرشد در فضا به رو

 جديد

ه الگوهاي معماري و ئعدم ارا
شهري و پاسخگويي به نيازها و 

 هيجانات جديد

هاي  تغيير ذائقه
شناختي فضا،  ييزيبا

ر معماري و شهر د

ها و  فرهنگ خرده
 جامعه

 

تغيير هویت 

معماری، فضاهای 

شهری، الگوهای 

  سکونت
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ها به اساتید متخصص اين ند. برای اعتبارسنجي نمونهاای منابع نهايي تعیین شدهخوشه

 اند.شده ، و واحدهای تحلیل مشخصاست شده حوزه مراجعه

صورت كمي و كیفي مورد تحلیل ها بهدر اين نوشتار رمان :تحليل محتوای کمّی و کيفی

با روند تغییر نحوی در ارتباط هايي كه به ها عبارات و گزارهاند. در رمانگرفته و تفسیر قرار

 شده، جزئیاتي ديدههئهای ارا گرفتند. در داستان هويت معماری بودند، مورد تحلیل قرار

شد كه فراتر از توجه نويسنده به مفاهیم و روندهای مورد نظر بود، ولي مورد تحلیل و مي 

و  نظر نويسنده، اين جزئیات گرفتند. بدين معني كه شايد مفهوم و معني مورد تفسیر قرار

فرهنگي ـ  هويت تاريخي ةباشد، اما در تحلیل ما دربار صورت مستقیم نبودهمفهوم به

 آمدند. شمار مي معماری تهران منابع پر اهمیتي به

های مربوط به شهر تهران مورد بررسي مقدماتي قرار  ابتدا تمام داستان :آماری جمعيت

معاصر انتخاب شدند. اين نويسندگان، های نويسندگان  داستان فهرستها از  گرفتند. داستان

های معماری و لیفات آنها بیشتر از باقي نويسندگان به حوزهأنويسندگاني بودند كه ت

شد. همچنین موضوع و شهرسازی، همچنین هويت تاريخي و فرهنگي ايران مربوط مي

يي كه در ها بود، پس بسیاری از داستانهايشان بايد تهران مي شهر مورد بررسي در داستان

 شدند. ها حذف داستان فهرستمورد شهر تهران نبود از 

نحوی اطالعاتي در مورد هويت های كوتاه و بلندی كه به داستان :های مرتبط تعداد داستان

 داد، از زمان قاجار تا معاصر مورد بررسي و پژوهش قرارفرهنگي تهران مي  ـتاريخي 

 .ندگرفت

شد كه همه  های كوتاه و بلند انتخاب ستان از بین داستاندا 31 های منتخب: تعداد داستان

فرهنگي شهر تهران يا ابعاد كالبدی تهران در خود داشتند، ـ  اطالعاتي در مورد ابعاد اجتماعي

 است. قسمت مربوط ذكر شدهدر كه در هر مورد 
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ود. از داستاني ايران موجود ب های بسیاری در بخش ادبیات رمان ها:روش انتخاب نمونه

كه بستر اتفاقاتشان تهران نبود، مانند  وجود داشتهايي  نويسندگان معاصر برتر رمان

هايي بودند كه بسترشان تهران بود، اما  ديگر رمان ةهای ابوتراب خسروی و ... . دست رمان

اين  حیطةنويسنده بیشتر توصیف اتفاقات و جزئیات مربوط به داستان بود و در  ةدغدغ

هايي را بررسي كرديم كه در آنها با كمک توصیفات  گرفت. در انتها رماننمي پژوهش قرار

نويسنده از جزئیات معماری و شهرسازی، بتوان هويت تاريخي و فرهنگي تهران را 

 )تصويری( و معنايي ها دو معیار كالبدی بیاني ديگر در بررسي رمان كرد. بهشناسايي

 كه: )توصیفي( را در نظر گرفتیم بدين معني

های معماری و شهری مانند  )بخش دارند كه كالبد شهر تهران را هايي وجود رمان .1 

 .گیرندمي معیارهای كالبدی قرار ةاند كه در دستكردهتوصیف مصالح و ...( نما،

حاوی توصیفات عملكردی، فرهنگي  دارند كه هايي قرار ديگر رمان ة. در دست2

دهند و  ی ذهني را از تهران، به خواننده ارائه ميتاريخي هستند و تصويرـ  واجتماعي

 گیرند. معیارهای معنايي قرار مي ةدر دست

هايي كه چه از نظر دارا بودن معیارهای  داستان .2های تاريخي؛ دوره .1 :واحدهای تحليل

اجتماعي حاوی اطالعاتي در مورد هويت شهر تهران از ـ  كالبدی و چه معیارهای فرهنگي

 اند.ر تا دوران معاصر بودهدوران قاجا

ها از نظرات اساتیدی همچون جالل ستاری،  در بخش انتخاب رمانها: اعتبارسنجی نمونه

های پژوهشي و داستاني تهران سابقه ادبیات ةپناه كه در حوزامیر معقولي و همايون نوری

 شد. نويسندگي داشتند نیز استفاده

ها و ادبیات ییر هويت شهر تهران بر اساس رمانابعاد مفهومي و عملیاتي تغ 1در جدول 

 است.  ه شدهئداستاني ارا
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 ابعاد مفهومي و عملیاتي تغییر هويت معماری و شهری تهران - 1جدول 

ابعاد تغيير هويت در 

 معماری و شهر تهران
 تعريف عملياتی

تغییر شیوه و الگوی 

 سكونت

ظاهر بیروني بیشتر های فقیر و غني، تتضاد طبقاتي و تفكیک محله

 مكان هنجارهای تازه و بروز رفتارهای نوها، شهر  ساختمان

های معماری جديد سبک

 و غیربومي

گرايي در عناصر برون -سبک معماری مدرن -تزيینات غیربومي

 معماری ايران ةشد توصیف

 فضاهای گسیخته و باز -شهر نظم هندسي جديد مقیاس فضاهای شهری بي

 مقیاس غیرانساني فضاها، تناسبات غیرمرسوم امأنوسفضای معماری ن

 مواد و مصالح ناهمگون
مصالح  -مصالح ناسازگار با اقلیم تهران -مصالح نوين و غیربومي

 شفاف و عريان

ها و فضاهای كاربری

 جديد

 گاراژ ،كافه، بلوار ،سینما عناصر جديدی مانندهای جديد،  كاربری

 و پاساژ
 

عوامل مربوط به ايجاد دگرگوني و  اب مرتبطمفهومي و عملیاتي زيرابعاد  2 در جدول

اند، ارايه مباني نظری استخراج شده تغییر در هويت معماری و شهری تهران كه بر اساس

 شده است. 

 ابعاد مفهومي و عملیاتي تغییر هويت معماری و شهری تهران -2جدول 

ها، تخيالت ها و نگرشابعاد دگرگونی ارزش

 هاو ذائقه
 تعريف عملياتی

 های حاكمان و نخبگان ها و نگرش ارزش

 

 انتقال مظاهر معماری و شهرسازی مدرنیستي

 های مطلوبیت فضاييتغییر ارزش

روحیة تجددطلبي نخبگان و حاكمان و تمايل به استفاده 

 از مظاهر جديد تمدن

نمايي حكومت مركزی و روحیة تجددطلبي و  قدرت

 نشان پیشرفت
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رشد در  به یجانات فانتزی طبقات روتخیالت و ه

 های جديد فضاها و كاربری

 

های جديد و  احساس نیاز به بناهای و كاربری

 مدرنیستي

 گرايش به استفاده از مظاهر فضاها و بناهای مدرنیستي

 وجوی هويت غیر جست

 زدايي خاطره

شناختي فضا، معماری و  های زيبايي تغییر ذائقه

 جامعهها و  فرهنگ شهر در خرده

 تمايل به بناهای باشكوه و باعظمت

 ازدحام و سرزندگي

 نورپردازی و زندگي شبانه

 های معماری غربي سبک

 نشیني آپارتمان

 مصالح نوين

 هاتحليل تجربي یافته

نحوی مربوط به فضای معماری و شهری هستند، روند  هايي كه بهبا تحلیل محتوای رمان

 . زيمپردا مياست كه در ادامه به آنها  گرفتهتحوالت هويتي آن مورد بررسي قرار 

 های هدايت و جمالزاده  بستر داستان ،انسان مدرن ايراني 

، ارتباط گسترده با غرب است رو بودهيكي از مسائلي كه ايران از دوران قاجار با آن روبه

ای از گرايانه كه خود شاخه نگاهي پوچهای فكری شد.  بود. اين مسئله موجب تبادل ديدگاه

 )حبیبي، است روشنفكر ايراني نیز رسوخ كرده ةدر ذهن و انديش است اروپايي ةمدرنیت

كه در  هستند هاييهای صادق هدايت از نمونه های جمالزاده و داستان (. رمان1311

 شود.گیرند و در زير به آنها پرداخته مي بندی معیارهای معنايي قرار مي دسته

توان شاهد نگاهي جديد  بزرگ علوی مي ةنوشت "سرباز سربي" نادر داست سرباز سربی:

های نو ست كه انديشها در چنین فضايي(. 1314جمالزاده، ) گذاری او بود به انسان و ارزش

عنوان را به نشخصیت انسان مدر ،دنبال گسست تاريخي از انسان گذشتهو نوپردازانه به
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ازآنجاكه اين دوران عصر گذار  كند. يشهر تهران تعريف م ةيكي از دو شخصیت اصلي قص

هاست، در بسیاری از موارد  سوی تعريف مجدد ارزش هاز هنجارهای گذشته و حركت ب

 "تخت ابونصر"هدايت در داستان كوتاه  تقابل اين دو نظام نشست. ةتوان به نظار مي

يكي از  محوری او را از زبانای از نقد انسان سنتي از شخصیت انسان مدرن و عقلنمونه

 .كند های داستانش مطرح ميشخصیت

امروز بشر از روی خودپسندی اعتقادش را از طبیعت بريده شده و " تخت ابونصر:

 ةپندارد و ادعا دارد كه همكل مياختراعاتي كه كرده خودش را عقل كشفیات و ةبواسط

ترين  بردن به ماهیت كوچک ولي در حقیقت از پي است. اسرار طبیعت را كشف كرده

 (.1314)هدايت، "است. چیزی ناتوان

 توان در مفهوم شهر تهران را مي ةپردازی تهران مدرن در قصبخش ديگری از شخصیت

حضور مردم "جو كرد. وجست "مثابه مكان تظاهرات سیاسي و اعتراضات عموميشهر به"

بر حاكمیت  شهرها برای اعمال فشار ةكه از زمان انقالب مشروطه بشكل مدرن آن در عرص

های شهر شود و خیابان ها خود بخشي از شخصیت شهر مي بود در اين سال آغاز شده

انقطاع از كنند.  شوند كه در مقابل يكديگر قد علم مي های سیاسي ميتقابل انديشه ةعرص

ای های ديني و مذهبي در آن زمان بصورت گستردهباورهای قديمي و حتي ارزش

ن در داستان شهر تهران در مقايسه با انسان جهان ماقبل مدرن شخصیت انسا ةكنند تعريف

 (.1311 )حبیبي، "بود

 تهران مدرن و عناصر شهری جدید

شكلي كه شرح آن رفت با وگوی انسان مدرن بهقصه تهران در حقیقت ماجرای گفت"

دهد و تغییر چهره مي ؛ستا تهراني كه در حال دگرديسي و دگرگوني تهران مدرن است.
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شهر جديد  كند.با تغییر انسان شهر نیز دگرگوني را تجربه مي كند.رنگ و رو عوض مي

رفتارهايي كه شهر را تعريف  ؛"گیری روابط تازه و بروز رفتارهای نو استبستر شكل

 ةارتباطات جديد در عرص ةدهندهنجارهای نو شكل شود. آنها تعريف مي كند و شهر با مي

 ةارها و هنجارهای نو وجه مهمي از شخصیت تهران مدرن در قصشهر هستند. بنابراين رفت

ای از اين رفتارها و هنجارهای نو را نمونه "هاصورتک"شهر تهران است. هدايت در داستان

اين اساس ارتباطات ناشي از شكست هنجارهای  بر .میكند در فضای تهران مدرن توصیف

با اين  "آشنايي"گیرد. مفهوم ل ميگیری رفتارهای نو در فضای شهر شكگذشته و شكل

های  فضاهايي كه از سوی بزرگ علوی در داستان ؛شكل معرف نوعي ارتباط جديد است

اند. از سوی ديگر به تفصیل توصیف شده "دزآشوب"و  "چشمهايش"،  "سرباز سربي"

شهر بسان " توان با حضور عناصر جديد در آن واكاوی كرد.را مي "تهران مدرن" شخصیت

ای دارد و چهرهعناصر جديدی مانند سینما، كافه، بلوار و گاراژ را عرضه مي "ايشگاهنم

تدريج جای خود را عنوان مكان بهسینما به .نمايانداست مي متفاوت با آنچه تاكنون داشته

همین ها نیز به. كافهكند در خاطرات فردی و جمعي و تصاوير ذهني مردم شهر باز مي

هايي از اين تمثیل و يافتند. نمونهها نقش مهمي در حیات شهری مي لترتیب در اين سا

 )جمالزاده، "سرباز سربي"(، 1344 )جمالزاده، "رقص مرگ" هایاوصاف در داستان

چشم نیز به "بزرگ علوی"های( از نوشته1311 )گیله مرد، "يک زن خوشبخت"( و1311

 (.1311 )حبیبي، خورد مي

ست كه در شهرهای گذشته بود و ا هران متفاوت با آن چیزیحضور بلوار نیز در شهر ت

دهد. در گذشته و در شهرسازی مكتب اصفهان محورهايي مي تصويری جديد از شهر ارائه

ترين بلوارهای جهان را قديمي توان آن است كه حتي مي مانند چهارباغ وجود داشته

تسهیل حركت اتومبیل در كنار  با وجود اين طراحي مسیر به شكل بلوار كه برای .دانست
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عابران است در آن زمان و در شهر تهران موجب دگرگوني و دگرديسي شهر شد. بزرگ 

قديم بجای همین محلي كه االن بلوار "گويد:  مي "اتاق من ةتاريخچ"علوی در داستان 

ه (. يكي ديگر از عناصر جديدی كه در شهر مدرن ب1341 )علوی، "است يک هتل بود.

ها در  خورد گاراژ است. اتوبوس و گاراژ نیز عناصر نويي هستند كه در اين سال يچشم م

 نمايد: بازار، خیابانابعاد خود رخساره مي ةشوند. شهر مدرن در هم شهر حاضر مي ةعرص

اند. ها و تظاهرات عمومي در شكلي مدرن تبديل شدهتقابل انديشه ةمیدان به عرص و

)كه  آباد، و باغ شاه)دارالشوری( عشرت ن، صحن مجلسعناصری مانند میدان بهارستا

عنوان محل  ههمگي يادی در خاطره شهر دارند( در اين مجرا نمايانگر حضور در شهر ب

تظاهرات سیاسي و اعتراضات عمومي شهروندان است. عناصر و فضاهای كهن شهر كه در 

گیرند و  عهده مي بر "شهر مدرن"اند، اكنون نقشي ديگر را در جمعي شهر نشسته ةخاطر

افزايند. بر اين اساس مفهومي جديد از شخصیت های كهن ميجديد را بر خاطره ای هخاطر

تقابل شهر جديد با شهر قديم، نظم  .هاعنوان مكان تقابلشهر به ؛شهر تهران نمايان شد

 قديم، باورهای جديد در "ةخورد توسری" هندسي جديد در تقابل با نظم به قول هدايت

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 

 دهد. شكل عرياني نمايش ميتقابل فقر و ثروت را به "رسوايي"داستان 

نمايد. داستان تدريج چهره ميهای ديگر كشور نیز بهو آبادی اين تقابل حتي در شهرها

فرش بودن خیابان اشاره  توصیفي شاعرانه از شهر، بر سنگ ةضمن ارائ "های ورامینشب"

است.  تصويری از نو شدن و دگرديسي شهر به نمايش درآمدهو  (1311 )هدايت، دارد

پايي به تخريب شهر قديم و نظم های چلی)آسفالته( در قالب شبكه های مدرنخیابان

بخشي از چنین  "هايشچشم"پردازند. بزرگ علوی در داستان )ارگانیک( آن مي واره اندام
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های شهر تهران را آفتاب سوزاني خیابان"كند: تخريب و تقابل را توصیف مي

 .انداختندهای كهن را ميدست گرفته و درختتحمل كرده بود... تیشه و اره به غیرقابل

خانمان انداختند، مردم را بيها را ميكردند و بنیان محله های تنگ را خراب ميكوچه

 كه ای ساخته بشود. آنهايي همكشید تا در اين برهوت خانهها طول مي كردند و سال مي

 (.1341 ) علوی، "قواره بود... خورده و بي شد توسریساخته مي

 بوف کور

داند.  خورده مي چندطبقه و مرتفع مدرن توسری ةبل با ابنیهای سنتي را در تقاهدايت خانه

مكان هنجارهای تازه و بروز  مدرن، شهر" های لفهؤتوان در مشخصیت تهران مدرن را مي

شهر " ،"مثابه مكاني برای پرسه زدنشهر به" ،"همچون گردشگاهر شه" ،"رفتارهای نو

مكاني برای حضور  شهر" ،"مكان مطالبات و تظاهرات شهری شهر" ،"چون نمايشگاه

ها هستند لفهؤتعريف كرد و همین م "مكان دگرديسي و دگرگوني شهر"و  "قدرت مركزی

م راوی حادثه و وقايع را اكنند و به شهر مق دگرگون مي دهند، ن مياشهر را سازم ةكه قص

 بخشند.مي

 دگردیسي هویت تهران بر اساس ادبيات داستاني

پردازی و دگرديسي شهر دانست. بر اين رتوان نوران را مييكي از عناصر اصلي شهر ته

ها در حال دور  شود. معماری اين سال اشكال متفاوتي روايت مي اساس، اين موضوع به

های درونگرای معماری سنتي در كنار شدن از شكل سنتي معماری ايراني بود. ساختمان

دهد،  در قاموس معماری جای ميمعماری عصر قاجار كه پنجره و ايوان رو به خیابان را 

دهد و مبشر است كه تقابل دو نگاه كهن و نو را نشان مي تضادی را در مفهوم ايجاد كرده

خانه گويد: او زودتر به مي "اتاق من ةتاريخچ"ورود تفكر نو است. بزرگ علوی در داستان 
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 ة(. نوع ابنی1341 )علوی، "كشیده است.آمده و در ايوان رو به كوچه كشیک آنها را مي

گرايي در معماری ايران دهد كه آغاز بروندارای ايوان، شكل معماری قاجاری را نشان مي

سوی چهره گشودن خانه به ةدهندشود، نشاناست. حضور ايواني كه رو به كوچه باز مي

است.  فضای كوچه و خیابان است كه در معماری سنتي ايراني چنین امری رايج نبوده

 ةنوشت "رقص مرگ"گوی خانه با كوچه از طريق ايوان در داستان و گری از گفتنمونه دي

ای بدين ترتیب توصیف شود. آنجاكه فضای خانهديگری از بزرگ علوی پديدار مي

شد و از آنجا  شدی دست چپ راه پله كان به ايواني منتهي مي وارد حیاط كه مي"شود:  مي

 (.1311 )علوی، "شد.ه ايوان باز ميهايش رو بشدی كه پنجره داخل اتاقي مي

ما برای درک فضای اجتماعي تهران  هايي كه به يكي ديگر از رمان :تهران مخوف

نوشته  "تهران مخوف"كند، رمانشده كمک ميهای متعدد توصیف همچنین معماری مكان

مرتضي مشفق كاظمي است. داستان تهران مخوف در محالت مختلف تهران از شمال تا 

تضاد بین  "گذرد. اش از شمیران و اوين تا شاهزاده عبدالعظیم ميو در حومه جنوب

های پست است. محله های شمال شهر و جنوب شهر تهران بسیار دقیق توصیف شده محله

 ةهای باالی شهر مقر اشراف و طبقپايین شهر مكان تبهكاران، دزدان و ولگردان، و محله

نه تفنني و نه تصادفي، بلكه  "تهران مخوف"رمان  شده در اينمرفه است. مكان توصیف

 (.1311 )حبیبي، ستا واقعي كامالً

ها و افتد كه داستان كوچهخوبي جا مياين رمان در بافت تهران به های تهران: شب

گیرند. وجب مورد اشاره قرار مي به شهر وجب پايین ةهای تنگ و باريک و آلودكوچه پس

خورده و حقیر و  های توسریها و خانهوصف آن كوی و برزنبیني نويسنده در باريک

 است.  انگیز بويناک، ستايش
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تن، مناظری از  امیرحسین چهل ةآسمان، نوشتدر رمان تهران شهر بي: آسمان تهران شهر بی

های مختلف زندگاني قهرمان رمان تهران گاه زودگذر و گاه ديرپا اما همواره دقیق، در دوره

كندند. برای رفاه حال  ساختند، تونل زيرزمیني مي در تهروون پل هوايي مي" بینیم. ميرا 

 (.1311 تن،)ستاری به نقل از چهل " شد... همشهريان، مستراح عمومي ساخته مي

نوشته  "روزی روزگاری در طهران"داستان رمان كوچک  روزی روزگاری در طهران:

در سال  "حاجي آقا آكتور سینما"مت نشیب ساختن فیلم صا حسن هدايت، ماجرای پرفرازو

زار و مقابل كافه پارس است و برداری، چهارراه استانبول و الله است. محل فیلم 1311

شوند و از گراندهتل و گراندسینما و سینما  ها توصیف ميرو به مناسبت آن خیابان ازاين

خیابان "(. 1333 تاری،)س آيد میان مي خان و خیابان شیخ نیز ذكری بهماياک و مغازه روسي

دار های پايه های مغازه، مخلوط با نور چراغاستانبول همیشه شلوغ است... . نور چراغ

گوش فروشي بهكند. صدای موسیقي از چند مغازه صفحه را روشن و شاد مي خیابان فضا

رق زار غها الله است... شب های قرمزرنگ تزيین شده رسد. جلوی سینما ماياک با المپمي

خیابان... عمارت گراندهتل  ةدار حاشیهای پايه ها و نور چراغشود. نور مغازه نور مي

 ساختماني است دوطبقه و سفیدرنگ كه به سبک بناهای فرانسوی ساخته شده

 (.1344 )هدايت،"است 

تهران نخستین بار در ادبیات داستاني معاصر ايران، نام و  رويند: هايی که در جهنم میگل

كرده، بنای مجلل و قشنگ  میدان سپه را تماشا"يابد. ...ای يعني دوزخ ميي اسطورهعنوان

بلديه، عمارت باشكوه و زيبای پست تلگراف، بر روی سطح زمین كه تصوير انسان در آن 

ها، راه عبور را ها و درشكههای لوكس و تاكسيوآمد اتومبیل بود. رفت افتد، سايه افكندهمي

زد. در هر صد  های جشن، جمعیت لول مي زار، مثل شبدر خیابان اللهكرد. مي مسدود

كرده، كنندگان را به تفريح و تماشا، جلبها، تئاترها، گردشها، كافه قدم، سینماها، نمايشگاه
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كرد، خیابان را به يک سالون وسیع مهماني  خیابان صدا مي ةها در چندين نقط راديوكنسرت

بود، عابرين را  تصويرهای سینما كه ديوارهای خیابان را پر كرده نمود، تابلوها و تبديل مي

 (. 1311 )ستاری، ".ساخت به تماشا دعوت مي

هجری  1211از  پسهای  ست كه در سالا محمد حجازی، شرح حوادثي ةنوشت زيبا:

كردم. از ... روبروی میدان مشق، منزل"است.  تنگدست دهاتي گذشته ةشمسي بر طلب

چنان كوچک شدم كه چند روزی رشته افكارم از دست رفت... همه چیز در عظمت شهر 

 ةنمود. پهنا و درازای خیابان و بازار، ديوارهای بلند و سردرهای آجری، عد نظرم بزرگ مي

زياد مسجد و عظمت آنها، زبانم را به حیرت بسته بود. حتي ضخامت و وسعت گرد و 

 ای داشتكرد در نظرم شكوه و جلوه ل ميخاكي كه در معابر، زمین را به آسمان وص

 (. 1312 )حجازی،

جعفر شهری است. جعفر شهری در توصیف معماری  ةرمان شكر تلخ نوشت شکر تلخ:

ها و بناها، دقتي انگیز است و در توصیف مكانهای گوناگون شگفتشهر و حرفه

شكر تلخ "(. 1346 ي،)میالن سازدگیرد و جملگي جزئیات را بازميكار ميشناختي به پديده

بار طبقات متوسط در شرف زوال از اواخر دوران قاجار تا كودتای رمان زندگاني فالكت

( است و شرح 1111) سردار سپه و اندكي پس از آن يعني تا پايان جنگ جهاني اول 1211

شناسي  گرای اين مضمون همه چیز ديگر را از وصف محل ماجرا گرفته تا رواندقیق و واقع

 (.1333 )ستاری، "است ها در سايه انداختهمآد

ست كه با ا مضمون اصلي رمان، سرگذشت اندوهبار پسرک زرتشتي داستان جاويد:

تابد و طي چندين سال رنج بردن و  ناماليمات را برمي ةعزت نفس و مناعت طبع هم

نیک  طینت ،رحم و خبیثشازده بي ةنوكری كردن و دشنام شنیدن و كتک خوردن در خان

گیرد و شهر تهران  شود و شفقتش بر مردم بینوا كاستي نمي اش متزلزل نميو خیرخواهانه
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 )ستاری، نیست و اين نیز هیچ شگفت نیست... برای اين ماجرا چارچوب و قابي بیش

1311) 

اسماعیل فصیح، داستان سه چهار نسل  ة( نوشت1311) رمان دل كور دل کور:

رفته پشت سر  ، تهران قديم را رفته1346 ةوران قاجار تا دهايست كه از اواخر د خانواده

 در اين رمان سیمای دو تهران نقش بسته"نهند. ب ميآمنهاده پا به تهران متجدد فرنگي

( و "های تار و پود ابدی بازارچهپاره") است: تهران روزهای زندگي زيرگذر درخونگاه

 ةشهرداری و تماشاخان ةباربد و كاف ةامعزار و روزگار شهرت جتهران دوران شلوغي الله

 (. 1311 )ستاری، "خواني و... پرده تهران و گراندهتل و كنسرت طاطايي و رواج پیش

( از خاطرات دوران كودكي و 1332) های داستاني گلي ترقيدر روايت دو دنيا:

 از ارب ، تصويری حسرتهمه جادارند،  "اساطیری ةماند ته"خودش ش كه به قولا نوجواني

 چشم خود ديده و نیز از جاهايي كه رفته، نقش بسته آنچه راوی در تهران آن روزگار به

يک نويسنده به گذشته سنتي و فرهنگ بومي شهر را مورد ژاست. اين رمان حس نوستال

 دهد. كید قرار ميأت

 رمان، ةست. نويسندا نگاری شهریاين رمان نوعي مردم وسوم: آباد خيابان سی يوسف

زندگي شهری و شهرنشیني در  ةمتوسط شهری تهراني، در اين رمان تجرب ةمتعلق به طبق

متوسط جديد  ةهای طبقكند و تالش دارد تا از درون آدم مي ييكالنشهر تهران را بازنما

زندگي آن را  ةها به كالنشهر تهران و شیو اين انسان ةشهری، چگونگي و چرايي عالق

ران، شهرک وكتاب، فرهنگسرای نیا هنرمندان، شهر ة، خانتوضیح دهد. پارک جمشیديه

ها، ها، بوتیک ها، سینماها، گالریزمین، پاساژها، عكاسي غرب، شهرک اكباتان، خیابان ايران

های تهران، فضاها و ها، دانشگاها و بزرگراهخراش ها، آسمانها، پیتزافروشيشاپكافي

توان  اصلي اين رمان است. در اين داستان مي های اين داستان هستند. تهران شخصیت مكان
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متوسط جديد نوگرای  ةمانند يک فیلم مستند، روايتي از زبان و سبک زندگي جوانان طبق

 .كرد كالنشهر تهران را تماشا

 داستاني ایران تهران قدیم و تهران جدید در ادبيات

ز به امروز، حسرت نسل گذار از ديرو ؛زماني را دوران گذار دانست ةشايد بتوان اين باز

شوند. در اغلب اين آثار اين انگیزی كه اكنون ديگر ديده نميهای خاطره گذشته بر مكان

هايي كه حاال پس از چند شود. انسان های ديروز ديده ميسف و حسرت بر خاطرهأحس ت

 ت. شان بیگانه اس شناسند و برایكنند آن را نميكنند كه حس ميسال با شهری برخورد مي

های  حسرت تهران قديم و دلتنگي در ادبیات داستاني معاصر نمودهايي دارد كه در رمان

 پردازيم: زير بدان مي

امیرحسین  ةدم ايراني نوشتاين دلتنگي در رمان خواندني سپیده ةزيباترين جلو: دم سپيده

نگیز است، اآنكه حسرت بر شود و اين يادآوری خاطرات ديرين عالوه تن، نمودار مي   چهل

در ذهن نويسنده نقشي پاالينده و درمانگر نیز دارد: تذكر، نوعي شفابخشي و رهايي از 

ها به تهران برگشته  ست. در اين رمان، برای افرادی كه بعد از مدتا گرايي سودای گذشته

اش را بود و چیزی كه متعلق به او بود و گذشته بودند، حاال ديگر حس مكان از دست رفته

 ساخت ديگر نبود. مي

شهری و هم  ةشدن وقايع با بدن ست كه هم از بابت جورا نام رماني ای:جسدهای شيشه

 سبب اسطورگي مكاني در شهر و يک تن از قهرمانان اصلي رمان به اين نام نامیده شدهبه

دقت وصف كل حوادث پیچیده و تودرتوی رمان در محالت قديم تهران كه به است. 

اند و هويت دارند و تصوير شده گذرند كه دقیقاً گذرد. وقايع در جاهايي مي اند، مي شده

نیستند، ولي با گذشت زمان، زندگي را  "جانطبیعت بي" اند و فقط آرايه و در حكمزنده
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 بازند كه حاصل آن، دلتنگي برای تهران قديم و حسرت از دستريشه ميدر قمار تجدد بي

 است. دادن آن

درخشاني است از شرح  ةزويا پیرزاد، نمون ةكنیم نوشت رمان عادت مي" :کنيم عادت می

جويیم: كالبد شهر و حسرت خوردن بر  های ايراني مي دو كیفیتي كه نشان آن را در رمان

 .(1334)پیرزاد،  "نابودی يادگارهايي از تهران قديم

نوزدهم در های قرن خرين دههآشكل امروزی آن در سازی بهبلند مرتبه :گاوخونی

عنوان يكي از اشكال غالب در كرد و از آن زمان تاكنون خود را به كشورهای غربي ظهور

سازی نیز بلند مرتبه ما است. در كشور معماری و شهرسازی جهان به ثبت رسانده ةصحن

 است كار گرفته شدهه در كالنشهرها و شهرهای بزرگ ب بیش از نیم قرن است كه خصوصاً

است كه  مدهآهای مسكوني  (. توصیفاتي نیز در ادبیات داستاني از آپارتمان1311 )متوسلي،

 "گاوخوني"نمايانگر وضعیت آپارتمان در ايران است. نمونه زير توصیف آپارتمان در رمان 

 اثر جعفر مدرس صادقي است:

 شدی كردی، وارد اتاق بزرگي مي آپارتمان ما يک اتاق بیشتر نداشت. در را كه باز مي"

كه هم هال بود و هم پذيرايي و هم اتاق كار و هم اتاق خواب و هم اتاق نشیمن، و 

(. اين روايت و توصیف از 1333 )مدرس صادقي، "آشپزخانه كوچكي چسبیده به آن اتاق.

جای  ست كه بعد از انقالب در جایاي هايهای كوچک، توصیف بسیاری از خانهخانه

هايي با متراژ كم و فضاهايي نشیني، ساخت خانه پارتمانرشد آ و شد شهرهای ايران ساخته

 معاصر باعث شد. ةبا چندكاربری را تا دور

ه های تجربي زير بهای مورد مطالعه، دادهبراساس تحلیل محتوای حاصل از بررسي رمان

 است.  دست آمده
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 هاها بر اساس مفاهیم و سنجهتحلیل محتوای رمان -3جدول 

مرتبط بر اساس محتوای  هایمفاهيم و سنجه

 هارمان
 فراوانی های دربرگيرنده مفاهيمرمان

های جديد در رفتارهای نو، هنجارها، ارزش

های  فضاهای شهری، ازدحام و شلوغي عرصه

 ها ومرج، پرسه زدن، تقابل شهری، هرج

ها، تاريخچة اتاق من، صورتک

روزی روزگاری در طهران، 

گاوخوني، دل كور، بوف كور، سگ 

ولگرد، سرباز سربي، دزآشوب، 

 چشمهايش

24 

های جديد چون  گیری فضاها و كاربریشكل

گاراژ، سینما، بلوار، كافه، نمايشگاه، پل هوايي، 

ها، شهر كتاب، فرهنگسرا، پاساژها، گالری

 ها، گراندهتلعكاسخانه

رقص مرگ، سرباز سربي، يک زن 

هايي كه به جهنم خوشبخت، گل

اری در روند، روزی روزگمي

طهران، دل كور، تهران شهر 

 آسمان بي

41 

تقابل قديم و جديد، تقابل فقر و ثروت، محلة 

 گرايي باال و پايین، واقع

كنیم، جسدهای رسوايي، عادت مي

 ای، تهران مخوفشیشه
13 

مواد و مصالح جديد چون آسفالت و ...، 

های شهری و وقايع، تابلوها و  بدنه

 ها، ديوارنگاری

ای، جسدهای شیشه چمهايش،

 روند هايي كه به جهنم مي گل
22 

سبک معماری، نورپردازی جديد، بناهای مجلل 

و باعظمت، تزيینات و جزئیات جديد در 

گرايي، شفافیت  معماری و سبک بناها، برون

 خیابان ها، پنجره و ايوان روبهفضاها و جداره

شكر تلخ، روزی روزگاری در 

 هايي كه به جهنمطهران، گل

 روند، تاريخچه اتاق من مي

21 

سازی، شیوة سكونت جديد،  بلندمرتبه

مراتب فضاها نشیني، از بین رفتن سلسله آپارتمان

 شدن فضاها در خانه، متراژ پايین، چندعملكردی

 3 گاوخوني، سگ ولگرد، بوف كور

 24ای، دهای شیشهكنیم، جس عادت ميهويت،  از بین رفتن حس مكان، كالبد جديد بي
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دم، داستان جاويد،  دو دنیا، سپیده انگیزی عدم خاطره

رقص مرگ، يک زن خوشبخت، 

 سرباز سربي

مقیاس غیرانساني، فضاهای گسیخته و رهاشدة 

شهری، ديوارهای بلند، حقارت انسان در برابر 

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

 بندی فضايي شهر شبكه

زيبا، چشمهايش، روزی روزگاری 

 در طهران
14 

 

  های پژوهشتحليل و بحث یافته

كالبد شهر  ،ها شده كه بستر شهر تهران بود، تعدادی از رمان های بررسي در میان داستان

 است. آور و قابل ستايشها شگفت درج جزئیات در برخي رمان تهران را توصیف كردند.

قابل  ی قديمي تهران و ...ها های مسكوني خیابان ها مشخصاتي از ساختمان اين رمان در

حتي و معماری  ةها و ابنیمصالح خانهبه در تعداد بسیار كمي از رمانها  شناسايي بود.

هايي از  فضاهای شهری بیشترين مكان است. ها اشاره شده گرايي مكان گرايي و درون برون

 میدان توپخانه، های مهمي مانند خیابان اند.توصیف آن پرداخته است كه نويسندگان بهتهران

های معروف  عنوان خیابانگاه، بهعنوان تفرجفضاهای شهری به بول،ستانخیابان ا زار،الله

  اند.تهران بیشتر توصیف شده

بررسي توالي تاريخي تغییر ابعاد مختلف هويت تاريخي معماری شهر تهران بر اساس 

 است.  1ادبیات داستاني طبق نمودار
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 گي و اجتماعي هويت تاريخي معماری تهران بر اساس ادبیات داستاني ايرانابعاد فرهن -1نمودار 

  دهه داستان اجتماعي -ابعاد فرهنگي

داستان جاويد، روزی روزگاری تهران، شكر تلخ،  بار طبقه متوسطزندگي فالكت

 تهران مخوف

و  1366

 قبل آن

 

ارتباط گسترده با غرب، تعريف 

ها، گرايش به مجدد ارزش

 گراييواقع

های ورامین، يكي بود يكي نبود، سگ ولگرد، شب

های نفر، ورق پاره 13 بوف كور، سايه روشن،

قطره خون، تهران مخوف، زيبان،  3زندان، 

 هاصورتک

پهلوی  1316

 اول

-نگاهي جديد به انسان و ارزش

گذاری او، بازتعريف جديد 

 هاارزش

هايش، سرباز سربي، تخت ابونصر، قلتش چشم

هايي كه در جهنم ديوان ،گیله مرد، سپیده دم، گل

 رويند، رجل سیاسي، چمدانمي

1326  

 های سنتتغییر ارزش

 ی، رشد فرهنگ غربي

آسمان، تاالر آيینه، روايت، تهران شهر بي

 ایجسدهای شیشه

پهلوی  1336

 دوم

رفتارهای اجتماعي جديد در پي 

نووارگي، ظهور مفهوم باالی 

 پايین شهر -شهر

  1346 تاريخچه اتاق من، روزی روزگاری تهران

  1316 هرانهای تشب تضاد طبقاتي در تهران

 معاصر 1316 دو دنیا رشد شهرنشیني

حسرت تهران قديم، تغییر 

 هاارزش

  1346 شرق بنفشه، مهرگیاه

 

بررسي سیر تحوالت مربوط به تغییر هويت معماری و شهری و ابعاد مختلف آن بر 

های مورد مطالعه، تحوالت در دو بعد كالبدی و بعد اجتماعي  اساس تحلیل محتوای داستان

محوری در تحلیل فضاهای  لهام از رويكرد مكانادر بندی است. قابل طبقه 2 طبق نمودار

محوری را شكل  های مكاناصلي تحلیل ةجوهر ،فعالیت و معنا ،شهری، سه بعد كالبد

های جنبه ةهای كالبد و اجتماعي كه دربرگیرنددهد، كه بر اساس آن تحوالت در قالب مي

است. اين سیر تحول بر  ه شدهئها و روندها ارابندی مقوله فعالیتي و معنايي است، طبقه
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هايي كه از هويت كالبدی و اجتماعي شهر در  ها و روايت خر زماني داستانأاساس تقدم و ت

 است.  ها اشاره شده، استنتاج شده داستان

 توالي تاريخي سیر تحول هويت تاريخي معماری تهران -2نمودار 

 

 گيری  نتيجه

ه ئنتايج پژوهش را در جدول و نمودار ارا توانهای پژوهشي ميبا بررسي و تحلیل يافته

 :ايران شامل موارد زير استادبیات داستاني معاصر تصوير تهران در د. كر

معیارهای معنايي  ةدر دستدر مورد تهران كه نكات شاخص برگرفته از ادبیات داستاني  

بیات، و با بازتاب در هنر و اد ةاست. با استفاده از نظري 3شرح جدول ، بهدنگیرقرار مي

ثیرپذيری دگرگوني هويت معماری و أثر، تؤهای ملفهؤتفسیری عوامل و مـ  تحلیل تطبیقي

های مربوط به كیفیت فضا و الگوهای سكونت و ها و نگرششهری تهران از تغییر ارزش

است.  ه شدهئارا 3های عمومي شهری، در جدول رفتارها در عرصه و كمیت و كیفیت مكان
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ل ئمسا ةنظر در زمین های چند صاحبها از اجماع تفسیرها و تحلیل   قسمت در تحلیل اين

های مربوط به ابعاد هويتي  است. گزاره شناسي هنر استفاده شده شهری و اجتماعي و جامعه

 ةها و مفاهیم اصلي نظري و براساس شاخص است ها استخراج شده از محتوای داستان

ها، سیری تحوالت اجتماعي و هنر را در قالب ارزشبازتاب در هنر كه چگونگي بازتاب تف

است.  ، متناظرسازی شدهكند تببین ميتخیالت، شرايط اقتصادی، روندها و كلیت جامعه 

 اند. های نظريه بازتاب ابعاد تغییر هويتي تبیین شدهعبارتي در قالب شاخصبه

 داستانيهای مرتبط با هويت معماری و شهرسازی در ادبیات : گزاره3جدول

های مرتبط با هويت معماری و گزاره

 شهرسازی در ادبيات داستانی
 بازتاب تفسيری

 های نخبگان معماری و شهرسازیتغییر ارزش با غرب كردگان تحصیل شروع ارتباط گسترده

سوی  هدوران گذار از هنجارهای گذشته و حركت ب

 ها تعريف مجدد ارزش

ای طبقات ها و هنجارهبازتابي از تغییر ارزش

 رشد شهر روبه

مثابه مكان تظاهرات سیاسي و اعتراضات هر بهش

 عمومي

بازتابي از تخیالت و رؤياهای بخشي از جامعه 

 )طبقات خواهان تغییر(

 سنتيسست شدن اعتقادات 
بازتابي از دگرگوني تصورات قالبي احاد جامعه در 

 هامورد سنت

 گیری فضاهايي تازه در شهرشكل
رشد  به های مطلوبیت فضايي طبقات روتغییر ارزش

 جامعة معماران و بخش مرفه جامعه

ها عناصری از سینما، اتومبیل و خیابان لختيظهور 

 مدرن تهران شهری فضای

رشد و  به بازتابي از تغییر شرايط اقتصادی طبقات رو

 هافرهنگ ها و هنجارهای خردهتغییر ارزش

 نند گاراژ،شهر بسان نمايشگاه عناصر جديدی ما

 ای متفاوت باو چهرهكند  ه ميضبلوار را عر و كافه

 .نمايانداست مي آنچه تاكنون داشته

بازتابي از روحیة تجددطلبي نخبگان و حاكمان و 

 تمايل به استفاده از مظاهر جديد تمدن

 شهری شاخص هایعنوان نشانه هسینماها ب
بازتابي از نیازهای هیجاني و روحیات فانتزی 

 ترکمش
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 بازتابي از نیازهای هیجاني بخشي از جامعه ها در حیات شهریكافهاشاره به نقش مهم 

ها و عرصه تقابل انديشه میدان به خیابان، بازار،

 .اندتظاهرات عمومي در شكلي مدرن تبديل شده

بازتابي از حوادث غیرمعمول جامعه و نیاز به تغییر 

 و دستیابي به شرايط بهتر

 برای حضور قدرت مركزی شهر مكاني
نمايي حكومت  بازتابي از نظام حاكمیتي و قدرت

 مركزی و روحیة تجددطلبي و نشان پیشرفت

خیابان جديد در ، تقابل شهر جديد با شهر قديم

 تقابل با گذر قديم

های طبقات ها و ارزشبازتابي از تقابل انديشه

رشد و نخبگان با كلیت جامعه و حس  به رو

 برای بخشي از جامعهنوستالژيک 

تقابل با نظم  در شهر نظم هندسي جديد

 قديم "خورده توسری"

های فضايي نخبگان معماری با كلیت تقابل ارزش

 جامعة سنتي

 باورهای جديد در تقابل با باورهای قديم
رشد  بازتابي از تقابل باورها و اعتقادات طبقات روبه

 با آحاد جامعه

 تابي از روندهای جمعیتيباز شهر در تقابل با حومه

)جريان و هويت  انقطاع و گسست در تقابل با تداوم

 معماری(

های مدرن نخبگان معماری بازتابي از تقابل ارزش

 با تودة معماران سنتي

 انسان متجدد در تقابل با انسان سنتي
رشد جامعه و نخبگان با كلیت  تقابل طبقات روبه

 جامعه

 متفاوت شهری التسطح زندگي در مح تالفاخ
بازتابي از روندهای جمعیتي و بیشتر شدن شكاف 

 طبقاتي در جامعه

مكان هنجارهای تازه و بروز رفتارهای  مدرن، شهر

 نو

ها و بازتابي از تخیالت  تغییر هنجارها و ارزش

 كلیت جامعه

 و گردشگاه زدن مثابه مكاني برای پرسههر بهش
رک بخش عمدة های مشت بازتابي از نیازها و فانتزی

 شهروندان

 شهر چون نمايشگاه
بازتابي از تخیالت و رؤياهای مدرنیستي نخبگان و 

 كلیت جامعه

 بازتابي از روح اساسي جامعه و نیاز به تغییر مكان دگرديسي و دگرگوني شهر،

ها و هنجارهای معماران بازتابي از تغییر ارزش شده معماری ايران گرايي در عناصر توصیفبرون
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رشد  كردة غرب و همچنین طبقات روبه تحصیل

 های نو به كشورجامعه و ورود جريان

 معماری در حال گذار از سنت به تجدد

های معماری حاكمان، نخبگان معماری تغییر ارزش

و بازتابي از شرايط اقتصادی و تخیالت طبقات 

 رشد به رو

ی االهای بهای پست پايین شهر و محلهتضاد محله

 شهر
 های جامعهزتابي از روندهای جمعیتي و واقعیتبا

 ی جديدهای عمومي شهرشهر بستر فضا
های مشترک بخش غالب بازتابي از نیازها و فانتزی

 جامعه

 بازتابي از روح زمانه شهر بستر وقايع سیاسي مهم كشور

هران مركز پستي و بلندی،كانون عزت و ذلت، ت

 جايگاه سعادت و شقاوت

ها و  ندهای جمعیتي و ارزشبازتابي از رو

 هنجارهای كلیت جامعه

 توصیف و تصوير عظمت شهر تهران
بازتابي از تخیالت كلیت جامعه و تمايل به شكوه و 

 ابهت

 تضاد میان تهران و شهرستان و تهراني و شهرستاني
رشد  بازتابي از تخیالت و رؤياهای طبقات روبه

 جامعه

ای اوقات شدن فضاهای شهری جديد بر جايگزين

 ،هاپارک فوتبال،زمین فراغت مانند پاساژها، 

 روها پیاده

 ها و هنجارهای كل جامعهبازتابي از تغییر ارزش

ها فروشيها و كتابحضور فضاهايي مانند كتابخانه

 هامحیط دانشگاه سراها،و فرهنگ

جمعي و تمايل غالب بازتابي از روحیة آگاهي 

گیری مراكز كلشهروندان به علم و آموزش و ش

 علمي در كشور و تمايل حاكمان به تجددطلبي

ها و توصیف مصالحي مانند ديوارهای آجری خانه

 شهری آسفالت فضای

بازتابي از حس نوستالژيک جامعه و روحیه 

 تجددطلبي مديران شهری

 نقل شهری و حمل افزايش وسايل ارتباطي

 

ده از بازتابي از روح اساسي جامعه و تمايل به استفا

 وسايل رفاهي

و فضاهای  پهلوی ةدور ةتوصیف عمارات چندطبق

 خارج از مقیاس انساني

ها و هنجارهای معمارانه نخبگان و تغییر ارزش

 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 پنجره موردی: ةگرايي نمون توصیف برون

 شوند ايوان باز مي هايي كه رو به

های فرهنگي افراد مرفه و بازتابي از تغییر ارزش

 رشد جامعه روبه

عنوان عناصر شاخص  ها و میادين به توصیف خیابان

های  جمله خیابان ف فضاهای شهری ازیتوصازجمله 

 پخانه، میدان مشق و میدان تورزاالله استامبول،

ها و هنجارهای برخي از بازتابي از تغییر ارزش

 های جامعهفرهنگ خرده

 ةهای تنگ و باريک آلودكوچه پس توصیف كوچه

 تهران
 بازتابي از شرايط حاكم بر كلیت جامعه

 تونل هوايي،وساز شهری ازقبیل پلتوصیف ساخت

 زيرزمیني و مستراح عمومي

ر نیازهای بازتابي از روح اساسي جامعه و تغیی

 كلیت جامعه

 ترافیک و صدای بوق توصیف شلوغي،
بازتابي از روح و نظام حاكم بر شهر و تغییر رفتارها 

 و الگوهای رفتاری شهروندان

 پاساژهای مدرن شهری

داران و طبقات رو محصول شرايط اقتصادی سرمايه

به رشد شهر و همچنین تغییر نوع نیازهای بخشي 

 از جامعه
 

های جديد  گیری فضاها و كاربریكه شكل تاين اس ةدهند نشان ها وايي رمانبررسي محت

ها، شهر كتاب، چون گاراژ، سینما، بلوار، كافه، نمايشگاه، پل هوايي، پاساژها، گالری

ترين مصاديق تغییر هويتي در معماری و  ها ازجمله مهم ها، گراندهتلفرهنگسرا، عكاسخانه

انگیزی و  هويت، عدم خاطره فتن حس مكان، كالبد جديد بيشهر هستند. همچنین از بین ر

های جديد در فضاهای شهری، ، هنجارها، ارزشجديدگیری رفتارهای  در نتیجه شكل

های مرتبط با دگرگوني  رمان مضامینهای شهری ازجمله بیشترين  ازدحام و شلوغي عرصه

مصالح جديد چون  دهند. بروز و ظهور مواد و و دگريسي هويت شهری را تشكیل مي

كردن آنها با وقايع، تابلوها و  های شهری و ارتباط پیدا سفالت و ...، مهم شدن بدنهآ

. تبديل فضاهای شهر به فضاهايي با مقیاس شود وفور ديده مي بهها نیز  ديوارنگاری
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غیرانساني، فضاهای گسیخته و رهاشده شهری، ديوارهای بلند، حقارت انسان در برابر فضا 

بندی فضايي شهر از ديگر نمودهای تغییر  جديد، شبكه ةاها، عظمت شهر، نظم و هندسو بن

سكونت  ةسازی، شیو يند. در نهايت بلندمرتبهآ حساب مي ابعاد هويت كالبدی در تهران به

مراتب فضاها در خانه، متراژ پايین، نشیني، از بین رفتن سلسله جديد، آپارتمان

های كالبدی و  های ديگری از تغییر هويتي در جنبهپیامد ،شدن فضاها چندعملكردی

 اجتماعي و معنايي در شهر تهران هستند. 

شد و با تفسیر   های داستاني مطالعه محتواهای مرتبط با معماری و شهرسازی رمان

روند تحوالت تاريخي و هويت معماری شهر در توان گفت كه بازتابي اين محتواها مي

رشد  به ها و هنجارهای نخبگان، حاكمان و سپس طبقات روشتهران، عمدتاً تغییر ارز

است. تقابل  معماری و شهرسازی شهر تهران بوده ةشروع تحوالت در حوز ةنقط ،جامعه

گیری  جامعه باعث شكل ةها و هنجارهای تودهای حاكم بر نخبگان جامعه با ارزشارزش

ها و فرهنگتدريج بخشي از خرده هباست. اما  اول شده ةفضاهايي با مطلوبیت كمتر در وهل

و بنابراين نیازها و  اند جامعه با اين تحوالت، همسو شده ةكرد های اجتماعي تحصیلگروه

 ةاست كه اين موضوع باعث غلب غالب جامعه شكل گرفته ةهای مشتركي بین تودفانتزی

 مدرنیستي شدهها و مختصات مربوط به جريان  هايي با ويژگيگیری فضاها و كاربریشكل

است. اين فضاها از شكل و نوع فضاهای باز عمومي شهری گرفته تا تغییر عناصر شاخص 

درون و بیرون در  ةو همچنین نوع رابط مصالحو نمادين شهر و همچنین تغییر سبک و 

شهر و ظهور مفاهیمي چون شهر و حومه،  ةروياست. با گسترش بي بناها را شامل شده

و برای بیان تمايز بین طبقات  است شده ها و طبقات زيادشهر، تضاد ارزش باالشهر و پايین

ترين نوع بیان مالكیت و تمايز ترين و عیانهای اجتماعي، نوع معماری كه واضحو گروه

است.  های اجتماعي با وضعیت اقتصادی خوب مورد هدف قرار گرفته است، توسط گروه
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ها  اتي برای اين تمايز و برتری در ساختمانهای معماری و مصالح نوين و واردسبک

نوس شده أتدريج كلیت جامعه با اين مظاهر تحول و تغییر به نوعي م هاست. ب استفاده شده

است.  حاكم بر جامعه شده ةاساسي جامعه يا روح زمان روح دهندة بازتاب نوعي و شهر به

های قرارگاهر غالب اين تغییرات دلیل نوع فرهنگ، دالبته با توجه به هنجارهای جامعه به

هماني اندكي با الگوهای رفتاری و گرفته هماهنگي و اين و فضاها و بناهای شكلرفتاری 

 است. هنجارهای غالب شهروندان داشته

 منابع
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31-161  
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