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ورود به دوران مدرن در عهد رنســانس مســتلزم انقالبی بنیادی در ادراک فضا بود. پیدایش پرسپکتیو در نقاشی رنسانس 
و بروز ایده هایی مبتنی بر ســاخِت هندسِی فضا در طراحی شــهری نمودهایی از این ادراک جدید بودند. از اواسط دورة 
صفوی تکنیک پرسپکتیو به نحوی ساختاری فضاِی سنتِی نقاشی ایرانی را تحت تأثیر قرار داد. بنا بر شواهد و قراین، تأثیر 
مفهوم مدرن فضا در طراحی و ساخت شهری در ایران، دیرتر و از اواسط دورة قاجارآغاز شد. تمرکز این پژوهش بر منطق 
فضایی تغییرات کالبدی شهر تهران در میانه های قاجار )تهران ناصری( و تغییرات اساسی فضاسازی در جریان نقاشی متأخر 
صفوی است. این پژوهش با رویکردی هرمنوتیکی تجسم فضا چون پدیداری در نظر گرفته می شود که شکل ظهور آن در 
رسانه های مختلف بسته به »افق« تاریخی دوران است. تطبیق شکِل فضا از طریق بررسی دو تصویر در مرکز این پژوهش 
قرار دارد:یکی نقاشــی »اهدای ســر ایرج به برادرانش ســلم و تور« اثر محمدزمان که به سال 1086ق رقم زده شده است؛ 
دیگری نقشه ای از تهران که عبدالغفار در سال 1309ق ترسیم کرده و در آن، نشانه های دگردیسی فضا در کالبد شهری پس 
از نوسازی های دورة ناصری مشهود است. یافته های این پژوهش شباهتی ساختاری را میان شکل پذیرش فضای مدرن در 
نقاشی و شهرسازی ایرانی نشان می دهد. از جهت زمانی این پذیرش و دگردیسی در رسانة نقاشی بسیار زودتر ظاهر  شد و 
آثار این رسانه را در حکم پیش نمونة سایر رسانه ها قرار داد. در تطبیق این دو تصویر مشخص شد که اُرتگنال های پرسپکتیِو 
نقاشــی و خیابان های شطرنجِی طرِح شهری در »بیرون« از فضای سنتی گســترش یافته اند. این امر در وهلة اول به عنوان 
نشانه ای از تضادِ ساختاری این فضا تفسیر شد. در نقاشی، ساختارِ پرسپکتیوی در قالب مناظر و ساختمان ها در پس زمینه ای 
با فضای سنتی قرارگرفته که روایت اصلی در آن تصویر شده است. خیابان ها و فضای مدرن در نقشة عبدالغفار نیز خارج از 
دروازه های قدیمی شهر )مرکز سنتی شهر( گسترش یافته اند، اما به تدریج این تنش و تضاد، به درون فضای سنتی واردشده 

و دگردیسی ها با نیروی بیشتر تعمیق می شود.
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خاسـتگاه  واجـد  »مدرنیتـه« 
مكانی- زمانی مشـخصی اسـت، 
آن  بـر  مبتنـی  فرهنـِگ  امـا 
همـواره از ایـن خاسـتگاه فراتـر 
مـی رود. میل به جهان شـمولی1و توسـعه2درونِی امرمدرن 
اسـت. در سـایة همیـن ذات جهان شـمول اسـت كـه امـر 
مـدرن، فضاهـا و زمان هـا را درمی نـوردد. اساسـاً تبدیـل 
جهـان به چیزی شـبیه »دهكـده« در این زمینه قابل  فهم 
اسـت، امـا هرقدر كـه فناوری هـای ارتباطی مـدرن فضاها 
را بـه هـم نزدیك تـر می كنـد، برخـورد بـا فرهنگ هـای 
»دیگـر« نیز بیشـتر و عمیق تـر رخ می دهد. از آغـاز دوران 
مـدرن بدیـن سـو، فرهنـگ مـدرن یك سـویة مهـم همة 
فرهنگ هـا بـوده و »مدرنیزاسـیون« به مسـئله اصلی این 

سـرزمین های »دیگـر« تبدیل شـده اسـت.  
وقـوع انقـالب علمـی مـدرن در دورة رنسـانس، بـدون 
تحولـی اساسـی در مفهـوم »فضـا« ناممكـن بـود. ایـن 
مفهوم در فیزیك نیوتنی-گالیله ای نمودی آشـكار دارد. 
بارقه هـای ایـن تحـول در مفهـوم فضـا در حوزه هـای 
الهیـات، نجـوم، فلسـفه، هنرهـای تجسـمی و طراحـی 
شـهری دورة رنسـانس مشهود اسـت. این تلقی جدید از 
مفهـوم فضا در اشـكال متنوع از این زمـان- مكان فراتر 
رفتـه و دیگـر فرهنگ هـا را تحت تأثیـر قرار داده اسـت. 
ــت  ــق روای ــران، مطاب ــهری در ای ــد ش ــة كالب در زمین

1. universality
2. development

معمــول، »مدرنیزاســیون« فضــا مشــخصاً در دورة 
ــاهده  ــهرها قابل مش ــی از ش ــران و برخ ــوی در ته پهل
ــی و  ــد بطئ ــار، رش ــط دورة قاج ــه از اواس ــت. البت اس
آرام مدرنیزاســیون شــهری آغازشــده بــود، امــا در 
ــی بســیار  ــر فضــای غرب ــی« تأثی ــورد »نقاشــی ایران م
زودتــر، و از ثلــث آخــر عهــد صفــوی روی داد. بررســی 
تطبیقــی ایــن تغییــر در ایــن دو حــوزه می توانــد 
راهگشــای نوشــتن »تاریــخ مدرنیزاســیون« یــا »تاریــِخ 
ایــراِن متجــدد« باشــد. بــرای نوشــتن ایــن تاریــخ بایــد 
مهم تریــن »اَشــكال« فرهنگــی به عنــوان »جزء«هایــی 
در »كلیــت« تاریخــی بررســی شــوند. در ایــن زمینــه 
مطالعــة هــر شــكل در یــك رســانه می توانــد آشــكارگر 
مســائلی در رســانة دیگــر شــود و راه را بــرای فهــم ایــن 

كلیــت فراهــم كنــد. 
ایــن مقالــه می كوشــد وجهــی از منطــق كلــی 
ــة  ــق مقایس ــران را از طری ــا در ای ــیون فض مدرنیزاس
شــكل پذیــرش فضــای مــدرن در نقاشــی و شهرســازی 
ــر دو  ــز ب ــان، تمرك ــن می ــد. در ای ــان ده ــی نش ایران
ــه  ــرج ب ــر اســت. یكــی نقاشــی »اهــدای ســر ای تصوی
برادرانــش ســلم و تــور« اثــر محمــد زمــان3 كــه رقــم 
ــد  ــر می توان ــن اث ــود دارد. ای ــر خ ــال 1086ق را ب س
ــی  ــا در نقاش ــم فض ــی از تجس ــكل  نوین ــر ش نمایانگ
آن دوره باشــد. دیگــر، نقشــه ای اســت كــه عبدالغفــار 

3. محمد زمان یكی از مهم ترین نقاشان جریان فرنگی سازی در نقاشی متأخر صفوی است 
كه آثارش تأثیر زیادی بر نقاشان پس از خود داشت.

مقدمه
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نجم الدولــه، مهنــدس و منجــم عهــد قاجــار، در ســال 
1309ق از شــهر تهــران تهیه كــرده اســت. ایــن نقشــه 
ــاه در  ــه دستورناصرالدین ش ــه ب ــی ك ــس از تغییرات پ
كالبــد شــهری تهــران انجــام گرفــت ترســیم  شــده و 
ــام »نقشــة دارالخالفــة ناصــری« معــروف اســت.  بــه ن
از جهــت  ایــن دو تصویــر به رغــم بعــد زمانــی، 
ــوی  ــا به س ــتین حركت ه ــان دهندة نخس ــی نش فضای
مدرنیزاســیون فضــا در فرهنــگ ایــران بوده انــد و 

ــت.  ــر اس ــا توجیه پذی ــق آنه ــن رو، تطبی ازای
پرسـش اصلی این پژوهش مبتنی بر »چگونگی« پیوند 
سـاختاری پذیـرش فضا در نقاشـی و شهرسـازی ایرانی 
اسـت.به دلیل كمبود ادبیات پژوهشـی در زمینة تجسم 
تطبیقی »فضا« در نقاشی و كالبد شهری، در بخش اول 
مقاله كوشـش می شـود كه منطق این تطبیـق از طریق 
نشـان دادن پیوند مفهومی میان فضای نقاشـی و فضای 
شـهری در دورةرنسـانس نشـان داده شـود. بنابراین این 
بخـش از مقالـه بـه این پرسـش ها پاسـخ می دهـد: چه 
پیونـدی میـان فضای شـهری و فضای نقاشـی در دورة 
رنسـانس وجـود داشـته اسـت؟ و این فضاهـا چه ربطی 
به مفهـوم »فضای مدرن« دارد؟ در بخش دوم كوشـش 
می شـود بـا تطبیـق دو تصویـر )نقاشـی محمـد زمان و 
نقشـة عبدالغفار( وجهی از شـكل پذیـرش فضای مدرن 
در نقاشـی ایرانـی از یـك سـو، و شـهر ایرانـی از سـوی 

دیگر بررسـی شود.

تجسـم  پژوهـش  ایـن  در 
»فضـا« چـون پدیـداری در 
كـه  می شـود  گرفتـه  نظـر 

شـكل ظهور آن در رسـانه های مختلف بسـته به »افق« 
تاریخـی دوران اسـت. بنابرایـن در ایـن مقالـه بـا اتخـاذ 
رویكرد هرمنوتیكی در یك سطح تجسِم متناظِر فضا در 
دو رسـانة »نقاشـی« و »شـهر« در »افق« هستی شناسی 
مدرن نشـان داده می شـود و سـپس به شـكلی توصیفی 
چگونگـی )شـكل( ورود )خوانـش( این مفهـوم از طریق 
تطبیق نحوة دگردیسـی آن در »نقاشـی متأخر صفوی« 

و »كالبـد دارالخالفـة ناصـری« بررسـی می شـود.   

الكسـاندر كویـره  دو رخـداد 
در  را  بنیادیـن  و  هم بسـته 
انقـالب علمـی مـدرن واجد 
بیشـترین اهمیـت می دانـد. 

یكـی از ایـن دو رخـداد انـگارة »ویرانـی جهـان بسـته و 
شـكافتن سـقف فلك« و دیگـری »هندسی شـدن مفهوم 
فضـا« اسـت )كویـره، 1387: 10(. ایـن دو »رخـداد« بـه 
گونـة جالـب توجهـی بـه مقولـة »فضـا« بـاز می گـردد. 
»همگـن«  و  شـدن  »بی نهایـت«  نشـان دهندة  اولـی 
شـدن فضا اسـت. ایـن رخداد مشـخصاً ریشـه در الهیات 
و كیهان شناسـی جدیـدی دارد كـه نیكـوالس كوزانـوس 
و جوردانـو برونـو آغازگـران آن بودنـد. دومین رخـداد در 

رویکرد و روش

تجسم فضای مدرن 
در نقاشی و 
شهرسازی رنسانس
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پیونـد بـا تلقی ریاضیاتی گالیلـه و نیوتـن از طبیعت قرار 
دارد. اساسـاً یكی از مهم ترین كارهای فلسـفه و ریاضیات 
رنسـانس، ایجاد گام به گام شـرایطی برای سـاختن مفهوم 
ایـن تغییـر، فضـای  بـوده اسـت. در  از فضـا  جدیـدی 
سـامان مند به جـای فضـای انبوه قـرار گرفـت. یعنی فضا 
به مثابـه تابعی4 ریاضی همچون مجموعـه ای آزاد و ایدئال 
از خط های هندسـی كشف شود )كاسـیرر، 1391: 261(.  
بنابراین از آغاز دورة رنسـانس تغییر گفتمان در موضوع 
فضـا و مـكان كاماًل مشـهود اسـت. در این دوره شـاهد 
چرخـش نـگاه از مفهـوم مـكان به مفهوم فضا هسـتیم. 
پیش ازایـن، در فلسـفة مدرسـی و تحـت تأثیـر ارسـطو 
طبیعیـات بر پایة مقولةمكان5 اسـتوار بـود. بحث مكان 
وابسـته بـه اجسـام و حـد و حـدود آنهـا باقـی می ماند 
و قاعدتـاً مقوالتـی ماننـد ظـرف6 و حـاوی7 كـه ناظر بر 
مـرز و محدوده بودند، بیشـترین كاربـرد را در بحث ها و 
اسـتدالل ها داشـتند، درحالی كه از اوایل دورة رنسـانس 
چرخـش به سـمت مفهوم »فضا« در ایـن نوع مباحثات 
مشـهود اسـت و اندک انـدک مقوالتی ماننـد بی كرانگی 
و بی مـرزی جـای مقوالتـی ماننـد ظـرف و حـد را در 

.)Casey,1997: 77( مباحثات گرفتنـد
در همیـن دوره )مشـخصاً در نیمة نخسـت قـرن پانزدهم 

4. function
5. place
6. vessel
7. container

میـالدی( بود كه تكنیك پرسـپكتیو توسـط برونلسـكی8 
ابـداع شـد. آلبرتـی9 اولین شـرح دقیـق و علمـی را بر آن 
نوشـت. از جهـت زمانـی، پیدایش تكنیك پرسـپكتیو در 
نقاشـی رنسـانس همزمان بـا تحوالت مفهوم فضـا در این 
دوره قرار دارد. پانوفسـكی در تحلیل فضای پرسـپكتیوِی 
نقاشـِی رنسـانس چنین صفاتی را به آن نسـبت می دهد: 
 Panofsky,( بی نهایـت، همگن، انتزاعی، كمـی و ریاضیاتی
29 :1991(. ایـن فضـا بی نهایـت اسـت؛ یعنـی بـه جهـت 

منطقـی كرانـه ای آن را محدود نمی كند و خطوط راسـِت 
راهنما10 كه برسـازندة توهم ژرفا در این سـاخت  هستند، 
می تواننـد تـا بی نهایـت دور امتـداد یابنـد. اجـزای نهایی 
سـازندة ایـن فضـا نقاطـی انتزاعـی هسـتند كه تنهـا در 
نسـبتی عـددی با هم قـرار دارند. این نسـبت ها هسـتند 
كـه خطـوط و احجـام را در ایـن فضـا تعریـف می كننـد. 
محتـوای ایـن فضـا، یـا بـه عبارتی دقیق تـر، آنچـه درون 
ایـن فضـا قـرار می گیـرد، در نسـبت ایـن نقاط شـناخته 
می شـود. همگـن بـودن ایـن فضـا بدین معنـا اسـت كـه 
محتـوای آن تفاوتـی كیفی و جوهری با هـم ندارند. ازنظر 
پانوفسـكی سـاخت فضای پرسـپكتیوی مانند پیوستاری 
ذره ای اسـت كـه محتـوا را به صـورت امـری ریاضیاتی در 

 .)Ibid: 30( خود جـذب می كنـد
فضـای  بـرای  پانوفسـكی  كـه  مشـخصاتی  و  صفـات 
8. Filippo Brunelleschi
9. Leon Battista Alberti
10. orthogonal
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پرسـپكتیوی ذكـر می كنـد مطابـق مفهومـی جدیـد از 
»فضـا« اسـت كـه از دورة رنسـانس پدیـدار شـد. ایـن 
مفهـوم جدیـد نیز بـه نوبـة خـود از »هستی شناسـی« 
در  برمی آمـد.  دوره  آن  خـاص  مكانیكـی  ریاضیاتـی- 
ایـن هستی شناسـی جهـان به عنـوان امـری »ابژكتیو« 
در مقابـل سـوژة شناسـنده برپـا می شـود. صورت بندی 
معرفت شـناختی دقیق و روشـن این مقام خاص انسـان 

دو قـرن بعـد، در آثـار دكارت پدیـدار شـد. 
از سـوی دیگر می توان نشـان داد این مفهوم فضا، زمینة 
طـرح ایده هایـی بـود كـه از زمـان رنسـانس در طراحی 
شـهری و شهرسـازی اروپـا پدیـدار شـده اند. شـخصیت 
جالب توجـه در ایـن میـان بـاز هـم آلبرتی است؛كسـی 
كه  از یك سـو اولین شـرح را بر روش كاربسـت تكنیك 
پرسـپكتیو در نقاشی نوشـت و از سـوی دیگر »به عنوان 
اولین نظریه پرداز شهرسـازی در رنسانس متنی را نوشت 
كـه آغازگـر شهرسـازی آگاهانـه محسـوب می شـود« 
)مدنی پـور، 1390: 51(. همچنیـن طـرح شـهری وی 
بـرای محله ای در شـهر رم كـه هیچ گاه به صـورت كامل 
بـه اجـرا نرسـید »اولیـن طـرح هندسـی فضایـی دورة 
رنسـانس« محسـوب می شـود )موریـس، 1387: 181(. 
آلبرتـی از طرفـداران »خیابان« در طراحی شـهری بوده 
اسـت. ازنظر وی خیابان از مسـیرهای منحنی بهتر دیده 
می شـود. این امر نشـان دهندة تمایل آلبرتی در سـاخت 

پرسـپكتیوهای خطی در شـهر است. 

به طوركلی »یكی از وجوه تمایز مهم شـهرک های شـهری 
جدید در دورة رنسـانس، توجه فزایندة انضمامی به تقارن 
و تعادل هندسـی اسـت كه از طریق اسـتفاده از خیابان ها 
به مثابـه هدایت گـران دیـداری منجر به سـاخت نگاه های 
پرسپكتیوی می شود« )Akkerman, 2001: 145(. در مقابل 
»خـط افـق مقطـع« و معابـر پرپیـچ  وخم قرون وسـطی، 
»خیابـان اصلـی مسـتقیم از ابداعات رنسـانس محسـوب 
در  خیابـان  نقـش  )موریـس، 1387: 171(.  می شـود« 
شهرسـازی بـاروک پررنگ تـر می شـود. درواقـع »خیابان 
بـاروک  شـهر  اصلی تریـن حقیقـت  و  نمـاد  مهم تریـن 
اسـت« )همـان،170(. ایـن خیابان ها و بلوارهـای طوالنی 
بـه ایجاد »توهـم فضـای نامتناهی« كمـك می كندكه از 
عالیق سـبك باروک اسـت )مدنی پـور، 1390: 54(. یكی 
دیگـر از عناصر اساسـی در طراحی شهرسـازان رنسـانس 
اسـتفاده از »شبكة شـطرنجی« اسـت. این شبكه معموالً 
در مناطـق مسـكونی الحاقـی یا شـهرهای جدیـد به كار 
مـی رود و كمتـر شـاهد بازسـازی در مناطق كهـن با این 
شـیوه هسـتیم )موریس، 1387: 172(. شـبكة شطرنجی 
محـض در واقـع سـازندة فضایی »همگن« اسـت؛ فضایی 
كه از خطوط متقاطع تشـكیل شـده است و هیچ قسمتی 
از آن تفاوتـی ماهـوی بـا قسـمت دیگـر نـدارد. به همین 
دلیـل »منظر شـهری حاصـل، در اكثر مـوارد یكنواخت و 
كسـل كننده می نماید« )همـان، 171(. این امـر درواقع از 
ایدئال رنسـانس نظم دقیق در نمایش زیبایی برمی خیزد، 
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اما باید توجه داشـت كه اسـتفاده از »خیابان مسـتقیم« و 
»شـبكة شـطرنجی« منحصر به دورة رنسـانس و بعدازآن 
نبـوده اسـت. به دلیـل كارایـی باال، ایـن عناصـر بارها در 
طـول تاریخ شهرسـازی، مخصوصاً در شهرسـازی یونانی-

رومـی، بـه كار گرفته شـده اند، امـا بایـد توجه داشـت كه 
اسـتقرار نظام منـد و فراگیر این عناصر در زمینة مناسـب 
تاریخـی، تنهـا از دورة رنسـانس میسـر شـد. دقیقـاً در 
عرصـة كاربسـت تكنیك پرسـپكتیو در نقاشـی نیز وضع 
بـه همیـن منوال اسـت. همان گونه كه پانوفسـكی اشـاره 
می كنـد در نقاشـی یونانی-رمی نیـز گونـه ای ژرف نمایی 
قابـل  مشـاهده اسـت. بـا این حـال »حتـی آنجا كـه هنر 
یونانی ُرمـی به سـوی بازنمایـی مناظـر خارجی یـا فضای 
داخلـی واقعـی پیش   می  رفـت، این جهان گسـترش  یافته 
و غنی  شـده به هیچ وجـه جهانـی كامـاًل یكنواخت  شـده و 

.)Panofsky, 1991: 41-42( »وحدت  یافتـه نبـود
در همین جـا بایـد بـه یـك تفـاوت اساسـی در تطبیـق 
مدیوم »نقاشـی« و »شـهر« در تجسـم فضا اشـاره كرد. 
تولیـد یك اثر نقاشـی مسـتلزم وجود یك نقاشـی، یك 
بـوم و مقداری رنگ اسـت. نقاش معموالً از بـوم یا دیوار 
سـفید و جدیدی اسـتفاده می كند و می توانـد ایدة خود 
را  فارغ از سـایر آثار خود یا دیگر نقاشـان ترسـیم كند. 
ایـن در حالـی اسـت كـه موارد معـدودی پیـش می آید 
كـه یك شـهر بر اسـاس نظر »یـك« طرح شـهری و از 
نقطـة صفـر سـاخته شـود. بنابرایـن معموالً شـهرها نه 

تجسـم ایده هـای »یك« طـراح یا حتی یـك دوره، بلكه 
تجسـم تاریخـی سلسـله ای از ایده هـا هسـتند. آنچه در 
اینجـا اهمیـت دارد، دنبال كردن این مسـئله اسـت كه 
ایـدة جدیـد حاكـم بـر بخشـی از شـهر از كجا آمـده و 
چگونـه با مجموعـه ایده های پیش از خـود پیوند برقرار 
كـرده اسـت. بنابرایـن یكـی از راه های یافتـن چگونگی 
تغییـر ایده هـای فضـای شـهری در هـر دوره، می توانـد 
بررسـی »طرح«هایـی باشـد كـه از طراحان شـهری آن 

دوره باقی مانده اسـت. 
تصویر1طـرح شـهر یسـتاد در جنـوب سـوئد را نشـان 
می دهـد كـه نمونـه ای بـارز از طراحـی شـهری دورة 
رنسـانس است. در این شـهر بخش جدید با خیابان های 

تصویر 1. یستاد در جنوب سوئد، مأخذ )موریس، 1387(
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بافـت كهنـی  مسـتقیم و طـرح شـطرنجی در كنـار 
قرارگرفتـه كـه واجد رشـد ارگانیك و معابـر پرپیچ وخم 
اسـت. آنچـه در ایـن طـرح قابل مالحظـه اسـت جدایی 
دو طـرح جدیـد و قدیـم و عـدم دخالـت متحكـم طرح 

مـدرن در سـاخت كهن اسـت.
در واقـع، اصول شهرسـازی رنسـانس تجسـمی از فضا را 
ممكـن می سـازد كه منطـق آن تا چندین قـرن، منطق 
پیش برنـدة طراحـی شـهری بـوده اسـت. بـه عبارتـی 
ایـن منطـق از این زمـان زیربنـای مكاتب مختلـف قرار 
گرفت و به شـكل های گوناگون متجسـد شـد. به همان 
نسـبت در عرصـة نقاشـی نیز چنیـن بوده اسـت. اگرچه 
تـا اوایل قرن بیسـتم در سـبك های مختلـف، تكنیك ها 
و تدابیـر متفاوتـی بـرای صورت بندی فضای پرسـپكتیو 
بـه كار بسـته شـد، منطـق این فضـا، همانی بـود كه در 
دورة رنسـانس بـه وجـود آمـد. درواقع، همة ایـن فضا ها 
در حكـم واریاسـیون هایی هسـتند بـر موتیـف »فضـای 
مـدرن«. بـه زبـان داوینچـی »پرسـپكتیو« از ایـن دوره 
 .)Da Vinci, 2008: 112( »افسـار و عنـان نقاشـی شـد«
همان گونـه كـه پیش تـر گفتـه شـد اگـر قـرار باشـد 
آغـازی بـر عصـری كـه نـام مـدرن بـر خـود دارد قائـل 
شـویم، ایـن آغـاز، دورة رنسـانس بـوده اسـت. بسـیاری 
از پدیدارشناسـان )ازجملـه هایدگـر و هوسـرل( تحلیل 
و تفسـیر دنیـای عصـر مـدرن را از دورة رنسـانس آغـاز 
كرده انـد )Heidegger, 1967; Husserl, 1970(. بنابرایـن 

شـاهد  رنسـانس  دورة  در  گفـت  می تـوان  درمجمـوع 
پیدایـش »همزمـان« تجسـم فضـای مـدرن در نقاشـی 
و شهرسـازی اروپـا هسـتیم. فضایـی جدید كـه تنها در 

زمینـة هستی شـناختی مـدرن ممكن شـد.  

برخـی  و  مضامیـن  تأثیـر 
نقـوش فرنگـی در نقاشـی 
ایرانـی از اوایـل عهد صفوی 
طهماسـب  شـاه  دورة  از  و 

قابل رؤیـت اسـت. ایـن تأثیـر در ابتـدا به صـورت انتقال 
برخـی عناصـر و نقش مایه های غربی و سـپس به صورت 
كپـی برخـی چاپ هـا از نقاشـی های غربـی بـود، امـا از 
اواخر سـلطنت شاه عباس و مشخصاً با ظهور دو هنرمند 
ایرانـی به نام »محمـد زمان« و »علی قلی بیـك جبادار« 
این تأثیر صورتی سـاختاری یافت. یعنی نقاشـان ایرانی 
نقاشـی هایی كشـیدند )نه صرفاً كپی چاپ هـای غربی( 
كـه در آنهـا ردپای فضاسـازی نقاشـی فرنگـی به وضوح 
به چشـم می خـورد. در این آثـار كه عمدتـاً از نیمة دوم 
قرن یازدهم هجری كشـیده شـده اند، شـاهد كاربسـت 
فضای پرسـپكتیوی در نقاشی هسـتیم. از این  پس، این 
جریـان بـه جریان اصلی نقاشـی ایرانی تبدیل می شـود. 
نشـانه های تأثیـرات غربـی در حـوزة طراحـی شـهری و 
شهرسـازی ایران از اواسـط عهد قاجـار به صورت بطئی و 
از آغاز دورة پهلوی به صورتی بارز مشـهود اسـت. ازاین رو 

مدرنيزاسيون فضا 
در نقاشی و شهر ایرانی
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بـه نظر می رسـد كه مدرنیزاسـیون در نقاشـی ایرانی دو 
قـرن زودتـر از مدرنیزاسـیون در عرصة شهرسـازی روی 
داد. ترسـیم نقاشـی نیازمنـد ابزارهای پیچیـده و مفصل 
مـادی نیسـت. چنانكه در گزارش آمده اسـت كه »شـاه 
صفـی ]...[ در سـال 1045ق سفارشـی بـرای ارسـال 
قلـم مـو و رنـگ روغـن بـه هلنـد داد كه گفته می شـود 
مقـدار آن بـرای هزار نقـاش كافـی بـود« )ذكاء، 1341: 
1010(. از سـوی دیگر نقاشـی ها و چاپ ها مخصوصاً در 
اندازه هـای كوچك تـر به راحتـی قابل نقل وانتقـال بودند 
و بنابراین می توانسـتند راحت تر از سـوی غـرب به ایران 
برسـند و الگـوی نقاش ایرانـی قرار گیرند. ایـن در حالی 
اسـت كه برخـالف تأثیرگـذاری عمومی و زیباشناسـانة 
نقاشـی، طراحی هـای شـهری در سـطحی از »انتـزاع« 
فنـی قـرار دارنـد كـه قابلیـت اسـتفادة عمومـی از آن را 
بالوجـه می كنـد. تنها نیـاز در این مـورد و در ایـن دوره 
می تواند درخواسـت باالترین شـخص هرم سیاسـی یك 
كشـور باشـد. ایـن نیـاز برخـالف نیـاز زیباشناسـانه كه 
معموالً ناشـی از »فراغت« اسـت، نیازی جـدی و مربوط 
بـه سـاختارهای انضمامـی اجتماعی-فرهنگی اسـت. به 
همیـن دلیـل واردات و اسـتفادة تزئینـی در ایـن امـور 

موضوعیتـی ندارد. 
به نظر می رسـد كه هنرهای تجسـمی،به خصوص نقاشی، 
تا امروز همچنان در اقتباس سـبك ها پیشـرو بوده اسـت. 
در اینجـا قصد نداریـم دالیل تقدم مدرنیزاسـیون فضایی 
در نقاشـی بر شهرسـازی را در ایران بررسی كنیم. این امر 

خود نیازمند پژوهشـی جامع اسـت. آنچه در این پژوهش 
مهـم اسـت، ایـن اسـت كـه مقـدم بـودن مدرنیزاسـیون 
در نقاشـی ایرانـی باعـث می شـود كـه ایـن رسـانه بتواند 
احتمـاالً در حكـم پیش بینی كنندة مدرنیزاسـیون فضای 

شـهری در ایران باشد.   
یكـی از نقاشـی هایی كـه بـه گویاتریـن شـكل می تواند 
منطق حاكم بر »مدرنیزاسـیون فضایی« نقاشـی متأخر 
صفوی را آشـكار كند، اثری اسـت از محمد زمان به نام 
»اهـدای سـر ایرج به برادرانش سـلم و تـور« كه مطابق 
رقـم در سـال1086ق ترسـیم  شـده اسـت )تصویـر 2(. 
ایـن اثر مضمونی كامـاًل ایرانی دارد كـه پیش ازاین بارها 
توسـط نقاشـان ایرانی ترسیم شـده بـود، اما فضاسـازی 
این اثر نشـان از تغییری اساسی در این پیوستار تاریخی 
دارد. در ایـن اثـر، نقـاطِ  گریـز در سـاخت پرسـپكتیو 
تك نقطـه ای برخـالف شـیوة درسـت، متعـدد هسـتند. 
محـل تقاطع خطـوط راهنمای ردیِف سـروهای پشـِت 
صحنه با نقطة گریز تیر های سـقف سـاختمان  یكسـان 
نیسـت. همچنیـن ایـن نقـاط بـا نقطـة گریـز خطـوط 
مـوازی كف پـوش جلـوی تابلـو نیـز )كه به دقـت همگرا 
نشـده اند( هماهنگی نـدارد. درواقـع بخش های مختلف 
ایـن تابلـو واجد نقـاط گریز  متعـددی اسـت و به همان 
نسـبت، منطقـاً واجـد نقـاط دیـد متعددی نیز هسـت 
)تصویـر 3(. بـه عبارتـی برخالف سـاخت پرسـپكتیوی 
كـه در آن »نقطـة دیـد« واحـد و ثابـت اسـت، در ایـن 
اثـر »نقطـة دید« مطابق سـنت نقاشـی ایرانـی متغیر و 
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متعدد اسـت. به طوركلی »فضای پرسـپكتیوی« در این 
اثـر وحدت یافتـه و همگن نیسـت. 

ارتگنال هـای معمـاری پشـت صحنـه به نحـو دقیق تری 
بـه یـك نقطه همگرا می شـوند. بـه نظر می رسـد كه این 
فضـا از روی اثـری چاپـی كه احتمـاالً از اروپـا وارد ایران 
شـده كارشـده اسـت. مقایسـة با تصویر 4 كـه صفحه ای 
از یـك كتاب چاپ شـده در اروپا دربارة پرسـپكتیو اسـت 
ایـن نكتـه را روشـن می كنـد. شـباهت سـاخت معماری 

در نقاشـی محمـد زمـان و این تصویر جالب توجه اسـت، 
امـا موضـوع جالب وسـیع تر كـردن صحنة مركـزی تابلو 
توسـط نقاش اسـت كه به وسـیلة باالتر بـردن نقطة گریز 
خطـوط ارتگنـال آن بخـش به دسـت آمده اسـت. چنین 
صحنـه ای یـادآور سـنت نمایش افـق رفیـع در نگارگری 
ایرانـی اسـت. گویـی نیروی فضای سـنتی نقاشـی ایرانی 
بـر ارتگنال های پرسـپكتیو اثر گذاشـته و خطوط راهنما 
را بـه سـمت بـاالی تابلو می رانـد. »جدایی« ایـن دو فضا 

تصویر 2.اهدای سر ایرج به برادرانش سلم و تور، از نگاره های شاهنامةشاه عباس اول، 
اثر محمد زمان، 1086ق، كتابخانة چستربیتی، دوبلین، مأخذ )آزند، 1385: 86(

تصویر 3.تحلیل پرسپكتیوتابلوی »اهدای سر ایرج به برادرانش سلم تور«، مأخذ )نگارنده(
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مشـخص اسـت. یعنی می تـوان از دو الیة فضایـی در این 
تصویـر سـخن گفت: صحنـة اصلی كه به شـیوة سـنتی 
فضاسـازی شـده، و پشـت صحنـه كـه بـه شـیوة غربـی 
ترسـیم شده اسـت. این جدایی نشـانة تضادی ساختاری 

میـان دو منطق فضایی اسـت.
تصویـر 5 اثـری اسـت بـه نـام »آمـدن مجنـون بـر در 
خیمـه گاه لیلـی« كـه بـه بهتریـن وجـه منطـق فضای 
سـنتی نگارگـری ایرانـی را مشـخص می كنـد. فضـای 
نـگاره از مجموعـة چندیـن خرده  صحنه یـا خرده روایت 
تشـكیل  شـده اسـت كه به گونـه  ای فشـرده در كنار هم 
چیده   شـده  اند. ایـن خرده صحنه ها یـا مجموعةپیكره ها 

را می تـوان به راحتـی از هـم تشـخیص داد؛ مثـاًل در 
گوشـة پاییـن سـمت چـپ گروهـی در )یـا جلـوی( 
چـادری مشـغول طبـخ غذا هسـتند. در چـادر آبی رنگ 
مـرد و زنـی مشـغول مغازله هسـتند. یـا در بـاالی تابلو 
مـردی سـوار بـر شـتر اسـت و در جهـت مخالف شـتر 
دیگـر در حـال حركـت اسـت. كمـی باالتر درویشـی با 
جوانـی سـخن می گوید. در لبة باال سـمت چـپ مردی 
در حـال حمـل هیزم هـا اسـت و... . ایـن صحنه هـا در 
نزدیك تریـن فاصله به هـم قرارگرفته انـد. درواقع، دیدن 
این نقاشـی  مانند بسـیاری از نقاشـی های سـنتی ایرانی 
بـه عمـل خواندن شـبیه اسـت. بیننـده ماننـد خوانندة 
متـن كالمـی از جایـی از تصویـر آغاز به دیـدن می كند 
و در توالـی زمانـی خـرده صحنه ها و روایـت تصویری را 

یـك بـه یك بـاز می گشـاید. 
شـدت درهم  تنیدگـی در فضـای ایـن نـگاره، ایـن اثر را 
بـه یكـی از نمونه های روشـن بـرای نشـان دادن یكی از 
ویژگی  هـای عمومی نگارگری ایرانی تبدیل كرده اسـت: 
پرهیـز یـا نفـرت از فضـای خالـی. البته بایـد توجه كرد 
كـه ایـن ویژگی نه »پوشـاندن فضـای تصویـر«، بلكه از 
ابتـدا خلـق این فضـا به واسـطة عناصر محتوایی اسـت.

همان گونـه كـه پیش تر گفته شـد، فضای پرسـپكتیو از 
طریق خطوط انتزاعی و سـاخت هندسـی اش »از پیش« 
در نقاشـی موجود اسـت. به عبارتی این فضا زیرسـاخت 
هندسی این نقاشی است،اما در نقاشی ایرانی چنین فضا 
و سـاخت هندسـی ای »از پیش« وجود نـدارد و بنابراین 

تصویر 4. بخشی از تصویر یكی از صفحات »كتاب معماری« در بازنمایی رواق ورودی 
)Landau , 2006( مفروش، مأخذ
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نمی توانـد كیفیـات بازنمایی اشـیا و »اجزا« را مشـخص 
كنـد. در ایـن زمینـه می تـوان گونـه ای »جزء گرایـی« را 
نیـز در نقاشـی ایرانی تشـخیص داد. اشـیا و پیكره ها در 
ایـن بازنمایـی از بهتریـن و گویاتریـن زاویه  دید ترسـیم 
می شـود. بـه  عبارتـی نظـم واحـد و متحكـم نقطـة دید 

واحـد بر آنهـا اعمـال نمی گردد.

در سـنت شهرسـازی ایرانـی نیـز ردپـای این اصـول به 
شـكلی دیگـر قابل مشـاهده اسـت. رشـد ارگانیـك یـا 
طبیعی یكی از مشـخصات اساسـی شهرسـازی سـنتی 
ایـران اسـت. بـه عبارتـی می تـوان گفـت كـه بخـش 
غالـب فضـای شـهر سـنتی پیـش و بیـش از آنكـه بـا 
از  باشـد،  متعیـن شـده  و  متحكـم  نظمـی هندسـی 
كنـار هـم چیـده شـدن طبیعـی واحدهـای شـهری 
تشـكیل می شـود. به عبارتـی ایـن نظـم، نظمـی درونی 
و خودجـوش اسـت.گاهی ایـن نظـم در حوالـی مركزی 
حكومتـی شـكل می گرفـت، اما قـدرت فضاسـازی این 
مركـز چنـدان نبـود كـه بتوانـد سـاختاری بـر كلیـت 
شـهر تحمیـل كنـد. ایـن نظـم طبیعـی در نحوة رشـد 
بـازار به عنـوان یكی از مهم ترین مراكز سـاخت شـهری 
مشـهود اسـت. همان گونـه كـه در تصویـر 6 مشـخص 
اسـت، بـازار اصفهـان از كنـار هم چیده شـدن حجره ها 
و سـراها بـه شـكلی طبیعـی از مسـجد جامـع و میدان 
كهنـه )سـبزه میدان( رشـد كـرده تـا بـه میـدان جدید 
)نقـش جهـان( می رسـد. تصویرهـای 7 و 8 تصاویری از 
رشـد ارگانیـك دو شـهر اصفهـان قدیـم و یزد را نشـان 
می دهـد. همان گونـه كـه در سـنت تصویـری نگارگری 
ایرانـی زاویـة دیـد خاص و منفـردی به نحـوی متحكم 
بـر عناصـر سـیطره ندارد، در سـاخت شـهر سـنتی نیز 
ایـن رشـد ارگانیـك نشـان دهندة فقدان طـرح جامع یا 

ایـدة منفـرد و متحكم پیشـینی اسـت.
منطـق  مهـم  شـاخصه های  از  یكـی  دیگـر  سـوی  از 

تصویر 5. آمدن مجنون بر در خیمه گاه لیلی، از مجموعة هفت  اورنگ جامی، نیمة دوم 
)Simpson, 1997: 66( :قرن دهم هجری، گالری فریر، مأخد
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ایرانـی، صورت بنـدی  فضایـی شهرسـازی و معمـاری 
فضـای محصـور درونـی چـه در قالـب میـدان و چه در 
قالـب اندرونـی خانه هـا اسـت. همان گونـه كـه سـید 
حسـین نصـر به درسـتی توصیـف می كنـد در معماری 
و شهرسـازی ایرانی ممكن اسـت فضا هـای خالی بزرگ 
بـا دری كوچـك بـه معبـری باریـك بازشـوند )نصـر، 
1394: 201(. همچنیـن میدان هـا، مسـاجد جامـع و یا 
بازارهـا اغلـب با معابـری كوچك بـه فضاهای بیـرون از 
خـود ارتبـاط می یابنـد. گویـی تأكید در منطق شـهری 
سـنتی بر اسـتقالل نسـبی این فضاها از یكدیگر اسـت. 
ایـن امر در مـورد »محله«ها به عنوان یكـی از مهم ترین 
سـازنده های فضـای شـهر سـنتی نیـز صـادق اسـت.  
بنابرایـن بـه نظـر می رسـد در شهرسـازی سـنتی ایران 
نیـز متناظر بـا فضای نقاشـی ایرانی می تـوان گونه ای از 
»جزءگرایی« و اسـتقالل نسـبی فضاها را تشخیص داد. 
 همان گونـه كـه دربارة مفهـوم فضای مدرن گفته شـد، 
ایـن فضـا فضایـی »وحدت یافتـه« و »همگـن« اسـت. 
یعنـی بـر اسـاس قانونـی »واحـد« و »جامـع« اسـتوار 
اسـت. در مقابـل ایـن قانـون هیـچ »جزئـی« متفـاوت 
از جـزء دیگـر نیسـت. »خیابـان عریـض و مسـتقیم« و 
»شـبكة شـطرنجی« عناصری هسـتند كه سـازندة این 
زمینـة وحدت یافتـة فضایـی هسـتند. می تـوان گفـت 
نقشـی كـه »خیابـان« در فضـای مـدرن شـهری ایفـا 
می كند مشـابه نقشـی اسـت كـه ارتگنال ها در سـاخت 

)Karimi& Motamed, 2003: 6( تصویر 6. بازار سنتی اصفهان در دوة صفوی، مأخذ

تصویر 7. تحلیل محوی شهر اصفهان قبل از دورة صفوی، 
)Karimi& Motamed, 2003: 5( مأخذ
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فضـای پرسـپكتیوی ایفـا می كنند. نتیجة كاربسـت هر 
دو، چیـزی جـز هندسی سـازی فضـا نیسـت. از ایـن رو 
پیدایـش »خیابـان« در شـهر ایرانی متناظـر با پیدایش 

ارتگنال هـای پرسـپكتیوی در نقاشـی ایرانـی اسـت. 
اولیـن تأثیـرات جـدی از غـرب مدرن در سـاخت فضای 
شـهری در ایـران مربوط بـه دارالخالفة تهـران از ابتدای 
عهـد ناصـری اسـت. هفـت سـال پـس از بـه سـلطنت 
رسـیدن ناصرالدین شـاه سـاخت فضایـی تهـران تفاوتی 
ماهوی با سـاخت شـهر صفوی نـدارد )حبیبـی، 1380: 
125(. نقشـه ای كه در این سـال توسـط یكی از معلمان 
دارالفنون به نام موسـیو كرشـیش فرانسـوی از این شهر 
تهیه شـد، مؤیـد ایـن موضوع اسـت )تصویر 9(. مقایسـة 
ایـن شـكل با نقشـة اصفهان قدیـم )تصویر 7( شـباهت 

سـاختاری سـازمان فضایی این دو شهر را نشان می دهد. 
در اینجـا نیـز شـهر دارای بافتـی درون گـرا، پیوسـته و 
متراكـم اسـت. در ایـن بافت پیوسـته، شـبكة ارتباطات 
بـه دلیـل شـكل گیری طبیعـی و تدریجی واجد شـكلی 
غیرهندسـی، نامنظم و گاهی مارپیچ اسـت )سلطان زاده، 
1373: 16(. »ایـن پیچ وخـم معابـر بـا نقـش بازدارنـدة 
خـود می توانسـت سـاكنان را تا حدی از تعـرض و غارت 
مهاجمـان و نیـز از دیـد مسـتقیم عابـران در امـان نگـه 
دارد« )قریـب، 1374: 206(. ایـن نقـش در مقابل نقش 
تسـهیل گر و شـتاب دهندة معابر و خیابان هـا در طراحی 

شـهری مدرن قـرار دارد. 
ایـن آكندگـی فضـا و بـه قـول اعتمادالسـلطنه »كثرت 
اهالـی و تزاحـم نفـوس« باعـث شـد تـا تصمیـم بـه 

تصویر 8. بافت سنتی شهر یزد، عكاس: مهدی خبره دست 
mosque.mihanblog.com مأخذ

تصویر 9. طرح خطی نقشة تهران در سال 1275ق موسوم به نقشة كرشیش
 مأخذ )حبیبی، 1380: 119(
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گسـترش تهـران ورای دیوارهـای طهماسـبی گرفتـه 
در  ناصرالدین شـاه  1284ق  سـال  شـعبان  در  شـود. 
خـارج از حصـار حضـور یافـت و كلنگ طرح گسـترش 
دارالخالفـه و تبدیـل آن بـه دارالخالفـة ناصـری را بـه 
زمیـن كوبیـد )اعتمادالسـلطنه، 1356: 104(. اجـرای 
طـرح جدیـد بـه مسـیو بهلـر فرانسـوی واگذار شـد. در 
ایـن سـال »دیوارهای كهن فروریخته می شـوند و شـهر 
از چهارسـو گسـترش می یابـد و مسـاحت آن چندیـن 
برابـر می شـود« )حبیبـی، 1380: 134(. تصویـر 10 
نقشـه ای را نشـان می دهـد كـه عبدالغفـار نجم الملـك 
و گروهـی از هنرجویـان دارالفنـون پـس از گسـترش 

دارالخالفـه در سـال 1309ق ترسـیم كردنـد. 

در تصویـر 9 محـدودة حصار طهماسـبی كه همان حدود 
نقشـة كرشیش است در نقشـة عبدالغفار نشان داده شده 
اسـت. نكتـة جالب توجـه، تفاوتـی اسـت كه میـان بافت 
قدیـم و بافـت جدیـد بیـن حصـار طهماسـبی و حصـار 
ناصـری وجود دارد. بافت قدیـم كماكان به صورت متراكم 
بـا گذرهایی باریك و نامنظم باقی مانده اسـت )جكسـن، 
1352: 475(. آنچه در این نقشه و همچنین گزارش های 
میدانی مشـخص اسـت حاكی از گسترش شهر مخصوصاً 
به سـمت شمال اسـت. محلة جدید در شمال دارالخالفه 
دارای تراكـم كمتـری بـود و خیابان هابه صورت مسـتقیم 

و با عرض بیشـتری كشـیده شـده بودند )همان(. 
همان گونـه كـه در نقشـه نیـز مشـخص اسـت، بافـت 
جدیـد در میان فاصلة حصار طهماسـبی و حصار ناصری 
دیگـر در چارچـوب خصوصیات بافت شـهر سـنتی ایران 
قـرار نـدارد و بـه طرح هـای شـهری مـدرن، نظیـر طرح 
هوسـمان،متمایل شـده اسـت )تصویـر 11(. هوسـمان 
به عنـوان نمـادی از طراحـی شـهری مـدرن بیـن سـال 
های 1856و 1870 میالدی )1272 تا 1288ق( در زمان 
ناپلئون سـوم هم عصر ناصرالدین شـاه تغییرات بنیادی در 
پاریـس به وجـود آورد كه بارزترین نمـود آن خیابان های 
مسـتقیم و عریـض بـود كـه نقاط كلیـدی را بـه یكدیگر 

مرتبـط می كـرد )قبادیـان، 1383: 104-105(. 
عـالوه بر این شـكل محیطی حصار ناصری نیز نشـان از 
اقتباسـی اروپایـی دارد. جواهـركالم تصریـح می كند كه 

تصویر10.نقشة دارالخالفة ناصری كه توسط عبدالغفارنجم الدوله و همكاران بین 
tehranshenasi.com سال های 1285 و 1309ق كشیده شده است، مأخذ
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حـدود و انـدازه و جاهـای دروازه هـا و خنـدق جدید زیر 
نظر بهلر، مهندس فرانسـوی، از روی قلعه و حصار قدیم 
شـهر پاریـس ریخته شـده اسـت )جواهـركالم، 1357: 
106(.توجـه بـه شـكل هشـت ضلعی بـرج و باروهـای 
حصـار ناصـری ایـن گمانـه را تقویت می كند. این شـهر 
آن گونـه كـه در نقشـة عبدالغفار نیز ترسـیم شـده، یك 
هشـت ضلعی ناقص اسـت كه یادآور شـكل شـهر ایدئال 
رنسانسـی است. شـكلی كه از روی بدن ایسـتادة انسان 
اقتباس شـده اسـت و نمودی از انسـان گرایی رنسانسـی 

است )شـكویی، 1373: 158(.

در ایـن میـان، میـدان توپخانـه كـه به نظر می رسـد در 
حكـم  قلب شـهر نوین ناصری اسـت، در جایی خارج از 
حصـار طهماسـبی قرار می گیـرد. پیش  از ایـن، میدانی 
در محلـة ارگ كـه نزدیـك سـبزه میدان قرار داشـت به 
ایـن نـام خوانده می شـد. منتقـل كردن توپ هـا به این 
میدان جدید نشـانه ای از تغییر موقعیـت قدرت نمادین 
بـه بخـش جدید دارالخالفـة ناصری اسـت. در این زمان 
از مداخلـه در بافـت كهـن شـهری پرهیـز می شـود و 
سـاخت نویـن شـهری از طریـق جابه جایی مركز شـهر 

ممكن می شـود )حبیبـی، 1380: 134(. 

تصویر11. نسبت حصار طهماسبی به حصار جدید در دورة ناصری بر روی نقشة 
عبدالغفار، مأخذ )نجفی، 1392: 243(

تصویر12. میدان توپخانه و خیابان های منشعب از آن در دارالخالفة ناصری بر روی 
نقشة عبدالغفار، مأخذ )نجفی، 1392: 109(
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مهم تریـن خیابان هایـی كـه از میـدان جدیـد توپخانـه 
منشـعب شـده اند )تصویر 12( عبارت اند از: خیابان های 
خیابـان  دولـت؛  دروازه  و  شـمال  سـمت  بـه  اللـه زار 
عالءالدولـه شـمال و دروازة یوسـف آباد، خیابان چراغ گاز 
به سـمت شـرق و دروازة مشـهد؛ خیابان مریض خانه به 
سـمت شـرق و دروازة بـاغ شـاه؛ و خیابان هـای ناصریـه 
و الماسـیه بـه سـمت جنـوب. جالـب آن اسـت كـه 
پیش ازایـن در دورة قاجـار از نـام »خیابان« در نقشـه ها 
و متن ها اسـتفاده نمی شـد، چنانكه در نقشـة كرشیش 
به جـای واژة خیابـان از كلمـات گـذر و كوچـه اسـتفاده 
شـده اسـت. بـه عبارتـی، بـه نظر می رسـد باززایـی این 
كلمـه و نام گذاری معابـر همزمان بـا ورود مفهوم مدرن 
»خیابـان« بوده اسـت. رایج شـدن اسـتفاده از ایـن واژه 
اساسـاً پـس از اسـتقرار نظـام فضایـی غـرب در دورة 
پهلـوی روی می دهـد. آنجـا كه اساسـاً نام نقشـه ای كه 
در سـال 1309 شمسـی در دورة پهلوی اول ترسیم شده 
بـود، »نقشـة خیابان هـا« شـد )حبیبـی، 1380: 162(. 
از میـان شـش خیابـان ذكرشـده تنهـا دو خیابـان رو 
به سـوی فضـای سـنتی شـهر در جنـوب دارد. سـاخت 
خیابـان ناصریـه بـا پـر كـردن خنـدق شـرقی ارگ بـه 
وجـود آمـد و از جبهة شـرقی خود بـا »گذر«های محلة 
عودالجـان در ارتبـاط بـود. خیابـان الماسـیه در داخـل 
ارگ حكومتـی كشـیده شـد. بنابرایـن سـاخت ایـن دو 
خیابـان بـا كمتریـن تخریـب در فضـای سـنتی همراه 

بـود، امـا در مـورد خیابان های شـمالی تجسـم آزادانه تر 
فضای مدرن آشـكار اسـت. چنانكه گفته می شـود طرح 
تأسـیس چنیـن خیابانـی دریكـی از سـفرهای خارجی 
ناصرالدین شـاه بـه فرنگ و پس از اسـتقبال شـكوهمند 
از او در خیابـان شـانزه لیزة پاریـس به ذهن او می رسـد. 
البتـه در عمل الله زار با عرض نسـبتاً كم چندان شـبیه 
شـانزه لیزه نمی شـود، امـا بـه  هـر روی، برخـالف گذرها 
و كوچه هـا افـق دیـد را به سـوی افـق دور بـاز می كنـد.

چنانچه در تصویر13مشـخص است شـهر قدیم )فضای 
سـنتی( به وسـیلة خیابان هایـی بـه دروازه هـای شـهر 
جدیـد اتصـال می یابـد و شـبكة خیابان هـا بیـن حصار 
جدیـد و قدیـم و مخصوصـاً در بخـش شـمالی شـهر 

تصویر 13. نقشه دروازه ها و معابر تهران تا اواخر قاجار، گسترش خیابان ها در شمال و 
غرب شهر مشهود است، مأخذ )حبیبی، 1380: 131(
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سـازمان داده می شـود )حبیبی، 1380: 134(. پیدایش 
خیابان هـا در شـهر تهـران تبعـات مهمـی داشـت و از 
اسـاس، منطـق فضـای شـهری را تغییـر داد. همانگونه 
كه پیشـتر گفته شـد شـبكة متعامد خیابان ها سـازندة 
فضایـی ریاضیاتی اسـت كه هیچ نقطـه ای از آن با نقطة 
دیگـر تفـاوت ماهـوی نـدارد. ایـن بـه معنـای سـاختن 
فضایـی همگـن در ایـن نظـام اسـت. در ایـن منطـق 
فضایـی، هیچ نقطـه ای با نقطة دیگـر دارای تفاوت ذاتی 
نیسـت. نحـوة ورود و مداخلـة ایـن فضـا در دارالخالفـة 
ناصـری از ایـن منظـر نیـز جالب توجـه اسـت. در شـهر 
قدیـم نظـام همسـایگی بـر پایة محالتـی بود كـه واجد 
همبسـتگی ذاتـی و درونـی )نـژادی، قومی یـا مذهبی( 
بودنـد؛ به عنـوان نمونـه، در منطقـة عودالجـان كـه در 
نقشـة كرشیش نیز مشـخص اسـت، محله های سادات، 
عرب هـا و یهودی هـا و هروی هـا و ...  بـه نحـو متمایزی 
در كنـار یكدیگـر قـرار داشـتند. كـه ایـن امـر نشـان از 
تمایـز قومـی- مذهبی در محل های سـكونت اسـت. اما 
محـالت جدید دیگـر محل تظاهـرات قومـی، قبیله ای، 
نژادی و... نیسـتند )حبیبـی، 1380: 134(. این محالت 
به وسـیلة شـبكة شـطرنجی خیابان هـا واجـد فضایـی 
همگـن شـده اند و اكنـون محـل تمایـزات اجتماعـی 
می شـوند كه بیشـتر مبتی بر سرمایه اسـت. از این دوره 
بـه بعد، خیابان ها و شـبكة متعامد آنها نقشـی اساسـی 
در سـاخت كالبـد فضای شـهری تهـران ایفـا می كنند. 

ایـن نقـش مخصوصاً در دورة پهلوی با شـدت بیشـتری 
پررنـگ شـده، به از هم گسـیختن فضای سـنتی شـهر 
می انجامـد. در ایـن زمان بود كه »خیابان سراسـر شـهر 

را درمی نـوردد« )حبیبـی، 1380: 163(.

پرسـپكتیو  ارتگنال هـای 
در  نقاشـی  سـاخت  در 
همـان  رنسـانس  دورة 
نقشـی را ایفـا می كننـد 

كـه خیابـان در سـاخت شـهری. هـر دو عمـق دیـد را 
بـه سـمت افـق دور هدایت می كننـد و سـازندة فضایی 
همگن هسـتند كـه منطـق آن ورای تفاوت های ماهوی 
اسـت. مشـخصات ایـن فضا متناظـر با مفهومـی از فضا 
اسـت كـه در مركز انقـالب علمی مـدرن قرار داشـت و 
در عرصه هـای گوناگون آن دوران، تجلّی هایی متناسـب 
داشـت. ایـن فضـای نوین اساسـاً در تضاد با سـاماندهی 
و منطـق فضـا در نقاشـی و شـهر ایرانی بـود. ظهور این 
مفهـوم در فضـای هنـری ایـران به صـورت ناهم زمـان 
روی داد. نشـانه های كاربسـت این فضا در نقاشی ایرانی 
قریـب بـه دو قـرن زودتـر از شـهر ایرانی قابل  مشـاهده 
اسـت. در دورة متأخـر صفـوی، فضـای نقاشـی »محمد 
زمـان« دگرگون شـد، امـا ارتگنال هـای پرسـپكتیو در 
آن نـه بـه یـك نقطه بلكـه به چنـد نقطة مجـزا همگرا 
می شـوند. همچنـان روایـت اصلـی در پیش زمینـة تابلو 

                          نتيجه گيری



36 دوره دوم؛  شماره 3؛ پاییز 1398پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

جـای گرفتـه اسـت، آنجـا كـه نیـروی تاریخـی سـنت 
تصویـرِی »افـق رفیـع« در نگارگـری ایرانـی ارتگنال ها 
را بـه سـمت بـاالی تابلو می رانـد. این تركیـب در عموم 
نقاشـی های موسـوم بـه »فرنگی سـازی« در آن دوران 
در  چنان كـه  ناصـری  دارالخالفـة  در  اسـت.  مشـهود 
نقشـة عبدالغفار مشـخص اسـت، میدان توپخانة جدید 
در خـارج از حصـار طهماسـبی و بـر مرزهـای آن قـرار 
می گیرد. خیابان هایی منشـعب از این میدان بیشـتر رو 
به سـوی فضـای جدید شـهری در شـمال و غرب شـهر 
دارنـد. خیابان هایـی كـه افـق دیـد بیننـده را  به سـوی 
دوردسـت  بـاز می كند. در ایـن دوران »خیابان« چندان 
نقشـی تخریب گـر نـدارد و گسـترش آن بیشـتر مربوط 
بـه فضـای خارجی محـالت قدیمـی در كنـار گذرهای 
پرپیچ وخـم فضـای سـنتی اسـت، امـا این تضـاد در هر 
دو رسـانه )شـهر و نقاشـی( به تدریـج از بیـرون به درون 
آمـده و دگردیسـی ها با نیروی بیشـتر تعمیق می شـود.  
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