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محتواییفضایشهریبراساسنظریهرمانبختین*
تحلیل
ِ
سمر حقیقی بروجنی ،1سید عباس یزدانفر** ،2مصطفی بهزادفر
 1عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،ایران.
 2دانشیار گروه معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.
 3استاد گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.
3

(تاریخ دریافت مقاله ،96/3/6 :تاریخ پذیرش نهایی)96/7/5 :

چکیده
محتوایی فضاهای شــهری و اســتخراج معانی مســتتر در آنها ،یکی از حوزههای بحث برانگیز در
تحلیل
ِ
مطالعات شهری است .به نظر میرسد یکی از شیوههای مواجهه با این موضوع ،استفاده از تکنیکهای
زبانشناســانه در مقایســۀ فضاهای شهری با متون است .این مقاله به فضاهای شهری نه به عنوان هر
متنی بلکه به عنوان نوعی خاص ،یعنی گونۀ رمان پرداخته است .نوشتار پیش رو در پی آن است که با
اتخاذ رویکردی کیفی و با شیوۀ تفسیری-تبیینی ،به تحلیل فضاهای شهری از دریچه نگاه زبانشناسانه
میخاییل بختین به تحلیل رمان و معیارهای آن بپردازد .شیوه نگرش او به تحلیل گونۀ داستان ،یکی از
ً
نظریات نسبتا جدید در زبانشناسی است که تحلیل متن را نه در سطح تحلیل واژه یا جمله ،بلکه در گرو
تحلیل تاریخ و زمینه های اجتماعی بستر آن می بیند که امروزه به عنوان چارچوبی تحلیلی در بسیاری از
زمینههای فلسفی ،ادبی و هنری به کار برده میشود .به نظر میرسد این نگرش میتواند در تحلیلهای
محتوایی فضاهای شهری ،کارآمد واقع گردد .دستاورد این پژوهش ،تدوین ساختاری تحلیلی است که
ِ
معانی مستتر در چهارباغ اصفهان در عصر
با رویکرد تحلیل رمان در زبانشناسی ،به عنوان ابزاری در فهم
ِ
صفوی ،مورد استفاده قرار گرفته است.

واژههای کلیدی
فضای شهری ،تحلیل محتوایی ،رمان ،میخاییل بختین ،چهارباغ اصفهان.
راهنمایی
*این مقاله برگرفته از مباحث رســاله دکتری نگارنده اول با عنوان "فضاهای شــهری و بازتولید قدرت در عهد صفوی" می باشــد که با
ِ
نگارندگان دوم و سوم صورت گرفته است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،0912۱۱۲۵۰۹۸ :نمابر.E-mail: Yazdanfar@iust.ac.ir ،۰۲۱-۸۸۵۳۲۶۸۳ :
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مقدمه
محتوایی فضاهای شــهری که اغلب ذیل مفاهیمی چون
تحلیل
ِ
حس مکان ،معنای مکان ،هویت مکان و  ...مورد بررسی قرار میگیرد،
یکی از چالشهای مطالعات شــهری محســوب میشــود .پژوهشها
معانیفضاهایشهریتاحدینمایانگرساختههای
نشانمیدهد که ِ
ذهنی افراد هستند ( )Carmona, 2010, 12و در یك پیوستار ،از ضعیف
ِ
به قوی بسـ�ته به قدرت و عمق حس فرد از مكان رخ میدهند (�Sha
 .)mai, 1991; Hummon, 1992; Cross, 2001بــه ایــن ترتیب ،مكانها
در افرادمختلفمعانیمتفاوتیایجادمیكنندوتحتتاثیرتفاوتهای
اجتماعی،فرهنگیوجنسیتیقرارمیگیرند(.)Messy,1994,146-157
در پژوهشهــای صــورت گرفتــه در تحلیل محتوایــی فضاهای
شــهری ،گروهــی ،از شــیوههای کیفــی ماننــد پدیدارشناســی بهره
جسـ�تهاند (Green, 1999; Lewis, 1979; Norberg-Schultz,
 .)1980; Jackson, 1994; Relph, 1976; Tuan, 1980در ســایر
موارد ،از روشهای ّکمیتر اســتفاده شده که در آنها معنای مکان
رویکــردی چندبعــدی نســبت به یــک قــرارگاه فیزیکی فرض شــده
و در جهــت فهــم ابعــاد موثــر بــر این معنــا و روشهــای ّکمی کردن
چنین پاس��خهای محیطیای ،گام برداش��ته میشود (Jorgensen
.)& Stedman, 2006; Shamai, 1991; Shamai & Ilatov, 2005
امــا هــر دوی ایــن روشها بــر پایه تحلیــل تجربه فضایـ ِـی محقق یا
کاربران مکان مورد نظر شــکل گرفتهاند .در حالیکه ا گر پژوهش به
محتوایی مکانی در یک دوره تاریخی به خصوص بپردازد،
تحلیــل
ِ
این روشها نا کارآمد به نظر میرســد .ســوالی که این مقاله در پی
یافتن پاســخ مناســب برای آن اســت ،چگونگی فهم معانی مستتر
تاریخی به خصوصی است.
در یک فضای شهری در دوره
ِ
میتــوان شــیوههای تحلیــل متــن را یکــی از روشهــای کارآمد
در این زمینه دانســت .اما شیوۀ ســاختارگرایان ،بر اساس نظریات
سوســور ۱و حتی پساساختارگرایان نیز دارای نقاط ضعفی هستند.
در ایــن رویکردهــا اغلب ،زمــان ،فضا ،فرم ،اتمســفر ،بافت ،رنگ و
ویژگیهایی مانند آن ،که به شــکلی غیرقابل انکار محیط را تحت
تاثی��ر ق��رار میدهن��د ،در نظ��ر گرفت��ه نمیش��وند (Hellman, 1993,
 .)518-519لوفــور معتقــد اســت کــه در ارتبــاط بــا محیــط مصنوع
بــه جــای ســخن از متن ،بهتر اســت از بافت صحبــت کنیم؛ بافتی
کــه بــا تمــام زمینــه ،محیط و شــبکههای روابــط جمعی کــه در آن
ش��کلگرفته ،دی��ده ش��ود ( .)Lefebvre, 1991, 118از ســویی دیگر
بختین ،۲فیلسوف و زبانشناس روس این ایده را مطرح میکند که
رمان و داستان به عنوان گونهای مستقل از سایر انواع متن است.
بــه اعتقــاد وی ،ذهنیتی كه رمان را میآفرینــد ،ذهنیتی چندزبانه

اســت و رمــان یــک زبــان اجتماعــی اســت کــه در قالــب یــک فــرم
منسجم ،شکل گرفته ( .)Bakhtin,1981a, 356یک زبان اجتماعی
و یک سیســتم از باورهای تاریخی-اجتماعی که هویت مشــخصی
را بــرای خــود در محــدوده مرزهــای یــک زبــان کــه تنها بــه صورت
انتزاعــی منحصــر بــه فرد به نظــر میرســد ،تعریف میکنــد (.)Ibid.
بــر ایــن اســاس و در جهــت تا کیــد بــر بافــت و شــبکههای روابط
اجتماعی در تحلیل فضاهای شهری در این نوشتار سعی شده تا با
مقایسه فضای شهری با رمان ،و بر اساس نظریات بختین ،نگرشی
ً
متفاوت به تحلیل فضای شــهری ارائه گردد .این رویکرد ،خصوصا
میتوانــد بــرای تحلیــل فضاهایــی در دورهــای تاریخــی کــه امــکان
اســتفاده از شــیوههای دیگــر را نا کارآمد میســازد ،موثــر واقع گردد.
مختصــر نظریه رمــان بختین،
بدیــن منظــور در ادامــه پس از شــرح
ِ
ســعی شــده با نمونه قراردادن خیابان چهاربــاغ در دوران حکومت
شــاه عباس صفوی ،به ســنجش این ویژگیها و در نتیجه مقایســه
رمان با فضای شهری ،پرداخته شود .انتخاب این خیابان در عهد
عباســی بدین دلیــل صورت گرفته کــه مطالعات متعــددی در باب
این خیابان در زمان مورد نظر انجام شــده اســت؛ لذا تحلیل مجدد
آن ،با شــیوهای متفاوت ،میتواند ظرفیت روششناســی بختین را
معانی جدید از یک فضای یکسان را روشن سازد.
در کشف و درک
ِ
۳
تحقیــق حاضــر از نــوع تحقیــق بنیادی اســت کــه در آینــده و با
کمک ســایر تحقیقات در زمینههای مرتبط ،به صورت کاربردی نیز
قابل استفاده خواهد بود .در مورد رویکرد آن نیز باید گفت که توجه
به معانی ،دیدگاهها و ادرا کات برای فراتر رفتن از الیههای ســطحی
قتــری از موضوع ،تأ کید بــر واقعیتهای تجربی
و درک بینــش عمی 
و مشــاهده ،از مهمتریــن ویژگیهــای یــک پژوهش کیفی اســت که
بــه همیــن منظور رویکرد انتخابــی در این پژوهش میباشــد .وقتی
کــه اطالعــات محــدودی در مــورد موضوعــی وجــود دارد ،زمانــی که
متغیرهــا نامعلــوم هســتند یا پایــه نظری مربــوط ،ناقــص ،نا کافی و
یــا وجــود ندارد ،طــرح تحقیق کیفــی میتواند به تعریــف آن چه که
مهم اســت ،یا به عبارت دیگر آن چه باید تحقیق شــود ،کمک کند
( .)Leedy 1997, 11-18براســاس رویکرد طرح شده جهت تحقیق،
شــیوۀ تفســیری-تبیینی کــه زیرمجموعــۀ روش تحقیــق کیفــی
منابع مورد استفاده در پیشبرد مقاله
هستند ،استفاده شده استِ .
از طریق انجام مطالعات وسیع کتابخانهای چه در حوزه تاریخ و چه
در حوزه ادبیات نظری مربوط به شیوههای تحلیل فضای شهری و
دیدگاهها و نظریات بختین ،حاصل گشتهاند .این منابع ،سپس بر
اساس روش تفسیری-تحلیلی مورد بحث و استفاده قرار گرفتهاند.

 .1رمان از دیدگاه بختین
بختیــن ،فیلســوفی روس اســت کــه آثــار تأثیرگــذاری در حــوزۀ
نقــد و نظریــۀ ادبی نوشتهاســت .متاســفانه آثــار وی از عدم وجود

من��د مطال��ب رن��ج م��ی ب��رد (Kumar,
س��ازماندهی و
ارتب��اط نظام ِ
ِ
 .)2015,13بــا ایــن حال پس از مرور نظریاتش ،با مفاهیم یکســانی
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محتوایی فضای شهری بر اساس نظریه رمان بختین
تحلیل
ِ

ً
برخــورد میشــود کــه مکــررا تکــرار گشــته و بــا اســتناد بــه آنهــا تــا
حــدودی میتوان فلســفهاش را ادرا ک و ســپس از مفاهیم مرتبط
بــا آن در ســایر حوزهها اســتفاده کرد .ا گرچه بختیــن کار خود را در
زبانشناســی آغاز کرده اســت ،اما بســیاری معتقدند که نظریاتش
ـردی فرهنــگ و فلســفه نیــز
را میتــوان در حــوزه تحلیلهــای کاربـ ِ
کارآمد دانس��ت ( .)Hirschkop, 1989, 4بختین ،نظریات خود را با
معرفی رمان و داســتان به عنوان گونۀ مســتقل از ســایر انواع متن
آغــاز میکنــد .بــه نظــر او ،ذهنیتی كه رمــان را میآفرینــد ،ذهنیتی
چندزبانه است و درنتیجه ،انگاره بازنمایی شده از انسان در رمان
متفــاوت اســت (بختیــن .)5-4 ،1387،وی ویژگیهایــی را بــرای
رمان بر میشمارد که در ادامه به شرح آنها پرداخته شده است.
ُ
 .۱.۱گفتگومندی
ا گرچــه بختیــن معتقــد اســتُ ،
گفتگومنــدی و مکالمهمداری،
ویژگی ذاتی زبان اســت ،اما گفتگــو محور بودن رمان را ،مهمترین
ِ
ویژگ��ی آن برمیش��مارد ( .)Bakhtin, 1981a, 293در ایــن دیــدگاه،
هــر ســخنی که مــا میگوییم در واقع در انتظار پاســخ و یا در پاســخ
بــه گفت ـهای بــر زبــان میآیــد؛ امــا در رمــان ،این وجــه زبــان ،غلبه
مییاب��د ( .)Ibid, 295در رمــان ،نویســنده در مرکز قــرار میگیرد و با
شــخصیتهای رمانش روبرو میشــود .در این حالــت ،مکالمهای
کــه از یــک طرف بین نویســنده و شخصیتهاســت و از طرف دیگر
بیــن شــخصیتها بــا هــم ،صــورت میگیــرد .مكالمهگرایــی بــرای
باختیــن ،در حقیقــت روشــی شناختشناســانه اســت كــه عامــل
تعیینكننــده عملیات معنا در تمامی متنهــا و دربردارنده مفهوم
برتری بافت بر متن است (.)Ibid, 311
۴

 .۲.۱چند آوایی
بختیــن معتقــد اســت کــه ایدههــای موجــود پیرامــون متــن
همیشه سخنگویی واحد را در پیش فرض خود دارند .سخنگویی
کــه رابطۀ بیواســطه با زبان شــخصی خــود دارد و معنایی منحصر
ب��ه فرد را در گفتارش میآفرین��د ( .)Bakhtin, 1981a, 261-262اما
در رمــان ،صداهــای مختلف حضور دارد و صدای نویســنده ،وجه
غال��ب را به خ��ود اختص��اص نمیده��د (.)Bakhtin, 1994, 88-97
در حقیقــت نویســنده رمــان همــواره زبــان خــود را با زبــان دیگری
(زبان شــخصیتهای داستانش) هماهنگ میکند و از چندآوایی
استفاده میکند ،تا وارد گفتگو با خوانندگان شود و در این شرایط
اســت کــه معانی از یــک نقطه کانونــی در جهات مختلــف پرا کنده
میشوند (.)Bakhtin,1981a, 289
۵

 .۳.۱وجود پیوستار زمانی-مکانی
بــه نظــر بختیــن ،انگارههــای هنــری ،مقوالتــی پیوســتار محور
هســتند و در واقــع پیوســتار زمانــی -مكانــی ،ایفا گــر نقــش بســیار
مهمی در بازنمایی نوع انگارههای موجود در اثر اســت .باختین بر
این باور است که نقد پیوستاری ،فهم ما را از آثار ادبی ،بسط داده
و ژرفا میبخشد .در نظریه او ،مفهوم دیالوگ ،فرایند و عمل گفتگو
و رابطــه بیــن افراد یا اشــیاء را شــکل میدهد و مفهــوم کرونوتوپ،

رابطــه زمان-فضــا کــه در آن زندگــی وجــود دارد و بــروز خالقیــت
امکانپذیر شده است را توضیح میدهد (.)Bakhtin, 1981b, 115
بختیــن تــا اندازهای برای ریشــههای اجتماعی زبــان اهمیت قائل
است که معتقد است نمیتوان داستان را در گسست از ّ
تعینهای
یاش شناخت (احمدی.)94 ،1386 ،
اجتماع 
 .۴.۱پیچیدگی در ژانر
واحد زبان کلمات و جمالت است،
گرچه
ا
است
بختین معتقد
ِ
۸
اما ما زبان را به شکل گفتگوها و سخن درک میکنیم .یک سخن
ممکن اســت یــک آوا (مانند صوتی برای تعجــب) ،یک کلمه ،یک
جملــه یــا چنــد جمله باشــد که شــروع و پایانــش به قطع شــدن و
ی��ا تغیی��ر جه��ت گفتگ��و بس��تگی دارد ( .)Bakhtin,1986,72-75به
ً
عقیده او هر شــرایطی از گفتگو ،گونههای نســبتا ثابتی از ســخن را
در خــود میپرورد که این گونهها را ژانر مینامد .ژانر بر این مفهوم
اســتوار اســت ،که در یک فرهنگ ،تنوعی از شــیوههای گفتاری در
کار اســت ،ماننــد شــیوههای مختلفــی کــه شــخصی در مواجهه با
استاد ،دوستان ،والدین و  ...به کار میبرد .او توضیح میدهد ،از
آنجایی که رمان با ســخن دیگران انباشــته شده است و نویسنده،
ژانرهای اولیه گفتگو را در شکل دادن به متن خود ترکیب میکند،
از ژانـ�ر پیچیـ�ده برخـ�وردار اسـ�ت ( .)Ibid., 89بدین شــکل در رمان
هــر ژانر گفتگو رابطی اســت در زنجیرۀ گفتگویــی که در یک فضای
بــه خصــوص اتفــاق میافتــد .بدین معنا که بخشــی از شــخصیت
پاس��خ به آن نهفته اس��ت ( .)Ibid., 91بختین
(ژانر) یک س��خن در
ِ
تاریخی تحقیقات زبانشناسانه ،به این نکته اشاره
پس از بررســی
ِ
میکند که حقیقتی که در همه این تحقیقات نادیده گرفته شــده
اس��ت مس��ئله ژانر اس��ت ( .)Ibid., 62بیتوجهی به ژانــر به معنای
نادیده انگاشــتن ماهیت تاریخی ،اجتماعی و ارتباطی زبان و تنها
تکنیکی آن است .یک سخن در عین منحصر به
پرداختن به وجه
ِ
معانی تاریخی اســت که به وســیله
فرد و متمایز بودن ،انباشــته از
ِ
فــرد و از طریــق تاثیــر تعــداد بیشــماری از گویندههای پیشــین ،در
آن رســوب کرده اســت .بنابراین بختین ،وظیفهی زبانشناســان
۷

بستر تاریخی و اجتماعیِ شکل گرفتن متن
متن

ساختار
ظاهری متن

۶

اجزای تشکیل
دهنده متن

تصویر -1نگرش بختین نسبت به تحلیل متن.

معنای متن
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معانی اصطالحــات زبانی و نحوه کاربرد آن توســط
را ،حرکــت بیــن
ِ
کاربران زبان میداند (.)Ibid., 71

 .2تئوری خوانش رمان
در توضیــح تئــوری خوانش بختین باید گفــت که عناصر زبانی،
ظاهری متن و تعبیر متن ســه جــزء جداییناپذیر در تحلیل
جلوه
ِ
هســتند .بنیــان روش تحلیل رمان را میتوان بــر پایه گفتمان پویا
(دیالــوگ) بین موضوع ،هــدف ،محصول ،فرایند ،فرم و محتوا و بر
پایــه نــگاه به زبان به عنــوان مفهومی اجتماعی و تاریخی دانســت
(تصویر .)1او معتقد اســت" :کلمه در یک گفته به عنوان موجودی
زنــده و پاســخگو متولد میشــود و در یــک دیالوگ متقابل با ســایر
کلمات و در راســتای هدفی خاص شــکل میگیرد و مفهوم و نقش
��راری این دیالوگ ش��کل میده��د" (Bakhtin,
خ��ود را در حی��ن برق ِ
 .)1994b, 98لــذا کلمــات خنثــی و بیطرف نیســتند و نباید آنها را
جــدا از زمینــه و بیارتبــاط با دیگــر فا کتورها مورد تحلیــل قرار داد.
یــک کلمــه در حرکــت بــه ســوی هدفــش ،وارد دیالــوگ بــا گروهــی
یگــردد .تحت تاثیر لحــن گفتمان قــرار میگیرد،
دیگــر از کلمــات م 
بــا برخــی از لغــات تلفیــق و بــا گروهــی دیگــر ترکیب میشــود .همه
ایــن رفتارهــای بیرحمانه که یک متن را شــکل میدهند ،ممکن
معنایی متن داشــته باشــند و
اســت تنهــا اثراتی جزئی بر الیههای
ِ
ـبکی متن را تحــت تاثیر قــرار داده و مواجهــه با آن را
فقــط رفتــار سـ ِ
پیچیدهتر سازند (.)Bakhtin, 1981a, 276
نکته دیگر آنکه رمان یک متن پیچیده است که در عین داشتن
کلیت و یکپارچگی ،در واقع تقاطع صداهای مختلفی است در حال
مکالمــه بــا یکدیگر که صــدای دیگران و نویســنده بــا یکدیگر در هم
میآمیزنــد (تصویــر  .)2ایــن گویندههــای متعدد خــود در فضاهای
مختلف ،از ژانرهای گفتگوی متفاوتی اســتفاده میکنند .در چنین
شــرایطی اســت که ایــن ملغمــۀ صداها که بــه شــیوهای هنرمندانه
توســط نویســندۀ رمــان ســازماندهی شــده ،تاثیــری ناهمگــون ۹و
پیچیده و در عین حال یکپارچه و واحد بر مخاطب میگذارد (Ibid.,
 .)262بنابرایــن رمــان برای تحلیلگر با پیچیدگیهای بســیار همراه
خواهد بود زیرا طبیعت زبانشناســانۀ ّ
متکثر و در عین حال واحد،

تصویری یک رمان در نظریه بختین.
تصویر -2بیان
ِ

پیوسته و مستقلی دارد ( .)Ibid., 272بختین ،تکثر معنایی مشابهی
بــا نظریــه ساختارشــکنان در ذهــن نــدارد ،کــه منظورشــان کثــرت
معنایــی واژهها و عبارات به واســطۀ قطــع پیوند میان دال و مدلول
گونی شــیوههای
اســت ،بلکــه از نظــر او ،ایــن کثرت به واســطۀ گونا ِ
متفاوت ســخن گفتن ،اســتراتژیهای متفاوت بیــان و نیز فرهنگ
اجتماعی متفاوت حاصل میشـ�ود ( .)Bakhtin, 1986, 84بختین،
ِ
سخنان را در رابطه با یکدیگر و در رابطه با مفاهیم توصیفی ،تاریخی
و انعکاســی قــرار میدهد .او در مطالعه كالم به بررســی دوشــادوش
شكل و محتوا قائل است (.)Bakhtin, 1981a, 261
در نهایت میتوان خط مشی بختین در بررسی منتقدانه رمان
را در چهار نکته اصلی خالصه نمود:
 .۱تــاش بــرای درک رمــان بــه عنــوان محصولــی در ظاهــر
وحدانیتیافتــه امــا انباشــته از ناهمگونیهــا و پیچیدگیهــا
(.)Ibid., 417
 .۲توجــه بــه بســتر اجتماعــی ،ایدئولوژیکــی و تاریخــی اثــر :این
شــیوه از تحلیــل بــا حرکــت پویــا بیــن ســخن ،گوینــده و شــنونده،
معانی را بیشتر به زمان و فعالیتها پیوند میدهد تا به المانهای
منفــرد جمــات .بختیــن ،شــکل گرفتــن معانــی را فراینــدی فعال
میدانــد و ســعی دارد کــه ایــن معانــی را در تجربیــات اجتماعــی
جسـ�تجو کند ( .)Bakhtin, 1986, 64-66در این دیدگاه ،نویسنده
از ســویی منحصــر به فرد و فعال اســت و از ســویی دیگــر اجتماعی
خالقیــت فردی نیســت ،بلکه
و تابــع اســت .نویســنده تنهــا منبــع
ِ
ّ
انعکاسدهن��دهی قوانی��ن کل ِ��ی جامعه نی��ز هس��ت ( .)Ibid., 69از
ایــن رو ،آنچــه در نقــد صحیح یــک رمان مورد احتیاج اســت ،فهم
اجتماعی-ایدئولوژیکــی هــر زبــان و اطالعات دقیق
معانــی
عمیــق
ِ
ِ
ســازماندهی
نســبت به نحــوه توزیــع اجتماعــی و نحوه عملکــرد و
ِ
سایر نیروهای ایدئولوژیکی در همان عصر خواهد بود.
 .۳داشــتن نگاهی کلگرایانه و نه جزئینگر نسبت به اثر :توجه
بــه ایــن نکتــه که واحدهــای زبانــی گفتگوها هســتند و نه جمالت
( ،)Ibid., 72-75مویــد نگاهــی کلیتگــرا و تمامیتگــرا در تحلیــل
رمــان از این منظر میباشــد .بختین مینویســد :وقتی جملهای را
ً
مســتقال و جــدا از زمینه تحلیــل کنیم ،شــواهد راهنماییکننده در
متن مانند تاثیر پاســخ پیشبینیشده ،بازتابش در میان سخنان
دیگــران ،در ادامــه متن و تغییرات جزئــی در موضوع متن که همه
ســخن را از درون تحــت تاثیــر قــرار داده ،گــم میشــوند ،زیــرا ایــن
شــواهد خــارج از آن جملــه منفرد ،به عنوان یک واحــد زبانی ،قرار
دارند (.)Bakhtin, 1994b, 99
 .۴توجــه بــه نیروهــای مرکزگریــز :بختیــن معتقــد اســت کــه در
بررســی رمــان ،دو دســته از نیروهــا وجــود دارد؛ نیــروی مرکزگــرا که
تغییر اثر
خواننــده را بــه ســمت خوانــش وحدانیت جــو و غیرقابــل
ِ
معانی جدیدی از
میکشــاند و نیروی مرکزگریز که موجب میشــود
ِ
اثــر ،متناســب با خود و شــرایط زمانیمان ،خلق کنیــم .این نیروها
درون یــک اثــر وجود دارد و حضــور دیالوگ گونه آنهــا این امکان را
فراهــم میســازد کــه تفاســیر و تعابیر جدیــدی از یک اثر ارائه شــود
(.)Bakhtin, 1981a, 421
بــا توجه به آنچه به عنوان ویژگیهای رمان در نظریات بختین
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محتوایی فضای شهری بر اساس نظریه رمان بختین
تحلیل
ِ

مطرح شد ،ا گر بخواهیم چنین شاخصههایی را در فضاهای شهری
دنبال کنیم ،میتوان به نکاتی که در تصویر 3مشــخص هســتند،
اشاره کرد .در بخش بعدی ،تالش بر این خواهد بود تا این ویژگیها
بــه تفصیــل در مــورد خیابــان چهاربــاغ بــه آزمــون گــذارده شــوند.

 .3فضای شهری به مثابه یک رمان
در تعمیــم روششناســی تحلیــل رمــان بــه تحلیــل محتوایـ ِـی
فضاهــای شــهری در یــک دوره تاریخــی ،ابتــدا میبایســت نقــاط
تشابه رمان به عنوان گونهای از متن و فضای شهری مورد بررسی
قرار گیرند .بدین منظور خیابان چهارباغ اصفهان در عصر صفوی
به عنوان یک نمونه ،مورد آزمون قرار میگیرد.
شاه عباس ۱۰تحت شرایطی بر تخت نشست که توقع حکومتی
بلندمدت برای وی امری بسیار بعید مینمود .در صحنه داخلی،
طــی دوازده ســال پــس از مــرگ شــاه طهماســب ،۱۱قــدرت شــاه به
نحو چشــمگیری کاهش یافته و اختالفات گســتردهای بین ترک و
تاجیک به وجود آمده بود و امیران قزلباش داعیه قدرت داشــتند
ً
(اســکندربیک .)1100 ،1378 ،از نظــر سیاســت خارجــی نیــز تقریبــا
تمام ایاالت غربی و شمال غربی به اشغال عثمانیان درآمده بود و
در شرق هم نیمی از والیت خراسان مورد تاخت و تاز ازبکان بود.
گفتگــو از مباحــث عقیدتــی کــه دولــت صفــوی بــر آنهــا تکیــه
زده بــود ،از بحــث ایــن مقالــه خارج اســت ولــی مهم ،تــاش برای
بهتصویرکشــیدن مفهــوم مشــروعیت و اقتــداری اســت کــه بنــا بــر

دالیل گفته شــده در زمان شــاه عباس توســعه یافت .مشــروعیت
صفویه یا همان درک و شناخت عامه از حق عضو خاندان صفوی
در بهکارگیــری اقتــدار سیاســی ،تــا حــد زیــادی بــر پایــه ارتباطــات
عمومــی مؤثــر اســتوار بــود (مــک چســنی .)113 ،1386 ،ارتباطات
عمومــی مؤثــر بــه ایــن معنــا بــود کــه حکومــت پادشــاهی بایســت
تعهــدات خــود در قبــال احتــرام بــه آداب و ســنن ایــران باســتان و
ً
اقتــدار غیرقابــل وصف آداب شــیعی در زندگی مردم و شــاه را دائما
تصدیــق و اثبــات مینمود (همــان) .حکومت صفوی بــرای اثبات
دائمــی ایــن تعهدات ،از ابــزار تبلیغاتــی موجود (مثل شــرح وقایع
دادگاه ،شــعر ،آ گهیهــای رســمی) و نیــز اجــرای اعمــال نمادیــن
استفاده میکرد (همان).
شــاه عباس پس از تسلط بر امور ،بنا بر دالیل متعدد ،اصفهان
را بــه پایتختــی برگزید".لهــذا دریــن ســال (کــه) مطابق ســت و الف
هجری اســت رأی جهــانآرا بدان قرار گرفت که دارالســلطنه مزبور
(اصفهــان) را مقــر دولــت ابــد مقرون ســاخته عمــارات عالــی طرح
نماینــد .بدیــن نیــت ...زمســتان را بعیــش و خرمــی در دولتخانــه
مبارکــه نقــش جهــان گذرانیــده  ...و ایــام بهار عمــارات عالی طرح
انداخته معماران و مهندسان در اتمام آن میکوشیدند و از دروب
شــهر یــک دروازه در حریــم باغ نقــش جهان واقع و بــه درب دولت
موسو مســت از آنجــا تــا کنــار زاینــدهرود خیابانــی احــداث فرمــوده
چهار باغی در هر دو طرف خیابان و عمارات عالیه در درگاه هر باغ
طــرح انداختنــد و از کنار رودخانــه تا پای کوه جانب جنوبی شــهر
انتهــای خیابــان قرار داده اطــراف آنرا بر امراء و اعیــان دولت قاهره
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گفتگومندی
منطق دیالوگیسممب ک یهیس وممطول م

چند صدایی
ماهیت هک فضمممای مممهکی حابممم تقا

دهنده س یک

ف ضای هکی حایب ا وت .این منطق میتواند س
را طس متقا

متیددی اوممت یس رود را س م

یار ک ا ومممارتار فییی ی ع میانی م ا

بمممداهای

فایتورهای مدارهس

گک ممس طکل تیلی م می یننممدو فممایتورهممایی نظیک

اجیای یالبدی م ا ا ی دیگک ع طکال ع یار ک از طکیق

وممیاوممتهای یهّی وممیاوممتهای مالی وممارتارهای

م ا در نظک گکفتس ود.

فضایی وارتارهای زیبایی نارتی ع ...

حاصل تلفیق تعدادی از ژانرهای ساده

برخورداری از پیوستار زمانی-مکانی

هک ف ضای هکی از تکییب ژانکهای واده مانند ایدهپکدازی
گکفتس یس
طکاحی وارت ع تیهی های َیدی آ ع ...
طکاحا ومممازند گا منتقدا ع  ...ایده های جدید رود را
کاوممات تبک یاتنمما در قالب آ ژانکها یس ابممو از پیش
نارتس دهای دارند تیکیف میینند.

هک فضای هکی در یک پیووتار منیصک س فکد از زما ع
فضمما مم

می گیکد .این پیووممتارها میتوانند عقاید ع

ارزشهای متفاعتی در ک دا تس ا ند یس از تفاعت کایط
تاریخی ع اجتلاعی درعننا وکچنلس میگیکند.

های ویژ گی
براساس
نلودارشهری
های -فضای
تصویر -3نمودار ویژ گی
رمان .کاوات عیژگیهای رما .
فضایهایهکی
عیژگی
تصویک3
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قسمت فرمودهاند که هر کدام باغی طرح انداخته ...و در انتهای
خیابــان باغــی بــزرگ و وســیع  ...طــرح انداخته به بــاغ عباسآباد
موســوم گردانیدنــد و پــل عالــی ...کــه بــر زاینــدهرود بســته هــر دو
خیابــان بــه یکدیگر اتصــال یابد و تــا عباسآباد یک خیابان باشــد
...از آن تاریخ تا حال ...عمارات با صفا و باغات دلگشــا بنوعی که
طــرح کارخانــه ابــداع در عرصــه ضمیر مبارك اشــرف طــرح افکنده
بــود بحیز ظهورآمده در کمــال لطافت و نهایت خوبی اتمام یافت"
(اسکندربیک.)545-544 ،1378 ،
خیابــان چهاربــاغ (تصویــر )4در عصر شــاه عباس بیــش از آنکه
معبــری برای عبور باشــد ،به عنوان محلی بــرای تفریح و گذراندن
اوقــات فراغــت در نظــر گرفته شــده بود .ایــن کارکرد به حــدی بارز
بــوده کــه برخــی از گردشــگران ماننــد اولئاریــوس ،پیــش از آنکــه
از چهاربــاغ بــا عنــوان خیابــان یــاد کنــد ،مینویســد ..." :نزدیــک
پــل زاینــدهرود ،بــاغ وســیع و جالبی بــه نــام چهارباغ وجــود دارد"
( .)613 ،1379همچنین ســایر گردشگران نیز بر اینکه این خیابان
گردشــگاهی عمومی است ،تا کید داشتهاند(شاردن1520 ،1375 ،
و کارری .)67 ،1348 ،یکــی از ویژگیهــای منحصر به فرد چهارباغ
که آن را متفاوت از نمونههای پیشین خود میسازد ،ویژگی آن به

تصویر -4نقشه بازسازی شده چهارباغ در عصر صفوی.
ماخذ( :قلی پور)44 ،1393 ،

عنوان فضایی برای گردش و تفریح به صورت مستقر است(اهری،
 .)53 ،1385قهوهخانههــا و مهمانخانههــای اطــراف (کمپفــر،
 )195 ،1363و دکههای فروش میوه و مربا (فیگوئرا،)221 ،1363 ،
همگی موید این نکته است که چهارباغ محلی برای مکث ،توقف
و گــذران اوقــات فراغــت بوده اســت .جنابادی نیز بــه فراهم بودن
شــرایط تفریــح و خوشگذرانــی و وجــود میخانههــا و قهوهخانههــا
بـ�رای اسـ�تفاده مـ�ردم عـ�ادی اشـ�اره کـ�رده (Mcchensey, 1988,
 .)134این خیابــــان عالوه بر تفریح ،محلی برای برگزاری مراســمها
و نمایشهــای آیینــی و حکومتــی نیــز بــوده اســت :ماننــد مراســم
ســوگواری امام حســین و همچنین
عید قربان و بخشــی از مراســم
ِ
مراس ـمهایی نظیر عید نوروز ،گلریــزان (دالواله )521 ،1380 ،و آب
پاشــان (اســکندربیک ،)838 ،1358 ،همچنیــن بدرقــه شــاه بــه
هنگام ســفر ،سواری و شکار (کمپفر .)232 ،1363 ،برگزاری چنین
کالبــدی آن بــه
مراس ـمهایی در ایــن خیابــان و همچنیــن اجــزای
ِ
طراحی کف و بدنه اســت
عنــوان اولیــن خیابان در ایران که دارای
ِ
(اهری ،)52 ،1385 ،آن را با معابر عهد تیموری متمایز میسازد.
رونــد ســوارهرو کــردن خیابــان به دنبــال ورود اتومبیــل به این
ّ
شــهر ،در عصــر پهلوی منجر به حــذف پله ها ،پرکــردن حوضها و
تسطیح کف آن گشت (آیتاهللزاده شــــیرازی .)20-19 ،1386 ،در
این زمان ،بسیاری از کوشکها و سردرهای اطراف خیابان و درون
باغها ،که به مخروبه تبدیل شــده بود ،فروخته شــدند و به جای
آنهــا مغازههــا و آپارتمانهــای متعدد ســــاخته شــد .ایــن تغییرات
در واقع معبری که گردشــگاهی عمومی بــود ،به یکی از محورهای
اصلـ ِـی تجــاری -اقتصــادی شــهر تــا بــه امــروز بــدل کــرد (همــان).
 .۱.۳گفتگومندی در فضای شهری
اولیــن ویژگی قابل بررســی ،وجود منطــق مکالمهای در فضای
شهریســت .منطق گفتگویی بختین در رمان ،در چند سطح قابل
بررســی اســت :گفتگــوی بیــن شــخصیتهای داســتان ،گفتگوی
نویســنده و شــخصیت هــا ،گفتگــوی شــخصیتها و مخاطــب اثر،
متنـ�ی عناصـ�ر زبانـ�ی بـ�ا یکدیگـ�ر (Kumar, 2015,
و گفتگـ�وی درون
ِ
 .)14-15ا گر بتوان در هر فضای شــهری ،طراح را همان نویســنده
اثــر ،عناصــر و جزییات فضــا را همان واژ گان شــکلدهنده به متن،
شــاخصههای طراحــی (نظیــر امنیــت ،کیفیــت بصــری ،خدمــات
حمــل و نقــل و )...را همــان شــخصیتهای داســتان و مخاطــب
را کاربــر در نظــر گرفــت ،وجود چنین ســطوحی از گفتگــو در فضای
شــهری نیــز قابــل تاییــد اســت .گفتگــو بیــن شــاخصهای فضای
شــهری ،بــه معنــای تاثیــر متقابــل فا کتورهــای الزامــی در طراحــی
و گفتگــوی طــراح و ایــن شــاخصها را میتــوان در چگونگــی بیان
ایدههــا و ایدهآلهــای طــراح در چارچوب اصــول و قواعد هریک از
این شــاخصها دید .به طوریکه رابطه دوسویهای بین ایدههای
طــراح و الزامــات طراحی شــکل میگیرد .گفتگــوی بین مخاطب و
فضا نیز نشــان از رابطه دوطرفه مابین کاربر و فضای شــهری دارد.
کاربــران ،فضــا را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده و همزمــان از آن تاثیــر
درونی اجزای فضــا نیز باید گفت
میپذیرنــد .در توضیــح گفتگوی
ِ
کارکردی
کــه تمــام اجزای یــک فضــای شــهری ،سرشــار از اهــداف
ِ
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معیــن و تأثــرات معناییانــد .از ایــن رو تمــام آنها به ســوی تکمیل
افــق مفهومـ ِـی (جهانبینی) ادرا ککننده جهت گرفتــه و در این راه
یکدیگر را کامل کنند.
همانطــور کــه اشــاره شــد ،گفتگومنــدی بــرای بختیــن روشــی
اســت شناختشناسانه و فرا گیر در بررسی متن .چنین نگرشی به
ّ
فضای شــهری و ندیدن آن به شکل کلیتی قابل تقسیم به اجزای
تشــکیلدهنده به معنای فهم یک فضا از طریق درک گفتگوهای
جاری در آن است .در فهم خیابان چهارباغ در عصر عباسی ،توجه
به دیالوگ طراح (نویســنده اثر) با مخاطب از طریق عناصر طراحی
می تواند توجه ما را به نکات جدیدی جلب نماید .نحوه چیدمان
سلطنتی دو طرف چهارباغ،
فرنگی سردر باغهای
ِ
عمارتهای کاله ِ
عمارت جهان نما (کاخ شاهی و َم ّ
قر شاه برای تماشای خیابان در
ِ
زمــان جش ـنها) در صدر خیابــان و باغ هزارجریــب در انتهای آن و
اتصال دوســوی رودخانه توســط پل اهلل وردیخان ،به گونه ایست
کی مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد.
که نظام ادرا ِ
کمپفــر در مورد باغــات اطراف این خیابان اشــاره میکند که به
نظر میرســد شــاه عباس کبیر نه تنها موقعیت دارالســلطنه خود و
ً
محور توســعه شــهر (چهارباغ) را شــخصا انتخاب کرده است ،بلکه
در مــورد انــدازه و طراحـ ِـی باغهــای اطــراف چهاربــاغ ،هماهنگ با
زمینهــای اطــراف نیز تصمیمگیــری میکرده اســت (.)148 ،1360
همچنیــن اشــاره به ایــن نکته که توجــه به این شــکل از چیدمان
ّ
غربی خیابان چهارباغ،
به حدی بوده که در باغ مثمن در ابتدای ِ
ـارت ســردر ،تنهــا قســمت ســاخته شــده در باغ اســت (عالمی،
عمـ ِ
 ،)76 ،1385اهمیــت ایــن چیدمــان را مشــخص میســازد .شــاه
عبــاس بــه عنــوان طراح و یــا حداقــل ناظر مســتقیم بــر طراحی در
اقتدار آســیبدیده حکومت ،ســعی
شــرایط نیاز شــدید به احیای
ِ
ـان صحیــح عناصــر قــدرت در طــول این
دارد بــا اســتفاده از چیدمـ ِ
خیابــان ،جهان ادرا کـ ِـی مخاطب را تحت تاثیر قرار داده و گفتمان
قدرت را جاری سازد.
همچنیــن بررســی معنایـ ِـی خیابــان چهاربــاغ بــا توجــه بــه
دیالوگــی کــه مخاطــب عصــر عباســی بــا ایــن فضــای شــهری برقرار
میکــرده ،کاملتــر بــه نظر میرســد .در ایــن نگرش ،متــن بیرون از
خواننــده باقــی نمیمانــد بلکه حوزه تمــاس خواننــده و متن غنی
و تولیدکننــده معانــی اســت و در فراینــد تعاملـ ِـی تولیــد معانــی کــه
در ایــن منطقــه اتفــاق میافتــد ،خواننــده حــدودی از معانــی و
ارزشهـ�ای متـ�ن را درونـ�ی میکنـ�د ( .)Davidson, 1993, 12ایــن
ـدی کاربر بدل
درونیــات ســپس به بخشــی از عکسالعملهای بعـ ِ
میگــردد و بــه این صورت ،معانـ ِـی حاصل از مکان را دوباره شــکل
میدهــد .بدیــن شــکل تحلیــل معنایــی و تاریخـ ِـی چهاربــاغ برای
پژوهشــگر معاصر کــه با محــوری تجاری-اقتصادی مواجه اســت،
َ
کالبدیش در عصر صفوی میســر
تنهــا از طریق بررســی ویژگیهای
برگزاری جش ـنهای حکومتــی و آیینی
نمیگــردد .به نظر میرســد
ِ
و مراس ـمهای مذهبــی در ایــن خیابــان ،میتوانســته مفاهیــم
ذهنـ ِـی مخاطبــان صفــوی را تحت تاثیر قــرار داده و معنایی دوباره
ببخشــد .در این شــرایط ،قلمدادکردن چهارباغ به عنوان محوری
ً
صرفــا ارتباطــی و تفریحــی ،میتواند فهم ناقصی از ایــن مکان ارائه

بحرانی به تخت رســیدن شــاه عبــاس و نیاز
دهــد .نظــر به شــرایط
ِ
مبــرم حکومــت بــه همبســتگی مــردم و حفظ اتحــاد ،میتــوان به
ایــن خیابــان بــه عنــوان حــوزه توســعه همبســتگی مکانیکــی کــه
نــه بــر تمایزات بلکه بــر ایدئولوژی برخاســته از تشــابهات بین اجزا
(تشــابهات دینی و ملی) اســتوار اســت ،نیز توجه نشان داد .بدین
شکل ،تفاوتهای طبقاتی و جنسیتی در پرتو تقویت نقاط تشابه
در خالل این مراســمهای باشــکوه ملی نادیده گرفته میشــد و به
یکــی از راهکارهای خلق هویت جمعی و دســتیابی به همبســتگی
اجتماعی ۱۲در عصر صفویه بدل میگشت.
ملــت و هویــت ملــی ،۱۳ســاختارهای اجتماعــی هســتند کــه
اغلب به شــکل ذاتی وجود ندارند بلکه به دلیل مســایل سیاسی،
فرهنگـ�ی و تا کتیکهـ�ای بومی شـ�کل میگیرنـ�د (Clifford, 1988,
 .)12نکتــه مهــم در شــکلدادن بــه یــک ملــت ،ایجــاد رابطــهای
معنوی بین مردم و مکان اســت؛ رابطهای خاموش ناشــدنی بین
ً
افـ�راد و سرزمینشـ�ان ( .)Penrose, 1993, 29معمــوال در شــرایطی
که پیوند بین اعضای جامعه و بین مردم و مکانها ،بسیار ضعیف
و شــکننده است و احتیاج به توجه و مراقبت دارد ،هویتبخشی،
بیــش از آنکــه بــه شــکل طبیعــی ،تدریجــی و درونی صــورت گیرد،
بــه شــکل دورهای و بــا کمــک نیروهــای اجتماعــی ،شــکل خواهد
گرف��ت (.)Clifford, 1988, 12; Jackson and Penrose, 1993
گیری دولت-ملتهای مــدرن در اروپا ،نیاز به
به طور مثال شــکل ِ
تقویــت هویت ملــی را ایجاد و اختراع ســنتهای جدیــد برای رفع

چهارقسمتی شهر هرات و باغهایی که
تصویر  -5نقشه شهر هرات در عصر تیموری .طر ح
ِ
در اطراف شهر جهت تثبیت قدرت و گسترش قلمرو ساخته شده اند.
ماخذ ( :براساس نقشه)Allan, 1983:
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ایــن مشــکل رواج پیــدا کرد .ســنتهایی مثل ســرود ملــی ،پرچم
ملــی و نظایــر این کــه بتوانند ارزشهــا و مفاهیم جدیــدی را برای
مل��ت تعری��ف کنن��د ( .)Hobsbawm, 1983, 1در شــرایطی که یک
فرهنگی
ملــت بــا هویتــی تاریخی ،بــه دالیل متعــدد مانند هجــوم
ِ
کشــورهای بیگانــه با هویتــی در معرض خطر مواجه اســت ،اختراع
ســنتها ،جش ـنها و آیینها لزومی ندارد بلکه تنها الزم اســت که
فرهنگی موجود در همان جوامع احیا گردند
ســنتها و آیینهای
ِ
ً
( .)Featherstone, 1993, 178کرتزر توضیح میدهد که با مشــترکا
گریســتن ،ادای کلمــات یکســان و یــا انجام رفتارهای مشــابه برای
برگزاری آیینهاســت که افــراد خود را در
هدفــی مشــترک در خالل
ِ
ی��ک اتحاد وصفناش��دنی با یکدیگر احس��اس میکنن��د (Kertzer,
ً
 .)1988, 62به نظر میرســد این دقیقا همان فرایند هویتبخشــی
اســت که در عصر صفوی با دقت تمام و با کمک گرفتن از طراحی
دقیق مکانها ،به اجرا گذاشته میشدهاست.
 .۲.۳چند آوایی
یکــی از مهمتریــن وجــوه تمایــز نظریــه بختیــن در انطبــاق
بــا مفاهیــم معمــاری و شهرســازی نســبت بــه ســایر تئوریهــای
زبانشناســانه ،توجــه بــه ویژگــی چنــد آوایـ ِـی رمــان اســت .بدین
شــکل کــه در یک متـ ِـن چندصدا ،مفاهیم و معانــی به جای اینکه
در قالب جمالت یک طرفۀ هنرمند بیان شوند ،در قالب مناظرات
و گفتگوهــای چنــد طرفــه در خــال داســتان ،روایــت میگردنــد.
بدین شــکل معانی مســتخرج از یک فضای شهری ،حاصل تقابل
و در عیــن حــال ترکیب صدای نیروهایی اســت که مــکان را روایت
میکننــد .در حقیقــت فضاهــای شــهری ،رمانهایــی هســتند که
در آن صداهــای مختلفــی حضور دارد که هیــچ یک قدرت کامل و
مطلق را در انحصار خود ندارد و حتی صدای طراح نیز وجه غالب
را به خود اختصاص نمیدهد.
هماهنگی
در حقیقت طراح شهری همواره ایدههای خود را در
ِ
ســایر فا کتورها نظیر عملکرد ،ســاختارهای فضایی ،ســاختارهای
زیباییشناســانه ،نظــرات کارفرمــا ،شــرایط اجتماعــی و ...بــه کار
میبنــدد .همیــن چندآوایــی اســت که تحلیــل معنایـ ِـی فضاهای
شــهری را بــه ســوی تکثــر پیــش میبــرد .لذا ا گرچــه دشــوار به نظر
میرســد ،امــا پژوهشــگر میبایســت در تحلیلهــای خــود ،از همه
ایــن صداهــا پرد هبــرداری کنــد در حالی کــه بنا بر منطــق پژوهش
خود ،بر برخی از آنها تا کید بیشــتری دارد .به طور مثال در تحلیل
فــرم نوظهــور و هندسـ ِـی چهاربــاغ ،میتــوان آن را برنام ـهای بــرای
نمایش اقتدار شــاهانه در خالل مناســکی باشــکوه و تبدیل مکان
بــه تجســمی از اقتــدار سیاسـ ِـی حکومــت صفــوی در ناخــودآ گاه
سا کنان شهر دانست؛ اما همزمان نباید از نقش سرعت در اجرا به
صدایی این فضاهای شــهری،
عنوان یکی از آواهای مهم در چند
ِ
در بــه وجــود آمــدن هندســه غیرارگانیــک در نوآبادهــای صفــوی
غاف��ل ش��د ( .)Falahat & Shirazi, 2012, 620بــه نظر میرســد که
در گذشــته ،اغلــب طر حهای شــهری که به صورت فرمایشــی و به
شــکل خلقالســاعه ایجاد میشــدند ،از فرمهای هندســی تبعیت
داشــتند ،ماننــد طــرح نوســازی پاریــس توســط بــارون هوســمان

و طــرح اصالحــات رضاشــاهی در ا کثــر شــهرهای ایــران .از ســوی
دیگــر گروهــی از پژوهشــگران طــرح خیابــان چهاربــاغ را برخاســته
برقــراری پیوند دائم ســرزمین تحت
از هندســه بــاغ ایرانــی و بــرای
ِ
فرمــان صفوی با مهمترین مفهوم دینی مســلمانان یعنی بهشــت
توصی��ف ش��ده در ق��رآن میدانن��د (.)Hghighatbin et al., 2012
آرمانی شاه عباس
همچنین گروهی ،از تاثیر هندسه پایتختهای
ِ
یعنــی هــرات (تصویر )5به عنوان محل اقامت وی در دوران والیت
پادشــاهی
عهــدی و پاســارگاد به عنوان نشــانی از تداوم آیینهای
ِ
ایـ�ران باسـ�تان ،بـ�ر طـ�رح چهاربـ�اغ سـ�خن میگوینـ�د (Walcher,
 .)1998, 339لــذا بــه نظر میرســد بیتوجهی به پدیــده چندآوایی
در شــناخت فضاهــای شــهری ،میتواند درکی ناقــص از آن فضا در
معرض توجه پژوهشگر قرار دهد.
ً
 .۳.۳پیوســتار زمانی-مکانــی ،ایدهای کامال قابل درک اســت.
هیچ تجربهای بدون فضا و زمانی که در آن به وقوع میپیوندد ،معنا
ندارد .این به این معناســت که هر فضای شــهری در یک پیوســتار
منحصــر بــه فــرد از زمــان و فضــا شــکل میگیــرد .در هــر موقعیــت،
پیوســتارها ،میتواننــد عقایــد و ارزشهــای متفاوتــی در بر داشــته
باشند که از تفاوت شرایط اجتماعی سرچشمه میگیرند .از این رو،
درک شرایط زمانی -فضایی و در نتیجه شرایط اجتماعی که مکان
اجتماعی
در آن شــکل گرفته و همچنین شــرایط زمانی-فضایی و
ِ
دوره تاریخــی که مکان در آن مورد تحلیل قرار میگیرد باید در نظر
گرفته شود .زیرا نحوه تفسیر و ادرا ک یک بنا یا یک فضا ،میتواند
در طول زمان تغییر کند و همچنین برای مردمانی با فرهنگهای
متفــاوت نیــز میتواند متفــاوت جلــوه کنــد (.)Whyte, 2006,171
اثرگذاری
بــه طور مثــال ،درک ابعاد نمایشــی چهاربــاغ و نحــوه
ِ
مفهومی مخاطب ،در راستای احیای
چنین صحنهآراییای بر نظام
ِ
قدرت تضعیف شــده حکومت مرکزی ممکن است برای پژوهشگر
معاصر که نگاهش با انواع طراحی بدنه در مقیاسهای فرا انسانی
انباشــته شــده ،دشوار باشــد؛ اما زمانی که بدانیم پیش از آن هیچ
طراحی بدنه و کف برخوردار نبوده اســت
معبــری در ایران حتی از
ِ
(اهری ،)52 ،1385 ،چه برسد به اینکه در ساخت آن تا این حد به
تقارن و شکوه جدارهها توجه شود ،ابعاد نمایشی این خیابان بهتر
آشــکار میگردد؛ به طوریکه دالواله ،تحت تاثیر عظمت چهارباغ،
آن را بــا گردشــگاههایی در روم ،ناپــل ،جنوا و پالرمو مقایســه کرده
و معتقــد اســت ایــن خیابــان دارای عظمتی بینظیر اســت و هیچ
یــک از خیابانهــای نام بــرده به پــای آن نمیرســند (.)42 ،1370
از ســویی دیگــر ،ا گرچــه تولــد چهاربــاغ بــه عنــوان نمونــۀ
کمنظیــری از فضــای جمعــی در مقیــاس شــهری میتوانــد از منظر
وجــه نمایشگونــه دولــت شــاه عبــاس صفوی بــه واســطه برگزاری
مراس ـمهای ملــی ،مذهبــی و شــاهانه مــورد توجــه قــرار گیــرد ،اما
همزمــان نمیتــوان بــه شــرایط اجتماعــی در صحنــه بینالمللــی
گیری چنیــن فضاهایــی را ممکــن میســاختند نیــز،
کــه شــکل ِ
۱۴
بیتوجــه مانــد .در قــرن  16و  17میــادی ،ظهــور دولــت ارضــی
بــه عنــوان شــکل جدیــدی از سیاســت از انگلســتان در غــرب
تــا لهســتان در شــرق ،همــراه بــا توســعه بــازار جهانــی ،منجــر بــه
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محتوایی فضای شهری بر اساس نظریه رمان بختین
تحلیل
ِ

شــکلگیری انجمنهــای اجتماعــی ،میادیــن شــهری و فضاهــای
ـناختی جدیــدی شــد کــه در نهایــت
تجمــع و فرهنــگ زیباییشـ
ِ
گیری نوع جدیدی از قلمرو عمومی شـ�د (Rahimi,
منجر به شـ�کل ِ
 .)2011, 11همچنین در سرزمینهای غیراروپایی نیز از کشورهای
ـتعمراتی آمریــکا گرفتــه تــا چیــن ،از ســرزمین عثمانی تــا ژاپن،
مسـ
ِ
تغییــرات در اقتصــاد جهانــی ،توســعه قــدرت دولتهــای مرکزی و
الگوهــای جدید شهرنشــینی ،منجر بــه ظهور نا گهانـ ِـی قلمروهای
ً
اجتماعی مختلف و جدیدی که لزوما شبیه مدل اروپایی نبودند،
شــد ( .).Ibidنتیجــه شــکلگیری چنیــن روابــط اجتماعـ ِـی جدید،
گیری فضاهای جمعی در مرا کز بزرگ شــهری در کشــورهای
شــکل ِ
تج��اری آن عص��ر ب��ود ( )Ibid., 12کــه میتوان چهاربــاغ را نیز
مه��م
ِ
نمون ـهای از چنیــن فضاهایــی همــگام بــا تحــرکات جهانــی در این
زمینه قلمداد نمود.
 .۴.۳ژانر
درک مفهوم ژانر در فضای شــهری پیچیده به نظر میرســد .در
مــورد فضای شــهری میتوان هــر یک از مراحل فرایند شــکلگیری
(ایدهپــردازی ،طراحــی ،اجرا ،تحلیلهای َبعــدی و  )...را به مثابه
یــک ژانــر دانســت .در ایــن حالــت ،ســرمایه گــذاران ،طراحــان،
ـدان یــک مــکان ،ارزشهــا و ایدههای
ســازندگان ،کاربــران و منتقـ ِ
جدیــد خــود را در قالــب ژانرهــای از پیــش شــناخته شــده تکــرار
میکننــد .آنهــا انتخابهــای خــود را بــر اســاس تجربیاتشــان در
چارچوبهای آن ژانر ،شکل میدهند.
در ایــن صــورت ،برای تحلیل یــک مکان ،به جای جســتجوی
مجزا میان پالن ،نما ،مبلمان شهری ،ساختمانها و  ،...باید آنها
۱۵
را بــه شــکل ژانرهای متفاوت دید .آنگاه میتــوان مراحل انتقالی
کــه در فرایند توســعه یک مــکان (تغییر ژانرها) اتفاق افتاده اســت
را تحلیــل کــرد .اصــول مراحــل طراحی ،ســاخت و اســتفاده از یک
بنــا ،بســیار متفــاوت از هــم هســتند؛ امــا در هــر پــروژه ،ایــن ژانرها
بــه واســطه گروهــی از مراحــل انتقال به هــم مرتبط میشــوند و در
نهایــت محصــول نهایی را شــکل میدهند .همانطــور که یک ایده
تــا تبدیلشــدن به یک مکان از ژانری به ژانــر دیگر حرکت میکند،
تغییــرات مکــرری را متحمل میشــود؛ امــا ارتباطی دنبال ـهدار بین

تصویر  -6کاسادل فاشیو.
ماخذ)www.en.wikipedia.com(:

همــه آنهــا وجود دارد و هر ژانر به شــکل موثری بــر ژانرهای دیگر اثر
میگذارد .بدین شــکل پژوهشــگر ابتدا میبایست منطق هر ژانر را
کــه بــر اثر انباشــتههای تاریخی و از طریــق تاثیر تعداد بیشــماری از
الگوهای پیشــین ،در آن رســوب کرده اســت ،درک کند ،سپس به
بررسی رابطه بین این ژانرها بپردازد.
معانی مســتتر در یک
در مطالعــه ایــن مراحل انتقال اســت که
ِ
فضــای شــهری ،میتواننــد یافــت شــوند .زمانی کــه یــک کارفرما،
آرمانهــا و ارزشهایــی را بــرای یــک پــروژه تصــور میکند و ســپس
طراح براســاس شــرایط پروژه ،ایدههایی را در ذهن میپروراند ،آن
آرمانهــا و ارزشهــا ،تــا حــدودی تغییــر خواهد کرد .یک پــروژه در
مرحله انتقال از ایده به طرح ،ساخت و حتی ارتباط با کاربران نیز
ممکن است دچار تغییراتی در معنا گردد .تفسیر این جابجاییها
و انتقالهــا ،پیچیــده و دشــوار خواهــد بــود و مســتلزم اطالعــات
جامع پژوهشــگر نســبت به هر ژانــر ،اصول و پتانســیلهایش برای
روشنکردن معانی و یا حتی پنهانکردن آنها است.
برای روشــــــــــــن شــــــــــــدن چنین پیچیدگیهایــــــــــــی میتوان
۱۷
به بنـ ـ ـ ـ ـ ــای کاســــــــــــا ِدل فاشــــــــــــیو ۱۶اثــــــــــــر جوزپــــــــــــه ِترا گانی
اشـ ـ ـ ـ ـ ــاره کرد (تصویر  .)6ترا گانی ساختمانش را سمبل ایدههای
فاشیسم معرفی میکرد درحالیکه گروهی از پژوهشگران آن را سمبل
شناسی راسیونالیستی ( )Benton, 1995, 40و گروهی دیگر
زیبایی
ِ
زدایی مدرنیسم و شاهدی بر نارسیسم خودخواهانه
الگوی انسان ِ
ترا گان ـ ـ ـ ـ ـ��ی ( )Schumacher, 1991, 139-170میدانند .علت این
اتفاق پیچیده را تنها میتوان در تغییر ژانرها که تغییر معانی را به
همراه دارند جســــــــــــتجو کرد .ترا گانی در تالش برای جلب رضایت
کارفرما که نماینده حکومت فاشیستی است ،طرح خود را تجسم
جمله معروف موسیلینی "فاشیسم یک خانه شیشهایست" معرفی
میکند .اما پس از فروپاشی فاشیسم در ایتالیا طرفداران ترا گانی
برای جلوگیری از تخریب این ســــــــــــاختمان پیشرو و در دفاع از آن،
ترا گانی را از سیاستهای زمانهاش جدا ساخته و کاسا دل فاشیو
شناسی راسیونالیستی معرفی کردند .سپس با آرام
را سمبل زیبایی
ِ
گرفتن اوضاع ،تاریخنگاران بعدی این بنا را شاهدی بر جاهطلبیها
و تناقضگوییهای فاشیسم دانستند (.)Benton, 1995, 40
همچنین در مورد چهارباغ میتوان به این نکته اشــاره داشــت
کــه این خیابــان با ایــدۀ محــور نظامدهنــده ســاختار نوبنیادهای
شــاه عبــاس و به شــکل باغی عظیــم طراحی و اجرا گردید .ســپس
بــه دلیــل ظرفیتهای کالبدیش برای برگــزاری تجمعات عظیم به
ـزاری مراســمهای ملــی و مذهبــی در مقیاس شــهری به
محــل برگـ ِ
شکل مناسبتی و محل تفریح و خوشگذرانی به شکل روزانه بدل
میگردد .با شروع دوران پهلوی و به دنبال ورود اتومبیل و تبدیل
بســیاری از کوشــکها و ســردرهای اطــراف خیابــان بــه آپارتمان و
مغــازه ،بــه یکی از محورهای اصلــی تجاری -اقتصادی شــهر تغییر
چهــره میدهد .امروزه نیــز با ادامه غلبه کارکرد تجاری و اقتصادی
بــاور ایــن حقیقــت کــه روزگاری چهاربــاغ بــه مثابــه یک گردشــگاه
عمومــی عمــل میکــرده ،دشــوار بــه نظــر میرســد .حتــی توجه به
نقــش این محور در تنظیم معادالت قــدرت در دوره صفویه بدون
توجه به این تغییر ژانرها نیز دشــوار به نظر میرســد .به طور مثال
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پیــش از این نیز اشــاره کردیم کــه چهارباغ به عنوان حوزه توســعه
همبســتگی مکانیکی میتوانســته در رسیدن به وحدت و انسجام
ّ
ملــی موثــر واقع گــردد .اما ایــن پدیده وجــه دیگری نیــز دارد یعنی
بــه جای آنکه فرض کنیم چهارباغ به شــکل پیشــینی برای چنین
منظوری ســاخته شده است میتوان گفت که این محور به شکل
برگزاری کارناوالها بدل شده است .همان
پسینی به محفلی برای
ِ
ـهری آزادی،
ـ
ش
آرمان
قلمرو
به
آنها
خالل
در
جش ـنهایی که مردم
ِ
ِ
ِ
برابــری و وفور نعمت وارد میشــوند (نولز .)10 ،1391 ،جش ـنهایی
که نیرویی رهاییبخش برای قشر یا تفکر سرکوب شده هستند .در

چنین شــرایطی اســت که به اعتقاد فوکوگرایان جشــنها همچون
ســوپاپ اطمینان و یا نوعی بیان کنترل شــده عمل میکنند که با
تمســخر قدرت مسلط تنها در جهت تحکیم آن برمی آیند (سلدن
و ویدوســون .)212 ،1384 ،رحیمــی بــه تفصیــل در بــاب چنیــن
تفکــرات معترضــی در دوره صفویــه ســخن گفته و البته رشــد ّکم ِی
گســترده قهوهخانههــا را در این دوران ،به عنــوان گونه جدیدی از
فضــای اجتماعی در وا کنش به چنین اعتراضاتی میداند (.)2012
برگــزاری چنیــن جشــنهایی را برخاســته از کنتــرل
لــذا میتــوان
ِ
نامحسوس چنین قشر سرکوب شدهای دانست.

نتیجه
جدول -1روششناسی تحلیل معنایی فضای شهری بر اساس نظریه بختین.

شناسی بختین
نکات کلیدی در تحلیل فضاهای شهری بر اساس روش
ِ
1

توجه به پیچیدگیهای
فضای شهری

2

توجه به تکثر معانی

3

توجه به بستر تاریخی و
اجتماعی

4

حفظ نگاه کلگرا و
همهجانبهگرا در طول
فرایند تحلیل

تالش برای درک فضای شهری به عنوان محصولی در ظاهر وحدانیت یافته اما انباشته از ناهمگونیها و پیچیدگیها
به معنای تغییر در فهم حقیقت یک مکان در بستر زمان است که ناشی از ماهیت دیالوگ محور آن است.
به معنای وجود ظرفیت تعابیر متعدد از یک فضای شهری به دلیل ساختار چندوجهی (چندآوایی) آن
ارزشی حاصل از تفاوت شرایط اجتماعی در هر دوره
به معنای توجه به تفاوتهای ایدئولوژیکی و
ِ
مدنظر قرار دادن امکان تغییر معانی در فرایند انتقال از ژانری به ژانر دیگر
بررسی همه منابع مادی یا غیرمادی ،نوشتاری یا غیرنوشتاری که محصول نهایی را در ژانرهای مختلف
به معنای
ِ
شکل داده و آشکار ساختن ارتباط این مدارک در منطق هر ژانر

در پایان به نظر میرســد با توجه به آنچه بررسی خیابان چهارباغ
در عصر عباسی نشان داد ،در گسترش نظریه رمان بختین در تحلیل
محتوایــی فضاهای شــهری ،میتوان ویژگیهایی را کــه وی در مورد
ِ
رمــان (گونــه داســتان) مطــرح میســازد را بــرای فضاهای شــهری نیز
همانطور که در تصویر 3به آن اشاره شد ،بر شمرد .در چنین شرایطی،
محتوایی
شناسی تحلیل رمان وی را نیز در تحلیل
شاید بتوان روش
ِ
ِ
تاریخی به خصوص ،دنبــال کرد .لذا
فضاهــای شــهری در دورههــای
ِ
تئــوری خوانش بختین که پیش از این توضیح داده شــد،
بــر مبنای
ِ
همچون یک رمان ،واحدهای تشکیلدهنده یک مکان در رابطه با
یکدیگر و در رابطه با مفاهیم توصیفی ،تاریخی و انعکاسی قرار دارند.
بنابرایــن در تحلیــل فضــای شــهری ،واحدهــای تاثیرگذار بــر معنای
مــکان بایســت به شــکل مجموعههایی دیده شــوند که بــر محتوای
آن اثر میگذارند .این بار ســاختمانها به عنوان واژگان زبانشناســی
شــهری دیده نمیشــوند بلکه آنچه مهم و تاثیرگذار است ،مفاهیمی
است که در رابطه بین این واژگان نهفته است .در نظریه بختین ،هر

مجموعه یک حلقه از زنجیره گفتگو اســت و معنیکردن آن در بســتر
زمان و فضای به خصوصی اتفاق میافتد که برای ما به شکل محیط
اجتماعی و تاریخی معنا پیدا میکند .این بدین معناســت که عامل
تعیینكننده عملیات معنا در متن شهر ،برتری بافت بر متن است.
محتوایی
شناســی بختینــی در تحلیل
در نهایــت ،منطق روش
ِ
ِ
فضاهای شــهری را بر اســاس آنچه به عنوان خط مشــی بختین در
بررســی منتقدانــه رمــان در بخــش  4گفته شــد ،میتــوان در چند
نکته خالصه کرد (جدول .)1
هرچنــد کــه بــه واســطه پیچیدگیهــای حا کــم بر نظریــات وی
و همچنیــن فقــدان ســاختاری نظاممنــد در بیــان تئوریهایــش،
ســازی این شــیوه
ایــن پژوهــش تنهــا مقدمهای اســت برای پیاده
ِ
از خوانــش متــن در پژوهشهــای مرتبــط با ادرا ک معنــای مکان.
بــه نظــر میرســد روششناســی بختین ایــن ظرفیــت را دارد که در
شناســی تحلیــل
پژوهشهــای آتــی بــه چارچوبــی مــدون در روش
ِ
شهری تاریخی بدل گردد.
معنایی فضاهای
ِ
ِ

سپاسگزاری
حمایــت مالــی و معنــوی رســاله دکتــری نگارنــده اول که مقاله حاضــر برگرفته از آن اســت ،به عهده شــهرداری اصفهان بوده اســت که
بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی نگارندگان را اعالم میدارد.
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I

nterpreting the meaning of urban spaces is a
controversial subject in urban studies. There are
different approaches from qualitative to quantitative
to analyzing and understanding the meaning of a
place. However, these attitudes are formed based
on analyzing data derived from researchers or users. Hence, appearance of difficulties happens in
interpreting historical place during special historical period. When there is no chance to have users
or researchers experience. It seems that the best
method in these cases is, considering urban spaces
as a text and understanding their meaning via reading theories. The principle theoretical basis of this
article is emphasizing on M.M.Bakhtin’s reading
theory. The paper explores urban spaces as a particular text, novel, and takes the conceptual framework of Bakhtin’s novel theory into consideration
for content analyzing of places. Bakhtin mentioned
special characteristics for novel, and discussed that
the problem of other reading theories is disregarding these differences. Polyphony, dialogism, chronotopy and complexity in genres are characteristics he
mentioned about novel. Dialogism and the tensions,
resolutions, and reformations of language and ideas
under these conditions, is the central mechanisms of
interpretation. Variety of genres means the novel as
a whole is multiform in style and variform in speech
and voice, means several heterogeneous stylistic
unities, often located in different linguistic levels and
subject to different stylistic controls. Polyphony is
a feature of narrative, which includes a diversity of
points of view and voices. It means novel does not
appear to aim for a ‘single vision’ and goes beyond
simply describing situations from various angles.
The chronotope is how configurations of time and
space are represented in language and discourse.

A social language, then, is a concrete socio-linguistic
belief system that defines a distinct identity for itself
within the boundaries of a language that is unitary
only in the abstract. As it will be discussed in detail,
Bakhtin outlines new directions for the study of stylistics: The study of the novel must start from an acknowledgement of heteroglossia and be grounded in
a view of language as social and historical, dialogic
and dynamic, which give rise to yet new possibilities
for representation and interpretation. It seems that
the concept of, Bakhtin’s novel theory which entered
the scientific field, theoretically, can revised classic
viewpoints of social science and humanities. There
for, it can be used as a tool for analyzing subjects
in various disciplines like science, philosophy, sociology and etc. Besides, planning and urban design
can also use it as an analytical method. Grounded
on this conceptual framework, this paper seeks to
demonstrate that the dimensions of novel can be
adapted to urban spaces. The achievement of this
research is to develop a structural and substantial
analysis method borrowing the concept of novel
reading from linguistics, and to elaborate a tool for
the meaning analysis in a historical urban research
scope. This methodology is applied in a case study
sample and novel characteristics are tested in ‘Chahar Bagh’, a historic street in the city of Isfahan, during Safavid era.
Keywords: Urban Spaces, Content Analyzing,
Novel, Mikhaeil Bakhtin, Isfahan Chaharbagh.
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