
1 حیدری  پریسا 

نگاهی به »از شار تا شهر«، مشروطه و مدرنیته در شهر؛ 
در گفتگو با دکتر سید محسن حبیبی

دکتــر ســید محســن حبیبی، اســتاد رشــتۀ شهرســازی 

دانشــکدۀ شهرســازی پردیــس هنرهای زیبای دانشــگاه 

تهــران اســت. او در ســال 1360 از رســالۀ دکتــری اش 

بــا عنــوان »ترکیــب شــهری از شــهری ســنتی به شــهر 

نویــن« در دانشــگاه پاریــس دفــاع کــرد. حبیبــی، عضــو 

پیوســتۀ ایکومــوس و نیــز عضــو پیوســتۀ دوکومومــوی 

ــرده  ــف ک ــیاری تألی ــای بس ــت. وی کتاب ه ــران اس ای

اســت، از جملــه: »خاطــرۀ شــهر«، »قصــۀ شــهر«، »از 

شــار تــا شــهر«، »شــرح جریان هــای فکــری معمــاری 

و شهرســازی در ایــران معاصــر« و »اســتخوان بندی 

شــهر تهــران«. هم چنیــن در همــکاری بــا خانــم زهــرا 

اهــری، چندیــن کتــاب دربــارۀ مکتــب االهــی اصفهــان 

در شهرســازی نوشــته اســت.

گــروه مطالعــات معمــاری ایــران در ســمیناری از 

ــاری و  ــات معم ــارب مطالع ــت های »تج ــله نشس سلس

ــی  ــن حبیب ــید محس ــر س ــان دکت ــازی«، میزب شهرس

بــود کــه در تاریــخ 13 آذرمــاه 1396 از ســاعت 14 تــا 

16، در ســالن قطــب علمــی فنــاوری معمــاری پردیــس 

ــد. در  ــزار ش ــران برگ ــگاه ته ــای دانش ــای زیب هنره

ــاب  ــث کت ــناختی بح ــه، از روش ش ــن جلس ــدای ای ابت

»از شــار تــا شــهر« ایشــان ســوال شــد کــه طبــق نظــر 

ــق  ــاب، طب ــن کت ــث ای ــاختار بح ــی، س ــر حبیب دکت

نظریــۀ وبــری اســت و کل بحــث، یــک جریــان را دنبال 

ــس از  ــت. پ ــی کار اس ــدت اجتماع ــد و آن، وح می کن

آن، دکتــر حبیبــی بــه صحبــت دربــارۀ مشــروطه کــه 

مالقــات مدرنیتــه بــا جامعــۀ ایرانــی اســت، پرداختند و 
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ــران دورۀ  ــرای جامعــۀ ای از دســتاوردهای مدرنیتــه ب

قاجــار، مفاهیــم و مضامیــن نــو ســخن گفتنــد. 

و  اروپایــی  تفــاوت مدرنیتــۀ  از  ســپس پرســش 

ــدال  ــی ج ــۀ اروپای ــه در جامع ــد و اینک ــی ش ایران

ســنت  و  وســطایی  قــرون  ســنت  بیــن  نظــری 

ــن  ــران، ای ــی در ای ــد، ول ــود می آی ــه وج ــد ب جدی

جــداِل نظــری اتفــاق نیفتــاده اســت. ســید محســن 

ایــن نگــرش را دیــدگاه ســید جــواد  حبیبــی، 

بــه توضیحــات مربوطــه  و  طباطبایــی دانســتند 

ــد  ــرح ش ــواالت مط ــن س ــه، ای ــد. در ادام پرداختن

کــه مدرنیتــه ایرانــی چگونــه بــا مدرنیزاســیون 

ــا  ــوع در دورۀ رض ــن موض ــرا ای ــد؟ و چ ــه ش مواج

ــی  ــر حبیب ــاوت می شــود و در آخــر، دکت شــاه متف

بــه ارتبــاط و تعامــل شــهر بــا گذشــتۀ خــود پاســخ 

ــت  ــای گسس ــر مبن ــاط ب ــن ارتب ــه ای ــد؛ اینک دادن

ــل؟ ــا تعام ــت ی اس

  بخــش اول( ســاختار کتــاب »از شــار 
تــا شــهر«

1( در رابطــه بــا کتــاب »از شــار تــا شــهر«تان، 

ــد،  ــح داده ای ــاب توضی ــۀ کت ــه در مقدم ــور ک همان ط

از یــک ســاختار مارکسیســتی یــا ایدئولــوژی اقتصــادی 

ــاهد  ــد )ش ــتفاده کرده ای ــث اس ــناختی بح در روش ش

ایــن دلیــل هــم، اســتفادۀ بســیار زیــاد از احمــد اشــرف 

اســت(. امــا وقتــی بــه دورۀ اصفهــان و مکتــب اصفهــان 

ــه  ــان جــدا می شــوید، ب می رســید، از ایــن روِش خودت

ــی اســت  طــوری کــه احســاس می شــود بخــِش جدای

ــه  ــه ب ــد ک ــمتی می روی ــه س ــان، ب ــب اصفه و در مکت

ســنت گرایان  بی روشــی  روش  بــه  می رســد  نظــر 

می پیوندیــد. چــرا ایــن تغییــِر روش اتفــاق افتــاده 

ــیر  ــان را تفس ــب اصفه ــن مکت ــود ای ــه می ش و چگون

کــرد؟ بــا توجــه بــه اینکــه بخشــی از عبــارت »مکتــب 

اصفهــان« متعلــق بــه خــود شماســت و خودتــان ارائــه 
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کرده ایــد؟

در رابطــه بــا قســمت اول پرســش، دکتــر ســید 

ــه تعبیــر  ــوط ب ــن اســتدالل را مرب محســن حبیبــی ای

ــه  ــه و ن ــه در مقدم ــد، ن ــخصی می دان ــت ش و برداش

در نــگارش متــن، چنیــن مطلبــی گفتــه نشــده اســت 

ــی، احمــد اشــرف،  ــق نظــر ســید محســن حبیب و طب

ــل  ــر، در مقاب ــن اســت و مارکسیســت نیســت. وب وبری

ــدارد.  ــدگاه آن را قبــول ن مارکسیســت می ایســتد و دی

وبــر کســی اســت کــه می گویــد شــهر، فقــط در حــوزۀ 

تفکــر اروپایــی شــکل گرفتــه اســت و در دیگــر نقــاط 

ــرف،  ــد اش ــت. احم ــته اس ــود نداش ــهری وج ــا، ش دنی

ــوده  ــی ب ــر حبیب ــی دکت ــی تاریخ ــم جامعه شناس )معل

اســت(، از یــک دســت اندیشــه هایی صحبــت می کنــد 

ــورت  ــه راپاپ ــی اســت ک ــا دیدگاه های ــاط ب ــه در ارتب ک

ــگاه  ــد کــه ن ــدگاه چایل ــه دی مطــرح می کنــد؛ حتــی ن

بحــث  اشــرف، در  دارد، در حالی کــه  مادی گرایانــه 

منطقــۀ شــهری کــه بــه خصــوص در ایــران کــه شــهر 

تعریــف می شــود،  در منطقــه و منطقــه در شــهر 

ــدت  ــر وح ــه ب ــی؛ ک ــیم اجتماع ــه در تقس ــل را ن اص

کاِر اجتماعــی می بــرد. در واقــع، بــا اینکــه اشــرف 

ــن  ــه در ای ــر ک ــه وب ــد ب ــخ می ده ــت، پاس ــن اس وبری

ــاده و راه و  ــاق افت ــری اتف ــتان دیگ ــم، داس ــوی عال س

روش خــودش را دارد؛ بــا شــش اصلــی کــه وبــر بــرای 

تشــکیل شــهر برمی شــمارد، در مقابــل گیلدهــای 

وبــر، احمــد اشــرف، اصنــاف ایــران را مطــرح می کنــد 

و نقشــی کــه اصنــاف دارنــد؛ اصنافــی کــه مســتقل از 

ــا ســازمان  ــه ب ــی ک ســازمان سیاســی نیســتند؛ اصناف

سیاســی پیوســته شــدند و هم چنیــن نقشــی کــه ایالت 

و عشــایر دارنــد، نقشــی نیســت کــه فئودالیتــۀ اروپایــی 

ــد،  ــازمان قدرت ان ــذب در س ــایر، ج ــالت و عش دارد. ای

بنابرایــن راه و رســم دیگــری پیــش مــی رود و وقتی کل 

ــث  ــه بح ــت ک ــی، در اینجاس ــگاه می کن ــتان را ن داس

ــه  ــن ب ــود. از بین النهری ــرح می ش ــاهی مط خدا-پادش

ــای دیگــری مطــرح  ــا معن ــوی، ب ــان صف ــد و در زم بع

می شــود، یعنــی یــک جریــان دنبــال می شــود )از 

ــی  ــای متفاوت ــت جریان ه ــن اس ــده ممک ــر خوانن نظ

دنبــال شــود( و آن وحــدِت کار اجتماعــی اســت، ارتباط 

چند ســویۀ شــهر و روستاســت و جمع شــدن تمــام 

ــزدی همراهــش  ــا فّره ای ــروت در دســت یــک نفــر )ی ث

اســت یــا خلیفــه االرض در زمــان ســلجوقیان یــا مــردی 

ــان(، یــک خــِط اندیشــه اســت  کامــل در زمــان صفوی

کــه بــه پیــش مــی رود. منتهــا در زمــان صفــوی، متــن 

ــه در  ــه اینک ــه ب ــا توج ــود، ب ــاعرانه تر می ش ــی ش کم

ــد.  ــو می زن ــه پهل ــو ب ــان کمــی پهل ــه عرف ــن دوره، ب ای

ــان  ــان عرف ــالمی، جری ــدۀ اول دوران اس ــار س در چه

را قدرتمنــد نداریــم، بنابرایــن، کم رنگ تــر اســت و 

بیش تــر، اهــل کالم صاحــب قدرت انــد ماننــد: خواجــه 

نظــام  الملــک و امــام محمــد غّزالــی کــه تعریفشــان از 

ــت.  ــری اس ــف دیگ ــهر، تعری ــه ش ــان ب ــهر و نگاهش ش

ــان  ــه جری ــه اســت ک ــن گون ــردم ای ــن ک ــه م کاری ک

ــه ســنجیده  ــا زمان اندیشــه ای در زمانه هــای مختلــف ب

می شــود.

  بخــش دوم( دورۀ مشــروطه، مالقــات 
مدرنیتــه بــا جامعــۀ ایرانــی 

ــه »ابــن خلــدون« می بینیــم کــه در تاریــخ  ــگاه ب ــا ن ب

ــور  ــازمان کش ــه س ــا، آنچ ــان پارس ه ــورمان از زم کش

ــاً بــر مبنــای قدرتمنــد  مــا را شــکل داده اســت، عمدت
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ــت.  ــوده اس ــل ب ــت دادن قبای ــکیل دول ــدن و تش ش

آخریــن قبیلــه، قبیلــۀ قاجــار اســت کــه علیــه قبیلــۀ 

ــت  ــدرت را در دس ــار، ق ــل قاج ــود و اوای ــه می ش زندی

ایــران جدیــد را شــکل می دهــد. کار  می گیــرد و 

مهــم آقــا محمدخــان ایــن اســت کــه بعــد از دو ســده 

ایلغــار، مجــدداً حکومتــی تشــکیل می دهــد کــه پهنــۀ 

وســیعی از ســرزمین ایــران قدیــم را در خــود دارد و در 

دوران پادشــاه دوم قاجــار، بخــش عمــدۀ آن از دســت 

مــی رود )بخــش شــمالی و هــرات و ...(، تــا بــه شــکل 

ــی  ــۀ مهم ــد(. نکت ــکل گربه مانن ــد )ش ــروزی می رس ام

کــه در دورۀ قاجــار اتفــاق می افتــد، شکســت های 

ســنگینی اســت کــه کشــور در زمــان دومیــن پادشــاه 

شکســت های  ایــن  و  می شــود  متحمــل  قاجــار، 

ــود  ــوال می ش ــک س ــل و ی ــک تأم ــبب ی ــنگین، س س

کــه تــا بــه امــروز هــم ایــن ســوال را از خــود 

ــاد ؟ نامــه ای کــه  ــن اتفــاق افت می پرســیم کــه چــرا ای

ــه ســفیر فرانســه می نویســد و ســوال  ــرزا ب ــاس می عب

می کنــد کــه مگــر نــه اینکــه خورشــید قبــل از اینکــه 

بــه کشــور شــما بتابــد، بــر کشــور مــن می تابــد، مگــر 

نــه اینکــه چنیــن اســت؟ چــرا شــما در چنــان موقعــی 

هســتید و مــا در چنیــن موقعیتــی؟ ایــن چــرا، چرایــِی 

بســیار مهمــی اســت. چرایــی اســت کــه بشــارت 

ــی از  ــه آدم ــی ای ک ــد، آگاه ــی می ده ــک آگاه از ی

ــت  ــن دو شکس ــرا...؟ ای ــد. چ ــوال می کن ــودش س خ

ــر  ــه اگ ــت ک ــای هس ــتان و ترکمنچ ــنگین در گلس س

ــتان  ــای و گلس ــد ترکمنچ ــد، می بینی ــار ارس بروی کن

رو کــه غمناکــه هنــوز! )بدون تعصبــات ناسیونالیســتی( 

چگونــه ایــن دو عهدنامــه تحمیــل می شــود تــا جایــی 

کــه در گفتــار مــا هنــوز هســت و وقتــی کــه مــا یــک 

ــرارداد  ــوان ق ــه عن ــم، ب ــویه می بندی ــک س ــرارداد ی ق

ــم.  ــام می بری ــای از آن ن ترکمنچ

ــه  ــی ب ــۀ ایران ــه جامع ــر ســبب می شــود ک ــن دو ام ای

طــور اعــم و زبــدگان جامعــه مثــل قائــم مقــام بــزرگ 

ــه چــرا  ــد ک ــه فکــر بیفتن ــرزا ابوالقاســم خــان، ب و می

ــلطنۀ  ــرا در دارا  لس ــن چ ــار ای ــن ب ــد. اولی ــور ش اینط

تبریــز شــکل می گیــرد و نقــش عمده ای داشــته اســت؛ 
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کرده ایــد؟

در رابطــه بــا قســمت اول پرســش، دکتــر ســید 

ــه تعبیــر  ــوط ب ــن اســتدالل را مرب محســن حبیبــی ای

ــه  ــه و ن ــه در مقدم ــد، ن ــخصی می دان ــت ش و برداش

در نــگارش متــن، چنیــن مطلبــی گفتــه نشــده اســت 

ــی، احمــد اشــرف،  ــق نظــر ســید محســن حبیب و طب

ــل  ــر، در مقاب ــن اســت و مارکسیســت نیســت. وب وبری

ــدارد.  ــدگاه آن را قبــول ن مارکسیســت می ایســتد و دی

وبــر کســی اســت کــه می گویــد شــهر، فقــط در حــوزۀ 

تفکــر اروپایــی شــکل گرفتــه اســت و در دیگــر نقــاط 

ــرف،  ــد اش ــت. احم ــته اس ــود نداش ــهری وج ــا، ش دنی

ــوده  ــی ب ــر حبیب ــی دکت ــی تاریخ ــم جامعه شناس )معل

اســت(، از یــک دســت اندیشــه هایی صحبــت می کنــد 

ــورت  ــه راپاپ ــی اســت ک ــا دیدگاه های ــاط ب ــه در ارتب ک

ــگاه  ــد کــه ن ــدگاه چایل ــه دی مطــرح می کنــد؛ حتــی ن

بحــث  اشــرف، در  دارد، در حالی کــه  مادی گرایانــه 

منطقــۀ شــهری کــه بــه خصــوص در ایــران کــه شــهر 

تعریــف می شــود،  در منطقــه و منطقــه در شــهر 

ــدت  ــر وح ــه ب ــی؛ ک ــیم اجتماع ــه در تقس ــل را ن اص

کاِر اجتماعــی می بــرد. در واقــع، بــا اینکــه اشــرف 

ــن  ــه در ای ــر ک ــه وب ــد ب ــخ می ده ــت، پاس ــن اس وبری

ــاده و راه و  ــاق افت ــری اتف ــتان دیگ ــم، داس ــوی عال س

روش خــودش را دارد؛ بــا شــش اصلــی کــه وبــر بــرای 

تشــکیل شــهر برمی شــمارد، در مقابــل گیلدهــای 

وبــر، احمــد اشــرف، اصنــاف ایــران را مطــرح می کنــد 

و نقشــی کــه اصنــاف دارنــد؛ اصنافــی کــه مســتقل از 

ــا ســازمان  ــه ب ــی ک ســازمان سیاســی نیســتند؛ اصناف

سیاســی پیوســته شــدند و هم چنیــن نقشــی کــه ایالت 

و عشــایر دارنــد، نقشــی نیســت کــه فئودالیتــۀ اروپایــی 

ــد،  ــازمان قدرت ان ــذب در س ــایر، ج ــالت و عش دارد. ای

بنابرایــن راه و رســم دیگــری پیــش مــی رود و وقتی کل 

ــث  ــه بح ــت ک ــی، در اینجاس ــگاه می کن ــتان را ن داس

ــه  ــن ب ــود. از بین النهری ــرح می ش ــاهی مط خدا-پادش

ــای دیگــری مطــرح  ــا معن ــوی، ب ــان صف ــد و در زم بع

می شــود، یعنــی یــک جریــان دنبــال می شــود )از 

ــی  ــای متفاوت ــت جریان ه ــن اس ــده ممک ــر خوانن نظ

دنبــال شــود( و آن وحــدِت کار اجتماعــی اســت، ارتباط 

چند ســویۀ شــهر و روستاســت و جمع شــدن تمــام 

ــزدی همراهــش  ــا فّره ای ــروت در دســت یــک نفــر )ی ث

اســت یــا خلیفــه االرض در زمــان ســلجوقیان یــا مــردی 

ــان(، یــک خــِط اندیشــه اســت  کامــل در زمــان صفوی

کــه بــه پیــش مــی رود. منتهــا در زمــان صفــوی، متــن 

ــه در  ــه اینک ــه ب ــا توج ــود، ب ــاعرانه تر می ش ــی ش کم

ــد.  ــو می زن ــه پهل ــو ب ــان کمــی پهل ــه عرف ــن دوره، ب ای

ــان  ــان عرف ــالمی، جری ــدۀ اول دوران اس ــار س در چه

را قدرتمنــد نداریــم، بنابرایــن، کم رنگ تــر اســت و 

بیش تــر، اهــل کالم صاحــب قدرت انــد ماننــد: خواجــه 

نظــام  الملــک و امــام محمــد غّزالــی کــه تعریفشــان از 

ــت.  ــری اس ــف دیگ ــهر، تعری ــه ش ــان ب ــهر و نگاهش ش

ــان  ــه جری ــه اســت ک ــن گون ــردم ای ــن ک ــه م کاری ک

ــه ســنجیده  ــا زمان اندیشــه ای در زمانه هــای مختلــف ب

می شــود.

  بخــش دوم( دورۀ مشــروطه، مالقــات 
مدرنیتــه بــا جامعــۀ ایرانــی 

ــه »ابــن خلــدون« می بینیــم کــه در تاریــخ  ــگاه ب ــا ن ب

ــور  ــازمان کش ــه س ــا، آنچ ــان پارس ه ــورمان از زم کش

ــاً بــر مبنــای قدرتمنــد  مــا را شــکل داده اســت، عمدت
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ــت.  ــوده اس ــل ب ــت دادن قبای ــکیل دول ــدن و تش ش

آخریــن قبیلــه، قبیلــۀ قاجــار اســت کــه علیــه قبیلــۀ 

ــت  ــدرت را در دس ــار، ق ــل قاج ــود و اوای ــه می ش زندی

ایــران جدیــد را شــکل می دهــد. کار  می گیــرد و 

مهــم آقــا محمدخــان ایــن اســت کــه بعــد از دو ســده 

ایلغــار، مجــدداً حکومتــی تشــکیل می دهــد کــه پهنــۀ 

وســیعی از ســرزمین ایــران قدیــم را در خــود دارد و در 

دوران پادشــاه دوم قاجــار، بخــش عمــدۀ آن از دســت 

مــی رود )بخــش شــمالی و هــرات و ...(، تــا بــه شــکل 

ــی  ــۀ مهم ــد(. نکت ــکل گربه مانن ــد )ش ــروزی می رس ام

کــه در دورۀ قاجــار اتفــاق می افتــد، شکســت های 

ســنگینی اســت کــه کشــور در زمــان دومیــن پادشــاه 

شکســت های  ایــن  و  می شــود  متحمــل  قاجــار، 

ــود  ــوال می ش ــک س ــل و ی ــک تأم ــبب ی ــنگین، س س

کــه تــا بــه امــروز هــم ایــن ســوال را از خــود 

ــاد ؟ نامــه ای کــه  ــن اتفــاق افت می پرســیم کــه چــرا ای

ــه ســفیر فرانســه می نویســد و ســوال  ــرزا ب ــاس می عب

می کنــد کــه مگــر نــه اینکــه خورشــید قبــل از اینکــه 

بــه کشــور شــما بتابــد، بــر کشــور مــن می تابــد، مگــر 

نــه اینکــه چنیــن اســت؟ چــرا شــما در چنــان موقعــی 

هســتید و مــا در چنیــن موقعیتــی؟ ایــن چــرا، چرایــِی 

بســیار مهمــی اســت. چرایــی اســت کــه بشــارت 

ــی از  ــه آدم ــی ای ک ــد، آگاه ــی می ده ــک آگاه از ی

ــت  ــن دو شکس ــرا...؟ ای ــد. چ ــوال می کن ــودش س خ

ــر  ــه اگ ــت ک ــای هس ــتان و ترکمنچ ــنگین در گلس س

ــتان  ــای و گلس ــد ترکمنچ ــد، می بینی ــار ارس بروی کن

رو کــه غمناکــه هنــوز! )بدون تعصبــات ناسیونالیســتی( 

چگونــه ایــن دو عهدنامــه تحمیــل می شــود تــا جایــی 

کــه در گفتــار مــا هنــوز هســت و وقتــی کــه مــا یــک 

ــرارداد  ــوان ق ــه عن ــم، ب ــویه می بندی ــک س ــرارداد ی ق

ــم.  ــام می بری ــای از آن ن ترکمنچ

ــه  ــی ب ــۀ ایران ــه جامع ــر ســبب می شــود ک ــن دو ام ای

طــور اعــم و زبــدگان جامعــه مثــل قائــم مقــام بــزرگ 

ــه چــرا  ــد ک ــه فکــر بیفتن ــرزا ابوالقاســم خــان، ب و می

ــلطنۀ  ــرا در دارا  لس ــن چ ــار ای ــن ب ــد. اولی ــور ش اینط

تبریــز شــکل می گیــرد و نقــش عمده ای داشــته اســت؛ 
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ــر  ــهر دیگ ــه ش ــود. س ــکان اندیشــیدن می ش ــز م تبری

ــمندان  ــر اندیش ــت ها در تفک ــن شکس ــد از ای ــم بع ه

ایرانــی نقــش دارنــد؛ اســتانبول، باکــو، کلکتــه. تبریــز 

از ایــن جهــت معنــا دارد کــه ایــن جنگ هــا از ســوی 

ــی، اقتصــادی  ــر، نشــان تهاجــم اندیشــه ای، نظام دیگ

ــه  ــده ب ــی ش ــای صنعت ــرف اروپ ــه از ط ــت ک و... اس

ــرد. ــورت می گی ــرق ص ــمت ش س

ــی در  ــۀ اروپای ــا مدرنیت ــات ب ــن مالق ــن، اولی بنابرای

ــبب ورود  ــات، س ــن مالق ــرد. ای ــورت می گی ــز ص تبری

مضامیــن جدیــدی می شــود؛ مضامینــی کــه از ســوی 

روشــنفکران ایرانــی آن روزگار »منّور الفکــر« آمــده 

کــه از همــان روزگار آغــاز می شــود. بــا نــگاه بــه 

زین العابدیــن  حــاج  بیــگ،  ابراهیــم  ســیاحت نامۀ 

ــرح  ــا ط ــد؛ ب ــرح می کن ــرا را مط ــن چ ــه ای ای مراغ

اوضــاع و احــوال کشــور و بــا نــگاه بــه خاطــرات 

حــاج ســیاح )دورۀ ناصــری( یــا خاطــرات خســرو 

ــرای  ــی می شــود ب ــا محمل ــع همــۀ اینه ــرزا. در واق می

ــز  ــن مضامیــن را در تبری ــد. ای ــی مضامیــن جدی پیدای

ــد:  ــام می گوی ــم مق ــه قائ ــت ک ــم. در آنجاس می بینی

ــو ســاخت.  ــو ســاخت و یــک آدم ن ــم ن ــد یــک عال بای

میــرزا ابوالقاســم خان، در نامــه ای کــه بــه ســفیر 

فرانســه )کــه از دوســتانش هســت( می نویســد؛ در 

ــه در اینجــا  ــردی ک ــد: م ــد از کشــور خــود می گوی نق

ــه در  ــی اســت ک ــر از زن ــد نادرت ــرده ســخن بگوی بی پ

ــد. ــد کن ــت و آم ــادر رف ــه و چ ــا مقنع ــزه ب ــانزه لی ش

ــود،  ــه وارد می ش ــت ک ــدی اس ــن جدی ــا مضامی اینه

»چاپخونــه« یــک مضمــون جدیــد اســت؛ اولیــن 

چاپخونــه در تبریــز شــکل می گیــرد. خیابــان، مفهــوم 

جدیــدی اســت کــه امــروزه بــه خیابان هــای قدیمــی، 

ــام خــود  ــان، ن ــن خیاب ــد و ای ــان می گوین ــه خیاب کهن

ــه در آن  ــان« ک ــۀ خیاب ــد، »محل ــه می ده ــه محل را ب

ــی کالســکۀ اســبی  ــه نوع ــد ک ــون گای« راه می افت »گ

اســت کــه روی ریــل حرکــت می کنــد. مهم تــر از 

ــه  ــی ب ــۀ عرف ــن مدرس ــار، اولی ــن ب ــرای اولی ــه، ب هم

ــز شــکل  ــرزا حســن خــان رشــدیه در تبری دســت می

می گیــرد کــه پــدِر مــدارس و آمــوزش و پــرورش 

ــروز اســت.  ام

ــر  ــک ام ــال(، ی ــی دو س ــۀ یک ــا فاصل ــد )ب ــی بع اندک

حیرت انگیــز در آن روزگار، ایجــاد مدرســۀ نســاء اســت 

کــه دختــران هــم، بــه مدرســه می رونــد؛ همــه اینهــا 

ــر  ــذار خب ــک گ ــد. از ی ــر می ده ــد خب ــاق جدی از اتف

می دهــد و نشــان می دهــد کــه جامعــۀ ایــران، در 

یــک آســتانه قــرار گرفتــه اســت. آســتانه ای کــه نــه در 

وضعیــت قبلــی اســت و نــه در وضعیــت بعــدی اســت. 

در یــک وضعیــت میانــی قــرار گرفتــه اســت و جامعــۀ 

ــن  ــار، در چنی ــاه قاج ــن پادش ــران در دوران دومی ای

وضعیتــی قــرار می گیــرد و ایــن ســبب می شــود تمناها 

ــه  ــد شــکل بگیــرد. مطالبــه ای کــه ب و مطالبــات جدی

ــه  بحــث حکومــت قانــون می رســد کــه یــک رســاله ب

ــار الدوله،  ــتۀ مستش ــه« نوش ــک کلم ــالۀ ی ــم »رس اس

فقــط راجــع بــه قانــون اســت؛ بــه زبــان مضامیــن امروز 

می گویــد کــه در جایــی کــه مجــری و قانونگــذار یــک 

ــون اســت.  ــل قان ــه در شــرایط ماقب ــر باشــد، جامع نف

ــه  ــاله، منجــر ب ــن رس ــون الزم اســت. ای ــن، قان بنابرای

ــی  ــۀ مهم ــود. نکت ــروطیت می ش ــالب مش ــاد انق ایج

ــرد،  ــورت می گی ــروطیت ص ــالب مش ــل از انق ــه قب ک

ورود مدرنیتــه بــه ایــران اســت. ایــن مدرنیتــه، وارداتی 

ــه  ــه ب ــن مدرنیت ــل شــده اســت. ورود ای اســت، تحمی
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ــط  ــه توس ــت ک ــکاری اس ــر اف ــیلۀ نش ــه وس ــران، ب ای

روشــنفکران و روزنامه هــا صــورت می گیــرد، ولــی 

ــگ  ــه فرن ــاه ب ــن ش ــفرهای ناصرالدی ــا س ــدش ب کالب

صــورت می گیــرد کــه بــا خوانــدن ســفرنامه های 

ناصرالدیــن شــاه بــه خوبــی در حــال و هــوای آن 

دوران قــرار می گیریــم. بــه همیــن دلیــل اســت وقتــی 

ــب  ــردد، طال ــفرها برمی گ ــن س ــار از ای ــاه قاج پادش

ــن  ــر اولی ــهر اگ ــۀ ش ــود. در زمین ــد می ش ــهر جدی ش

مالقــات بــا مدرنیتــه را در تبریــز بدانیــم، شــکل گیری 

ــه  ــی ب ــت. وقت ــۀ آن اس ــز، نمون ــاژ در تبری ــه پاس محل

تهــران ناصــری نــگاه می کنیــم کــه عمدتــاً بــه وســیلۀ 

دانشــجویان دارالفنــون زیــر نظــر مســیو بهلــر و 

ــود. ــی می ش ــم طراح ــاحی و ه ــار، مّس عبدالغف

در ســفرنامۀ جکســون می خوانیــم کــه وقتــی در 

میــدان صحبــت  بــه  راجــع  و  ایســتاده  توپخانــه 

می کنــد، می گویــد: در ایــن میــدان شــرق و غــرب بــه 

ــا شــرق اســت.  ــد، ولــی هنــوز برتــری ب هــم آمیخته ان

ــه  ــن اینک ــان در عی ــم طراح ــه می بینی ــت ک اینجاس

ــه های  ــاکان اندیش ــی کم ــد، ول ــرب دارن ــه غ ــگاه ب ن

ــت  ــن اس ــرای همی ــد. ب ــاده می کنن ــان را پی شرقی ش

خــوب  را  غربــی  میدان هــای  کــه  جکســون  کــه 

ــه  ــدان توپخان ــد می ــی مانن ــی در جای می شناســد، وقت

ــا  ــه ب ــا غلب ــه اینج ــد ک ــالم می کن ــرد، اع ــرار می گی ق

ــت.  ــرق اس ش

ــال  ــن کام ــا مضامی ــت ب ــی اس ــه، میدان ــدان توپخان می

جدیــد؛ اوالً گســترش شــهر هنــوز از اندیشــه ای تبعیــت 

ــه بعــد هســت کــه  می کنــد کــه از مکتــب اصفهــان ب

شــهر جدیــد بــا یــک مفصــل، بــه شــهر قدیــم وصــل 

می شــود، مفصــل، میــدان توپخانــه اســت کــه خــود را 

بــه شــهر قدیــم وصــل می کنــد. امــروزه تهــران کهــن، 

ــن  ــود. ای ــوب می ش ــری« محس ــران ناص ــان »ته هم

ــه، در جــای جــای شــهر، خــود را  ــا مدرنیت ــات ب مالق

ــود را  ــازار، خ ــد از ب ــف جدی ــد؛ در تعری ــان می ده نش

نشــان می دهــد. اولیــن خیابــان مــدرن شــهری شــکل 

می گیــرد، ابتــدا بــه نــام خیابــان امیریــه بعــد بــه نــام 

خیابــان مریض خانــه و بعــد ســپه و بعــد خیابــان امــام. 

ــان  ــود، خیاب ــاخته می ش ــه در آن س ــن مریض خان اولی

امیریــه جایــی اســت کــه فضاهــای مــدرن شــهری در 

ــازار  ــوم ب ــار، مفه ــن ب ــرای اولی ــی ب ــتند، یعن آن هس

ــرای  ــد ب ــوِم خری ــم؛ مفه ــان می بینی ــار خیاب را در کن

متجددیــن شــهر. در ایــن خیابــان اســت کــه اولیــن باغ 

ملــی شــهر شــکل می گیــرد، میــدان مشــق تبدیــل بــه 

ــد.  ــاه می مان ــا ش ــان رض ــا زم ــود و ت ــی می ش ــاغ مل ب

بــاغ ملــی، جایــی اســت کــه قبــاًل وجــود نداشــت، قباًل 

ــرای  ــود. ب ــهر ب ــون ش ــای پیرام ــرج در باغ ه محــل تف

اولیــن بــار، می بینیــم جایــی درون شــهر بــرای تفــرج 

عمــوم احــداث می شــود. بــرای همیــن اســت کــه بــه 

دنبــال ایــن بــاغ، نگارســتان، درهایــش را بــاز می کنــد 

ــوص  ــه خص ــل ب ــام تعطی ــد در ای ــردم بتوانن ــه م ک

جمعــه در آن قــدم بزننــد.

عناصــری کــه بــه دور میــدان ســاخته می شــوند، 

همــه عناصــری جدیــد هســتند کــه نشــانۀ زمانــه را بــر 

خــود دارنــد. اگــر در میــدان نقــش جهــان بــه دنبــال 

ــدان  ــم، در می ــو را می بینی ــی قاپ ــی، عال کاخ حکومت

توپخانــه، ادارۀ بلدیــه و ادارۀ نظمیــه، مفهــوم جدیــدی 

ــک  ــازار، بان ــِل ب ــد. در مقاب ــه می دهن ــت ارائ از حکوم

ــه  ــرد. ب ــکل می گی ــتقراضی ش ــک اس ــا بان ــاهی ی ش

جــای عنصــر مذهبــی، تلگرافخانــه بــرای اطالع رســانی 
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ــر  ــهر دیگ ــه ش ــود. س ــکان اندیشــیدن می ش ــز م تبری

ــمندان  ــر اندیش ــت ها در تفک ــن شکس ــد از ای ــم بع ه

ایرانــی نقــش دارنــد؛ اســتانبول، باکــو، کلکتــه. تبریــز 

از ایــن جهــت معنــا دارد کــه ایــن جنگ هــا از ســوی 

ــی، اقتصــادی  ــر، نشــان تهاجــم اندیشــه ای، نظام دیگ

ــه  ــده ب ــی ش ــای صنعت ــرف اروپ ــه از ط ــت ک و... اس

ــرد. ــورت می گی ــرق ص ــمت ش س

ــی در  ــۀ اروپای ــا مدرنیت ــات ب ــن مالق ــن، اولی بنابرای

ــبب ورود  ــات، س ــن مالق ــرد. ای ــورت می گی ــز ص تبری

مضامیــن جدیــدی می شــود؛ مضامینــی کــه از ســوی 

روشــنفکران ایرانــی آن روزگار »منّور الفکــر« آمــده 

کــه از همــان روزگار آغــاز می شــود. بــا نــگاه بــه 

زین العابدیــن  حــاج  بیــگ،  ابراهیــم  ســیاحت نامۀ 

ــرح  ــا ط ــد؛ ب ــرح می کن ــرا را مط ــن چ ــه ای ای مراغ

اوضــاع و احــوال کشــور و بــا نــگاه بــه خاطــرات 

حــاج ســیاح )دورۀ ناصــری( یــا خاطــرات خســرو 

ــرای  ــی می شــود ب ــا محمل ــع همــۀ اینه ــرزا. در واق می

ــز  ــن مضامیــن را در تبری ــد. ای ــی مضامیــن جدی پیدای

ــد:  ــام می گوی ــم مق ــه قائ ــت ک ــم. در آنجاس می بینی

ــو ســاخت.  ــو ســاخت و یــک آدم ن ــم ن ــد یــک عال بای

میــرزا ابوالقاســم خان، در نامــه ای کــه بــه ســفیر 

فرانســه )کــه از دوســتانش هســت( می نویســد؛ در 

ــه در اینجــا  ــردی ک ــد: م ــد از کشــور خــود می گوی نق

ــه در  ــی اســت ک ــر از زن ــد نادرت ــرده ســخن بگوی بی پ

ــد. ــد کن ــت و آم ــادر رف ــه و چ ــا مقنع ــزه ب ــانزه لی ش

ــود،  ــه وارد می ش ــت ک ــدی اس ــن جدی ــا مضامی اینه

»چاپخونــه« یــک مضمــون جدیــد اســت؛ اولیــن 

چاپخونــه در تبریــز شــکل می گیــرد. خیابــان، مفهــوم 

جدیــدی اســت کــه امــروزه بــه خیابان هــای قدیمــی، 

ــام خــود  ــان، ن ــن خیاب ــد و ای ــان می گوین ــه خیاب کهن

ــه در آن  ــان« ک ــۀ خیاب ــد، »محل ــه می ده ــه محل را ب

ــی کالســکۀ اســبی  ــه نوع ــد ک ــون گای« راه می افت »گ

اســت کــه روی ریــل حرکــت می کنــد. مهم تــر از 

ــه  ــی ب ــۀ عرف ــن مدرس ــار، اولی ــن ب ــرای اولی ــه، ب هم

ــز شــکل  ــرزا حســن خــان رشــدیه در تبری دســت می

می گیــرد کــه پــدِر مــدارس و آمــوزش و پــرورش 

ــروز اســت.  ام

ــر  ــک ام ــال(، ی ــی دو س ــۀ یک ــا فاصل ــد )ب ــی بع اندک

حیرت انگیــز در آن روزگار، ایجــاد مدرســۀ نســاء اســت 

کــه دختــران هــم، بــه مدرســه می رونــد؛ همــه اینهــا 

ــر  ــذار خب ــک گ ــد. از ی ــر می ده ــد خب ــاق جدی از اتف

می دهــد و نشــان می دهــد کــه جامعــۀ ایــران، در 

یــک آســتانه قــرار گرفتــه اســت. آســتانه ای کــه نــه در 

وضعیــت قبلــی اســت و نــه در وضعیــت بعــدی اســت. 

در یــک وضعیــت میانــی قــرار گرفتــه اســت و جامعــۀ 

ــن  ــار، در چنی ــاه قاج ــن پادش ــران در دوران دومی ای

وضعیتــی قــرار می گیــرد و ایــن ســبب می شــود تمناها 

ــه  ــد شــکل بگیــرد. مطالبــه ای کــه ب و مطالبــات جدی

ــه  بحــث حکومــت قانــون می رســد کــه یــک رســاله ب

ــار الدوله،  ــتۀ مستش ــه« نوش ــک کلم ــالۀ ی ــم »رس اس

فقــط راجــع بــه قانــون اســت؛ بــه زبــان مضامیــن امروز 

می گویــد کــه در جایــی کــه مجــری و قانونگــذار یــک 

ــون اســت.  ــل قان ــه در شــرایط ماقب ــر باشــد، جامع نف

ــه  ــاله، منجــر ب ــن رس ــون الزم اســت. ای ــن، قان بنابرای

ــی  ــۀ مهم ــود. نکت ــروطیت می ش ــالب مش ــاد انق ایج

ــرد،  ــورت می گی ــروطیت ص ــالب مش ــل از انق ــه قب ک

ورود مدرنیتــه بــه ایــران اســت. ایــن مدرنیتــه، وارداتی 

ــه  ــه ب ــن مدرنیت ــل شــده اســت. ورود ای اســت، تحمی
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ــط  ــه توس ــت ک ــکاری اس ــر اف ــیلۀ نش ــه وس ــران، ب ای

روشــنفکران و روزنامه هــا صــورت می گیــرد، ولــی 

ــگ  ــه فرن ــاه ب ــن ش ــفرهای ناصرالدی ــا س ــدش ب کالب

صــورت می گیــرد کــه بــا خوانــدن ســفرنامه های 

ناصرالدیــن شــاه بــه خوبــی در حــال و هــوای آن 

دوران قــرار می گیریــم. بــه همیــن دلیــل اســت وقتــی 

ــب  ــردد، طال ــفرها برمی گ ــن س ــار از ای ــاه قاج پادش

ــن  ــر اولی ــهر اگ ــۀ ش ــود. در زمین ــد می ش ــهر جدی ش

مالقــات بــا مدرنیتــه را در تبریــز بدانیــم، شــکل گیری 

ــه  ــی ب ــت. وقت ــۀ آن اس ــز، نمون ــاژ در تبری ــه پاس محل

تهــران ناصــری نــگاه می کنیــم کــه عمدتــاً بــه وســیلۀ 

دانشــجویان دارالفنــون زیــر نظــر مســیو بهلــر و 

ــود. ــی می ش ــم طراح ــاحی و ه ــار، مّس عبدالغف

در ســفرنامۀ جکســون می خوانیــم کــه وقتــی در 

میــدان صحبــت  بــه  راجــع  و  ایســتاده  توپخانــه 

می کنــد، می گویــد: در ایــن میــدان شــرق و غــرب بــه 

ــا شــرق اســت.  ــد، ولــی هنــوز برتــری ب هــم آمیخته ان

ــه  ــن اینک ــان در عی ــم طراح ــه می بینی ــت ک اینجاس

ــه های  ــاکان اندیش ــی کم ــد، ول ــرب دارن ــه غ ــگاه ب ن

ــت  ــن اس ــرای همی ــد. ب ــاده می کنن ــان را پی شرقی ش

خــوب  را  غربــی  میدان هــای  کــه  جکســون  کــه 

ــه  ــدان توپخان ــد می ــی مانن ــی در جای می شناســد، وقت

ــا  ــه ب ــا غلب ــه اینج ــد ک ــالم می کن ــرد، اع ــرار می گی ق

ــت.  ــرق اس ش

ــال  ــن کام ــا مضامی ــت ب ــی اس ــه، میدان ــدان توپخان می

جدیــد؛ اوالً گســترش شــهر هنــوز از اندیشــه ای تبعیــت 

ــه بعــد هســت کــه  می کنــد کــه از مکتــب اصفهــان ب

شــهر جدیــد بــا یــک مفصــل، بــه شــهر قدیــم وصــل 

می شــود، مفصــل، میــدان توپخانــه اســت کــه خــود را 

بــه شــهر قدیــم وصــل می کنــد. امــروزه تهــران کهــن، 

ــن  ــود. ای ــوب می ش ــری« محس ــران ناص ــان »ته هم

ــه، در جــای جــای شــهر، خــود را  ــا مدرنیت ــات ب مالق

ــود را  ــازار، خ ــد از ب ــف جدی ــد؛ در تعری ــان می ده نش

نشــان می دهــد. اولیــن خیابــان مــدرن شــهری شــکل 

می گیــرد، ابتــدا بــه نــام خیابــان امیریــه بعــد بــه نــام 

خیابــان مریض خانــه و بعــد ســپه و بعــد خیابــان امــام. 

ــان  ــود، خیاب ــاخته می ش ــه در آن س ــن مریض خان اولی

امیریــه جایــی اســت کــه فضاهــای مــدرن شــهری در 

ــازار  ــوم ب ــار، مفه ــن ب ــرای اولی ــی ب ــتند، یعن آن هس

ــرای  ــد ب ــوِم خری ــم؛ مفه ــان می بینی ــار خیاب را در کن

متجددیــن شــهر. در ایــن خیابــان اســت کــه اولیــن باغ 

ملــی شــهر شــکل می گیــرد، میــدان مشــق تبدیــل بــه 

ــد.  ــاه می مان ــا ش ــان رض ــا زم ــود و ت ــی می ش ــاغ مل ب

بــاغ ملــی، جایــی اســت کــه قبــاًل وجــود نداشــت، قباًل 

ــرای  ــود. ب ــهر ب ــون ش ــای پیرام ــرج در باغ ه محــل تف

اولیــن بــار، می بینیــم جایــی درون شــهر بــرای تفــرج 

عمــوم احــداث می شــود. بــرای همیــن اســت کــه بــه 

دنبــال ایــن بــاغ، نگارســتان، درهایــش را بــاز می کنــد 

ــوص  ــه خص ــل ب ــام تعطی ــد در ای ــردم بتوانن ــه م ک

جمعــه در آن قــدم بزننــد.

عناصــری کــه بــه دور میــدان ســاخته می شــوند، 

همــه عناصــری جدیــد هســتند کــه نشــانۀ زمانــه را بــر 

خــود دارنــد. اگــر در میــدان نقــش جهــان بــه دنبــال 

ــدان  ــم، در می ــو را می بینی ــی قاپ ــی، عال کاخ حکومت

توپخانــه، ادارۀ بلدیــه و ادارۀ نظمیــه، مفهــوم جدیــدی 

ــک  ــازار، بان ــِل ب ــد. در مقاب ــه می دهن ــت ارائ از حکوم

ــه  ــرد. ب ــکل می گی ــتقراضی ش ــک اس ــا بان ــاهی ی ش

جــای عنصــر مذهبــی، تلگرافخانــه بــرای اطالع رســانی 
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قــرار می گیــرد. راه و رســم جدیــدی دنبــال می شــود؛ 

ــه  ــه جــای بســت نشســتن در مســاجد، در تلگرافخان ب

بســت می نشــینند تــا خبــر بدهنــد و خبــر بگیرنــد از 

ــرای تشــویق  کســانی کــه جــای دیگری انــد و حتــی ب

مــردم بــرای ایــن اطالع رســانی اعــالم می کننــد 

اینجــا کســی پــول نمی گیــرد و حــرف زدن مفت اســت، 

و ســپس، »حــرِف مفــت زدن ممنــوع« از اینجــا شــکل 

می گیــرد کــه بعدهــا مرســوم می شــود. بنابرایــن 

ــش  ــاد، مفاهیم ــۀ ابع ــه در هم ــه مدرنیت ــم ک می بینی

ــی کــه میــرزا ملکــم خــان  ــا جای مدرنیــزه می شــود ت

ــا را  ــه اینه ــد ک ــوان می کن ــروطه عن ــاع از مش در دف

در مضامیــن قدیمــی داریــم و چیــز عجیــب و غریبــی 

نیســت.

ــنفکری( و  ــاال )روش ــطح ب ــم در س ــات، ه ــن مالق ای

هــم در مقیــاس شــهر )کالبــدی(، هــم در میانــۀ  

مــردم، بطیءتــر از مالقــات حضــور دارد. ایــن مالقــات 

را وقتــی می بینیــد کــه نهضــت مشــروطیت را در 

ــردم وارد  ــۀ م ــه عام ــد ک ــال کنی ــر دنب ــتبداد صغی اس

ــوند و  ــاه می ش ــی ش ــا محمدعل ــه ب ــای مقابل جریان ه

ــدان بهارســتان، نقــش  ــاغ بهارســتان و می ــد ب می بینی

ــدام از  ــر ک ــد و ه ــدا می کنن ــدی پی ــانه ای قدرتمن رس

ــد؛  ــف می کنن ــی را تعری ــش متفاوت ــا، نق ــن میدان ه ای

ــدان  ــی؛ می ــمی و دولت ــدان رس ــه، می ــدان توپخان می

بهارســتان، میــدان مردمــی و مطالبــات؛ میــدان امیــر 

ــو  ــاًل ن ــی کام ــود. معان ــار می ش ــدان تره ب ــلطان، می س

ــه  ــت ک ــن اس ــرای همی ــود. ب ــدا می ش ــی پی و متفاوت

ــن  ــه ای ــم ب ــان ه ــود اروپایی ــد، خ ــه بع ــۀ 80  ب از ده

ــه نیســت بلکــه  ــه، یگان ــه مدرنیت نتیجــه می رســند ک

چندگانــه اســت. بنابرایــن بــه جــرأت از مدرنیتــۀ ایــران 

ــا  ــه  ای ب ــم، مدرنیت ــت می کن ــار صحب در دوران قاج

رنــگ و بــو و طعــم کامــال ایرانــی کــه بــا مدرنیتــه ای 

بــا  دارد.  عمــده  تفاوت هــای  می شناســیم،  کــه 

»تجــدد« مواجــه می شــویم. ایــن طلــب تجــدد، فقــط 

در ســطوح بــاالی جامعــه باقــی نمی مانــد، بــه رده هــای 

پاییــن هــم رســوخ می کنــد و در ایــن مدرنیتــۀ ایرانــی 

اســت کــه تعاملــی بیــن ســنت و مدرنیتــه رخ می دهــد 
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ــل را  ــن تعام ــت(. ای ــود هس ــای خ ــم در ج ــل ه )تقاب

ــه  ــم ک ــازی می بین ــاری و شهرس ــن در معم ــل م الاق

ــم  ــاالر قدی ــۀ سپهس ــه مدرس ــگاه ب ــا ن ــور دارد، ب حض

ــن  ــام مضامی ــم. تم ــل را می بینی ــن تعام ــد ای و جدی

ــا و ... .  ــوع قوس ه ــا، ن ــت؛ پله ه ــد اس ــاری، جدی معم

ایــن نشــان می دهــد کــه میــرزا مهــدی خــان شــقاقی 

ــاری اش را از فرانســه  ــم معم ــه ســال  1888 م. دیپل ک

می گیــرد، راه و رســم معمــاری ایــران را بلــد بــوده و در 

ــاًل  ــای کام ــک بّن ــد. ی ــاری، کار می کن ــداد آن معم امت

جدیــد بــا مضامیــن کهــن. ایــن کار را در مســجد آقــا 

بــزرگ کاشــان هــم می بینیــد کــه چگونــه ایــن تعامــل 

صــورت گرفتــه اســت. ایــن تعامــل را در خیابان کشــی 

هــم می توانیــد ببینیــد، وقتــی اولیــن تصاویــر خیابــان 

»درن  درون« را نــگاه می کنیــد؛ خیابانــی بــا دو طبقــه 

ــه دو عقــب  ــازۀ طبق ــد، مغ ــارش می بینی ــازه در کن مغ

ــار آن  ــک بالکــن ایجــاد کــرده اســت، کن نشســته و ی

ــت،  ــی اس ــان تفرجگاه ــک خیاب ــت؛ ی ــر آب، درخ نه

ــان محــل تفــرج اســت، محــل قــدم زدن.  یعنــی خیاب

همــۀ اینهــا نشــان می دهــد کــه ایــن تالقــی و تعامــل 

صــورت گرفتــه اســت. 

مــا حداقــل تــا ســال1300، ســبک ســنت معمــاری و 

ــا  شهرســازی قدرتمنــد داشــتیم، یعنــی ســنتی کــه ب

ــود:  ــده و می ش ــف می ش ــی تعری ــر اصل ــه عنص س

- تاریــخ زیســت ســرزمین )فرهنــگ آن ســرزمین اعــم 

از زبــان تــا غــذا و ...(

- همزیستی با اقلیم 

- فن و فناوری زمانه 

ایــن ســومی اســت کــه همیشــه ســبب نــوآوری شــده 

ــی  ــا زمان اســت و آن  دو، همیشــه حضــور داشــته اند ت

کــه بــه غفلــت کنــارش گذاشــتیم و اگــر دوران قاجــار 

یــا درســت تر، از مشــروطیت بــه بعــد را بخواهیــم 

مطــرح کنیــم، بــا مالقــات مدرنیتــۀ اروپایــی بــا جهــان 

ایرانــی مواجهیــم کــه هــم بــا مفهــوم مدرنیتــۀ ایرانــی 

و دیگــر بــا تعامــل ســنت و مدرنیتــه بــه جــای تقابــل 

ســنت و مدرنیتــه مواجهیــم.

  بخــش ســوم( مدرنیتــۀ ایرانــی، 
ایــران در  مدرنیزاســیون 

ــا  ــی ب ــۀ اروپای ــن مدرنیت ــه بی ــی ک تفاوت
ــت،  ــته اس ــود داش ــی وج ــۀ ایران مدرنیت
ــن  ــی بی ــک جدل ــی ی ــۀ اروپای در مدرنیت
ــد  ــنت جدی ــطایی و س ــرون وس ــنت ق س
ــری  ــدال نظ ــک ج ــد، ی ــود می آی ــه وج ب
نبــوده  جــدال  ایــن  ایــران  در  کــه 
ــدال  ــه ج ــل ب ــام عم ــا در مق ــت، م اس
ــر.  ــام نظ ــه در مق ــم ن ــه رفتی ــا مدرنیت ب
فتحعلــی   مثــل  متجددینــی  بعدهــا 
ــرزا  ــان و می ــرزا  ملکم خ ــد زاده و می آخون
مستشــارالدوله و... ســعی کردنــد در مقــام 
ــم  ــاز ه ــی ب ــد، ول ــی بزنن ــر حرف های نظ
ــن  ــد، ای ــی اش نش ــوم اروپای ــه آن مفه ب
چــه تاثیــری داشــته و آیــا ایــن، کیفیــت 

ــی آورد؟  ــن نم ــأله را پایی ــن مس ای
ــه  ــت ک ــی اس ــواد طباطبای ــید ج ــدگاه س ــن دی ای

معتقــد اســت مدرنیتــۀ اروپایــی از دل یــک گفتگوی 

بــا ســنت قدمایــی بــه وجــود آمــده اســت و چــون از 

ــای  ــه فکت ه ــد ک ــت می کن ــاط حرک ــۀ انحط نظری

ــرد،  ــی رد ک ــه راحت ــود ب ــدی دارد و نمی ش قدرتمن
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قــرار می گیــرد. راه و رســم جدیــدی دنبــال می شــود؛ 

ــه  ــه جــای بســت نشســتن در مســاجد، در تلگرافخان ب

بســت می نشــینند تــا خبــر بدهنــد و خبــر بگیرنــد از 

ــرای تشــویق  کســانی کــه جــای دیگری انــد و حتــی ب

مــردم بــرای ایــن اطالع رســانی اعــالم می کننــد 

اینجــا کســی پــول نمی گیــرد و حــرف زدن مفت اســت، 

و ســپس، »حــرِف مفــت زدن ممنــوع« از اینجــا شــکل 

می گیــرد کــه بعدهــا مرســوم می شــود. بنابرایــن 

ــش  ــاد، مفاهیم ــۀ ابع ــه در هم ــه مدرنیت ــم ک می بینی

ــی کــه میــرزا ملکــم خــان  ــا جای مدرنیــزه می شــود ت

ــا را  ــه اینه ــد ک ــوان می کن ــروطه عن ــاع از مش در دف

در مضامیــن قدیمــی داریــم و چیــز عجیــب و غریبــی 

نیســت.

ــنفکری( و  ــاال )روش ــطح ب ــم در س ــات، ه ــن مالق ای

هــم در مقیــاس شــهر )کالبــدی(، هــم در میانــۀ  

مــردم، بطیءتــر از مالقــات حضــور دارد. ایــن مالقــات 

را وقتــی می بینیــد کــه نهضــت مشــروطیت را در 

ــردم وارد  ــۀ م ــه عام ــد ک ــال کنی ــر دنب ــتبداد صغی اس

ــوند و  ــاه می ش ــی ش ــا محمدعل ــه ب ــای مقابل جریان ه

ــدان بهارســتان، نقــش  ــاغ بهارســتان و می ــد ب می بینی

ــدام از  ــر ک ــد و ه ــدا می کنن ــدی پی ــانه ای قدرتمن رس

ــد؛  ــف می کنن ــی را تعری ــش متفاوت ــا، نق ــن میدان ه ای

ــدان  ــی؛ می ــمی و دولت ــدان رس ــه، می ــدان توپخان می

بهارســتان، میــدان مردمــی و مطالبــات؛ میــدان امیــر 

ــو  ــاًل ن ــی کام ــود. معان ــار می ش ــدان تره ب ــلطان، می س

ــه  ــت ک ــن اس ــرای همی ــود. ب ــدا می ش ــی پی و متفاوت

ــن  ــه ای ــم ب ــان ه ــود اروپایی ــد، خ ــه بع ــۀ 80  ب از ده

ــه نیســت بلکــه  ــه، یگان ــه مدرنیت نتیجــه می رســند ک

چندگانــه اســت. بنابرایــن بــه جــرأت از مدرنیتــۀ ایــران 

ــا  ــه  ای ب ــم، مدرنیت ــت می کن ــار صحب در دوران قاج

رنــگ و بــو و طعــم کامــال ایرانــی کــه بــا مدرنیتــه ای 

بــا  دارد.  عمــده  تفاوت هــای  می شناســیم،  کــه 

»تجــدد« مواجــه می شــویم. ایــن طلــب تجــدد، فقــط 

در ســطوح بــاالی جامعــه باقــی نمی مانــد، بــه رده هــای 

پاییــن هــم رســوخ می کنــد و در ایــن مدرنیتــۀ ایرانــی 

اســت کــه تعاملــی بیــن ســنت و مدرنیتــه رخ می دهــد 
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ــل را  ــن تعام ــت(. ای ــود هس ــای خ ــم در ج ــل ه )تقاب

ــه  ــم ک ــازی می بین ــاری و شهرس ــن در معم ــل م الاق

ــم  ــاالر قدی ــۀ سپهس ــه مدرس ــگاه ب ــا ن ــور دارد، ب حض

ــن  ــام مضامی ــم. تم ــل را می بینی ــن تعام ــد ای و جدی

ــا و ... .  ــوع قوس ه ــا، ن ــت؛ پله ه ــد اس ــاری، جدی معم

ایــن نشــان می دهــد کــه میــرزا مهــدی خــان شــقاقی 

ــاری اش را از فرانســه  ــم معم ــه ســال  1888 م. دیپل ک

می گیــرد، راه و رســم معمــاری ایــران را بلــد بــوده و در 

ــاًل  ــای کام ــک بّن ــد. ی ــاری، کار می کن ــداد آن معم امت

جدیــد بــا مضامیــن کهــن. ایــن کار را در مســجد آقــا 

بــزرگ کاشــان هــم می بینیــد کــه چگونــه ایــن تعامــل 

صــورت گرفتــه اســت. ایــن تعامــل را در خیابان کشــی 

هــم می توانیــد ببینیــد، وقتــی اولیــن تصاویــر خیابــان 

»درن  درون« را نــگاه می کنیــد؛ خیابانــی بــا دو طبقــه 

ــه دو عقــب  ــازۀ طبق ــد، مغ ــارش می بینی ــازه در کن مغ

ــار آن  ــک بالکــن ایجــاد کــرده اســت، کن نشســته و ی

ــت،  ــی اس ــان تفرجگاه ــک خیاب ــت؛ ی ــر آب، درخ نه

ــان محــل تفــرج اســت، محــل قــدم زدن.  یعنــی خیاب

همــۀ اینهــا نشــان می دهــد کــه ایــن تالقــی و تعامــل 

صــورت گرفتــه اســت. 

مــا حداقــل تــا ســال1300، ســبک ســنت معمــاری و 

ــا  شهرســازی قدرتمنــد داشــتیم، یعنــی ســنتی کــه ب

ــود:  ــده و می ش ــف می ش ــی تعری ــر اصل ــه عنص س

- تاریــخ زیســت ســرزمین )فرهنــگ آن ســرزمین اعــم 

از زبــان تــا غــذا و ...(

- همزیستی با اقلیم 

- فن و فناوری زمانه 

ایــن ســومی اســت کــه همیشــه ســبب نــوآوری شــده 

ــی  ــا زمان اســت و آن  دو، همیشــه حضــور داشــته اند ت

کــه بــه غفلــت کنــارش گذاشــتیم و اگــر دوران قاجــار 

یــا درســت تر، از مشــروطیت بــه بعــد را بخواهیــم 

مطــرح کنیــم، بــا مالقــات مدرنیتــۀ اروپایــی بــا جهــان 

ایرانــی مواجهیــم کــه هــم بــا مفهــوم مدرنیتــۀ ایرانــی 

و دیگــر بــا تعامــل ســنت و مدرنیتــه بــه جــای تقابــل 

ســنت و مدرنیتــه مواجهیــم.

  بخــش ســوم( مدرنیتــۀ ایرانــی، 
ایــران در  مدرنیزاســیون 

ــا  ــی ب ــۀ اروپای ــن مدرنیت ــه بی ــی ک تفاوت
ــت،  ــته اس ــود داش ــی وج ــۀ ایران مدرنیت
ــن  ــی بی ــک جدل ــی ی ــۀ اروپای در مدرنیت
ــد  ــنت جدی ــطایی و س ــرون وس ــنت ق س
ــری  ــدال نظ ــک ج ــد، ی ــود می آی ــه وج ب
نبــوده  جــدال  ایــن  ایــران  در  کــه 
ــدال  ــه ج ــل ب ــام عم ــا در مق ــت، م اس
ــر.  ــام نظ ــه در مق ــم ن ــه رفتی ــا مدرنیت ب
فتحعلــی   مثــل  متجددینــی  بعدهــا 
ــرزا  ــان و می ــرزا  ملکم خ ــد زاده و می آخون
مستشــارالدوله و... ســعی کردنــد در مقــام 
ــم  ــاز ه ــی ب ــد، ول ــی بزنن ــر حرف های نظ
ــن  ــد، ای ــی اش نش ــوم اروپای ــه آن مفه ب
چــه تاثیــری داشــته و آیــا ایــن، کیفیــت 

ــی آورد؟  ــن نم ــأله را پایی ــن مس ای
ــه  ــت ک ــی اس ــواد طباطبای ــید ج ــدگاه س ــن دی ای

معتقــد اســت مدرنیتــۀ اروپایــی از دل یــک گفتگوی 

بــا ســنت قدمایــی بــه وجــود آمــده اســت و چــون از 

ــای  ــه فکت ه ــد ک ــت می کن ــاط حرک ــۀ انحط نظری

ــرد،  ــی رد ک ــه راحت ــود ب ــدی دارد و نمی ش قدرتمن
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ــون  ــه و چ ــورت نگرفت ــو ص ــن گفتگ ــد: ای می گوی

شــدیم.  قضیــه  وارد  عمــل  در  نگرفتــه،  صــورت 

ــوزی را  ــدرس زنّ ــا م ــاج آق ــن دوره، ح ــی در ای ول

داریــم کــه واضــع مکتــب تهــران در فلســفه اســت. 

ــی را در دوران قاجــار  اگــر بخواهیــم مکتــب صدرای

دنبــال کنیــم، بــه دو مکتــب می رســیم؛ مکتــب 

ــار، دکارت  ــاهزادۀ قاج ــران. ش ــب ته ســبزوار و مکت

ــا  ــاج آق ــا ح ــاهزاده، ب ــن ش ــرده و ای ــه ک را ترجم

ــر  ــه نظ ــت و ب ــته اس ــادی داش ــوی زی ــوز، گفتگ زنّ

ــی  ــق دکارت ــا منط ــوز ب ــا زنّ ــاج آق ــه ح ــد ک می آی

آشناســت، بنابرایــن، بحث هایــی کــه در مکتــب 

ــت  ــری اس ــای نظ ــد بحث ه ــرح می کن ــران مط ته

کــه امتــداد پیــدا می کنــد در شــاخه فلســفی ای کــه 

ــه دانشــگاه  ــد ب ــون مطــرح می شــود و بع در دارالفن

ــه  ــر اینک ــألۀ مهم ت ــی مس ــود. ول ــران وارد می ش ته

گفتگــوی بــا ســنت قدمایــی را می بینیــم کــه حــاج 

ــه  ــر از هم ــی زودت ــه ای خیل ــن مراغ ــن العابدی زی

ــیاحت نامۀ  ــی س ــن وقت ــرای همی ــد. ب ــروع می کن ش

ــت  ــه اس ــک بیانی ــد، ی ــگ را می خوانی ــم بی ابراهی

»طالبــوف«  بــه  وقتــی  ایــران.  وضعیــت  بــرای 

ــرح  ــه ای را مط ــث نظری ــاًل بح ــم، کام ــگاه می کنی ن

را  تجــدد  و  مدرنیتــه  ایــن  می گویــد  و  می کنــد 

ــا حــال و هــوای ایــران وفــق بدهیــم، حتــی  بایــد ب

در مــورد کتــاب احمــد کــه در زمینــۀ آمــوزش 

ــه  ــدوف ک ــۀ آخون ــل نظری ــه در مقاب ــد ک می نویس

آشــنا  بی تردیــد  می نویســد،  کتــاب  آمــوزش  در 

بــوده یعنــی رگه هایــی از امیــل روســو را در آن 

ــی  ــت. یعن ــزه اس ــاًل ایرانی ــی کام ــد، منته می بینی

ــه نظــر می آیــد ایــن گفتگــو هســت، ولــی همیــن  ب

کــه یــک بحــث نظــری را مطــرح می کنــد، وقتــی از 

قانــون صحبــت می کنــد، در واقــع از قانــون عرضــی 

در گفتگــوی بــا قوانیــن شــرع صحبــت می کنــد 

ــد.  ــکل می ده ــا را ش ــی م ــون مدن ــا، قان ــه بعده ک

ــاد  ــی اعتق ــر طباطبای ــه شــدتی کــه دکت ــن ب بنابرای

دارد ایــن گفتگــو صــورت نگرفتــه، مــن بــاور نــدارم. 

صــورت گرفتــه و وقتــی صحبــت از مدرنیتــۀ ایــران 

ــت  ــی صحب ــت از مضامین ــی اس ــۀ ژاپن ــا مدرنیت ی

می کنیــم کــه دیگــر، جهانــی شــده اســت، اروپایــی 

نیســت. مــِن اندیشــمند دکارت، از دل جــدال و 

جــدل بــا ســنت قدمایــی بیــرون آمــده اســت، 

ایــن مــن اندیشــمند را ممکــن اســت شــما در 

ــی  ــد، ول ــدا نکنی ــان پی ــنت قدمایی م ــا س ــدال ب ج

ــی شــده اســت.  ــۀ جهان ــک مقول ــِن اندیشــمند، ی م

ــِن  ــن، م ــدارد، بنابرای ــق ن ــا تعل ــچ ج ــه هی ــر ب دیگ

ــدا  ــروز پی ــر ب ــۀ دیگ ــه گون ــا ب ــمند در اینج اندیش

ــت  ــت اس ــاًل درس ــه کام ــن نکت ــی ای ــد، ول می کن

ــراد  ــم. ای ــم کار کردی ــۀ فلســفه، ک ــا در زمین ــه م ک

دکتــر طباطبایــی بــه ایــن اســت کــه مــا در زمینــۀ 

ــتیم. ــدل را نداش ــدال و ج ــه ج ــفه، این گون فلس

مدرنیتــۀ ایرانــی چگونه بــا مدرنیزاســیون 
ــد؟ مواجه ش

ــا توصیفــی کــه از  ــا، ب ــه در همــه جــای دنی مدرنیت

آن می کنیــم آمرانــه اســت، از باالســت، یــک ســویه 

اســت. در تهــران ناصــری هــم، یــک ســویه اســت و 

آمرانــه و از باالســت، ولــی بــا یــک پرتــاب فلســفی، 

فضــای پنداشــته ذهــن دارالفنونی هــای آن دوره، 

ــا فضــای دریافتــی کــه از ســوی مردمــان صــورت  ب
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ــه  ــت ک ــن اس ــرای همی ــت. ب ــا فضاس ــه دو ت گرفت

ــراغ  ــی چ ــود، وقت ــه زار می ش ــه زار، الل ــم الل می بینی

ــد  ــون جدی ــک مضم ــه زار ی ــوی الل ــد، ت گاز می آی

ــث  ــی بح ــبانه«. وقت ــی ش ــود: »زندگ ــد می ش تولی

ــور  ــی حض ــی پیدای ــود، یعن ــرح می ش ــه زار مط الل

ــف  ــی در توصی ــیاح روس ــهری. س ــۀ ش زن در عرص

ــون  ــه زار، چ ــن الل ــت ای ــد: زیباس ــه زار می گوی الل

ــت  ــردان اس ــه م ــق ب ــت متعل ــمت راس ــروی س راه

کــه پاییــن می رونــد، راهــروی ســمت چــپ متعلــق 

ــن فضــای زیســت،  ــد. ای ــاال می رون ــه ب ــان ک ــه زن ب

ــاال  ــی اســت. مدرنیزاســون از ب ــور مدرنیتــۀ ایران تبل

ــا  ــط، در هنجاره ــود، در رواب ــبب می ش ــن را س ای

و رفتارهــا؛ رفتارهــای شــهری جدیــد می بینیــم، 

ماننــد  می بینیــم؛  جدیــد  شــهری  هنجارهــای 

شــهر های  در  ترامــوا  اســبی،  ترامــوای  داســتان 

کــردن  جابه جــا  بــرای  علی االصــول  اروپایــی 

ــای دورۀ قاجــار  ــی گزارش ه ــروی کار اســت. وقت نی

ماشــین  دروازۀ  از  اســبی  ترامــوا  می خوانیــم،  را 

ــوالً  ــر، اص ــه و آنورت ــا توپخان ــاده ت دودی راه می افت

ــا  ــن در اروپ ــل ای ــود؛ اص ــرج می ش ــیلۀ تف ــک وس ی

ــط  ــا در رب ــد، این ج ــد، کار می کن ــا تولی ــط ب در رب

بــا فراغــت؛ بــرای این کــه دور شــهر بگردنــد و شــهر 

را ببیننــد، شــهری کــه جدیــد اســت، در و دیــوار و 

ــۀ دیگــر، پیدایــی  همــه چیــزش جدیــد اســت. نمون

ــه  ــاال، چگون ــیون از ب ــه مدرنیزاس ــت ک ــن اس بالک

ــود.  ــن می ش ــیون از پایی ــۀ مدرنیزاس ــبب مطالب س

ــم.  ــم داری ــدی ه ــای بع ــا در دوره ه بعده

چــرا ایــن موضــوع مدرنیزاســیون در دوران رضا 

شــاه بــا دوران قاجــار متفــاوت می شــود؟ 
چــون در شــروعش بــا مقولــه ای مواجــه هســتیم کــه 

اصــاًل هیــچ ســبقه ای در تاریــخ نــدارد. حتــی خــود 

ــتیم؛  ــش نگذاش ــه جای ــی ب ــا االن واژۀ فارس واژه، ت

بــار  اولیــن  بــرای  نوســت.  کامــاًل  واژه،  کودتــا. 

نیســت، عنصــر  قبیلــه ای  نظــام،  می بینیــم کــه 

شــهری در رأس کودتــا قــرار می گیــرد. ایــن عنصــر 

شــهری چــه کســی اســت؟ یــک روزنامه نــگار بــه نــام 

ــت،  ــی در رأس کودتاس ــن طباطبای ــید ضیاء الّدی س

در واقــع، رضاخــان عامــل دوم اســت. یــک مضمــون 

ــاء  ــید  ضی ــۀ س ــن اطالعی ــت. اولی ــد اس ــاًل جدی کام

را کــه می خوانیــد و هــم اولیــن اطالعیــۀ رضاخــان 

ــو در  ــزاق را، می بینیــد چقــدر مفاهیــم ن ــدۀ ق فرمان

آن اســت، بعــد بالفاصلــه بلدیــۀ تهــران، نظــام نامــه 

ــه  ــه، چاپخان ــاف، کاف ــورد اصن ــد در م ــادر می کن ص

و ...، مضمــون جدیــد هســتند. اینهــا در دســتۀ 

ــت.  ــیون از باالس مدرنیزاس

ــد  ــه می کن ــاال، کاری ک ــیون از ب ــن مدرنیزاس همی

ــه  ــا، آگاهان ــکل مرده ــاس متحدالّش ــنامه، لب شناس

ــرات  ــد، تغیی ــال می کن ــرات شــکلی را دارد دنب تغیی

ــی  ــعار جهان ــد. ش ــرای بع ــته ب ــی را گذاش محتوای

را عــوض  اســت: شــهر  آن موقــع هــم، همیــن 

ــا،  ــبک، هنجاره ــود )س ــوض می ش ــی ع ــن، زندگ ک

روس.    کانستراکتیویســت های  شــعار  رفتارهــا(، 

  بخــش چهــارم( شــهر امــروز؛ تعامــل 
یــا گسســت بــا گذشــته

ــود  ــتۀ خ ــا گذش ــا ب ــهر م ــروزه ش ــا ام آی
ــا  ــروز هــم کمــاکان ب ــه؟ ام ــا ن گفتگــو دارد ی
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ــون  ــه و چ ــورت نگرفت ــو ص ــن گفتگ ــد: ای می گوی

شــدیم.  قضیــه  وارد  عمــل  در  نگرفتــه،  صــورت 

ــوزی را  ــدرس زنّ ــا م ــاج آق ــن دوره، ح ــی در ای ول

داریــم کــه واضــع مکتــب تهــران در فلســفه اســت. 

ــی را در دوران قاجــار  اگــر بخواهیــم مکتــب صدرای

دنبــال کنیــم، بــه دو مکتــب می رســیم؛ مکتــب 

ــار، دکارت  ــاهزادۀ قاج ــران. ش ــب ته ســبزوار و مکت

ــا  ــاج آق ــا ح ــاهزاده، ب ــن ش ــرده و ای ــه ک را ترجم

ــر  ــه نظ ــت و ب ــته اس ــادی داش ــوی زی ــوز، گفتگ زنّ

ــی  ــق دکارت ــا منط ــوز ب ــا زنّ ــاج آق ــه ح ــد ک می آی

آشناســت، بنابرایــن، بحث هایــی کــه در مکتــب 

ــت  ــری اس ــای نظ ــد بحث ه ــرح می کن ــران مط ته

کــه امتــداد پیــدا می کنــد در شــاخه فلســفی ای کــه 

ــه دانشــگاه  ــد ب ــون مطــرح می شــود و بع در دارالفن

ــه  ــر اینک ــألۀ مهم ت ــی مس ــود. ول ــران وارد می ش ته

گفتگــوی بــا ســنت قدمایــی را می بینیــم کــه حــاج 

ــه  ــر از هم ــی زودت ــه ای خیل ــن مراغ ــن العابدی زی

ــیاحت نامۀ  ــی س ــن وقت ــرای همی ــد. ب ــروع می کن ش

ــت  ــه اس ــک بیانی ــد، ی ــگ را می خوانی ــم بی ابراهی

»طالبــوف«  بــه  وقتــی  ایــران.  وضعیــت  بــرای 

ــرح  ــه ای را مط ــث نظری ــاًل بح ــم، کام ــگاه می کنی ن

را  تجــدد  و  مدرنیتــه  ایــن  می گویــد  و  می کنــد 

ــا حــال و هــوای ایــران وفــق بدهیــم، حتــی  بایــد ب

در مــورد کتــاب احمــد کــه در زمینــۀ آمــوزش 

ــه  ــدوف ک ــۀ آخون ــل نظری ــه در مقاب ــد ک می نویس

آشــنا  بی تردیــد  می نویســد،  کتــاب  آمــوزش  در 

بــوده یعنــی رگه هایــی از امیــل روســو را در آن 

ــی  ــت. یعن ــزه اس ــاًل ایرانی ــی کام ــد، منته می بینی

ــه نظــر می آیــد ایــن گفتگــو هســت، ولــی همیــن  ب

کــه یــک بحــث نظــری را مطــرح می کنــد، وقتــی از 

قانــون صحبــت می کنــد، در واقــع از قانــون عرضــی 

در گفتگــوی بــا قوانیــن شــرع صحبــت می کنــد 

ــد.  ــکل می ده ــا را ش ــی م ــون مدن ــا، قان ــه بعده ک

ــاد  ــی اعتق ــر طباطبای ــه شــدتی کــه دکت ــن ب بنابرای

دارد ایــن گفتگــو صــورت نگرفتــه، مــن بــاور نــدارم. 

صــورت گرفتــه و وقتــی صحبــت از مدرنیتــۀ ایــران 

ــت  ــی صحب ــت از مضامین ــی اس ــۀ ژاپن ــا مدرنیت ی

می کنیــم کــه دیگــر، جهانــی شــده اســت، اروپایــی 

نیســت. مــِن اندیشــمند دکارت، از دل جــدال و 

جــدل بــا ســنت قدمایــی بیــرون آمــده اســت، 

ایــن مــن اندیشــمند را ممکــن اســت شــما در 

ــی  ــد، ول ــدا نکنی ــان پی ــنت قدمایی م ــا س ــدال ب ج

ــی شــده اســت.  ــۀ جهان ــک مقول ــِن اندیشــمند، ی م

ــِن  ــن، م ــدارد، بنابرای ــق ن ــا تعل ــچ ج ــه هی ــر ب دیگ

ــدا  ــروز پی ــر ب ــۀ دیگ ــه گون ــا ب ــمند در اینج اندیش

ــت  ــت اس ــاًل درس ــه کام ــن نکت ــی ای ــد، ول می کن

ــراد  ــم. ای ــم کار کردی ــۀ فلســفه، ک ــا در زمین ــه م ک

دکتــر طباطبایــی بــه ایــن اســت کــه مــا در زمینــۀ 

ــتیم. ــدل را نداش ــدال و ج ــه ج ــفه، این گون فلس

مدرنیتــۀ ایرانــی چگونه بــا مدرنیزاســیون 
ــد؟ مواجه ش

ــا توصیفــی کــه از  ــا، ب ــه در همــه جــای دنی مدرنیت

آن می کنیــم آمرانــه اســت، از باالســت، یــک ســویه 

اســت. در تهــران ناصــری هــم، یــک ســویه اســت و 

آمرانــه و از باالســت، ولــی بــا یــک پرتــاب فلســفی، 

فضــای پنداشــته ذهــن دارالفنونی هــای آن دوره، 

ــا فضــای دریافتــی کــه از ســوی مردمــان صــورت  ب
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ــه  ــت ک ــن اس ــرای همی ــت. ب ــا فضاس ــه دو ت گرفت

ــراغ  ــی چ ــود، وقت ــه زار می ش ــه زار، الل ــم الل می بینی

ــد  ــون جدی ــک مضم ــه زار ی ــوی الل ــد، ت گاز می آی

ــث  ــی بح ــبانه«. وقت ــی ش ــود: »زندگ ــد می ش تولی

ــور  ــی حض ــی پیدای ــود، یعن ــرح می ش ــه زار مط الل

ــف  ــی در توصی ــیاح روس ــهری. س ــۀ ش زن در عرص

ــون  ــه زار، چ ــن الل ــت ای ــد: زیباس ــه زار می گوی الل

ــت  ــردان اس ــه م ــق ب ــت متعل ــمت راس ــروی س راه

کــه پاییــن می رونــد، راهــروی ســمت چــپ متعلــق 

ــن فضــای زیســت،  ــد. ای ــاال می رون ــه ب ــان ک ــه زن ب

ــاال  ــی اســت. مدرنیزاســون از ب ــور مدرنیتــۀ ایران تبل

ــا  ــط، در هنجاره ــود، در رواب ــبب می ش ــن را س ای

و رفتارهــا؛ رفتارهــای شــهری جدیــد می بینیــم، 

ماننــد  می بینیــم؛  جدیــد  شــهری  هنجارهــای 

شــهر های  در  ترامــوا  اســبی،  ترامــوای  داســتان 

کــردن  جابه جــا  بــرای  علی االصــول  اروپایــی 

ــای دورۀ قاجــار  ــی گزارش ه ــروی کار اســت. وقت نی

ماشــین  دروازۀ  از  اســبی  ترامــوا  می خوانیــم،  را 

ــوالً  ــر، اص ــه و آنورت ــا توپخان ــاده ت دودی راه می افت

ــا  ــن در اروپ ــل ای ــود؛ اص ــرج می ش ــیلۀ تف ــک وس ی

ــط  ــا در رب ــد، این ج ــد، کار می کن ــا تولی ــط ب در رب

بــا فراغــت؛ بــرای این کــه دور شــهر بگردنــد و شــهر 

را ببیننــد، شــهری کــه جدیــد اســت، در و دیــوار و 

ــۀ دیگــر، پیدایــی  همــه چیــزش جدیــد اســت. نمون

ــه  ــاال، چگون ــیون از ب ــه مدرنیزاس ــت ک ــن اس بالک

ــود.  ــن می ش ــیون از پایی ــۀ مدرنیزاس ــبب مطالب س

ــم.  ــم داری ــدی ه ــای بع ــا در دوره ه بعده

چــرا ایــن موضــوع مدرنیزاســیون در دوران رضا 

شــاه بــا دوران قاجــار متفــاوت می شــود؟ 
چــون در شــروعش بــا مقولــه ای مواجــه هســتیم کــه 

اصــاًل هیــچ ســبقه ای در تاریــخ نــدارد. حتــی خــود 

ــتیم؛  ــش نگذاش ــه جای ــی ب ــا االن واژۀ فارس واژه، ت

بــار  اولیــن  بــرای  نوســت.  کامــاًل  واژه،  کودتــا. 

نیســت، عنصــر  قبیلــه ای  نظــام،  می بینیــم کــه 

شــهری در رأس کودتــا قــرار می گیــرد. ایــن عنصــر 

شــهری چــه کســی اســت؟ یــک روزنامه نــگار بــه نــام 

ــت،  ــی در رأس کودتاس ــن طباطبای ــید ضیاء الّدی س

در واقــع، رضاخــان عامــل دوم اســت. یــک مضمــون 

ــاء  ــید  ضی ــۀ س ــن اطالعی ــت. اولی ــد اس ــاًل جدی کام

را کــه می خوانیــد و هــم اولیــن اطالعیــۀ رضاخــان 

ــو در  ــزاق را، می بینیــد چقــدر مفاهیــم ن ــدۀ ق فرمان

آن اســت، بعــد بالفاصلــه بلدیــۀ تهــران، نظــام نامــه 

ــه  ــه، چاپخان ــاف، کاف ــورد اصن ــد در م ــادر می کن ص

و ...، مضمــون جدیــد هســتند. اینهــا در دســتۀ 

ــت.  ــیون از باالس مدرنیزاس

ــد  ــه می کن ــاال، کاری ک ــیون از ب ــن مدرنیزاس همی

ــه  ــا، آگاهان ــکل مرده ــاس متحدالّش ــنامه، لب شناس

ــرات  ــد، تغیی ــال می کن ــرات شــکلی را دارد دنب تغیی

ــی  ــعار جهان ــد. ش ــرای بع ــته ب ــی را گذاش محتوای

را عــوض  اســت: شــهر  آن موقــع هــم، همیــن 

ــا،  ــبک، هنجاره ــود )س ــوض می ش ــی ع ــن، زندگ ک

روس.    کانستراکتیویســت های  شــعار  رفتارهــا(، 

  بخــش چهــارم( شــهر امــروز؛ تعامــل 
یــا گسســت بــا گذشــته

ــود  ــتۀ خ ــا گذش ــا ب ــهر م ــروزه ش ــا ام آی
ــا  ــروز هــم کمــاکان ب ــه؟ ام ــا ن گفتگــو دارد ی
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مدرنیزاســیون از بــاال، یــک ســویه بــر مبنــای 
ــای  ــر مبن ــا ب ــم ی ــش می روی ــت پی گسس

ــل ؟ تعام
بــه نظــر می آیــد خــود مــن بــا ایــن تعامــل گرفتــاری 

ــای  ــر مبن ــاد می دهــم، ب ــه شــما ی دارم، آن چــه کــه ب

ــی در  ــه، وقت ــرای نمون ــت: ب ــته اس ــت از گذش گسس

ــه  ــی ب ــد( وقت ــی جدی ــع )حت ــای جام ــۀ طرح ه هم

ــیم،  ــی می رس ــهر اصل ــزی و ش ــای مرک ــش بافت ه بخ

ــِح سســت و  می بینیــم 70 درصــد ایــن شــهر، از مصال

ناپایــدار اســت. یعنــی داریــم حکــم جــدی می دهیــم، 

حکــم کلنــگ و بولــدوزر اســت. وقتــی می گوییــم ایــن 

مجموعــه، نفــوذ ناپذیــر اســت، یعنــی خیابــان بکشــیم 

ــه(، کوچــه  ــز دان ــن قطعــات بســیار کوچــک )ری ــا ای ب

پــس کوچه هــای بســیار باریــک، بــا ایــن نــوع نــگاه بــه 

شــهر، مــن بــا بافــِت تاریخــی هیــچ تعاملــی نمی توانــم 

برقــرار کنــم؛ بیش تــر، تقابــل بــا شــهِر تاریخــی اســت 

و ایــن یعنــی انهــدام شــهر تاریخــی.

بازآفرینــی  را  شــهر  می گوییــم  دیگــر،  ســوی  از 

ــاز  ــام ب ــی در تم ــن خــوب اســت، ول ــه ای ــم ک می کنی

ــم  ــم، مــن، هــاروی را می بین ــی کــه کرده ای آفرینی های

ــا  ــل ب ــم در تقاب ــاز ه ــی ب ــتاده، یعن ــم ایس ــه مقابل ک

شــهِر تاریخــی اســت. یعنــی جایــی کــه جــاِی زندگــی 

مردمــان بــود، االن مــکان تولیــد یــک ارزش افــزوده ای 

ــرای  ــزد مــی رود و ب ــه جیــب کاشــان و ی اســت کــه ب

ــه اتحادیــه  ــازه شــروع شــده اســت )خان تهــران هــم ت

کــه شــروع شــده اســت، قــرار نیســت بــه یــک فضــای 

خصوصــی اختصــاص داده شــود، قــرار اســت در اختیــار 

شــهر قــرار بگیــرد(. کار شهرســازی، حفاظــت و توســعۀ 

توأمــان اســت و مقصــد توســعه حفاظــت اســت. ایــن 

حفاظــت تــا جایــی معنــا دارد کــه آن ارزش افــزوده ای 

ــردد. ــه شــهر برگ ــد ب ــد می کن ــه تولی ک

ــت و  ــد، مرّم ــما گفتی ــود ش ــه خ ــق آنچ طب
بازآفرینی هایــی کــه شــما و هــم دوره ای هایتــان 
انجــام داده ایــد، گسســت را بــه همــراه داشــته 

ــور؟  ــد چط ــت. رش اس
ــوالً  ــعه معم ــی دارد، توس ــون درون زای ــک مضم ــد ی رش

همــه اش  نیســت،  شــهر   ،22 منطقــۀ  برون زاســت. 

ســاختمان اســت. گسســِت کامــل صــورت گرفتــه اســت. 

در آن منطقــه، نیــاز بــه دینامیتــه کــردن و ســاخت شــهر 

ــد هســت. گســترش هایی کــه در دهــۀ 70 صــورت  جدی

گرفتــه، عمدتــاً گســترش های مســکونی اســت، خدمــات 

شــهری در آن کم رنــگ اســت. مدرســه نیســت، درمانــگاه 

نیســت، پــارک نیســت و خیابان نیســت. شــهرهای جدید، 

چقــدر محمــل نابســامانی های اجتماعــی و روان شناســی 

شــده اســت، بــه خاطــر اینکــه مــردان بــرای کار از شــهر 

خــارج می شــوند و در تمــام روز، ایــن شــهر خالــی اســت، 

ــان در آن  ــه زن ــرای اینک ــی، ب ــچ فضــای عموم ــدون هی ب

ــری  ــک س ــن، ی ــد. بنابرای ــی کنن ــرمایه گذاری اجتماع س

کلونی هایــی تشــکیل شــده کــه عجیــب و غریــب اســت؛ 

یعنــی گسســت عاطفــی هــم اینجــا وارد می شــود. فقــط 

گسســت کالبــدی و فیزیکــی نیســت، گسســت روانــی هم 

ــازه در ســال 1370 کــه مــن اعتــراض  اتفــاق می افتــد. ت

ــس  ــک کنفران ــد در ی ــهرهای جدی ــۀ ش ــه مقول ــردم ب ک

بین المللــی کــه در اصفهــان تشــکیل شــده بــود کــه روی 

صحنــه، جلــوی همــه بــا معــاون وزیــر وقــت آن زمــان، بــا 

هــم درگیــر شــدیم و حــال، آن چیــزی کــه گفتــه ام را بــه 

مــن بر می گرداننــد! 
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بروکلیــن  در   ،1866 ژوئــن  دوم  در  پنفیلــد  ادوارد 

ــی  اش را در  ــالت ابتدای ــد. تحصی ــد ش ــورک متول نیوی

ــم  ــد، تصمی ــزرگ ش ــه ب ــد. هنگامی  ک ــن گذران بروکلی

ــدن را  ــد ش ــرای هنرمن ــش ب ــای عموی ــت قدم  ه گرف

دنبــال کنــد. در دهــۀ دوم زندگــی  اش، در لیــگ هنــر 

ــیتی ثبــت  نــام کــرد.  دانشــجویان در نیویــورک س

ــدان  ــیاری از هنرمن ــن بــار، او بــا بس ــه اولی جایی  ک

مشــتاق مالقــات کــرد. در اواخــر ســال 1889، در 

ــدادی  ــه تع ــرد ک ــرکت ک ــی ش ــک کالس خصوص ی

از مطالعــات خطــی و جوهــری او باقــی مانده  انــد. 

ــورج دو  ــزد ج ــی را ن ــد، نّقاش ــال بع ــن، س او هم چنی

ــت. ــت فراگرف ــد امپرسیونیس ــراش1، هنرمن ــت ب فورس

در آوریــل 1890، در بیســت و چهــار ســالگی، توســط 

نشــریۀ هارپــر2 بــه   عنــوان ویراســتار هنــری اســتخدام 

ــری،  ــر هن ــوان مدی ــه عن ــال، ب ــّدت ده س ــه م ــد و ب ش

ــن انتشــارات  ــت ای ــد، در خدم ــر، ســردبیر و هنرمن مدی

بــود تــا این  کــه در ســال 1901 بازنشســته شــد تــا تمــام 

ــی  ــد. ط ــاص ده ــری اختص ــه تصویرگ ــود را ب ــِت خ وق

ــود و توســط روابطــی  مدتــی کــه در هارپــر کار کــرده ب

کــه داشــت، بالفاصلــه شــروع بــه تصویرگــری بـــــرای 
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ــت. ــا رف ــال 1925 از دنی ــرد. او در س ک
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