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ی مکان معمارانه در اثر پروست: تأملی در  تبلور سرشت یادآورانه
در ی پروست با آن در رمان  مفهوم مکان در معماری و مواجهه

 جستجوی زمان از دست رفته
 شيما شصتی

 آزاد کريم، دانشگاه رباط واحد مهندسي، و فني دانشکده معماري، استاديارگروه
 ايران. تهران، اسالمي،

 (   4194تابستان بهار و ، تاريخ چاپ: 41/98/02، تاريخ تصويب: 81/98/02ت: درياف خ)تاري
 چکيده

تواندد زوايداي متعددد و     اتخاذ رويکردي چندوجهي در مواجهه با شاهکاري ادبي يا هنري، مي
تري از آن را بر ما مکشوف نمايد. اين چندوجهي بدودن کده ماهیدت ِدود  ديسدی لین       گسترده

آورد تا بتوانیم در فضاي مشدتر  میدان معمداري و     امکان را فراهم مي معماري نیز هست، اين
ها ادبیدا  اسدت. يدك     ترين  اين حوزه هاي مرتبط با آن غور نمايیم؛ که البته يکي از مهم حوزه

مند به سختي قابل فهم است و در مقابل، ِلد  يدك اثدر     اثر ادبي بدون درکي معمارانه و مکان
سته بدون التفا  به اين پیوند عمی  و دروني با معاني ژرف منددر   ي ماندگار و برج معمارانه

ي  در آثار ادبي به سختي قابل تصور است. در اين نوشتار قصدد داريدم تدا از رهگدطر مهالعده     
در جستجوي زمان از دسدت  ي مکان از منظري معمارانه، تضمنا  آن را در رمان  مفهوم مقوله

پروست با آن را به بحد  بگدطاريم. ايدن ت مدل در کندار       ي برِورد مارسل ، يافته و نحوهرفته
تدر و حداوي    گشاي معماران در جهت ِل  مکاني اصدیل  تواند راه بح  از حافظه و ِاطره مي

 تر باشد. معاني ژرف
در جستجوي زمان مکان، معماري، يادآوري مکان، ِاطره، مارسل پروست،  :کليدی گانواژ

 1از دست رفته
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 . مقدمه1
هايي است که معناي آن بددون   ي آن هاي مختلف دانشگاهي، معماري از جمله ديسی لین در میان

هدايي چدون    ها ناکامل است؛ آگاهي و احاطه به ديسی لین ها و حوزه پیوند و ارتباط با ديگر رشته
هداي هندري، بدر غنداي يدك اثدر        چندین ديگدر رشدته    شناسي، فلسفه، ادبیا  و هم تاريخ، جامعه

افزايدد. بندابراين    ب عدد طراحدي و چده در ب عدد تفسدیر و نقدد و بررسدي، مدي         معماري، چده در 
هاست. به عنوان  ي دوره هاي بارز معماري در همه برِورداري از ماهیت چندوجهي، از مشخصه

ي معماري در دوران مسیحیت و اسالمي بددون در نظدر گدرفتن شدرايط تداريخي،       مثال مهالعه
دهدد کده    راه به جايي نخواهد برد. همین مثال به ما نشان مياجتماعي و مطهبي ناممکن بوده و 
هدايي چدون    هاي ذکر شده مستلزم برقدراري پیوندد بدا رشدته     رسیدن به درکي از معماري دوران

هاي ص رف  طراحانده، و   ي اديان است. به همین دلیل فارغ از جنبه شناسي و مهالعه تاريخ، جامعه
شدود و غالبدا  داراي مداهیتي     ي کالبددي متجلدي مدي   معنايي کده در معمداري صدرفا  بده صدورت     

و محتدوايي در پدهوهم معمداري امدري       مضدموني   شناِتي و سدمبولیك اسدت، بررسدي    نشانه
ت کیددي از بداا الدزام بده اتخداذ رويکدردي        ضدرورتا  رسدد. ايدن ت کیدد،     ضروري به نظر مدي 

اسدت، نیسدت؛ بلکده     ي اِیر از محوريت ِاصي برِوردار شدده  اي که طي چند دهه رشته میان
ي يك ديسی لین مشدخ    توان در دايره گاه نمي سخن بر سر اين است که ِود  معماري را هیچ

ي مهالعاتي و اجرايي ترکیبدي اسدت کده     نفسه يك حوزه محصور کرد. معماري از اين منظر في
ي  هي مهلدوا در آن، از پدیم در زمدر    مندي از معارف گوناگون براي رسیدن به يك نتیجه بهره

 ضروريا  است.
توان از رهگطر آن برِدي از وجدوه مختلدف پیوندد  دروندي       هايي که مي ترين حوزه يکي از غني

ي شعر و ادبیا  است. استفاده  ها را مورد مهالعه و بررسي قرار داد، حوزه معماري با ساير رشته
ي شناِته شده است: ي ما به ِوب مند در شعر و ادا فارسي براي همه از تعابیر معمارانه و مکان

و... . ادبیا  « سقف فلك»، «گواهي در و ديوار»، «ي معشوقه کوچه»، «ي دل کعبه»تعابیري چون 
مند غیدر قابدل فهدم اسدت و در      جهان نیز، حتي شايد بیم از اين، بدون درکي معمارانه و مکان

د عمی  و دروندي بدا   ي ماندگار و برجسته بدون التفا  به اين پیون مقابل، ِل  يك اثر معمارانه
معاني ژرف مندر  در آثار ادبي به سختي قابل تصور است. با اين وجود،  نگداهي اجمدالي بده    

ويدهه از   منابع نگاشته شده در اين زمینه، حاکي از اين است که مهالعاتي کده در ايدن رابهده بده    
ا  پرداِتده و  ي میدان معمداري و ادبید    سوي معماران انجام گرفته، اغلب به طور کلي به رابهه



 042زمان از دست رفته یپروست با آن در رمان در جستجو ی و مواجهه یدر مفهوم مکان در معمار یدر اثر پروست: تأملمکان معمارانه  ی ادآورانهیتبلور سرشت 

 

604 

 

 

ي آن وارد  چندان به زواياي گوناگون و جزئي يك اثر ادبي ِاص از حی  تضدمنا  معمارانده  
ويهه در میان مکتوبا  فارسي کدامال  محسدو     هايي از اين دست به نشده است. فقدان پهوهم

تر  ي محوري اين نوشتار مصمم است و همین نکته ما را بر آن داشت تا نسبت به پروراندن ايده
 شويم.
در ي بیسدتم، رمدان    ويدهه در سدده   ترديد يکي از پربارترين آثار ادبي  تاريخ ادبیا  جهدان بده   بي

ي شهیر فرانسوي است. اين اثدر نده    ، اثر مارسل پروست، نويسندهجستجوي زمان از دست رفته
ي هداي بسدیاري بدرا    هاي مختلف ادبي، بلکه از حی  تضمنا  معمارانه نیدز حدرف   تنها از جنبه
ي ادبیدا  جهدان    ، اگرچه به ِودي ِود در حوزهدر جستجوي زمان از دست رفتهگفتن دارد. 

گونه که، اقتضاي هر شداهکار ادبدي اسدت،     شود، اما بدون شك همان يك شاهکار محسوا مي
هاي ادبدي  ص رف نیدز بده آن نگداه کدرد. ايدن ذوجنبتدین بدودن            توان از ابعادي غیر از جنبه مي

توان در میان آثار ادبي  هاي بارزي از آن را مي ك شاهکار ادبي است و نمونهي آشکار ي مشخصه
هاي ادبدي   کنیم، جداي از ويهگي نظر مي 1تربیت احساسا جهان يافت. به عنوان مثال، وقتي به 

بده عندوان نقددي     2توانیم به رمدان فلدوبر   کند، مي اي که آن را به يك شاهکار تبديل مي برجسته
فرانسه بنگريم؛ نقدي که قادر است از حی  برِدورداري از   4212هاي انقالا  ننیرومند از آرما

اجتمداعي در   -هداي مشخصدا  تداريخي    اجتمداعي حتدي از پدهوهم    -هاي عمی  سیاسدي  بینم
 4شاهکار جاناتان سدوئیفت  3سفرهاي گالیوري ديگر  ِصوص انقالا فرانسه فراتر برود. نمونه

که به کنه غرض سوئیفت در اين اثر پدي ببدرد،    بدون آن رسد کسي قادر نیست است. به نظر مي
ي مددرن پیددا کندد.     ي دوره در آسدتانه  5«ي میان قدما و متجددين مناقشه»بتواند درکي عمی  از 

نیز صادق اسدت.   7ي توما  مان اثر برجسته 6کوه  جادوهايي از اين دست در مورد رمان  داللت
اي کده دو جندع عظدیم     ي اول قدرن بیسدتم، دوره   نیمده شناِت ابعاد گوناگون فکر  اروپايي در 

ماندد. شدايد در ايدن مقدال      سوز را تجربه کرد، بدون شاهکار توما  مان ناکامل باقي مي ِانمان
هاي  از جنبه 8بديل شاهکارهاي داستايوفسکي ديگر نیازي به اين نباشد که با اشاره به اهمیت بي

ها بیفزايیم. نگاه ما به  سیاسي، بر شمار اين مثال -ماعيمختلف فلسفي، الهیاتي، روانکاوانه و اجت
 __________________________________________________________________________  

1 L’Education Sentimentale 
2 Gustave Flaubert 
3 Gulliver’s Travels 
4 Jonathan Swift 
5 querelle des Anciens et des Modernes  
6 Der zauberberg 
7 Thomas Mann 
8 Fyodor Dostoyevsky 



 604  1041بهار و تابستان ، 1 هشمار، 72، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان

 
 

 

604 

 

 

در ي  شاهکار پروست در اين نوشتار نگاهي از ايدن سدنخ اسدت: ت مدل در تضدمنا  معمارانده      
 .جستجوي زمان از دست رفته

هاي معمارانه در آثار ادبي به صور  عام و در رمدان   توجه به اين نکته ضروري است که داللت
به صور  ِاص از گستردگي و تندو  برِدوردار اسدت. بده      از دست رفتهدر جستجوي زمان 

ي فهم هر اثر ادبي است، به طدور ِداص موضدو      که الزمه  عنوان مثال، تخیل فضايي يا مکاني
بح  ما در اين مقاله نیست. کوشم ما در اين نوشتار پرداِتن بده تضدمنا  معمارانده در اثدر     

ي مکان است. به بیان ديگر قصدد داريدم    هاي يادآورانه  هپروست از حی  مکاني و ت کید بر جنب
اي اعم از اشخاص يدا رويددادها    ي مکان چگونه با تصوير ذهني هر ِاطره نشان دهیم که مقوله

ي مشخ  به مدد  در رمان پیوند يافته و چگونه به هنگام يادآوري و به ِاطر آوردن آن ِاطره
اي کده بددون شدك عدالوه بدر       گیدرد. ويهگدي   يي غیرارادي دوباره پیم چشدم جدان مد    حافظه

ِصوصیا  ظاهري و کالبدي مکان برآمده از ذهنیدت و کداراکتر اشدخاص نیدز هسدت. بددين       
ي مکدان و   منظور در اين مقاله، در ابتدا به بیاني معمارانه و از منظر ديسی لین معماري به مقولده 

رداِته و س س با برقراري پیوند میدان  هاي آن پ ها و داللت ي تعريفي از آن و تبیین ويهگي ارايه
چنین حافظه سعي ِواهیم کرد چگونگي تبلور آن در رمدان پروسدت را بده     مکان، ِاطره و هم

، بده  1ي جدان راسدکین   بح  بگطاريم. در اين اثنا اشاره به دلبستگي پروست بده آثدار معمارانده   
جا که غايت معمداري   ز آنها کمك ِواهد کرد؛ و در نهايت، ا تر شدن ماهیت اين داللت روشن

ِل  مکاني بامعناست، نشان ِواهیم داد که چگونه توجه به اين ويهگدي مهدم مکدان در رمدان     
تصاوير ذهني در حافظه و به يادآوردن ِاطرا  مرتبط « گیري جاي»پروست، يعني نقم آن در 
گشاي  تر، راه تر و حاوي معاني ژرف تواند در جهت ِل  مکاني غني با اشخاص يا رويدادها، مي

 معماران باشد.
 . مکان به روایتی معمارانه 7
 

 بدون معماري ممکن است زندگي کنیم،»
 بدون آن ممکن است پرستم کنیم،

 «توانیم به ِاطر بیاوريم. اما بدون آن نمي

 __________________________________________________________________________  
1 John Ruskin 
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 (412هفت مشغل معماري)راسکین، 
 

تدوانیم   دهدیم، مدي  اگر بخواهیم تعريفي ساده و ملمو  و در عین حال جامع از معمداري ارائده   
اذعان کنیم که معماري، هنر شکل بخشیدن به فضدا در جهدت ِلد  مکدان اسدت؛ و در واقدع       

گدويي در  »کند. بده بیدان پولده،     ي مکان پیوندي وثی  پیدا مي گونه است که معماري با مقوله اين
ا چیزي (. در واقع، فض12)پوله « يابند ها جاي ِود را در فضا مي ابتدا فضا هست و س س مکان

کران و فاقد کاراکتري مشخ  است که در فرآيند حرکت بده سدوي ِلد  مکدان، کده       رها، بي
کند. بده بیدان شدولتز     ترين هدف معماري است، کران، محصوريت، کاراکتر و تمايز پیدا مي  مهم
اي  وجه اساسي»هستند و اين کاراکتر به تعبیري هايدگري، همان « ها واجد کاراکتر ي مکان همه»
چندان   (. بدين ترتیب مکان آن41 )نوربرگ شولتس«« داده شده است»ت که جهان  بدان وجه اس

وقتدي انسدان   »پطير نیسدت.   با هستي انسان تنیده شده است که تفکیك اين دو از يکديگر امکان
گزيند، همزمان هم در فضا مستقر شده و هم در معرض يك کاراکتر محیهدي ِداص    سکني مي
« نامیدد  2«شددن  يکدي »و 1«يدابي  جهدت »تدوان   شدناِتي را مدي   دو کارکرد روانگیرد. اين  قرار مي

(. بدين اعتبار، انسدان بدراي رسدیدن بده يدك پايگداه وجودشدناِتي، هدم         40)نوربرگ شولتس 
يابي کند و هم بايد بتواند ِودش را با محیط يکدي بسدازد. مفداهیمي     ِودش بايد بتواند جهت

ي همین نو  نگاه به مکان هستند. نگاهي کده در   دارندهچون حس مکان و روح مکان نیز در بر 
چه که به عندوان شخصدیت، هويدت، ذهنیدت، ت ثیرپدطيري و       آن انسان، نو  حضورش و هر آن

آمیزد و دقیقا  به همین دلیدل اسدت کده  امکدان      ت ثیرگطاري همراه  ِود دارد، با مکان در هم مي
 حضور انسان در آن میسر نیست.ي   وجود يك مکان و تحلیل آن بدون تحلیل نحوه

هر فرد در قیا  با ديگران، يك تصور کمابیم متمايز از يك مکان مشخ  دارد کده ايدن امدر    
اي از لحظا  منحصر بده فدرد    تنها به اين دلیل نیست که هر فرد يك مکان را از طري  مجموعه

، ِاطرا ، کند، بلکه بدين دلیل است که هرکسي مخلوط ِاص ِودش از شخصیت تجربه مي
بخشدد   عواطف و اغراض را دارد که به تصورش از آن مکان رنع داده و بدان هويتي متمايز مي

 (.82و  85)رلف 
از طرف ديگر کردارها و وقايع نیز در بستر مکاني مشخصدي بامعندا هسدتند و از شخصدیت آن     

اهي از چیزهدا در  پطيرند. آگاهي ما تنها آگاهي از چیزها نیست، بلکده آگد   مکان رنع و ت ثیر مي

 __________________________________________________________________________  
1 orientation 
2 identification 
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ها نیز تا حد بسیاري بر اسا  اشدیا و معداني تعريدف     مکاني است که در آن قرار دارند و مکان
شوند و جوهر مکان ريشه در هدفمندي ناِودآگاهي دارد که مکان را به عندوان مرکدز مهدم     مي

يدا    هي( و به همین ترتیب است که انسان نیدز آگدا  11و  18کند )رلف  ي بشر تعريف مي تجربه
( و 5آورد )فراندك   مند يا جاي گرفته در فضايي بخصدوص بده تصدور درمدي     اش را کران تجربه

آيدد و آن را از   حتي در هنگام بازتعريف يا يادآوري آن تجربه نیز اين مکان به ياري حافظه مدي 
 کشد. نهايت تصوير از حافظه بیرون مي الي بي البه

ي ديگري است که بددون آن مکدان بده تصدور در      قولهي مکان، زمان م در فرآيند ِل  و تجربه
مند نیز هستند. زمان ِلد  يدك مکدان و مقتضدیا  آن،      آيد؛ در واقع تجربیا  مکاني زمان نمي

تاريخي که بر يك مکان گطشته و تغییراتي که ايدن گطشدت زمدان در آن پديدد آورده اسدت و      
آيد، همده و همده    افراد ِاصي در ميچنین زمان ِاصي که در آن يك مکان به ادرا   فرد يا  هم

 مصادي  بارز پیوند میان مکان و زمان است.
چنین يادآوري زمان و تاريخ در حافظه، در رابهه با مکان و تصوير مکاني در ذهدن صدور     هم
ي حافظده، مکدان و    بندي نمود که با لحدا  کدردن مقولده    توان چنین جمع پطيرد. بنابراين مي مي

مند[ هستند، اما هنگامي که با هم در نظر گرفته  هاي معمارانه ]و مکان داللتزمان هرکدام داراي 
(. 12گدردد )هداپکینز    کنند که سبب ماندگاري اثرشان در ذهن مدي  اي پیدا مي شوند، ب عد تازه مي

در جستجوي زمان از دسدت  اين دقیقا  همان چیزي است که به زعم ما بايد در هنگام مواجهه با 
کدم فهدم وجهدي از     جد بدان التفا  نمود. درواقع بح  بر سر اين است که دست، به طور رفته

ي  وجوه گوناگون و پرشمار اين شاهکار ادبي، منوط به فهم درکي است کده پروسدت از مقولده   
دهدد. بددين ترتیدب     مکان معمارانه به معنايي که از آن سخن رفت، در اِتیار ِواننده قرار مدي 

کردن آن فرازهايي از اثر پروست است کده وي در آنهدا    ر، برجستهمحور کوشم ما در اين گفتا
ي  ي مکان معمارانه در معنداي مزبدور، بدا تجربده     کوشد تا ِواننده را از طري  وصف اديبانه مي

القاعده نزد ِود پروست نیز، عالوه بر داشتن پیوند با  اي که علي ژرف ِويم آشنا سازد؛ تجربه
ه داشته است، آن هم به نحوي که در آن، حافظه، مکان و زمان در ي زمان ِصلتي معماران مقوله

 رسند. هی تي ِالقانه، به يکديگر مي
 
 . مکان، تصویر، حافظه و خاطره3
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 چرِد بینند، سري که مي ي چشماني که مي معماري به وسیله

 گیرد. دارند، مورد قضاو  قرار مي و پاهايي که قدم برمي
 درپي و متوالي در زمان است زمان، بلکه پي ي هم معماري  نه يك پديده

 که از تصاويري تشکیل شده که ِود را به يکديگر افزوده
 آيند. و مانند موسیقي در زمان و فضا از پي يکديگر مي

 (21و  28)لوکوربوزيه 
 

ي معمداري در   با توجه به تعريفي که در ابتداي بخم قبل از معماري ارائه شدد، بده جداي واژه   
ي مکان را بنشانیم؛ بدين ترتیب مکدان معمارانده نیدز از طريد       توانیم واژه بوزيه ميسخن لوکور

شود. تصاويري که با زمان، حس  ي انسان ذِیره مي توالي تصاوير به ادرا  درآمده و در حافظه
ايم در رابهه اسدت. البتده    اش کرده ما از آن مکان ِاص و رويداد ِاصي که در آن مکان تجربه

کده   1ي حافظه، ِود، يك فضاي معمارانه است، فضاي زيبداي تبعیدشدده   وست ابههدر رمان پر
 تر شهري جاي گرفته است. ي وسیع درون فضاي معمارانه

کندد، کده در روز    ، داستاني را از سدیمونید  شداعر نقدل مدي    در باا ِهیب  آرمانيکیک رو در 
ود. فدروريختن سدقف   ضیافت، درست پیم از فروريختن سقف، مجلس ضیافت را تر  کرده ب

شان غیر قابل شناسدايي گرديدده    هاي که بدن باع  کشته شدن تمامي میهمانان شده بود، به طوري
ها شده  بود و سیمونید  به ياري حافظه و از روي محل نشستن میهمانان موف  به شناسايي آن

گاه موف  بده   افظه آنکند تا به ما بگويد که ح (. کیک رو اين داستان را تعريف مي158بود )کیک رو 
ها در آن، در يك فضاي معماري سازمان يافته باشند و تصوير آن فضدا   شود که ابهه يادآوري مي

 در ذهن نقم بسته باشد.
چدون   اي از تصاوير تشکیل شده است. حافظه نیز هم بنابراين معماري همانند حافظه از مجموعه

کندد. تثبیدت    راي فهم فضا و زمان ايجاد مدي ي میان تصاوير، چارچوبي ب معماري از طري  رابهه
و   در اين چارچوا، تعريفي شخصي از مکان را شکل داده، و بازشناسي رابهده « ِود»موقعیت 

(. در واقع، 8بخشد )هاپکینز  ها، به يك کل ادراکي فعلیت مي پیوند میان يك مکان و ديگر مکان
ط شده و باع  تمییز دادن مکاني تجربیا  يك مکان به عنوان ِاطراتي مشخ  در حافظه ضب

 (. 2شوند )  از مکان ديگر مي

 __________________________________________________________________________  
1 la belle place exilée 
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ي هنرها، تنها هنري است که شکل بیروندي را بدا    به بیان يکي از شارحان، معماري در میان همه
توان به يك اثر معمداري وارد شدد و در آن    کند. مي پیرايه ترکیب مي کیفیت دروني راستین و بي

آورد،  ي کاملي از کیفیدت دروندي سدوژه فدراهم مدي      د استعارهسکونت کرد و اين به ِودي  ِو
ي  ي غیددرارادي بدده گطشددته دهددد تددا از طريدد  حافظدده اي کدده بدده سددوژه اجددازه مددي  اسددتعاره
(. بدين ترتیب، هنگامي کده رويددادي را   455و  458اش دسترسي پیدا کند )س ور  شده فراموش

آوريم؛ اما وقتي ديگدر از آن مکدان ِبدري     کنیم، آن را بهتر به ِاطر مي در يك مکان تجربه مي
شود و پروست از آن به  افتد؟ اينجاست که پاي معماري به وسط کشیده مي نباشد چه اتفاقي مي

اي ظريدف و    چدون پوسدته   گیرد: معماري درواقع هدم  نحوي هنرمندانه در رمان ِويم بهره مي
ل کده مدا در آن زنددگي    شدن در مقابل ندابودي و اضدمحال   توهمي از محافظت -شکننده است

سازيم. بنابراين فرآيند يدادآوري و بده ِداطر آوردن کده بده       مان را در آن مي کنیم و ِاطرا  مي
ي مکداني کده بده     اي راهبردي در فضاي معماري  به تصدور درآمدده جداي دارد، از تجربده     گونه
اسدت   1تصوير(؛ در حقیقت اين 8آورد )هورنشتاين  اي بصري تصور شده است، سر بر مي شیوه

کده بده تفصدیل     رساند. رمان پروسدت، چندان   که به حافظه در فرآيند يادآوري ِاطرا  مدد مي
جدا   اي بصري به تصور درآمده اسدت و از آن  ِواهیم ديد، سرشار از تجربیاتي است که به شیوه

 . ايدن ي مکان معمارانده دارد  مند است نسبتي تنگاتنع با مقوله که اين بیان تصويري، بیاني مکان
 و پوررضدائیان ) اسدت  صادق نیز نقاشي هنر مثال  و پروست رمان میان نسبت ِصوص در نکته
 در معمارانده  مکدان  بازنمدايي  فهدم  براي کوشم بر عالوه درواقع .(881-881اصفهاني  سهیلي
 بده  ارجدا   بدر  عالوه پروست که هست نیز اين سر بر سخن ،(18رضايي  و بیاد) پروست رمان
 مقدام  در را ِدود  اثدر  تا کوشد مي چگونه ِود، رمان در ها نقاشي يا معمارانه آثار زا هايي نمونه
 .کند عرضه مخاطب نظر در نقاشي يك يا معمارانه ِل  يك
 
 ی مکان ی پروست با مقوله . مواجهه0

 
 . معماری و ادبيات؛ جان راسکين و تأثير آن بر پروست1. 0
 

 __________________________________________________________________________  
1 image-as-aide-mémoire 
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دبیا  و معماري به صور  عدام نکدا  گونداگوني بده     ي میان ا در نگاه نخستین، در باا رابهه
ي  توان از واژگدان مشدابهي دربداره    شود. به عنوان مثال، در معماري و ادبیا  مي ذهن متبادر مي

شدوند   بنددي کده در معمداري بده کدار گرفتده مدي        قواعد ترکیب»آثار هر دو حوزه بهره گرفت؛ 
يا عهف، هماهنگي و بیان عملکردي هددف و   ي او  اند از: تعادل، ريتم، تناسبا ، نقهه عبار 
توانند بده کدار گرفتده     ي يك اثر ادبي نیز مي (؛ واژگاني که به درستي درباره28)هاملین « ساِتار

شوند کده بده    ها برِوردار مي ها کیفیاتي هستند که يك کتاا يا يك بنا هنگامي از آن شوند. اين
ي آن فدرد بدا محدیط     اي کده بده واسدهه    ندد ِالقانده  ي فرآي ها دربداره  اتمام رسیده باشند. اما آن

ي  ي پیامددهاي اجتمداعي الگدوي تدازه     چندین دربداره   شدود و هدم   اش وارد تعامدل مدي   پیرامون
( و ايدن  424 گويند )شدوم یکر  اند، بسیار کم به ما مي هايي که در اين تعامل سمبولیزه شده ارزش

معماري است که اغلب مغفول واقع شدده و  ترين وجوه پیوند دروني میان ادبیا  و  يکي از مهم
 ي اين نوشتار از آن سخن به میان آورديم. ما در مقدمه

نسبت به مکدان معمارانده بدا     در جستجوي زمان از دست رفتهرويکرد مارسل پروست در رمان 
 -در قرن ندوزدهم    تلقي او از آثار و مکتوبا  جان راسکین، نويسنده و منتقد انگلیسي برجسته

در بداا   –اش بر هنرمندان و معماران رومانتیدك انکارناپدطير اسدت     هاي  ثیر افکار و نوشتهکه ت
 سازد. چنین هنر، پیوندي تنگاتنع دارد که بررسي آن را در اين مقاله ضروري مي معماري و هم

اي را در باا هنر با تفصیل و جزئیا   ي غني و پیچیده راسکین در مکتوبا  مفصل ِود نظريه
يابي هنرمند  ها به کاوش در فرآيند ِالقانه، سرشت، عملکرد و شکل کند و در آن ارائه ميبسیار 
پدردازد )لووندارد    شود، مي اي که منجر به ِل  هنرمندانه مي رواني -ي اجتماعي و روحي و زمینه
ي راسدکین بدراي    تدرين داليدل جاذبده    (. اما، در کنار موضوعاتي از اين دست، يکي از مهدم 11

ويهه معماري گوتیك فرانسه است، و راسدکین   ي ِود  او به معماري مطهبي و به عالقه پروست،
ترين شکل هندر و   کند، معماري گوتیك را کامل بارها اشاره مي هاي ونیز سنعکه در  چنان نیز آن
 داند: بیان مي
م از آن چده پدی   اي که[ نه تنهدا از هدرآن   اي تازه تولد بخشید، ]معماري مسیحیت به معماري»... 

تواندد وجدود    اي اسدت کده مدي    اندازه برتر است، بلکه آشکارا بهترين معمداري  وجود داشت بي
هداي  ، سدنع )راسدکین « ها ي زمان داشته باشد؛ کامل در ساِت و تزئینا  و مناسب  کردار  همه

 (.851ونیز

هداي   هراسکین، او )پروست( را قادر ساِت تا دوباره با هندر و معمداري مدطهبي سدد    »در واقع 
بینیم، در تصور ِدويم مالقدا     مي ژان سانتويمیانه، که ما ردپاي آن را در نخستین صفحا  
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اثدر ديگدر جدان راسدکین و      1تورا  آمدین ي  (. از سوي ديگر ترجمه21)به نقل از گمبل « کند
اي بر آن، بده پروسدت فرصدت داد تدا      چنین مقدمه ها و هم ها و تبیین نگاشتن حواشي، يادداشت

ي  ( و بدیم از پدیم شدیفته   28ِود در رابهه با تورا ، هنر و معماري را آشکار سازد ) ِبرگي
 معماري کلیساهاي جامع گوتیك گردد.

در سداِتار رمدان   »کندد،   ي ِود ِاطرنشان مي چنان که اشتراو  نیز در مقاله از سوي ديگر، آن
یدك مقايسده شدده    نیز اغلب )و به درستي( با يدك کلیسداي گوت   جستجوي زمان از دست رفته

تر شدن اين تشبیه ذکر کرد،  توان براي روشن (. يکي از توضیحاتي که مي801)اشتراو  « است
ي نگدارش   (، ايدده The Bible of Amiensي کتاا جان راسکین ) اين است که حین ترجمه

چون يك کلیساي جامع ِواند. يك کلیسداي   اثري به ذهن پروست راه يافت که بتوان آن را هم
رمان؛ ساِتاري روايي که که با زباني تصويري نقم شدده اسدت. پروسدت در برِدي      -ع جام

ي يدك کلیسداي جدامع گرفتده شدده       اش اشاراتي به عناويني دارد که از اجزاي سازنده مکاتبا 
توسدط ِدود    در جستجوي زمان از دست رفتده هاي  نوشته است، اما اغلب اين عناوين در دست
اند کده   پنهان پیدا کرده و جاي ِود را به عناوين ديگري داده پروست حطف گرديده و صورتي

حاوي اشاراتي ديگرگونه به مکان است؛ تا ِواننده، ِود، ردپاي حضدور راسدکین را در رمدان    
 کشف کند. از اين اشارا  در بخم ديگري از اين نوشتار سخن ِواهیم گفت. 

ي برِدوردار اسدت. بدر ِدالف     بدين ترتیب است که معماري ندزد پروسدت از معنداي متفداوت    
اي است  هاي قومي و اجتماعي ويکتوريانیسم راسکین، معماري براي پروست استعاره مشغولیت

چه که او جسدتجوي زمدان از    ي معماري به موازا  آن از ذهنیت ِودش؛ دلبستگي او به مهالعه
اقدع جسدتجوي   اي کده در و  يابدد، دلبسدتگي   نامد، حرکت کرده و با آن تالقي مي دست رفته مي

(. عدالوه بدر وجدود سداِتاري معمارانده در رمدان، در       451ي هستي ِود اوست )س ور  شالوده
کند، همانندد   گونه که دلوز نیز اشاره مي حقیقت معماري، موسیقي و نقاشي براي پروست، همان

 __________________________________________________________________________  
1 The Bible of Amiens / La Bible d’Amiens 

ي  راسکین در اين کتاا از واژه Bible براي توصیف کلیساي جدامع    Notre-Dame d’Amiens گیدرد. کتداا    بهدره مدي   

هايي که تفسدیر   اللفظي، تمثیلي، اِالقي و متعالي. در سه سهح آِر، نشانه بايست در چهار سهح ِوانده شود: تحت مقد  مي

ها داللت دارند. اين چیزها به مثابه نوعي زبان تصدويري، بده مثابده     اند که کلما  بر آن د، بلکه چیزهاييشوند، کلما  نیستن مي

شود. به عالوه، کلیسداهاي   شان آشکار مي شان از رهگطر صور بصري شوند که معاني هايي ِوانده مي اي از هیروگلیف مجموعه

(.11اند )لوونارد  گرايي نقم پطيرفته ي تمثیلي مسیحیت نیز به اين زبان تصوير هاي میانه جامع سده  
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جوهر، کیفیتي است پس  قلب  يدك  »کنند. به زعم دلوز  هاي هنري جوهري پنهان عمل مي نشانه
کیفیتدي ناشدناِته از جهداني يکده و     »(؛ 85)دلدوز  « تر است وژه، کیفیتي که از آن  سوژه عمی س

(. اين دلبستگي پروسدت بده کلیسداهاي جدامع گوتیدك،      845 مجلد دوازدهم)پروست، « 1يگانه
هداي   اي دارد که در میان مکتوبا  اين رشته از حی  داللت نشان از در  عمی  وي از معماري

 29در  2ي بارز در اين زمینه، کلیساي جامع شدارتر  يگاهي ويهه دارد. يك نمونهاصیل مکاني جا
ي دوازدهدم مدیالدي توسدط مامندان و مدردم       کیلومتري جنوا غربي پاريس است که در سدده 

عادي، با انضباط کامل، قلوبي متحد و سکوتي عمی  احداث شده است؛ يك کلیت و کمدال بدا   
ي انسان با ِددا و انسدان بدا     ها، رابهه ي میان انسان رابهه اي ِاص که تجلي تناسب و هارموني
بندي ِود بنا، بلکه در ترکیدب   ي ِداست، و اين مصادي  نه تنها در ترکیب زمین به عنوان ِانه
 اش نیز به ِوبي آشکار است. بنا با محیط اطراف

اين نظر براي پروست گونه بیان کرد که دل س ردن به راسکین از  توان اين بنابراين در نهايت مي 
اش را پرورش داد و در ذهدنم جداگیر کدرد. در     شناِتي مفید بود که نگاه هنري و ذوق زيبايي

 (.28و  24واقع، نبوغ هنرمند راسکیني در ديدن و حس کردن است )شايگان 
 
 در جستجوی زمان از دست رفتهمندی در  . مکان7. 0
 

انده در ادبیدا ، مدواردي را بده صدور  کلدي       ي بازتاا و انعکا  مکدان معمار  در مورد نحوه
در ي رمدان   هدا اشداره شدد و دربداره     هاي پیشین نیز به آن توان برشمرد که کمابیم در بخم مي

نیز صادق است. بده عندوان نمونده ِدود  سداِتار  يدك رمدان را        جستجوي زمان از دست رفته 
یل شده که با نظم مشخصدي در  توان به مکان يا بنايي تشبیه کرد که از اجزاي گوناگوني تشک مي

گونده کده گفتده شدد، ايدن سداِتار واجدد         اند. بديهي است کده همدان   کنار يکديگر قرار گرفته
هايي چون تناسب، ضرباهنع، تعادل، عهف و... است که آن را به ساِتار يدك مکدان    ِصیصه

یف مسدتقیم يدك   ها، ديگر مواردي چون، توص گونه ويهگي کند. اما در کنار اين معمارانه شبیه مي
هاي يگانه براي توصیف رويداد و اتفاقي ويهه  مکان در رمان، استفاده از مکاني ِاص با ويهگي

در آن و حتي توصیف تغییرا  يك مکان مشخ  در طول زمان به منظدور توصدیف تغییدر در    
اين  شخصیت افراد، شرايط اجتماعي و تاريخي و... نیز قابل ذکراند. اما غرض ما در اين نوشتار

 __________________________________________________________________________  
1 “Cette qualité inconnue d’un monde unique…” 
2 Cathédrale Notre-Dame de Chartres 
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مدورد بررسدي قدرار     در جستجوي زمان از دست رفتده مندي را در  است که چگونگي اين مکان
ي  ي مکدان داراي سدهوح مختلفدي اسدت. در وهلده      دهیم. در رمان پروست، مواجهه بدا مقولده  

کده   هدا نیسدت، و ايدن    تدر از شخصدیت   هدا کدم   اهمیدت مکدان  »بینیم که در اين رمان  نخست مي
جهت نیست. در بخم کدومبره گدطارمان بدراي     وين جغرافیايي دارند، بيهايي از رمان عنا فصل

شدنويم: از   ها مدي  اي از آن کم نام و آوازه افتد يا دست هاي اصلي داستان مي نخستین بار به مکان
و کوشك تانسونويل تا آبگیر مدونهوون، بلب ك و    « طرف سوان»کومبره و طرف مزگلیز يا همان 
ي ويوون، که همگي با جزئیداتي نمدادين توصدیف     انت و رودِانهساحل رويايي آن، طرف گرم

هدايي کده مشدام را     ي گل شوند و تصويري رنگین از پوشم گیاهي هر منهقه، عهر و رايحه مي
شدوند در ايدن بخدم     سازند، و شخ  يا اشخاصي که متقابال  با اين فضاها تداعي مي آکنده مي

ها در حقیقدت طدرح جغرافیداي تمثیلدي معمداري       ناند. اين مکا جايي را به ِود اِتصاص داده
جدا ِودنمدايي    اي کده در ايدن   (. بنابراين نکته458و  451)شايگان « سازند رمان را مشخ  مي

هداي   ها بدا شخصدیت   ي تمايز اثر پروست از بسیاري آثار ديگر است، پیوند مکان کند و نقهه مي
اي انسداني   مکان بدون حضور چهدره  گاه توصیف يك رمان است. در واقع، در اثر پروست، هیچ

ي پروسدت بددون چدارچوا از     گداه در انديشده   ي انساني هیچ که چهره چنان شود، هم میسر نمي
شدود. همدواره شخصدیت داسدتاني اثدر       اش ظاهر نمي اي براي پطيرفتن و نگه داشتن پیم آماده

وسدوا  زيداد آن را    شود که پدیم از آن نويسدنده بدا    اي پديدار مي پروست اولین بار در منظره
شود، مکان بدا او   اي ظاهر مي که شخصیت داستاني در چنین منظره شرح داده است. به محض آن

گمدان شخصدیت داسدتاني     دهد. بي اي متمايز و قابل تشخی  مي ِورد و به او ويهگي پیوند مي
ي مدا، او همیشده در پیوندد بدا      فظهمورد نظر، بعدتر، در جايي ديگر ظاهر ِواهد شد، اما در حا

توان ذکدر   هاي متعددي در باا اين مس له مي (. مثال14و  19ي نخستین ِواهد بود )پوله  منظره
کندیم. بده عندوان نمونده، ژيلبدر  سدوان در ذهدن راوي بدا          ها اشاره مي کرد که به برِي از آن

کنندد تصدوير    ن مکان بازديد ميي يك کلیساي جامع همراه با مرد مسني که با هم از آ زمینه پس
شود؛ تصوير آلبرتین همراه با ديگر دوشیزگان شکوفا با دورنمايي از ابرها و امدوا  دريدا در    مي

ساحل زيباي بلب ك توأمان است و قو  اين تصوير تا حدي است که حتدي هنگدامي کده راوي    
کندد بدا آلبدرتین     حسدا  مدي  کند، ا بعدتر با آلبرتین در پاريس و در واقع دور از بلبك ديدار مي

ي آشناي پیشین ِودش کنده شده است. تصوير روبدر   زمینه ديگري مواجه شده است که از پس
 لو نیز از همین ويهگي برِوردار است: د  سن
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“Il venait de la plage, et la mer qui remplissait jusqu’à mi-hauteur le 

vitrage du hall lui faisait un fond sur lequel il se détachait en pied …” 

(Proust, IV 160) 

ي  آمدد، و دريدا کده تدا نیمده شیشده       لو[ از سوي ساحل ]به سدمت هتدل[ مدي    -او ]روبر د  س ن
 قد روي آن مشخ  بود... اي بود که او تمام سرسراي هتل را پر کرده بود زمینه

 
شدوند کده برايشدان حکدم      مدي  هايي ظداهر  ها در مکان گونه است که نزد پروست، شخصیت اين
ها را بايدد   دهند که شخصیت ها دورنمايي را تشکیل مي گاه و چارچوا را دارند. اين مکان تکیه

گیرندد،   شوند به دور ِدود مدي   ها پديدار مي هايي را که در آن در آن ديد؛ در حقیقت افراد مکان
گیدرد.   است بده تدن مدي   اي  ي ِود را که هم پوشم و هم وجه مشخصه چنان که آدمي جامه آن

هايي که  (. به بیان ديگر مکان11-18ها افراد گويي مفاهیمي ذهني بیم نیستند )پوله  بدون مکان
ي گره ِدوردن بدا حضدورهاي انسداني، تبدديل بده        کند، به واسهه ها صحبت مي پروست از آن

بخم نخسدت  هاي حقیقي در واقع به همان معنايي که در  شوند؛ اين مکان هاي حقیقي مي مکان
ي حضدور انسداني در مکداني کده      اند. تجربه از آن سخن گفتیم، دروني و سرشار از حس مکان

يابد، از سوي ديگر سدبب مانددگاري آن تصدوير در حافظده      ها در آن معنا مي حضور شخصیت
 کند. گرديده و به هنگام يادآوري آن شخ  يا ِاطره، آن مکان مشخ  نیز آن را همراهي مي

کند، پروست به طدور قهدع بدراي اسدتفاده از      چنان که اشتراو  نیز ِاطرنشان مي ندر نهايت آ
ي تفکر، به عنوان نو  معیني از فلسفه و  معماري و موسیقي متني در اثر ِويم، به عنوان وسیله

کندیم   که ما در باا متقاعدکننده بودن آن راه چده فکدر مدي    حتي الهیا  راهي يافت، فارغ از اين
(؛ در حقیقت پروست معماري را براي امتداد فضدايي دادن بده زبدان و تفکدر و     198)اشتراو  

 (.48گزيند )فرانك  ها و تفکرا  برمي ايده 1نشان دادن مکانیت
 
 2«مکان بازیافته»از دست رفته: « مکان». در جستجوی 3. 0
 

 __________________________________________________________________________  
1 where-ness  
2 place retrouvée 
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ه اسدت کده   ي مکان در رمان پروست از ب عد ديگري نیز بنگدريم، شايسدت   که به مقوله پیم از آن
توان اذعدان داشدت    بازگرديم. به طور کلي مي ِاطرهو  حافظهدوباره به نوعي ديگر به بح  از 

ي  ِداطره روايدم. سدهح اول    که در کار پروست با دو سهح از ِاطره در ارتباط با حافظه روبده 
يدن  شود، ا اي است که طي کوشم  ارادي  حافظه به ياد آورده مي است که در واقع ِاطره ارادي

جا که ارادي است بسیار با من  امروز ما و تغییراتي که با گطشدت زمدان در مدا و     يادآوري از آن
ذهنیت ما پديد آمده است، آغشته اسدت و بندابراين از اصدالت برِدوردار نیسدت و گطشدته را       

 آفريند. در مقابل، سهح ديگري نیز وجدود دارد کده   چنان که دقیقا  بوده است براي ما باز نمي آن
هیچ کوششدي و   اي است که بي است. اين نو  ِاطره، در حقیقت آن ِاطره ي غیرارادي ِاطره

ي ما به نوعي در ارتباط باشد،  تواند با آن بخم از گطشته تنها طي برِورد با شیوي مادي که مي
جا که من  مدا در احضدار آن کوششدي نکدرده و بددون       گیرد و از آن در دستر  حافظه قرار مي

ي مدا را   ي گطشته ي افکار و عقل و ِرد پیم چشم جان گرفته است، اصیل بوده و همه مداِله
کندد. ايدن    به همراه من  آن زمان  ما در ِود دارد و به همین دلیل است که ايجاد شعفي ژرف مي

تدرين تفداوتي اسدت کده نگدرش       ، البته مهدم ي غیر ارادي ِاطرهو  ي ارادي ِاطرهتفکیك میان 
رمدان در ايدن    1در مجلد نخست« کومبره»ي برگسون دارد. در فرازي از بخم  پروست با فلسفه

 ِوانیم: باره مي
“Il en est ainsi de notre passé. C’est peine perdue que nous cherchions 

à l’évoquer, tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. Il est 

caché hors de son domaine et de sa portée, en quelque objet matériel 

(en la sensation que nous donnerait cet objet matériel), que nous ne 

soupçonnons pas. Cet objet, il dépend du hasard que nous le 

rencontrions avant de mourir, ou que nous ne le rencontrions pas” 

(Proust, I 65). 

 

چنان سخت از دست رفته اسدت کده اگدر بکوشدیم بده       ي ما نیز چنین است. آن مورد گطشتهدر 
يادش بیاوريم، تمام تالش هوش ما عب   است. ]گطشته[ در جايي بیرون از قلمرو و دسدتر   

 __________________________________________________________________________  
1 Du Côté du chez Swann 
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دهدد(، کده مدا گمدان      هوش پنهان است، در شیوي مادي )در حسي که اين شيء مادي به ما مدي 
 که برنخوريم. به بخت است که پیم از مرگ به آن بربخوريم يا آنکنیم. شیوي که بسته  نمي
 

ي غیدرارادي،   اين نو  نگرش به اصالت، از رهگطر ت کید بر اتفاقي و غیرعقالندي بدودن ِداطره   
ها مبني بدر اتفداقي و امکداني بدودن      اي است که بیم از هر چیز يادآور نظريا  رومانتیك مس له
تر گفتده   هاست. کانت پیم ول زندگي و سرشت گنع و مبهم آنهاي انسان در ط ي انتخاا کلیه

اش  اسدت و بده ضدرور  در يدافتن    « نامشروط»به ضرور  در جستجوي « عقل»بوده است که 
جدا در   مدا همده  »گیدرد:   گونده بده بدازي مدي     همین عبدار  را ايدن   1ِورد. نووالیس شکست مي

و شدخ  اصدیل نیدز شخصدي      «يابیم اشیاست جستجوي نامشروط هستیم و تنها چیزي که مي
کند و امر عدادي را در ذهنیدت ِدويم بده امدري       است که بیرون از سیر عادي امور زندگي مي

(. ت مالتي از اين دست در میان برِي فیلسدوفان و  881-889جادويي بدل کرده است )پینکارد 
چندین   هم چه که پروست از آن در بازيابي گطشته و متفکران در حقیقت مهر ت يیدي است بر آن

 گیرد. بخشي به زندگي توسط هنر بهره مي اصالت
کندد.   ها هم در رمان پروست صددق مدي   اي است که در رابهه با مکان اين تلقي از اصالت، تلقي

ي اصالت و فرديدت   شناسي پروست، ت کید نويسنده بر جنبه در واقع تنها وجه معنادار در مکان»
 (.19)پوله « هاست مکان

ورترين  اين فرازها که با مکان و يادآوري آن نیز در ارتباط است، جايي است که اما يکي از مشه
بدديل را   ي مادلن در يك روز زمستاني شعف و لطتي بدي  راوي رمان پروست با چشیدن کلوچه

هدا ندزد    کند و طي آن همراه با به ِاطر آوردن دوران کودکي و ِوردن همین کلوچده  تجربه مي
 آورد: هاي آن را نیز به وضوح به ياد مي ها و ِانه اغعمه لووني، کومبره و ب

“…toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swann, et 

les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs 

petits logis et l’église et tout Combray et ses environs, tout cela qui 

prend forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de ma tasse de thé.” 

(Proust, I 69) 

 __________________________________________________________________________  
1 Novalis, Original Name: Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg 
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هاي پار  آقاي سوان، نیلوفرهداي ويدوون و مردمدان ِدوا      هاي باغ ِودمان و گل ي گل همه
اش، همده شدکل گرفتده و     ي کدومبره و پیرامدون   شان و کلیسا و همده  هاي کوچك روستا و ِانه

 ام سر برآوردند. ها از فنجان چاي ام يافتند و شهر و باغاستحک
هايي از اين دسدت، هنگدامي بیشدتر ِودشدان را نشدان       اين غیرارادي بودن ِاطرا  و احسا 

رويدم کده    ي يك احسا  ويهه، به مالقا  همدان مکداني مدي    ي دوباره دهند که براي تجربه مي
. امدا در حقیقدت دوبداره ديددن جاهدايي کده       ايدم  جا تجربه نموده نخستین بار آن احسا  را آن

ايم به منظور بازيافتن ِاطرا  قديم همیشه ناامیدکننده و همدراه بدا سدرِوردگي     دوست داشته
کوشیم در پس  اين مظاهر بیابیم، مستلزم جسدتجو در اعمداق دروندي     است، زيرا حقیقتي که مي
اندد و از   ن و حداوي ِداطرا   (. در واقع، تجربیا  مکاني واجد زمدا 495ِود ماست )شايگان 

تواندد در   هدا مدي   آمیزد، تغییر در هريك از آن جا که شخصیت و درون فرد با مکان در هم مي آن
ي  گونه که تغییدر در نگدرش و شخصدیت افدراد، تجربده      برداشت از ديگري ت ثیر بگطارد؛ همان

یز برداشدت همدراه بدا    هاي آن ن دهد، تغییر در مکان و ِصیصه شان را تحت ت ثیر قرار مي مکاني
 گويد: کند. به همین دلیل است که پروست در جايي مي آن را دچار دگرگوني مي

“… les vrais paradis sont les paradis qu’on a perdus.” )Proust, XV 12) 

 «.شان ايم اند که از دست داده هايي هاي حقیقي آن بهشت»... 
 

اي را  وردن با شیوي ِاص است که احسا  يگانهدر واقع بسته به همان بخت و تصادف و برِ
ي ارادي،  ايم، دوباره تجربده کندیم يدا نکندیم؛ بندابراين بدرِالف حافظده        که در آن بهشت داشته

 ي غیرارادي، زمان، مکان و شرايط است. هاي حافظه محدوديت
ه تصداوير  هايي وجود دارند کد  گونه که گفته شد، در رمان پروست مکان اي ديگر، همان از زاويه

بخشدند و بده کمدك ايدن پشدتوانه       ي ذهني الزم را مي کنند و به ما پشتوانه افراد را مشخ  مي
مدان   هداي  پردازي ها را وارد ِیال مان جايگاهي به اين افراد ببخشیم، آن توانیم در فضاي ذهني مي

يدداد  ( که عکس آن نیز صادق است، يعني يك شخصیت يدا رو 11کنیم و به ِاطر آوريم )پوله 
اي ديگر بر ما پديدار  شود که حس مکان براي ما متفاو  باشد و مکان به گونه ِاص باع  مي

 شود:
“Il suffisait que Mme Swann n’arrivât pas toute pareille au même 

moment, pour que l’Avenue fût autre. Les lieux que nous avons 
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connus n’appartiennent pas qu’au monde de l’espace où nous les 

situons pour plus de facilité. Ils n’étaient qu’une mince tranche au 

milieu d’impressions contiguës qui formaient notre vie d’alors; le 

souvenir d’une certaine image n’est que le regret d’un certain instant; 

et les maisons, les routes, les avenues, sont fugitives, hélas! Comme 

les années.” (Proust, II 280, 281) 

ي همیشدگي از راه نرسدد تدا آن ِیابدان،      کافي بود که ِانم سوان مثل همیشه و در همان لحظه
ايم جز به جهان  فضايي تعل  ندارند که براي سهولت  هايي که شناِته ِیابان ديگري شود. مکان

اند که  هاي مجاور هم بوده ي باريکي میان احسا  ها تنها تکه دهیم. آن شان مي ر در آن جايبیشت
ي  ي يك تصوير چیزي نیست جز حسر  يك لحظه اند؛ ِاطره ساِته زندگي  آن زمان  ما را مي
 اند. چون سالیان گريزان ها نیز هم ها و ِیابان ها، راه ِاص؛ و افسو ! ِانه

 
هاي متعدددي از توصدیف معمارانده و     توان نمونه ر شده، در رمان پروست ميعالوه بر موارد ذک

ها را نیز يافت. در همان مجلد نخست شدرحي مفصدل از    نقم فضاي معماري در به ياد آوردن
ي ايدن کلیسدا نیسدت؛     شود که اهمیت آن در توضیح تمايزا  معمارانده  کلیساي کمبره ارائه مي

کندد؛   که در به ياد آورده شددن دوران کدودکي راوي ايفدا مدي     بلکه به دلیل نقم بنیاديني است
ي او را  نقشي که هیچ کلیساي ديگري از آن پس نتوانسته در زندگي راوي بازي کرده و حافظده 

 به چنین حفاري و کندوکاوي وادارد:
“…aucune d’elle ne tient sous sa dépendance toute une partie profonde 

de ma vie, comme fait le souvenir de ces aspects du clocher de 

Combray dans les rues qui sont derrière l’église.” (Proust, I 94, 95) 

هاي  ي کمبره در کوچه اندازهاي ناقوسخانه ي چشم چون ِاطره تواند هم ها نمي يك از آن ... هیچ
 ته سازد.پشت کلیسا، بخشي عمی  و ژرف از زندگي مرا به ِود وابس

 
افتد؛  ي منزل پرنس د  گرمانت اتفاق مي ي ديگري که در کتابخانه چنین است در مورد صحنه هم 

هداي   جا منتظر است تا به سالن اصلي میهماني وارد شود، بده يکدي از کتداا    زماني که راوي آن
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ي راوي پدیم چشدمانم    ِورد که باع  جان گدرفتن گطشدته   برمي 1اش محبوا دوران کودکي
 (.428گردد )س ور  مي

مواردي از اين قبیل از آغاز رمان و همان صفحا  نخست تدا پايدان مجلدد آِدر قابدل رديدابي       
ي  جدا راوي تجربده   است. اثر پروست از نخستین لحظه و در همان صفحا  آغدازين کده در آن  

چده   نکند، نه تنها روايت زمان بلکه روايت مکان  از دست رفته نیز هسدت. آ  مادلن را روايت مي
گیدري کلدي رمدان     جهدت »شود،  ي دقی  متبادر مي که در سرتاسر رمان پروست به ذهن ِواننده

ي کتداا تبیدین ايدن     هاسدت؛ و کدارکرد آن در ِاتمده    هدا و جدوهره   پروست به سوي حقیقدت 
يابي به جوهر انسان را  چه که در رسیدن به حقیقت و دست (. آن802)اشتراو  « هاست جوهره
بده  »ي غیرارادي را در ِود محفو  داشته است؛  ي است که يادگارهاي حافظهکند هنر ياري مي

گونه فضا نیز از دست رفته نخواهد بدود.   ياري حافظه، زمان چیزي از دست رفته نیست و بدين
( و هندر راسدتین از ديددگاه    58)پولده  « دوشادوش زمان بازيافته، فضاي بازيافته نیز وجدود دارد 

ي غیرارادي را کشف کدرد و   توان جوهر ِاطره ي آن مي ه به واسههپروست تنها چیزي است ک
 ابدي ساِت.

ي سکانس آغارين کتاا يعندي   روانه اي از کمبره و در واقع با تکرار پس رمان با انعکا  وارونه
ي غیرارادي )رِداد مادلن( ِاتمده   ي حافظه اتاق )ِواا و لحظا  بیدار شدن( و اولین تجربه

شود( به مدد  سازي تمام و کمال کمبره )مکاني که کودکي راوي در آن س ري ميکند: باز پیدا مي
 ي غیرارادي. ( و در واقع همان ِاطره800ي عاطفي )اشتراو   حافظه
 
 گيری . نتيجه5
 

ي زيست افراد بدا   شود که کاراکتر و شیوه جا ناشي مي نظري معمارانه اهمیت مکان از آن از نقهه
تواند از اتاقي کوچك تا وطن افدراد و   نگاتنع دارد. مقیا  اين مکان ميکاراکتر مکان پیوندي ت

شود، مکاني که پیم از او  حتي فراتر از آن را شامل شود. هنگامي که فردي در مکاني متولد مي
هم وجود داشته، اين مکان براي او تبديل به محل زندگي شده و از تجربیدا  و ِداطرا  وي   

سدازند. بدديهي اسدت     مکان، زمان و ِاطرا  زندگي اين فرد را مي گردد؛ و در واقع سرشار مي

 __________________________________________________________________________  
1  François le Champi  George Sand اثر 
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گطارد. بدا کمدي ت مدل و     ي انسان ت ثیر مي که با اين تفاسیر غناي مکان بر غناي تجربیا  زيسته
ويدهه در فرانسده و    هاي میانده بده   ي شخصي پروست به معماري سده يابیم که عالقه دقت در مي

آن بده   ي غور و ت مل در مکتوبا  جان راسکین، که تجلدي   هافزون شدن اين دلبستگي به واسه
، آشکار بوده و ما از آن در جستجوي زمان از دست رفتهبديل او،  انحاء گوناگون در شاهکار بي

 هاي بسیار نیست. ي مکان، ِالي از معنا و آموزه سخن گفتیم، با نگاهي واجد دغدغه
ايي کده يدك مکدان را از اصدالت برِدوردار      ه هاي میانه مشخصه در معماري و شهرسازي سده

ي ايران نیدز بده ِدوبي     کنند، وجود داشتند؛ اين مس له حتي در معماري و شهرسازي گطشته مي
مشهود است. در رمان پروست تصوير اين مکان  برِوردار از اصالت در ذهن افدرادي کده آن را   

رويددادها، ِداطرا  و... در    هدا،  کردند، با بسیاري تجربیا  فردي و جمعي، احسا  تجربه مي
ها غیر قابل تفکیك است؛ تجربیاتي که مصادي  آن را عالوه بر توصدیف  راوي   هم تنیده و از آن
ها و توصیف  ي به ياد آوردن شخصیت هاي معمارانه در جاي جاي  رمان، در نحوه از ِود  مکان
 شوند، مالحظه کرديم. يشان با مکاني که در آن براي راوي پديدار م ها در پیوستگي شخصیت

 fortunaيا  بختي  ي پروست به مقوله اي ديگر مبني بر اشاره قرارگیري اين نکته در کنار نکته
ي غیدرارادي اسدت و دال بدر     که مبناي آشکار شدن جوهر چیزهدا بدر فدرد از رهگدطر ِداطره     

را  هاي عمی  رومانتیسیسدم در نگدرش پروسدت اسدت، بحد  پايداني مدا در ايدن نوشدتار          رگه
 معنادارتر ِواهد نمود.

چه غیدر از   دانیم با جنبم روشنگري، عقل به دايرمدار امور بدل گشت و هرآن گونه که مي همان
ي آن را در ابتدداي   ِود را براي تحلیل، آفرينم و ِل  مردود اعالم نمدود؛ رونددي کده ادامده    

ي  کندیم. اشداره   مدي هايي چون هنر، معمداري و شهرسدازي نیدز مشداهده      ي بیستم در وادي سده
، به آن ترتیبي که گفته شد، نقد جدي او به روشنگري و آرمان آن نیدز هسدت؛   بختپروست به 

آرمان متفکراني چون ياکوبي، راينهولت، هولدرلین، نوالیس و شلگل. زماني فريددريم يداکوبي   
جهشدي بده   سخن گفته بود؛  1«جهم مهلك»در نقد تند و تیزش به راسیونالیسم کانتي، از تعبیر 

هاي ثابتي که سزاوار وفداداري   سوي آزادي بنیادين انسان و نیز به سوي اطمینان به وجود ارزش
تدوان در مقابدل منهد      ما باشند. اگر به مناسبت اين نوشتار از تعبیري اديبانه استفاده کندیم، مدي  

 ِشك و ِالي از انعهاف راسیونالیسم روشنگري که در معمداري مددرن بدا ِهدوط راسدت و     

 __________________________________________________________________________  
1 mortale salto 

جا زواياي مختلف آن  از زبان فريدريم ياکوبي نقل کرده و در آن ي آلماني فلسفهاين تعبیري است که تري پینکارد در کتاا 

سازد. تر مي را روشن  
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رومانتیسیسدتي بده تصدور درآورد کده     « جهم مهلدك »را در  انحناييشود،  مستقیم بازنمايي مي
ي  ي ِط و ربط پیشامدرنسیتي در معماري و شهرسازي است کده بدارزترين نمونده    بازنماياننده
گونه که آمد، معماري و شهرسازي گوتیك است. در مواجهده بدا رمدان پروسدت نیدز       آن، همان

تدرين   هاي مشخ  زماني، ِهوط منحني نزديك غیرِهي و عدم وجود تواليعالوه بر ساِتار 
شدود کده زمدان و     تر مدي  ويهه زماني برجسته شود. اين نکته به بديلي است که به ذهن متبادر مي

آوريم که به عنوان  پايان زماني و مکاني را در رمان به ِاطر مي هاي بي مکان دوري و يکي شدن
چندین بده هدم     شعف دوران کودکي راوي در زمان بزرگسالي وي و هدم توان از تجلي  نمونه مي
از حی  مکاني و زماني در مجلد پاياني رمدان، سدخن   « طرف گرمانت»و « طرف سوان»پیوستن 

ي زمان بلکه  ويهه حاکي از فهم و در  غیر ِهي پروست، نه فقط از مقوله گفت؛ اين مهلب به
 .  1ي مکان نیز هست از مقوله
تواندد نقدادي نگداه     ي ما مدي  چنان که گفته شد، نقد روشنگري نزد پروست در زمانه آنبنابراين، 

اي از  ي مکان نیز باشد. در دوران پیشامدرن مکان به عنوان گستره مدرنیستي به معماري و مقوله
اش را واجدد معندا و حداوي     فضا داراي بار معنايي و ارزشي بود که فرد در پیوند با آن زيسدتن 

نمود. با ظهور مدرنیسم در معماري و شهرسازي و ت کید ص رف و  و ِاطرا  تلقي ميها  ارزش
ها و ِاطرا  فردي و جمعي تهي شده  ها از معاني، ارزش جانبه بر عملکرد و کارايي، مکان يك

گونه  همان -و به نامکان تبديل شدند و وحد  میان هويت فرد و هويت مکان از بین رفت. اما 
جدا   از آن -داند  ها جدا نمي ر رمان ِويم فرديت اشخاص را از فرديت مکانکه پروست نیز د

هايي واجد اصدالت و معندي و    سازي مکان که مکان بخشي از وجود انسان است، نیاز به باززنده
اي کده بده درسدتي     شدود. مسد له   سرشار از حس مکان بیم از هر زمدان ديگدري احسدا  مدي    

ي بیست و يکم بدوده و هندوز تدا تحقد  آن در      ن در سدهي بسیاري معماران و شهرسازا دغدغه
 بسیاري شهرها و کشورها راهي طوالني در پیم است. 

آمدوزد کده چگونده     پروست تنهدا بده مدا نمدي    »گیريم که  در پايان از اين عبار  فرانك بهره مي
ي آموزد که چگونده ببیندیم؛ نده فقدط جهدان ادبیدا  و جهدان کالبدد         چنین مي بخوانیم، بلکه هم

 __________________________________________________________________________  
منظور از در  غیرِهي مکان، درکي   1 non-symmetrical ر واقع همان درکي است که مستقیما  از مکان و فضاست که د 

چه در بخم نخست اين مقاله حس مکان نامیديم، در پیوند است. با آن  
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معماري را، بلکه ساِتارهاي ِود  آگاهي را، به ويهه ساِتارهاي تجربیا  به احسدا  درآمدده   
 (.0)فرانك « مان از زندگي و به ياد آورده شده
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