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چکیده
بررســی مــکان در ادبیــات داســتانی همــواره از مســائل حائــز اهمیــت در ارزیابیهــای ادبــی
بودهاســت .ای ـن دغدغــه از زمــان ارســطومطــرح بــود ه و امــروزه نیــز مهمتــر و مبســوطتر
شدهاســت .در مطالعــات فضــای ادبــی ،همیشــه نــام چارلــز دیکنــز در مقــام رماننویســی
ت بــه
آگاه بــه کارکــرد شــهر میدرخشــد .بهطــور خــاص ،در رمــان آرزوهــای بــزرگ ،دقــ 
شــهر و مدرنیتــه و بازگویــی مشــکالت اجتماعــی زمانــه ،در قالــب داســتانی عاشــقانه ،موضــوع
ایــن رمــان را بســیار نزدیــک ب ـه تهــران مخــوف مشــفق کاظمــی میســازد .پــس از اثبــات
میانرشــتهایبودن ادبیــات تطبیقــی از اصــل و اســاس چــه در نظریــه و چــه در کاربــرد ،ایــن
مقال��ه ب��ا رویک��رد تطبیق��ی ،انتق��ادات اجتماعیــ و فرهنگیــای را نمایاــن میکن��د کــه ایــن دو
اثــر بــه شــهر و شهرنشــینی در دوران زندگــی پرســرعت مدرنیتــه وارد میســازند .اهمیــت
ـه پژوه ـش در حــوزه فضــای ادبــی ،ارائــه درکــی
ایــن مقالــه ،افــزون بــر معاصربــودن دغدغـ 
بهتــر از تاریــخ شــهری و بافــت اجتماعــی رمانهــای برگزیــده اســت کــه بــه زمــان حاضــر
نیــز بســط داده میشــود.
واژههای کلیدی :شهر ،فضای اجتماعی ،مدرنیته ،آرزوهای بزرگ ،تهران مخوف.
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مقدمه
مطالعــه میانرشــتهای ،بــه معنــای اســتفاده و ترکیــب رشــتههای تخصصــی متفــاوت بــرای
انجــام یــک فعالیــت تحقیقــی مشــترک اســت .هنــگام اســتفاده از ایــن روش ،بایــد در نظــر
ی بهویــژه در تاریخنــگاری ،فلســفه ،انسانشناســی،
داشــته باشــیم کــه «مطالعــاتمیانرشــتها 
ـی همتبــار ،نقــش چشــمگیری در غنیســازی
علــوم ســخت و فنــاوری ،در کنــار هنرهــای تلفیقـ ِ
پژوهشهــای ادبیــات تطبیقــی داشــتهاند» (رمــاک .)245 :2002 ،مطالعــات میانرشــتهای بــا
پشــت ســر گذاشــتن مرزهــای میــان تفکــرات متفــاوت ،پیونــدی بیــن ایــن دیدگاههــا پیــدا
میکنــد و حاصــل ایــن فعالیــت چندبعدیشــدن و پیچیدگــی پژوهــش اســت .البتــه ،هنــری
رمــاک 1بــه بُعــد منفــی میــل افراطــی بــه میانرشــتگی نیز اشــاره دارد کــه بــا خطاهــای آماتوری
همــراه اســت و میگویــد ایــن اشــتباه «مانــع پیشــرفت هســته بینالمللــی یــا بیــنزبانــی
ادبیــات تطبیق ـی شــده ک ـه نیازمنــد صبــر و حوصل ـه در کس ـب دانشــی فراگی ـر در زمینههــای
ـخ دســتکم یــک تمــدن غیرانگلیســی اســت کــه در درازمــدت حاصــل
زبــان ،ادبیــات و تاریـ ِ
میشــود» (همــان .)245 :بــا وجــود ایــن مشــکالت ،الزم بــه ذکــر اســت کــه امــروز اســاس
میانرشــتهای ادبیــات تطبیقــی نســبت بــه قبــل بســیار مــورد توجــه میباشــد .رمــاک پــس از
تعریــف و اشــاره بــه محدودیتهــای مطالعــات بینرشــتهای در خصــوص ادبیــات تطبیقــی،
ایــن نکتــه را مطــرح میســازد کــه:
«بُعــد میانرشــتهای ادبیــات تطبیقــی ،برخــاف جنبــه بینالمللــی آن ،از ســالهای 1950
بهطــرز فزاینــدهای جایــگاه خــود را در آمریــکا تثبیــت کردهاســت .ایــن رونــد بــا رویکــرد
تلفیقــی هنــر ،متناســب بــا اولویتهــای ادبـی و هنـ ِ
ـری "نقــد نــو" و دیگــر زمینههــای علــوم
انســانی همچــون فلســفه ،مطالعــات دینــی ،انسانشناســی فرهنگــی و تاریخنــگاری آغــاز
شــد و ســپس از نیمــه دوم دهــه  ،1960بــا ورود بــه حــوزهعلــوم اجتماعــی ،گســترش
یافــت» (همــان.)250 :

در نتیجــه ،روزبــهروز ادبیــات تطبیقــی بهعنــوان مطالعــهای بینرشــتهای ،جایگاهــی
مســتحکمتر پیــدا میکنــد و اکنــون ماهیــت ادبیــات تطبیقــی ،بینرشــتهای شــناخته میشــود.
در ایــن مقالــه بــا رویکــردی تطبیقــی و در واقــع بینرشــتهای ،بــه بررســی فضــای ادبــی
پرداختــه میشــود.

دغدغــه
در نظــر میشــل فوکــو ( )1984 -1926تمــام اضطرابهــای دوران معاصــر در
زمانــه مــا بــا عنــوان عصــر فضــا و

ی ریشــه دارنــد .او بهدرســتی از
محیــط و مکانمنــد 
مکانمنــدی یــاد میکنــد ( .)26 :1984در اواخــر قــرن بیســتم ،توجــه بیــش از حــد بــه
ل گرف ـت کــه تمرکــز بــر بُعــد
تاریــخ ،مــورد نقــد بســیاری قــرار گرفــت و ایــن بــاور شــک 
2
تاریــخ و زمــان موجــب بیاعتنای ـی ب ـه بُعــد مــکان و فضــا میشــود .ادوارد ســوجا (-1940
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 )2015ایــن تحــول در چهــل ســال اخیــر را بــا تعبیــر "چرخـ ِ
ـش فضایی"1معرفــی میکنــد کــه
تقاضــایبازاندیشـی در پدیــده فضـا و مکانمنــدی را بــا خــود بــه همــراه دارد .بدیــن ترتیــب،
رابطــه فضــای جغرافیایــی و ســاختهای فرهنگــی واردمطالعــات ادبــی شــد (وینکلــر:2012 ،
 .)253ایــن فضــا پتانســیل تعریفشــدن بهعنــوان دنیــای واقعــی یــا تخیلــی ،یــا بهطــور
دقیقتــر ،ترکیبــی از هــر دو را دارد کــه ســوجا از آن بــا نــام فضــای ســوم یــاد میکنــد و در
کتابــش بــا همیــن نــام بــه ایــن پدیــده اشــاره دارد .طبیعـی اســت ایــن بــاور ایجــاد شــود کــه
ســوجا بــرای مفهومــی کــه آنــری لوفــور )1991 -190( 2پیــش از او بیــان کردهاســت ،صرف ـ ًا
بــه عمــل نامگــذاری بپــردازد .هــر چنــد ،مالحظــه ایــن امــر ضــروری اســت کــه ایــن دغدغــه
منــدی منحصــر بــه اشــخاصی چــون آنــری لوفــور و دیویــد هــاروی نبــوده

فضــا و مکان
3
و تفکــرات انتقــادی آنهــا انقالبــی نیســت .بلکــه ،همانطــور کــه رابــرت ت .تالــی اعــام
مــیدارد ،فضاگرایــیِ وضــ ِع پســتمدر ن صرفــ ًا تمدیــدی اســت بــر تغییــرات مدرنــی کــه
منتقــدان متعــددی چــون والتــر بنیامیــن ( )1940 -1892بــه آن اشــاره داشــتند .در میــان ایــن
آگاهــی گســترده و جدیــد پــس از چرخـش فضایــی ،رویکــرد انتقــادی نوینــی ظهــور میابــد
کــه "نقــد جغرافیایــی" نــام میگیــرد (تالــی.)13 :2013 ،
عب��ارت گس��تردهای ک��ه تال��ی «نق��د جغرافیایـ�ی» نامیدهاســت ،بهدلیــل نادیدهگرفتــن
تف��اوت بی��ن مطالع��ات ادبـ�ی فضایـ�ی و جغرافی�اـی ادب�یـ ،از س�وـی شــیال هونــز 4نقــد شــد و
عبــارت مطالعــات ادبــی فضــا /مــکان جــای آن را گرفــت .ایــن انتخــاب بهدلیــل دقیقتربــودن
ایــن عبــارت از حیــث بیــان آگاهــی نســبت بــه ایــن تفــاوت میباشــد .بدیــن ترتیــب ،مطالعات
ادبــی فضــا /مــکان تبدیــل بــه خوانــش معاصــری شــد کــه منحصــرا ً در بررســی متــون ادبــی
حساســیت باالیــی نســبت بــه ارتباطــات فضایــی و موقعیتگیــری مکانــی از خــود نشــان
واژه «ادبــی» در دو
میدهــد .هونــز بــا نقــد خــود بــر تعریــف گســترده تالــی ،شــکافی میــان 
حوــزه جغرافیــای ادبــی و مطالع��ات ادب��ی فضای��ی ایج��اد میکن��د ک�هـ در تعریــف جغرافیــای
ادبـ�ی بــه بررســی جغرافیــای انســانی بــه عنــوان اصلــی آکادمیــک و در تعریــف مطالعــات ادبــی
فضایــی بــه جغرافیــای حقیقــی و تجســمی اشــاره دارد ( .)146 :2018بنابرایــن مطالعــات ادبــیِ
فضــا /مکانمحــور عبــارت دقیقتــری اســت کــه بــه انــواع نقدهــای فضــا /مکانگرایانــه
تعلــق میابــد کــه پــس از عالقــه نویافتــ ه بــه مفاهیــم و موضوعــات جغرافیایــی ،پدیــدار
شــد .شــهر در ایــن دیــدگاه ادبــی ،دیگــر فضایــی محــدود بــه عنصــری ایســتا نیســت و صرفـ ًا
ظرفــی بــرای شــخصیتها و رخدادهــا نمیباشــد .بلکــه شــهر تبدیــل بــه مفهومــی پویــا
میشــود کــه شــبکه زمانــی-فضایــی گســتردهتری تشــکیل میدهــد کــه بــا متصلســاختن
ـه کامــل ادبــی را بــرای خواننــده فراهــم میســازد .ایــن رویکــرد
شــخصیتها بــه خــود ،تجربـ 
ادبــی قــادر بــه هــدف قــراردادن هــر عنصــر مربــوط بــه فضــا میباشــد کــه شــهر بخشــی از
آن محســوب میشــود.
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بنــا بــر تعریــف ارائهشــده از شــخصیتها و رویدادهــا در رابطــه بــا فضــا و بهطــور
مشــخصتر شــهر ،مطالعــات ادبــی فضـا /مکانمحــور بــرای بررسـی رمــانآرزوهــای بــزرگ
دیکنــز نیــز رویکــردی مناســب بهشــمار م ـیرود .در تمــام آثــار دیکنــز ،شــخصیتها بخشــی
شــبکه وســیع شــهری

از طرحــی کلــی میشــوند کــه ارتباطــات اجتماعیشــان در قالــب
تعریــف میشــود (بامگارتــن .)196 :1998 ،لنــدن دیکنــز بهقــدری در رونــد تحــول اســت
کــه شــکلگیری تصویــری کامــل از شــهر خــارج از کنتــرل خــود نویســنده میشــود و ایــن
رخــداد بیانگــر تســلط کامــل فضــا در عملکــردش اســت؛بدیــن ترتیــب ،شــهر آرزوهــای
بــزرگ دیگــر محیطــی منفعــل بــرای ظهوریافتــن شــخصیتها و رخدادهــا نیســت؛ بلکــه طبــق
ایــن دیــدگاه ،خــود شــهر تبدیــل بــه شــخصیتی شدهاســت کــه کل داســتان و شــخصیتها
را میبلعــد و بــر همــه عوامــل احاطــه دارد .تهــران مشــفق کاظمــی نیــزماننــد لنــدن شــگرف
دیکنــز ،قربانــی ارجحپنداشــتن شــخصیت و موضــوع اصلــی رمــان بــر تصویرپــردازی محیــط
نمیشــود.
مشــفق کاظمــی در کاری داســتانی بــا تالقــی اجتماعــی-فضایــی بــارز ،بــا نمایــش شــهر
پرســشهای گســتردهتری در بــاب مدرنیزاســیون ،هویــت ملــی ،ســاختار دولتــی و تغییــرات
اجتماعــی مطــرح میکنــد کــه دیــدگاه پیشــین نســبت بــه زندگــی شــهری و فضــا را بــه
چالــش میکشــد (الینــگ .)2 :2019 ،تمامــی ایــن آگاهیهــا نســبت بــه مــورد خطــاب
قــراردادن شــهر بیانگــر ایــن مســئله اســت کــه مشــفق کاظمــی بــا درکــی از شــهر کــه تنهــا بــه
بررســی آن در بــاب محیطــی منفعــل میپــردازد ،موافــق نیســت؛ بلکــه هماننــد دیکنــز ایــن
گ کلــی
فضــا را بهمنزلــه دســتگاهی گســتردهتر بــهکار میگیــرد کــهبــر شــخصیت و پیرنــ 
اثــر ادبــی تأثیــر مســتقیم میگــذارد و از آن نیــز تأثیــر میپذیــرد.
بنابرایــن ،آثــار چارلــز دیکنــز و مشــفق کاظمــی بازتابــی از زندگــی مــدرن شــاهد بــر
ارائــه منحصــر تصویرشــان از

تحــوالت بــزرگ در شــهرهای پایتخــتاســت و بــه جهــت
ایــن دو شــهر و ارتباطشــان بــا فضــا ،منابــع مفیــدی بــرای مطالعــات فضــا /مــکا ن محســوب
میشــوند .در حقیقــت ،نهتنهــا شــهر در ایــن دو کار تبدیــل بــه یــک شــخصیت میشــود؛
بلکــه از نظــر جایگاهــی ،گاهــی حتــی نقشــی پررنگتــر از نقــش شــخصیت اصلــی ایفــا
میکنــد .در نتیجــه ،شــهر ،تعیینکننــده گفتمانهــایکالنتــری میشــود و روایــت رمــان
ـینه پژوهــش مختــص ایــن دو
ـلطه خــود میگیــرد .از ایــن جهــت ،پیشـ 
را بهکلــی تحــت سـ 
اثــر و ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر ،اولیــن گام بررســی جداگانــه ایــن دو متــن ادبــی بهشــمار
مــیرود .در ادامــه ،نویســنده در بخــش «شــهر ،فضــا و جامعــه» ابتــدا مقدمــهای از نظریــه
ـه جامعــه
فضــای آنــری لوفــور در کتــاب تولیــد فضــا ارائــه و در بخــش بعــدی «شــهر» ،رابطـ 
و فضــای شــهری را مــورد بررســی دقیقتــری قــرار میدهــد .پــس از آگاهــی از جوانــب
تولیــد فضــا ،دو نیــروی اثرگــذار بــر ســاخت ایــن دو اثــر ادبــی مــورد بحــث قــرار میگیرنــد.
نویســنده در بخشهــای «جامعــه و بســتر فکــری نویســنده» و «تصویرگــری شــهر و فضــای
ـده دو نویســنده را از حیــث ارتبــاط بــا
اجتماعــی» ،ایــن دو نیــرو را مطالعــه و شــه ِر تصویرشـ 
روایــت و ارتباطــات اجتماعــی بررســی میکنــد.
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پیشینه پژوهش
بــرای محققــان عالقمنــد بــه بحثهــای مربــوط بــه فضــای ادبــی ،دیکنــز بــهســبب
نگــرش ویــژهاش بــه شــهر و کارکردهــای آن شــخصیتی برجســته محســوب میشــود .مــوری
بامگارتــن در «دیکنــز ،لنــدن و خلـ ِ
ـق زندگــی شــهری مــدرن» شــهر رمانهــای دیکنــز را دارای
بُعــدی تئاترگونــه میدانــد .بامگارتــن صحنــه آشــنایی پیــپ و ومیــک در آرزوهــای بــزرگ را
کــه در خیابــان میــان جمعیتــی کــه در حــال عبــور و مــرور هســتند ،شــکل میگیــرد ،یــادآوری
میکنــد .ایــن صحنــه یکــی از نمونههایــی اســت کــه بــرای وی نشــانگر شــرایطی تجربــی
اســت کــه بــه زندگیهــای کاراکتــر در قلــب پایتخــت غولپیکــر شــهر صــورت میبخشــد.
ـه دگرگونســاز تئاترگون ـهای تعبیــر میکنــد کــه ایــن دنیــای
بامگارتــن پیــپ را کاشــف تجربـ 
شــهری را بــرای خواننــده خــود معنــادار میســازد ()197 :1998؛ در نتیجــه بهنظــر میرســد
نــوع شــکلگیری ادراکــی در شــخصیت پیــپ نســبت بــه شــهر در رونــد ایــن رمــان رخ
میدهــد .رابــرت ماکســول نیــز در مقالــهاش «اســرار پاریــس و لنــدن» بــه بیــان مشــابهی
نســبت بــه تصورگــری کاراکتــر پیــپ میپــردازد .در واقــع ،پیــپ از دیــد ماکســول تبدیــل بــه
شــخصیتی میشــود کــه «کالنشــهر را درک میکنــد» ( .)281 :1992همانطــور کــه مشــاهده
شــد ،پیــپ شــخصیتی آگاه بــه فضــا و مطلــع از شــبکه شــهری بزرگتــری اســت کــه در
پـ ِ
ـس شــکلگیری هــر عنصــری از روایــات قــرار دارد .هــر چنــد شــهر بــا توجــه بــه انــرژی
و پتانســیل سرشــارش خوشنمــا میباشــد ،بــرای پیــپ تبدیــل بــه معمایــی بــزرگ میشــود
کــه شــناخت شــهری او را پیوســته بــه نابــودی و نوســازی وامــیدارد .مشــابه ایــن تعبیــر ،جــون
م ـی در کتــابدرآمــد کمبریــج بــر چارلــز دیکنــز ،پیــپ را شــخصیتی روشــنفکر توصیــف
میکنــد؛ از ایــن جهــت کــه وی بــا ناتوانــی فــرد بــرای فــرار کامــل از شــهر آشناســت و شــهر
را زندانــی بــزرگ میپنــدارد .بههمیــن دلیــل ،پیــپ نســبت بــه شــهری کــه در آن زندگــی
میجوشــد و در عیــن حــال شــهروندانش را اســیر کــرده ،ناخشــنود اســت (.)59 :2014
بنابرایــن ،شــهر الی ـهای کاربــردی از جامعــه میشــود کــه بــه تعریــف جامعــه ،شــهروندان و
بســیاری از ابعــاد اجتماعــی و فردیشــان میپــردازد.
ی دیکنــز در بالغــت مــکان» بــه هــدف دیکنــز نســبت
ناتالــی ژائــک نیــز در مقالــه «پیشــگام 
بــه تولیــد اثــری آگاه از فضـا /مــکان اشــاره دارد کــه در آن لنــدن بهصــورت منظــرهای چنــد-
بُعــدی و پیچیــده تصویــر میشــود کــه بهصــورت فرهنگــی ســاخته شدهاســت و دیگــر
تنهــا تولیــدی بیطــرف از زمیــن نیســت .بــرای ژائــک ،رمــانآرزوهــای بــزرگ بهمنزلــه
ی و خوشــیِ حومــه شــهر و امنیتــش اســت کــه دائم ـ ًا در
گسســتن دیکن ـز از اســطوره خوب ـ 
تقابــل بــا شــهر قــرار داده میشــود .ژائــک بــه چش ـمانداز مردابــی اشــاره دارد کــه دیــدگاه
واقعگرایان ـهای از حومــه روســتاییِ شــهر اســت کــه همچــون «زندان ـی از خطــوط عصبانــی
ســیاه و ســفید» ( )39 :2017توصی ـف میشــود .بــا ایــن حســاب ،نهتنهــا دیکنــز بــا توانایــی
شــهر در فراگیــری کاراکترهــا و رخدادهــا آشناســت؛ بلکــه توصیفــات وی در رابطــه بــا
حومــه ،بــا دقــت کامــل ،توســط وی انتخــاب شــده تــا تبدیــل بــه خیالپــردازی و زیباســازی
ایدئالگرایانــه نســبت بــه آن در تضــاد بــا شــهر نشــود .بُعــد مشــابهی از فضــای شــهری کــه
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تــون ســلبو 1در مطالعــه تطبیقــی خــود بــه آن میپــردازد ،بــه تضــادِ درون خانــه و بیــرون از
آن اشــاره دارد .ســلبو در ایــن مقالــه شــهرها را «بهوجودآورنــده دســتههای متفاوتــی از نثــر
و صورتهــای گوناگونــی از شــعرهای شــهری» ( )96 :2010توصیــف میکنــد .بههمیــن
منظــور ،بــرای مطالعــات معاصــر ،ارائــه بررســی تطبیقــی عملکــرد شــهری در موقعیتهــای
مختلــف ضــروریاســت تــا درک عمیقتــری از ایــن تفاوتهــا ایجــاد شــود .نویســنده بــا
اســتفاده از مقالــه برایــان رابینســون 2بــه نــام «چارلــز دیکنــز و لنــدن» و خانــه ،دنیــا و تئاتــر اثــر
ژرالــدو کافــارو 3ایــن نقــاط اختــاف را مــورد بررســی قــرار میدهــد.
متناظــر بــا پیشــینه پژوهــش آرزوهــای بــزرگ ،راســموس کریســتین الینــگ در
ی عموم ـی ایــران» تکنیــک کلیــدی مشــفق کاظمــی را در تهــران مخــوف
«شهریســازی فضــا 
«خطابقــراردادن بیماریهــای اجتماعــی بــا نشانیبخشــیدن بــه آن ،یــا بــه عبــارت دیگــر،
ی شــهر» ( )5 :2019معرف ـی میکنــد.
جداســازی و ســپس زیــر ذرهبیــن قــراردادنگرهگاههــا 
ایــن دیــدگاه مــورد توجــه بســیاری از محققــانتهــران مخــوف واقــع شدهاســت .بهنــاز
علیپــور گســکری در جســتاری بــا عنــوان «زاویــه دیــد و تغییــرات راوی در تهــران مخــوف»
ک تصویرپــردازی اشــاره دارد کــه بهمــدد آن ،مشــفق کاظمــی بهتفســیر شــرایط
بــه تکنیــ 
اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی آن دوران میپــردازد ( .)52 :1393در نتیجــه ،تهــران مخــوف
ت قــرار دارد.
اثــری سراســر انتقــادی از زمانــهای محســوب میشــود کــه در آســتانه مدرنیــ 

ایــن بیگانگــی منتقدانــه بــا مدرنیـت از دیــد زهــرا وفایــی دقیــق ،بهطــور کامــل در تهــران
مخــوف تجســم یافتهاســت .او هنــگام بررســی تصویــر شــهر تهــران در رمــان فارســی ،بــه
ی شــهر در حــال ســاخت شــرایط اجتماعــی
دوگانگــی رفتــاری تهــران اشــاره میکنــد :گاه ـ 
اســت و مشکلســازی میکنــد و گاه ـی فضــای شــهری ب ـه فرآینــد حــل مشــکالت برخــی
از شــهروندان یــاری میرســاند .تهــران کــه بهعنــوان شــهری مــدرن ایفــای نقــش میکنــد و
روشــنفکری مــدرن خارجیهــا را فراگرفتهاســت ،تبدیــل بــه نیرویــی اســیرکننده و گاه رهاننــده
بــرای کاراکترهایــی میشــود کــه بــا مشــکالت اجتماعــی در فضــای شــهری روبــهرو هســتند
( .)5 -4 :1397شــخصیت اصلــی رمــان تهــران مخــوف ،فــرخ ،از حیــث تفســیرش از فضــای
شــهری همســان پیــپ در رمــانآرزوهــای بــزرگ ،درکــی از محیــط گســتردهتر پیرامــون دارد
ـس بســیاری از عملکردهــای جامعــه و فســادهای آن ظهــور
کــه بهعنــوان نیرویــی اصلــی در پـ ِ
میابــد .هاشــم صادقــی محســنآباد نیــز شــه ر را در ایــن رمــان مظهــری از محیطــی فاســد
میدانــد کــه جامعــه و مردمــش را بــا هــم آلــوده میســازد .او مشــفق کاظمــی را جــزو
نویســندگانی میدانــد کــه بــه واســطه اشــتراک خــط فکــری زمانــ ه و مشــکالت اجتماعــی
همســان ،تحــت تأثیــر مدرنیزاســیون و شهرنشــینی ،بــه توصیــف تهرانــی تاریــک میپردازنــد
تجربــه مشــابهی از فضــای اجتماعــی

( .)143-117 :1397از ایــنرو ،نویســندگان ایــن دوره
کســب کردهانــد کــه منجــر بــه تولیــد اثــری هنــری بــا ســطحی متناظــر میشــود .آثــاری
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3
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2
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کــه میتــوان در ایــن زمینــه بــه آنهــا اشــاره کــرد عبارتنــد از« :نقــد جامعهشــناختی تهــران
مخــوف» ( )2008از مرتضــی رزاقپــور« ،نقــد و نظــر :نخســتین رمــان اجتماعــی ادبیــات جدیــد
فارســی» ( )2009از عبدالعلــی دســتغیب ،کتــاب نظریــه و نقــد رمــان تاریخــی فارســی
( )2010از محمــد پارسانســب و «نشانهشناســی اولیــن رمــان اجتماعــی ایــران» ( )2010از
عفــت نقابــی و دیگــران.
ت رویکردهــای دیکنــز و مشــفق کاظمــی نســبت بــه توصیــف شــهر و
بــا وجــود شــباه 
فضــای مشــترک زندگــی پرســرعت مدرنیتــه و شهرنشــینی ،کارهــای ایــن دو نویســنده تــا
بــه حــال بهصــورت تطبیقــی مــورد بررســی قــرار نگرفتهانــد .بههمیــن منظــور ،مقایســه
رمانهــای آرزوهــای بــزرگ و تهــران مخــوف از حیــث درکشــان نســبت بــه کارکــرد شــهر
در رمــان انگلیســی قــرن نوزدهــم و رمــان ایرانــیاوایــل قــرن بیســتم ،بــه امــری مهـم مبــدل
ـقانه ایــن دو اث ـر ،آنهــا را بــه منابعــی سرشــار
میشــود .تناظــر مضمــون و نیــز داســتان عاشـ 
بــرای مطالعــات ادبــی فضــا /مکانمحــو ر بــدل میســازد .بهمنظــور تســهیل درک نقــش
جامعــه و شــهر در ای ـن رمانهــا ،ابتــدا بایــد شــناختی کلــی از ایــن مفاهی ـم ،بــا تعریفــی از
شــهر کــه آن را بخــش مهمــی از فضــا تلقــی میکنــد ،صــورت گیــرد .بنابرایــن در ادامــه بــا
اشــاره بــه ایــن مفاهیــم ،مؤلفههــای پیوســتگی آنهــا شــرح داده میشــود.
شهر ،فضا و جامعه
الف .درآمدی بر فضای اجتماعی لوفوری
دقــت بــه ارتبــاط میــان فضــا و جامعــه هنــگام بررســی جزئیــاتتوصیفشــد ه از فضــای
شــهری و تصاویــر تاریــک منعکسکننــده اوضــاع جامعــه در آرزوهــای بــزرگ و تهــران
مخــوف بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ زیــرا تصویرســازی شــهر بــدون درک ارتبــاط ایــن دو
مقولــهای قابــل رمزگشــایی نیســت .در ایــن چارچــوب ،ایدههــای آنــری لوفــور از حیــث
دقــت بــه فضــا و شــهر ،حــاوی نــکات ارزشــمندی بــرای فه ـم بهتــر ایــن رابط ـ ه اســت.
لوفــور بــرای آمادهســازی ذهــن مخاطــب ،پیــش از بیــان نظریــه فضــای اجتماعــی ،بــه
بررســی درک پیشــین از واژه فضــا و معنــی ثابــت جغرافیایــی آن میپــردازد؛ فضایــی خالــی
بــا درکــی کلــی از فضــا بهعنــوان پدیــدهای وابســته بــه ریاضیــات ( .)1 :1991درنتیجــه لوفــور
ـه ایــدهای دور از ذهــن و عجیــب را
در ایــن فضــا بــا معرفــی فضــای اجتماعــی ،خطــر ارائـ 
پذیرفتهاســت تــا بتوانــد درکــی بهتــر از ایــن پدیــده فراهــم آورد .لوفــور تغییــرات در فهــم فضا
ـته مــدرن پدیدارشناســی
را از درکــی ســنتی بــا طبقهبنــدی ریاضــی تــا درکــی بــه کمــک رشـ 
بررســی میکنــد .از دیــد لوفــور پدیدارشناســی پدیــده فضــا را بهعنــوان "شــیء ذهنــی" یــا
"جایــی ذهنــی" بــهکار میگیــرد (همــان .)3 :لوفــور از ایــن دیــدگاه فراتــر مــیرود و منتقدانــه
ایــن دیــدگاه نســبت بــه فضــای ذهنــی را بــه علــت کلیگرایــی بررســی میکنــد و ایــن نــوع
رفتــار را حتــی در کارهــای میشــل فوکــو هــم دنبــال میکنــد .طبــق گفتــه لوفــور ،فضایــی
کــه فوکــو در نوشــتارش بــهکار میبــرد فضایــی اســت کــه مــرزی میــان بُعــد پدیدارشناســانه
و بُعــد عملــی و بیــن فضــای ذهنــی و فضــای اجتماعــی قائــل نیســت .درنتیجــه اینطــور
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بهنظــر میرســد کــه رفتــار علمــی در تصــور رابطـه فضــا و طــرز فکــر پدیدارشناســانه دچــار
ـه اصلــی تعریــف
اشــکال اســت (همــان .)4 -3 :الزم بــه ذکــر اســت کــه دیــدگاه علمــی وظیفـ 
ایــن رابطــه و تنظیــم آن را برعهــده دارد.
طبــق اشــاره لوفــور ،از آنجــا کــه علــم بــه دنیــای مــادی بــر پایــه پدیدههایــی کــه بــا کلیــت
وســیعی تعریــف شــدهاند ،بنــا شدهاســت ،درک فضــا ،بــا خــود بزرگتریــن مفهــوم انتزاعــی
را بــه همــراه مـیآورد .زمانــی کــه صحبــت از فضــا میشــود ،بالفاصلــه بایــد مشــخص شــود
کــه ایــن فضــا توســط چــه چیــزی و بــه چــه شــکل اشــغال شدهاســت و ایــن کار ،فضــا را
بهتنهایــی تبدیــل بــه "مفهومــی انتزاعــی و خالــی" میکنــد (همــان .)12 :لوفــور بــا تأکیــد بــر
ذات ســاختاری فضــا ،آن را محصولــی اجتماعــی تعریــف میکنــد .او همانطــور کــه نســبت
بــه ســاختگیبودن فضــا آگاه اســت و رونــد آن را ماننــد کاپیتالیســم ،پــول و کاال میپنــدارد،
نســبت بــه واقعیبــودن فضــا در رونــد تولیــدش چشمپوشــی نمیکنــد .لوفــور بــر ایــن
عقیــده اســت کــه فضــای تولیدشــده « . . .وســیلهای بــرای فکــر و عمــل نیــز میباشــد؛ ایــن
فضــا نهتنهــا وســیله تولیــد بــوده ،بلکــه تبدیــل بــه وســیله کنتــرل و در نتیجــه تســلط و
قــدرت نیــز میشــود؛ درحالیکــه ،تــا حــدودی از افــرادی کــه از آن سوءاســتفاده میکننــد،
فــرار میکنــد» (همــان .)26 :در نتیجــه ،لوفــور هــدف روشنســازی دیــدی کــه لزوم ـ ًا ذاتــی
اجتماعــی دارد را نســبت بــه فضــا دارد و نســبت بــه ایــن پدیــده ،جایگاهــی فعــال ،برخــاف
دیدگاههــای انتزاعــی و بیتحــرک پیشــین میگیــرد .لوفــور فضــای اجتماعــی را جایگاهــی
میانــه بیــن درکهــای متفــاوت پیشــین از فضــا تعریــف میکنــد .بــرای او:
خصوصیــت فضــای اجتماعــی از یــک ســو درســت بــه انــدازهای کــه از فضــای ذهنــی
تفکیکناپذیــر اســت (همانطورکــه توســط ریاضیدانــان و فالســفه تعریــف میشــود)
و از ســوی دیگــر بــا جداناپذیــریاش از فضــای فیزیکــی (همانطورکــه توســط فعالیــت
حســی -عملــی و درک "طبیعــت" تعریــف میشــود) آشــکار میشــود ...؛ چنیــن فضــای
اجتماعــیای نــه شــامل مجموعـهای از اشیاســت و نــه اطالعــات (حســی) .درواقع نمیشــود
ایــن پدیــده را بهصــورت فضایــی خالــی تعریــف کــرد کــه تنهــا شــامل محتویــات مختلــف
باشــد؛ چــون ایــن فضــا محــدود بــه یــک "فــرم بیرونــی" نیســت کــه تنهــا بــر پدیــده ،شــیء
یــا مادیــت فیزیکــی دیگــری تحمیــل شــده باشــد (همــان.)27 :

درنتیجــه ،لوفــور بــا تأکیــد بــر ویژگــی اجتماعــی فضــا ،از مشــکل درک فضــا بهصــورت
پدیــدهای کام ـ ً
ا ســاختگی و خالــی از فعالیتهــای اجتماعــی از یــک ســو و درکــی خشــک
و حــاوی فهمــی انتزاعــی از آن ،بــدون هیچگونــه درکــی از واقعیــت آن ،از ســوی دیگــر،
دوری میجویــد .او بــا گرفتــن موقعیتــی میانــه ،فضایــی اجتماعــی را معرفــی میکنــد کــه
فعالیتهــای اجتماعــی را در خــود جــای میدهــد و شــامل تمــام تجــارب فــردی و جمعــی
میشــود؛ پــس میتــوان نتیجــه گرفــت کــه «فضــای اجتماعــی ،نقــش وســیلهای را بــرای
بررســی جامعــه بــر عهــده میگیــرد» (همــان )33 :و دیگــر تنهــا مکانــی بیتحــرک بــرای
ارتباطــات اجتماعــی نیســت .فضــا نقــش پدیــدهای فعــال و مؤثــر بــه خــود میگیــرد کــه
نقــش دانــش و عمــل را در حالــت تولیــد فعلــی ایفــا میکنــد و همزمــان مــورد تســلط و
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اســتفاده هــم واقــع میشــود.
درک دیــدگاه لوفــور در خصــوص فضــا بهمعنــای بــاور بــه تولیدشــدن اجتماعــی فضــا
اســت .در نظــر لوفــور« ،انســانیت ،یــا همــان تمریــن اجتماعــی ،کارهــای مختلــف را ســاخته
و اشــیا را تولیــد میکنــد» (همــان)71 :؛ درنتیجــه ،هــر جامعــهای قــادر بــه تولیــد فضایــی
ء محســوبنمیشــود؛ بلکــه
مختــص بــه خــوداســت .فضــا در ایــن دیــدگاه تنهــا یــک ش ـی 
بهعنــوان شــبکهای از ارتباطــات تعریــف میشــود .بــ ه بــاور لوفــور ،نیرویــی در کار اســت
کــه ایــن ارتباطــات را متحــول ســاخته و موقیعتگیــری آنهــا را در تنظیمــات فضــا -زمانــی
تعییــن میکنــد ،بــدون اینکــه لزومــًا بــه حالــت اصلــی و بُعــد مــادی آن ضربــهای وارد
ی اســت .نیــروی اجتماعــی جــای فضــا
ـده لوفــور ،تحمیــل کار اجتماع ـ 
ســازد؛ ایــن بــه عقیـ 
را بهعنــوان پدیــدهای خالــی یــا خنثــی یــا مکانــی کــه توســط جغرافیــا و آب و هــوا تعریــف
میشــود ،نمیگیــرد (همــان)77 :؛ بلکــه بــا آن ترکیــب میشــود و تصویــر یکدســتی از
فضــا تولیــد میکنــد کــه هــم ذهنـی اســت و هــم واقعــی .ایــن فرآینـ د تولیــد فعــال فضــا بــه
ـبکه گســترده کــه شــهر نــام دارد نیــز قابــل اعمــال اســت.
بخشــی از ایــن شـ 
ب .شهر
ارائــه تعریفــی از شــهر بهعنــوان فضایــی ســاختهو پرداختــه کــه در 
دوره

لوفــور بــا
تاریخــی معینــی بســتر فعالیتهــای اجتماعــی میشــود (همــان ،)73 :پرســش مهمــی را در
رابطــه بــا ماهیــت شــهر مطــرح میســازد :ایــن کــه شــهر بایــد بخشــی از طبیعــت بهشــمار
بــرود یــا صرفـ ًا بهصــورت پدیــدهای مصنوعــی دیــده شــود کــه توســط انســان ســاخته شــده
اســت .لوفــور شــهر را تقلیــدی از طبیعــت میدانــد .ایــن دیــدگاه بــه اهمیــت در نظــر گرفتــن
بُعــد بصــری شــهر هنــگام تفکــر در بــاب ماهیــت آن اشــاره دارد .ایــن بینــش واقعیــت شــهر
را بــا ایدهآلگرایــی آن ترکیــب کــرده اســت و ابعــاد کاربــردی ،نمادیــن و خیالــی آن را در
بــر میگیــرد (همــان .)74 :او بــر ایــن بــاور اســت کــه شــهر نســبت بــه طبیعــت بــه شــکلی
کام ـ ً
ا متفــاوت ،خــود را بــه نمایــش میگــذارد .بــه بــاور وی ،شــهر ب ـه علــت تشکیلشــدن
از مــردم و گروههــای معیــن ،دارای ســطحی از خودآگاهــی و نیــت و هدفمنــدی اســت
کــه هنــگام تقلیــدش از تکــرار الگوهــای طبیعــت ،بــه یــک محصــول تبدیــل میشــود و
ـه بصــری شــهر و تلقــی فضــای شــهری
بُعــد بصــری آن پررنــگ میگــردد .تأکیــد بــر جنبـ 
بهعنــوان فضایــی کامــ ً
ا شــخصی و تخیلــی در مطالعــات فضــای ادبیــات ،اشــتباه خطیــری
اســت کــه تنهــا بــر بُعــد روانشناســانه یــا تولیــد فضــا توســط شــخص تکیــه میکنــد و
نســبت بــه نقــش جامعــه و بُعــد طبیعــی شــهر بیاعتناســت؛ حــال آنکــه در تحقیقــات لوفــور،
قاعــده اصلــی ایــن اســت کــه بــا پذیــرش فضــای ســومی ،کــه ترکیبــی اســت از فضــای

تصورشــد ه و فضــای حقیقــی ،بیــش از حــد بــه هیــچ یــک از ایــن دو ویژگــی تصویــر شــهر
نپردازیــم؛ زیــرا در صــورت اتخــاذنگرشــیاســتعاری و جایگزیــن ،فضــا بهصــورت مفهومــی
مطلــق درک میشــود و ایــن چیــزی اســت کــه لوفــور بــهشــدت بــا آن مخالــف اســت.
همچنیــن ،مادامیکــه فضــا ،برعکــس ،بهصــورت خودبســنده بررســی شــود ،ایــدهای نادرســت
از فضــای ادبــی تولیــد میشــود و فــرد دچــار خطــای بتوارهســازی از فضــا میشــود کــه
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مشــابه بــا مفهــوممــوازی مارکسیســتی آن نســبت بــه کاال اســت و هنگامــی رخ میدهــد
کــه چیــزی بهتنهایــی و بهخودیخــود بررســی شــود .در ایــن شــرایط فضــای اجتماعــی از
داشــتن ماهیــت شــیء دوری میجویــد و مــرز میــان تجســم و واقیعــت از بیــن مــیرود و
بهجــای جایگزینــی ،ایــن تصویــر از فضــا دچــار همزیســتی ایــن دو عنصــر میشــود و فقــط
در ترکیبــی از ایــن دو اســت کــه معنــا میابــد.
درنتیجــه ،لوفــور علیــه دیــدگاه قالــب ک ـ ه هویــت فض ـا را بهعنــوان یکــی از دو ســوی
طیــف طبیعــی یــا فرهنگــی میپنــدارد ،هشــدار میدهــد و بــاور دارد کــه برخــاف ایــن
نــگاه اســتعاریکــه عملکــردی جایگزینــی دارد ،شــهر دارای ماهیتــی همزمــان ذاتــی و تصنعــی
اســت؛ پــس فضــا و شــهر انتزاعــات واقعــی هســتند کــه «وجــود واقعــی خــود را از شــبکهها
و گذرگاههــا ،دســتهها و گروههــای روابــط مختلــف میگیرنــد» (همــان .)86-85 :درنتیجــه،
عــاوه بــر ایــراد وارد بــر مطلقپنداشــتن فضــا ،ارتباطــات اجتماعــی نیــز انتزاعاتــی واقعــی
هســتند کــه خــارج از فضــا هیچگونــه وجــود خارجــی ندارنــد و شــهر بســتر بــروز آنهــا
میشــود .از ایــن جهــت ،فضــا از منظــر لوفــور تبدیــل بــه یــک زیربنــا میشــود کــه همزمــان
حاصــل روبناهاســت .در واقــع شــهر تبدیــل بــه ماهیتــی دوگانــه میشــود کـه در عیـن اینکــه
محصولــی بــرای مصرفشدناســت ،وســیله تولیــد نیــز بهشــمار مــیرود.
بازتــاب ایــن قضیــه را بهعنــوان مثــال میتــوان در زیســتگاههایی دیــد کــه نمایانگــر
ارتباطــات اجتماعــی خاصـی هســتند .ایــن دیــدگاه در مــورد جــو و بیــدی درآرزوهــای بــزرگ
و جــواد درتهــران مخــوف صــدق میکنــد .هــر دو دســته شــخصیتهایی هســتند کــه
ارتباطــات و موقعیــت اجتماعــی پایینشــان بــا موقعیــت جغرافیایــی محــل زندگیشــان
تعریــف میشــود .نمیتــوان در ایــن شــرایط بهراحتــی فضــا را بهصــورت طبیعــت یــا
تولیــد تفکی ـک کــرد و ایــن مثــال نمون ـهای اســت از اینکــه تــا چــه حــد تعییــن مــرز بــرای
فضــا دشــوار اســت .بــا ایــن وضــع ،فضــا تبدیــل بــه «شــیء حــد وســطی میشــود کــه بیــن
کار و تولیــد ،طبیعــت و کار و بیــن قلمــروی نمادهــا و قلمــروی نشــانهها قــرار میگیــرد»
(همــان)83 :؛ درنتیجــه ،بررســی تالقــی فضاهــای اجتماعــی در انــزوا ،تنهــا انتزاعاتی محســوب
میشــود کــه اگــر بــه مفهومــی گســتردهتر بســط داده شــود ،میتــوان مشــاهده کــرد کــه ایــن
«فضــا بــه قملــرو تولیــد ،نفــوذ میکنــد و حتــی آن را تصــرف مینمایــد و بخشــی -شــاید
ضروریتریــن بخــش -از محتــوای آن میشــود...؛ درحالیکــه رابطــه تولیــد و مصــرف را
خدشــهدار نمیکنــد» (همــان)86-85 :؛ ولــی قطعــ ًا ایــن رابطــه را بــا گسترشبخشــیدن بــه
آن اصــاح میکنــد.
شــهر ترکیبــی از تصاویــر واقعــی و ذهنــی اســت کــه فضــای ســوم را شــکل میدهــد.
ایــن همزیســتی تصویــری از نمــود فضاســت کــه در ذهــن شــهروندان بــه اشــکال متفاوتــی
تعبیــر میشــود و بــا وجــود عــدم صحتــش ،بــا تجم ـع ایــن دیدگاههــا بــه نقــش مهمــی در
کنشهــای اجتماعــی بــدل میگــردد .دلیــل خطابــودن تصــور خودبســندهبودن فضــا ایــن
اســت کــه بــا ایــن کار ،فضــا کــه بــه یــک انتــزاع تبدیــل شدهاســت ،در ذهــن زیســتکنندگان
ـه آن ،خــود و تجــارب زیســتی خــود را تبدیــل
نیــز بــه انتزاعــی تبدیــل میشــود کــه در نتیجـ 
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بــه انتــزاع میکننــد (همــان .)93 :از ایــن جهــت اســت کــه دیــد خودبســنده از فضــا ،جــای
خــود را بــه دیدگاهــی میدهــد کــه شــهر را همزمــان بــا ارتباطــات اجتماعــی و فهــم فــردی
افــراد جامعــه ،محصولــی فعــال میپنــدارد .ایــن دقیقــ ًا امــری اســت کــه شــهر را تبدیــل
بــه مفهومــی پیچیــده کردهاســت کــه بهراحتــی قابــل تعریــف و دســتهبندی نیســت .روث
رونــن 1در «فضــا در ادبیــات» بهروشــنی بیــان مــیدارد کــه منطــق ِ روایــی در تعامــل میــان
فضــای ادبــی و ســایر ابعــاد داســتانتولیــد میشــود ()421 :1986؛ بنابرایــن ،ایــن خــودِ متــن
ادبــی اســت کــه عناصــری فضــا /مکانمنــد را میســازد کــه معمــوالً بهصــورت قــراردادی
تعبیــر میشــوند و مشــخص اســت کــه جامعــه نویســنده کــه زمینــه تولیــد ایــن اثــر ادب ـی را
فراه ـ م کردهاس ـت ،بایــد بررســی شــود تــا بتــوانب ـهنقــش شــبکههای فض ـا /مکانمن ـد در
آثــار ادبــی پـی بــرد.
جامعه و بستر فکری نویسنده
 چارلــز دیکنــز جامعهشــناس متفکــر و رماننویســی اســت کــه نســبت بــه زمانــه و
ش معرفــت کامــل دارد .گراهــام اســتوری 2در کتابــش ،دربــاره خانــه قانــونزده
جامعــها 
س موضوعــات بیشــتر
دیکنــز ،از مشــکالت اجتماعــی انگلیــس بـه منزلــه نیــروی غالــبدر پـ 
رمانهــای اواســط قــرن نوزدهــم ،یــاد میکنــد و علــت خشــم دیکنـز را کــه منجــر بــه تولیــد
فضــای اجتماعــی درون رمانهایــش میشــود ،بــه آ ن نســبت میدهــد .گراهــام اســتوری
ایــن درگیریهــا را بــه چنــد دســته تقســیمبندی میکنــد :فســاد دادگاه عالــی ،تشــکیل
سلســلهمراتب کلیســای کاتولیــک در انگلیــس ،زاغهنشــینهای لنــدن و در نهایــت چیــزی
کــه دیکنــز آن را "بشردوســتی تلســکوپی" مینامــد .ایــن عبــارت بهمعنــای هــر حرکــت
ظاهــرا ً بشردوســتانه افــرادی اســت کــه محرکهــای خیرخواهانهشــان صرف ـ ًا بــرای ارضــای
حــس غــرور خویـش اسـت و هرچنــد بــه کشــورهای خارجـی کمـک میکننــد ،بــه نیازهــای
ت اســت
مبــرم جامعــه خــود بیاعتنــا هســتند ( .)9 :1382یــادآوری ایــن حقیقـت حائــز اهمیـ 
ـدن هســتند؛ منتهــا
کــه لندنیهــا و غیرلندنیهــا همگــی تحــت تأثیــر گونهگون ـی اجتماعــی لنـ 
نبایــد از خاطــر بــرد کــه «بــرای هنرمنــدان و نویســندگان ،کثیفــی و تنــزل معمــوالً محتــوای
اصلــی بــرای بهکارگرفتــن تخیـل اســت» (هیلــر .)96 :2019 ،بدیــن ترتیــب ،نویســند ه نســبت
بهجامعــه خــود ،منتقــد اس ـت ولــی در عیــن حــال تحــت تأثیــر آن ،از بُعــد تاریــک شــهر و
مشــکالت اجتماعــی بهــره میبــرد تــا قــدرت تخیــل خــود را در تولیــد فضــای اجتماعــی
فعــال ســازد.
همســنگ بــا ناخوشــنودی دیکنــز نســبت بــه مســائل اجتماعــی ،دغدغههــای مشــابهی
ی نمونــه ،محمــد پارسانســب طیفــی
ی بهچشــم میخــورد .بــرا 
در کارهــای مشــفق کاظمــ 
از شــرایط سیاســی-اجتماعــی را عامــل مســتقی ِم ظهــور رمــان تاریخــی فارســی میدانــد.
ـأس
یکــی از ایــن عوامــل ،طبــق گفتــه وی ،انقــاب مشــروطه و بــروز فردگرایــی اســت .یـ ِ
Ruth Ronen
Graham Storey
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ایجادشــده بعــد از ایــن انقــاب ،ماننــد شــماری دیگــر از انقالبهــا ،از جملــه انقــاب
فرانســه ،موجــب پرســشگری بســیاری از ایرانیــان از ســبب ایــن اتفــاق شــد کــه بخــش
ی مربــوط میشــد .ایــن اندیشــهها کــه تحــت
عمــدهای از آن بــه دخالــت کشــورهای خارج ـ 
تأثیــر افــکار انتقــادی و فلســفی رمانتیــک شــکلگرفتــه بــود و بــه فردگرایــی جدیــدی در
دولــت ایــران داللــت داشــت ،همــه بــه یــک جــواب ختــم میشــد و آن نیــاز ایــران بــه
احیــای هویــت ملــیِ ایرانــی در برابــر خارجیهــا بــود .بنابرایــن ،بــه تقلیــد از رمانهــای
اروپایــی ،نویســندگان دهههــا بعــد از انقــاب مشــروطه بــه تــاش بــرای بهچنــگآوردن
مؤثــر ایــن ملیــت برخاســتند ( .)104-103 :1381در پــی ایــن رخــداد ،نویســندگان بــا امیــد
ـانه مخاطبــان ،بــه تألیــف
بــه بیدارســاختن ملــت خــود ،همزمــان بــا رفــع عطــش زیباییشناسـ 
رمــان(تاریخــی)پرداختنــد.
جامعــه نویســنده نســبت داد ه

حــال کــهبخشــی از تصویرگــری شــهر بــه پسزمینــه و
ـوه تصویرگــری دو شــهر "واقعــیِ " لنــدن و تهــران،
شــد ،وقــت آن رسیدهاســت کــه بــه نحـ 
بــا درنظرداشــتن مشــکالت اجتماعــی ذکرشــده ،پرداختــه شــود .در بخــش بعــد ،بــه نگرشــی
ذهنــی از شــهر بهعنــوان نمــودی از فســاد جامعــه میپردازیــم .عــاوه بــر ایــن ،عملکــرد
نیرومنــد شــهر بهعنــوان عاملــی غیرقابــل رؤیــت و در عیــن حــال مســلط بــر شــکلگیری و
تنظیــم ارتباطــات اجتماعــی ،معرفــی میشــود.
تصویرگری شهر و فضای اجتماعی
در رمــانآرزوهــای بــزرگ ،پیــپ ک ـه راوی اســت ،فضــا را بهگونــهای از پیشتعیینشــده
روایــت میکنــد و آن را قدرتــی نفــوذی میپنــدارد کــه وضعیــت جامعــ ه را تحــت کنتــرل
ـبکه گســترده فضایــی قــرار میگیــرد کــه در
میگیــرد .از دیــد پیــپ ،جامعــه تحــت تســلط شـ 
تناســب بــا آن مــکان و موقعیــت اجتماعــی افــراد تعییــن میشــود .ایــن شــرایط متناظــر بــا
دخالــت لنــدن قــرن نوزدهــم در شــهر اســت کــهدر تعامــل بــا فضــای شــهر ،آن را تبدیــل بــه
برســاختهای گفتمانــی و ســاختاری در فضــا میکنــد (الــف .رابینوســون .)80 :2004 ،نمونـهای
از درک پیــپ از فضــا در توصیفــات وی هنــگام خیالپــردازیاش در کوچههــای لنــدن ،پــس
از جداشــدن از جــو و بیــدی ،بهچشــم میخــورد:
فضایــی کــه میــان مــن و آنهــا قــرار داشــت ،گســترش یافتــه بــود و دهکــده باتالقــی مــا
در دورتری�نـ مس��افت ب��ود .اینک��ه م�نـ اکن��ونمیتوانستــم در همــان لباسهــای قدیمــی ِ
مخصــوص کلیســا باشــم ،در همــان آخریــن روز یکشــنبه ،بهنظــر ترکیبــی از غیرممکنهــای
جغرافیایــی و اجتماع ـی و تقویم ـیمیآمــد .بــا وجــود ایــن ،در کوچههــای لنــدن ،شــلوغ از
مــردم ،و بهطــرز حیــرتآوری چراغانیشــد ه در غــروب آفتــاب ،نشــانههای افســردهکنندهای
از ســرزنشهایی پیــدا میشــد کــه مــن بــه خاطــرش ،خانــه محقــر را بهســمت جایــی
بســیار دور تــرک کــرده بــودم (دیکنــر.)194-193 :2003 ،

 متــن بــاال بیانگــر تحــول در دیــد نســبت بــه کارکردهــای شــهر اســت کــه از پیداکــردن
نشــانههای مرئــی در کوچــه ،تبدیــل بــه جســتوجوی نشــانههایی شدهاســت کــهقابــل
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ن رابینســون راج ـع ب ـه قــدرت تخیــل
رؤی ـت نیســتند .ایــن دقیق ـ ًا آن چیــزی اســت کــه آل ـ 
دیکنــز دربــاره مفهــوم شــهر میگویــد ( .)83 :2004نشــانههای دلســردکننده کوچههــای
ت بصــریای دارد کــه فقــط بــرای او
لنــدن ،مختــص بــه پیــپ اســت و اشــاره بــه ارتباطــا 
ت کـه در آ ن زیسـت میکنــد .او
معنــادار اســت .پیـپ شــاهد فضــای اجتماعــی و شــهری اسـ 
شــخصیتی اســت کــه نســبت بــه کالنشــهر و کارکــرد آن بیاعتنــا نیســت.
بــرای پیــپ ،لنــدن در برخــورد اولیــه،نمــودی از مــرگ و کشــتاراســت کــه او را بــا
اضطرابهــای عمیقــش نســبت بــه تنبیــه و احســاس گنــاه مواجــهمیســازد؛ بــرای مثــال
ت کــه
هنــگام گــردش پیــپ و ومیـک در شــهر ،آقــای جگــرز در دادگاه ،پلیــس شــلوغی اسـ 
زن ـی در حــال بازرسیشــدن را میزنــد .تهدیدهــای وی هنــگام روبهروشــدن بــا حرفهایــی
کــه بــا آن موافــق نیســت ،لــرزه بــه تــن دزدان انداختــه و تمــام اینهــا ،هنــگام بررســی اولیــن
برخــورد پیــپ بــا جگــرز در فضــای شــهر رخ میدهــد .اضطــراب پیــپ در تجربـهاش از لنــدن
بهعنــوان شــهر مــرگ انعــکاس میابــد ( .)98-95 :2004افــزون بــر ایــن ،لنــد ِن تصویرشــده
توســط پیــپ بــهمنزلــه بازتابــی از ترسهــای شــخصی وی نیــز هسـت و خالصــهای از درک
ـه خــود میباشــد .ایــن جامعــه،
شــهودی خــود دیکنــز نســبت بــه جامعــه کاپیتالیســتی زمانـ 
مکانهایــی را در رمــان تشــکیل میدهــد کــه موقعیــت جغرافیایــی دقیقــی ندارنــد و برخــی
از آنهــا حتــی فاقــد نــام هســتند.
نبــود ناحیههــای دارای وجــود خارجــی دقیــق بــرای خواننــده در کارهــای دیکنــز،
میتوانــد هنگامــی کــه پیــپ بــرای بــار اول ب ـه لنــدن م ـیرود ،مشــاهده شــود .پیــپ هنــگام
انتظــارش بــرای آقــای جگــرز ،بــه اســمیتفیلد مــیرود و از آنجــا بهعنــوان «جایــی شــرمآور،
بهخاطــر لکهداربودنــش از کثیفــی و چربــی و خــون و کــف» (همــان )172 :کــ ه بــه آدم
میچســبد ،یــاد میکنــد .پیــپ ،در تــاش بــرای پاککــردن ایــن لکــه ،ب ـه داخ ـل کوچ ـهای
ل تجمـع جنایتــکاران) در آن قــرار دارد .او بــا دنبالکــردن
میپیچـد کــه زنــدان نیوگیــت (محـ 
دیوارهــای زنــدان ،جــاده را «پوشــیده از کاه بــرای خفهکــردن صــدای اتومبیلهــای گــذرا»
(رابینســون  )173 :2014میابــد .بــا توجــه بــه اینجــا و تعــداد افــرادی کــه در آن حوالــی
ایســتادهاند و بــوی بــد آبجــو کــه از آنــان بـه مشــام میرســد ،پیــپ بــه ایــن نتیجــه میرســد
کــه محاکمههــا شــروع شدهاســت.
توصیــف مکانهــای بههمپیوســته ،قابــل مشــاهده یــا دارای موقعیتگیــری واضــح
بــرای خواننــده نیســت .در عــوض ،خواننــده بــه ایــن فــرض هدایــت میشــود کــه در
فضــای بیانتهــای رمــان ،عناصــر بــا مکانهــای مختلــف احاطــه و توســط آن بــه هــم
متصــل شــدهاند (رابینســون .)65 :1996 ،بــا ایــن حــال ،ایــن امــر ضــروری اســت کــه بــه
پرهیــز دیکنــز از اســتفاده از موضوعاتــی کــه تنهــا دارای بُعــد نمادیــن هســتند و بهجــای آن
جنبــه مســتقل میباشــند نیــز اشــاره شــود (اســتوری،

بهکارگرفتــن موضوعاتــی کــه دارای
 .)52 :1382دیکنــز بــا اهمیــتدادن بــه هــر دو بُعــد حقیقــی و تصــوری فضــا ،شــهر را تبدیــل
بــه جایگاهــی بــرای نقــد اجتماعــی میکنــد و بــا ایــن شــیوه منحصــر بــه فــرد ،رمانهــای
کالنش�هـری خ�وـد را از ســایر معاص��ران خـ�ود متمای��ز میس��ازد .شــهری کــه توســط دیکنــز
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ترســیم شدهاس ـت ،صرف ـ ًا تفســیری بیطرفان ـه نیســت؛ بلک ـ ه شــهر در ایــن رمــان تبدیــل بــه
تصویــری از گفتمانهــای وســیعتر ماننــدبیعدالتــی و مســائل اجتماعــی مشــابه شــده اس ـت
ی (تصــوری)
کــه در کنــار بخشهــای حقیقــی جغرافیایــی ،ترکیبــی از عناصــر مرئــی و نامرئ ـ 
را ایجــاد میکنــد.
بــه همــان نســبت کــه تصویــر شــهر دیکنــز بــرای جغرافیــدان دردسرســاز اســت (رابینســون
 ،)59 :1996تهــران مشــفق کاظمــی بــه ســنتی بصــری و هنــری تصویــر شدهاســت کــه دور
از تجســمی بیطرفانــه ،بــرای تاریخــدان مشکلســاز و غیرقابــل درک میباشــد (رزاقپــور،
 .)41 :1387بــرای مشــفق کاظمــی ،کلیــت زمــان و مــکان رمــان ،تبدیــل بــه تصویــری نیرومنــد
از پدیــدهای میشــود کــه وی از آن منزجــر اســت :ســودجویی شــخصی بهعنــوان معیــاری
قابــلمحاســبه و فســاد ناشــی از آن .افــزون بــر اینهــا ،مشــابه نمادپــردازی دیکنــز در رابطــه بــا
شــهر ،تصویــر شــهر در اثــر مشــفق کاظمــی صرفـ ًا محصولــی از شــرایط اجتماعــی -اقتصــادی
و روشهــای روایتــی نیســت؛ ایــن شــهر ،افــزون بــر ایــن جنبــه ،محصولــی از ارتباطــات ذهنــی
و تصویربخشــی خواننــدگان اســت کــه روابــط را تثبیــت میکننــد و در پــی درک بهتــر متــن،
ی مثــال ،متناظــر بــا زنانــی کــه در
بــا تکیــه بــر جغرافیــا هســتند (کافــارو)64 :2015 ،؛ بــرا 
ـلطه مردانــه از محیــط عمومــی
خیابانهــای رمانهــای دیکنــز یافــت میشــوند تــا تزویــر سـ 
را بــه تصویــر بکشــند ،مشــفق کاظمـی داســتان زنانــی را مطــرح میکنــد کــه همگــی قربانیــان
ت خانــه قــرار دارنــد .او نیــز روشــی مشــابه بــا
کوچههایــیهســتند کــه در تضــاد بــا امنیــ 
دیکنـز را بــرای حــل تنــش میــان خانــه و شــهر مطــرح میکنــد کــه آن بازگشــت قربانــی بــه
خانــه ،در تضــاد بــا نگــرش قــرن هجدهمــی نســبت بــه آزادی تصمیمگیــری اینگون ـهزنــان
اســت (رابینســون .)64 :1996 ،ایــن پاســخ ،بیانگــر نقــش فضــا بــهمنزلــه نیرویــی مســتحکم در
ت اســت کــه از کوچــه بــه امنیــت خانــه پنــاه
پــسِ اخالقیــات یــا موقعیــت اجتماعــی شــخصی 
میبــرد .معصومیــت عفــت کــه بــه ایــن جمــع تعلــق دارد هنگامــی نمایــان میشــود کــه وی
داســتان زندگــی خــود را بازگــو میکنــد و قربانــی محســوب میشــود و ترحــم خواننــده را
برمیانگیــزد .بــاور بــه معصومیــت وی تنهــا زمانــی بــه او بازمیگــردد کــه بـه فکــر بازگشـت
نهایــی بــه خان ـه ،بــه کمــک فــرخ میافتــد؛ فرخ ـی کــه هنــگام گش ـتوگذار در شــهر وی را
کشــف میکنــد و نجــات میدهــد.
الینــگ بــر ایــن بــاور اســت کــه فــرخ بــا ســیر مداومــش در شــهر ،بــرای خــود و
شهرنشــینان موقعیــت خاصــی تعییــن کــرده و خواننــده را از ایــن زندگــی شــهری پرســرعت
و ضدونقیــض دور میســازد .بهتریــن نمونــه بــرای ایــن ادعــا زمانــی اســت کــه فــرخ بــا
ســیاوشمیرزا بــرای اولینبــار روبــهرو میشــود و مــورد آزار وی قــرار میگیــرد .فــرخ
کــه «نــزاع و مجادلــه بــا ایــن جــوان مســت و ایجــاد آشــوب و هیاهــو را نمیخواســت،
[درنتیجــه] فرصــت را غنیمــت شــمرده راه خــود را دنبــال کــرد» (مشــفق کاظمــی ،ج :1398 1
ـه فــرخ اســت کــه در حرکــت وی در
 .)45ایــن مثــال یکــی از نمونههــای رفتارهــای قهرمانانـ 
شــهر تعریــف میشــود .الینــگ علــت ایــن تصویرســازی را اینگونــه شــرح میدهــد کــه «بــا
اســتفاده از فــرخ در مقــام کارآگاه مردمــی یــا راهنمــای تــور در شــهری کــه تــا بیخوب ـن در
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ن نشــانیهایی میشــود کــه از آنهــا بیعدالتــی
فســاد اســت ،نویســنده قــادر بــه فاشســاخت 
ـه مــادی پیــدا کــرده اســت» ( .)7 :2019مشــفق کاظمــی از ای ـن روش
نشــأت گرفتــه یــا جنبـ 
ی ایجــاد خشــم در خواننــده نســبت بــه شــهر و نهادهــای آناســتفاده میکنــد.
بــرا 
تناظــر رفتــار قهرمانانــه فــرخ و تصویــر آن در رابطــه بــا شــهر ،بــا درک پیــپ از شــهر
بــه منزلــه شــبکه کاپیتالیســتی غولپیکــری کــه در خــود ،تمامــی جنبههــای روایــت را جــای
میدهــد نیــز بهچشــم میخــورد .ایــن بُعــد قهرمانانــه پیــپ و فــرخ را در توصیفشــان از
فضــای شــهر ،بهصــورت انتقــادی و بــا فاصلهگیریشــان از فســاد شــهر میتــوان مشــاهده
کــرد .ایــن کاراکترهــا ب ـه انــدازهای قهرماننــد کــه نســبت بــه عملکــرد شــهر آگا ه هســتند و
نهتنهــا آن را خالصهشــده در یــک شــیء نمیپندارنــد؛ بلکــه نســبت بــه عملکــرد آن در
تنظیــم ارتباطــات اجتماعــی آن نیــز واقــف هســتند .ایــن درک چندبُعــدی از شــهر ،تصویــری
غیرقابــل تثبیــت از شــهر را روایــت میکنــد کــه ترکیبــی از تصــورات کاراکتــر و تجربــه
شــخصی و همزمــان همگانــی و واقعــی اس ـت کــه در موقعیــت دقیــق جغرافیایــی خالصــه
نمیشــود .ایــن نــوع روایــت ،مشــابه درک افــراد از شــهر میباشــد کــه مفهومــی اســت کــه
بــه علــت ترکیبــش بــا وابســتگیها ،تصــورات و واقعیــت ،قابــل لمــس نیســت و بــر شــرایط
اجتماعــی تأثیــر گذاشــته و تأثیــر میپذیــرد.
نتیجه
فضــا ،شــهر (بهعنــوان بخشــی از آن) و جامعــه نیروهــای گســتردهای در رمــان هســتند
کــه بــر یکدیگــر تســلط داشــته و در عیــن حــال ،تحــت ســلطه هســتند .کاراکتــر ،موضــوع
شــبکه وســیع فضــا /مکانمحــور هســتند کــه جنبههــای

و اتفاقــات ،همــه تحــت فرمــان
مختلــف رمــان را دربرمیگیــرد .هــر جامعــه فضــای مخصــوص بــه خــود را تولیــد میکنــد
کــه بــه درکــی از شــهر بهصــورت مفهومــی فعــال منتهــی میشــود .در ایــن مقالــه بررســی
دقیــق شــهر در رمانهــایآرزوهــای بــزرگ و تهــران مخــوف بهاثبــات ایــن مســئله پرداخــت
کــه هــردوی ایــن آثــار بیانگــر مســئلهای فراتــر از یــک داســتان عاشــقانه میباشــند .درواقــع،
قهرمانــی پیــپ و فــرخ ،شــخصیتهای اصلــی ایــن دو داســتان ،در ارتبــاط بــا شــهر و آگاهــی
آنهــا نســبت بــه شــبکه گســترده فض ـا /مــکان تعریــف میشــود کــه عام ـل اصل ـی در پــس
مشــکالتی اجتماعــی اســت کــه ایــن شــخصیتها قــادر بــه مهــار آن نیســتند و صرفـ ًا نســبت
بــه ایــن قضیــه ،دیــدی منتقدانــه دارنــد .پیــپ در آرزوهــای بــزرگ پــس از رویارویــی بــا
شــهر لنــدن ،متوجــه ناعدالتــی ،خشــونت و کشــتاری کــه در آن رخ میدهــد ،شدهاســت و
ایــن تشــخیص وی مشــابه فــرخ تهــران مخــوف اســت کــه در سرتاســر رمــان مشــغول گــذار
از تهــران و مشــاهده ناعدالیتیهــای آن اســت .فــرخ مابیــن دو نیــروی تغییــر و ثبــات ،گیــر
افتادهاســت و تغییــرات حاضــر تهــران را فاســد میشناســد و در عیــن حــال تهــران را نیازمنــد
تحــول ســالمی میدانــد کــه در ایــن شــهر هنــوز آمــاده رخدادن نیســت .روایــت ایــن دو
داســتان تبدیــل بــه تجربــهای شــخصی شدهاســت کــه دارای موقعیــت واضحــی نیســت و
خواننــده را در فضــای بیانتهای ـی قــرار میدهــد کــه رمــان را احاطــه میکنــد .ایــن فضای ـی
را بــرای دو نویســند ه فراهــم میکنــد تــا انتقــادات خــود را بــا ارائــه تصویــری تاریــک از
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شــهر مطــرح و فســاد و تباه ـی آ ن را هویــدا ســازند .شــهر تاریکــی کــه پیــپ و فــرخ بــرای
خواننــده بــه تصویــر میکشــند ،هنــگام قدمزدنشــان در شــهر ،بــا فاصلهگیــری و انتقادکــردن
ـه زیریــن آن ،تصویــر میشــود؛ درحالیکــه
از فضــای ناخوشــایند شــهر و فســاد نهــان در الیـ 
در اکثــر ایــن توصیفــات اشــاره مســتقیم بــه جهــت حرکــت دقیــق آنهــا و کوچههایــی کــه از
آن عبــور میکننــد ،وجــود نــدارد .ایــن مقایســه ،بــا وجــود بررســی تاریــخ شــهری و موقعیــت
جغرافیایــی متفــاوت ،از بــاب ارائــه درکــی بهتــر از تولیــد فضــا و شــهر کــه عامــل عناصــر
متعــددی از رمــان هســتند ،بســیار حائــز اهمیــت اســت.
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City in Charles Dickens’ Great Expectations and Morteza Moshfeq Kazemi’s
Tehran-e Makhuf (The Dreadful Tehran): A Comparative Study

Kiana Vakili Robati1
Masoud Farahmandfar2

Abstract
Setting and space in fiction have always been important in literary analyses. Indeed,
the concern with these concepts in literature goes back to the time of Aristotle who
has first systematically discussed the concept of “spectacle” and its essential role in
the formation of the proper tragedy in his Poetics. Since the end of the twentieth century, studies on space have gained a new importance. Today, spatial studies frequently
acknowledge Charles Dickens as one of the greatest observers of the function of the
city in the novel. Great Expectations, one of his major novels, which depicts modernity and social hardships of the time in the form of a love story is closely similar to
Morteza Moshfeq Kazemi’s Tehran-e- Makhuf (The Dreadful Tehran). The present
paper offers a comparative study of the creation of social spaces through an interdisciplinary lens. Drawing on Henri Lefebvre’s theory of space as an active agent in
forming and transforming the society, the concern with space and city and their function is further reflected in the section “City, Space, and Society,” followed in more
detail in the section “The City.” In sections “Society, and the Author’s Background”
and “The Portrayal of the Two Cities and Social Space,” city portrayals are studied
apropos of their relationship to the narrative, and social relations. Finally, the paper
proposes that urban spaces produced in these two novels are not passive containers,
but rather are products and producers, dominating and actively producing and transforming the society.
Keywords: City, Social Space, Modernity, Great Expectations, Tehran-e Makhuf.
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