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خوانشی از تجربه شهری در خیابانهای استانبول تا
پرسهزنی ذهنی در خیابانهای تهران
زار تهران
نمونه موردی:
استقالل استانبول ،الله ِ
ِ
مجید منصور رضایی*  ،1آتوسا مدیری
 1کارشناس ارشد طراحی و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران.
 2استادیار دانشکده هنرو معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران.
2

(تاریخ دریافت مقاله ،92/10/3 :تاریخ پذیرش نهایی)92/12/24 :

چکیده
شهر ،حاصل برآیند عوامل عینی و ذهنی در بستر تجربههای روزانه است ،امری که "لفور" از آن تحت
عنوان «کنش فضایی» یاد میکند .مادامیکه مابین این عینیتها و ذهنیتها ،قرابت وجود داشته
باشد ،امکان خوانشی ساختارمند از شهر میسر است .انسان در ارتباطی دیالکتیکی از یکسو جهت
حضور نیازمند زمان بوده (تجربه) و از دیگر سوی ،زمان (خاطره) را برمیسازد« .مکان»ها به عنوان
جایی که توامان نیازمند «انسان» و «زمان»اند ،پیونددهنده این دو بوده و تجربه و خاطره را از تجرید
ذهن به عینیت بدل مینمایند .از این رو هدف نوشتار« ،روشنگری درخصوص چگونگی قرابت و افتراق
عینیتها و ذهنیتها در شهرهای معاصر است» .به این سبب روایتی از داستان سرگذشت و جایگاه
دو متن در دو شهر تهران و استانبول به عنوان شهرهای جنوبی و با وجود اشترا كات فرهنگی ،تاریخی و
ت مکانهای مورد
مذهبی با روش کیفی مورد بررسی قرار گرفته شد .نتایج نوشتار با گذار از معرفی تفاو 
بررسی و اثرگذاری متفاوت آنها در ساخت و تقویت جریان زندگی روزمره در دو شهر ،این تفاوتها را
حاصل پرا کسیس فضایی متفاوت به سبب قرائتهای گونا گون از جریانات و مفاهیمیچون مدرنیته،
قدرت و ایدئولوژی حا کم بر تولید و بازتولید فضا در دو شهر میداند.

واژههای کلیدی
خیابان ،زندگی عمومی ،حوزه عمومی ،خوانش شهر ،ذهنیت اجتماعی.
*نویسنده مسئول :تلفکس. E-mail: mmr_udp@yahoo.com ،021 -88955933 :
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مقدمه
ادعای"ژان ژا ک روسو" 1به عنوان یک متفکر سده 18
میالدی با مضمون «این خانهها نیستند که شهر را میسازند،
بلکه شهروندان هستند» ،در سده  20و  21میالدی بارها و به
انحای مختلف توسط متخصصان و کارشناسان طراز اول حوزه
شهرشناسی جهان مورد تصدیق قرار گرفته است.
بطوریکه"یان گل" )2002(2بیان میدارد :مهمترین بخش
قرائت شهر ،نه بر مبنای بناهای عظیم و ساختمانهای
بلندمرتبه آن ،بلكه براساس حضور پویا و هیجان انگیز مردم
در فضاهای عمومیاست که شکل میگیرد .حضور پویایی
که "کرمونا" )2003( 3آن را منوط به فضاهای مناسب و
دعوتكننده در شهرها دانسته و "الدنبرگ" ( ،)1989این
فضاها را به عنوان مهمترین عاملی که شهرها از روی آنها مورد
قرائت قرار میگیرند ،معرفی میدارد.
امروزه بسیاری از شهرهای جهان چون لندن ،پاریس ،توکیو،
استانبول ،بارسلون ،کپنها گ و نیویورک در سالهای اخیر پس از
دههها تالش جهت توسعه صنعتی و اقتصادی ،درصدد چرخش
فرهنگی به سمت و سوی شهرهای خالق 4هستند (برگرفته از:
فاضلی .)125 ،1392،شهرهایی که در پی تحقق این جمله
هانری "لوفور"5اند که« :شهرهای معاصر معنی خود را وامدار
ساخت بزرگراهها ،آسمانخراشها ،تونلها ،پارکها ،بناهای
مختلف یا تمرکز بیشتر جمعیت در شهرها نبوده ،بلکه شهرها
میباید از ظرفیتهای الزم برای تقویت حضور جامعه و رشد
فرهنگ برخوردار باشند» ( .)Elden, 2006, 37از جمله
ظرفیتهایی که لفور به آنها اشاره دارد« ،فضاهای عمومی»
است .فضاهایی که در مقام یک مکان ،متن و محرک ،هر روزه
مفاهیم ،تجربیات ،خاطرات و واحد پایه زندگی عمومیشهرها
به شمار میآیند و در ساحتی دیگر ،به خلق و تولید ذهنیت
مشتركی از قواعد زندگی اجتماعی ،بازتاب عقاید و ارزشهای
شهر و جامعه و برساخت فرهنگ كمك میرسانند (برگرفته
از).Madanipour, 2010 ,1-5:
تهران به عنوان کالنشهری که میکوشد تا برای خود هویتی
شاخص در منطقه و جهان کسب نماید ،عرصه بحثبرانگیزی
در خصوص عدم توجه به چنین «گفتمانهای شهری» 6است.

گفتمانهایی که بیتوجهی به آنها در نگاه اول ریشه در حذف
و عدم تولید مکانها -فضاهای عمومی -در شهر دارد .اما با
آ گراندیسمان قراردادن موضوع ،ریشه این بیتوجهی را باید از دل
پارادایمهای فکری قدرتمندی چون کسب منفعت اقتصادی
بیشتر تا مفهومیچون تقابل سنت و مدرنیته رهگیری نمود.
نوشتار حاضر ،نقبی به الیههای عمیق تفکری جامعه و تالش
جهت روشنگری در خصوص چگونگی مواجهه شهر تهران با
«زندگی عمومی» 7منبعث از «حوزه عمومی» 8در «فضاهای
عمومی» 9شهر است.
از این رو ،جهت اجتناب از توصیف صرف نگارندگان در حمایت
یا عدم حمایت تهران از مفاهیم ذکر شده با بهرهگیری از روش
مقایسهای ،دو شهر  -تهران و استانبول 10به سبب وجود
اشترا كات فرهنگی ،تاریخی و مذهبی  -به مثابه متن 11مورد
خوانش قرار گرفتند تا فار غ از هرگونه پیشداوری و از خالل
مقایسه دو شهر ،چگونگی قرابت و افتراق عینیتها و ذهنیتها
در دو شهر خود را نمایان سازند.
ت نوشتار؛ از روش تحقیق کیفی با تا کید بر رویکرد
به سبب ماهی 
12
«پدیدارشناسی» در روایت دو متن بهره برده شد .چرا که
«پدیدارشناسی» مطالعه ماهیتها بوده و هدف اصلی آن،
روشنگری مستقیم و بی واسطه در خصوص پدیدهها است
(پرتوی1386 ،و.)86 ،1387
در یک تقسیمبندی کلی ،پدیدارشناسی دارای سه رویکرد متمایز
«اولشخص»«،13ا گزیستانسیال»14و«هرمنوتیک» 15است که
در نوشتار حاضر ،از «رویکرد اول شخص» آن و در قالب 4مرحله
استفاده شد (پرتوی:)169 ،1387،
• نگریستن نگارندگان از بیرون به موضوع ،بدون آنکه خود آنها
دیده شوند؛
	•حضور نگارندگان در محل به صورت غیرفعال ،بدون جلب
توجه و تعامل با سا کنان و استفادهکنندگان از فضا؛
ً
	•تعامل محدود و مداخله نگارندگان صرفا در مواردی که
وضوح بخشی به اقدامات مورد نظر نیاز گردد؛
	•مشاهده توام با مشارکت به معنی حضور فعال نگارندگان
در فضای مورد بررسی؛

 -1تعاریف و مفاهیم
 -1-1پرسه زنی در خیابان از فضای عمومیتا حوزه عمومی
در میــان گونههای متنوع فضاهای عمومــی ،میباید به خیابان
بــه عنــوان فضایی که امروزه در ادبیات معاصر شهرشناســی از جایگاه
ویــژهای برخــوردار اســت ،اشــاره نمــود .قابلیت دسترســی عمومیبه

ایــن فضاها برای همگان ،خیابانها را به نابترین شــکل «فضاهای
عمومی» بدل نموده اسـ�ت ( .)Carmona et al, 2003,134که در هر دو
معنــای واقعی و اســتعاری خــود ،نماد اصلی تقویت «حــوزه عمومی»
شـ�ناخته میشـ�وند(Jacobs, 1961; Rudofsky,1969; Jacobs,1993
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.) Chekki, 1994; Lofland, 1998
از لحــاظ تاریخــی ،خیابانهــا در شــهرهای کوچــک و بــزرگ بــه
عنــوان فضاهایــی بــرای تامین نیازهای اساســی بقــاء ،تعامالت،
ارتباطــات ،فراغــت و نیــز انجــام فعالیتهــای مختلــف سیاســی،
مذهبــی ،تجاری ،مدنی و اجتماعی مورد اســتفاده قرار میگرفت
( .)Roudofsky,1969,102;Lofland,1998,64امروزه ،در جوامع توسعه
یافته،بسیاریاز اینعملکردهابهحوزههایخصوصی،مجازیویابه
دیگر فضاهای عمومیمنتقل گشتهاند (.)Oldenburg, 1989, 53
بــا ایــن حــال ،بویــژه در مرا کز شــهر و محــات مختلط ،مــردم هنوز به
خیابانهــا برای فعالیتهــای عملکردی ،اجتماعــی ،فراغتی ،خرید،
بازی ،نشست و تعامل با دیگران و حتی آرامش وابسته بوده(Jacobs,
)1961, 117; Appleyard, 1981, 59; Gehl,1987; Carmona et al, 2003
و حکومتهــای محلــی نیز توجــه ویــژهای را به این خیابانهــا دارند.
پژوهشــگران حوزههای شــهری معتقدند ،برخــورد صحیح با خیابان
متــر از آن،
گتــر برخــورد درســت بــا شــهر و مه 
میتوانــد در مقیــاس بزر 
سا کنان شهر را سبب سـ�ازد ( .)Jacobs, 1993, 29-35مقایسه تعاریف
خیابان در محور زمان ،حکایت از بازتعریف و اهمیت یافتن ویژه «ابعاد
اجتماعــی خیابانها» از منظر «فضاهای عمومــی» در دهههای اخیر
دارد .در تصدیق این گفتهباید به قدرت یافتن کارکرد حمایتی خیابان
در بســط و توســعه مفاهیم اجتماعی چون؛ شــبکههای اجتماعی،16
عرصههــای عمومــی ،17پاتوقهــا ،18ارزشهــای اجتماعــی ،19جامعــه
24
مدنــی ،20زندگی روزمره ،21پرس ـهزنی ،22نظارت عمومــی 23و مقاومت
در سالهای اخیر اشاره نمود( .برگرفته از :فکوهی)312-3۱۶،۱۳۸6 ،
مفاهیمیکــه در مبانــی نظری خــود ،از خیابان به عنــوان یک فضای
عمومیحائــز اهمیــت یــاد میکننــد .از پیشــگامان نظری هپــردازی در
خصوص مفاهیم یاد شده میتوان به زیمل ،بودلر ،بوردیو ،بنیامین و
هابرماساشارهنمود.بطوریکه:
زیمل25؛از عقالنیترشدنآدمهاوروابطانسانیبهواسطهخیابانهای
شهر میگوید (برگرفته از زیمل.)1385،
بنیامین 26و بوردیو27؛ به پرسهزن (فالنور) اشاره دارند که برای حضور و
مکث خود وابسته به خیابان است(برگرفته از :کاظمی.)1387،
هابرمــاس28؛ بــه ارتباط فضای عمومی(خیابان) بــا حوزه عمومیکه
کارکرد آن برقراری و جاری ساختن ارتباطات فعاالنه و گفت و گو است،
اشاره میکند (برگرفته از :هابرماس.)1386،
بودلــر29؛ نشــان میدهد کــه چگونه تجربــه مدرنیته با تولــد بلوارها و
خیابانهاممکنشده(برگرفتهاز:برمن)1381،ودر مقاله«پرسهزن»،30
راه رفتــن در خیابــان را الهــام بخــش خیالپردازیهایــی میدانــد که
انگیزههایی را به فرد داده (برگرفته از :فاضلی )1392 ،و به عنوان ابزاری
برای نقد مدرنیته شناخته میشود .از این رو پرسهزنی در «خیابان»
میتواند دنیایی را که خیابان در متن آن هستی یافته بازنماید.
پرس ـهزنی تنهــا بــه قدمزنــی در خیابانهــا محــدود نبــوده بلکــه
شــیوهای از تفکــر فلســفی و زندگــی بــه شــمار میآیــد (برگرفتــه از:
کاظمــی ،)۴۳،۱۳۸۷،که از پس عینتهای موجود و ذهنیتهای
جــاری ،امــکان خوانش شــهر و جامعه شــهری را میســر میســازد.
خوانشــی که از پس آن ،شــهر میتواند در مقام یک ابژه و در قالب
مازادهایی توسط پرسهزن بازتاب یابد.

تصویر -1پرسهزنی در شهر .

همانند آنچه که در خصوص؛
برلین ،برای گئورگ زیمل
سنپترزبورگ،برایداستایفسکییانیکالی گوگول
پاریس ،برای والتر بنیامین یا شارل پییر بودلر
لندن ،برای چارلز دیکنز
استانبول ،برای اوراحان پاموک
نیویورک ،برای جین جیکوبز ،مارشال برمن یا وودی آلن
و تهران برای محمدعلی سپانلو اتفاق میافتد.
در این نوشــتار دو خیابان اســتقالل در اســتانبول و اللهزار در تهران در
مقام ابژههای مورد مداقه طرح گشتهاند.

-2معرفی دو خیابان ،دو زندگی
ایــن امــر بــه روشــنی واضــح و مبرهن اســت کــه هــر جامعهای
مبتنــی بــر عوامــل چندبعــدی مســلط بــر خــود ،پــا به عرصــه فضا
نهــاده و اســتفادههای خــاص خــود از فضــا را مینمایــد .ایــران و
ترکیــه به عنوان دو کشــور جنوبی( 31جابری مقــدم،)260 ،1384،
در محــور زمان به واســطه یکی بــودن دیروز و هم مــرز بودن امروز
ریش ـههای فرهنگــی  -اجتماعــی  -تاریخــی  -ایدئولوژی مشــترک
فراوانی را دارا هستند.
در بررسی تاریخ مدرنیزاسیون دو کشور که با اندک تفاوتی در یک
دوره زمانــی آغاز میگردند و رخت دســت دومیاز مدرنیته را به تن
جامعــه و شــهرهای خــود میکشــند ،بــه شــباهتها و تفاوتهای
قابل تاملی برمیخوریم که هر یک اثر و نشان خود را بر فضا و حوزه
عمومیدو کشور نهادهاند .نوشتار با وا گذاشتن بحث رویدادهای
تاریخی به مورخان تالش دارد تا روشنگری را در خصوص چگونگی
کارکــرد «حــوزه عمومــی» برآمده از «خیابان»ها در دو شــهر تهران و
استانبول از دید یک پرسه زن شهری ارایه نماید.
دو شهر منتخب راباید شهرهایی معرفی نمود که بیشترین مظاهر
مدرنیتــه در دو کشــور در آنهــا پــا به منصــه ظهور نهادهانــد و عنصر
«خیابــان» بــه شــکل امروزیــن خــود در آنهــا محصولــی از مدرنیته
اســت .بطوریکــه در اســتانبول ،خیابــان «اســتقالل» و در تهــران،
خیابــان «اللــهزار» را باید دروازههــای ورود مدرنیته به دو جامعه
معرفی نمود که امروزه هر یک زندگی دگرگونهای را تجربه میکنند.
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نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۱۹شماره ۱بهار ۱۳۹۳

 -2-1استقالل
با اشــغال کنســتانتینول در ســال 1261میالدی توسط التینها
منطقهی گاالتا به جمعیتی خودمختار از اهالی جنوا وا گذار گردید.
پــس از تســلط عثمانیهــا در 1453میالدی ،ایــن منطقه به محله
یگــردد که ســا کنان آن را تجار و
اروپایینشــین قســطنتنیه بــدل م 
سفرای خارجی ،یهودیان اخراجی از اسپانیا ،تبعیدیان مرا کشی و
یونانی و ارمنیها شکل میدادند (.)Girardelli, 2012,5
در ابتــدای قــرن 17میــادی بــا افزایــش جمعیــت گاالتــا ،تعــداد
زیادی از ثروتمندان جامعه به ســمت شمال ،یعنی تپههای «پرا»
جابجا و عمارتهای وســیع و بزرگی را در آن بخش از اســتانبول بنا
مینمایند (پاموک.)53 ،1391 ،
در قرن  19میالدی ،گاالتا به سبب رونق مراودات خارجی و تجارت
خود ،توســعه چشــمگیری مییابد .محور اصلی منطقه که در این
دوره به نام «خیابان بزرگ» شناخته میشود ،محوری سنگفرش با
بناهایی واجد ارزش با معماریهای تلفیقی عثمانی ،نئوکالســیک
و نئوگوتیگ است که مسافران اروپایی ،کنسولگریها و قشر متمول
و روشنفکران عثمانی را به خود جلب میکند (.)Ervin, 2013, 29
عناصــر مدرنــی چون دبیرســتان گاالتاســرای ،پاســاژ ســیته دوپرا،
پراپــاالس هتــل ،تئاترهــا ،رســتورانها و دیگــر ســاختمانهای
بــورژوازی در خیابــان جــای میگیرنــد و رفتارهــای چــون نقــادی
و پرس ـهزنی را رواج میدهنــد بــه طــوری کــه اروپاییــان از شــهر بــه
عنــوان پاریــس شــرق یــاد میکردنــد کــه در آن امتزاجــی از فرهنگ
نیمه آســیایی (ســنت) و اروپایی (مدرنیته) وجود داشت .در دهه
 70قــرن 19میــادی ،بخــش عظیم ـیاز منطقــه کــه دارای بافــت
مترا کمیاز خانههای چوبی بود ،در آتشســوزی تخریب میگردد.
در پــی تخریــب حاصــل از آتشســوزی و درخواســت عمومیبــرای
نوســازی منطقــه از مصالــح ســنگی کــه از لحــاظ ســبک و ابعــاد از
منومانهــای بیزانتیــن و عثمانــی تبعیت مینمود ،اســتفاده شــد
(.)Aduan, 2011, 13
با آغاز قرن 20میالدی ،مظاهر نوینی از مدرنیته چون تراموای برقی
(1913میــادی) بــه خیابــان راه مییابنــد .همچنیــن ســبک «هنــر
نــو» نیــز میتواند جای خود را در میــان معماریهای ابنیه خیابان
بازنمایــد .بــا اعــام حکومــت جمهــوری در ســال 1923میــادی،
خیابــان به پاسداشــت پیــروزی در جنگ اســتقالل به «اســتقالل»

تغییر نام مییابد (.)Ervin, 2013, 52
با پایان جنگ و گســترش ناسیونالیســم ،بسیاری از غیرمسلمانان
از جمله شــهروندان یونانی و یهودیــان از منطقه اخراج میگردند.
همچنیــن با گســترش روند شهرنشــینی ،اســتانبول توســعه یافته
و مناطــق جدیــدی در آن بــا خدمــات نوینــی شــکل میگیــرد کــه
موجبــات مهاجــرت بســیاری از ســا کنان اصلی منطقــه به مناطق
جدید را فراهم میسازد.
در نتیجــه منطقــه گاالتــا بــه تدریــج بــه محــل اســکان فقیــران و
مهاجرانــی کــه در رونــد ســیر شهرنشــینی بــه اســتانبول مهاجــرت
نمودهاند ،بدل میشود.
در پــی تغییــرات مذکــور ،منطقــه بــا افــت کارکــردی ،عملکــردی،
هویتی و تخریب و تغییر کاربری ابنیهی خود مواجه و قمار ،فحشا
و مشاغل غیرقانونی در سطح منطقه که در این دوره به «بیاغلو»
تغییر نام یافته است ،گسترش مییابد( . )Kacabicak, 2003, 8در
دههی  80میالدی ،دیگر هیچ نام و نشــانی از خیابان اســتقالل به
عنوان خیابانی پرشــکوه و با هویت در اســتانبول نیســت و خیابان
به عنوان معبری مشکلدار با فعالیتهای انباری و کارگاهی است
که شناخته میشود.
با شــروع دهه  90میالدی ،روزنه امیدی برای بازگشــت خیابان به
شهر به مدد گسترش موج جدیدی از آ گاهیرسانیهای غیررسمیو
خودانگیخته توسط طبقه روشنفکر جامعه ترک نسبت به گذشته
خیابان به وجود میآید که با تشویق و مساعدت مدیریت شهری
اســتانبول مواجه میگردد .مدیریت شــهری با همکاری گروههای
دانشــگاهی و با دعوت از مشــارکت مردم ،خیابان را مورد نوســازی
و احیــاء قــرار میدهــد .طبقــه همکــف بســیاری از ســاختمانها
بازســازی میشــود و با تشــویقهای حکومت محلی ،بســتر حضور
و فعالیــت کاربریهــای متنــوع و ســازگاری با هویــت خیابان چون
رســتورانها ،ســینماها ،کتاب فروشــیها ،گالریها و کافهها مهیا
یگــردد .ترامــوای برقــی خیابان اســتقالل به عنوان نمــاد هویتی
م 
خیابــان ،بار دیگر در ســالهای میانی دهــه  90میالدی راه اندازی
میشــود و اســتقالل جادهســی باردیگر بــه خیابانی پرشــکوه برای
حضور ،مکث و پرســهزنی بدل میگردد که بر طبق آمار شــهرداری
اســتانبول ( ،)2010ســاالنه پذیرای هفت میلیون توریست خارجی
است (.)Aduan, 2011, 4

تصویر -2حفظ کلیت خیابان استقالل در قبل و بعد از اصالحات برآمده از مدرنیزاسیون در
ابتدای قرن  20میالدی.

تصویر  -3حضور خیابان در زندگی روزمره شهر استانبول.
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خوانشی از تجربه شهری در خیابانهای استانبول تا
پرسهزنی ذهنی در خیابانهای تهران

 -2-2الله زار
در ســال  1165ه.ش (1786م) ،آقامحمدخــان بــه حکومــت
میرســد و تهــران را به عنــوان پایتخت سلســله قاجــار برمیگزیند.
در این دوره ،ســاختار شــهر با مساحتی در حدود  4كیلومتر همان
تهــران بــه جــای مانــده از شــاه صهماســب صفــوی ،شــامل ارگ
حكومتی در ضلع شــمالی ،محور بازار ،مســجد جامع و شــاه و پنج
محلــه مســكونی 32اســت (شــهری .)64 ،1369 ،در بخــش شــمال
شــرقی و بیــرون از حصار شــهر کــه معروف بــه «دارالخالفــه تهران»
بــود ،بــاغ بزرگــی به نام «بــاغ اللهزار» وجود داشــت کــه مرکز تفریح
و اســتراحت درباریــان و مهمانان قاجار بــود (پوالدوند .)1389 ،با
شــروع ســلطنت ناصرالدین شــاه ( 1275-1227ه.ش) ،نخستین
کوش ـشها جهت توســعه تهران آغــاز میگردد .ناصرالدین شــاه در
ســال 1252ه.ش (1873م) ،بــرای اولیــن بــار بــه اروپــا ســفر و پــس
از بازگشــت بــه تهــران ،تصمیــم بــه ایجــاد تغییــرات ســاختاری در
شــهر مبتنی بــر الگوی شــهرهای پاریــس و لندن میگیــرد (تکمیل
همایــون .)1377،از ایــن رو ،دســتور برنامهریــزی و طراحــی شــهر
جدیــد تهــران بــه ســال 1256ه.ش (1878م) در دســتور کار قــرار
گرفتــه و زیــر نظر صدراعظم« ،مســیو بهلر» به عنوان مســئول تهیه
طرح توســعه تهران انتخــاب میگردد .مبتنی بر طرح مســیو بهلر،
شــهر در قالــب یک هشــت ضلعــی با باروهایــی مبتنی بــر الگوهای
رنسانســی و باروکــی تهیــه و تهــران از  4کیلومتــر بــه  19کیلومتــر
میرسد (برگرفته از :حبیبی.)1383،
ســاخت میــدان توپخانــه (1260ه.ش) در تهــران ،اولیــن محصول
تغییرات ناصری در شهر بود که توسط محمد ابراهیم معمارباشی
بنــا شــد .میدانــی کــه از آن بــه عنــوان نمــاد ســبک تهــران یــاد
میگردد(محم ـدزاده .)1382،دیگــر تجلــی کالبــدی تجددگرایــی
ناصــری بــا ســاخت خیابانــی بــر طبــق نقش ـهای از نجمالملــک به
ســال1270ه.ش(1891م) اســت کــه عینیــت مییابــد .خیابانــی
در جبهــه غربــی بــاغ ال ل ـهزار تــازه وارد شــده به شــهر از حــد فاصل
بخــش شــمال شــرقی میدان مــدرن و تــازه تاســیس «توپخانه» به

تصویر  -4خیابان اللهزار در اوایل دوره پهلوی اول.

ســمت دیوارهای شــمالی شــهر که با نام «خیابان اللهزار» خوانده
میشــود .خیابانــی کــه بســتر حضــور انســان تجددخــواه ایرانــی و
کاربریهــا و فعالیتهــای پشــتیبان از ایــن تفکــر در شــهر را فراهــم
میسازد .کاربریهایی چون اولین گل فروشی ،اولین هتل ،اولین
رســتوران ،اولیــن کافــه ،اولین خشکشــویی ،اولین ســینما ،اولین
ی برندهــای معتبر جهانی( ... ،برگرفته از :شــهری1383 ،
نمایندگ ـ 
و پوالدوند.)1389 ،
ً
بدنــه خیابــان از ســاختمانهایی بــا کارکــرد مختلــط کــه عمومــا
مغازههــا در طبقــه همکــف و فعالیتهــای اداری ،تولیــدی و
مســکونی در دو تــا ســه طبقــه باالیــی بودنــد ،شــکل میگرفت .به
مدد ســنگفرش خیابان و رونق فعالیتهای متنوع و ظهور عناصر
جدیدی در خیابان چون عکاســخانه ،تئاتر ،سینما ،هتل ،33کافه
و خــط وا گن« ،اللهزار» به بهترین خیابان دارلخالفه بدل میگردد
(پوالدوند.)85 ،1389 ،
در ایــن دوره« ،اللــهزار» خیابانــی اســت که به عنــوان تنها خیابان
تفریحــی شــهر پذیــرای مظاهــر دنیــای مــدرن و انســانهایی
بــود کــه خواهــان تفــرج ،پرســهزنی ،آشــنایی و تجربــه ایــن
مظاهــر بودنــد (برگرفتــه از :نیکــروح .)۱۲،۱۳۹۱ ،بــا آغــاز دوران
مشــروطیت ،بســیاری از ایرانیــان مقیــم اروپــا و روســیه بــه تهــران
بازمیگردند(میرسپاســی .)113 ،1384،در ایــن دوره« ،اللــهزار» به
محــل حضور افراد مرفه و روشــنفکری درآمد کــه خیابان را به یکی
از مهمتریــن مرا کــز تجمع و مبارزه علیه اســتبداد بدل نمودند ،به
طــوری کــه در هر گوشــ ه از ایــن خیابان ،عــدهای مشــغول گفتگو،
مناظره و چاپ روزنامه 34بودند (برگرفته از :نجمی.)1362 ،
بــا شــروع ســلطنت رضــا شــاه پهلــوی و دوران شــهرداری تیمســار
بوذرجمهــری« ،اللــهزار» در امتــداد شــمالی خــود از ســر خیابــان
شاهآباد (جمهوری) تا شاهرضا (انقالب) توسعه و «اللهزارنو» شکل
میگیــرد (تحلیــل دو نقشــه دارالخالفــه ناصــری و تهــران.)1309 ،
در ایــن دوره ،ســاختمانهای ارزشــمندی کــه نماینــده معمــاری
مــدرن جهــان بودنــد ،توســط معمارانــی بنــام در «اللــهزار نــو» بنا
گردیــد .معمارانی که متاثر از جریانات فکری معماری آنروز جهان
بودنــد (ولــیزاده ارجمنــد .)۶۷،۱۳۸7 ،در ایــن دوره بــرای اولیــن
بار کافهنشــینی در خیابان اللهزار با حضور افراد سرشناســی چون
صــادق هدایــت ،مجتبــی مینویــی ،بزرگ علــوی و صــادق چوبک
رونــق یافــت که کارکرد ویــژهای را بــه این محور میبخشــد(منصور
رضایــی .)1389 ،بــا شــروع دوره پهلــوی دوم ،اللــهزار بیــش از هــر
زمان دیگری شــاهد پویایی حیات شــهری است .رونق سینماها،
تئاترها ،فروشــگاههای آالمد و کافههای روشــنفکری ،اللهزار را در
این دوره به مکانی برای رفت و آمد طبقه متوســط و روشــنفکران،
نویســندگان ،شــاعران ،روزنامهنویســان و ســایر هنرمنــدان تبــدل
میکنــد و با قشــر وســیعتری از جامعه ارتبــاط مییابــد (برگرفته از:
اخوان لنگرودی .)1391 ،در دو دهه پایانی این دوره (پهلوی دوم)
و به ســبب توســعه شهر به ســمت شمال شــهر و انتقال بسیاری از
کاربریهــا بــه مکانهــای جدیداالحــداث ،اللــهزار به تدریــج وارد
دوره افــول خــود میگــردد و از لحاظ طبقــه اجتماعــی و اقتصادی
مراجعهکننــدگان خــود بــه نســبت دورهــای قبلــی ،پذیرای اقشــار
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فرودســت و تازه مهاجرانی میشــود که حاال ایشان دغدغه تجربه
مظاهر مدرنیته را داشــتند (برگرفتــه از :پوالدوند .)1391،به دنبال
ایــن تغییــرات ،منزلــت کارکــردی خیابــان  -فرهنگــی ،سیاســی،
هنــری و تجاری  -نزول یافته و انبارها ،کارگاها و مغازههای فروش
کاالهای کم ارزش جایگزین آنها شدند.

بــا پیروزی انقالب اســامیدر بهمــن  1357ه.ش ،خیابــان «اللهزار»
مــورد بیمهــری قــرار میگیــرد و به عنــوان نمــادی از تجلــی کالبدی
برآمــده از ذهنیــت حکومت پهلوی مورد انتقاد جــدی قرار میگیرد.
به طوریکه این جزء از اللهزار به کلیت آن تعمیم داده شده و اللهزار
مــورد َت َعـ ُـرض قــرار میگیــرد .تعرضی کــه از نتایج آن بایــد به تعطیلی

جدول -1سیر تحول دو خیابان اللهزار و استقالل از شکلگیری تا به امروز.

شکل گیری

 1256ه.ش توســعه تهــران بــه دســتور ناصرالدیــن شــاه و ورود بــاغ ال ل ـهزار بــهداخل شهر،
 1270ه.ش تاســیس خیابان اللهزار برطبق نقشــه نجمالملک از بخش شمالیشرقی میدان توپخانه به سمت شمال شهر،
 1271ه.ش ســنگ فــرش نمــودن خیابــان و تجهیــز آن با چراغ بــرق ،نیمکت وخط وا گن اسبی،
 ظهور کاربریهای شــهری جدیدی چون عکاســی ،ســالنهای تئاتر و سینما،هتــل ،کافــه ،رســتوران ،خیاط-خانه ،گلفروشــی و دیگر مغازههــای خدماتی و
فروش اجناس لوکس خارجی،
 1289ه.ش آغــاز عصــر مشــروطیت و بازگشــت ایرانیــان مقیــم فرنــگ بــه تهرانو تبدیــل ال ل ـهزار بــه محل حضور افــراد روشــنفکر و رواج گفتگو ،مناظــره و چاپ
روزنامه و نیز پشتیبانی خیابان از مبارزات و اعتراضات،

 توســعه منطقه پرا واقع در شــمال قســطنتیه به واســطه پیشــرفت رشدتجارت و مراودات خارجی طی قرن .19م،
 ساماندهی محدوده بین میدان تقسیم و محله گاالتا توسط امپراطوریعثمانی در پی دستیابی به مرکزیتی مدرن،
 سنگفرش نمودن خیابان و تجهیز آن با خدماتی مدرنی چون لولهکشیآب و گاز و و روشنایی با چراغهای برقی،
 اســتقرار کنســولگریهای کشــورهای خارجــی ،پاســاژها ،کافههــا،رستورانها ،تئاترها ،بوتیکها ،بانکها در خیابان،
 ظهور ابنیه با معماریهای تلفیقی عثمانی و نئوکالسیک و نئوگوتیگ،  .1913م راه اندازی تراموای برقی در خیابان، تبدیل خیابان به محل حضور اروپاییان ،روشنفکران و اندیشمندانعثمانی،
 دهه  70قرن .19م آتشسوزی و تخریب بخش عظیمی از منطقه، باززندهسازی منطقه با مصالح سنگی منبعث از منومانهای بیزانتین وعثمانی از لحاظ سبک و ابعاد،

بسط وتوسعه
دوره اوج
دوره افول

 با شروع دهه  40ه.ش ،افزایش روند شهرنشینی ،توسعه تهران و انتقال فعالیتهااداری و حکومتی به قسمتهای جدید توسعهیافته در بخش شمالی شهر،
 انتقــال و جابجایــی خانوادههــای قدیمــی از ال ل ـهزار ،محــات مجــاور و بخشمرکــزی تهــران بــه ســوی محــات تــازه تاســیس شــهر در بخــش شــمالی خیابان
شاهرضا (انقالب)،
 اســتحصال کارکرد فرهنگی و معنایی خیابان به ســبب تغییر مراجعان خیابانو خواستههای ایشان
 اســتحصال مفهومــی و کیفی ســینماها ،تئاترهــا و دیگر پاتوقهــای خیابان بهواسطه تغییر مراجعان و خواستگاه ایشان،
 تنزل کافههای خیابان از مکانی با کارکردهای جریانساز به مکانیهایی فاقد معنا، هجــوم فروشــندگان کاالهــای الکتریکــی از دو خیابــان پشــت شــهرداری وناصرخسرو به محدوده اللهزار،

دوره افول

 1320ه.ش ورود متفقیــن بــه تهــران ،تبعیــد رضاشــاه و آغــاز دوره ســلطنتمحمدرضا شاه پهلوی،
 رواج آزادیهای نسبی در شهر، بسط و رونق فعالیتهای فرهنگی ،هنری و ادبی و توسعه تئاترها و سینماها، افتتاح کالسهای آموزش موسیقی، ساخت ابنیه با سبک معماری مدرن اولیه و توسعه پاساژها، رونق کافهها با حضور شاعران ،نویسندگان و سایر هنرمندان سرشناس، تشــخص و هویــت یافتــن خیابــان ال ل ـهزار در تهــران و کشــور و پشــتیبانی ازکارکردهای متنوع،

بسط وتوسعه

 1304ه.ش آغاز دوره سلطنت پهلوی اول با تاجگذاری رضا شاه پهلوی،  1309ه.ش فروریختــن دیوارهــا دارالخالفــه ناصــری و توســعه تهــران زیــر نظــرشهردار تیمسار بوذرجمهری،
 امتــداد و توســعه ال ل ـهزار از بخــش شــمالی خــود از ابتــدای خیابــان شــاهآباد(جمهوری) تا شاهرضا (انقالب) و شکلگیری الله زار نو،
 ســاخت ابنیــه توســط معمارانــی بنام ،متاثــر از جریانــات فکری معمــاری آنروزجهان چون کنگره  ،CIAMمدرسه باهاوس و ...
 رواج کافهنشینی به مثابه امری فرهنگی در خیابان با حضور افرادی سرشناسیچون صادق هدایت ،مجتبی مینویی ،بزرگ علوی ،صادق چوبک و ...

شکل گیری

الله زار

استقالل

 .1923م آغــاز جمهوری آتاتورک اعالم حکومت جمهوری در .1923م و تغییر نام خیابان به استقاللبه بهانه پاسداشــت پیروزی در جنگ،
 تبدیل خیابان به مدرنترین و آالمدترین بخش شــهر، تبدیــل بــه محــل تجمــع طبقــه مرفه جامعــه و روشــنفکران به دلیلوجــود زمینــه فرهنگــی ـ تاریخــی و فعالیتهــای متنــوع خیابــان چــون
کافهها ،رســتورانها و فروشگاههای لوکس،

 دهــه .1950م گســترش شهرنشــینی ،توســعه مناطــق جدیــد وشکلگیری خدمات نوین در آنها،
 مهاجرت سا کنان اصلی و قدیمی منطقه به مناطق جدید، جابجایــی و تعطیلــی کاربریهــای قدیمــی و افــت کیفیــت و تخریــبساختمانهای خیابان،
 مراجعه فقیران و مهاجرانی که از مناطق روستایی به شهر آمده بودندجهت اسکان در محله،
 گسترش قمار ،فحشا و مشاغل غیرقانونی در سطح منطقه، دهــه .1980م تبدیــل منطقــه پــرا (بی اغلــو) به یک منطقــه وامانده ازچرخه توســعه و در حال احتضار با ســاختمانهایی تخریبی ،خالی و یا
تغییر کاربری یافته به کارگاه و انبار،
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خوانشی از تجربه شهری در خیابانهای استانبول تا
پرسهزنی ذهنی در خیابانهای تهران

استمرار افول

سینماها ،تئاترها ،کافهها و استودیوهای ضبط موسیقی و به قهقرا
ســپردن کلیت اللهزار اشــاره نمود .خیابانــی که از مقــام دروازه ورود
مدرنیته و محوری فرهنگی ،هنری و روشنفکری در برههای از تاریخ
ایران معاصر که از سوژه انسان مدرن ایرانی ،سینما ،تئاتر ،موسیقی
و معمــاری ایــران پشــتیبانی و حمایــت مینمــود ،بــه انبــار ،خرابه و
فروشــگاههای تجهیزات الکتریکی بدل میگــردد .خیابانی که امروزه
مملو از خرابههای ارزشــمند ،اغتشــاش بصــری و مکانهای تجاری
حال امروز اللهزار مبتنی بر هیچ منطقی قابل تحلیل
بی معنا استِ .
نبوده و تنها میتوان آنرا به عنوان تالشی جهت بیمکان ،بیهویت
و بیخاطره نمودن شهر معرفی نمود.

 -3پرسه زنی در دو خیابان
 -1-3پرسهزنی در خیابان استقالل
خیابان اســتقالل به طول  3کیلومتر از پای مجسمه «آتاتورک»
واقــع در میدان «تقســیم» 36آغاز و تا ایســتگاه مترو تونــل در مجاورت
بــرج «گاالتاتــاور» 37ادامــه دارد .بافت شــهری که خیابــان در آن واقع
شده ،امروزه به عنوان بخش مهمیاز مرکز تاریخی استانبول به شمار
میآید که پس از اصالحات جدید در سالهای ابتدایی دهه .1990م
به عنــوان یکی از مهمتریــن خیابانهای «پیاده محور» 38اســتانبول
شناختهمیشود.
خیابانــی کــه بــه یمــن ویژگیهایــی چــون دسترســی مناســب،
انعطافپذیــری ،ایمنــی ،ســازگاری و بهرهمنــدی از تســهیالت ویــژه
جهت پیادهروی از یکسو و حضور فعالیتهای محلی و متنوعی چون
قهوهخانهها ،بازارهای روزانه ،کافههای قدیمیدر کنار فعالیتهای
ی برندهای معتبر ،بانکهای جهانی،
جهانی و نوینی از قبیل نمایندگ 
کافه کتابهایی به سبک فرانسوی و سینماهایی با فیلمهای روی
پــرده بــه روز ســینمای جهــان از دیگــر ســوی ،زمینههــای الزم بــرای
حضور ،مکث ،پرسهزنی و بودن در میان دیگران را فراهم نموده است.
مشاهدات پرسهزن در خیابان ،حکایت از مراجعه گروههای مختلفی
از خــرده فرهنگهــای ســنی و جنســی و از ملــل گونا گــون بــه عرصــه
خیابان دارد .آمار رسمیتعداد این مراجعان را یک میلیون نفر در روز

بازسازی و بازنده سازی خیابان (دوره اوج)

 در ســالهای منتهــی بــه دهــه  50ه.ش ،بــاال گرفتــن اعتراضــات مردمــی بــهحکومت پهلوی و شروع تظاهرات خیابانی،
 1357ه.ش ســرنگونی حکومت پهلوی ،پیروزی انقالب اســامی و شکلگیرینظام جمهوری اسالمی ایران،
 هجــوم بــه خیابــان اللهزار به عنوان تجلــی کالبدی و عینــی برجامانده از دورهحکومــت شاهنشــاهی ،تخریــب و تعطیلــی مکانهای ناهمســو تشــخیص داده
شده با روحیات انقالبیون  ،چون کافهها ،کابارهها ،سینماها و تئاترها،
 1359ه.ش آغاز جنگ تحمیلی ایران و عراق، تغییــر فرا گیــر کاربریها و تبدیل خیابان به صنف فروشــندگان لوازم تجهیزاتبرق و الکترونیک،
 تعطیلــی تدریجــی عمــوم فعالیتهــای فرهنگی ـ هنــری خیابان در ســالهایجنگ و سالهای پس از آن،
 تخریب ،عدم رسیدگی و تبدیل بسیاری از ابنیه واجد ارزش خیابان به پاساژ،پارکینگ ،انبار و تولیدی،
 مخــدوش گشــتن ذهنیتهــا ،هویتهــا و خاطــرات جمعی اللهزار به واســطهتخریب مکانها ،معانی و کلیت اللهزار،

 .1987-1995م آغــاز موجــی از آ گاهــی رســانی در خصــوص ارزشهایمنطقه و یادآوری گذشــته اســتقالل به عنوان محوری فرهنگی ،تاریخی
و سیاسی،
 خواست عمومی جهت بازگرداندن این خیابان تاریخی به شهر، مطالعه ،برنامهریزی و مداخله مدیریت شهری در بازگرداندن خیابانبه چرخه توسعه با مشارکت مردم،
 تشویق و حمایتهای حکومت محلی از رستورانها ،سینماها ،کتابفروشیها ،گالریها و فروشندگان دورهگرد،
 دعــوت از صاحبــان فعالیتها و کاربریهای قدیمی و هویتمند جهتحضور مجدد در خیابان،
 راه اندازی مجددا تراموا در ابتدای دهه ،90 -بازگرداندن رونق و پویایی زندگی شهری به خیابان،

ذکــر میکنند که خود مهر تاییــدی بر مقبولیت کارکردی و عملکردی
خیابان در شهر استانبول است.
39
مشاهداتتوامبامشارکتپرسهزن ،شاملشنیدههاوحکایتهای
متنوعی درباره خیابان است .گروهی از دانشجویان معماری دانشگاه
بارســلونا که به اســتانبول ســفر کــرده بودنــد ،اذعان میداشــتند که
مسحور سرزندگی و پویایی زندگی عمومیخیابان استقالل گشتهاند
ً
و قطعا برای حضور و تجربه خیابان «دلتنگ» 40خواهند شــد .کاربرد
کلمه «دلتنگی» از جانب بســیاری از بازدیدکنندگان خیابان از جمله
کلیدواژگانــی اســت کــه در مطالعــات مربــوط بــه «حس مــکان» 41به
عنوان شــاخصی مهم شــناخته میشــود .اســتفاده از ایــن واژه برای
بیان احساس شخص نسبت به خیابان ،حکایت از موفقیت خیابان
استقالل در تبدیل شدن فضا به مکان دارد .استقالل ،امروزه خیابانی
اســت فراچند بعدی که رخدادهای متنوعی را امکانپذیر میســازد.
از تجربههــای «ضــروری» 42تا تجربههای «اختیــاری» 43و تجربههای
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«اجتماعــی» 44کــه به زعم "یــانگل" ،دو تجربه موخــر از اهداف غایی
فضاهای عمومیبه شمار میرود .تایید این ادعا توصیف دست اولی
چند ســکانس مختلف از خیابان اســتقالل اســت که حاصل حضور،
نشســتن و نگریســتن پرس ـهزن بــه خیابــان اســت ،توصیفاتــی کــه از
حیث اشــترا ک در ماهیت خود مشترک با توصیفات بسیاری دیگر از
پرسهزنان خیابان میباشد .از قبیل:
«در اســتقالل میتــوان عابرین خوشپوشــی را مشــاهده نمود که به
سرعت عبور میکنند تا سرعت زندگی مدرن را لمس کنند ،گروههای
دستهجمعی پسران و دختران که گوشهای از خیابان را برای نشستن
و دور هــم بــودن بــه یــک پاتــوق تبدیــل کردهانــد ،زن میانســالی کــه
بــرای نوههــای خــود در حال خرید بســتنی اســت ،دختری کــه رو به
خیابــان پشــت یک صندلی لهســتانی در پــای پنجره سراســری کافه
کتاب در حال خواندن کتاب اســت ،معشــوقههای جوانی که دست
در دســت یکدیگــر ،خنــده بر لــب ســاعتها را با یکدیگــر میگذرانند.
گــروه موســیقی کوچکــی شــامل یک گیتــار و یک ســاز دهنــی آنجا در
عقبرفتگی ساختمان ،سه زن و یک مرد سالمند در حال نوشیدن
چــای و بازی تخته نرد در جلوی آن قهوهخانه ،آدمهایی خوشــحال
از یــک خریــد خــوب در روزهــای  saleبــا ســا کهای رنگارنــگ و زیبــا،
مــردان و زنــان آالمدی کــه گویا در حوزه اقتصــاد فعالاند ،گروهی که
پــس از نیایــش با آرامش در حال خروج از کلیســا میباشــند و صدای
موزیکهــای اعجابانگیــز جــازو و کالســیک ،واتــرز و بیتلــز ،شــرقی و
غربــی که از فروشــگاههای لوازم موســیقی در مجاورت بــرج گاالتاتاور
به گوش میرســند و در نهایت ،تراموای قرمز رنگی که انگار از دنیای
اســباببازیها خود را به خیابانرســانده تا زمان را درنوردد و دیروز را
به امروز و امروز را به فردا پیوند بزند».
تجربــه بیواســطه زندگ ـی عموم ـیدر خیابــان اســتقالل ،امــکان
خوانــش معانــی را فراهــم میســازد .از جملــه این معانــی میتوان
بــه معانــی منبعــث از مکانهــای عمومیواقــع در خیابــان چــون
کافههــا ،قهوهخانههــا و ســایر پاتوقها اشــاره داشــت .مکانهایی
کــه در پیونــد بــا زندگــی روزمــره خیابــان و بــا بســط خود به شــار ع
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عــام و نفوذپذیــری بصــری ،بر رونــق و پویایی خیابــان میافزایند.
45
مکانهــای فرا گیری که "الدنبرگ" آنها را با عنوان «مکان ســوم»
47
خوانــده و اهمیت آنها را در تقویت جامعه مدنی ،46دموکراســی ،
مشارکت مدنی 48و تقویت حس مکان 49ذکر میکند .فضاهایی که
بــه عنوان نماینــده جامعه در برابــر قدرتهای مدیریت شــده قرار
میگیرند و به بســط حوزه عمومیکه به زعم یورگن هابرماس ،مهر
و نشانی از پویایی حیات مدنی است ،کمک میرسانند.
در خصوص بررســی علــل مقبولیت عام خیابان؛ مشــاهده همراه با
مشارکت پرسهزن حکایت از تاثیر ب ه سزای وجود فضاهای هویتمند
در خیابان دارد .فضاهایی که در دو دسته قابل معرفیاند:
دســته اول :بناهای واجد ارزش معماری؛ چون پاســاژ گل ،بالیک
بازار و کلیساها؛
دســته دوم :بناهــا و کاربریهــای واجــد معنــا و خاطرهانگیــز؛ چــون
مجسمه آتاتورک ،کافه مارکیز 50و پاساژ پارک اینالی و گاالتاتاور؛ فضاها و
کاربریهایی کهبهمددپیگیریهایصورت گرفته،مشارکتمردمیو
همراهی مدیریت شــهری بار دیگر پس از  3دهه اغماء ،در ســالهای
پایانی دهه  90جهت استفاده عموم به شهر بازگردانیده شدند.
حضــور ایــن بناها و کاربریها در منظر خیابان اســتقالل در همراهی
ت و ارزشــمندی
بــا روحیــه جمعی و دمکــرات خیابان ،مســبب هوی 
خیابان برای جامعه استانبول شده است .بطوریکه خیابان استقالل
در پیوند با میدان استقالل ،امروزه مهمترین خواستگاه بروز و ظهور
ذهنیت جامعه استانبول فراتر از آن ترکیه شناخته میشود.
مکانی که از زندگی روزمره ،هویت ،خاطرات ،ارزشها ،خواستهها
و اعتراضات مدنی جامعه ترک پشتیبانی و خوانشی ساختارمند را
برای پرس ـهزن امکان پذیر میسازد .خوانشی که فار غ از چگونگی
آن ،عناصر و شخصیتهای درگیر در آن به شدت شهری و برآمده
از ذهنیت مشتركی از قواعد زندگی اجتماعی ،ارزشهای و فرهنگ
جامعه استانبول است .خوانشی به روایت زیر:
«امروز اســتقالل در مرکزیت تاریخی شــهر استانبول ،خیابانی است
پرافتخــار کــه جامعــه معاصــر ترکیــه بــه آن میبالــد .امــا بزرگترین
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افتخار استقالل ،نه تالشی بی چون و چرا جهت پذیرش مدرنیته،
اســتانداردگرایی جهانــی و صنعــت فرهنــگ ،51کــه حفــظ میــراث
گذشــته و حمایــت از خاطــرات و هویتهــا در قالبــی ه ـم پیونــد با
زندگــی روزمــره مــرد م اســت .از ایــن رو ،اســتقالل نه یک مــوزه ،نه
یک نوســتالژی 52و نه یک تالش برای غیرخودی بودن ،بلکه خود
عصریت است ،خود بودن در زمان حال با احترام و پذیرش جهان
بــرای دیدن و بهره بردن از ایــن حیات مدنی .با حضور در خیابان
استقالل میتوان توامان جهانی  -محلی فکر ،رفتار و خاطره بازی
کــرد .اســتقالل در پیوند با میدان تقســیم ،ظهــور و تجلی امروزین
جامعه ترک بدون هرگونه بزکی اســت .اینگونه اســت که اســتقالل
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محلی دوســت داشــتنی بــرای مراجعه هر روزه آدمهایی اســت که
خواهان تنفس در اتمسفر شهری و تجربه زندگی روزانهاند .چرا که
اســتقالل مــکان حضــور ،مــکان دیــدن و دیــده شــدن اســت و ا گــر
در آن حضــور داشــته باشــی ،دیــده و خوانده میشــوی .لذا تالش
گروههــای مختلف جامعه ترک ،ســعی بر حضــور پرقدرتتر در این
عرصه از استانبول است».
 -2-3پرسهزنی در خیابان الله زار
خیابــان اللــهزار بــه طــول  1/6کیلومتــر در بخش ناصــری تهران
قدیم و در حد فاصل شمال شرقی میدان توپخانه تا خیابان انقالب
واقــع اســت .خیابانی که در گوشــه کنــار خود ،مکانهای ارزشــمند
فراوانی را داراست .که از آن جمله باید به مکانهای زیر اشاره نمود:
«اولین هتل به سبک مدرن ،53اولین سینما ،54بناهایی از معماران
به نام جهان ،55خانه مردی که با گذشت قریب به صد سال کتاب او
بعنوان ده رمان برتر ســوررئال جهان شناخته میشود ،56سینمایی
که اولین فیلم ناطق فارسی زبان در آن ا کران گردید ،57کافههایی که
ادبیات معاصر ایران مدیون آنها هستند 58و سالنهای تئاتری که از
تئاتر نوین ایران حمایت کردهاند».
مکانهایــی کــه امــروز یــا به طــور کلــی تخریب شــدهاند ،یــا در حال
تخریبانــد و یــا زیر تابلوها ،ســیمها و کابلهای فشــار قوی مدفون
گشــتهاند .ایــن اللــهزار امــروز اســت که بــه عنــوان بــورس تجهیزات
برقــی و الکتریکــی شــناخته میشــود .کارکــرد ناســازگاری کــه کلیت
ال ل ـهزار را دچــار هذیان نمــوده و هر روزه به بهانه توســعه «دود کرده
و به هوا میفرســتد هر آنچه را که روزی ســخت و استوار بود ».جمله
معترضهای که "مارشال برمن" 59آن را در خصوص تجربه مدرنیته به
نقل از مارکس استفاده میکند .تجربهای که در آن همه چیز آبستن
ضــد خویش اســت (برمــن .)109 ،1381 ،اما در اللــهزار این کارکرد نه
حاصــل تجربــه مدرنیته ،بلکه حاصــل قدرتگیری مجدد ســنت بر
جریان مدرنیته است.
مشــاهدات همراه با مشــارکت پرســه زن در خیابان؛ حکایت از عدم
آ گاهی و شناخت عموم نسبت به گذشته تاریخی  -فرهنگی ،هویتی
و ارزشهای نهفته در اللهزار دارد.

تصویر  -8رویش گل در خیابان اللهزار .1392

52
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۱۹شماره ۱بهار ۱۳۹۳

بــا اینکه بســیاری از مراجعــان خیابــان ،مراجعه هــر روزه به خیابان
و بافــت پیرامــون آن به ســبب کســب و کار خــود دارند امــا آ گاهی از
استقرار ارزشهای نهفته و روایتهای موجود در خصوص خیابان،
حداقلی اســت و هنگامیکه پرســهزن توجه ایشان را به این ارزشها
جلــب مینمایــد ،بــا حالــت تعجــب ســوال میکننــد « چــرا تا کنــون
متوجه نشده بودم؟»
ایــن عــدم توجــه بــه یــک معنــا ،هویــت و یــا یــک مــکان از جانــب
حاضــران ،فــار غ از نــام و کارکــرد آن ،در واقــع امــر ،بازگوکننــده
عــدم اجــازه درک و خوانــش خیابــان از جانــب عوامــل و نیروهــای
شــکلدهنده امــروز آن اســت .چرا کــه آنچه امــروزه به اللهزار شــکل
میدهــد نــه نظــم ،بلکــه اغتشــاش اســت .ال ل ـهزار امــروز معبــری
جهــت گــذر ِصــرف ،فــار غ از حــس ،تامــل و درک اســت .حــال
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میخواهــد دیــدن یــک مــکان هویتمنــد ،بنایــی واجــد ارزش،
یــک کاش ـیکاری و یــا یــک گل روییــده کنار پیــادهرو خیابان بشــد.
ُ
گلــی کــه بیــش از  120ســال مدفــون گشــتن در زیــر ســنگفرشها و
آســفالتها ،قدرت رویش دوباره دارد .رویشی که تمثیلوار فریادی
است جهت توجه به اللهزار در حال احتضار ،اللهزاری که چه خوب
و چه بد ،نماینده مکانی بخش اعظمیاز رویدادها و خاطرات تاریخ
معاصر تهران و ایران بوده و هســت .خیابان اللهزار در شرایط حاضر
بضاعت اندکی در پشتیبانی از فعالیتهای «اختیاری» و «اجتماعی»
دارا بــوده و آنچــه کــه در حــال رخــداد اســت ،اغلــب فعالیتهــای
«ضروری» اســت .فعالیتهایی که به زعم "یانگل" فار غ از کیفیات
فضا ،در هر شرایطی امکان رخداد آنها وجود دارد .در این میان؛ تنها
پرس ـهزنان گاه و بیگاهــی را میتوان در اللهزار مشــاهده نمود که در
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پــی فعالیتهای «اختیاری» به آن مراجعه میکنند .در تحلیل این
حضــور و فعالیــت،باید اذعان نمود که آنچه ســبب حضور این افراد
در اللهزار میشود ،فار غ از ویژگیهای یک فضای عمومیموفق که
اللهزار فاقد آنها است ،میل به خاطرهبازی و کشف و شهود است.
مشــاهده تــوام با مشــارکت به معنی حضــور فعال محقــق در فضای
مــورد بررســی ،حکایــت از تعلیــق تمامیمعانــی و ارزشهــای ایــن
خیابــان قدیمیتهــران دارد .تعلیقــی کــه بــه واســطه حــذف تمام و
کمــال ویژگیهای کارکــردی و عملکردی اللهزار به واســطه تعطیلی
تمامیســینماها ،تئاترها ،تخریــب ابنیه واجد ارزش ،تبدیل شــدن
هتلهــا و کافههــا بــه انبــار و کارگاه ،و محاصره همــه جانبه خیابان
توسط فروشگاههای کابل فشار قوی برق ،قرقره سیمی ،المپ ،پریز
و لوســتر اســت .تایید این ادعا توصیف دســت اولی چند ســکانس
مختلــف از خیابــان ال ل ـهزار اســت کــه حاصــل حضــور ،نشســتن و
نگریستن پرسهزن به خیابان است .توصیفاتی که از حیث اشترا ک
در ماهیت خود مشترک با توصیفات بسیاری دیگر از پرسهزنان گاه
و بیگاه خیابان است .توصیفاتی چون:
«جرثقیلهایــی کــه زودتر از همــه در خیابان برمیخیزند و گذشــته
را بــدون چشــم داشــت تخریــب و آینــده را بــا پاســاژهای دائمالتزاید
میســازند ،شــا گرد مغازههایی که با شــروع روز ،آســفالت پیادهروی
جلوی فروشگاهها را آب و جارو میکنند ،مردانی که در کسوت پیک
َ
موتــوری ،ســوار بــر َمرکــب خــود در حــال جابجایی حجــم عظیمیاز
کاالها میباشند ،پیرمردی که در گوشه پیادهرو بساط فروش سیگار،
خــودکار ،نــخ و ســوزن پهن نمــوده و با ُبغــض به خیابــان و حاضران
آن مینگــرد کــه گویــی چیــزی را از او ربودهانــد ،مــردی کــه آنجا ،در
عقبرفتگی سردر سینما پناه گرفته و در حال قیلوله است ،مردانی
کــه پس از عبادت ظهــرگاه در حال خروج از مســجد کوچک هدایت
بــا هم خوش و بش میکنند ،پیرزن گدایی که گویی همه کاســبان
او را میشناســند و در ظهــر پنجشــنبه مقرری خود از فروشــندگان را
طلــب میکند ،مــرد دورهگردی که با ضبطی آویــزان به گردن ضمن
ی دست هزارمیآهنگهای اللهزاری
پخش آهنگهای قدیمی ،کپ 

را میفروشــد ،مــردی ایســتاده در بــر کوچــه ملــی که گویــی صاحب
تمامیاللهزار است ،زوجهای جوانی که برای روشنایی مسا کن خود
در این خیابان سیاه به دنبال نور به همهجای آن سرک میکشند تا
لوستری بخرند ،بدون آنکه بدانند کجایند!»
در پــس ایــن اتفاقــات روزانــه ،معنایــی کــه از منظــر عمومیاللــهزار
منعکــس میشــود« ،بــی معنایی» 60اســت .بی معنایــی که حاصل
تناقض است .تناقضی که حاصل بیخردی و بیخردی که حاصل
آ گاهی اســت .آ گاهی از تخریب هدفمند خیابانی که معرف بخشــی
از رخدادهــای سیاســی ،فرهنگی ،ادبی و هنــری تاریخ معاصر ایران
اســت .حاصل این بیمعنایی ،صدور مجوز تخریب خیابان اســت.
خیابانــی کــه گویــی در نظــر شهرنشــین بــا خیابانــی در شــهر جدید
پردیــس ،هشــتگرد و یــا پرنــد از حیــث معنا همســنگ بــوده و فرقی
نداشته ،همگی بیخاطره ،بی هویت و بی تاریخاند.
از پــس چنیــن مشــاهداتی از خیابــان ،خوانشــی کــه از اللــهزار برای
پرسهزن حاصل میگردد ،چنین است:
« ال ل ـهزار امــروز ،خیابانی اســت کــه در عینیت خود "اللهزار" نیســت
بلکه در توصیفی واقعگرایانه "الله" آن رفته و تنها "زار" آن باقی مانده
اســت" .زاری" که شــکل گرفته از هجوم موتور ،ماشــین ،بوق ،دود،
فروشــگاههای بزرگ کابل و ســیم ،المپ ،کلیدهــای  ONو  OFFکه
عینیت زندگی مشوش هر روزه خیابان توسط آنها روشن و خاموش
میشــوند ،بوی ساندویچهای خوشمزه اما کثیف ،ساختمانهای
زیبــا اما پیرکــه ادعای نمایندگی معماری مدرن را دارند ،پاســاژهای
زشت اما جوان که نماینده بورژوا هستند ،مردانی از جنس گذشته
و وامانــده در خاطرات ،بناهای مخروبه و فرو ریخته ،هتل مبدل به
انبــار ،ســینما ،تئاتر و باز ســینما اما همگی با قفلهای بــزرگ ،پول،
سودا گری ،سرمایهداری ،بزک ،توسعه و سایه قدرت میباشد».
از این رو اســت که پرســهزنی در اللهزار کار دشــواری است و فقط به
کار کســانی میآیــد که دغدغه ذهنی آن را دارنــد .خیابانی که در آن
ذهنیتها به جای دســتیابی به مازادها ،منتهی به کلماتی چون
آه ،افسوس و چرا؟ میگردند.

نتیجه
پرس ـهزنی و تجربیات دســت اولی در خیابانهای منتخب دو
شــهر اســتانبول و تهران ،حکایت از خوانشهایــی متفاوت دارد.
امــری کــه در ظاهــر منطقــی به نظر میرســد .چــرا کــه دو جامعه
متفــاوت ،بــا فرهنگ متفاوت ،در دو زیســت بوم جدا از هم مورد
بررســی قــرار گرفت ـه لــذا منطقــی اســت کــه هــر یــک «شــهر خــود،
فضــای خود و کنــش اجتماعی ویژه خود» را شــکل دهد .ادعای
دوپهلویــی کــه نمیبایســت مورد قضاوت نادرســت قــرار گرفته و
تاییــدی بــر گفته لفــور؛ مبنی بر اینکه «هــر جامعهای فضای خود
در طول تاریخ را شــکل میدهد» باشد.
چرا کــه پرس ـه در دو شــهر «امــکان تجربــه و بازخوانــی خاطــره در
بســتر جریــان زندگــی روزمــره را در اســتانبول میســر و در تهــران
کــم ممکن نشــان میدهــد ،عینیتهــا و ذهنیتها در اســتانبول
بــا قرابــت نســبی و در تهــران بــا افتــراق مواجهانــد ،پرس ـهزنی در

اســتانبول کاری ســهل و در تهــران کاری دشــوار اســت ،معانــی
در اســتانبول خوانــا ولــی در تهــران مخدوشانــد» .این ســنگینی
کفــه ارزیابــی شــاخصهای مــورد بررســی تنهــا بــه نفــع یک شــهر
(اســتانبول) ،تاییــد و تصدیقــی از نا کارآمــدی ســازوکارهای شــهر
دیگر (تهران) است.
از جملــه مصادیــق ایــن نا کارآمدی شــهر تهران باید بــه فضاهای
شــهری فقیــر و معیــوب آن اشــاره داشــت .فضاهایــی که بــه نقل
از لفــور ،تنهــا بــه مثابه ظرفی نبــوده که روابط شــهر در آن جریان
خــود روابط در شــهرها هســتند .به واســطه فرم و
مییابــد ،بلکــه ِ
کارکــرد همیــن فضاهای معیوب شــهری ،اســتفاده از ایــن فضاها
از مقبولیــت عــام برخوردار نبوده و شهرنشــین تهرانی از فضاهای
خصوصی و نیمه خصوصی است که حمایت و پشتیبانی میکند.
امــا آنچــه کــه نا کارآمدی فضاهــای شــهری در تهران را ســاخته و
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تصویر  -11چرخه کارکردی حاصل از قرابت عینتها و ذهنیتها در خیابان استقالل و تقویت مفاهیم انسان ،زمان و مکان در آن.

برســاخته میســازند ،مجموعــه عوامــل فراچنــد بعدی اســت که
در روابطــی چند ســویه بر یکدیگر اثرگــذار و از یکدیگر اثرپذیرند .با
ایــن وجود در معرفی یکــی از مهمترین عوامل موثر در نا کارآمدی
فضاهای شــهری تهران باید به نگرشهای ذهنی نســبت به این
فضاها اشــاره داشــت .فضاهایی کــه در مواردی از حیــث عینیت
بــا مقبولیــت عــام برخوردارند ،امــا نباید فراموش گردد بخشــی از
آنچــه کــه بــه فضــا ،معنــا و کارکــرد میبخشــد نــه عینیــت بلکه در
ســاحتی اوالتر ذهنیتها نسبت به فضا است.
چرا که ذهنیتها میتوانند موجبات تحقق و عدم تحقق بسیاری
از تجربههــا و رخدادهــا در فضاهــای عمومیرا برای شهرنشــین به
ارمغــان آورده و یا از رخدادهایی در آنها جلوگیری نمایند.
در راس ایــن ذهنیتها ،ذهنیت تصمیمگیران شــهری اســت که هر
یــک خــود طرفــدار «گفتمان شــهری» خاصی بــرای تهران هســتند.
گفتمانهاییچون؛تجددطلب،سنتطلب،هویتخواه،اصولگرا،
فردیتخــواه ،فرهنگی و ...که همگی از جذابیتها و الزامات خاص
خــود در متروپلی چون تهران برخوردارنــد .اما این جذابیت و الزام تا
جایی قابل قبول است که گفتمانی به هژمونی بدل نگردد.
تهران به عنوان مادرشــهر شــهرهای ایران عرصــه بحثبرانگیزی
است که آن را چون بسیاری از دیگر شهرهای بزرگ کشورهای در
حال توســعه به مفهومیسیاســی بدل میکند .مفهومیکه عرصه
کشمکشهای افراد ،قدرتها و معانی است .کشمکشهایی که
تــا تخریــب کامــل مکانها و معانی شــهر از یکســو و از دیگر ســوی
ســاخت و برســاخت مکانهــا و معانــی خــودی در شــهر بــه پیش

میرونــد .ایــن ادعــا در تهــران در دورههــای مختلــف تاریخــی بــا
مصادیق فراوانی ،قابل ردیابی اســت.
خیابــان «اللــهزار» تنهــا نمونــهای از ایــن ادعــا اســت .خیابانــی
کــه عینیــت آن در دو ده ـهی منتهــی بــه انقــاب پا به میانســالی
َ
ــرد پیــری را بــر جــان و روح خــود
گذاشــت و پــس از انقــاب گ ِ
مشــاهده نمــود .پیرخیابانــی که با ُحــب و ُبغض مــورد بی مهری
قــرار گرفــت .اینگونه اســت که گویی قریب به ســه دهــه «عینیت
اللهزار در اغما» به ســر میبرد .چرا که در نزد تصمیمگیر شــهری،
اللهزار کلیتی از یک معلول ذهنی به جا مانده از گذشــته اســت.
گذشــتهای کــه در آن اللهزار نه محل رویــش الله ،نه محل زایش
و خاســتگاه انسان مدرن ،نه اصلیترین محور فرهنگی پایتخت،
َ
مــکان کــج رفتاریهــای به
نــه محــل تولــد ســینمای ایــران بلکه
ِ
جای مانده از سلسله پهلوی است .از پس این جنس توصیفات
درخصــوص اللهزار اســت که تصمیمگیر شــهری حکــم به تخریب
و بــاز تخریــب ال ل ـهزار داده و خیابــان را به عنوان نمــادی از تجلی
کالبدی حکومتهای گذشــته مجازات میکند.
حاصل کارکردی «عینیت مخروب» امروز اللهزار در کنار «ذهنیت
منفــی» بــه آن در نزد بخشــی از تصمیمگیران شــهر ،قدرت یافتن
چرخــه تخریبــی در خیابان اســت کــه در یکســوی آن عینیتها و
در ســوی دیگر آن ذهنیتها وجود دارند و آنچه که در این میان
تخریب میگردد« ،انســان»« ،زمان» و «مکان» است.
نقطــه مقابــل خیابــان اللــهزار در تهــران ،خیابــان اســتقالل در
اســتانبول اســت .خیابانی که به واســطه آ گاهی رسانی به مدیران
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شــهری و تــاش و پیگیریهای ایشــان در مشــارکت با شــهروندان
توانســت پــس از طــی دوران حضیــض خود بــار دیگــر قدرتمندتر از
تمام ادوار گذشته در شهر حضور یافته و در مقام فضایی عمومیبه
تقویت و بســط حــوزه عمومیجامعه ترک کمک رســاند .مبتنی بر
همســویی عینیتها و ذهنیتها در خیابان اســتقالل «انســان» و
«زمــان» نیــز در آن حضــور توامان مییابنــد« .تجربــه» و «خاطره»
از تجریــد ذهن به عینیت بدل شــده و بعد ادرا کــی خیابان تقویت
میگردد .بطوریکه استقالل به «تجربه زیسته» بدل میگردد.

از پــس مــورد «تجربــه زیســته» واقــع شــدن اســتقالل ،خیابــان
بــه مازادهایــی دســت مییابــد کــه آن را از متــن زندگــی روزمــره
َ
بــه ســاحتهای تامــل نظــری ،ادبــی و هنــری و حتــی َســنگ ِر
مقاومتهــای اجتماعــی ارتقــاء میدهــد .اتفــاق ارزشــمندی که
رخداد آن برای خیابان اللهزار و شهر تهران با َت َش ُتت و پرا کندگی
همــراه اســت .چــرا کــه مــورد تجربــهی زیســته قــرار گرفتــن شــهر
نیازمنــد فضا اســت و فضا یعنی قدرت و بــی فضایی در مقابل آن
سیاســتی جهت بی اثر کردن قدرت فضا در شــهرها است.

پینوشتها
1 Jean-Jacques Rousseau.
2 Jan_Gehl.
3 Matthew Carmona.
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 34دفتر مجله صبا ،روزنامه باختر و روزنامه کیهان از جمله روزنامههای بودند
که در این خیابان به چاپ میرسیدند.
 35مجســمه آتاتورك ،که به دســت مجســمه ســاز ایتالیایی ،پتــرو کانونیکا در
سال  1928ساخته شده و توصیف کننده آتاتورك ،سیاستمدار و مؤسس جمهوری
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