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میوانداشتغذابهآعتنناییچندهر.خورندمینهاربرجرستوراندراغلبموپاساندوگی•
داردحقیقتارماینوببینمرابرجنیستممجبورکهاستپگاریسدرجایییگانهجااینگفت

ازباشدکهضاییفهر.نبینیرایافلبرجتاآورهعملبهاندازهبیهاییاحتیاطپاریسدربایدکه
واهبامازاندازیچشمهرباشیکهجاهرباراندر.آفتابیوبارانیروزهایدرابرومهوخال

درشدهادغامداردحضوربرج.کندجداآنازراتوکهباشددرختانهایشاخهیاهاگنبد
درکلمهیحقیقمعنایبهبدهینسبتآنبهخاصیصفتدیگرکهزمانیتاروزمره،زندگی

.تچراسچونبیومسلمخودشواماداردمعناییچهپرسیدتوانمیابدتاکهگیردنظر
•   .

انگی دو موپاس



راسطوراینننوشتکهزمانیازنیفتدبرجبهتواندتمیروزاززمانیدرپاریسیهرنگاهعملدر•
شبکهایلحظهدردرستوامپنجرهقلبدرونداردحضوررویمپشیبرجامکردهآغاز

انکارارحضورشوکندپنهانشنظرازتاکوشدمیظاهربهوسازدمیتاروتیرهراآنژانویه
یرونبوزنندمیچشمکنوعیبهاندچرخشجالدرسرشدورکهنورباریکشعاعدو.کند
یکیکیبهپاریسفرازازمراوبودخواهدجاآننیزشباینطولتمامیدر.ترواندمی

.زدخواهندپیوندآننددیدنحالدردانممیکهدوستانم



دربرج.ستارقیبرحاستآناستوارهرگزاوکههستیمچرخانهاییپیکرهبرجباقیاسدرما•
کهارضکرهازجاییهردروپاریسکلینمادعنوانبهنخست.داردنیزحضورجهانئتمامی

انجامفرانسهبهیسفرهیچاسترالیاتامیانهغربازاستحاضرشودبیانایماژعنوانبهبایدپاریس
آنکهنداردوجودهفرانسدرفیلمییاپوستردرسیکتابهیچبرجنامبهطریقیبهمگرشودنمی

،فزونتر.ارددتعلقسفرهمگانیزبانبهبرج.بداندفرانسهکشورومردمعمدهنشانهعنوانبهرا
وسادهشکل.دگذارمیتاثیربشریایماژخزانهترینکلیدراشپرایسیصرفاتجلیورایبرج

نهدمیآندوشبرراپایانبیرازیورمزبارآنبدوی

ایماژ کلی ترین خزانه ایماژ بشری



ی برج فی نقهس و بر حسب ان چه تخیل مار را مجدذوب می سازد نماد پاریس را بر دوش ان م•
ویهای برج، فی نفسه و بر حسب آن چه تخیل ما را مجذوب می سازد و یا مسیرهای بزرگ ر. نهد

ارد که برج نشانه ای ناگزیر است همان طور که هیچ نگاه پاریسی وجودئ ند. ما تالق می کند
ذیرا نشود و از مجبور نباشد با آن مواجه شود، هیچ تخیلی نیز نیست  که دیر یا زود شکل برج را پ

ندف اغلب مدادی بردار وب گذار دستت یا به عبارت دیگر  انیدشه هایت پرسه ز. آن مایه نگیرد 
لوده یگانه اوقات  برج است که اظهر می شود فرو کاهیده به  آن خط مستقیمی  که کارکدر رمز آ

. اش،  همان طور که شاعران می گویند، پیوند دادن حضیض و اوج با زمین و آسمان است



هر )برج ایفل این نشانه ناب ذاتا تهی گریز ناپذیر است زیرا که به معنای همه چیز است برا ینفی•
ثل چن چنین وسوسه ای نادر است و زیرا که این  نماد به هیچ چیز در ما لطمه نمی زند  باید م
ه یگانه موپاسان بر باالی آن شوق  و به اصطالح  خودرا با او یکی کنی  برج همچون خود ادمی ک

مرکز آن یگانه نقطه کور نظامی بصری است که خود. کسی است که نگاه خود را نمی شناسد
ی تازه اما در این آهنی که به نظر می رسد  برج را محدود کند او قدرت. است  و گاریس محیط آن 

ود به چیزی که هر زمان به ان دیده می دوزیم،  هر مزان از آن بازدید می کنیم ، خ. کسب می کند
. دیده بان به او می نگرد و به عنوان چیزی بر می سازد



کهتعدی،موالزماست،کاملیفعلشود،میدیدهکهاستنگاهیبیندمیکهاستچیزیبرج•
تناقض(یمگویمیبامزهابهامییادستوردرکهطورهمان)فعلیبنایهیچ،کارکردیهیچاندر

.نیست

، فعل کاملی است
الزم و متعدی



کهزیراکندمیمبدلهیگانیادکاتنیبهرابرجونیستافتااهدهپتاپیشوجههیچبهدیالکتیکاین
کندمیتولیدچیزهادیدنبرای(چشمیادوربین)خالصکارکردیهایارگانیسمیامعموالجهان

پنهانچهآنبهایاسطورهشکلیبهبینندمیآنچهوکندمهیاتواندنمیرامنظریهیچخودکه
کهکندیمتولیدتماشاییمناظرییا(پنهانشاهدمضموناستاین)خوردمیپیوندماندمیباقی
.استافتادهفروتماشاییامرمحضانفعالبهواستکورخود

اسطوره



ازیکیهکاستاینو)کندمیتخطیشدندیدهودیدنعادیجداییاینازتفکیکاینازبرج•
چیزیبرجیابد،میدستکارکرددواینمیانقاهردورانیبهبرج(آنایاسطورههاینیروی
نظمدر.داراسترابیناییجنسیتنوعدوهرگفتتوانمیاصالحااشدربارهکهاستکامل

جذبرامعنارجب.بخشدمیبدانداشتنمعنابرایعظیمقابلیتی{برج}مشعشعحالتاینادراک،
میایفاشکوهرینقشبرجداللتعاشقانبرایتمامیبرایرابرقبرقگیرکهشیوههمانبه.ندمی

معناهااینمردمو)ریزدمیمعناآندروقفهبیادمیکهشکلینقشیعنیرا،نابدالنقش.کند
(.کشندمیبیرونتاریخشانورویاهایشانومعرفتشانازخودوارادهبهبنارا

نظم ادراک



ی بشر فردا چه چه کسی می تواند بگوید که برج برا. بدون هیچ معنایی برج متنای و ساکن است•
ز نماد  چیزی از خود بشر  نگاه، چی. خواهد بود اما تردیدی نیتس که او همواره چیزی خواهد بود

ر و این است مدار گردش نامتناهی کارکردهایی که به برج مجال میئ دهد هموارخ چیزی دیگ
.  چیزی بسی بیش تر از برج ایفل باشد



عقلازایدب.سازدمیبدلتامیادمانیبهراانکهعظیمرویاییکارکرداینبراوردنبرایبرج•
فایدگیبی.باشدهفایدبیکامالیادمانیبرجکهاستاینپیروزمندانهقرارشرطنخستین.بگریزد

حتیبرجپذیرفتنینوساختگیحقیقتینوعییعنی.استشدهتلقیرسواییمبهمایشیوهبهبرج
برایزماننآدرکهصفتی.شدشماتتاش،فایدگیبیسبببه.شودساختههکهاینازقب

قداماتاگراییتجربهوعقالنیتوقفهکهروحیدورهانروحبودکافیآنکردنمحکومئ
باشدهنریشیآشکاراکهاینمگرنداشت،رافایدهبیشیمفهومتحمل.بودبوژواییبزرگ

بهپاسخدرل،ایفگوستاوسببهمینبه.باشدهنریشیبرجکهرسیدنمیهمکسیفکربهو
.کردتفهرسرابرجایدههایفایدهتمامیوسواسباخودطرحازدفاعدروهنرمندانشکواییه

بی فایدگی برج به شیوه ای مبهم رسوایی تلقی شده است



های اندازه گیری. همان طور که از مهندسی انتظار می رود جچملکی آنها فایده های عملی بودند•
دو و الکتریک  آیرودینامیکی، مطالعه مقاومکت مصالح، کالبد شناسی  صعود کننده تحقیق رای

سلم مسائل ارتباطات از راه دور، مشاهدات هواشناسی و جو آنها در این فایده ها بی چون و چرا و م
سب کرده اما در قیاس با اسطوره عظیم برج و یا معنایی انسانی  که او در سراسر جهان ک. هستند
..  مضحکه ای بیش نیتسند. است



مرتبهدبلنوواالعلماسطورهنزدکهاندازههرگرایانهفایدههایتراشیدلیلکهاینسبب•
چیزیباشدکاملانسانتاسازدمیقادرراانسانکهعظیمیتحیلیکارکردباقیاسدرباشند،
بلکه.نشدابرازامستقمیآنبودنعبثعیندرکارمعنایبار،هرمثلنیزباراینهمهاینبا.نیستند
ادمیاند،دیمیمفدوعقالنیجدی،هیاتدرراخودبرجایفل.گردیدعقالنیفایدهعنوانتحت

تابیعیطکامالایشیوهبهکهمگرداندندبازاوبهعظیمیباروکرویایهیاتدراربرجاین
رفتپیشعقالنیغیرامرمرزهای

یده دلیل تراشی های فا
گرایانه



ی تحیل و تجل. این جنبش دو گانه جنبشی عیمق است معماری هعموارهخ رویا و کارکد بوده است•
ر رویای اغلب د( خاصه در امرکیا و انگلستان)ابزار آسایش حتی قبل از تولد برج قرن نوزدهم 

ات تکنولوژیک زیرا که این قرن وقفه معجر. بناهایی فرو یم رفت که بلندیشان شگفت آور باشد
اندکی قبل از ساختن 1881در سال . فتح اسمان بار دیگر بشر راب هب دام انداخته بود. شده بود

.  برج معماری فراسنوی طرح برجی آفتابی را ریخته بود



متکیناییب{مصالح}برکهزیرا–.رفتمیشماربهآمیزجنونتکنیکینظرازکهطرحاین•
برکهآتشیبودبناسویکاز.شدمیتوجیهعملیمندیفایدهسبببهکامال–اهنبرنهوبود
وگوشههر(بودهپیچیدشکبدونکهتظنیمی)هاآینهتظنیمطریقازشدمیافروختهبربناقله

همچونکه(تابافبرجاینمرتبهآخریندیگرسویاز.بخشدروشناییبهراپاریستاریککنار
قرارمعلوالنادهاستفموردآفتابگیریمحوطهعنوانبهبایستمی(.داشتبندیپاهزارایفلبرج

.کننداستفاده«کوهستانهوایهمچونپاکهوایی»آنهوایازآنانوگیرد
بیویرویایکارکردازطرحاینلوحانهسادهگراییفایدهبرجموردمثلنیزموردایندراما•

.نبودجداشدنیبود،انایجادبخشالهامعمالکهنیرومنیدنهایت

فایده گرایی
ساده لوحانه



 Babel)ی فایده هیچ کاری نمی کند مگر پنهان کردن معنا ، بنابراین می توانیم از عقده بابل•
Computer )رتباط  با حقیقی در آدمیان سخن بگوییم گمان می رفت که برج  بابل در خدمت ا

هی می رسید و خدا قرار گیرد، با این همه بال رویایی بود  که به ژرفاهایی بس عظیمتر از طرحی اول
اخر آن به مجرد ان که این رویای عروجی عظیم از تکیه گاه فایده گرایانه خود رها شده و دست

.  چه باقی ماند بابل های بی شماری بود که نقاشان ترسیمش کردند



کهگامیهنسیاقهمیندر.چیزهاستژرففایدگیبیساختنآشکارهنرکارکردکهگویی•
جاایندر)شدآزادبودندشدهتولدشسببکهعلمیمالحظاتیازبالفاصلهنیزبرج

قدعظیمیسانیانرویایمیاناز(باشدمفیدبایستمیواقعدربرجکهندارداهمیتیکوچکترین
راانکهنیادیبفایدگیبراو.بودندآمیختههمدرپایانبیجانداریمعانیآندرکهافراشتبر

استاقظیتنچه–برآمدندآنپیدرابتدادر.شدچیزهبازداشتمینگهزندهبشریتخیلدر
برجواقعدر.نیستبیشایاستعارهکهسازندبدل»علممعبد»بهراانکه-تهییادمانیمفهمو

درنهندکنمیشرکتمناسکیهیچدر.استصفردرجهنوعازیادماننوعینیست،چیزهیچ
دردیدنبرایچیزهیچکنیبازدیدموزهعنووانبهبرجازتوانینمیهنریدرحتینهکیشی
کهتاسبازذدیدکنندگانیپذیرایسالههمهتهایمانیاداینهمهاینبانداردوجودبرجدرون

استپاریسدرنماسیخانهبزرگترینتماشگرانازبیشتربسیولووربازدیدکنندگانبرابردو

مناسک



برج(آنتاصالاستاینو)کهرویاییدرشرکتترویم؟برایمیایفلبرجبازدیدبهچراپس•
برجبهشدنواردنیستمعمولیتماشاگاهبرجآنحقیقیموضوعتااستآندهندهشکلبیشتر

کاوشونیافتدستاندازیچشمبهاستژرفهمکهایشیوهبهآندورگشتنآنازرفتنباال
بصریجوییهمخاطربهتوریستیآدابتبدیلیعنی(استپیکرودربیبناییچندهر)آندرون

بپردازمآنیغایمعنایکهبرجعمدهنمایندکارکردبهگیرینتیجهدرکهآنازپشهوشمندانهو
.بگوییمسخنگانهدوکارکردهمینازایجازبهخواهممی

مخاطره جویی 
هبصری و هوشمندان



راپاریسجوهروعینبهکهاستبلتداییبهرفتنمعنایبهبرجازبازدیدنگردمیپاریسبهبرج•
کالهوهایمهتابعادتبهبنااستاصیلیادمانیبازبرجدرجاایندر.چشیدوفهمیدکرددرک
را-هانگلجها،درهها،آبی–آنعناصرکهطبیعتفرازبرکههستندهاییتماشاگاههافرنگی

خوشایهمنظربهدستیابیپیدرکهتوریسمکهیگونهبهآورندمیگردخودپایزیردر
مشرفشهربرهکطبیعتبرنهبرجامااستگراطبیعتشناسیاسطورهمتضمنیقینبهشاتس

میبازدیدآنازکهاستتماشاگاهایازعبارتکهجایگاهیسبببهدرستبرجهمهاینبااتس
اسطورههبوسازدمیبدلمنظرهبهراآدمیانانبوهاوکندمیبدلطبیعتنوعیبهراشهرشود

.افزایدییتسکیننوعیوهماهنگینوعیرمانتیکبعدیعبوسغالباشهری

اسطوره شناسی طبیعت گرا



ند که در طبیعی بزرگی می زپهلوی مضامین آن ، شهر پهلو به از و با آغاز کردن دست برج به •
د از برج آدمی است اقیانوس، طوفان کوه ها برف، رودخانه ها و بنابراین بازدیکنجکاوی معرض 

بلکه مقدس باشد مانند بازدید از بیشتر یادمان ها تماس گرفتن با چیزی نیست که از لحاظ تاریخی
ای پا نیست برج جانسان جدید است یعنی طبیعیت ساخته از فضای طبیعت تماس گرفتن با 

است که بر اثر انسانیبلکه محصول این امری . یادگاری نیست سخن کوتاه چیزی از فرهنگ نیست
طبیعی تبدیل شده استبه امری بدل می کند نگاهی که آن را به 



ادبیاتدربارننخستیبرایکهبخشدمیتحققراخیالیبرجکهگفتتوانیمسببهمینبه•
کهسازدمجسمراپیشرفتیقبلازکهاستآنبزرگهایکتابکارکردغالبا)بوددهشمتجلی

واقعبهبرجاحدثازقبلسال50نوزدهمقرن(آوردمیدرعملبهصرفاراآنهابعداتکنولوژی
panoramic)نماسراسربینش(کهنبسیارشاید)خیلآنهادرکهکردهخلقادبیاثردو

vision)گوژپشتیبخشازبودندعبارتاثردواین.شدمندبهرهبزرگشعرینوشتارتضمیناز
Tableau)گاهشماریانواعهمچنینونگریستمیپاریسبهکلینظریباکهنتردام

chronographique)میشلهاثر.



ایناستودنیستفراسنهدربارهدیگریوپاریسدربارهبزرگکلیبینشدوایندرچهاناینک•
بهراورزیدیشهاننظیربینیرویسراسرنمابینشکهفهمیدندروشنیبهمیشلهوهوگوکهاست

بالدرنگتواندیمبرجبازدیدکنندههرکهکلینظر.افزداستنهفتهارتفاعدرکهزیباییآرامش
همینبهدندیبرایفقطنهواستخواندنبرایازکهکندمیاعطامابهراجهانی.بابدخودبرای
.استمطابقبیناییدوبارهجدیدحساسیتباامراینکهاستسبب

جهانی را به ما اعطا می کند که از برای خواندن است



میانبهرفتنمعنیابه(آوردیادبهراروسوستودنیهایگردشازبرخیتوانمی)سفرگذشتهدر•
ویسندگاننکهنظرکلیتعدادعکسبرامابود،هاچیزاماخیزشازنوعیفقطدیدنوهااحساس

راریهوانوپیدایشهموبرجساختنهمگوییکهچنان-کردندعرصهمابهراآنرمانتیک
ساختاردرراچیزهاوبرویمفراترهااحساسازکهدهدمیمجالمابه-باشندکردهپیشگویی
.کنیممشاهدهخودشان

روسو



یخ زاده که در همان قرن و احجتماال از  همان تار) بنابراین همین آثار ادبی  و معماری ساخته خیال •
اریس و پ. ظهور این بینش جدید و این حال و هوای اندیشهد ورزانه را میسر ساختند ( شده بودند

ون این که بد. به چیزهایی مفهم بدل شدند( و زیر نگاه برج)فرانسه زدر زیر قلم هوگو و میشله 
د چیزی از مادیت خود را از دست بدهند که تازگی انها در همین است مقوله جدیدی پدید آم

اختار یعنی انتزاع انضمامی افزون بر این، این همان معنایی است که امروزو مامی توایم واژه س
.  بدهیم پیکره هایی از شکل های فهمیدنید



گراییاختسبداند،کهاینیدونبرجئبازدیدکنندههرنثر،باژوردنمسیومواجهههمانند•
پاریسیردبازدیدکننده(داردنمیبازهستندچهآنازراساختونثرکهعملی)کندمیعملرا

اندشدهاختهشنکهجهتآنازرااینقطهانگیختهخودکششیبهاستگستردهاوپایزیرکه
عنواناوهبراخودپاریس.زندمیپیوندیکدیگرباراآنهاتواندنمیهمهاینبا.سازدمیجدا

ایدبگرمشاهدههمهاینبااستورزیاندیشهمعرضدرواستآمادهذاتاکهنمایاندمیچیزی
کندیمعطاپاریسبهبرچکهسراسریمظریازچیزهیچ:سازدبرخودذهنهایکنشباراآن

یکسازدمیآگاهخودوبیدارراآنتوریستفروتنانهنگاهکهذهنکنشاین.نیستمنفعلتر
رمزگشایینامچیز

ه نگاه فروتنان
توریست



بهآقانابجنامبهپیشهاسالکهحساسای>بورژنامبهمولیرنمایشنامهقهرمان:ژوردنمسیو•
دررهاسازسریخواهدمیکهاسترسیدهدورانبهتازهژوردنموسیو.استشدهترجمهفارسی

کالماوادبیاتمعلم.شودمطلعمختلفعلومازتایگیردمچندیمعلمانسببهمینبهوآورد
پسچیستعرشدانممیمنکهگویدمیژودنمسیونثروشعرکندمیتقسیمنوعدوبهرابشری

مسیووویدگمیاوخودکهاستجمالتیازعبارتنثرکهدهدمیپاسخمعلم.بگوبرایمنثراز
!ندارمخبرخودموگویممینثردارمکههاستتسالمنپس.گویدمیشگفتیکمالباژوردن



ازکهاژایمبگشاییمراآنرمزکنیممیتالشماکهاستایماژیچیست؟واقعدرنماسراسر•
برجدردهیمتشخیصراعطفنقاطشناسیمبازراشدهشناختههایمکانتاکوشیممیآنطریق
یابد،میمتداداپایینتاشابوازکهداید÷خواهیدراایتپهتمامی.کنیدانتخابارمنظریوایفل

غیبتهمینوبینینمیراآنکجاست؟نصرتطاقامااستواقعبولونیبیشهکهجاییآن
ساختارازکهاینقطهاینیافتنبرایکنی،وارسیدیگرباریکراسراسرنماکهکندمیوادارت

.استغایبتو

ساختار تو



خیزدمیبرارزهمببهبینیمیانچهبا(باشیداشتهپاریسنقشهازاستممکنکهدانش)تودانش•
بههااحساسوخاطرهوادارساختنبرباز.نیستاینجزبهچیزیورزیاندیشهمعناییبهو

رویروبهعناصرشکهمشابهی.شودساختهپاریسازمشابهینوذهندرتایکدیگرباهمکاری
آن،آنردکهناشیفضایهماندستبهکردهگیریجهتهذامعکلی،باواقعی.هستندتو

وپیچیدهشتسربهماروایناز.استنشاتهتوبرایفضااینکهزیرااندشدهدادهتوبهعناصر
.استآمیزدوجمنظریسوازیکمنظراین.شویممینزدیکنماسراسرمنظرتمامیدیالگتیکی

هیچبتدائااوبلغزدپاریسپیوستهایکماژطولتمادرنوعیوآهستگیبهتواندمیکهزیرا
شدهدرکارتفاعنعمتپرتودرکهراگیاهیومعدنیئقشعظیمالیهاینتواننمیرخدادی

.افکندیمدرخاصازایبهمابهراذهناستمرارهمیندیگرسویازامابگسلد،وبرآشوبداست



راهاشانهنآندروندربایدما-شودگشودهرمزشکهاستآنانتظاردرپیوستارایندرکهزیرا•
میقطعزمانیینقاشبهشناختیزیباییعلقه.کردمصرفهنریاثریعنوانبهروندنوعی.بیابیم
.ازشناسیمبایم،کشیدهبیرونخوددانشازکهراخاصینکاتآندرکنیممیتالشماکهشود

لذتبهاعترافدتردیهیچبی.استگستردهبرجپایدرکهداردزیباییپاریسکهامراینگقتن
نمیبازراچیزیاندنشدهمربوطیکدیگربهزیاببیبهکهفضاهاییجزبهکهاستهواییبینشی
برابردرشمچورزانهاندیشهصرفاتالشپوشاندنفردمعنایبههمچنینامراینگفتناماشناسد
نعمتهکزیرا.استشدنسپردهخاطربهوشدنمشخصوشدنتقسیمنیازمندکهاستچیزی

برابردرذهنپرسندهسرشتازگریزبرای(نیسترفیعتماشگاهیازخوشترچیزهیچ)احساس
.نیستبسندهایماژ

سرشت 
پرسنده ذهن



بیشتر این خصوصیت اندیشه ورزان  عام بینش سراسر بین با پیدده ای که در پی خواهد آمد•
.  کرده اند صتدیق خواهد شد پدیده ای که هوگو و میشله  به سرچشمه اصلی نظر کلی خود بدل

ود را در از افراز برج ذهن خ. دیدن پاریس ازباال به طور مسلم به معنای تصور نوعی تاریخ است
گستره حال رویا بافتن در باره تغییرات جهش گون چشم اندازی می یابد که در بابر چشمانش

ت  است ذهن از خالل شگفت انگیز بودن فضا به درون مرز و راز زمان می جهد   و به خود رخص
ستمرار زمان این نفی ا. می دهد که تحت تاثیر نوعی تاریخچه شخصی خود انگیخته قرار گیرد

و در سطح ( ق نیستکه تکلیفی شا)بگذارید به پس ابزگردیم . است که به سراسر نما بدل می شود
حظه بزرگ چهار ل. معرفت متوسط قرار گیرد و پرسشی معمولی از سراسر بین پاریس بپرسیم

ماقبل نخسیتن لحظه از آن. بالواساطه  در منظر یدد ما یعنی در معرض آگاهی ما قرار می گیرد
سخت از تاریخ است پاریس در آن زمان پوشیده از الیه ای از لب بود که اندک ئ نقاطی صلب و

نی خود آن بیرون زده بود بازددیکننده ای که در طبقه اول  برج قرار می گیرد به محاذات بی
. دیدسطحی از امواج  و جزایر کوچک پراکنده ای را خواهد 



یعنیستدورددررنگآبیبلندودرداشتناممونمارتکهپردرختیجزیرهوپانتئونتوال،)•
این.کندمیظهورآبگونشپایهازکهببیندرابرجباالییطبقهدوتواندمیبرودنتردامهایبرج

کهزیرااستشدهحفظماروزگارتانمایدنطوربهاصطالحبهآببابرجتاریخیقبلمانسبت
کردهاملک(اونیورسیتهخیابانتاراآنوشدهساختهسنرودباریکخمدرایاندازهتابرج

دومین.استآنهایپلنگهبانورودخانهچهرهازبخشیکهرسدمینظربههنوزواست
نتردامبرجکهگفتزمانیکوکتواستوسطیقرونآنازاستخفتهبرجنگاهزیرکهتاریخی

نیستشهریادمانترینبلندپاریسجامعکلیسایچندهر.است{سنرود}چپساحل
.دهدمییلتشکراجفتیبرجبااما.بلندترند،کورساکرهپانتئون،،انوالدیهایساختمان)

عمالکهلوریفولک.استبازنشاختهرازوجیتایناصطالحبهوتریستیفلوکرونمادینزوجی
کاهدمیفروجامعشکلیسایوبرجشبهراپاریس



فشردهزمانیمبینهموارهوسطیقرون)گذشتهقبالماستشدهساختهتقابلحولکهنمادی•
استدرنیتهمنشانهکهآهنبااستجهاندمتبهکهسنگتقابلحالاینبا(.استبودهومتراکم

وداردتعلقلمهکوسیعمعنایبهتاریخبهکردقرائتبرجفرازازراآنتوانمیکهلحظهسومین
.استاشتهدامتدادنصرتطاقتاانوالیدازامپراطوریتاتاازسلطنتکهزیرانداردایممیزیوجه
میراآنانسویفردبستانیکودکانکهتاریخیهمانیعنیاستفرانسهتاریخدقیقاتاریخاین

پاریسهباستحاضردبستانیکودکانخاطرهدرآنهایدورهازبسیاریکهتاریخی.آموزند
.شودمیمربوط



هشدساختهحالدراکنونهمکههمانیاستپاریستاریخچهارمینشاهدبرج،اخردست•
هاینشانهدادننشانبهبنا(تلویزیونورادیوساختمانیونسکو،)مدرنهاییادمانازبرخی.است
ار(فلزشیشه،)َناسازگاراجساماینساختنهماهنگامکانبرجواندکردفضاایندرراآینده
وهانگسبااندشدهساختهفلزوشیشهازکهجدیدیاشکالهماهنگییعنی.کندمیفراهم

ترسیمایابسترهقاشیهمچونراخودبرجنگاهزیردرزمانطیدرپاریس،گذشتهگنبدهای
تراسجواردراندماندهجایبردورگذشتهازکهسیاهیهایمستطیلآندرکهاستکرده

.اندآرمیدهمدرنمعماریسفیدهایگوشه



نمایسراسرردنکپربهتخیل.کردمعینرافضاوتاریخبهمتعلقنقاطاینچشمبرجفرازازکهزمانی•
ازبرخیکندمیمداخلهکهچیزیگاهآناماکندمیعطاساختارآنبهدهدمیادامهپاریس

مودیوسآسهمچون.ایستادپاریسفرازبرکهزماتنیبرجبازدیدکننده.استانسانیکارکردهای
گیزندکهراعظیمیپوششکهشودمیتوهمایندچار(یهودیاسطورهدراهرمینانازیکی)اهریمن

شودمیبدلایصمیمانهروابطبهشهرآنگاه.زندکناربهاستکردهپنهانراانسانهامیلیونخصوصی
افقیمخبرکهبزرگقطبیمحوردر.کندمیرمزگشاییراپیوندهایییعنیهایشکارکرداوکه

رازدانسانتنبلندایدرکهطورهمان.اندکردهمحصوررایکدیگرناحیهسه.استعمودرودخانه
زندگیمونمارتپایدرباالدرلذت.اندگرفتهقرارهمکناردربشریزندگیکارکردسهکشیده
راستوچپدرسپسوپانتونگایدرپاییندرتحقیقومعرفتاپراگرداگردمرکزدرکتیوتجاری

.داردوجودسکونتوسیغمنطقهدرمحافظدستپوشدوهمچون.پوشاندمیفورحیاتیرامحوراینکه
شدهمشاهدهنونسوبولونیدرختپرنواردردورترکمیوکارگرانبهمتعلقدیگریومعمولییکی
.یابندگسترشغربجهتدرتاانگیزدمیبرراشهرهاقدیمیکهنفانوننوعیکهاست



ق جایگاه شر. در جهت غروب آفتاب  در این سمت است که بخش ثروتمند نشین امتداد می یابد •
وری می کند  به نظر می رسد که برج با جای گیری اش در نهان از این حرکت پی. فر باقی می ماند 

ما را چاره حرکتی که پایتخت. می توان گفت که در حرکت به سوی غرب با پاریس همرا است
ب و ای از آن نیست  و حتی شهر را به سوی قطب تحول  خویش دعوت می کند به سوی جنو
را به غرب به جایی که آفتاب گرم تر و بدین سان در این کارکرد  رمزآلود بزرگ هر شهر ی

رتر از به تن ان و اندکی دو. برج که به مغز اشت. موجودی زنده بدل می سازد شرکت می کند
کل ساختار منطقه حیاتی که قرار دارد فقط شاهدد است نگاهی که محتاطانه، با آت علم باریکش

.جغرافیایی  و تاریخی و اجتماعی فضای پاریس را تثیبت می کند



نوعیبلکهنیستذهنیکنشیفقطدهدمیانجامراآنبرجنگاهکهپاریسازرمزگشاییاین•
سفرییننخستمساویآنفرازازپاریسدرتاملبرایبرجازرفتنباالهستنیزکردنآغاز
ههسالگی12درجوانایفلکندفتحراشهرتاکشاندپاریسبهوالیتازراجوانمردیکهاست

.ندککشفراپاریس«جادوی»تاکردهموارخودبردیژونازراخددسفررنجخودمادرهمراه
هنرهاها،زشارهافلذتبرترنظمبهرفتنفراحرکتمامی.زاستممتاپایتختبرخیکهشهر

شودمیموجبراتجمالتو

رمزگشایی 



بهدورونشانکهمعنابدین.سازدمیراآدمیآنشناختکهاستگرانبهاییجهانجهاناین•
بسیارایاسطورهتردیدبیاستاسطورههمین.هاستمسئولیتوهااحساسحقیقیزندگی

برجازکهتیتوریسبرایکنیمتصدیقراآنوجودکهدهدمیامکانمابهبرجبهسفرکهکهن
چشمانشپیشازعمدیوفردیتاملاثربرکهپاریسیباشدطبعمالیمهماندازههررودمیباال

بابارمانقهرمانانازیکی)ِراستینیاککهداراستراپاریسیآنتزخبریهنوزشود،میظاهر
تمامیانمازبنابراین.شدومالکشطلبیداشمبارزهبهشدمواجهآنبا(بالزاکاثرگوریو

تکلیفبهابنکهاستیادمانیبرج.کندمیبازدیدازانشهرستانییاخارجیفردیکهجاهایی
.استمعرفتبهدستیابیبساواستمدخلبرج.داردقراراوهایبازدیدصدردر



کهاسکمن.استبرجازمسلمبازدیدمناسکاجرایهمانکهکندبرجنثارقربانیبایدآدمی•
دهدمیهاجازکهاستجاییحقیقتبرج.زندبازسرآناجرایازاستقادرپاریسیفردفقط

میجمعراپایتختجوهرهشودمربوطگاریسبهبرجکهزمانی.گرددقدیمازعضویکسهر
.استکردهنثاررااشفدیهنخستینکهکندمیتقدیمایبیگانهبهوکند



ود برج می رویم اکنون به پارییسی که از فراز برج د رآن تامل شدهاست پشت می کنیم به سوی خ•
رای توریست ب. به عنوان شی زندگی می کند( قبل از آن که به عنوان نماد بسیج شود)برخی که 

معموال هر چیز ی  در وهله نخست نوعی اندرونی است زیار که یهچ بازدیدی بدن کاوش در
خویش است بازدید کلیسا موزه قصر،  بیش از همه چیز محصور کردن. مکانی سربسته وجود ندار

ورود . ستگردش کامل در اندرونی مطابق است با پرسشی که برون مطرح می کندد  یادمان معما»
. تصاحب ان است. به آن راه حل است



بهسفرخصوصدرکهشناسیممیبازراایاولیهکارکردهمانتوریستیبازدیددرماجاایندر•
قدموانددهشمحصوریادمانیاندرونیدرکهکنندگانیبازدیدگروه.شدیممتوسلبدانبرج

کاریازهتبهشبیهکامالکندمیتعقیبشدنخارجازقبلراآندرونیهایخموپیچقدم،به
ناوتاریکراهیاولیه،بنایازاستمجبورواردتازهمخصوصمنزلتبهدستیابیبرایکهاست
حصرریستیتومراسمدرهمچوندینی،تشریفاتدربنابراین.کندعبورانازوبگشایدرااشنا

محصورآندرونتوانمنیاستمتناقضچیزیبرجنیزجاایندر.استمناسکازتابعیشدن
بییزیچدرونتوانمیچگونه.استانبازساختاروآنطولشکلبرجمشخصهکهزیراشد
رفت؟مستقیمخطیبازدیدبهتوانمیچگونهشد؟محصورپیکرودر

کارکرد 
اولیه 



ستفاده کنیم  ما قبل از این که  از ان به عنوان رصد خانه ا: اما به یقین برج مورد بازدید قرار می گیرد•
ندرونی می درون ان درنگ می کنیم چه پیش آمده است؟ چه بر سر آن کارکرد اکتشافی بزرگ ا

ی تان گفت آید هنگامی که آن را به این یادمان خالی و بی در و پیکر به کار بندیم بنایی که م
جوهره آن بیورنی است؟ 



دهد،مییقتطبمتناقضیادمانآنباراخودچگونهمدرنبازدیدکنندهکهامراینفهمیدنبرای•
میچهاوهببرجکههستیماینمشاهدهنیازمندصرفاماشود،میعرضهاوتخیلبهکهیادمانی

دیدگاهینااز.بیندمیچیزمنزلهبهبلکهتماشاگاه؛منزلهبهراآنآدمیکهآنجاتایعنیدهد
شمارندهکنعرضهبرجاستتکنیکینظمیاولنوعاستنوعدوازنهدمیپیشبرجآنچه

مهندسنایببهکنندهبازدیدکهایگونهبه.هاستتناقضبهترعبارتبهیاهاکنشازمشخصی
واسترجبچهارپایه(نداردتعجبیبودنجسمکهاینبهتوجهبا)اولوهلهدراینهاشودمیبدل

آنازموربحالتایناستمعدنیمصالحدرفلزیستونهایموربکامالرفتنفروویژهبه
هنقطآنبودنعمودکهایگونهبه.شودمیقایمشکلیموجدکهاستالعادهخارقجهت
زدیدکنندهبابرایدنیاتکاپوینوعیجاایندروکندمیمحوداردموربشکلیکهراآنشروع

تاسشگفتیکمالباعثهاآنبودنموربکههستندهاآسانسوربعد.آیدمیوجودبه



شکلیهبرودمیباالمکانیکیشکلبهآنچههرکهاستآنمستلزممعمولیتصورکهزیرا•
شدنودهگشیکی.دهدمیرخواقعدورودمیباالهاپلهازکهکسیبرایوکندحرکتعموی
اندبرجدهسازنکه،هاپیچآهنی،هایتیرهاصفحهجزییاتتمامیازفراخبسیاستایمنظره

بهپاریسهگوشهرازکهمستقیمشکلاینچگونهکهاستامراینرویتشگفتیدیگریو
قسمتومتقاطعبخشهایپیوسته،همبههایتکهقطعات،ازشود،میدیدهمحضخطیصورت

واقعیبه(ممستقیخط)نمودیکاستنفرورخدادیعنی.استشدهتشکیلشماربیمتنوعهای
سطحادهسگسترشکهرمزگشاییازنوعی(کجوشکستهمصالحازایمجموعهیعنی)ِانضد

راگ،صورتانحنایآنهادرکههاییعکسآنمثلدرست.کندمیمهیاراآنبصریادراک
ازکهاستشدهتشکیلکوچکیمکعبهزارانازکهشدخواهدمعلومکنیمبزرگراعکس
.استشدهتابیدهنورآنبهمتفاوتزوایای



مجموع ای . دبه شرط آن که او دل خود را به او بسپار. بنابراین برج به عنوان چیز برای مشاهد گر•
. ت همراه استاز تناقض ها را فراهم می کند یعنی انقباض مطبوع که با باطنی که با ان متضاد اس

نیکی آن، دومین چیزی که برج به عنوان چیز پیش می نهد این است که به رغم یگانه بودن تک•
آشنایی است از همان طبقه همکف  مجموعه ای از کسب و کار های » جهان کوچک »مقوم 

یمبو  و فروشندگان کارت پستال و یادگاری و زلم ز. کوچک  فرا رفتن آن را همراهی می کند
طبقه  اول بادکنک و اساب و باز یو عینک، مبشر زندگی ماسبانه ای هستند که ما مجددا ان را در

ی انجام می دهد رام یکی از کار هایی که کاسب.  به شکل  کامال استقرار یافته از نو کشف می کنیم
ک آنها فروختن  خریدن معاوضه، همان رتارهای ساده ای هستند ه ادمیان به کم. کردن مکان است

.   بر سبعترین مکان ها و بر مقدسترین بناها حقیقتا تسلط می یابند



آنبرکهانجیلازایفصهبهاستایاشاره)اندشدهراندهبیرونمعبدازکهرباخوارانیاسطوره•
وکسبچنانکهزیرااست،مهمایاسطورهعمال(راندمیبیرونمعبدازرارباخوارانمسیح

نمیبررستدیگراشیگانیگیکهیادمانیباعاطفیآشنایینوعیبراستگواهیکارهایی
وویمعنامرکه(استخاصاحساسایدرجهتاکه)استمسیحیاحساسبافقطو.انگیزد

هاینمایشهمچنینوبزرگدینیهایجنبشکهنایامدر.کندمیطردرااشناامرروحاین،
قبیلاز،اعمالترینروزمرهاینبروزمانعروهیچبهبودندعیاریتماممقدسمراسمکهتئاتری

بهنههمینا.یافتندمیجریانیکدیگرباهمزمانتفریحاتتمامی.شدندنمینوشیدنوخوردن
افسارگاهچهیسروروجشناینکهسبببهبکهتوجهی،بیواعتناوگریاباحهبرخیسبب

نبودگسیخته



تواندنمیتابوییهیچونیستمقدسیادمانیبرج.نداشتتضادیروزمرهامربایقیناو•
ایپدیدههکنیستتردیدیهمهاینباکندقدعنجاآندررامعمولیزندگیگسترشوبسط
وعموضغذا)برجدررستورانیکردنباز،مثالعنوانبه.داردوجودجاآندرافتادهپاپیش

مینظرهبداردمطاقبتوتناسبفراغتمعنایکلباکهایپدیده.هاستتجارتنمادیترین
در-دنشونظاهراراهسربرموانعیوتضییقاتاگرکه–استمدعالقههموراهآدمیکهرسد

برجارددنامآسایشکهاستهماناینوباشدخویشتفریحامکملومقابلنقطهجستجوی
فی)استمیقدیبسیاریاکهاستچیزیکهاستسببهمینازفروشواستراحتچیزیایفل

درکهسینمااتولمثخاصیامریکایینهادهایمشابه)مدرنبسیاریا(باستانیسیرکمشابه(المثل
بابرجاینبرافزون(بردلذتشبانههایطراوتوعذاواتوموبیلوفیلمازهمزمانتوانمیآن

عالیغذاهایتافتهگرتکنولوژیکهایازشگفتیبازدیدشوندهبهتفریحاتازمتنوعیطیفارائه
:سازدمیمتحدرابشریعمدههایجایگاهتمامینهایتدرنما،سراسرجملهمنو



غذاجانآدرویافترارویاجاآنتوانمی.کندزندگیذاتبهقایمتواندمیبرجخودکفایی•
.کردخریدجاآندر.زدپرسهجاآندرفهمیدجاآندرکرد،مشاهدهجااندروخورد

میفروافیبخیالبهراکودکانکهدیگریایاسطورهچیز)پیمااقیانوسمشتیمسافرهمچون
.کنداحساسجهانمالکهمهاینباوجهانازبریدهراخودتواندمیادمی(برد




