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پیشگفتار مترجم

پیر سانسو1 )1928-2005( یکی از درخشان ترین چهره های فکری فرانسه در نیمٔه دوم 
کتاب حاضر نخستین  که در ایران ناشــناس باقی مانده است و  قرن بیســتم به شــمار می آید 
که به فارسی منتشر می شود. جایگاه سانسو، اما، در زبان و پهنه فکری فرانسوی  اثر اوست 
کشــورهای انگلیســی زبان بســیار ویژه و شــاید بتوان گفت اســتثنایی اســت.  زبان و حتی در 
ایــن نکتــه را  بــه خصوص درمورد فرانســه و دســِت کم در دو حوزه فکری و دانشــگاهی  یکی 
کرد. سانســو با نثر و  ُخرده جامعه شناســی2 و یکــی در شهرشناســی3 می تــوان با جــرأت عنوان 
ســاختار زبانی بســیار ســاده و شــفاف و در همان حال، ژرف و پرباِر اندیشــه هایی ظریف، به 
میــراث فرهنگــی فرانســه افزوده اســت. امــا او را نیــز همچون بســیاری دیگر از اندیشــمندان 
کرد: سانسو را می توان جامعه شناس،  فرانســوی معاصرش نمی توان به سادگی طبقه بندی 

فیلسوف، شهرشناس، انسان شناس و بی شک یک نویسنده ادبی دانست. 
ســیر زندگــی وی از کودکــی تــا دوران نوجوانی و ســپس ورودش به عرصــه علمی در خود 
نکته ای خاص ندارد و بســیار متعارف بوده اســت: از تحصیل در فلســفه و علوم اجتماعی تا 
که وی از همان  گرنوبل و مونپلیه. البته این نکته ای اساسی است  تدریس در دانشگاه های 
دوره دانشــگاهی، برجســتگی فکری خود را در زمینه فلســفی نشــان داد، اما فلســفه به طور 
کــه برای وی جذابیت داشــته باشــد. در حقیقت از همان  خــاص و تخصصــی پهنــه ای نبود 
ابتدا، سانسو در خطی پدیدار شناسانه قرار  گرفت که انتهای منطقی اش ُخرده جامعه شناسی، 
آن هــم در قالب هایــی اغلــب ادبــی بود. آنچه برای وی همیشــه وسوســه برانگیز بــود، نگاه 
عمیق به زندگی، به انســان ها و از همه بیشــتر به انســان هایی که کوچک و حاشیه ای تصور 
کــه بســیاری از متفکران دیگــر چندان  می شــوند، بــود. همــه آدم هــا و حتــی همــه چیزهایی 
آن ها را قابل تامل نمی دانســتند و عموما با طبقه بندی کردنشــان در قالب هایی کلیشه ای از 
پرداختــن بــه جزئیات زندگی و روابط آن ها پرهیز می کردند، برای سانســو جذابیت داشــتند. 

1-PierreSansot 2-Microsociology
3-Urbanisme



4

کتــاب »آنچه بازمی ماند«1 به مفهــوم »بازماندگی« می پردازد: چیزهایی مثل ُخرده نان ها  در 
گویی ایــن »بازماندن« از آن هــا »پس مانده هایی«  که بر ســفره باقــی مانده اند و  و غذاهایــی 
که سانسو با بازگشت به آن ها ارزششان را برای ما روشن می کند.  بی اهمیت بسازد در حالی 
کــه پــس از درگذشــت او بــا عنوان »حاشــیه نشــینی شــهری«2 منتشــر شــد، همین  کتابــی  در 
مضمــون را دربــاره  انســان هایی که شــهر آن ها را همچــون »پس مانده هایــی« از خود بیرون 
که از  کتابــی  رانــده یــا بــه آن ها اجــازه ورود بــه خــود را نمی دهــد، می پروراند. سانســو در 24 
کرده اســت:  که دارد، بارها این مضمون را تکرار  کنون منتشــر شــده، به جز تنها رمانی  وی تا
گئورگ  که شاید بتوان  در »شــکل های محســوس زندگی اجتماعی«3 به ُخرده جامعه شناسی 
زیمــل4 جامعه شــناس آلمانــی و مارســل مــوس5 انسان شــناس فرانســوی را در ابتــدای قــرن 
که زندگی اجتماعی بیش و  بیســتم بنیانگذران آن دانســت می پردازد: به این نکته اساســی 
ح و قابل مشــاهده درک و تحلیل باشــد، در روابط  پیــش از آنکــه در ســاختارهای کالن، مطر
ُخــرد، در کنش هــای کوچک و بــه ظاهر کم اهمیت اما پرمعنی و اغلب پرتاثیر خود را نشــان 
که  کودکی«6 درباره دوران خاصی از زندگی   می دهد. همین مضمون را سانسو در »دفترهای 
ســرآغازی اســت بــرای ورود به جامعه به معنای کالن و ســاختاری آن ادامــه می دهد. وقتی 
گبی، یک جشــن اســت«7 می توان  گبــی« می پــردازد یعنی در کتاب »را بــه ورزش مردمــی »را
کامــو8، در تاریخ  رگه هایــی روشــن از شــادمانی مردمی و همزیســتی دگردوســتانه ای را که آلبر 
ادبیات قرن بیســتم آن را به اوج خود رســانده اســت، بازیابیم. همین توجه به انســان هایی 
فرامــوش شــده در جامعــه مدرنــی بــه شــدت بی رحــم را در کتاب هایــی دیگر وی بــه ویژه در 
کار خود قــرار می دهد. نگاه  ع  »فرودســتان«9 و در »پیرهــا نبایــد هرگــز پیــر می شــدند«10موضو
انســانی او را در ســویه های شــاعرانه، فلســفی و انسان شناسانه سانســو بر گروهی از حرکات و 
کنش ها و میان کنش های اجتماعی نیز می بینیم برای نمونه در »درباره اســتفاده مناســب از 

گفتگو«12.  ُکند بودن«11 یا در »ذوق 

1-  Ce qu’il reste,Payot,2006.
2-  La marginalité urbaine,Payot,2017.
3-  Les Formes sensibles de la vie sociale,1986.PressesUniversitairesdeFrance.
4-GeorgSimmel(1857-1918).
5-MarcelMauss(1872-1950).
6-  Cahiers d’enfance,ChampVallon,1989.
7-  Le Rugby est une fête,Plon,1991.
8-AlbertCamus(1913-1960).
9-  Les Gens de peu,PUF,1992.
10-  Les Vieux ça ne devrait jamais devenir vieux,Payot,1995.
11-  Du bon usage de la lenteur,Payot,1998.
12-  Le Goût de la conversation,DeBrouwer,2003.
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امــا افــزون بــر ایــن ُخرده جامعه شناســی، رویکــرد عمیقــا شــاعرانه سانســو به »اشــیاء« و 
کتاب هایــی همچــون »آنچه بــاز می مانــد«، »ســنگ ها به ما  کــه در  بــه »طبیعــت« را داریــم 
کوتــاه از کتاب حاضر بــا همان نگاه  می اندیشــند«13،که بایــد آن را تــا حــدی نمونه ای بســیار 
شــاعرانه به اشــیاء شــهری دانست و در »جاده هایی بر باد، هنر ســفرکردن«14 و... می یابیم. 
نگاه سانسو به شهر و شهرشناسی نیز دقیقًا از همین  دست است یعنی نگاهی پدیدار شناسانه، 
کتاب حاضر شاید به  جامعه شناسانه، انسان شناسانه، فلسفی و دگردوستانه. و از این لحاظ 
زبانی اندکی پیچیده تر از ســایر نوشــته های او بر همان نکته و همان اندیشــه  هایی انگشــت 
کــه در تمام آثارش می توانیم ببینیم: بی اعتمادی او به رویکرد صرفِ  دانشــگاهی  می گــذارد 
برای درک پدیده های اجتماعی و عالم هستی. یک بی اعتمادی عمیق که به باور او تنها راه 
عالجش دم خور شدن مستقیم  و روزمره با ذهنیت انسان ها، با کنش های کوچک و روزمره، 
کالن گفتارهای علمی و فلســفی و برعکس توجه عمیق و همدالنه با محیطی بود و  پرهیز از  

که با آن سروکار داریم.  هست 
»بوطیقای شــهر« - که ما با تبعیت از یک ســنت طوالنی فلســفی، ادبی از یونان باســتان 
کتاب مهم او »بوطیقای فضا«15 واژٔه »بوطیقا«16 را در عنوانش به جای  گاســتون بشــالر و  تا 
که  که در ابتدا، رساله دکتری پیر سانسو بود. رساله ای  کتابی اســت  »شــاعرانه« قرار دادیم - 
از همــان آغــاز به مناقشــه ای بزرگ دامن زد، آن هم در ســال های ابتــدای دهه 1970 که هر 
چند جامعه دانشــگاهی فرانســه  پس از حوادث ماه مه 1968 رو به تغییراتی اساسی بود، اما 
که آیا می توان متنی به شدت ادبی  هنوز فاصله زیادی با آن ها داشت. مناقشه بر سر آن بود 
کرد؟ و آیا اصوال جایگاهی برای رســاله ای دانشــگاهی  را به مثابه رســاله ای دانشــگاهی ارائه 
که مکانی میان شهرســازی، فلسفه، انسان شناسی و جامعه شناسی و ادبیات می تواند وجود 
گرفتــن از هرگونه  گرایش خود سانســو به فاصله  گرفتن  داشــته باشــد؟ و ایــن البته با در نظــر 
طبقه بنــدی شــدن میان شــاخه های شــناخت. این تجربــه ای بود که سانســو همانگونه که 
گفتیم پیش تر سانســو درباره شــهرها و  فضاهایشــان در »ســنگ ها به ما می اندیشــند« به آن 
دســت زده بــود و بعدهــا نیز به آن ادامه داد از جملــه در »پارک های عمومی«17 و در »ناربون، 
کامــال غیر قابل  شــهر بی دفــاع«18. امــا »بوطیقای شــهر« به ســرعت راه خــود را در پهنه ای که 
کار ایموس راپاپورت »میانکنش  کار او تقریبا همزمان با  کرد.   از این لحاظ  نفوذ می  آمد، باز 

13-  Les Pierres songent à nous,FataMorgana,1995.
14-  Chemins au vent. L’art de voyager,Payot,2000.
15-GastonBachelard(1884-1962), La poétique de l’espace, 1957.
16-poétique
17-  Jardins publics,Payot,2003
18-  Narbonne, ville ouverte,FataMorgana,2000.
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مردم و محیط ساخته شده آن ها«1 و با فاصله ای سی ساله از آثار یوهانی پاالسما2 وارد عرصه 
که پیش از او رویکرد تحلیلی سیاسی از شهر با هانری لوفبور3  شهرســازی می شــدند. هر چند 
آغاز شــده بود و همزمان با او نیز پژوهشــگرانی چون ادوارد هال4، و فرانســواز شوای5،میشل 
کارهای ارزشمند خود  دوسانســو 6و البته تاریخ شناســان فرهنگی فرانسه به ویژه آلن کوربن7 

را عرضه می کردند. 
با وجود این »بوطیقای شــهر« تاثیری خیره کننده بر جای گذاشــت که از زمان انتشارش 
کاهــش نیافته بلکه بــه جرات می تــوان گفت  در حــدود پنجــاه ســال پیــش تــا امروز نــه تنها 
کتاب به شــهر، حتی فراتر  رو بــه فزونی داشــته اســت. خاص بودن نــگاه  پیر سانســو در این 
از مفهــوم شــهر و فضــای حســی در نــزد پاالســما مــی رود، و در مقایســه بــا  ســنت باشــالر  و دو 
که دسترسی بسیار بیشتری به خوانندگان فرهیخته اما  سانســو از این  امتیاز برخوردار اســت 
که   غیر متخصص در تاریخ، فلسفه یا شهرشناسی می دهد. شهر برای سانسو، یک شعر است 
با پرســه زدن در آن آفریده می شــود و از این لحاظ به ســنتی بودلری باز می گردد. هرگوشــه از 
گرد می آیند  گروهی در آن  که  کنشگران شهر، هر خاطره ای ازشهر، هر مکانی  شهر، هر یک از 
که از شــهر در ادبیات و ســینما انجام می گیــرد می تواند بهانه ای باشــد  و حتــی هــر بازنمایــی 
برای ورود به  نگاه ژرف و پدیدار شناســانه برای حرکت به عمق تاریخ و اندیشــه و حس های 
کار او را هم از مردم نگاری های شهری  بشری. از این لحاظ  بدون کمترین تردیدی می توان 
انسان شناســانی همچون مارک اوژه8 در »گذار از پارک لوکزامبورگ«9 و »یک مردم شناســی در 
کرد و هم از  تفســیر های جامعه شــناختی بر بازنمایی های شــهری  به ویژه  متــرو«10  تفکیــک 
که برغم اندیشــه  یکــی برجســته ترین آن ها در »تجربــه مدرنیته«11 ماشــال برمن12. بگذریم 
کابردی  و ارزشمند سنت لوفبوری درباره »حق به شهر« و »روزمرگی« و تحلیل های  عمیق و 
که در نزد متفکرانی پس از او همچون  دیوید هاروی13  سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی شهر 

1-AmosRapoport(1929), The Mutual Interaction of People and Their Built Environment, 1976.
2-JuhaniPallasmaa(1936).
3-HenriLefebvre(1901-1991).
4-Edward Hall(1914-2009).
5-FrançoiseChoay(1925).
6-MicheldeCerteau(1925-1986).
7-AlainCorbin(1936).
8-MarcAugé(1935).
9-  La Traversée du Luxembourg,Paris,Hachette,1985.
10-  Un ethnologue dans le métro,Paris,LeSeuil,1986.
11-  All That Is Solid Melts into Air (1971-1981).
12-Marshall Berman(1940-2013).
13-DavidHarvey(1935).



7

کار سانســو  و یا ساســکیا ساســن14 نیز باز می یابیم، اصوال در مدارهایی بی نهایت متفاوت با 
کار سانســو را بازگشــتی شــاعرانه– قــرار می گیرنــد. اما به نظر ما به صورتی متناقض می توان 

فلسفی  به سنت زیملی و حتی وبری  نسبت به شهر دانست. 
سانســو به صورتی تعمدی، نه از یک شــهر و نه از یک زمان مشخص صحبت نمی کند، 
امــا شــهر او بــا خاطرات و اشــیاء و رویدادهایــش، می تواند بــه خصوص در پاریس ســال های 
کتاب منتشــر  که  بیــن دو جنــگ و بالفاصلــه پس از جنگ جهانــی دوم تا انتهای دهه 1960 
کنشــگران شــهری، پرســه زنان،  می شــود، تجســم یابــد. بــا وجــود ایــن، تقریبا هیــچ یک از 
کارگران و غیره به فراموشی سپرده نمی شوند، هیچ فضایی به ظاهر  کافه نشینان،  گدایان، 
کناره رودخانه،  از یاد برده نمی شود.  کافه محله تا ایستگاه راه آهن تا  پیش پا افتاده از یک 
گرفته تا رویدادهای اقلیمی، باران و آب  کنش های اجتماعی  و هیچ واقعه ای از تظاهرات و 
کنار گذاشــته نمی شــود. از این رو از خالل کتاب سانســو، خواننده شــهر را از دریچه ای  و هوا، 
کامال نو باز می یابد. این بازیافتن ابتدا ممکن است همچون ورود به یک سرزمین جادویی، 
کتاب به پیش  که خواننده بــا  غریــب و حتــی غیر قابل دســترس به نظر بیاید، امــا رفته رفته 
مــی رود و بــا نثر و زبان و نگاه نویســنده خو می گیرد، ابرهــا و ابهام ها کنار می روند و می توانند 
کند. این تجربــه ای به خودی  رابطــه ای صمیمانــه همچون با دوســتی قدیمی بــا آن برقرار 

کتاب استثنایی تبدیل می کند.  که »بوطیقای شهر« را به یک  خود جذاب است 
ترجمه این کتاب  کاری بســیار دشــوار بود، به دلیل زبان شــاعرانه ای که داشــت و برای 
که  کتاب. این تجربه ای بود  آنکه تا حد امکان نه مفهومی  از دست برود و نه لحن شاعرانه 
کتاب »امپراتوری نشــانه ها«15ی روالن بارت 16نیز داشــتم و برایم  من پیش از این در ترجمه 
آشنا بود. اما در مقایسه، زبان بارت،  بسیار ساده تر و دسترسی به اندیشه هایش، سهل تر به 
کارهایش، زبان شاعرانه و  کثر  کتاب و اصوال در ا که در آن  نظر می رسند. بارت در عین حال 
زیبای خود را حفظ می کند، بســیار بیشــتر در قید حفظ هنجارهای دانشــگاهی و علمی است 
و همین امر ســبب می شــود که ساختارهایش روشن و قابل دسترسی بیشتری )دستکم برای 
کردن  که سانســو، به هیچ رو خود را مقید به دنبال  یک دانشــگاهی دیگر( باشــند.  در حالی 
که اصــوال آن را نمی پذیرفت، نمی بینــد. بنابراین به نثر خود  گفتمان دانشــگاهی  اندیشــه و 
آزادی یــک پرســه زنِ  شــهری را می دهــد. بــا ایــن همــه، تجربه ایــن ترجمه برای من بســیار  
کنــارم بود. از  کار همــکار جــوان و فرزانه ام خانم زهــره دودانگه در  لذت بخــش بــود. در ایــن 
ابتدا همکاری با ایشان تعریف شد و به این شکل صورت گرفت که من ترجمه اولیه را انجام 

14-SaskiaSassen(1947).
15-  L’Empire des signes (1970).
16-RolandBarthes(1915-1980).
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کلمه بار دیگر با متن اصلی انطباق دهد و نکات ابهام را برای  کلمه به  دهم و ایشان  متن را 
من بازگو و نظرش را  بیان کند و ســپس، متن، بازبینی و ویرایش مجدد شــود. خوشــبختانه  
که این همکاری بتواند به بهترین شــکل  تســلط  خانم دودانگه به زبان فرانســه ســبب شــد 
کتاب در حقیقت ترجمه  که  چه عنوانی بــر آن بگذاریم چون  پیــش رود. مشــکل ما این بود 
کــه خانم دو دانگــه در بازخوانی و بازبینــی و ویرایش به  نگارنــده اســت، ولی با ســهم بزرگی 
مثابه یک خواننده حرفه ای و همکار نزدیک من و همچنین متخصص در زمینه شهرسازی 
کتاب بــا نام من به عنــوان مترجم و با نام ایشــان به  گرفتیــم که  دارنــد، در نهایــت تصمیــم 
عنوان همکار یعنی نزدیکترین شکل ممکن به واقعیت منتشر شود. این تجربه همکاری با 
دوســتان جوان برای من همیشــه  پرارزش بوده است. تجربه ای که به آن ها امکان می دهد 
خــود، بتواننــد بعدهــا بــه مترجمانی قــوی و به ویــژه نویســندگان و تحلیگرانی قــوی تبدیل 
شــوند. از این رو نخســتین و بیشــترین  قدردانی من از ایشــان  باید انجام بگیرد. و صد البته 
که این  کتابکــده کســری  از همــکاران  ارجمنــد و بادقــت و منظــم و خوش ســلیقٔه انتشــارات 
که از من منتشر می کنند و امیدوارم این همکاری با ایشان ادامه یابد.  کتابی است  چهارمین 
این کتاب نیز همچون کتاب های پیشین من که با کتابکده کسری منتشر شده در همکاری 
با انتشــاراتِ  انسان شناســی و همکار عزیزم، دکتر جبار رحمانی مدیر این انتشارات سرانجام 

که از ایشان نیز تقدیر می شود.  یافته 
کتــاب بخش اول »بوطیقای  نکتــه مهمــی که در انتها باید بیافزاییم این اســت که این 
کامل حجم بسیار بزرگی داشت و بهای  کتاب  به طور  که  شهر« است. دلیل این امر آن است 
کتاب قرار می گرفت. از این رو  کثر عالقمندان واقعی  آن نیز بســیار ســنگین و بیرون از توان ا
کتــاب مجزا و کم حجم منتشــر  کتــاب اصلی را به صورت ســه  تصمیــم گرفتیــم  ســه بخــش 
که این  کنیم. البته دو بخش دیگر هر دو حجم بســیار بیشــتری از این جلد دارند. امیدواریم 
گرفتــه و بتوانیم در آینده  کار مــورد پســند عالقمندان شهرســازی و علوم اجتماعــی و هنر قرار 
که در این متن بسیار  کنیم  و صد البته امیدواریم اشتبا هاتی  کارهای بهتری به آن ها عرضه 
دشــوار، ممکن اســت در ترجمه راه یافته باشــند را بر ما ببخشــایند و با تذکر آن ها برای بهتر 

کتاب در چاپ های احتمالی بعدی به ما یاری رسانند.  شدن 
ناصر فکوهی 
اسفند 1398            
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که نه  کتابی دربارۀ شهر در دست داریم  کتاب پیر سانسو -شاید بتوان گفت- باالخره  با 
کتابی  هیــچ ادعایی برای علمی بودن دارد و نه هیچ پیشــنهادی برای فناوران شهرســازی! 
که در آن شهر است که سخن می گوید، آزادانه، با صدایی روشن! شکی نیست که شهر زبانی 
کلمه، یعنی مجموعه ای از دال های زبان شــناختی ندارد؛ بلکه خود  به معنای متعارف این 
که  دال اســت، و مدلولش را در خویش حمل می کند: شــهر خود را به بیان درمی آورد؛ و کسی 
که ســخن بگوید و بنویســد به جای او این قدرت بیان را به تحّقق می رساند.  آموخته اســت 
کرده اســت، ســاده ترین و  که پیر سانســو در این راه از روشــی خاص اســتفاده  شــکی نیســت 
کردن همۀ  کافی برای قانع  کار او توضیح  ســخت ترین روش برای عمل: توصیف )و در این 
که دربارۀ آن بسیار  که وی از این عشق به شهر  مخالفانش عرضه می کند(. اّما ضرورت دارد 
می گوید، الهام پذیرد؛ از این رو او به مترجمی مطیع و وفادار برای شهر بدل می شود. اما تنها 

که مرید و هم پیماِن شهر است. بدین دلیل 
گفتــن دربــارۀ شــهر را به مثابــٔه یــک امتیــاز بــرای خــود نمی خواهــد.  اّمــا او حــّق ســخن 
کــه به راســتی در شــهر زندگی می کنند، به دســت شــهر بــه ســخن درمی آیند. و  همــۀ کســانی 
حّتــی از این بیشــتر، شــهر بــه آن ها زندگی می بخشــد. زیرا شــهر نه تنهــا موجودّیتــی بیان گر، 
کار نمی گیرند  بلکــه پدیده ای طبیعی اســت. انســان ها -انســان های شــهر-تنها زبانی را بــه 
کــه مکان هــا الهام بخشــش هســتند: زبــان بیســتروها1، زبــان خیابــان، زبــان فروشــگاه های 
که شهر  کنش های شــان، همان چیزی هســتند  پریزونیک2. انســان ها در حرکات شــان یا در 
گــر آن هــا بــه خیابان بیاینــد، به ســرکار بروند، یا پرســه بزنند، یــا در آن  از آن هــا می خواهــد. ا
گر بخواهند جایی پنهان شوند تا پلیس آن ها را نیابد، یا  ســنگرهایی برای شورش بســازند، ا
برعکــس در جایــی قرار بگیرند که در یک راهپیمایی اعتراضی جای داشــته باشــند، در همه 
که به رفتار آن ها الهام می بخشــد. و حتی در رؤیاهایشــان؛ زیرا به نظر  حال این شــهر اســت 

کــه در محیطی ســاده و اغلــب صمیمی  کافــه کوچــک و محلــه ای اطــالق می شــود  bistrot -1. بیســترو  در فرانســه بــه یــک 
نوشیدنی و غذاهای ساده و  ارزان قیمت به مشتریان خود عرضه می کند و اغلب پاتوق آن ها هم هست.  -م. 

کــه عمدتًا مواد غذایــی و مایحتاج  prisunic -2. در اصــل prisunic زنجیــره ای از فروشــگاه های کوچــک در مرکــز شــهر بود 
روزمره را به فروش می رســانند و در دوره ای که کتاب نوشــته شــده در شــهرهای فرانسه گسترش داشتند؛ اما امروز تعدادشان 
کرفور  کمتر شده اما فروشگاه های مشابهی با نام های دیگر به جایشان به وجود آمده است، مثل مونو پری )Monoprix( یا 

CarrefourMarket( تکرام( -م. 

پیشگفتار
)میکـل دوفـرن(
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که این تخّیل را  کم است؛ یا بهتر بگوییم شهر است  که شهر در تخّیل انسانی نیز حا می رسد 
گرد آن می گستراند تا بتواند به خود معنا ببخشد. وقتی سانسو  به وجود می آورد و هاله ای به 
می نویســد: »بــرای تمیز دادن دقیق دو نقطۀ واقعی ]در شــهر[، ما بایــد ابتدا تمایزی خیالین 
کــه آن ها در چه حــد می توانند در  کــه میــان آن هــا وجــود دارد بیابیم، باید از خود بپرســیم  را 
که تخّیل حاصل ذهنّیت اســت:  عرصــۀ خیال تــداوم یابند«، در این جا او نمی خواهد بگوید 
برعکس او بر آن اســت که چنین تخّیلی امری واقعی اســت، و شــاید بتوانیم بگوییم تصاویر 
کــه در رؤیاهای انســان ها حیــات می یابنــد. بدین ترتیب  شــهر، خیال پردازی هایــی هســتند 

شهروندان تصویری حقیقی از شهرشان به شمار می آیند.
کرد؟ آیا می توان این امر را با حرکت جانور به واسطۀ  ع را درک  اما چگونه باید این موضو
کرد؟  کاری آموزش داده شــده، مقایســه  که به  کودکی  »گرایش زیســتی« )یا تروپیســم(1 و یا 
به هیچ وجه؛ اینجا ما با نوعی جبرگرایی ســروکار نداریم، بلکه با یک رابطٔه دوســویه2 و یک 
هم دلی روبه رو هســتیم: انســان ها شــهر خود را می ســازند، همان گونه که شــهر انسان هایش 
خ بکشــند. اما آن چه  را، بــدون این کــه هیــچ یــک از طرفیــن بتوانند ابتکار یــا اولویتــی را به ر
سانسو تمایل به توجیه آن دارد نوعی »رویکرِد ابژکتال3« نسبت به شهر است. ابژکتال )و نه 
ابژکتیو یا عینی4(: زیرا عینیت امری تقلیل دهنده است؛ عینیت، خاِص دستگاهی مفهومی 
ع شناخت را  کرده و موضو که به شــیوه ای دل بخواهانه میدان پژوهش خود را تعیین  اســت 
کامل  ع واقعی می کند. خشونت مفهوم؛ و سانسو در این جا نرمش و ظرافتی  جایگزین موضو
که عناصر، اشیا، مسیرها، نقاط  که شهر خودش باشد؛ و او تنها بر آن است  دارد: او می گذارد 
کــه وی با چه  مهــم و لحظــات پراهمّیــت شــهر را برگزینــد و به نگارش دربیــاورد؛ و می بینیم 
احتیاطــی »شــاخص« های ایــن گزینش را تبیین می کند، و چگونه به نوعی، مســئولیت این 

گزینش را بر دوش خوِد شهر می گذارد.
ح نمی شود؛ یعنی  اما بنابر این رویکرد ابژکتال، سوژه به هیچ عنوان به مثابٔه خود، مطر

tropisme -1. تروپیسم پدیده ای زیست شناختی است، و به معنی رشد یا حرکت غیرارادی یک موجود زندۀ زیست شناختی 
در پاسخ به محرک محیطی است. -م.

2-réciprocité
Objectale   -3. از نظــر لغــوی »ابژکتــال« بــه معنــای هر آن چیزی اســت که با چیزی یا شــئی بیرون از خود )ســوژه( مرتبط 
که بــا ابژه ای  اســت. در مرکــز ملــی منابــع متنی و لغــوی فرانســه )CNRTL( ابژکتال به این معنا آمده اســت: »چیزی یا کســی 
théoriesdelarela- )مستقل از من مرتبط است«. اما در علم روانکاوی ابژکتال مفهومی است مرتبط مکتب رابطه با ابژه 

که جهان وی را شکل می دهند  که فرد )سوژه( با ابژه هایی دارد  tiond’objet(. در این مکتب، رابطه با ابژه رابطه ای است 
)ویکی پدیای انگلیســی(. در روانشناســی رشــد، ابژکتال مرتبط اســت با بازشناسی ابژه به مثابۀ یک کلیت همگن، کلیتی که 
RenéSpitz( زتیپــشا هنر هیرظن هب دراد هراشا هاگدید نیا .تــسا زیامتم هباــشم ۀدــش ک ( با عنوان »ساخت ابژه«  از امور ادرا
کــه بــه مراحــل تکاملــی ای می پردازد که کودک در بازشناســی ابــژه در دنیای پیرامون خود   )Laconstructiondel’objet(
ح می دهد، تفاوت رویکرد ابژکتال و رویکرد ابژکتیو  که میکل دوفرن شر گونه  کتاب حاضر پیر سانسو، همان  طی می کند. در 
ع پژوهش می داند. در رویکردی که سانســو در این کتاب  را در دلبخواهانــه بــودن رویکــرد ابژکتیو در تعیین و شــناخت موضو

که خود را به سانسو عرضه میکند. -م.  برگزیده، در واقع این شهر است 
4-objective
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به آن گونه ای که، شادمانه، در فلسفه های باب روز مشاهده می کنیم: هیچ فلسفه ای پاریسی 
گر انســان تصویری  کــه ا فلســفۀ ایــن عاشــق پاریس نیســت. سانســو هرگز فرامــوش نمی کند 
از شــهر خــود اســت، شــهر نیــز به همــان میزان تصویری اســت از آن انســان. شــهر با دســتان 
کار او دارد، اثــری از رنج ها و شــادی هایش،  او ســاخته شــده و در تمــام مکان هایــش اثــری از 
که  یعنــی اثــری از حضــوری انســانی بــر ســنگ ها حک شــده اســت. و به همیــن دلیل اســت 
کنیم، چنین ذهنی اند. اما  که به ما امکان می دهند مسیرها و مکان ها را تعیین  معیارهایی 
که خود را درون نظامی  که توصیف بدان استناد می کند، یک ذهنیت غالب نیست  ذهنیتی 
از گسســت بــه اثبــات برســاند: بلکه ذهنیتی اســت از هســتی در جهــان، تعهد، قــرار گرفتن و 
درک در جهان شــهر؛ و به همین صورت آمیزه ای با همۀ این انســان ها »که هم چون خوِد ما 
نمی تواننــد بــه صورتی خودانگیخته رابطۀ خود را با این جهان بگســلند و آن را با نگاه هایی 
کنند«. و فراتر از ایــن، ذهنیتی همدالنه تــر از نهادها و  دیگــر و در روندهایــی دیگــر جایگزیــن 
مبارزه جویی هــا، ذهنیتــی که از خــالل این همدلی برادارنه به ذهنیتی زاینده بدل می شــود.
اّمــا مــکان این زایش کجاســت که زایش ابژه نیز در آن جا اتفــاق می افتد؟ »ما بنابر زبان 
کامــل، وحدتی را  گفتیــم، اّمــا این چلیپــای6 در خود فــرو رفتــه، در تقارنی  دوگرایــی5 ســخن 
کــه بــدون آن نمی توانــد خود را درک کند«. پدیدارشناســی سانســو بــه همین دلیل  می ســازد 
که انسان و شهر -سوژه و ابژه- هنوز از یکدیگر جدا نشده اند  خود را در نقطه ای قرار می دهد 
کار  و یکــی تنهــا به شــرط دیگری وجود دارد. شــکی نیســت که می توان شــهر را هم چــون اثر 
انســانی درک کرد که از آن فاصله گرفته تا آن را بســازد، تا بتواند بر آن اشــراف داشــته باشد و 
که جغرافی دان در تالش برای رســیدن بدان اســت. اّما  کاری اســت  مکان را تغییر دهد: این 
که پیش از جدا شــدن  که عمیق تر شــویم و به نقطه ای برســیم  سانســو می گوید: »ما بر آنیم 
انســان از اثــر او قــرار دارد«. عمیق تــر: یعنی حرکت به ســوی منشــأ، به ســوی ایــن هم زایی، 
که هم چون اولیم7 افسانه ها یا بهشتی گمشده در اسطوره های  انسان و جهان. اّما منشأیی 
کــه همواره حاضر اســت، منشــأیی که یک توصیــف دقیق و  پیشــاتاریخی نیســت؛ منشــأیی 
کند. با خواندن سانسو ما به شگفت  موشــکافانه می تواند دســِت کم آن را برایمان محسوس 
می آییم که شهر را در حقیقِت نخستینش دوباره کشف می کنیم، حقیقتی آشنا که هرچند ما 

گاهی نداریم. در آن زندگی می کنیم، از آن آ

5-dualisme
گروه واژگان به صورتی برعکس  که طبق آن  گرفته است. chiasme ساختی ادبی است  6- چلیپا معادل واژۀ chiasme قرار 

گرفته می شوند. -م.  کار  به 
LawofReturn) لییارــسا هب تــشگزاب نوناق هب هک) مرتبط اســت  Olim -7. سانســو در اینجا به مفهوم »علیا« اشــاره دارد 
و مؤلفه ای اساســی در صهیونیســم محسوب می شود. طبق قانون بازگشــت هر یهودی و غیر یهودیان واجد شرایط )فرزند یا 
کن  کرده و در آنجا سا نوه، همســر، همســر فرزند، و همســر نوۀ یک یهودی( این حق قانونی را دارند که به اســرائیل مهاجرت 
 (oleh) که علیا انجام می دهد، اوله کســی  شــوند، در عین حال این افراد از حق شــهروندی اســرائیل نیز بهره مند می شــوند. 

کلمات اولیم (olim)  است. -م.  برای مذکر و اواله (olah) برای مؤنث نامیده می شود.جمع برای هر دوی این 
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کتــاب او را به تأخیــر بیندازیم؟ چه ســودی دارد که به شــیوه ای چنین  امــا چــرا خوانــِش 
دســت وپا بریــده آن چــه را سانســو بــه شــیوه ای بی نهایــت بهتــر می گویــد و نشــان می دهــد، 
کــه چرا کتاب  بازگوییــم؟ آن چــه در اینجــا می نویســیم بــرای توضیح دادن  این نکته اســت 
سانسو را در مجموعٔه زیباشناسی ]و نه مثاًل شهرسازی[ در انتشارات خود قرار داده ایم. البته 
کتاب در این مجموعه ارزش آن را باال می برد و انتشار آن موجب  گرفتن  که قرار  روشن است 
کتاب سانســو  که  کنیم  کید  افتخار اســت؛ ]اما این تنها دلیل نبوده[ بلکه باید بر این نکته تأ
کتاب یک »بوطیقا« )شــاعرانه( اســت:  در این جا مکانی طبیعی برای خود می یابد. زیرا این 
بــرای پــرده برداشــتن از این شــهر آغازیــن، شــهری در آِن واحــد فراواقعی و همزاد با انســان؛ 
شــاعرانه بــودن در این جــا جایگزیــِن پدیدارشناســی شــده و بــدل بــه »تنهــا رویکــرِد ممکن« 
می شود. بی شک این بوطیقا )شاعرانه( اندیشه ای بر شعر شاعران، یعنی آفرینشی در زبانی 
ق 

ّ
آغازین و در تخّیلی نو نیست؛ سانسو خود را مثل بشالر هم چون شخصیتی قدرتمند و خال

در حــوزۀ زبان نشــان نمی دهــد. ما در آِن واحد هم با تخّیلی دیگرگون ســروکار داریم و هم با 
گرفته اســت و رؤیایی  که از هنرمنــدان الهام  زبانــی متفــاوت: »می توانیــم میان شــاعرانه ای 
کنان فروتِن شهرهاســت تفاوت بگذاریم« و آفرینشــی1: از خوِد شــهر: »بوطیقا  کــه حاصــِل ســا
کیفیتی اســت که در  کیفیتــی در زبان شــاعران نیســت، اّما پیــش از هرچیز  )شــاعرانه( صرفــًا 
گر زبــاِن بازتابندگی نتوانــد از دوگرایی  برخــی مکان هــای طبیعــت می یابیــم«. در یک معنا، ا
طفره رود، شهر است که انسان را خلق کرده یا دسِت کم »آن را دگرگون« کرده، تا خود هستی 
یابد، به زبان او خود را به بیان درآورد و به واسطٔه او قدرت شاعرانه اش را به فعلیت رساند: 
که معنای برخی از مکان ها را در  »شــهر دروِن ما به خیال می رســد و این امر مشــروعیت دارد 
گرد آوردیم؛ مکان هایی که به دلیل برجســتگی و قدرت تأثیرگذاری  بر انســان یا عبور  این جا 
کشیده شوند«. توانی متناسب  که به چنین سطحی در تخّیل باال  از او، شایستۀ آن بوده اند 
که  بــا طبیعِت شــهر؛ این اقیانوِس ســنگ ها بــه همان اندازه یــک »طبیعِت« ]خاص[ اســت 
کــه از آن زاده  کــه زاده می شــود، انســانی  کوهســتان یــا دریــا و انســانی  طبیعتــی ]متعــارف[، 
می شود -و از جنِس آن است- انسانی که باید حامِل طبیعت باشد تا آن را به روشنی به ظهور 
برســاند و سرنوشــت خود را در آن به بازی بگذارد، انســانی که همان روستایِی پاریس است.
بدین ترتیب بوطیقای )شاعرانۀ( شهر فصلی از بوطیقایی بنیادین است که شاعرانه های 
کتــاب، زیبایی شناســی بــه ســوی  اشــعار الهام هــای خــود را در آن می جویــد. از خــالِل ایــن 
کرد باید  کاربرِد هنرها می رود. اّما برای آن که بتوان این شاعرانۀ ذاتی را بازگویی  پایه گذارِی 
از همان ابتدا تا حدی شــاعر بود و شــعر خاِم زباِن انسان شهری را دانست. پیر سانسو همین 
شاعِر شاعرانگی است: این چیزی است که خوانندۀ این کتاب با خواندنش اطمینان می یابد.

Poiésis -1. این واژه از دیدگاه اتیمولوژی ریشه در واژه یونانی ποιέω (poiéō) به معنای »من به وجود می آورم« + پسوند 
σις (-sis) دارد؛ و واژه شعر (poem) و شاعری (poetry) از آن برگرفته شده است.-م.
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سخن از شعری1 نیست که تنها از آِن شهر باشد و از شعری دیگر، از شاعرانه ای روستایی، 
کنیم؛ اصــراری هم نداریم  متمایــز باشــد. ما نمی توانیم لزومًا شــعر و زیبایــی را از یکدیگر جدا 
کمتر یا بیشتر، از این دو ویژگی برخوردار است. سخن ما اما،  که نشان دهیم این یا آن شهر، 
که در موقعیت های  بر ســر »لحظه های شــاعرانه« ای اســت با سرچشمه هایی شــاید متفاوت 
ویــژه ای از رابطــۀ میان شــهر و شــاهِد محســوس آن، زایــش می یابند. یک شــهر واحد ممکن 
کار نباشــد، با این همه،  اســت دیگر با ما ســخنی نگوید و از همین رو دیگر شــاعرانه ای هم در 
کــه رویکردی  چــون در خدمــت مــا اســت، برایمان لذت بخــش باقی بمانــد. باور ما آن اســت 
که چیزی ســوای تب و تاب های فرازِش2  عاشــقانه به شــهر وجود دارد؛ عشــقی به یک شــهر 
که میان شــکل های دیگری از تعّلق  انگیزه های بنیادین اســت. عشــقی تا اندازه ای مســتقل 
جــای می گیــرد، همچون عشــقی که به پدر یــا فرزندمان،]یا[به یک کوهســتان یا به آواها]ی 

جهان[ داشته باشیم.
شــعِر یــک شــهر، همــان زمانی تبلــور می یابــد که دیگر چیــزی از بــرون دریافــت نمی کند، 
چیزی از جنِس رخدادهایی بی تناســب؛ شــعِر یک شهر، همان دمی است که ما را با فصل ها، 
شب ها و روزهایش شکوفا می کند؛ باور می کنیم احساس هایمان پرتوان تر شده اند و ذهنمان 
که شــهر ما را بــر می انگیزاند تا بیندیشــیم و این یــا آن حرکت را انجام  هوشــمندتر؛ همــان دم 

دهیم؛ همان دم  که بدون شهر، شخِص خویش را از دست می دهیم.
گونــه ای حــّس  وقتــی شــهر زیــر پاهایمــان جاریســت، خســتگی ]قــدم زدن[ برایمــان بــا 
خوشبختی همراه است؛ دیگر نمی خواهیم چیزی جز آن داشته باشیم، و یا دسِت کم دوست 
کنند. داریم عزیزانمان در همان نزدیکی  باشند تا بتوانند زیباترین چهره های خود را نثارش 
کــه ایــن شــعر به نمایشــی بی پایان بدل می شــود، گمان می کنیــم می تواند تمام  و آن گاه 
گنجینه های جهان را سیراب کند؛ لنگرگاهی سترگ، غاری ژرف، کلیسایی غول آسا با هزاران 
کــه آن گاه، حتــی برعکــس در خالیِ  نگاهمــان هم می تواند  باز شــاعرانه  سرســتون3. شــهری 

باشد.
کامل نیست، بلکه چون منظِر منظرهاست،  شهری پایان نایافته، نه چون چیزی در آن 

کتاب، برای آن  کتــاب برای واژۀ poétique  از واژۀ قدیمی و مرســوم »بوطیقا« آمده اســت، امــا در ترجمۀ متن  1- در عنــوان 
گرفته شده است. -م. گاه نیز همان واژه بوطیقا بهره  واژه و همچنین برای واژه poésie از دو واژه شاعرانه و شعر و 

2-sublimation 3-chapiteaux

پیشگفتار پیر سانسو 
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چیزی همیشــه محســوس و هماره دســت نایافتنی. شــهری در جوشــش، شــهری همــواره در 
حرکتی دگرگون ســاز در ســاختن اجزایش، شــهری همیشــه تنش زا، شــهری همیشــه سرشار از 
نظم های جدید، شــهری همیشــه در آفرینش همبســتگی هایی شــگفت آور. و باز هم شــهری 
کــه آرامش خود را باز می یابد و به فرزانگی و خویشــتن داری اش بازمی گردد:  شــاعرانه، آن گاه 
که می توان به  گویی از هستی غایب اند؛ و در این لحظات است  هنگام سکون، برخی شهرها 

چنین شهرهایی همچون برخی آثار هنری، با نگاهی آرام، خیره ماند.
شهرهایی شاعرانه، شهرهایی که با گذر قرن ها به آغوش طبیعت بازگشته اند؛ شهرهایی 
که امروز به ســختی می توان آن ها را از صخره ها و دره ها تمیز داد. و در همان حال شــهرهایی 
دیگر، هنوز ]از درون همین صخره ها و دره ها[ سر در هستی برون می آورند: ]گویی[ زمین های 

پیرامونی این شهرها در لرزشی دائم اند.
گویی شــهر با شــاعرانه گی اش به چشم ما فراتر از شایستگی ما برای زندگی در خود بیاید؛ 
که از  کوهســتان، یک شــاهکار هنری، یا همۀ چیزهایی باشــد  گویی شــهر زیباترین قّله های 
که دوســت  زندگــِی پیــش پا افتادٔه ما فراتر رفته اند؛ و با وجود این درون چنین شــهری اســت 

گل نشانیم.  داریم لنگر هستی مان را به 
گیاهی، نه  سخاوِت شهر را پایانی نیست. اما شهر چه چیزی به بار می آورد؟ نه سبزی و 
کی؛ بلکه بناها و شــخصّیت ها و کنش هایی از ســِر عشــق یا نومیدی که به چهرۀ  گندم و خورا
او شــباهت دارنــد؛ در رابطــه ای از تناســب )هم چون رابطه ای که یک اثــر را به مؤلفش پیوند 
که ما خود به یکی از  می زند( و نه در رابطه ای از علّیت. و بدین ترتیب لحظه ای فرا می رسد 

آفریده های شهر بدل می شویم.
کم برای  شــهر تصویــری غیِرواقعی نیســت: درســت برعکس، ماده ای اســت غنــی و مترا
قیتی هم چون ]خالقیت[ هنرمندانی که بر موادی چون مرمر، 

ّ
فرورفتن درون رؤیا، و برای خال

گاه از ســِر  گاه از ما پیشــی می گیرد،  کار می کنند و از آن ها الهام می گیرند. شــهر  چوب یا زبان1 
گاه از خالِل افســانه ها، خود را باز می ســراید، و نــام او هم چون  شــوخی خــود را تکــرار می کند، 

رودخانه ای بر فراز دشت های بلند جاری می شود.
به ندرت ممکن اســت این پرســش را داشــته باشــیم که چگونه یک شــهر، شــاعرانۀ ما را 
درون ِســحر جذابّیتش فرو می برد. یا بهتر بگوییم: پس از برشــمردن تمام فضیلت های یک 
گفتنی برجای می ماند، چیزی هم چون یک عطر، هم چون یک  شهر، چگونه در آن چیزی نا

موسیقی آشوبگر.

1-langage



بخش اول
شاخص ها و مواضع

1
17دربارۀ رویکردی ابژکتال به شهر

31

39

71

79

89

105
7
پیش روی های شهری

6
شکل های قدسی شهر

5
شرایط رمز گشایی از فضاهای شهری

4
 شهر تقدس باخته  و شهر تقدس زدا

3
جبر شاخص ها

2
منابع و سنت های شهری




