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مقدمۀ سردبیرمقدمۀ سردبیر



در  نشــریۀ روزنــه، مــا رویکردمــان را   
ــه  در مقــام یــک نشــرّیۀ دانشــجویی وابســته ب
ــاری  ــکدۀ معم ــاری دانش ــی معم ــن علم انجم
ــگاه  ــتی، ن ــهید بهش ــگاه ش ــازی دانش و شهرس
ــم.  ــاوت می دانی ــه ای متف ــاری از روزن ــه معم ب
ــا انتخــاب  در ایــن نشــریه ســعی داریــم کــه ب
موضوعاتــی کمــی دورتــر از معمــاری، درهایــی 
نــو بــاز کنیــم؛ موضوعاتــی کــه از پژوهش هــای 
اســت. در شــمارۀ  رایــج دانشــگاهی جــدا 
نخســت پرونــده ای بــرای زلزلــه گشــود شــد و 
ــود.  در دومیــن شــماره پــول موضــوع اصلــی ب
ــت  ــون در دس ــه هم اکن ــماره ای ک ــوع ش موض

ــت. ــاری« اس ــوران و معم ــد، »جان داری
ــکل گیری  ــاز ش ــان ها، از آغ ــا انس م   
حیــات، جهــان را بــا دیگــر جانــداران شــریکیم. 
ــه طبــْع شــامل معمــاری هــم  ایــن شــراکت ب
می شــود. بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه در 
ــه  ــی ب ــاز دوران صنعت ــاری از آغ ــای معم دنی
وجــود آمــده و روز بــه روز هــم بــر ســرعت آن 
ــۀ  ــارۀ رابط ــیدن درب ــود، اندیش ــزوده می ش اف
ــم. در  ــم می دانی ــوران را مه ــا جان ــاری ب معم
از  و  از معمــاری  از جانــوران،  ایــن شــماره 
معمــاران خواهیــم خوانــد. متن هــای ایــن 
ــری در قالب هــای پژوهــش،  ــا قرارگی شــماره ب
نقــد، ترجمــه، داســتان و بیــان تجربــه، ترکیــِب 
متنّوعــی را از دیدگاه هــای مختلــف دربــارۀ 

ایــن موضــوع ارائــه می دهنــد.
اعضــای  از  اســت  الزم  پایــان  در   
هیئــت تحریریــه، ویراســتار، گــروه گرافیــک و 
ــدون هیــچ چشم داشــتی  دیگــر کســانی کــه ب
کرده  انــد،  کوشــش  شــماره  ایــن  بــرای 
بــدون کار و  ســپاس گزاری کنــم. بی شــک 
ــد.                       ــل نمی ش ــره ای حاص ــی، ثم ــالش گروه ت
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تضــاد  امــروزه  طبقاتــی...  تضــاد   
تبدیل شــده  دردآور  معضلــی  بــه  طبقاتــی 
کــه ســبب دوری و گاهــی بی اطالعــی مــا 
ــه گاه  ــا ک ــا آنج ــت؛ ت ــته اس ــر گش از یکدیگ
ــت و  ــوار اس ــکاف دی ــان، ش ــا راه دیدارم تنه

درب هــا!      چهارچــوب 
ایــن معضــل نه تنهــا آســیب هایی   
ــا دارد؛ بلکــه از نظــر روحــی و  ــرای م ــی ب جان
روانــی نیــز بــر انســان ها آســیب وارد می کنــد؛ 
ســاختمان های  در  کــه  آنــان  به ویــژه 
ــاوت  ــن تف ــد. ای ــر می برن ــه س ــت ب گران قیم
طبقاتــی آن قــدر فاحــش اســت کــه بــه ســبب 
آن، اقلیــت ناچیــزی از نــوع مــا در رفــاه کامــل 
ــه ســرمی برند؛ به طوری کــه موجــودی چــون  ب
ــودش  ــت خ ــا طبیع ــدال ب ــرروز در ج ــن، ه م
اســت؛ در حالــی کــه پســرعمو و پســرعمه هایم 

در آرامش و آسایش روزگار می گذرانند.
البتــه بنــده نیــز بــه همــراه خانــوادۀ   
مرحومــم تــا پیــش از ورود چنــگِک بولــدوزر به 
ــوع خــود  ــه ن ــان منزلمــان، جــزو طبقۀمرف می
ــپتامبر  ــۀ 15س ــس  از آن حادث ــا پ ــم؛ ام بودی
مــکان  و  بی جــا  و  بی پدرمــادر  بنــده   )!(
نخاله هــای ســاختماِن   از البــه الی  و  شــدم 

آوارشــده بــر ســرمان، راهــِی ســاختمان قدیمی 
کنــاری گشــتم. خانه هــا تاریخــی بودنــد و لــذا  
اگــر با زبــان خــوش هــم می فرمودنــد از انباری 
آنجــا بــه انبــار خانــه ای دیگــر می رفتیــم. 

آخر چرا شبیخون؟!
و  پســرعمو  بعــد  چنــدی   
پســرعمه هایم نیــز بــه بنــده پیوســتند تــا مــرا 
ــۀ  ــن خان ــن در ای ــا م ــد و ب ــی درآورن از تنهای
جدیــد گشــت وگذاری کننــد. روزهــا در خــاک 
باغچــۀ شــخم نــزدۀ خانــه آفتــاب می گرفتیــم. 
ــه حمــام تاریکــش می رفتیــم و  شــب ها هــم ب
در دریاچــۀ قطــرات آبــی کــه از لولــۀ آب گــرم 
می چکیدنــد، ســونایی بــه پــا می کردیــم و 
پیرامــون چگونگــی تقویــت آلودگــی و کثیفــی 
در شــهرها گفت وگــو می کردیــم. بــه قــول 

خودمان منزلی مجردی به راه انداخته بودیم!
ایــن وضعیــت ادامــه داشــت تــا   
کنــار  در  را  مــا  صاحب خانــه  کــه  روزی 
ــد  ــه دی فالورباکس هــای سم پاشــی نشــدۀ خان
ــده  ــید، بن ــه کش ــی ک ــغ بنفش ــر جی و در اث
دچــار حملــۀ عصبــی شــده و راه خــود را گــم 
کــردم و بــه داخــل چــاه میــان حیــاط رفتــم.
ســبیل داراِن آن  بــه  دســت مریزاد  بازهــم 
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ــرا  ــیدند و م ــن بخش ــه م ــان ب ــه از غذایش ک
باهم نوعــان خــود در آنجــا آشــنا نمودنــد. 
ــد و  ــه بودن ــۀ متوســط جامع ــا اینکــه از طبق ب
ــا  ــا آن ه ــود، ام ــد نب ــم ب ــی ه ــان خیل وضع ش
هــم از شــبیخون ها و کودتاهــا دل خونــی 
ــای  ــی لوله ه ــر از چندگاه ــا ه ــتند. گوی داش
و  می شــکنند  به اشــتباه  را  منزل شــان 
تعــدادی از اقوام شــان بــا فشــار  آب بــه بیــرون 

پرتــاب و مفقوداألثــر می شــوند.
ــه کمــک دوســتان  ــردای آن روز ب ف  
ــه  ــالب، ب ــای فاض ــق کانال ه ــد و از طری جدی
ســاختمانی در محله ای دیگــر راه پیدا کردم که 
کار چنــدان راحتــی هــم نبــود؛ چراکــه تمامــی 
ــی درز  ــف، ســقف و حت ــوار، ک شــکاف های دی
میــان پله هــا را بــا مصالــح ســاختمانی مســدود 
کــرده بودنــد و حتــی بــه بندهــای میــان 
کاشــی ها و حاشــیۀ اطــراف قرنیزهــا هــم 
ــد. ــرده بودن ــان ک ــرده و بندکشی ش ــم نک رح
چــاه،  ورودی هــای  بــه  امیــدم   
ــتی  ــرویس بهداش ــویی، س ــویی، روش ظرف ش
را  آنهــا  خوشــبختانه  کــه  بــود  حمــام  و 
رســوب زدایی  و  تمیــز  مرتــب،  به طــور 
کــرده و بــا درپوشــی راه ورود را بــر مــن 
بســته بودنــد. بــه بالکن شــان رفتــم. درب 
حیــاط و بالکن هــای ســاختمان روبه رویــی 
از نــوع تــوری آلومینیومــی بــود؛ امــا بــه 
ــدی  ــه ثروتمن ــاختمان ب ــن س ــدا ای ــف خ لط
ــتم  ــن توانس ــود)!( و م ــه رو نب ــاختمان روب س

از طریق درب بالکن به آن راه یابم.
از این همــه تضــاد مغــزم بــه درد   
ــا پیــش از آن ماجــرا، ایــن  ــود. مــن ت آمــده ب
ــفر ــه فس ــک خان ــه ی ــی ب ــرای راه یاب ــه ب هم

نســوزانده بــودم. در آن خانه هــای قدیمــی 
در  مخصوصــًا  داشــتم؛  راحتــی  رفت وآمــد 
زیرزمین هــای پــر از غبــار و غالتــش. بــوی آن

آلودگی هــا و محیــط گــرم و تاریــک کمدهــای 
دیــواری و کابینت هــای متصــل بــه زمیــن 
مــرا مســت می کــرد. گــه گاه صاحب خانــه 
بــه ســمتم حمله ورمی شــد؛ امــا به راحتــی 
شکســتۀ  موزاییک هــای  روی  می توانســتم 
فــرش  و  موکــت  روی  یــا  حیــاط  کــف 
کنــم. فــرار  و  حرکــت  خانــه  داخــل 

بــه  رفتــن  قصــد  هــم  روز  آن    
ــه را  ــت خان ــاک و رطوب ــر از خ ــۀ پ موتورخان
ــای  ــاد پاه ــداد زی ــر تع ــه خاط ــه ب داشــتیم ک
و صاحب خانــه  شــدیم  معطــل  پســرعمه ام 
ــم خــورد کــه  ــان رق ــر چن ســر رســید و تقدی
و  گیــرد  قــرار  درآرامــش  پســرعمه ام  روح 
ــی  ــس و تجمالت ــۀ لوک ــن خان ــیر ای ــده اس بن
شــوم؛ خانــه ای کــه پنجره هــای وســیع رو بــه 
ــرای  ــور را ب ــن و پرن ــی روش ــش، محیط آفتاب
ــایش را  ــت و آس ــم کرده اس ــه فراه ــل خان اه
ــی  دارد و  ــت و َنم ــه رطوب ــغ!... ن ــن دری از م
ــک از شــیرهای  ــوار. هیچ ی ــر دی ــه شــکافی ب ن
آبــش چکــه نمی کنــد و هیــچ راه ورود گــرد و 
غبــاری هــم از پنجره هــای دوجــداره اش دیــده 
نمی شــود. کاشــی های کــف صیقــل خــورده و 
لغزنده انــد و بــه  جــای وجــود فــرش و موکتــی 
در داخــل، همه جــا از ســرامیک و پارکــت 
ــه  ــرار ب ــد ف ــه قص ــی ک ــا زمان ــن ت ــت و م اس
ــورده  ــز خ ــت ده باری لی ــد، هفت هش ــرم بزن س
ــوم. ــده می ش ــز کوبان ــل و می ــۀ مب ــه پای و ب

ــی  ــز حت ــر و تمی ــاری  ت ــن معم   ای
آرامشــی را در زیــر کابینت هــا هــم برایــم 
ــه دار  ــی پای ــت! کابینت های ــته اس ــی نگذاش باق
کــه تــا بخواهــم در تاریکــِی آن زیــر، دراز 
بکشــم و چرتــی بزنــم، شــلنگ آب را بــه زیــرم 
ــه  ــت ب ــه نظاف ــن  هم ــر ای ــدف می گیرند.آخ ه
ــدارد!  چــه کار؟! مــال بچه یتیــم کــه خــوردن ن
ــه  ــن خان ــار ای ــه معم ــتخوش ب ــم دس ــاز ه ب
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طراحــی  آن  در  تیــزی  گوشــه های  کــه 
کــرده و آن دســته ابــزارآالت صاحب خانــه 
کــه بــرای له کــردن مــن اســت، درآنجــا 
آوردن  زمــان  تــا  لــذا  نمی گیــرد؛  جــای 
نقشــه   پرورانــدن  فرصــت  »تارومــار«، 
داشــت. خواهــم  فــرار  بــرای  جدیــدی 
بــه  رفتــن  مــا  طبیعــت  و  ذات   
آن  انســان ها  کاش  آلودگی هاســت؛  ســمت 
ــه  ــت ک ــه نیس ــًا منصفان ــد. واقع را می پذیرفتن
ــی  ــم و هیچ راه ــوردن نیاب ــرای خ ــز ب هیچ چی
ــن  ــی پایی ــت طبقات ــن وضعی ــرار از ای ــرای ف ب
ــرای  ــه ب ــت ک ــه نیس ــم! منصفان ــته باش نداش
ــا  ــی، ب ــۀ قدیم ــرعمه ام در آن خان ــر پس دیگ
آن همــه پــا، هــزاران راه اختفــا وجــود داشــته 
باشــد و نیــازی بــه دویــدن و فــرار کــردن هــم 
نداشــته باشــد و مــن دائمــًا در حالــی کــه فــرار 
ــم  ــای بلورین ــت و پ ــر دس ــه فک ــم، ب می کن
ــه  ــی خان ــای دراز اهال ــر آن دوپ ــه زی باشــم ک
ــی  ــرعمویم به راحت ــه پس ــا اینک ــوند؛ ی ــه نش ل
رخت خواب هــای  و  لباس هــا  میــان 
ــد  ــرده باش ــوش ک ــا خ ــی ج ــای کلنگ خانه ه
و بــه فکــر بقــای نســل باشــد و مــن دائمــًا در 
اســترس و نگرانــِی نظافــت و رســوب زدایی بــه 

ــرم. ــر بب س
بنــده  کــه  نیســت  عادالنــه  اصــاًل  ایــن 
ــا چفت وبســتی اســیر شــوم  ــۀ ب درچنیــن خان
ــره روزی  ــم. باألخ ــه دوش بکش ــی را ب و تنهای
فــرا می رســدکه نــه مــا آزاری بــه اهالــی 
ــه مــا. روزی کــه  ــان ب ــه آن ــه برســانیم و ن خان
وایــن  شــود  سایه گســتر  همه جــا  عدالــت 
ــع شــود و  ــا رف ــۀ م ــرای گون ــی ب تضــاد طبقات
ــا آرامــش و دوســتی... همگــی در کنــار هــم ب

شـــــــاااااارپ!
ســخنوری  در  غــرق  کــه  حالــی  در  )وی 
بــود، قدم زنــان بــه میــان پذیرایــی آمــده 
ــان  ــت در می ــب و وحش ــاد رع ــب ایج و موج
مهمانــان گشــت؛ لــذا بــه لطــف دمپایــی 
شــتافت.( باقــی  دیــار  بــه  صاحب خانــه 
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زندگی در کنار حیوانات شهریزندگی در کنار حیوانات شهری

در شــهر هــر موجــود همه چیزخواری   
کــه کمــی هــم حقه بــاز باشــد، ِکیفــش کــوک 
اســت. شــاید آدمیــزاد چندتــا کلــک بیشــتر از 
ــال  ــر خی ــا اگ ــد؛ ام ــد باش ــودات بل ــۀ موج بقی
شــهری ترین  آدم هــا  مــا  کــه  کرده ایــد 
موجــودات روی زمینیــم، ســخت در اشــتباهید. 
مــا حتــی بــازی را بــه گنجشــک ها و قمری هــا 
ــر  ــا راحت ت ــه آن ه ــت ک ــم. سال هاس باخته ای
ــوند.  ــر می ش ــهرها تکثی ــا در ش ــتر از م و بیش
در ایــن روزگار اگــر دلتــان می خواهــد کایــوت 
ببینیــد، بــه جــای طبیعــت وحشــی بایــد 
ــای  ــد. میمون ه ــِور بزنی ــهر ِدن ــه ش ــری ب س
بمبئــی احتمــااًل کمتــر ازگربه هــای تهــران 
ــت   ــیاتل، جمعی ــل س ــهری مث ــتند. در ش نیس
ــم  ــزاد ه ــای آدمی ــت بچه ه ــگ ها از جمعی س
ــح  ــا ترجی ــی آدم ه ــت؛ یعن ــده اس ــتر ش بیش
توله هــای خودشــان،  بــه جــای  می دهنــد 
تولــۀ ســگ ها را بــزرگ کننــد؛ کــه خــب 
البتــه شــاید خیلــی هــم دور از منطــق نباشــد. 
البتــه ایــن کار هــم در بعضی جاهــا دردســرهای 
بــرای  ســوئیس  در  مثــاًل  دارد؛  را  خــودش 
ــد  ــد کالس بروی ــگ ها، اول بای ــداری از س نگه
ــدید،  ــول ش ــر قب ــد و اگ ــان بدهی ــد امتح و بع
گواهی نامــه  می گیریــد. شــبیه  چیــزی 

ده  تــا  کــه  می گوینــد  آمارهــا   
ســال آینــده دوِســُوم کل آدم هــای کــرۀ 
خاکــی شهرنشــین می شــوند و تــا ســال 
ــر  ــارد نف ــش میلی ــه ش ــان ب 2۰۴5 تعدادش
هــم می رســد]1[؛ امــا فقــط آدم هــا نیســتند 
می دهنــد.  ترجیــح  را  شهرنشــینی  کــه 
ــه  ــم مجل ــما داری ــن و ش ــه م ــاال ک همین ح
شــام  فکــر  بــه  هم زمــان  و  می خوانیــم 
ــک  ــی در ترافی ــتیم، میمون ــب مان هس امش
دزدکــی  می خواهــد  هنــد  جاپــور  شــهر 
بــردارد.  از ســبدش  را  مــردی  میوه هــای 
ــیکاگو  ــتان های ش ــی از قبرس ــی در یک کایوت
منتظــر رفتــن عــزاداران نشســته اســت. 
آســمان خراش های  فــراز  بــر  شــاهینی 
گنجشــک های  و  کــرده  کمیــن  منهتــن 
اطــراف دریاچــه را رصــد می کنــد. ســموری 
هــم در شــهر ســنگاپور بــر ســاحل رودخانــه 
غلــت می خــورد و آفتــاب می گیــرد و بــا 
ــان را  ــه غذاهایش ــگری ک ــه گردش ــن هم ای
ــه ا ی  ــدان دغدغ ــد، چن ــش می کنن پیش کش
ــدارد. ســفرۀ شــهرها  ــرای شــام امشــبش ن ب
و  می شــود  هــم  پهن تــر  و  شــده  پهــن 
فقــط آدم هــا نیســتند کــه دورش جمــع  
می شــوند. شــهر بــرای جانــوران کوچــک 

شهرنشین هایی که شهرنشین هایی که 
آدم نیستند!آدم نیستند!
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بــزرگ دیگــری هــم جــذاب  اســت. در  و 
و  شــکارچی ها  دســت  از  می شــود  این جــا 
ــای  ــی از باله ــی خیل ــات وحشــی و حت حیوان
ــود. آدم هــای شــهری هــم  طبیعــی در امــان ب
ــد  ــدۀ غذاهایشــان را دور می ریزن ــرروز ته مان ه
و کلــی پســماند و زباله هــای خوراکــی درســت 
کمــی  بایــد  حیوانــات  البتــه  می کننــد. 
ــرات  ــا تغیی ــا ب ــد ت ــاد بگیرن ــازی هــم ی معلق ب

ــد.  ــار بیاین ــهرها کن ــریع ش ــدید و س ش
ــه خــود  ــای شــهری، از جمل جانوره  
مــا، دو ویژگــی مشــترک دارنــد: رژیــم  غذایــی 
ــتری  ــانس بیش ــا ش ــف )همه چیزخواره منعط
ــکالت و  ــل مش ــرای ح ــدی ب ــد( و توانمن دارن
مســائل روزمــره. حیوانــات هــم دارند خودشــان 
را بــا ایــن اوضــاع وفــق می دهنــد. مثــاًل 
ــا و  ــزی را از برگ ه ــر چی ــًا ه ــا تقریب کایوت ه
ــا  ــه ت ــا گرفت ــتی خانه ه ــاط پش ــای حی میوه ه
ــاال در  ــد و ح ــر را می بلعن ــات کوچک ت حیوان
شــیکاگو، حتــی الگــوی چراغ هــای راهنمایــی 
ــد  ــی بای ــد ِک ــد و می دانن ــاد گرفته ان ــم ی را ه
رژیــم  در  رد شــوند. میمون هــا  از خیابــان 
ــد  ــا انســان ندارن ــی ب ــرق چندان غذایی شــان ف
ــوه و ســبزیجات را  ــا می و از پفــک و نوشــابه ت
ــه]2[ دور  ــای تول ــد. روباه ه ــان می کنن نوش ج
ــگاه ها،  ــس  دانش ــف، پردی ــای گل ــر زمین ه و ب
ــد  ــده می پلکن ــای رهاش ــا و زمین ه خوابگاه ه
و تقریبــًا در هــر چیــزی کــه آدم هــا می خورند، 
بــا آن هــا شــریک می شــوند. روباه هــا بــا 
باالرفتــن ســطح کلســترول خون شــان کنار 
ولــد  و  زاد  قبــل،  از  بیشــتر  و  آمده انــد 
می کننــد. کار فنچ هــای باربــادوس]۳[ ایــن 
ــراس  ــکر را از روی ت ــته های ش ــه بس ــده ک ش
در  کــه  راکون هــا  و  بدزدنــد  رســتوران ها 
ــای  ــه و بلوک ه ــطل های زبال ــا و س دودکش ه
ــر ــاال راحت ت ــد، ح ــیمانی روزگار می گذرانن س

می تواننــد خودشــان را از مخمصــه  نجــات 
 بدهنــد. عجیب تــر این کــه بعضــی از ایــن 
روستایی شــان  هم نوعــان  از  حیوانــات، 
حیله  گرتــر شــده اند. آزمایش هــا نشــان داده 
ــد  ــهری می توانن ــای ش ــا و راکون ه ــه فنچ ه ک
ــد.]۴[  ــل کنن ــری را ح ــئله های پیچیده ت مس
ــمندان]5[ ــی از دانش ــه بعض ــت ک ــی راه نیس ب
می گوینــد کــه امــروزه آدم هــا بزرگ تریــن 

ــیاره اند. ــن س ــل روی ای ــل تکام عام
بعضــی از ایــن حیوانات حســابی الی   
ــهری  ــای ش ــی آدم ه ــت زندگ ــت و گوش پوس
النگــور]۶[  میمون هــای  کرده انــد.  نفــوذ 
قرن هاســت کــه جزئــی از باغ هــای معبــد 
جوداپــور هنــد شــده اند. هندوهــا آن هــا را 
ـرد هانومــان]۷[ می داننــد و هــر  محافــظ لـُ
ــا  ــور از آن ه ــای جورواج ــا گل و میوه ه روز ب
ــَرر]۸[ در  ــهر َه ــی ش ــد. اهال ــی می کنن پذیرای
ــه  ــان را ب ــتخوان غذایش ــب ها اس ــی، ش اتیوپ
کفتارهــا تقدیــم می کننــد تــا جن هــا را از 
ــران هــم  شــهر دور کننــد.]9[ در شــهرهای ای
ــت   ــا برک ــه کبوتره ــد ک ــاور دارن ــا ب خیلی ه
می گوینــد. ذکــر  قمری هــا  و  می آورنــد 

کبوترهــا تــا کمــی  پیش تــر در اصفهــان و 
ــی  ــر ارج و قرب ــزد و شــهرهای دیگ ــران و ی ته
ــاختند؛  ــه می س ــان خان ــاًل برایش ــتند؛ مث داش
فضله هایشــان  و  بــود  تأمیــن  خوراکشــان 
ــازی  ــد. کبوترب ــع می ش ــود و جم ــود ب ــم ک ه
کم رونــق شــده امــا همچنــان در تهــران و 
کاشــان و مشــهد و شــهرهای دیگــر رواج دارد. 
ــاه  ــد و تیرم ــد می کنن ــا را َجل ــا کبوتره آدم ه
بعضی هــا  می گذارنــد.  مســابقه  آن هــا  بــا 
تربیــت  خروس جنگــی  قمــار،  بــرای  هــم 
کــه  ســگ هایی  و  گربه هــا  امــا  می کننــد. 
ــن  ــانس ای ــا ش ــند، همه ج ــر و رو باش خوش ب
ــی شــهری ــای مترق ــل آدم ه ــه مث ــد ک را دارن



ــت  ــد؛ دوس ــویی برون ــند؛ دستش ــه بپوش جلیق
ــد. ــد و گوشــت بخورن ــدا کنن پی

ــهری  ــات ش ــا حیوان ــگاه آدم ه   از ن
فایده هــا و ضررهــای خودشــان را دارنــد. شــهر 
را از الشــه ها و غذاهــای دور ریختــه شــده پاک 
ــد و  ــذب می کنن ــگرها را ج ــد؛ گردش می کنن
ــر  ــرف دیگ ــوند. از ط ــا می ش ــازی بچه ه هم ب
ــل بیمــاری باشــند؛ زباله هــا  ممکــن اســت ناق
ــت  ــک درس ــی ترافی ــا حت ــد؛ ی ــش کنن را پخ
کننــد. بــه هرحــال آن ها بخشــی جدانشــدنی از 
ــر  ــه روز باهوش ت ــهری اند و روزب ــتم ش اکوسیس
ــر  ــت را بهت ــن وضعی ــا ای ــوند. بعضی ه می ش
ــد؛ شــاید شــهر ســنگاپور الگــوی  درک کرده ان
خوبــی باشــد. آدم هــا در چهــل ســال گذشــته، 
در ایــن شــهر شــش میلیونــی، تقریبــًا دو 
میلیــون درخــت کاشــته اند. حــاال از پوســت َپِر 
ســوندا گرفتــه تــا میمون هــای ســوریلی و 
انــواع نوک شــاخ ها و ســنجاب ها را در ایــن 
شــهر پیــدا می کنیــد. حتــی بعضــی حیوانــات 
ــرار کــرده  مثــل ســمورها کــه از ایــن شــهر ف
بودنــد، دارنــد بــه خانه شــان برمی گردنــد. 
تهــران هــم زمانــی زیســتگاه یوزپلنــگ و آهــو 
ــم  ــاال ه ــن ح ــود. همی ــاهین ب ــاب و ش و عق
بیشــتر از صــد و پنجــاه گونــۀ پرنــده، در طــول 
ــه  ــد.]1۰[ ب ــر می زنن ــهر س ــن ش ــه ای ــال ب س
ــواع  ــاری ان ــر گرفت ــم خب ــوز ه ــا هن جــز آن ه
ــان ها  ــه آتش نش ــاه را  ب ــاش و روب ــار و خف م
ــل  ــی مث ــا در محیط های ــانند. خزنده ه می رس
پــارک پردیســان، پادگان هــا، فــرودگاه یــا 
ادارات آب و فاضــالب پنــاه گرفته انــد و وقتــی 
ــان  ــاران خانه خراب ش ــا ب ــد ی ــدا نکنن ــذا پی غ

ــوند.  ــهر می ش ــۀ ش ــد، روان کن
هنــوز  بخواهیــد  را  راســتش   
درمانــی  و  درســت  مستند ســازی  هیــچ 
انجــام  تهــران  شــهری  حیوانــات  دربــارۀ 

آن  آقــای حبیبــی در  اســت. کاش  نشــده 
اطلــس کالنشــهر تهــران، نیم نگاهــی هــم 
ــت.  ــان می انداخ ــوران و زیست گاهش ــه جان ب
شــهرهای مــا دارنــد جزئــی از حیــات وحــش 
می شــوند. موجــودات تــازه وارِد شــهرها در 
حقه بــازی دســت کمی از آدمیــزاد ندارنــد؛ 
ــی  ــه کم ــم ک ــن را داری ــانس ای ــا ش ــی م ول
عاقالنه تــر و جلوتــر از آن هــا فکــر کنیــم. 
وقتــش رســیده کــه ایــن همســایه هایمان 
را بیشــتر بشناســیم. پــس از آن می توانیــم 
ــماندهایمان  ــور پس ــه چط ــم ک ــم بگیری تصمی
ــا  را مدیریــت کنیــم و غذاهایمــان را جــوری ب
آن هــا شــریک شــویم کــه نــه ســیخ بســوزد و 
ــی  ــم در طراح ــن می توانی ــاب. همچنی ــه کب ن
ســاختمان ها و فضاهــای شــهری ، حیوانــات 
ــر  ــا ه ــال آن ه ــه هرح ــم. ب ــا بدهی ــم ج را ه
ــاز  ــهر ب ــان را در ش ــای خودش ــتر ج روز بیش

. می  کننــد

پی نوشت ها:
]1[:پیش بینی هــای جمعیــت جهــان در ســایت ســازمان 

ــت: ــترس اس ــل دس ــل قاب مل
 www.population.un.org
]2[:Kit Fox
]۳[:Barbados Bullfinch
ــهری را  ــی ش ــور زندگ ــی چط ــات وحش ــب »حیوان ]۴[:مطل
َهــک می کننــد« را بخوانیــد کــه در مجلــه ی اینترنتــی 

ــت: ــده اس ــر ش ــک منتش ــنال جئوگرافی نش
Christine Dell'Amore, How Wild Animals Are 
Hacking Life in the City, National Geographic 
Website, 2016.

]5[:خانم سوزان مک دوالند )Suzanne MacDonald( از 
دانشمندانی است که چنین ادعایی دارد.

]۶[:هانومــان یکــی از شــخصیت های اســطوره ای هنــد اســت 
کــه از قضــا خیلــی هــم فــداکار اســت.

]۷[: Harar
]۸[:Langur Monkeys
ــم از  ــمت شش ــهری را در قس ــات ش ــن حیوان ــی ای ]9[:زندگ

ــد:  ــن 2 ببینی ــیاره زمی ــل اول س فص
(Planet Earth II, Season 1, Episode 2016 ,6)

ــدگان تهــران« عکاســی  ]1۰[: آقــای پرویــز بختیــاری از »پرن
کــرده و در کتابــی بــه همیــن اســم بــه چــاپ رســانده اســت.
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Metamorphosis Of  Kafka by James LeGros



گرگــور کمــی بیش تــر به جلــو خزیــد و بــه امیــد آن کــه   
ــه  ــن نگ ــک زمی ــال نزدی ــر را کام ــد، س ــره ی او را ببین ــد چه بتوان
ــود، به راســتی  ــه مســحور موســیقی شــده ب داشــت. او کــه این گون
ــه  ــنا ک ــی ناآش ــوی غذای ــرد به س ــاس می ک ــود؟ احس ــوان ب حی
ــا نزدیکــی  ــود ت اشــتیاقش را داشــت کشــیده می شــود. مصمــم ب
خواهــر پیــش بــرود. گوشــه ی دامــن او را بگیــرد، و از ایــن طریــق 
ــه اتــاق او بیایــد، زیــرا در  نشــان دهــد کــه بهتــر اســت خواهــر ب
ــیقی  ــدر آن موس ــدازه ی او ق ــه ان ــه ب ــت ک ــی نیس ــع کس آن جم
ــال داشــت دیگــر نگــذارد خواهــر اتاقــش را  ــد. گرگــور خی را بدان
ــت  ــم داش ــود. تصمی ــده ب ــی او زن ــا وقت ــت کم ت ــد، دس ــرک کن ت
بــرای نخســتین بــار از شــکل و شــمایل وحشــت انگیز خــود بهــره 
ــاق  ــای ات ــار تمــام دره ــن حــال کن ــال داشــت در عی ــرد. خی بگی
خــود نگهبانــی بدهــد و بــا فش فــش خــود هــر حملــه ای را دفــع 
کنــد. ولــی خواهــر می بایســت نــه به اجبــار، کــه بــا رضــا و رغبــت 
ــت،  ــه می نشس ــار او روی کاناپ ــت کن ــد، می بایس ــار او می مان کن
گــوش خــود را به ســوی او پاییــن مــی آورد، و از زبــان او می شــنید 
کــه تصمیــم داشــته خواهــر را بــه هنرســتان موســیقی بفرســتد و 
اگــر آن فاجعــه پیــش نمی آمــد، در کریســمس گذشــته - راســتی 
ــر  ــه ه ــه ب ــر آن را بی توج ــود؟- خب ــته ب ــمس گذش ــر کریس مگ
ــنیدن  ــس از ش ــر پ ــاند. خواه ــه می رس ــالع هم ــه اط ــی ب اعتراض
ــور  ــاد و گرگ ــه می افت ــه گری ــوق ب ــور و ش ــات، از ش ــن توضیح ای
ــان  ــه از زم ــش را ک ــی آورد و گردن ــاال م ــانه ی او ب ــا ش ــر را ت س
ــه ای آن را نمی پوشــاند،  ــا یق ــان ی ــازه، دیگــر روب کارکــردن در مغ

می بوســید.

کتــاب »مســخ و داســتان های دیگــر« | فرانتــس کافــکا | ترجمــه: 
علــی اصغــر حــداد | نشــر ماهــی
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در راســتای توجــه بــه اثــرات فراینــد   
 Darwin کتــاب  برجانــداران،  شهرســازی 
کرده ایــم. مطالعــه  را   comes to town

ــر  ــیلتایزن]1[ ب ــو ش ــاب من ــن کت نویســندۀ ای
ایــن بــاور اســت کــه حیوانــات بــرای ســازگاری 
بــا شــهر و زندگــی شــهری، ســریع تر بــا محیــط 
همچنیــن  می کننــد؛  پیــدا  تطبیــق  خــود 
ــه نشــان  ــد ک زیست شناســان شــاهد عالئمی ان
می دهــد حیوانــات بــرای زنــده مانــدن در 
ــن رو  ــا محیطشــان اند؛ از همی ــاق ب حــال انطب
ژن هایشــان در حــال تغییــر اســت. آنهــا تکامــل 
ــد:  ــیم می کنن ــته تقس ــه دو دس ــات را ب حیوان
تکاملــی را کــه ناشــی از تحــوالت ژن هــای 
موجــود در بــدن جانــدار باشــد، »انتخــاب 
ــای  ــل جهش ه ــه حاص ــی را ک ــرم« و تکامل ن
ــخت«  ــاب س ــد را »انتخ ــی باش ــد ژنتیک جدی
ــر،  ــری دقیق ت ــه تعبی ــد؛ ب ــذاری کرده ان نام گ
ــی  ــرایط محیط ــداران در ش ــن جان ــرار گرفت ق
جدیــد را انتخــاب ســخت می نامنــد.]2[ در 
ــای  ــه از جهش ه ــد نمون ــر چن ــا ذک ــه ب ادام
ــه وجــود آمــده کــه ســبب تطبیــق  ژنتیکــی ب
جانــداران بــا محیــط پیرامون شــان شــده، 

ــم. ــاز می کنی ــوع را ب ــن موض ــتر ای بیش

داســتان پروانــۀ فلفــل]۳[ در انگلســتان و تغییر 
ــه ای از  ــره، نمون ــه تی ــن ب ــا از روش ــگ آنه رن
تکامــل نــوع دوم )انتخــاب ســخت( اســت کــه 
علــت اصلــی آن را بــه انقــالب صنعتــی نســبت 
می دهنــد. در بــازۀ زمانــی 1۷۷۰ تــا 1۸5۰کــه 
انقــالب صنعتــی در اوج خــود بــود، شهرســازی 
ــرن رشــد کــرد و  ــک ق ــدازۀ ی ــه ان منچســتر ب
بــه یــک متروپلیــس )مــادر شــهر( تبدیــل شــد. 
جمعیــت شــهر بــه ســرعت افزایــش پیــدا کــرد 
و تبدیــل بــه شــهری شــد کــه کارگــران مناطق 
ــن  ــرد. همی ــذب می ک ــود ج ــه خ ــراف را ب اط
امــر باعــث آلودگی هــای فــراوان در حومــه 
ــای  ــش آالینده ه ــد. افزای ــهر ش ــود ش و در خ
ــام  ــه دود تم ــد ک ــب ش ــوا موج ــود در ه موج
بــه  بپوشــاند؛  را  درختــان  و  شــهر  ســطح 
ــه زمیــن  ــور خورشــید کمتــر ب ــه ای کــه ن گون

می رســید.]۴[
در آغــاز ایــن دوره اکثــر پروانه هــای   
روشــن  شــیری رنگ  بال هــای  دارای  فلفــل 
ــا را در  ــه آنه ــد ک ــیاهی بودن ــای س ــا خال ه ب
برابــر درختانــی بــا رنــگ روشــن کــه روی آنهــا 
ــت  ــه عّل ــا ب ــرد. ام ــتتار می ک ــتند، اس می نشس
ــی ــالب صنعت ــول انق ــترده در ط ــی گس آلودگ

فریناز ممتحن، ریحانه قائد شرفیفریناز ممتحن، ریحانه قائد شرفی
دانشجویان کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشگاه شهید بهشتی

سازگــــاریسازگــــاری  بیولوژیکـی بیولوژیکـی 
جانوران در محیط شهریجانوران در محیط شهری
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در انگلســتان، دوده هــا بســیاری از درختانــی را 
ســیاه کردنــد کــه محــل اســتراحت پروانه هــای 
فلفــل بودنــد. این موضــوع موجــب از بین رفتن 
ــه  ــد؛ چراک ــن رنگ ش ــای روش ــتر پروانه ه بیش
اختــالف رنگــی آن هــا بــا تنــۀ درختــان، شــکار 
ــرد. در  ــر می ک ــدگان راحت ت ــرای پرن ــا را ب آنه
ــا  ــره در پروانه ه ــای تی ــان رنگ ه ــن زم همی
ــان  ــتند روی درخت ــا توانس ــد و آنه ــر ش ظاه

پوشــیده شــده از دوده پنهــان شــوند. ]5[
یافتــه،  تغییــر  فلفــِل  پروانه هــای   
قشــری تیره رنــگ در پوســت خــود دارنــد 
کــه ایــن یــک نشــانۀ واضــح از »انتخــاب 
ــی  ــش ژنتیک ــن جه ــت. همچنی ــخت« اس س
فراگیــر  و  ســریع  رشــد  موجــب  جدیــد 
ــه  ــده اســت؛ ب ــل ش ــای فلف ــت پروانه ه جمعی
طــوری کــه تعــداد پروانه هــای تیره رنــگ 
ایــن  اســت.  روشــن  پروانه هــای  از  بیــش 
چنــان  نوزدهــم  قــرن  اواخــر  در  موضــوع 
ــای  ــی پروانه ه ــۀ اصل ــه گون ــد ک ــر ش فراگی
ــد  ــه حســاب می آمدن ــادر ب ــه ای ن روشــن، گون
ــده  و فقــط در برخــی از مناطــق روســتایی دی
ــه  ــل ب ــزار نس ــر از ه ــا درکمت ــدند. آنه می ش
یــک پروانــۀ ســیاه بــال دار تبدیــل شــدند 
ــط در 2۰۰  ــرات در ژن فق ــن تغیی ــۀ ای و هم
نســل اتفــاق افتــاد. بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره 
ــه،  ــای پروان ــی از گونه ه ــرای برخ ــه ب ــرد ک ک
2۰۰ نســل کمتــراز یــک قــرن اســت. ]۶[
ــده  ــا دی ــهری در همه ج ــل ش تکام  
می شــود. تغییــر رنــگ پوســتۀ حلزون هــا 
ــد  ــی در هلن ــه تازگ ــه ب ــت ک ــی اس موضوع
مــورد توجــه قــرار گرفتــه  اســت؛ تغییــری کــه 
ــد.  ــک می کن ــهرها کم ــا در ش ــای آنه ــه بق ب
اســتفادۀ بیــش از حــِد بتــن و آســفالت موجــب 
گــرم شــدن ســطح شــهرها شــده اســت؛ 
بنابرایــن حلزون هــا بــرای زنــده مانــدن در 

ایــن گرمــا نیازمنــد ســازگار شــدن بــا محیــط 
ــگ  ــر رن ــر روی تغیی ــق ب خــود هســتند. تحقی
ــۀ  ــا مقایس ــه ب ــد ک ــاز ش ــا آغ ــته از اینج پوس
زیســتگاه  چهــار  در  حلزون هــا  پوســتۀ 
کشــاورزی،  زمین هــای  همچــون  متفــاوت؛ 
جنگل هــا،  ماننــد  طبیعــی  زیســتگاه های 
مناطــق ســبز شــهری ماننــد پارک هــا و مناطق 
خاکســتری کــه شــامل شــهر و اجــزاء آن 
می شــد، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه پوســتۀ 
روشــن¬تری  رنــگ  شــهری  حلزون هــای 
ــی حلزون هــای روشــن  پوســتۀ صدف دارند.]۷[ 
در گرمــای متوســط تابســتان، نســبت بــه 
ــید  ــعۀ خورش ــا و اش ــره، گرم ــته های تی پوس
ــر  ــه عم ــد؛ در نتیج ــذب می کن ــری را ج کمت
ــه  ــن رابط ــود. در همی ــر می ش ــا طوالنی ت آنه
بــه تازگــی یــک برنامــه بــرای تلفــن هوشــمند 
ــدازی شــده  ــد راه ان ــامSnailSnap در هلن ــه ن ب
اســت کــه بــا اســتفاده از آن، مــردم می تواننــد 
کــه  را  بیشــه]۸[  ازحلــزون  عکس هایــی 
ــت، در  ــول اس ــد معم ــهرهای هلن ــۀ ش درهم
ــد؛  ــذاری کنن ــزی بارگ ــگاه دادۀ مرک ــک پای ی
در نتیجــه می تــوان تغییــرات تکاملــی را در 
ــه  رنــگ پوســته های موجــود در مرکــز شــهر ب

راحتــی در عکس هــا مشــاهده کــرد.]9[
ــه  ــه توّج ــن نکت ــه ای ــد ب ــه بای البت  
کــرد کــه ســازگاری و تکامــل بــا یکدیگــر 
ــه  ــی ب ــازگاری بیولوژیک ــد. س ــیار متفاوت ان بس
وجــود ژن هــا، پروتئین هــا و غیــره متکــی 
اســت. ازســوی دیگــر تکامــل اســت کــه منشــأ 
کلــی همــۀ آنهاســت. بنابرایــن مــا در اینجــا از 
ــه  ــم ک ــت می کنی ــی صحب ــازگاری و تحوالت س
در بازه هــای زمانــی کوتــاه اتفــاق می افتنــد؛ در 
حالــی کــه تکامــل ایــده ای کلــی اســت کــه در 
طــول ســالیان صــورت می گیــرد. ایــن تحــوالت 
ژنتیکــی پیشــرفت و زندگــی در شــهر را بــرای 
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شامره 3
زمستان 98

ــه عنــوان مثــال  ــوران مّیســر می کننــد؛ ب  جان
ــا  ــهری، از آنه ــران ش ــِگ کبوت ــای تیره رن پره
بــه هنــگام مواجــه بافلــزات ســنگین محافظــت 
ــش  ــۀ جه ــره نتیج ــگ تی ــن رن ــد. ای می کنن
یــک ژن رنگــی در پوســت اســت کــه بــه 
ــته  ــود داش ــران وج ــه در کبوت ــورت نهفت ص
و بــرای ســازگاری بــا تغییــرات محیطــی 
ــن  ــرده اســت. همچنی ــدا ک ــد جهــش پی جدی
ــوان  ــازگاری را می ت ــن س ــری از ای ــۀ دیگ نمون
ــازۀ  ــان اج ــه گیاه ــه ب ــت ک ــی یاف در ژن های
رشــد در خــاک شــهری را می دهنــد کــه 
آلــوده بــه فلــزات ســنگین اســت. ایــن ژن هــا 
ــزاران  ــه ه ــی اســت ک ــًا همــان نمونه های دقیق
ــته و  ــود داش ــی وج ــای گیاه ــال درگونه ه س
ــازی  ــور همس ــه منظ ــی را ب ــواره تغییرات هم
اســت.]1۰[ گذرانــده  ســر  از  محیــط  بــا 

جزیــرۀ  چنــد  شــامل  ســنگاپور   
ــی  ــداد گونه های ــت. تع ــزرگ اس ــک و ب کوچ
جزیــره  هــر  در  کــه  پروانه هــا(  )ازجملــه 
ــه دو عامــل بســتگی دارد:  زندگــی می کننــد ب
1( راه هایــی کــه پروانه هــا می تواننــد از طریــق 
ــزان  ــند و می ــر برس ــورد نظ ــرۀ م ــه جزی آن ب
دوام شــان در آن جزیــره؛ بــه تعبیــری هــر چــه 
ــۀ  ــگاه اولی ــر از اقامت ــر و دورت ــره کوچک ت جزی
ــه  ــی ب ــای بوم ــرت پروانه ه ــد، مهاج ــا باش آنه

جزیــره کمتــر می شــود. 
2(ابعــاد مکانــی: همان طــور کــه گفتیــم، 
امــکان مهاجــرت پروانه هــا بــه جزایــر کوچــک 
ــاد  ــه ابع ــا ب ــای گونه ه ــس بق ــت؛ پ ــر اس کمت
برمی گزیننــد  زندگــی  بــرای  کــه  مکانــی 
در  می توانــد  یک گونــه  دارد.  بســتگی  نیــز 
مکان هایــی وســیع  دوام بیشــتری داشــته باشــد 
و حّتــی جمعیــت خــود را بــه ســرعت افزایــش 
دهــد. ایــن نظریه را رابــرت مک آرتــور و ادوارد 
ویلســون ]11[ مطــرح کردنــد کــه هــر دو

ــن  ــام ای ــا ن ــد. آنه ــری بودن ــت نظ اکولوژیس
نظریــه را »زیســت جغرافیای جزیــره« نامیدنــد. 
ــن افزایــش جمعیــت در مکان هــای وســیع،  ای
ــود. ــم می ش ــر ه ــداران دیگ ــه جان ــوط ب مرب

]12[
ــد،  ــی می کنن ــهر زندگ ــه در ش ــی ک پرندگان
نمونــۀ دیگــری از ایــن جانداران انــد. می دانیــم 
پرنــدگان صــدای خــود را بلنــد می کننــد 
ــدا  ــر و ص ــر س ــزرِگ پ ــهر ب ــک ش ــا در ی ت
ــار شــواهدی  ــرای اولین ب شــنیده شــوند؛ امــا ب
ــا  ــل آنه ــکان تکام ــانگر ام ــه نش ــم ک می بینی
ــان زندگــی شــهری اســت. دومینیــک  در جری
پوتویــن ]1۳[از دانشــگاه ملبــورن اســترالیا 
می گویــد: »پرنــدگان شــهری ممکــن اســت از 
نظــر ژنتیکــی متمایــز از ســایر پرندگان شــوند؛ 
ایــن اولیــن قــدم بــرای تبدیــل شدن شــان بــه 
ــت.«]1۴[ ــهری{ اس ــد ش ــۀ جدی ــک }گون ی

ــر و  ــهرها س ــتایی، ش ــق روس ــالف مناط برخ
ســاختمان هایی  و  مــداوم  مزاحــم  صــدای 
تحریــف  و  منعکــس  را  صــدا  کــه  دارنــد 
ــرای دفــاع از قلمــرو  ــر ب ــدگان ن می کننــد. پرن
خــود و همچنیــن بــرای جــذب پرنــدگان ماده، 
ــن رو  ــد؛ از ای ــتفاده می کنن ــود اس ــوت خ از ص
مــردم شــهر بــرای آنهــا و ســبک زندگی شــان، 
ــدگان  ــد. پرن ــاب می آین ــه حس ــی ب محدودیت
نیــز مجبــور می شــوند لحــن خودشــان را 
ــای  ــردن در محیط ه ــرار ک ــاط برق ــرای ارتب ب

ــد.]1۴[ ــر دهن ــهری تغیی ش
بــه گفتــۀ دانشــمندان پرنــدگان   
در  و  آهســته تر  جنگل هــا  در  ســاکن 
می خواننــد؛  آواز  پایین تــری  فرکانس هــای 
ــن موضــوع در شــهرها برعکــس اســت  ــا ای ام
و ســرعت ایجــاد صــوت پرنــدگان شــهری 
بیشــتر اســت. ایــن ســرعت و فرکانــس صــوت 
ــدی ــای کلی ــی از ویژگی ه ــهر، یک ــا در ش آنه



اســت کــه مــی توانــد آنهــا را در یافتــن جفت و 
ــرای پــرورش فرزندان شــان  قلمرویــی بــزرگ ب
ــا  ــورد قورباغه ه ــر در م ــن ام ــد. ای ــق کن موّف
ــز  و حشــرات صــدادار ماننــد جیرجیرک هــا نی
صــدق می کنــد؛ آنهــا تــالش می کننــد در 
ــرار  ــاط برق ــر ارتب ــا یکدیگ ــهری ب ــط ش محی

ــد.]1۴[ کنن
مثالــی  ژاپــن  در  محّلــی]15[  کالغ هــای 
 19۷5 ســال  در  متخّصصانــی  دیگرنــد. 
بیولوژیکــی،  تکامــل  نظریــۀ  براســاس  و 
ــدگان را  ــن پرن ــی ای ــق زندگ ــی تطبی چگونگ
ــد. ــه کردن ــدرن ماشــینی مطالع ــی م ــا زندگ ب
نتیجــۀ ایــن پژوهــش نشــان داد کــه کالغ هــا 
ــد  ــه دارن ــه نوعــی گــردوی ژاپنــی]1۶[ عالق ب
ــن  ــندای ]1۷[ ژاپ ــهر ِس ــور در ش ــه وف ــه ب ک
رشــد می کنــد. علی رغــم عالقــه و توّجــه آنهــا 
بــه ایــن گردوهــا، ســختی پوســتۀ آنهــا و فــرم 
مخصــوص منقــار کالغ هــا، مانــع از شکســتن و 
ــی های  ــد. بررس ــا می ش ــردن گردوه ــرف ک ص
ــرای  ــا ب ــه کالغ ه ــان داد ک ــده نش ــام ش انج
تغذیــه کــردن از ایــن گونــه گردوهــا، راه حلــی 
را در طــول زمــان یافته انــد؛ آنهــا تصمیــم 
گرفتنــد تــا بــه جــای پرتــاب گردوهــا از 
ــرای  ــتر ب ــرژی بیش ــرف ان ــاال و مص ــاع ب ارتف
ــه  ــایل نقلی ــرخ وس ــروی چ ــن، از نی اوج گرفت
بــرای شکســتن گردوهــا اســتفاده کننــد. 
تجربــه بــه آنهــا نشــان داد کــه بهتریــن 
ــی از  ــر، محل های ــن ام ــق ای ــرای تحق ــکان ب م
شــهر اســت کــه تــرّدد در آنهــا بــه آهســتگی 
ــا و  ــا در تقاطع ه ــاًل آنه ــرد؛ مث ــورت می گی ص
ــگ  ــر رن ــه از تغیی ــناختی ک ــتفاده از ش ــا اس ب
گردوهــای  دارنــد،  راهنمایــی  چراغ هــای 
خــود را پشــت چراغ هــا می گذارنــد و بعــد 
ــا  ــز آنه ــان، از مغ ــدن پوست ش ــته ش از شکس

می کننــد.]1۸[ تغذیــه 

بــر  عــالوه  کالغ هــا    
انســانی  وســایل  و  فضاهــا  از  بهره بــرداری 
کشــورهای  از  بســیاری  در  توانســته اند 
ــای  ــه و آفریق جنــوب شــرقی آســیا، خاورمیان
شــرقی زندگــی کننــد؛ درحقیقــت آنهــا دیگــر 
زیســتگاِه غیــر شــهری ندارنــد. چگونگــی 
پرندگانــی  زندگــِی چنیــن  مــکاِن  تغییــر 
ــه  ــی ک ــت. پرندگان ــک راز اس ــم ی ــوز ه هن
ــان  ــاط جه ــن نق ــول درگرم تری ــه طورمعم ب
پــرورش می یابنــد، چگونــه می تواننــد بــه 
تغییــر  را  خــود  جغرافیایــی  مــکان  ناگــه 
ــا در  ــای آنه ــر گونه ه ــال حاض ــد؟ در ح دهن
ــه آب  ــر گون ــا ه ــا، ب ــورهای دنی ــتر کش بیش
و هوایــی تطبیــق پیــدا کــرده اســت.]1۸[

مــوزۀ  عمومــی  نمایشــگاه  در   
ــهری  ــت ش ــردام، طبیع ــی روت ــخ طبیع تاری
ــخ  ــای تاری ــد نمونه ه ــه رش ــۀ رو ب و مجموع
طبیعــی شــهری رونمایــی شــد. یکــی از 
ــه  ــت ک ــی اس ــر النه های ــا نمایش گ ویترین ه
بطری هــای  از  شــهری  وکبوترهــای  قوهــا 
پالســتیکی، تکه هــای پلی اســتایرن، ســیم 
مرغــی و بانــد الســتیکی ســاخته اند؛ بــه 
ــر از  هــر حــال امــروزه آنهــا را بســیار فراوان ت
شــاخه های درختــان می تــوان یافــت. در ایــن 
ــی را  ــوان نمونه های ــن می ت ــگاه همچنی نمایش
ــدا کــرد کــه  ازگیاهــان وگل هــای وحشــی پی
ــد؛  ــد می کنن ــور رش ــواحل ش ــواًل در س معم
هرچنــد اکنــون بــه لطــف نمکــی که زمســتان 
وحشــی  گل هــای  می پاشــند،  شــهرها  در 
رشــد  مختلــف  گوشــه های  در  می تواننــد 
کننــد. گیاهانــی نیــز کــه خانــۀ طبیعــی آنهــا 
ــا  ــی اروپ ــوب غرب ــره ای جن ــای صخ در کوه ه
ــنگی  ــای س ــان دیواره ــون در می ــت، اکن اس
جزیــرۀ روتــردام نیــز شــکوفا می شــوند. ]19[
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ــان  ــتی گیاه ــوع زیس ــهرها تن ــروزه در ش  ام
ــوران بیشــتر اســت. شــاید عــدم وجــود  و جان
ــوان  ــزه در شــهر را بت مناظــری منظــم و پاکی
ــر خــالف  ــر دانســت؛ درســت ب ــن ام ــت ای عل
ــری  ــۀ کمت ــه زمین ــهر ک ــارج از ش ــق خ مناط
ــرای ســازگاری محیطــی ایجــاد می کننــد.  را ب
ــز شــهر موجــب می شــود  ــی مرک ــاًل آلودگ مث
خانه هــا،  ازحیــاط  متنــوع  ترکیبــی  تــا 
ســنگی  دیوارهــای  ســبز،  ســقف های 
پارک هــای  بــزرگ،  قدیمــی، زهکشــی های 
ــان  ــیاری از گیاه ــگاه بس ــه پناه ــهری و... ب ش
شــود.]19[ تبدیــل  وحشــی  حیوانــات  و 

فراینــد  در  کــه  اســت  شایســته   
ســاخت شــهرها و مداخلــه در محیــط زیســت، 
دقــت نظــر و حساســیت بیشــتری اعمــال 
شــود؛ زیــرا تغییــرات فنوتایپــی]2۰[ کــه 
ــند،  ــم نباش ــی ه ــی ژنتیک ــت حت ــن اس ممک
در محیــط شــهری بســیار ســریع تر از نواحــی 
ــع  ــاید موان ــد. ش ــهر روی می ده ــارج از ش خ
ــه  ــوران ب ــرای جان ــهرها ب ــه در ش ــدی ک جدی
ــازگاری  ــوی س ــه س ــا را ب ــد، آنه ــود می آی وج
طــور  بــه  می دهــد.  ســوق  محیــط  بــا 
کلــی موجــودات زنــده در یــک مجموعــۀ 
ــه  ــد. ب ــدا می کنن ــل پی ــًا تکام ــی دائم طبیع
نظرمی رســد کــه دارویــن کامــاًل بــا ایــدۀ 
ــا  ــه ی ــد ده ــه طــی چن ــدت ک ــل کوتاه م تکام
قــرن صــورت می گیــرد، موافــق نبــود. دارویــن 
در چهــار نســخۀ اول کتــاب کــه در مورد منشــٔا 
گونه هاســت، بــه طــور جــدی می نویســد: 
»مــن معتقــدم کــه انتخــاب طبیعــی همیشــه 
ــن در  ــرد.«. ای ــد ک ــل خواه ــد عم ــیار کن بس
حالــی اســت کــه درچــاپ پنجــم کــه ده 
ــد، او  ــر ش ــاپ منتش ــن چ ــس از اولی ــال پ س
ــرداد؛  ــی« تغیی ــه طورکل ــه »ب ــه« را ب »همیش
بنابرایــن ممکــن اســت کــه او بــه رونــد کنــِد 
ــد. ]21[ ــرده باش ــک ک ــی ش ــاب طبیع انتخ
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وجــود حیوانــات در فضــای خانــه   
ــا  ــد و ب ــر ده ــا را از آن تغیی ــم م ــد فه می توان
کارکردهــای متفاوتــی کــه بــه جاهــا می دهــد، 
خاطــرۀ تــازه ای را بســازد. تــا روزی کــه )حدود 
بچه گربــه  ســه  پیــش(  نیــم  و  یک ســال 
ــد،  ــه آمدن ــه خان ــا ب ــت و ارادۀ م ــدون خواس ب
هیچ وقــت بــه ایــن موضــوع فکــر نکــرده بــودم 
و نمی دانســتم کــه دیــدن خانــه از زاویــۀ دیــد 
آنهــا، تــا چــه حــد می توانــد تٔاثیــر عمیقــی بــر 
ــم  ــا را ه ــا داشــته باشــد و م ــا فضاه ــل ب تعام

ــد. ــود کن ــر خ درگی

مادرشــان گربــه ســیاِه بدخلــق و   
بی اعصــاب کوچــه بــود. همیشــه عصبانــی 
بــود و تــا بــه او نزدیــک می شــدیم، بــا صــدای 
فیــش ممتــدش می گفــت کــه حوصلــه نــدارد 
و خیــزی بــرای حملــه برمی داشــت و بعــد بــه 
ــه  ــری ب ــای دیگ ــرد. در ج ــرار می ک ــرعت ف س
دنیــا آورده بودشــان و وقتــی بــه حیــاط خانــه 
ــر  ــابی بدت ــدش حس ــالق گن ــن اخ ــد، ای آمدن
هــم شــد. تــا روزهــا اجــازه نمــی داد کســی بــه 
ــری  ــای جدی ت ــک شــود و حمله ه تخــت نزدی
می کــرد. مــا فقــط از صدایشــان فهمیــده 
ــد و  ــر تخت ان ــه زی ــد بچه گرب ــه چن ــم ک بودی
دیوارهــای بلنــد حیــاط خانه  باعث شــده اســت

کــه نتوانــد بچه هــا را از آن جــا ببــرد و همگــی 
ــار برایشــان  ــد. یکــی دو ب ــر افتاده ان آن جــا گی
ــه از پس شــان  ــود ک ــوم ب ــی معل ــذا آورد؛ ول غ
بــر نمی آیــد و مجبــور شــدیم بــرای جلوگیــری 
ــر  ــای زی ــراِش جنازه ه ــۀ دلخ ــدن صحن از دی
تخــت، برایشــان غــدا بگذاریــم. مــادر و پــدرم 
مــدام شــکایت می کردنــد کــه فکــری بــه 
ــت مان  ــود. دس ــی نب ــا راه ــم ام ــان کنی حالش
بــه بچه هــا نمی رســید و مادرشــان هــم اجــازه 
نمــی داد بــه آن هــا نزدیــک شــویم و بــه همیــن 
ــد.  ــرده بودن ــود ک ــرای خ ــاط را ب ــی حی راحت
اگــر هــم موقعــی کــه نبــود، بچه هایــش 
را از زیــر تخــت برمی داشــتیم و در کوچــه 
رهــا می کردیــم، عمــاًل حکــم مرگ شــان را 
صادرکــرده  بودیــم؛ پــس بیــخ ریش مــان بودنــد 
ــدیم  ــر ش ــتیم و منتظ ــیر گذاش ــان ش و برایش
جمال شــان  بــه  چشــم مان  باألخــره  کــه 
ــر  ــر کوچک ت ــه خواه ــود. اول از هم ــن ش روش
ــل و  ــه ای خپ ــه گرب ــودش را نشــان داد؛ بچ خ
ــی ســیاه کــه چنــد  ــا ســر و بدن بازی گــوش، ب
لکــۀ بــزرگ ســفید بــر ســینه و کمــرش بــود. 
ــا را دور  ــا چشــم م ــود و ت ــه شــجاع تر ب از هم
ــه در  ــد و همین ک ــاط می دوی ــد، در حی می دی
ــد  ــی یورتمه مانن ــا دویدن ــم، ب ــاز می کردی را ب
ــودش ــر خ ــااًل در نظ ــه احتم ــک، ک و هلک هل

تخِت چوبی حیاطتخِت چوبی حیاط

سید علی طباطباییسید علی طباطبایی
دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه شهید بهشتی

خانه ای تازه با حضورخانه ای تازه با حضور
خواهـــر  و  قمــر  خواهـــر حســام،  و  قمــر  حســام، 

ن شــا چکتر نکو شــا چکتر کو

44



بــه ســرعت اجــداد شــیر و پلنگــش بــود، 
ــه ســمت  ــد و ب ــه اش را می رقصان ــکل قلمب هی
ــن  ــن کارش اولی ــرد. همی ــرار می ک ــت ف تخ
ــا  ــۀ م ــه خان ــه ای را ب خنده هــای بی دلیــل گرب
آورد. طفلــی قبــل از آن کــه نامــی پیــدا کنــد 
ــرادر و  ــر، ب ــر کوچکت ــد از خواه ــا بع ــرد. ام م
ــد.  ــان دادن ــان را نش ــطی خودش ــِر وس خواه
خواهــر وســطی مشــکی و ســفید و الغــر 
ــه بســیار وحشــت زده. روی ســرش  ــود و البت ب
قســمت های ســفید زیادتــر بــود و خالــی هــم 
روی دمــاغ داشــت. تــا مدت هــا هیچ کــدام 
اســمی نداشــتند؛ امــا بعدهــا بــه خاطــر 
ــارش  ــاغ و شــباهت رفت همیــن خــال روی دم
ــان  ــاب دایی ج ــخصیت های کت ــی از ش ــه یک ب
ــن  ــتیم. آخری ــر گذاش ــون، اســمش را قم ناپلئ
ــر تخــت بیــرون  ــه ای هــم کــه از زی بچــه گرب
آمــد، نــری درشــت اندام و خاکســترِی پلنگــی 
ــش را  ــم. علت ــش زدی ــام صدای ــه حس ــود ک ب
ــر  ــر خواهــم گفــت. حســام از همــه دیرت بعد ت
از تخــت دل کنــد و تــا  ماه هــا بیشــترین 
آن  روی  و  می گذرانــد  همان جــا  را  وقتــش 

بــازی می کــرد.

ســاعت پنــج و پانــزده دقیقــه صبــح   
ــش  ــره وقت ــا باألخ ــز گوی ــل پایی روزی در اوای
رســید. قمــر کــه مدتــی بــود بــاردار بود، پشــت 
ــدن دســتش  ــا و کوبی ــا ناله ه ــد و ب پنجــره آم
بــر در حیــاط صدایمــان کــرد. پــدر در حیــاط 
ــا را  ــل آن ج ــًا از قب ــه حتم ــرد و او ک را بازک
انتخــاب کــرده  بــود، مســتقیم بــه اتــاق بــرادرم 
رفــت. خــودش دِر کمــد دیــواری را بــاز کــرد و 
ــا  را  ــاک های آن ج ــا از کیســه ها و  س ــد ت چن
ــتیم و  ــت. در را بس ــا نشس ــار زد و همان ج کن
ــه  ــازه ب ــۀ ت ــد شــش بچه گرب ــد ســاعت بع چن
دنیــا آمدنــد. تــا یــک مــاه بعــد جلــوی کمــد 
ــد و  ــرون می آم ــتیم. بی ــذا می گذاش ــش غ برای
ــت و ــد بازمی گش ــق کم ــه عم ــورد و ب می خ

کمد دیواری  اتاق خوابکمد دیواری  اتاق خواب

بــه بچه هــا شــیر مــی داد. بچه هــا کــه از 
ــد، بیــرون آمــد؛ امــا مجبــور  آب و گل درآمدن
شــدیم طبقــۀ پاییــن کمــد را خالــی کنیــم تــا 
ــان  ــن خانه ش ــب ها در اولی ــازه ش ــوادۀ ت خان

ــد. بخوابن

در  مــرد،  کــه  کوچکتــر  خواهــر   
ــا یکــی  گوشــه ای از باغچــه دفنــش کردیــم. ت
دو روز حســام و قمــر بویــش  را می شــناختند 
و بــاالی محــل  دفنــش می رفتنــد و صــدا 
می کردنــد. البتــه باغچــه عــالوه بــر قبــر 
ــگی  ــرد همیش ــد کارک ــر، چن ــر کوچکت خواه
ــا  ــت بچه ه ــه ای از آن توال ــت. گوش ــم داش ه
بــود کــه هــر موقــع داخــل خانــه بودنــد، کنــار 
در می رفتنــد و صــدا می زدنــد؛ کــه یعنــی 
انســان در را بــاز کــن، مــن کارم دارد می ریــزد. 
محــل  انجیــر  درشــت  برگ هــای  زیــر 
ــود و روی درخــت  ــان ب ــتراحت تابستانی ش اس
اکالیپتــوس و کاج هــم شــکارگاه و جــای دیــد 
نگاه شــان  ســاعت ها  کــه  کبوترهایــی  زدن 
بــه آن  می کردنــد و هیچ وقــت دست شــان 
ــابی  ــت و حس ــوز درس ــام هن ــید. حس نمی رس
ــودش را  ــار خ ــه اولین ب ــود ک ــرده ب ــد نک رش
بــه نــوک درخــت کاج رســاند و وقتــی پاییــن 
برگشــت، بــا افتخــار مدتــی در حیــاط رژه 

ــت.  رف

همیــن کــه صــدای ظرفــی از ســمت   
آشــپزخانه می آمــد، گربه هــا بــه پشــت در 
می آمدنــد و فریــاد اعتــراض یــا ناله هــای 
مظلومانه شــان را بــاال می بردنــد کــه چــرا 
ــًا در  ــن غالب ــد. ای ــوری راه انداختی ــاز تک خ ب
ــان در  ــذای خودش ــرف غ ــه ظ ــود ک ــی ب حال
ــد  ــتند بدانن ــا می خواس ــود؛  ام ــر ب ــاط پ حی
مــا چــه می خوریــم و برایشــان گرســنگی 
مســئله نبــود. در ایــن شــرایط وقتــی بــه 

باغچه و درخت هاباغچه و درخت ها

صندلی ها و میزناهارخوریصندلی ها و میزناهارخوری
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زمستان 98

ــذای  ــرف غ ــا ظ ــم، ت ــان می دادی ــل راه ش داخ
ــد و مطمئــن  ــگاه نمی کردن ــراد را ن تک تــک اف
نمی شــدند کــه چیــزی بــاب میل شــان در 
غــذای مــا نیســت، رهــا نمی کردنــد. اگــر 
غذایــی نبــود، همان جــا زیــر میــز ناهارخــوری 
ــذای  ــا غ ــد ت ــر می ماندن ــتند و منتظ می نشس
مــا تمــام شــود؛ امــا اگــر غــذا تکــه ای گوشــت 
داشــت، همــان کنــار صندلــی روی دو پــا 
ــه  ــت ب ــا دس ــا ب ــا و باره ــتاندند و باره می ایس
ــد کــه: »منــم می خــوام، منــم  پایمــان می زدن
ــنگی  ــع گرس ــی، موق ــد از مدت ــوام«. بع می خ
ــد و  ــپزخانه می رفتن ــت در آش ــان، پش خودش
در می زدنــد. بیشــتر جاهــای کوچــک و در 
قــد و قــوارۀ خودشــان را دوســت داشــتند 
تربیتی مــان  روش هــای  بــا  خوشــبختانه  و 
ــز  ــه روی می ــم ک ــا بفهمانی ــه آنه ــتیم ب توانس
ــا  ــد؛ ام ــد برون ــا نبای ــوری و کابینت ه ناهارخ
هروقــت یکــی از صندلی هــا خالــی بــود، مثــل 
یکــی از اعضــای خانــواده روی آن می نشســتند 
ــی در  ــان جای ــر برایش ــدند اگ ــاکی می ش و ش

نظــر نمی گرفتیــم.

روش هــای  انــواع  بــا  مــرور  بــه   
ــاب  ــراض و اعتص ــی، اعت ــره، مظلوم نمای مذاک
ــه  ــد و ب ــترش دادن ــان را گس ــی قلمروش غذای
ــد. حســام روی ــه نفــوذ کردن همــه جــای خان
مبــل راحتــی نشــیمن نشســته بــود و بــه 
کتابخانــه نــگاه می کــرد و مــادر و پــدر گاهــی 
بــاال ســرش می آمدنــد و کمــی نوازشــش 
و  می چرخانــد  ســری  گاهــی  می کردنــد. 
ــه او  ــا ب ــا ت ــرد؛ ام ــداز می ک ــم وران ــا را ه م
ــره  ــری خی ــۀ دیگ ــه نقط ــم، ب ــگاه می کردی ن
می شــد. غالبــًا اعتنــای چندانــی نمی کــرد 
ــب داشــت. باألخــره  و همیشــه آرامشــی عجی
ــه این جــا  ــالش ب ــک ســال ت ــد از حــدود ی بع
ــدن  ــرای لمی ــی ب ــر فرصت ــود و از ه رســیده ب
ــود ــی ب ــد وقت ــرد. چن ــتفاده می ک ــر آن اس ب

از  کــه دیگــر داخــل خانــه می خوابیدنــد. 
کوچک ترشــان  خواهــر  کــه  اول  زمســتان 
ــش و  ــر بردیم ــه دکت ــر ب ــد و دی ــض ش مری
ــاط  ــۀ حی ــد در الن ــان نیام ــر دلم ــرد، دیگ م
خانــه  در  همــه  شــب ها  و  بگذاریم شــان 
ــوار  ــام از دی ــم حس ــار ه ــد. یک ب می خوابیدن
حیــاط بیــرون رفــت و چنــد روز بعــد زخمــی و 
مریــض برگشــت و تــا دو هفتــه درمانــش طول 
کشــید و همیــن باعــث شــد کمــی رابطــه اش 
ــراری  ــا بی ق ــود و در آن ج ــد ش ــاط ب ــا حی ب
کنــد. خیــره بــه مــا نــگاه می کــرد و بــر 
ــود،  ــت زده ب ــه وحش ــه همیش ــر ک ــالف قم خ
ــان  ــه حرف هایم ــت ب ــه دق ــا ب ــی وقت ه بعض
گــوش مــی داد و گاه نظــری هــم مــی داد. 
ــا او  ــه ب ــز دوســت داشــت ک بیــش از هــر چی
صحبــت کنیــم و حتی گاهــی تــا کمــی حــرف 
ــن  ــه همی ــورد. ب ــم نمی خ ــذا ه ــم، غ نمی زدی
علــت هــم بــرادرم اســمش را حســام گذاشــت؛ 
مثــل حســام الدین چلپــی، او هــم عاشــِق 

ــود. ــنیدن ب ــتن و ش نشس

مبل راحتی نشیمنمبل راحتی نشیمن



النــه  بــرای پرنــدگان معمــواًل مأمنی   
بــرای پــرورش و نگهــداری از جوجه هــا اســت. 
النــۀ پرنــدگان ممکــن اســت بــزرگ یــا کوچک 
ــک  ــت، ی ــک درخ ــت در ی ــن اس ــد. ممک باش
ســاختمان، یــک بوتــه، روی یــک ســکوی 
ــرار داشــته باشــد.  ــن ق ــاروی زمی ــاالی آب ی ب
برگ هــای  و  شــاخ  گل،  از  می توانــد  النــه 
ــره  ــدگان و غی ــم پرن ــت تخ ــکیده و پوس خش
ــوب  ــون دارک ــی هم چ ــود. پرندگان ــاخته ش س
ــادر  ــان ق ــا پاهایش ــار ی ــرم منق ــک ف ــا کم ب
ــت بــرای خــود  ــه در طبیع بــه حفــاری الن
ــد از  ــح می دهن ــر ترجی ــی دیگ ــتند. برخ هس
النه هایــی  اســتفاده کننــد کــه ایــن پرنــدگان 
ــح  ــواع مصال ــا ان ســاخته اند و گونه هایــی نیــز ب
ــه  ــرای خــود الن ســبک موجــود در طبیعــت ب
را  پرنــدگان  می ســازند. زیست شناســان الن 
بــا توجــه بــه موقعیــت قرارگیــری در طبیعــت، 
ــیم  ــی تقس ــواع مختلف ــه ان ــره ب ــح و غی مصال

]1 می کننــد.]
 Bird nests and construction کتاب  
ــک  ــل ]2[، ی ــک هانس ــتۀ مای behavior نوش
منبــع خــوب جهــت آشــنایی بــا ویژگــی 
ســاختاری انــواع النــۀ پرنــدگان و ارتبــاط 
ســاختار بیولوژیکــی پرنــده بــا آشــیانه ای اســت 
ــاب  ــن کت ــازد. در ای ــود می س ــرای خ ــه ب ک
النه هــا بــر اســاس شکل شــان بــه هشــت

گونــۀ  چهــار  می شــوند.  تقســیم  دســته   
شــامل و  نداشــته  قــرار  زمیــن  روی  اول 

گونه هــای فنجانــی، گنبــدی، گنبد ـ لولــه ای 
ــدی  ــۀ بع ــار گون و صفحــه ای]۳[ هســتند. چه
ــی،  ــای تخت خواب ــامل گونه ه ــن و ش روی زمی
حفــره ای، تپــه ای و پناهگاهــی هســتند.]۴[ 
همچنیــن در ایــن کتــاب النه هــا از نظــر 
ــیم  ــته تقس ــت دس ــه هش ــری ب ــل قرارگی مح
می شــوند؛ بــر روی درخــت یــا بوتــه، در میــان 
علــف، روی زمیــن، بــه صــورت حفــره ای داخل 
درخــت، به صــورت حفــره ای درون زمین، روی 
ــا طاقچــه  ــه ی ــک لب ــوار ســاختمان، روی ی دی
و روی آب. نکتــۀ دیگــری کــه در شــناخت 
ــال  ــوۀ اتص ــت دارد، نح ــا اهمی ــی النه ه اجمال
آنهــا بــا بسترشــان اســت کــه در کتــاب مذکور

ــت.  ــده اس ــاره ش ــز اش ــوع نی ــن موض ــه ای ب
ــان ــرگ درخت ــاخ و ب ــا را ش ــی از النه ه برخ
از بــاال نگــه می دارنــد و برخــی دیگــر را از 
پاییــن. النــه ممکــن اســت بــه یــک یــا چنــد 
شــاخه یــا بــرگ آویــزان شــده باشــد و پرندهبا 
مصالــِح النــه، آن را بــه شــاخۀ درخــت ببافــد. 
ــان چنــد شــاخۀ درخــت  بعضــی دیگــر در می
می نشــینند و از پاییــن نگــه داشــته می شــوند.  
ســاختمان  دیــوار  بــه  کــه  گونه هایــی  در 
ــالت  ــوان م ــه عن ــواًل از ِگل ب ــد، معم متصل ان

اتصال دهنــدۀ آنهــا می شــود.]5[

فاطمه اتوکشفاطمه اتوکش
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه شهید بهشتی

معماری پرندگانمعماری پرندگان
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در ادامــه چنــد گونــه از النه هــا بیشــتر معرفــی 
ــوند. می ش

1. النه هــای حفــره ای: ســاده ترین نــوع 
ــۀ  ــًا در مرحل ــه صرف ــت ک ــدگان اس ــۀ پرن الن
ــا،  ــدن جوجه ه ــا آم ــه دنی ــتن و ب ــم گذاش تخ
ــت  ــا درخ ــن ی ــت روی زمی ــورت موق ــه ص ب
ــن  ــه ای ــدگان ب ــی از پرن ــود. برخ ــر می ش حف
ــر،  ــنگ، پ ــت، س ــاخۀ خشــکیدۀ درخ ــه ش الن
پوســتۀ تخــم پرنــده یــا بــرگ اضافــه می کنند؛ 
شــترمرغ، شــاهین، قرقــاول و بلدرچیــن از 
ــه النه ســازی  ــه این گون ــد ک ــه پرندگانی ان جمل

می کننــد.

3. النه های تپه ای: النه هایی اند متــــشکل از
 ِگل و شــاخ و بــرگ درختــان، و هــدف از 
ــده  ــای پرن ــت از تخم ه ــا محافظ ــاخت آنه س
در برابــر پرنده هــای شــکارچی و ســرما اســت. 
ــرار اســت تخــم  ــه ای کــه ق حفــظ دمــا در الن
پرنــده در آن رشــد کنــد، بســیار مهــم اســت. 
اســتفاده از ِگل کــه خــود عایــق حــرارت اســت 
و مصالــح طبیعــی کــه بــا تجزیــه گرمــا تولیــد 
ــه او  ــت ک ــی اس ــه روش های ــد، از جمل می کنن
برای ســاخت النــه اســتفاده می کنــد. فالمینگو 
ــه  ــه الن از جملــه پرندگانــی اســت کــه این گون
می ســازد. در فصــل آشیانه ســازی معمــواًل 
ــه را می ســازد  ــن الن ــه ای ــر اســت ک ــس ن جن
متراکــم  را  آن  تشــکیل دهندۀ  مصالــح  و 
ــن فصــل مصالحــی  ــد. او پیوســته در ای می کن

2. النۀ پناهگاهی:  این نوع النه ها متعــلق به
 پرنــدگان دریایــی مناطــق سردســیر، خصوصــًا 
طوطــی دریایی  انــد. پرنــده بــا  اســتفاده از 
منقــار یــا پــای خــود بخشــی از زمیــن یــا تنــۀ 
ــت  ــه ای را جه ــد و الن ــر می کن ــت را حف درخ
ــازد.  ــش می س ــداری جوجه های ــرورش و نگه پ
از  می دهنــد  ترجیــح  جغدهــا  از  گونــه ای 
اســتفاده کننــد کــه  از همیــن النه هایــی 

ــاخته اند. ــر س ــدگان دیگ پرن



ــت  ــه در جه ــد ک ــه می کن ــه اضاف ــه الن را ب
حفــظ انــدازه و دمــای داخــل آن اســت. البتــه 
جهــت تنظیــم دمــای مطلــوب داخــل، پرنــدۀ 

ــیند.  ــز روی آن می نش ــاده نی م
پرنده هایــی  آویــزان]6[:  4.النه هــای 
ــن  ــا بافت ــمالی]۷[ ب ــاهرِخ ش ــرِی ش ــد پ مانن
بســیاری از شــاخ و برگ هــای ســبک درختــان 
ــا  ــه النه ه ــازند. این گون ــه می س ــن الن ــا چم ی
می شــوند.]۸[  آویــزان  درخــت  شــاخۀ  از 
ــه  ــا ]9[ از جمل ــوالی بای ــام ج ــه ن ــده ای ب پرن
پرندگانــی اســت کــه بــه زیبایــی بــا ایــن روش 
النــه می ســازد. او مکانــی را بــرای ســاخت 
ــاران  ــاد و ب ــه از ب ــد ک ــاب می کن ــه انتخ الن

ــد. ــان باش ــدید در ام ش
ســپس علف  هــا را ماننــد شــبکه ای بــه صــورت 
ــن  ــب ضم ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــم می باف متراک
ایجــاد اســتحکام، از نفــوذ آب بــاران بــه درون 
آن حفاظــت می کنــد. در نهایــت النــه همچــون 
کدویــی می شــود کــه از قســمت باریــک خــود، 
دوِر بــرگ ضخیــم یا شــاخه ای از درخــت تنیده 
ــه ای  ــی لول ــم اصل ــای حج ــود. در انته می ش
وجــود دارد کــه انتهایــش باز اســت و بــه عنوان 
مدخــل اســتفاده می شــود. نکتــۀ جالــب توجــه 
ــه فقــط  ــن اســت کــه الن ــه ای ــه الن در این گون
ــا نیســت؛  ــرورش جوجه ه ــداری و پ ــرای نگه ب
بلکــه پرنــدۀ نــر آن را بــرای جلــب توجــه 
در فصــل جفت گیــری  نیــز  مــاده  جنــس 
ــه  ــاخِت الن ــه در س ــی ک ــازد. در صورت می س
اشــتباهی وجــود داشــته باشــد یــا بــاب میــل 
پرنــدۀ مــاده نباشــد، او واردش نمی شــود و 
بــه ســراغ النــۀ دیگــری مــی رود.]1[ این گونــه 
ــه صــورت  ــه ب ــی اســت ک ــه ای از النه های نمون
ــاخ  ــۀ ش ــال هنرمندان ــا اتص ــط ب ــک و فق خش
ــدگان  ــان ســاخته می شــود. پرن ــرگ  درخت و ب
ــه ــاخت الن ــرای س ــی ب ــیوه های مختلف از ش
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ــد. در  ــتفاده می کنن ــک اس ــورت خش ــه ص ب
ــار ســازه ای  ــی رفت ــه خوب ــده ب ــن  روش پرن ای
ــه  ــق آن الن ــرگ را می شناســد و طب شــاخ و ب
ــرگ  ــال کاکل زری ب ــور مث ــه ط ــازد. ب را می س
گیاهــان تک لپــه ای را البــه الی هــم قــرار 
ــا  ــِف خرم ــبِد لی ــون س ــد و آن را همچ می ده

در هــم می تنــد.
مثــال دیگــر در ایــن زمینــه غــاز زاغــی اســت 
کــه چندیــن ســاقه  را بــا هــم در منقــار 
گذاشــته و خــم می کنــد. ســاقه هایی کــه 
ــا  ــق ب ــا خــم شــده، مطاب ــی آنه بخــش انتهای
شــکل در هــم فــرو رفتــه و النــه را می ســازند.
در کتابــی کــه بررســی کردیــم چنــدروش 
بافــت مصالــِح النــه نیــز  آورده شــده کــه 
ــا  ــی م ــه اســت و در زندگ ــب توج ــیار جال بس
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــز می توان انســان ها نی

ــرد]5[. بگی
در کتابــی کــه بررســی کردیــم چنــدروش 
بافــت مصالــِح النــه نیــز  آورده شــده کــه 
ــا  ــی م ــه اســت و در زندگ ــب توج ــیار جال بس
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــز می توان انســان ها نی

ــرد]5[: بگی
در مجمــوع آنچــه در ایــن متــن نوشــتیم، 
ــه فضــای زندگــی  اشــاره ای بســیار مختصــر ب
ــًا  ــه طبیعت ــود ک ــاص ب ــور خ ــوع جان ــک ن ی
ــا  ــتری دارد. ام ــی بیش ــه و بررس ــای مطالع ج
از آنجایــی کــه معمــاری نقشــی اساســی را در 
ــه  خلــق فضــای زندگــی انســان دارد، توجــه ب
ــوران و نحــوۀ پاســخ  طبیعــت اطراف مــان، جان
می توانــد  حیات شــان،  نیاز هــای  بــه  آنهــا 
 آموزه هــای جالــب و مفیــدی را بــرای زتدگــی 
ــه  ــد ک ــته باش ــراه داش ــه هم ــان ها ب ــا انس م
ــه پاســخ های  ــا کمــک آنهــا شــاید بتوانیــم ب ب
ــان  ــائل زندگی م ــا و مس ــرای نیازه ــدی ب جدی

ــم. ــدا کنی دســت پی
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[5]Mike Hansell. Bird nests and 
construction behavior. Pp 55،86،61،95-42
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[9]Baya weaver
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ژان: مــن کــه دارم میگــم، اون قدرهــا هــم بــد نیســت! باالخــره کرگدن هــا هــم موجوداتــی ان 
مثــل مــا، همون قــدر کــه مــا حــق حیــات داریــم، اونهــا هــم دارن!

برانــژه: به شــرطی کــه اون موجــودات زندگــی مــا رو خــراب نکنــن. تفــاوت ایــن دو ذهنیــت 
رو متوجــه می شــید؟

ــر  ــما فک ــد.( ش ــرون می آی ــی رود و بی ــام م ــه حم ــی رود، ب ــن ور و آن ور م ــاق ای ژان: )درات
ــم؟ ــری داری ــت بهت ــا ذهنی ــد م می کنی

ــا  ــه  نظــر مــن ب ــرای خودمــون معیارهــای اخالقــی ای داریــم کــه ب ــژه: به هرحــال مــا ب بران
ــل مقایســه نیســت. ــا قاب ــت اون حیوون ه ذهنی

ژان: اخــالق! اجــازه بدیــد فاتحــۀ هرچــی اخالقــه بخونیــم، مــن از اخــالق جونــم بــه لبــم 
رســیده. اخــالق دیگــه بســه! بایــد اخــالق رو انداخــت دور.

برانژه: به جاش چی می گذارید؟
ژان: )به همان ترتیب( طبیعت رو!

برانژه: طبیعت رو؟
ژان: )به همان ترتیب( طبیعت قوانین خودش رو داره. اخالق ضدطبیعیه.

ــون  ــن قان ــگل رو جایگزی ــون جن ــد قان ــم ، می خوایی ــده باش ــت فهمی ــه درس ــژه: اگ بران
ــد! ــی کنی اخالق

ژان: می خوام اونجا زندگی کنم، می خوام اونجا زندگی کنم.
برانژه: این رو همه می گن، اما درواقع هیچ کس...

ــزی  ــو پی ری ــون رو از ن ــاس زندگی م ــد اس ــرف او( بای ــان ح ــد؛ می ــی رود و می آی ژان: )م
ــم. ــدوی برگردی ــه اصلیــت ب ــد ب کنیــم. بای

برانژه: من اصال باهاتون موافق نیستم.
ژان: )با سروصدا نفس می کشد.( من می خوام نفس بکشم.

ــه اون  ــم ک ــفه ای داری ــا فلس ــه م ــید ک ــه می ش ــد، متوج ــر فکرکنی ــن، اگ ــز م ــژه: عزی بران
ــدن  ــا تم ــا. اون رو قرن ه ــی از ارزش ه ــل جایگزین ــتم غیرقاب ــه سیس ــدارن، ی ــا ن حیوون ه

بشــری بنــا کــرده!
ژان: )باز در حمام( همۀ اینها رو اگه خراب کنیم، حالمون بهتر می شه.

برانژه: می دونم که جدی نمی گید. شما شوخی می کنید، دارید شعر می گید.
ژان: بررررر... )تقریبا مانند کرگدن نعره می کشد.(

برانژه: هیچ نمی دونستم شاعر هم هستید.
ژان: )از حمام بیرون می آید.( بررررر... ) باز مثل کرگدن نعره می کشد.(

ــن  ــون ای ــه دلت ــه ت ــم ک ــم، می دون ــوب می شناس ــی خ ــما رو خیل ــون ش ــن چ برانژه: م
ــان.. ــه انس ــد ک ــوب می دونی ــم خ ــون ه ــون، خودت ــت. چ نیس
ژان: )در میان حرف او( انسان.... دیگه این کلمه رو به زبون نیارید!

برانژه: منظورم اینه که بشر، اصالت بشر...
ــه آدم قدیمــی احساســاتی مضحکیــد. )وارد  ــت بشــر دیگــه کهنــه شــده. شــما ی ژان: اصال

ــود.( ــام می ش حم
برانژه: آخه باالخره، فکر...

کتاب »کرگدن« | اوژن یونسکو | ترجمه سحر داوری | نشر بیدگل
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در طــول تاریــخ عوامــل مختلفــی   
ــره  ــی و غی ــی و سیاس ــرایط اجتماع ــد ش مانن
دورنمــای کلــی شــهرها را شــکل داده انــد. 
کــه  رویدادهایــی  تٔاثیرگذارتریــن  از  یکــی 
ــر داد، انقــالب صنعتــی  شــکل شــهرها را تغیی
و بــه دنبــال آن تــالش شــهرهای بــزرگ 
ــی  ــل مختلف ــود. عوام ــدن ب ــدرن ش ــرای م ب
ــد  ــد؛ مانن ــهرها دخیل ان ــای ش ــۀ دورنم در ارائ
ــره.  ــا و غی ــا، صداه ــا، اتفاقات،عطره فعالیت ه
ــه  ــد ک ــن عوامل ان ــی از ای ــز بخش ــات نی حیوان
ــای  ــی، هم پ ــات صنعت ــش از ورود ابداع ــا پی ت
انســان ها در فضاهــای شــهری حضــور داشــتند 
و در ایجــاد کیفیت هــای فضایــی تٔاثیرگــذار 
ــرون  ــی و در ق ــالب صنعت ــد از انق ــد. بع بودن
ــان در  19 و 2۰میــالدی، حضــور آن هــا همچن
شــهرها دیــده می شــد؛ امــا بــه تناســب شــکل 
ــد،  ــود می گرفتن ــه خ ــهرها ب ــه ش ــدی ک جدی

ــود.  ــل ب ــر از قب ــور متفاوت ت ــن حض ای
اولیــن  از  اروپایــی  شــهرهای   
مکان هایــی بودنــد کــه فرآینــد مدرنیزاســیون و 
تٔاثیــرات انقــالب صنعتــی در آن هــا نمــود پیــدا 
ــران  ــاری در ای ــهرهای قاج ــان ش ــرد. هم زم ک
چنــد گام عقب تــر از شــهرهای اروپایــی بودند و 

چهــرۀ آن هــا کمابیــش بــه چهــرۀ شــهر ســنتی 
پیشــین شــبیه بــود. شــهرهای اروپایــی و 
شــهرهای قاجــاری ایرانی هــر دو گام در مســیر 
مــدرن شــدن گذاشــته بودنــد؛ امــا بــا ســرعتی 
چرخــۀ  هنــوز  ســال ها  ایــن  در  متفــاوت. 
صنعتــی بــر شــهرهای ایــران غالــب نشــده بــود 
ــات  و هنــوز هــم حضــور عواملــی ماننــد حیوان
ــود. ــذار ب ــر شــهر تٔاثیرگ در شــکل دادن تصوی

در شــهرهای اروپایــِی رو به پیشــرفِت   
قــرن 19 و 2۰ میــالدی، روابط جامعــه و فضاها 
در حــال تغییــر و بــه تبــع آن نقــش حیوانــات 
ــود.  ــی ب ــال دگرگون ــهری در ح ــی ش در زندگ
ــات نیــز  در ایــن مســیر کیفیــت حضــور حیوان
در شــهر تغییــر کــرد و حضورشــان در شــهرها 
تحــت کنتــرل انســان قــرار  گرفــت. بــرای 
روشــن شــدن ایــن قضیــه می تــوان بــه بلوارهــا 
و خیابان هــای وســیعی اشــاره کــرد کــه گرچــه 
بــه منظــور عبــور وســایل نقلیــۀ موتــوری 
ــر  ــدا معب ــد؛ در ابت ــده بودن ــاد ش ــد ایج جدی
چهارپایــان و اســب ها بودنــد. حضــور ایــن 
تازه ســاز، چهــرۀ  حیوانــات در خیابان هــای 
جدیــدی از شــهر را تصویــر کــرد؛ شــهری کــه 
اســب ها و کالســکه ها و سوارانشــان ضمــن
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ــه  ســبقت گرفتــن از یکدیگــر، می کوشــیدند ب
ــی را  ــن شــرایط بلوای ــد. ای ــم برخــورد نکنن ه
ــی  ــاع وقت ــرد. اوض ــاد می ک ــا ایج در خیابان ه
ــط  ــه وس ــری ب ــه عاب ــد ک ــر می ش خطرناک ت
خیابــان می پریــد. در چنیــن اوضاعــی حیوانات 
ــد  ــالش بودن ــو در ت ــات ن و انســان ها و اختراع
ــد  ــت جدی ــن وضعی ــود را در ای ــش خ ــه نق ک
ــاش گِر  ــور اغتش ــم حض ــد. علی ٰ رغ ــدا کنن پی
حیوانــات در خیابان هــای مــدرن، می تــوان 
بــه حضــور مؤثــر آنهــا در ســایر فضاهــای شــهر 
ــۀ  اشــاره کــرد. گاری هــای اســب رِو حمــل زبال
ــه  ــد ک ــور بودن ــن حض ــه ای از ای ــس نمون پاری
مقابــل هتل هــا و خانه هــا می ایســتادند تــا 

ــد.]2[ ــل بگیرن ــا را تحوی زباله ه
ــی  ــهرهای اروپای ــات در ش گاه حیوان  
نقشــی منفعــل داشــتند. بــاغ  وحش هــا و 
جدیــد  فضاهــای  از  نمونــه ای  ســیرک ها 
ــدی  ــر تٔایی ــه مه ــد ک ــی بودن ــهرهای اروپای ش
تغییــر  نقش هــای  از  دیگــر  یکــی  بــر  را 
در  می زدنــد.  شــهر  در  حیوانــات  یافتــۀ 
می شــدند  دیــده  انســان هایی  ســیرک ها 
کــه بــا لباس هــای زیبــا و مهــارت بســیار 
در  را  و ســگ هایی  می کردنــد  اسب ســواری 
نهایــت نظــم تربیــت می کردنــد.]۳[  ایــن 
ناظران شــان  دیــد  در  اســب ها  و  ســگ ها 
ــات  ــد. حیوان ــار می کردن ــان ها رفت ــد انس مانن
ــی  ــای عموم ــی از فضاه ــت جزئ ــن حال در ای
ــار  ــان ها رفت ــبیه انس ــه ش ــد ک ــهری بودن و ش
ســلب  اختیارشــان  قــدرت  و  می کردنــد 
ــی  ــه تمام ــد ک ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــده ب ش
مدرن شــده،  اروپایــی  شــهرهای  پهنه هــای 
ــا  ــت ت ــرار می گرف ــان ق ــار انس ــد در اختی بای
ــح  ــیون را فت ــای مدرنیزاس ــت قله ه می توانس
کنــد. در ایــن حالــت جنگل هایــی پدیــد 
می آمدنــد کــه درختانــش ســوخت واگن هــای

ســاخته  ســیرک هایی  بودنــد؛  آهــن  راه 
می شــدند کــه عرصــۀ نمایــش انســان گونۀ 
ــک ها  ــد؛ گنجش ــم می کردن ــات را فراه حیوان
ــدند. ــیاه می ش ــات س ــام کارخانج ــر ب ــز ب نی

قاجــارِی  شــهرهای  در  همزمــان   
ایــران داســتان بــه شــکل دیگــری در جریــان 
ــه ای  ــن دوره نمون ــهری ای ــای ش ــود. فضاه ب
ــن شــهرهای موجــوِد پیــش از  ــد از آخری بودن
دوران صنعتــی کــه در آنهــا، حیوانــات همچنان 
ــی  ــد. یک ــا بودن ــذار در فضاه ــل تٔاثیرگ از عوام
ــات  ــدای حیوان ــذار ص ــل تٔاثیرگ ــن عوام از ای
ــش از  ــا پی ــود. ت ــهر ب ــردم از ش ــر ادراک م ب
ــه شــهرها،  ــی ب ــد صنعت ــات جدی ورود اختراع
آواهایــی صبح هنــگام شــهر را بیــدار می کــرد. 
ــدار  ــراف بی ــب از اط ــب و غری ــای عجی صداه
بــاش مــی داد؛ بانــگ خــروس همســایه در فضــا 
می پیچیــد و پشــت بند آن صــدای فریــاد الــل.. 
اکبــر مؤذن هــا از مناره هــا بلنــد می شــد. 
ــه  ــود ک ــا ب ــت حمامی ه ــا نوب ــس از موذن ه پ
ــه  ــان را ب ــوق مخصوص ش ــا ب ــام حمام ه ــر ب ب
ــه  ــروصدای ب ــال س ــه دنب ــد. ب ــدا درآورن ص
پــا شــده، صــدای زوزه و غوغــای ســگ ها 
بــه گــوش می خــورد کــه زمیــن و زمــان 
ســگ ها  عوعــوی  می زدنــد.  هــم  بــه  را 
عرعــر درازگوشــان را در پــی داشــت و بــه 
ــوی  ــه نح ــدگان ب ــۀ آفری ــب هم ــن ترتی همی
بیــدار بــاش خــود را اعــالم می کردنــد.]۴[

همان قــدر کــه صــدای حیوانــات   
می توانســت تصویــر شــهر را در زمانــی معیــن 
شــکل دهــد، حضورشــان نیــز بــه همان انــدازۀ 
حضــور انســان ها در ســطح شــهِر قاجــاری 
ــهری در دورۀ  ــی ش ــود. میدان ــه ب ــل توج قاب
ــان و  ــِت بازرگان ــدر از جمعی ــه همان ق قاجاری
خریــداران و زنــان ســیاه پــوش پــر بــود؛ که پر 
ــن ــردد. ای ــای در حات ــب ها و االغ ه ــود از اس ب
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حمــل  اصلــی  وظیفــۀ  چهارپــا  حیوانــات 
بــار و تــردد را در شــهرهای قاجــاری بــر 
ــب وظیفه شــان،  ــتند و بــه تناس عهــده داش
حضورشــان جزئــی جــدا نشــدنی از شــهر بــود. 
بازارهــا یکــی دیگــر از آن فضاهایــی بودنــد کــه 
در ایــن دوره بخشــی از وجودشــان را بــا حضور 
ــر  ــد. ه ــف می کردن ــر تعری ــات بارب ــن حیوان ای
ــر  ــی از داالن پ ــود چهارپای ــن ب ــه ممک لحظ
ــای  ــه فض ــرا، ب ــک کاروانس ــعب از ی ــور منش ن
نیمه تاریــک بــازار و جمعیــت حاضــر بپیونــدد.

گویــا فضاهــای شــهری بــه نســبتی مســاوی در 
ــرار می گرفــت؛  ــات و انســان ها ق اختیــار حیوان
بــه حــدی کــه مــردم و حیوانــات در حیــن راه 

ــد.]5[ ــه می زدن ــر تن ــه یکدیگ ــن ب رفت
عــالوه بــر ازدحــام در مســیرهای   
تــردد، ایجــاد بوهایــی نامطلــوب نیــز از دیگــر 
تٔاثیرگذاری هــای چهارپایــان در شــهر قاجــاری 
بــود. تــردد و اجتمــاع االغ هــا و قاطرهــا و 
اســب ها بــوی زننــده ای را در شــهر ایجــاد 
می کــرد. حتــی گاهــی در اولیــن مواجهــه 
ــوالت  ــد فض ــوی ب ــهر، ب ــی ش ــدان اصل ــا می ب
ــود  ــه مشــام می رســید. ممکــن ب ــان ب چهارپای
ــد از ســوی  پیت کش هــای ســوار  ایــن بــوی ب
برچهارپایــان باشــد کــه فضــوالت حیوانــی 
ــای  ــتریاِن کوده ــا مش ــد ت ــل می کردن را حم
حیوانــی دســت خالی بــه خانــه نرونــد! ]۶[ 
اولیــن تصویــری کــه بــا شــنیدن اســم بازارهــا 
ــن  ــاور زمی ــهرهای خ ــی ش ــای عموم و فضاه
قاجــاری، بــه ذهــن برخــی افــراد متبــادر 

ــود. ــده ب ــوی زنن ــن ب ــد، همی می ش
از دیگــر کیفیت هایــی کــه حیوانــات   
بــه فضــای شــهری اضافــه می کردنــد، حضــور 
ــدۀ ســگ های کوچــه  ــز و غافلگیرکنن رعب انگی
ــان بــود. بــرای عابــری کــه شــب هنگام  و خیاب
ــنیدن  ــرد، ش ــذر می ک ــک گ ــه ای تاری از کوچ

تــا تصــور  بــود  ناشــناس کافــی  صدایــی 
ــت؛  ــش اس ــرد در تعقیب ــگی ولگ ــه س ــد ک کن
ــه  ــرار گرفت ــش ق ــر راه ــر س ــری ب ــا غارتگ ی
ــه  ــاری را ک ــام اخب ــه تم ــود ک ــگاه ب اســت. آن
از گوشــه و کنــار در مــورد حملــۀ یــک ســگ 
ــنیده  ــهر ش ــای ش ــذری در کوچه ه ــه رهگ ب
ــرس  ــده می شــد و ت ــود، پیــش چشــمش زن ب
ــگی  ــرد. س ــر می ک ــد براب ــت او را چن و وحش
در کوچــه عبــای جنابــی را از هــم دریــد؛ 
ــذر از  ــال گ ــری در ح ــب عاب ــه اس ــگ ها ب س
ــر  ــر اث ــی ب ــد؛ ]۷[ طفل ــه کردن ــه حمل کوچ
ــرد!]۸[ همــۀ  ــت م اینکــه ســگی او را گاز گرف
ــرای ایجــاد تصویــری ترســناک  ایــن خبر هــا ب
ولگــرِد کوچه هــای شــهر، در  از ســگ های 

ــود. ــی ب ــاده کاف ــران پی ــن عاب ذه
و  اروپایــی  شــهرهای  مقایســۀ   
ــور  ــی حض ــران و بررس ــاری ای ــهرهای قاج ش
ــن تر را از  ــری روش ــا، تصوی ــات در آن ه حیوان
ــدرن  ــیر م ــه در مس ــد ک ــی ده ــهرهایی م ش
شــدن بودنــد. در ذهنیــت اروپایــی، بــارزۀ ابــراز 
هویــت شــهر صــدای ماشــین ها و خطــوط 
ــی از  ــرد اروپای ــه ف ــت. در نتیج ــن اس راه آه
ــه  ــد ک ــب می ش ــهری متعج ــا  ش ــه ب مواجه
ــدازۀ  ــه ان ــات درآن، ب ــردد حیوان ــام و ت ازدح
ــیون  ــانه هایی از مدرنیزاس ــود و نش ــان ها ب انس
ــر  ــوی دیگ ــورد. از س ــم نمی خ ــه چش در آن ب
از دیــدگاه ایرانی هــای قاجــاری، آن دســته 
ــات  ــی از حیون ــه خال ــی ک ــهرهای اروپای ازش
ــیدند؛  ــر می رس ــه نظ ــب ب ــد، عجی ــده  بودن ش
بــه طــوری کــه اگــر حضــور حیواناتــی ماننــد 
شــهر ها  ایــن  در  را  پرنــدگان  یــا  االغ هــا 
بــا  می کردنــد.  ثبتــش  حتمــًا  می دیدنــد، 
زمزمه هــای  تفاوت هــا،  ایــن  همــۀ  وجــود 
پیشــرفت و مصداق هایــش بــود کــه نــوع 
ــدری ــرن ق ــن دو ق ــات را در ای ــور حیوان حض



 تغییــر داد. ایــن تغییــرات در شــهرهای اروپایی 
ســریع تر  را  شــدن  صنعتــی  فرآینــد  کــه 
بــه چشــم می آمــد؛  بیشــتر  می پیمودنــد، 
ــرعت  ــا س ــاری ب ــهرهای قاج ــه ش در حالی ک
آهســته تری پیــش می رفتنــد و هنــوز هــم 
بــه ناظران شــان، قاب هایــی را پــر از تــردد 
می کردنــد.  عرضــه  انســان ها  و  حیوانــات 
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تــا پیــش از دوران صنعتــی و توفیــِق   
انســاِن متجــدد در بهره جویــی از ماشــین آالت، 
ــا  ــتی ب ــه هم زیس ــته ب ــان ها وابس ــی انس زندگ
جانــوران مختلفــی بــوده اســت کــه هــر یــک از 
آنــان بــه گونــه ای در معمــاری و شــیوۀ زندگــِی 
انســان ها، نــه تنهــا در روســتاها؛ بلکــه در 
ــن مداخــالت  ــد. ای ــل بوده ان ــز دخی شــهرها نی
ــاد و  ــرم، ابع ــری در ف ــِس تغیی ــد از جن می توان
تناســباِت فضایــی باشــد و بــه نوعــی در معــاِش 
انســان ها تأثیرگــذار باشــد. بــه تبــِع ایــن 
موضــوع، زندگــی انســان های ســاکِن ســرزمیِن 
ایــران نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نبــوده  اســت.

ــه  ــران ک ــتۀ ای ــاری گذش ــۀ معم ــه ابنی از جمل
حضــور جانــواران در آن بــه نســبِت ســایر 
اســت،  پررنگ تــر  معمــاری  گونه  هــای 
کاروانســراها یــا دیگــر ابنیــۀ بیــن راهــی 
رایج تریــن  کــه  می دانیــم  اســت.  مشــابه 
ــی  ــران، چهارپایان ــه در گذشــتۀ ای وســیلۀ نقلی
ــت.  ــوده  اس ــر ب ــب و قاط ــتر، اس ــون ش هم چ
اســکان مســافران و چهارپایــاِن همــراه آنــان در 
بیــن راه هــا، مســتلزم راِه حل هــای معمارانــه ای 
بــوده  اســت. عمــوم کاروانســراهای نواحــی 
مرکــزی ایــران، بــه ویــژه از عصــِر صفــوی بــه

بعــد، از یــک حیــاط مرکــزی وســیع، ردیفــی 
ــه ای در  ــاط و طویل ــون حی ــای پیرام از اتاق ه
ــورد  ــه م ــده اند ک ــکیل ش ــا تش ــت اتاق ه پش
اخیــر بــا دیــوار بلنــدی محصــور می شــد. 
دیگــر  شــامل  می توانســته اند  کاروانســراها 
اندام هایــی ماننــد ســردِر ورودی، برج هــای 
ــه،  ــین، ایوان چ ــی، شاه نش ــا نگهبان ــی ی تزیین
ــند. ــاری باش ــای معم ــر اندام ه ــار و دیگ آب انب
تقریبــًا در تمامــی مــوارِد مــورد مطالعــه از 
ــردر ورودی  ــک س ــا ی ــا، تنه ــه بناه ــن گون ای
وجــود دارد کــه نشــان می دهــد ورود و خــروج 
ــوران و انســان ها در نظــر  ــرای جان مشــترکی ب
گرفتــه شــده  بــود؛ دورتــادور حیــاط را عمومــًا 
اتاق هایــی شــکل می دهنــد کــه ضمــن اتصــال 
بــه یــک ایوانچــه، ارتفاع بــارزی از ســطح زمین 
دارنــد. می شــود گمــان کــرد کــه ایــن ارتفــاع 
بــرای پیــاده شــدن از چهارپــا یــا ســوار شــدن 
ــه  ــه شــده  اســت. ورود ب ــر آن در نظــر گرفت ب
ــی  ــه شــکل های گوناگون ــۀ کاروانســراها ب طویل
در کاروانســراهای مختلــف صــورت می گرفــت. 
گاهــی از گوشــه های حیــاط، گاهــی از همــان 
ابتــدای ورود بــه هشــتی و گاهــی هــم از کنــاِر 
ــیرهایی ــا، مس ــان اتاق ه ــا می ــین ها ی شاه نش

علی خانی، فاطمه اتوکشعلی خانی، فاطمه اتوکش
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یکــی ازکاروانســراهای جالــب توّجهــی کــه 
ســیرو بــه آن اشــاره می کنــد، کاروانســرای 
ــان  ــی اصفه ــورت در نزدیک ــاِه مورچه خ مادرش
اســت. ایــن کاروانســرا کــه یکــی از کامل تریــن 
ــود،،  ــوی ب ــر صف ــران در عص ــراهای ای کاروانس
ــر  ــا ب ــن طویله ه ــۀ مجــزا دارد. ای هشــت طویل
ــه  ــل ب ــراها مّتص ــیاری از کاروانس ــالف بس خ
ــّزا شــکل  ــه صــورت مج ــر نیســتند و ب یکدیگ
دو  کاروانســرا  ایــن  طویله هــای  گرفته انــد. 
ــی  ــورت فضای ــه ص ــت ب ــۀ نخس ــد: گون گونه ان
بــا تناســبات مســتطیِل کشــیده در پشــت 
در  مرّبعی شــکل  تناســبات  و  اتاق هاســت 
ــودن  ــزا ب ــیرو مج ــای دارد.]۳[ س ــه ها ج گوش
طویله هــا را بــه ســبب نگهــداری فیــل در 
آن هــا می دانــد. ایــن کاروانســرا آخریــن محــِل 
ــه اصفهــان و  ــف در مســیر شــمال غــرب ب توّق
پیــش از رســیدن بــه آن بوده  اســت. درگذشــته 
ــان  ــه اصفه ــش از ورود ب ــی پی ــفیران اروپای س
ــای  ــد؛ لباس ه ــف می کردن ــکان توّق ــن م در ای
ــر  ــت ب ــد و در نهای ــن می کردن ــر ت ــری ب فاخ
ــه  ــگام ورود ب ــا در هن ــل ســوار می شــدند  ت فی
ــهر  ــن ش ــر ای ــِت تأثی ــر تح ــان، بیش ت اصفه

ــد.]2[ ــرار بگیرن ق

بــه طویله هــا بــاز می شــد. ایــن ورودی هــا 
شــکل های  بــه  حیاط هــا  گوشــه های  در 
ــد  ــا دو ورودی متعام ــک ی ــی ی گوناگونی،گاه
ــده  ــب دی ــکِل اری ــه ش ــی ب ــه وگاه ــه طویل ب

. ند می شــو
ماکســیم ســیرو]1[ در کتــاب راه هــای باســتانی 
ــه آن هــا،  ناحیــۀ اصفهــان و بناهــای وابســته ب
در  را  کاروانســراها  از  مختلفــی  گونه هــای 
ــوان در  ــران بررســی کرده اســت. می ت ــز ای مرک
آن نمونه هایــی از تأثیــر حضــور جانــوران را 
ــور  ــه ط ــرد؛ ب ــاهده ک ــا مش ــه بناه در این گون
ــای  ــی طویله ه ــیِم دوبخش ــیرو تقس ــال س مث
کاروانســراها را از میانــۀ دورۀ صفــوی و تعریــف 
دو ورودِی مجــّزا را بــرای آن، بــه عّلــت ایجــاد 
ــترها  ــب ها و ش ــرای اس ــه ب ــی جداگان فضاهای
ــرای  ــی ب ــور تمایل ــن دو جان ــا ای ــد؛ گوی می دان
ــار یکدیگــر نداشــتند و  ســرکردِن شــب در کن
ــت  ــد. عّل ــل نمی کردن ــر را تحم ــوی یکدیگ ب
ــرای وجــود طویله هــای جــدا از  دیگــری کــه ب
هــم یــاد شــده، عــدم اختــالط کاروان هاســت؛ 
از آنجــا کــه شــترها بــه حرکــت قطــاری پشــت 
ــود کــه  ــد، ممکــن ب ســر یکدیگــر تمایــل دارن
ــد. ــال کنن ــری را دنب ــتباه کاروان دیگ ــه اش ب
]2[ گونــۀ دوم بــه شــکل ســتون دار اســت و بــا
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شامره 3
زمستان 98

دیگــر  کاروانســراهای  درطویله هــای 
اقلیم هــای ایــران، تغییــرات کالبــدی مختلفــی 
را می تــوان دیــد کــه متأثــر از حضــور جانــوران 
و اقلیــم بــوده اســت. بــه طــور مثــال می تــوان 
بــه کاروانســرای تکیه خانــه در جــادۀ الر ـ 
ــاره  ــارس اش ــیۀ خلیج ف ــاس در حاش ــدر عّب بن
ــه  ــوان طویل ــه عن ــی ب ــه در آن  فضای ــرد ک ک
وجــود نــدارد؛ یــا مثــاًل کاروانســرای تی تــی در 
ــه و  ــه در آْن فضــای طویل ــالن ک ســیاهکِل گی
اتاق هــای مســافران، بــر خــالِف کاروانســراهای 
ــد.  ــرار گرفته ان ــه ق ــک الی ــران، در ی ــز ای مرک
درکاروانســرای گــدوک در کوهســتاِن البــرز 
ــرای  ــوران، ب ــدِن جان ــای حاصــل از ب ــز گرم نی
ــِت  ــرا اهمی ــای کاروانس ــتِن فض ــرم نگه داش گ
ویــژه ای داشــت؛ چنان کــه گفتــه می شــود 
ــوزادی،  ــران را در ن ــاهان ای ــی از ش ــاِن یک ج
ــان  ــدِن چهارپای ــل از ب ــای حاص ــن گرم همی
ــوع  ــه ن ــه ب ــا توّج ــرا ها ب ــات داد. کاروانس نج
کاربری شــان، هم زیســتی هــر چنــد کوتــاه 
ایجــاب می کردنــد  جانــوران  بــا  را  مدتــی 
جانــوران  حضــور  از  مســتقیمی  تأثیــر  و 

می گرفتنــد.
طبیعتــًا رایج تریــن گونــۀ معمــاری در هــر 
عصــری خانــه اســت. در خانه هــا نیــز همچــون

دیگــر آثــار معمــاری گذشــتۀ ایــران، جانــوران 
ــد.  ــه خــود اختصــاص می داده ان ــی را ب جایگاه
در  آقایــان]۴[  مجموعــۀ  مثــال  طــور  بــه 
یــک  بــه شــکِل  اســتان ســمنان  میامــی 
ــه، مســجد،  مجموعــۀ متشــّکل از چندیــن خان
تلگراف خانــه و غیــره اســت. ورودی اصلــی ایــن 
قلعــه بــا سلســله مراتبی از میــدان آقایــان آغــاز 
ــود  ــه ای وارد می ش ــه کوچ ــپس ب ــده و س ش
کــه بــه مثابــه ســتون فقــرات مجموعــه  اســت. 
ــّل ورود  ــا، مح ــه در این ج ــب توّج ــۀ جال نکت
چهارپایــان اســت. اســب ها و قاطرانــی کــه 
ــد،  ــان بودن ــاکنان و مهمانان ش ــه س ــق ب متعل
مشــترکًا از همیــن مدخــل وارد می شــدند. 
ــه کوچــۀ  ــس از ورود ب ــه پ ــان بالفاصل چهارپای
داخــِل قلعــه، وارد فضایــی بــه نــام بهاربنــد]5[ 
ــود.  ــِع شــمالی کوچــه ب ــه در ضل می شــدند ک
ــداری  ــا نگه ــت در آنج ــورت موّق ــه ص ــا ب آنه
ــت  ــه دس ــفاهی ب ــِخ ش ــِق تاری ــدند. طب می ش
ــر  ــود ب ــودِی خ ــه خ ــب ب ــتن اس ــده، داش آم
منزلــِت اجتماعــی افــراد آن زمــان می افــزود؛ از 
ایــن رو تعریــف ورودی یکســان بــرای جانــوران 
و انســان ها، موجــب کســِر شــأن انســان ها 
ــرد.  ــؤال نمی ب ــر س ــود  و ارزِش ورودی را زی نب
در ایــن مجموعــه در انتهــای کوچــه دو طویلــۀ
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ــن  ــوان همی ــان، می ت ــولی ها در اصفه حاج رس
ــاهده  ــدام مش ــر ک ــی در ه ــا تغییرات ــو را ب الگ
کــرد. در خانــۀ خواجــه ُهِوســپ، طویلــۀ نســبتًا 
وســیعی روبــه روی دِر ورودی هشــتی قــرار 
گرفتــه اســت و امتــداد مســیر انســان رو  عمــود 
ــی  ــاف الگوی ــۀ لّب ــت اســت. در خان ــر آن جه ب
عکــس ایــن دیــده می شــود؛ بــه طــوری 
ــیر  ــیری در داالن، مس ــِی مس ــس از ط ــه پ ک
ــد.  ــه می رس ــه طویل ــده و ب ــدا ش ــوران ج جان
اّمــا خانــۀ حاج رســولی ها دو در ورودی دارد 
ــت و  ــوده اس ــان ب ــوص انس ــی مخص ــه یک ک
ــا نقشــۀ مرّبعــی  دیگــری طویلــۀ مفصل تــری ب
ــه در  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــتون دار دارد. ب و س
شــهرها، شــغل شــخص صاحــِب خانــه ارتبــاط 
ــوران  ــرای جان ــی ب ــا وجــود فضای مســتقیمی ب
و  کاروانســراها  بــر  عــالوه  داشته اســت.]۶[ 
ــرای  ــوران در آن هــا ب خانه هــا کــه حضــور جان
ــاِب انســان ها  ــاب و ذه ــِل کاال و ای ــل و نق حم
را  جانــوران  حضــور  می تــوان  بوده اســت، 
در بناهــاِی دیگــری دیــد کــه اســتفاده از 
قدرتدنــی جانــوران در آنهــا هــدف بــوده اســت. 
غیــره  و  آســیاها  حّمام هــا،  عّصارخانه هــا، 
از ایــن قبیل ابنیه اند. در یک عّصارخانه کهمحل 
بوده اســت،  عصاره گیــری  و  روغــن  تولیــِد 

ــداری  ــل نگه ــه مح ــود دارد ک ــز وج ــر نی دیگ
دام  بــود. ایــن دام هــا نیازهــای روزانــۀ خانــواده 
بــه  جانــوران  ورود  می کردنــد.  تامیــن  را 
ــۀ  ــی و کوچ ــر از ورودی اصل ــا دیگ ــن فضاه ای
ــه ای  ــِق کوچ ــه از طری ــت؛ بلک ــده نیس یادش
فرعــی در ضلــع شــمالی مجموعــه بــوده اســت.
خانــة عــذرا صادقــی در زوارۀ اســتان اصفهــان 
ــه در  ــه ک ــن خان ــر اســت. ای ــۀ دیگ ــک نمون ی
ــوی  ــت، از الگ ــع اس ــهر واق ــم ش ــِت قدی باف
ــت  ــهر تبعی ــن ش ــی ای ــای تاریخ ــِج خانه ه رای
کــرده و از یــک چهارصفــه و دو حیــاط )اصلــی 
از  پــس  شده اســت.  تشــکیل  خدماتــی(  و 
عبــور از کوچه هــای پــر پیــچ و خــم و فضایــی 
ــه  ــود ک ــان می ش ــه نمای ــاز، ورودی خان نیم ب
بــا دو پلــه بــه هشــتی می رســد. چهارپــا 
ــا  ــترکی ب ــای مش ــتی از فض ــا هش ــد ت می توان
ــا وارد  ــپس از آنج ــد و س ــتفاده کن ــان اس انس
ــده،  ــاد ش ــۀ ی ــز دو نمون ــود. به ج ــه ش طویل
ــرات  ــوان تأثی ــم می ت ــزرگ ه ــهرهاِی ب در ش
حضــوِر جانــوران را در خانــه دیــد. در دســته ای 
ــه اســت  از خانه هــاِی شــهری کــه دارای طویل
نیــز همــان الگــوی جــدا شــدن انســان و جانــور 
در هشــتِی خانــه رایــج اســت. بــه عنــوان 
نمونــه، در ســه خانــۀ خواجــه ُهِوْســپ، لّبــاف و
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فضایــی بــا نقشــه مــدّور یــا هشــت ضلعی وجود 
ــور  ــود و جان ــده می ش ــترخان نامی ــه ش دارد ک
ــروی  ــود، نی ــۀ خ ــش زورمندان ــا چرخ در آن ب
الزم را بــرای روغن کشــی فراهــم می کــرده 
ــا  ــی ب ــز فضای ــا نی ــی حّمام ه ــت. در برخ اس
ــاِم گاورو وجــود دارد کــه  ــه ن نقشــۀ کشــیده ب
در آن جــا از نیــروِی گاو  بهــره می بردنــد تــا آب 

ــاال بکشــند. ــام را از چــاه ب مــورد نیــاز حّم
شــده  بررســی  نمونه هــای  بــه  توّجــه  بــا 
بــه  انســان ها  وابســتگی  کــه  درمی یابیــم 
انســان ها  نیــاز  مــورد  معمــاری  جانــوران، 
را تحــت تأثیــر قــرار داده و آن را همچــون 
زندگــی روزمــره، بــا جانــوران در هــم آمیختــه 
ــا را  ــان آن روزگار بناه ــاران و بّنای ــت. معم اس
بــا توّجــه بــه کاربــری بنــا، مقیــاس جانــوران و 
ــد. ــا می کردن ــای زندگــی در آن دوره برپ نیازه
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علی خانی، زینا اسودعلی خانی، زینا اسود
دانشجویان کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه شهید بهشتی

88
خانه ای ازخانه ای از
 موی سیاه موی سیاه

کوچ نشــینی در کنــار شهرنشــینی   
و روستانشــینی، یکــی از شــیوه های اصلــی 
زندگــی انسان هاســت و یکــی از کهن تریــن 
ــروز  ــه ام ــا ب ــه ت ــت ک ــی اس ــبک های زندگ س
هــم ادامــه دارد. در ایــن ســبک زندگی مســکن 
ثابتــی وجــود نــدارد و افــراد مــدام در مناطــق 
را  مشــّخصی ســفر می کننــد. کوچ نشــینان 
می تــوان در چهــار دســتۀ اصلــی قــرار داد: 
دســتۀ نخســت افرادی انــد کــه در مناطقــی بــا 
فقــر منابــع طبیعــی زندگــی می کننــد و اقلیــم 
ــت  ــل زیس ــال قاب ــات س ــۀ اوق ــه در هم منطق
نیســت؛ ماننــد ســاکنان قطــب شــمال. دســتۀ 
ــرورش دام و  ــد پ ــه قص ــه ب ــد ک دوم افرادی ان
ــد؛  ــالق می کنن ــالق و قش ــراگاه یی ــن چ یافت
ماننــد عمــوم عشــایر ایــران. دســتۀ ســوم 
ــات  ــۀ خدم ــرای تجــارت، ارائ ــد کــه ب افرادی ان
ــتاها  ــهرها و روس ــن ش ــی بی ــای صنعت و کاره
ــا.]1[  ــا در اروپ ــد کولی ه ــد؛ مانن ــفر می کنن س
ــر ایــن ســه دســته، می تــوان افــرادی  عــالوه ب
را کــه خــوْد ایــن ســبک زندگی را انتخــاب 
ــد  ــا داد؛ مانن ــارم ج ــتۀ چه ــد، در دس می کنن
ــکنی را  ــگی مس ــفِر همیش ــن س ــا. ای هیپی ه
ــاوت  ــی متف ــه نیازهای ــد ک ــم ایجــاب می کن ه

ــد ــد بتوان ــکن بای ــن مس ــد. ای ــع می کن را رف

ــانی  ــه آس ــف دوام آورد؛ ب ــوای مختل در آب وه
جابه جــا شــود؛ ســاخت ســاده ای داشــته باشــد؛ 
ارزان قیمــت باشــد و از مصالحــی ســاخته شــود 

کــه بــه راحتــی در دســترس باشــند.
ــوع  ــن ن ــی از رایج تری ــیاه چادر یک س  
چادرهــای کوچ نشــینان در جهــان اســت. ایــن 
ســازه در گســترۀ وســیعی از جهــان دیــده 
می شــود. احتمــااًل ایــن چــادر نخســتین بــار در 
ــی  ــت. گونه های ــتفاده شده اس ــن اس بین النهری
ــس،  ــی، مراکــش، تون ــن چــادر در موریتان از ای
ــا  ــان، اروپ ــورهای عرب زب ــر، کش ــر، مص الجزای
ــران، افغانســتان،  )کولی هــا(، ترکیــه )کردها(،ای
پاکســتان )بلوچ هــا( و فــالت تّبــت وجــود دارد.

مّشــخص اســت کــه اقلیــم نقــش به ســزایی را 
در انتخــاب این گونــه چــادر داشــته اســت؛ اّمــا 
ــت هــم در  ــه نظــر می رســد فرهنــگ و قومّی ب
ایــن انتخــاب نقــش دارنــد؛ مثــاًل کوچ نشــینان 
این کــه  بــا  میانــه،  آســیای  ترک زبــان 
از  می کننــد،  زندگــی  مشــابهی  اقلیــم  در 
ــتفاده  ــورت]2[ اس ــام ی ــه ن ــی ب ــادر متفاوت چ
می کننــد. ایــن درحالــی اســت کــه کولی هــای 
را  ســیاه چادر  تّبــت  کوچ نشــینان  و  اروپــا 
ــان  ــا اقلیم ش ــه ب ــا اینک ــد؛ ب ــاب کرده ان انتخ
ســیاه چادرها نــدارد.]۳[  هم خوانــی 
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ویژگی هــای مشــترکی دارنــد: ســیاه رنگ و 
ــده  ــی دی ــان مردمان ــه در می ــد؛ همیش تیره  ان
ــان  ــی در میان ش ــر بافندگ ــه هن ــوند ک می ش
ــازه ها  ــادر س ــرون و درون چ ــت؛ بی ــج اس رای
ــادر از  ــد. چ ــکل داده ان ــی ش ــی بافتن و مبلمان
تکه هــای بافته شــده ای تشــکیل شــده کــه 
ــی و  ــه هــم دوختــه شــده اند.  پایه هــای چوب ب
ریســمان نیــز اجــزای دیگــر ســازندۀ چادرنــد. 
دوختــن و بافتــن چــادر را معمــواًل زنــان انجــام 
ــی اند  ــازۀ کشش ــی س ــا نوع ــد. چادره می دهن
هــم  از  آنهــا  پوشــش  و  اســتخوان بندی  و 

ــت. ]۴[ جداس
ــرای زندگــی  ــی دارد کــه او را ب ــز ویژگی های  ب
ــادر  ــاختن چ ــرای س ــش را ب ــینی و موی کوچ نش
بزهــا بســیار چاالک انــد  مناســب می کنــد. 
و هــم از درختــان و هــم از علــف تغذیــه 
ــه  ــت ک ــت اس ــن دو عّل ــه همی ــد؛ و ب می کنن
هــم در کوهســتان و هــم در کویــر بــه راحتــی 
زندگــی می کننــد. بــدن بــز از دوالیــه پوشــیده 
ــر،  ــای زب ــه موه ــن ک ــۀ رویی ــت. الی شده اس
بلنــد و محکــم اســت و الیــۀ زیریــن کــه 
رنــگ  اســت.]5[  نــرم  و  کوتــاه  پشــم های 
ــی اســت.  ــز اهل ــوی ب ــی م ــگ طبیع ــیاه رن س
از ســیاه چادر  گونه هــای  همــۀ  در  تقریبــًا 

ــژادی اش  ــّوع ن ــا وجــود تن ــز، ب ــوی ب همــان م
اســتفاده شــده اســت؛ ولــی گاهــی مــوی 
ــم  ــفند ه ــتر و گوس ــم ش ــا پش ــژگاو ]۶[ی ِغ
ــود.  ــتفاده می ش ــز اس ــوی ب ــا م ــب ب در ترکی
عــالوه بــر اســتحکام یکیدیگــر از خاصیت هــای 
ــه موجــب  ــون آن اســت ک ــز چــرب ب ــوی ب م
 ]5[ نشــود.  خیــس  راحتــی  بــه  می شــود 
فیلبــرگ]۷[  گونــار  کارل   
ــی تقســیم  ــه دو دســتۀ اصل ســیاه چادرها را  ب
ــی  ــا عرب ــی ی ــۀ غرب ــت گون ــت: نخس کرده اس
ــۀ شــرقی  ــی. گون ــا ایران ــۀ شــرقی ی و دّوم گون
اصلــی  کشــش  آن  در  و  اســت  ســاده تر 
در  تّکه هــا  و  دوخــت  راســتای  در  پارچــه 
ــری دارد،  ــاخت پیچیده ت ــه س ــی ک ــۀ غرب گون
کشــش عمــود بــر دوخــت تّکه هــا اســت.

عــرب]9[  بادیه نشــینان  ســیاه چادرهای   ]۸[
یکــی از مشــهورترین سیاه چادرهاســت کــه 
ــت  ــۀ نخس ــده از گون ــته بندی یادش ــق دس طب
ــای  ــا خانه ه ــه ب ــا اینک ــا ب ــن چادره ــت. ای اس
ــر  ــد ه ــا همانن ــد، اّم ــر متفاوت ان ــی دیگ معمول
خانــه ای از اتاق هــا و قســمت های مختلفــی 
واســطۀ  بــه  اتاق هــا  شــده اند.  تشــکیل 
نــام  بــه  ضخیــم  و  منّقــش  پارچه هایــی 
»َمعَنــد« از هــم جــدا می شــوند. در کشــورهای 
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ــرای آن  ــی ب ــای گوناگون ــی نام ه ــف عرب مختل
پارچــه می نهنــد؛ ماننــد »القاِطع« و »الســاحه«. 
بــه پارچــۀ بدنــۀ پشــتی چــادر»رواق«، »زاِفــر« 
یــا »َمنســاب« می گوینــد. بــه پارچه هــای 
پارچــه ای  بــه  و  بدنه هــای جانبی»ِرفــراف« 
کــه در جلــوی چــادر قــرار می گیرد،»الُغدفــه« 
ــرد  ــل س ــتر در فص ــه  بیش ــد. الغدف می گوین
ــز  ــر آن چی ــتون ها و ه ــود. س ــتفاده می ش اس
ــاص  ــام خ ــم ن ــت ه ــادر اس ــه در چ ــر ک دیگ

ــود را دارد. خ
بخــش  دو  بــه  معمــواًل  چــادر   
بــزرگ  اتــاق  می شــود.  تقســیم  اصلــی 
معمــواًل  کــه  می شــود  نامیــده  »َمقَعــد« 
مهمانــان از   پذیرایــی  و  مــردان  بــه 
تخصیــص داده می شــود. اتاق هــای مــردان 
معمــواًل بــا توجــه بــه امکانــات صاحــِب چــادر 
ــش  ــرش و بال ــو، ف ــا تشــک، پت ــروت وی  ب و ث
ــا »محــَرم«  ــن می شــوند. اتــاق کوچکتــر ی مزّی
ــن  ــذاری آن ای ــت نام گ ــت. عّل ــان اس ــرای زن ب
اســت کــه ورود مــردان وبــه ویــژه افــراد غریبــه 
ــن بخــش  ــوع اســت. در ای ــاق ممن ــن ات ــه ای ب
ــرۀ  ــی روزم ــه زندگ ــوط ب ــای مرب کل رویداده
آســیاکردن،  پخت وپــز،  ماننــد  خانــواده؛ 
ــدن  ــردن، خوابی ــت ک ــر درس ــو، پنی شست وش
و هــر امــری به جــز پذیرایــی از مهمانــان 
انجام می شــود. ویژگی هــای متمایــزی بیــن 

بخــش مــردان و زنــان وجــود دارد؛ مثــاًل بخش 
ــواًل  ــرار دارد و معم ــادر ق ــردان در شــمال چ م
ــان در  ــه بخــش زن ــی ک ــاز اســت؛ در حال نیم ب

جنــوب چــادر و کامــاًل بســته اســت.
چــادر در رســم و عــرف بادیه نشــینان   
از حریــم ویــژه ای دارد؛ بــه طــوری کــه کســی 
نمی توانــد بــه انــدارۀ ۴۰ قــدم بــه آن نزدیــک 
پشــِت  از  ورود  مواقــع،  همــه  در  و  شــود 
ــینان  ــر بادیه نش ــت و از نظ ــوع اس ــادر ممن چ
کراهــت دارد. جالــب اســت کــه ایــن مــردم بــه 
ــه آن  ــد؛ بلک ــه« نمی گوین ــان »خیم چادرهایش
ــد.]1۰[ ــو می نامن ــۀ م ــا خان ــْعر« ی را »بیت الَش
گونــۀ دیگــری از ســیاه چادر کــه   
ــیاه چادرهای  ــت، س ــه اس ــب تّوج ــیار جال بس
طبــق  کــه  اســت  تّبــت  کوچ نشــینان 
اســت.  دوم  گونــۀ  از  یادشــده  دســته بندی 
را  ســیاه چادر  توانســته اند  مردمــان  ایــن 
ــق  ــان تطبی ــی و نیازهایش ــرایط محیط ــا ش ب
ــه  ــن منطق ــی در ای ــه فراوان ــا ب ــد. بزه بدهن
یافــت نمی شــوند؛ بــه همیــن عّلــت مــوی 
ــادر  ــود.  درون چ ــن آن می ش ــژگاو جایگزی غ
ــرب دو بخــش  ــد چــادر بادیه نشــینان ع همانن
مردانــه و زنانــه دارد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه 
در اینجــا بخــش مــردان کــه »مــو« ]11[ 
ــش  ــدان از بخ ــک آتش ــا ی ــود، ب ــده می ش نامی
ــد ــود،  ج ــده می ش ــو«  ]12[  نامی ــه »ف زنانک
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ا شده اســت. همــه چیــز دارای مــکان بــه 
ــادر  ــای چ ــت. در انته ــادر اس ــی در چ خصوص
کــه مهم تریــن جــای چــادر اســت، عبــادت گاه 

ــرار دارد. ــی ق خانوادگ
شــیوه های  بــا  تّبــت  مــردم   
سیاه چادرهایشــان  توانســته اند  گوناگونــی 
را بــا زمســتان های پربــاران و ســرد تّبــت 
هماهنــگ کننــد. شــیوه هایی همچــون کنــدن 
زمیــن و قــرار دادن چــادر در آن، ســاخت 
ــازۀ  ــه س ــوری ک ــه ط ــاه از ِگل ب ــواری کوت دی
ــاندن  ــرد، پوش ــرار  گی ــادر روی آن ق ــی چ اصل
ــن و  ــا چم ــادر ب ــۀ چ ــمتی از بدن ــف و قس ک
جمله انــد.  آن  از  چــادر  بافتــن  ضخیم تــر 
ــط  ــز فق ــین نی ــای کوچ نش ــی از خانواده ه بعض
ــد  ــتفاده می کنن ــادر اس ــرم  از چ ــول گ در فص
و در فصــول ســرد از کلبه هایــی کوچکــی ســر 

]۳[ می کننــد. 
ــا ویژگی هــای خــاص خــود چنــان  ــز ب مــوی ب
ــن  ــت ای ــه توانسته اس ــرده  ک ــاد ک ــی ایج مٔامن
نــوع زندگــی را در اقلیم هــای گوناگونــی از 
ــتان،  از  ــا کوهس ــرا ت ــرب، از صح ــا غ ــرق ت ش
اقلیــم ســرد تــا گــرم و از گذشــته های دور تــا 
ــه امــروز ممکــن ســازد. چنیــن ویژگی هایــی  ب
می تواننــد امــروزه نیــز موضــوع تّفکــر و تعّمــق 

باشــند.
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مبحــث موجــودات خیالــی موضوعــی   
اســت کــه کــه بــا گذرانــدن چندســال از 
ــا  ــدن ب ــزرگ ش ــن و ب ــی در پک دوران کودک
اعتقــادات و فرهنــگ آنجــا ذهنــم را بــه خــود 
ــرات و  ــا تفک ــنایی ب ــود. آش ــرده ب ــغول ک مش
ــی  ــه موجودات ــه ب ــی ک ــگ مردم ــدن فرهن دی
ــا  ــت ب ــکل ب ــه ش ــی ب ــا و خدایان ــد اژده مانن
برایــم  اعتقــاد داشــتند،  شــمایلی عجیــب 
ــد.  ــر می آم ــه نظ ــده دار ب ــب و خن ــی عجی کم
علی رغــم اینکــه در فرهنــگ آن کشــور بــزرگ 
شــده و تربیــت شــده بــودم، بــاز هــم مشــاهدۀ 
بــا  هرساله شــان  عیــد  مراســم  برگــزاری 
اســتفاده از رنــگ قرمــز، پوشــیدن لباس هایــی 
ــا  ــاختنش ب ــط س ــا و مرتب ــمایل اژده ــا ش ب
افســانه ای دربــارۀ اژدهــا، عبادت هــای طوالنــی 
در کنــار بت هایــی بــا شــمایلی عجیــب و غریب 
ــه  ــده دار ب ــل درک و حتــی خن ــر قاب ــم غی برای
ــب بــه بحــث  ــد. بــه ایــن ترتی نظــر می آم
ــر  ــدم و تٔاثی ــد ش ــی عالقه من ــودات خیال موج
ــردم.  ــی ک ــاری بررس ــا معم ــۀ آن را ب و رابط
ــخ بشــریت  ــی در تاری ــوران خیال جان  
بــه شــکل های گوناگــون بــه چشــم می خورنــد. 
هــر کــدام از ایــن موجــودات در ملت هــای 
افســانه های خــود را مختلــف داســتان ها و 

از  کــه  افســانه هایی  و  داســتان ها  دارنــد؛ 
ــای  ــه دنی ــا ب ــدند و پ ــارج ش ــال خ ــرز خی م
ــن  ــادی از ای ــای زی ــتند. نمونه ه ــی گذاش واقع
نــوع موجــودات را در معمــاری قســمت های 
ماننــد  دنیــا مشــاهده می کنیــم؛  مختلــف 
تک شــاخ ها  نقش هــای  و  مجســمه ها 
کلیســاهای  و  قلعه هــا  در  وگرگویل هــا 
ــی  ــن اژدهاهای ــی و همچنی ــورهای اروپای کش
ــن  ــد چی ــرقی مانن ــای کشــورهای ش در کاخ ه
و  نقاشــی ها  در  مقــدس  گربــۀ  و  ژاپــن  و 
مجســمه های معابــد مصــر باســتان و... ]1[ 
ــبب  ــه س ــان ب ــب انس ــن ترتی ــه ای ب  
ــه  ــی ک ــن و ارزش های ــگ، آیی ــادات، فرهن اعتق
بــر او غالــب شــدند، بــه وجــود ایــن موجــودات 
اعتقــاد پیــدا کــرد و ســپس آنهــا را در معمــاری 
ایــن  بناهــای خــود بــکار بــرد. از جملــۀ 
موجــودات می تــوان بــه گرگویل هــا اشــاره 
کــرد. گرگویل هــا مجســمه ها و موجوداتــی 
بیرونــی  بخــش  در  کــه  افســانه ای اند 
ــد  ــرار می گرفتن ــطی ق ــرون وس ــاهای ق کلیس
عملکــردی  و  تزئینــی  کارکردهــای  دارای  و 
بودنــد؛ بــه طــور مثــال در معمــاری بــه عنــوان 
آبــراه اســتفاده می شــدند. همچنیــن بــه علــت 
ــر شــر و اهریمــن، کــه تداعــی مفاهیمــی نظی

مهرسا مرزبانمهرسا مرزبان
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از ظاهــر هراس آورشــان ناشــی می شــد، در 
بیــرون کلیســاها قــرار می گرفتنــد. تعــداد 
زیــادی از ایــن گرگویل هــا در کلیســای نتــردام 
و کلیســاهای دیگــر بــه چشــم مــی خورنــد.]2[ 
بــه  فقــط  خیالــی  موجــودات   
ــر  ــا ب ــذاری آنه ــد. تٔاثیرگ ــق ندارن ــته تعل گذش
انســان ها ســبب شــده  امــروزۀ  رفتارهــای 
ــات معمــاری را در  ــا بخشــی از تحقیق اســت ت
سراســر جهــان بــه خــود اختصــاص دهنــد. در 
ــگاه  ــاری دانش ــکدۀ معم ــر دانش ــال های اخی س
ــا موجــودات خیالــی و تٔاثیــر  MIT در رابطــه ب
ــن  ــام داد. ای ــی انج ــاری، تحقیق ــا در معم آنه
تحقیــق در گــروه علــوم و مهندســی معمــاری و 
بــر پایــۀ 1۸ نمونــه ای صــورت گرفــت کــه یکی 
از دانشــجویان پروفســور نــری اکســمان]۳[ بــا 
ــرده  ــع آوری ک ــی جم ــوران خیال ــوان جان عن
بــود. از جملــه منابعــی کــه از آن در ایــن 
تحقیــق اســتفاده شــد، کتــاب موجــودات 
ــس ]۴[  ــس بورخ ــه لویی ــر خورخ ــی اث خیال
اســت کــه در آن بــه بیــش از صــد نــوع موجــود 
ــریت  ــخ بش ــه در تاری ــده ک ــاره ش ــی اش خیال
ــن  ــۀ ای ــت نتیج ــت.در نهای ــته اس ــود داش وج
تحقیــق را بــا پانــزده نمونــه ای کــه دانشــجویان 
ســاختهبودند، در نمایشــگاهی بــه اشــتراک 

ــن  ــه ای ــود ک ــن ب ــا ای ــۀ آنه ــتند. نتیج گذاش
و  متعــدد  خــالِق  »فرآیندهــای  موجــودات 
ــرش،  ــه در نگ ــد« ک ــال تغییران ــداوِم در ح م
فرهنــگ، اعتقــادات و معمــاری منجــر بــه 
انقــالب می شــوند؛ انقالبــی کــه در پــی آن 
ــن  ــورد. ای ــم می خ ــر رق ــک بش ــِت ی سرنوش
ــد  ــا مؤثرن ــدۀ م موجــودات در شــکل دادن آین
و معمارانــی کــه از طبیعــت، جانــوران و چنیــن 
ــاال و  ــد، خالقیتــی ب ــی الهــام می گیرن موجودات

ــد. ]5[ ــی دارن ــی انقالب ذهن
ــودات  ــن موج ــودن ای ــا نب ــودن ی ــرم ب ــه نظ ب
ــا را مهــم کــرده؛ بلکــه آنچــه  نیســت کــه آنه
بــه موضــوع موجــودات خیالــی اهمیــت و ارزش 
ــگ،  ــه در فرهن ــت ک ــی اس ــیده، تٔاثیرات بخش
دیــدگاه، عقایــد، تاریــخ، معمــاری و هنــر یــک 
جامعــه گذاشــته اســت؛ تٔاثیری که در گذشــته، 
حــال و آینــدۀ بشــریت دیــده می شــود. اینکــه 
ــن موجــودات  ــه بشــر توانســته اســت ای چگون
ــر  ــه تصوی ــد، ب ــور کن ــود تص ــن خ را در ذه
واقعیت هــا  از  دنیایــی  وارد  را  آن  و  بکشــد 
ــادی از  ــای زی ــت؛ نمونه ه ــمند اس ــد، ارزش کن
آن را در معمــاری نیــز می بینیــم. ایــن امــر در 
حالــی اســت کــه مــا حتــی  در خلــق بســیاری 
از افــکار واقعــی و منطقــی خــود عاجزیــم.
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پی نوشت:

]1[ خورخــه لوییــس بورخس،کتــاب موجــودات 
خیالــی،ص ۷.

]2[ علیرضــا طاهــری و ســالومه شــعرباف علیایــی، 
ــا و سرســتون هــای  ــل ه بررســی تطبیقــی گرگوی

تخــت جمشــید، ص 5۳.
Neri Oxman]3[

Jorge Luis Borges ]4[
]5[

 https://sap.mit.edu/article/standard/
imaginary-beings-mythologies-not-yet

منابع:
موجــودات  لوییس.کتــاب  بورخس،خورخــه   -
خیالــی. ترجمــۀ احمــد اخوت.تهــران: آرســت، 

.1۳۷۳ زمســتان 
ــی.  ــعرباف علیای ــالومه ش ــا و س ــری، علیرض - طاه
ــا و سرســتون هــای  ــل ه بررســی تطبیقــی گرگوی
تخــت جمشــید.تهران: انتشــارات جلــوۀ هنــر،ش 5، 

ــار و تابســتان 1۳9۰. به
- https://sap.mit.edu/article/standard/
imaginary-beings-mythologies-not-yet



گوســفندهایش  بــدون  بی بــی   
ترکیبــی غیــر واقعــی بــود. گلــه داری را از 
بــود. پــدِر بی بــی  بــرده  بــه ارث  پــدرش 
ــد از مرگــش،  ــه بع ــود ک ــاغ داری ب ــه دار و ب گل
ــدش  ــا فرزن ــه تنه ــش ب ــروت فراوان ــک و ث مل
»بی بــی« نرســید. بی بــی همیشــه بــا غیــض از 
ــو و  ــای آل ــه باغ ه ــی زد ک ــی حــرف م دایی های
انگــور را گرفتــه بودنــد. گوســفندداری امــا چون 
ــی رســید و غصــب  ــه بی ب ــی ب پیشــه ای موروث
ــردی  ــه ک ــرور ب ــا غ ــه ب ــی همیش ــد. بی ب نش
می گفــت :»شــووانی کاره انبیــا بویــه«]1[ و 
بعــد شــعری می خوانــد کــه فقــط یــادم مانــده 
ــد.  ــروع می ش ــه« ش ــل الل ــم خلی ــا »ابراهی ب
ــا گوســفندها از مــرگ پــدر و خــورده  بی بــی ب
ــه  ــم ک ــی ه ــت و  وقت ــش گذش ــدن میراث ش
ــا بچه هــای  ــی مــرد و او را ب شــوهرش در جوان
ــفندداری  ــت، گوس ــا گذاش ــد تنه ــد و نیم ق ق
ــت  ــِی مســتقل و بی من ــذراِن زندگ ــه گ ــود ک ب
ــۀ  ــًا هم ــی تقریب ــرد. بی ب ــن ک ــش ممک را برای
ــا  ــا، ب ــۀ کوه ه ــی اش را در دامن ــای جوان بهاره
ــش  ــران و چوپان های ــفندان و پس ــل گوس خی
ــن  ــا همــۀ ای ــود؛ زمســتان ها هــم ب ــده ب گذران
گــروه بــه روســتایی میــان کوه هــا نقــل مــکان 
ــدند و ــزرگ ش ــی ب ــرها یکی یک ــرد. پس می ک

بــه شــهر آمدنــد. آقاجــون فرزنــد اول خانــواده  
و جلــودار ایــن شــهری های جدیــد بــود. وقتــی 
گوســفندداری  بی بــی  فرزنــد  کوچک تریــن 
ــم  ــاز ه ــی ب ــد، بی ب ــهری ش ــرد و ش را ول ک
داد. ادامــه  پیشــینش  زندگــی  شــیوۀ  بــه 

ــود  ــی عاشــق گوســفندهایش ب   بی ب
و تــا جایــی کــه قــوای جســمانی اش اجــازه داد 
ــد و  ــا مان ــان کوه ه ــتای می ــا و روس در کوه ه
ــی  ــن زندگ ــی او را از ای ــری و ناتوان ــی پی وقت
ــاز هــم راضــی نشــد شهرنشــین  منــع کــرد، ب
شــود. شــهری شــدن را کســر شــأن خــودش 
بــدون  زندگــِی  نمی توانســت  می دانســت. 
گوســفند داری و بــه قــول خــودش »تیــار 
خــواری«]2[ را تحمــل یــا تصــور کنــد.  نهایتــًا 
راضــی شــد بــه روســتایی نزدیــک شــهر بیایــد. 
ــد و خواســت کــه برایــش  زمیــن بزرگــی خری
خانــه بســازند؛ خانــه ای بــرای خــودش و البتــه 
صــد گوســفند باقی مانــده اش. بــرای درک بهتــِر 
خانــه ای کــه بــرای بی بــی ســاخته شــد، بایــد 
بیشــتر او را بشناســیم. بی بــی بــه شــدت الغــر
و اســتخوانی، امــا ســالم بــود؛ حتــی موهایــش 
هــم دیــر ســفید شــدند. همیشــه خیلــی 
ــود. از  ــش کار ب ــورد و اولویت ــذا می خ ــم غ ک
ــت،  ــاالنه می گرف ــه س ــن زردی ک ــه روغ آنهم

مریم  مریم  عّمارلــوعّمارلــو
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، دانشگاه شهید بهشتی
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  خــودش فقــط لِرت هایــش را می خــورد و 
ــه  ــی ک ــم در حال ــت؛ آن ه ــه را می فروخ بقی
ــش  ــش برای ــن و مغازه های ــارۀ زمی ــد اج درآم
زیــاد بــود. در ســاخت خانــه حســابی حواســش 
بــود کــه اولویــت بــا گوســفندها باشــد؛ پــس در 
دو ســوم زمیــن، طویلــه ای Lشــکل بــا ســقفی 
بلنــد ســاخته شــد. مابقــی زمیــن هــم حیاطــی 
شــد با یــک حوضی ســنگی و مســتطیل شــکل 
کــه شــیر آب برنجــی بلنــدی بــر فــرازش 
بــود. طویلــه دو قســمت داشــت: آخورهــا 
کوچک تــر  ضلــع  در  کاهــدان  کاهــدان.  و 
ــری  ــاط و در دیگ ــه حی ــود و دری ب ــه ب طویل
ــدان،  ــار درب کاه ــت. از کن ــا داش ــه آخوره ب
ــه  ــد ک ــروع می ش ــزی ش ــک و تی ــکان باری پل
ــۀ  ــه خان ــی ک ــید؛ جای ــه می رس ــام طویل ــه ب ب
خانــه ای  بــود.  آنجــا  در  بی بــی  کوچــک 
ــاق کوچــک؛ یکــی اجــاق گاز  متشــکل از دو ات
و طاقچــه  داشــت و شــده بــود آشــپزخانه 
گاهــی  اتاق خــواب،  شــب ها  دیگــری  و 
ــدر  ــود. هرچق ــال ب ــه ه ــه و همیش مهمان خان
بهارخوابــش  بــود،  کوچــک  بی بــی  خانــۀ 
بــزرگ و دلبــاز بــود. ایــن بهارخــواب کاه گلــی 
مرتفــع بــود و هیــچ دیــواره ای نداشــت. عــالوه 
بــر خطــر افتــادن از کناره هــا، حفره هــای 
ــه  ــر طویل ــه نورگی ــام ک ــرد روی ب ــزرگ و گ ب
بودنــد، خطــر ســقوط را بیشــتر می کــرد.
  مــن بی بــی را همیشــه روی همیــن 
بــام بــه یــاد مــی آورم. جــوری چمباتمــه 
مــی زد کــه جســم کوچکــش را کوچک تــر 
ــی داد  ــه م ــی تکی ــه چوب ــواًل ب ــرد و معم می ک
می کــرد.  هــی  آن  بــا  را  گوســفندها  کــه 
ــرد،  ــزان می ک ــش آوی ــه از گردن ــی ک کلیدهای
بیــن دو بافتــۀ مویــش و روی پیراهن هــای 
ــد  ــا می آم ــمم زیب ــه چش ــان ب ــدارش چن گل
اســت.  گردنبنــدش  می کــردم  فکــر  کــه 
ــش  ــود؛ اخالق ــش دار ب ــت و خ ــش کلف صدای
زن هــای همــۀ  از  صدایــش.  مثــل  هــم 

ــی  ــش دل خوش ــًا عروس های ــهری مخصوص ش
نداشــت. نوه هــا را هــم بــه تبــع چنــدان 
ــته  ــرای آن دس ــه ب ــت. البت ــت نمی داش دوس
ــه  ــوط ب ــای مرب ــه در کاره ــای پســر ک از نوه ه
گوســفندداری کمکــش می کردنــد، اســتثنا 
ــمش  ــای و کش ــا چ ــه آنه ــد و ب ــل می ش قائ
مــی داد. تــا می توانســت بــا کنایــه ســخن 
می گفــت و در حرف هــای معمولــی دنبــال 
اوقــات  گاهــی  می گشــت.  طعنــه  و  ایــراد 
یواشــکی پشــت درهــا گــوش می ایســتاد؛ 
ــرانش  ــه پس ــا علی ــد ی ــرف بزنن ــادا از او ح مب
ــود  توطئــه کننــد. همــۀ این هــا باعــث شــده ب
کــه رفتــار کوچــک و بــزرگ فامیــل بــا بی بــی 
بســیار محتاطانــه باشــد و احترامــی آمیختــه بــا 
ــرۀ  ــل باشــند.  مــن کــه نبی ــرس برایــش قائ ت
ــن عضــو  ــالگی کوچکتری ــار س ــی و در چه بی ب
فامیــل بــودم، تحــت تأثیــر رفتــار بزرگترهــا از 
فاصلــۀ خیلــی دور و باصــدای بلنــد بــه بی بــی 
ســالم می کــردم. او هــم از ایــن کارم خوشــش 
ــرد و  ــم می ک ــا«]۳[ صدای ــّره ج ــد و »ِب می آم
ــزم می داشــت. اخــالق  ایــن یعنــی خیلــی عزی
تنــد بی بــی کــه ســال بــه ســال بــه غلظتــش 
اضافــه می شــد، نتیجــۀ دیگــری هــم داشــت؛ نه 
ــه  ــی ک ــای نوجوان ــه چوپان ه ــا بلک ــا نوه ه تنه
بــرای کمــک پیــش خــودش مــی آورد، بیشــتر 
از یــک مــاه دوام نمی آوردنــد و از خســت و 
ــدند.  ــراری می ش ــی ف ــای بی ب ــش و کنایه ه نی
بدرفتاری هــای  از  امــا  گوســفندها   
همیشــه  و  نمی بردنــد  ســهمی  بی بــی 
نورچشــمِی بی بــی بودنــد. ایــن تلقــی خــودش 
را در اول هــر ســال نشــان مــی داد. عیــد نــوروز 
ــی  ــد دیدن ــه عی ــا ب ــی تنه ــد، بی ب ــه می ش ک
کوچکــی  بــرۀ  بلکــه  نمی رفــت؛  پســرانش 
راهمــراه خــود می بــرد تــا از خوش قدمــی 
بــره، ســاِل پیــش رو بــرای فرزندانــش متبــرک 
شــودبی بی، بــره بــه بغــل، خیلــی جــدی 
بــه  و   می نشســت  سفرۀهفت ســین  ســر 



بــه در و دیــوار و همســایه و آدم هــا فــرو  
ــش  ــت اتهام ــه انگش ــود. اول از هم ــه ب ریخت
ــد  ــرانش و بع ــای پس ــمت برادرزن ه ــت س رف
ــد. ــه می ش ــس ک ــر ک ــد ه ــایه ها و بع همس
دزدهــا شــدند بزرگتریــن مشــغلۀ   
ــده ای  ــزرگ و درن ــگ ب ــا آوردن س ــی. ب بی ب
کــه ســاکن همیشــگی حیاطــش شــد، مقابلــه 
ــا ایــن مشــکل را شــروع کــرد. بچه هــا اســم  ب
ســگ را کارتــر گذاشــتند و بی بــی هــم کارتــی 
ــب ها  ــر ش ــرد. کارت ــش می ک ــر صدای ــا کارت ی
تــوی حیــاط ول می گشــت و روزهــا بــا دیــدن 
ــرای  ــز برمی داشــت و ب ــان خی ــه چن هــر غریب
حملــه تقــال می کــرد، کــه آدم بــرای بــاز 
نشــدن زنجیــرش هــر چــه دعــا بلــد بــود، توی 
ــاآرام  ــرای دل ن ــا ب ــن ام ــد. ای ــش می خوان دل
بی بــی کافــی نبــود. دیوارهــا از بیــرون دوبــاره 
ــواره ای دور  ســیمان شــدند، از داخــل هــم. دی
بهارخــواب ســاختند و روی آن خرده شیشــه 
ریختنــد. خــودش هــم تــا جایــی کــه می شــد 
ــن  ــود و بی ــان آورده ب ــاک از بیاب ــار و خاش خ
شیشــه ها کاشــته بــود. دیوارهــای اطــراف 
ــا خرده شیشــه  ــر شــدند و ب ــم بلندت ــاط ه حی
و خــار تکمیــل شــدند. درهــای چوبــی حیــاط 
و طویلــه آهنــی شــدند. چندیــن قفــل و چفــت 
هــم محــض محکــم کاری بــه درهــا اضافه شــد. 
ایــن تغییــرات بــه تدریــج صــورت  گرفــت و هر 
کدامشــان کــه کامــل  می شــدند، بعــد از مدتی، 
ــی  ــی آن هــا را ناکارآمــد می دانســت و پ ــی ب ب
می گشــت.  جدیــد  حفاظتــی  راه  حل هــای 
ــه  ــرار ب ــم اص ــش ه ــن راه حل آخری  
ــا و از ســر  ــن کوه ه ــه روســتای بی برگشــتن ب
ــت  ــر وق ــود. ه ــی اش ب ــی جوان ــن زندگ گرفت
ــه  ــد و ب ــوار می ش ــوس س ــت مینی ب می توانس
خانــۀ یکــی از پســرهایش می رفــت و دالیلــش 
ــون  ــۀ آقاج ــه خان ــراً ب ــی داد. اکث ــح م را توضی
می آمــد کــه ُعلقــۀ خاصــی بهــم داشــتند 
و عــالوه بــر ایــن می دانســت آقاجــون بــه

ــی داد.  ــال کشــمش م ــرزان و درحــال تق ــرۀ ل ب
ــاط  ــوی حی ــی داد ت ــره را ول م ــم ب آخــرش ه
ــازی کنیــم و از همــان  ــا آن ب ــا مــا بچه هــا ب ت
داخــل خانــه حواســش بــود کــه بــه بــره 
بــد نگــذرد. بی بــی طاقــت دیــدِن کشــتن 
هــر  نجــات  بــرای  و  نداشــت  را  گوســفند 
ــزار جــور ســوزن و  ــاری، ه گوســفندش از بیم
ــی  ــط وقت ــرد. فق ــرص و دوا را امتحــان می ک ق
ــتا  ــرات روس ــت مخاب ــد، می رف ــور می ش مجب
ــد.  ــش بگیرن ــی داد برای و شــماره آقاجــون را م
بعــد بــا صدایــی لــرزان و بغضــی در گلــو، از او 
ــا گوســفندش حــرام  ــد کــه ت می خواســت بیای
ــر  ــم اگ ــتش را ه ــد. گوش ــده، آن را بکش نش
ــون  ــی داد؛ چ ــرهایش م ــه پس ــت، ب نمی فروخ
ــم  ــاز ه ــت، ب ــه نداش ــدان عاری ــر دن ــی اگ حت
نمی توانســت گوشــت گوســفندی را بخــورد 
کــه مدت هــا بــا آن حــرف زده، زندگــی کــرده 
و بــه هــر حرکــت و صدایــش توجــه کــرده بود.
از ســر همیــن توجــه بود کــه در یکی   
ــفندها  ــدای گوس ــتان از ص ــب های زمس از ش
می فهمــد  برگــرد  بی بــرو  می شــود.  بیــدار 
گوســفندها ترســیده اند. بــه خیــال آمــدن مــار 
ــاالی ســرش  ــا دزد، چراغ قــوه و چــوب را از ب ی
برمــی دارد و روی بهارخــواب مــی  رود. در حیــاط 
بســته بــود. از ســوراخ های روی بــام بــه داخــل 
طویلــه نــور می انــدازد. چنــد نفــر افتــاده 
ــدام یکــی را  ــن گوســفندان و هــر ک ــد بی بودن
ــرد و  ــی داد و هوارک ــود. بی ب ــل زده ب ــر بغ زی
ــمت  ــه س ــم ب ــا ه ــنام داد. آنه ــا را دش دزده
کاهــدان گریختند و از ســوراخی کــه روی دیوار 
آنجــا ســاخته بودنــد، بــه ســمت نیســانی کــه 
منتظرشــان بــود، جســت زدنــد و فــرار کردنــد. 
تــا همســایه ها خبردارشــدند و آمدنــد، ماشــین 
ــردای آن  ــود. ف ــد شــده ب در پیــچ جــاده ناپدی
ــوار را  ــدند و دی ــع ش ــی جم ــران بی ب روز پس
از نــو ســاختند و آن را ســیمان کردنــد. دیــوار 
طویلــه درســت شــد؛ امــا اعتمــاد بی بــی 
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دلیــل بزرگتــر بــودن حرفــش بیشــتر خریــدار 
ــرش  ــره دارش روی ف ــت های گ ــا انگش دارد. ب
را  دالیلــش  تنــد  تنــد  و  می کشــید  خــط 
می گفــت. بی بــی معمــواًل صحبتــش را بــا 
او  کــه  جایــی  کــه  می کــرد  ایــن شــروع 
هســت مثــل شــهر شــده و کلــی آدِم ناشــناس 
نصــف  و  معتــاد  نصفشــان  کــه  آمده انــد 
دیگرشــان بیکارنــد و همه شــان می خواهنــد 
ــه  ــم ادام ــد ه ــد؛ بع ــفندهای او را بدزدن گوس
ایــن ســن هنــوز چقــدر  مــی داد کــه در 
ســرحال و فــرز اســت و چقــدر می توانــد 
ــید  ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــر ب ــد و آخ کار کن
ــش  ــم اخم های ــون ه ــردد. آقاج ــد برگ ــه بای ک
ــعی  ــه س ــی ک ــا نگاه ــت و ب ــم می رف ــوی ه ت
امــا  نیفتــد، محتــاط  بــه بی بــی  می کــرد 
قاطــع، نــه می گفــت و هــر چــه بی بــی رشــته 
ــی  ــرد. بی ب ــه می ک ــک کالم پنب ــود را در ی ب
هــم بغضــش می ترکیــد و بــدون اشــک گریــه 
ــرای  ــدن ب ــه مان ــه ب ــم هرچ ــد ه ــرد. بع می ک
ــش  ــوردن تعارف ــای خ ــل چ ــا حداق ــار و ی ناه
همان طــور  و  نمی کــرد  اعتنــا  می کردنــد، 
ــت. ــود، می رف ــده ب ــر آم ــی و بی خب ــه ناگهان ک

دائمــی،  خــروش  و  جــوش  ایــن   
بی بــی را کم قــوه کــرده بــود. مــدام فکــرش پــی 
ــید.  ــش می ترس ــط اطراف ــود و از محی ــن ب رفت
پله هــا  پاییــن  غــروب   دمدمــۀ  روز،  یــک 
ــرد،  ــن فکرمی ک ــه رفت ــاز ب ــود و ب ــته ب نشس
صــدای هراســان گوســفندان را از آخــور شــنید. 
دوبــاره فکــرش رفــت پیــش دزدهــا کــه نکنــد 
ــوز  ــه هن ــده اند ک ــررو ش ــدر پ ــگ ها انق پدرس
ــوب را  ــد. چ ــده آمده ان ــب نش ــوز ش ــه هن ک
برداشــت و کارتــر را آزاد کــرد. درهــای جدیــد 
ــاز  ــل ب ــه داخ ــد و رو ب ــنگین بودن ــه س طویل
ــاز  ــا را ب ــی از دره ــه یک ــن ک ــدند. همی می ش
کــرد، گوســفندان بــا وحشــت بــه حیــاط 
ــده  ــول ش ــه ه ــم ک ــی ه ــد. بی ب ــرار کردن ف
ــرود، از فشــار  ــه داخــل ب ــود و می خواســت ب ب

گوســفندان افتــاد زمیــن و زیــر پــای آنهــا ماند. 
کارتــر بــه کمکــش آمــد و گوســفندها را رانــد 
رد  بی بــی  روی  از  آنهــا  از  چند تایــی  ولــی 
ــته  ــه شکس ــری ک ــا س ــی ب ــد. بی ب ــده بودن ش
بــود و بــدن کوفتــه، بــه طویلــه رفــت و اثــری 
از دزد نیافــت. بعــد کــه خیالــش راحــت شــد، 
کشان کشــان خــودش را بــه خانــۀ یکــی از 

ــت.  ــال رف ــا از ح ــاند و آنج ــایه ها رس همس
بی بــی را چنــد روزی بــرای مــداوا بــه   
شــهر بردنــد. در ایــن مــدت هیــچ خبر نداشــت 
ــد، گوســفندها  ــم گرفته ان ــه پســرانش تصمی ک
بــرای  بی بــی  مــدام  نگرانــی  بفروشــند.  را 
گوســفندها و کــم توانــی روز افزونــش از دالیــل 
ایــن تصمیــم بــود. پنــج شــش گوســفند را نگــه 
داشــتند و بقیــه را فروختنــد. بی بــی وقتــی بــه 
ــان  ــاورش نمی شــد. گریب ــه اش برگشــت، ب خان
ــد و  ــینه اش کوبی ــه س ــرد؛ ب ــه ک ــد؛ گری دری
ــت.  ــده نداش ــدام فای ــا هیچ ک ــرد؛ ام ــن ک نفری
ــه از  ــد ک ــار می آم ــت کن ــن واقعی ــا ای ــد ب بای
ــم همیــن پنــج شــش  همــۀ گوســفندهای عال
ــد بیشــتر و بهتــر مواظب شــان  ــا را دارد و بای ت
ــه  ــد طویل ــام بلن ــه اش را از ب ــس خان ــد؛ پ باش
ــه  ــه ای از طویل ــرد. گوش ــل ک ــن منتق ــه پایی ب
ــره و درب  ــا پنج ــیدند و در آنج ــوار کش را دی
گذاشــتند و اتاقــی برایــش ســاختند کــه خانــۀ 
ــدش شــد. دیگــر همــۀ هــوش و حــواس  جدی
باقی مانــده  گوســفند  همــان چنــد  بی بــی 
را  همان هــا  می خواســت  کــه  بــود  شــده 
کنــد. تبدیــل  گلــه  یــک  بــه  رفته رفتــه 

پی نوشت ها:

]1[ چوپانی کار پیامبران بوده است.

ــی  ــواری یعن ــت. تیارخ ــاده و درس ــی آم ــار یعن ]2[ تی

ــتن  ــدون داش ــزی، ب ــتفاده از چی ــردن و اس ــرف ک مص

ــدش. ــی در تولی نقش

]3[ بره جان



ــن  ــوان بهتری ــت به عن ــواره طبیع هم  
شــناخته   هســتی بخش  مهنــدِس  و  طــراح 
ــک  ــرِم ی ــاب ف ــت در انتخ ــت. طبیع ــده اس ش
ــاده ترین  ــتایی آن، س ــم ایس ــم و مکانیس جس
و مؤثرتریــن حالــت را برمی گزینــد؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه انســان ها به طــور ذاتــی فاقــد 
ایــن دانش انــد و همــواره ســعی داشــته اند کــه 
ــاز  ــای موردنی ــی فضاه ــاخت و طراح ــرای س ب
ــام  ــود اله ــراف خ ــت اط ــود، از محیط زیس خ
ــدن  ــاختمان ب ــال س ــوان  مث ــد.]1[ به عن گیرن
خّفــاش بــرای لئونــاردو داوینچــی ایــده ای بــود 
ــد؛  ــی کن ــده راطراح ــین پرن ــد ماش ــه بتوان ک
ــرعت  ــال س ــی و درعین ح ــروی عضالن ــا نی ی
زیــاِد دلفین هــا جرقــه ای بــرای ســاختمان 
ــا  ــب بشــر ب ــن ترتی ــه همی ــی شــد. ب زیردریای
ــم از  ــاری مله ــِی معم ــای واقع ــاخت مدل ه س
جانــوران، در حــال پیشــرفت در زمینۀ خالقیت 
و ســازندگی اســت. اســتفاده از خصوصّیــات 
شــکل و فــرم بــدن حیوانــات مختلــف یــا 
اجــزای بــدن آن هــا )بــال، پنجــه، پوســت و...(، 
بــه طراحــان ایــن توانایــی را داده اســت کــه بــا 
تقلیــد نمادیــن یــا اســتعاری، ارتباطــی را میــان

ــاد  ــه ایج ــای جامع ــود و ارزش ه ــای خ ایده ه
مســتقیم  اســتعاره های  چنیــن  کننــد.]2[ 
ابتــدا  کــه  جانــوران   از  غیرمســتقیمی  یــا 
منشــٔا اســتعاری برخــی طرح هــا همچــون 
پروژه هــای کاالتــراوا بــوده و ســپس منجــر 
ــیاری  ــده اند ، در بس ــا ش ــدن آن ه ــی ش ــه فن ب
ــود.  ــده می ش ــوران دی ــم از جان ــای مله از بناه
ماهیچه هــا،  و  اســکلت ها  مقاطــع،  حــاالت، 
انــدام، پوســت، بال هــا و شــاخک ها دائمــًا 
مــورِد توجــه و بازبینــی  قــرار گرفته انــد و 
در  به کاررفته انــد.]۳[  بناهــا  معمــاری  در 
پژوهــش پیــِش رو کــه بــر اســاس روش کیفــی 
و اســتدالل منطقــی اســتوار اســت، ضمــن 
مطالعــۀ ۳۴ بنــای معمــاری ملهــم از جانــوران 
کــه در بــازۀ زمانــی 195۰ تــا 2۰2۰ میــالدی 
ــان را  ــام آن ــع اله ــده ، مناب ــرا ش ــی و اج طراح
بررســی کــرده و بــا دســته بندی آنهــا، بــه ســه 
ــت یافته ایم  ــاب دس ــن ب ــی در ای ــرد اصل رویک
ــام  ــدن، اله ــرم ب ــام از ف ــد از: اله ــه عبارت ان ک
ــازی  ــیوۀ النه س ــام از ش ــدن و اله ــای ب از اعض

ــوران.  جان

ــام  ــع اله ــر مناب ــع الهــام نگاهــی ب ــر مناب نگاهــی ب
ــاری  ــوران در معم ــاری از جان ــوران در معم از جان

ــا ــر دو بن ــاو نقــدی ب ــر دو بن و نقــدی ب
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دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی معماری، دانشگاه شهید بهشتی
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بــدن  خارجــی  اســکلت  اول  رویکــرد  در 
جانورانــی ماننــد صــدف و حلــزون بیشــتر 
از ســایر جانــوران مــورد توجــه قرارگرفتــه 
ــده« در رویکــرد دوم یکــی از  ــال پرن اســت. »ب
ــی  ــرای معماران ــام ب ــع اله ــن مناب پرکاربردتری
چــون کاالتــراوا بــود تــا بتوانــد حــس پــرواز و 
پویایــی را منتقــل کنــد و در رویکــرد ســوم نیــز 
ــار عنکبــوت بیشــترین میــزان  ــۀ زنبــور و ت الن

ــت. ــرده  اس ــود ک ــه را از آن خ توج
بــا نگاهــی بــر تاریــخ ارائــه یــا ســاخت 
طرح هــای منتخــب، می تــوان دریافــت کــه 
تمرکــز معمــاران در دهــۀ پنجــاه میــالدی 
ــن  ــود. ای ــوران ب ــدن جان ــرم ب ــر ف ــتر ب بیش
تمرکــز در دهه هــای شــصت، هفتــاد و هشــتاد 
میــالدی کمتــر شــد و بــه اعضــای بــدن و النــه 
ــش از  ــت. بی ــاص یاف ــوران اختص ــازی جان س
ــال  ــد از س ــب بع ــای منتخ ــد از بناه ۷5 درص
199۰ طراحــی و اجــرا شــده اند و از آن زمــان 
بــه بعــد توجــه معمــاران بــه جانــوران و الهــام 
گرفتــن از آنهــا بــه شــکل قابــل توجهــی 
رشــدکرد کــه نشــانۀ اســتقبال معمــاران از 
ــن  ــت. ای ــی اس ــوران در طراح ــه جان ــه ب توج
خــود نشــان دهندۀ افزایــش اســتقبال معمــاران 

ــت. ــی اس ــوران در طراح ــام از جان از اله
امــا مســئلۀ حائــز اهمیــت در ایــن شــیوۀ الهــام 
ــرح  ــای ط ــه نیازه ــخ گویی ب ــی، پاس در طراح
ــازه و ...( اســت؛  ــای حــس، س )فضاســازی، الق
لــذا در ادامــه چنــد بنــای ملهــم از جانــوران را 
نقــد می کنیــم تــا بتوانیــم دریابیــم کــه الهــام 
ــه  ــا، ب ــن بناه ــوران در طــرح ای ــن از جان گرفت
ــخص در  ــازی مش ــه نی ــخ گویی ب ــور پاس منظ
ــر  ــه در ه ــه اینک ــر ب ــر. نظ ــا خی ــود ی ــرح ب ط
ســه رویکــرد، »پرنــده« بیشــترین منبــع الهــام 
را در میــان جانــوران بــه خــود اختصــاص داده 
اســت، یکــی از بناهــای ملهــم از پرنــده یعنــی

یعنــی »فــرودگاه تی.دبلیــو.إی«]۴[ را نقــد 
و بررســی می کنیــم. ســپس بــا توجــه بــه 
تعــداد زیــاد بناهــای منتخــب در رویکــرد اول، 
ــوان  ــه عن ــو«]5[ را ب ــش آرمادیل ــالن همای »س
ــم  ــی خواهی ــرم بررس ــم از ف ــاختمانی مله س

ــرد. ک

 ترمینال فرودگاه تی.دبلیو.إی ترمینال فرودگاه تی.دبلیو.إی

•طراح : اروسارینن
•تاریخ اتمام اثر : 19۶2

•موقعیت : نیویورک، آمریکا
•نوع کاربری: فرودگاه

ترمینــال تی.دبلیــو.إی همچــون عقابــی درحال 
ــورک  ــز شــهر نیوی ــر منطقــۀ کویین نشســتن ب
ــر  ــن و پ ــی از پرجمعیت تری ــه در یک ــت ک اس
ــورک  ــت نیوی ــهرهای ایال ــن ش ــت و آمدتری رف

ــرار دارد.  ق
ــزرگ  ــای ب ــا پاه ــکاری ب ــده ای ش ــاب پرن عق
و بال هــای نیرومنــد اســت کــه توانمنــدی 
ــات  ــر ارتفاع ــرواز ب ــردی را در پ ــه ف منحصرب
ــش،  ــدرت باالی ــل ق ــه دلی ــده ب ــن پرن دارد. ای
در بســیاری از فرهنگ هــا، از زمــان تمــدن 
نمــاد  عنــوان  بــه  تاکنــون،  گرفتــه  بابــل 
ــده  و  ــناخته ش ــاهی ش ــروی پادش ــگ و نی جن
ــت و  ــروازی، صالب ــی چــون بلندپ ــادآور صفات ی

ــت. ــدی اس قدرتمن
ــن  ــِد ای ــای قدرتمن ــال ه ــرم و ب برداشــت از ف
جانــور، چهــره ای عبــوس، جــدی و قدرت منــد 
را بــه بنــا بخشــیده اســت. ایــن ســاختاِر 
اســتعاری کــه در کالبــدی از بتــن مســلح 
نهفتــه اســت، گویــی هیــچ مــرز و محدودیتــی 
نــدارد و تــا بــی کــران امتــداد دارد. ایــن ســازۀ 
ــت در ــردِن حرک ــد ک ــا منجم ــاده ب خارق الع



 بتــِن مســلح، جهشــی هوشــمندانه را در ایجــاد 
ــس  ــای ح ــز الق ــیال و نی ــاری س ــک معم ی

ــت. ــان آورده اس ــه ارمغ ــرواز ب ــی و پ پویای
از آنجایــی کــه ســایت پــروژه در خــالف جهــت 
محــور اصلــی پــالن فــرودگاه واقــع شــده 
اســت، نیمرخــی مشــخص از دیوارهــا و حریــم 
ــبب آن،  ــه س ــود و ب ــده می ش ــاختمان دی س
ــه  ــمه ای در دل مجموع ــه مجس ــاختمان ب س
ــه رخ  بــدل شــده اســت کــه چهــرۀ خــود را ب
رقیبــان خــود می کشــد؛ مجســمه ای کــه 
خطــوط منحنــی پــر ظرافــت در نمــای خارجی 
آن، تصویــری از ســر و بــال پرنــده را در ذهــن 
تداعــی می کنــد و ایــن خطــوط را بــه گونــه ای 
در درون خــود جــای می دهــد، کــه فــرم 
دیوارهــای داخلــی، پلــکان ، فضاهــای نشــیمن 
و دیگــر فضاهــا را نیــز تحــت تأثیــر قــرار 
ــمۀ  ــن مجس ــه ای ــا راه ورود ب ــد. تنه ــی ده م
نمادیــن، از ســمت خیابــاِن مجــاور بــه ســایت 
پــروژه اســت؛ مســافران از ایــن طریــق ابتــدا از 
ــد و زیــر یــک خیمــۀ ُطــّره ای شــکل می گذرن

ــن  ــی رســند. ای ــی م ــه فضــای داخل ســپس ب
خیمــه، بخشــی از ســازۀ کّلــی بنــا اســت کــه 
ــه  ــز در دِل آن تعبی ــافران نی ــتراحتگاه مس اس
ــِد آن  ــار مانن ــِی غ شــده اســت. طراحــی داخل
ســبب می شــود تــا بــه محــض ورود بــه داخــل 
بنــا، منظــره ای متنــّوع از عناصــر تندیس گونــه 
دیــده شــود. شــکل های خمیــده و قالب بنــدی 
شــده ماننــد ســقف راه پله هــا، رمپ هــا و 
ــرار  پیشــخوان ها در همه جــا حضــور دارد و تک

می شــوند.
ایــن ســازۀ بلندپــرواز بــه کمــک تکنیــک 
ــی  ــش( فضای ــاق چهاربخ ــع )ط ــاق متقاط ط
فاقــد ســتون را ایجــاد کــرده اســت کــه در آن، 
ســتون ها و آســمانۀ ترمینــال، در قالــب المانــی 
واحــد و یک پارچــه بــا هــم ترکیــب شــده اند و 
در یــک دگردیســی همزمــاْن کلیــۀ فعالیت هــا 
پوشــش  را  الزم  عملکــردی  تجهیــزات  و 
ــک  ــا، ی ــن بن ــف ای ــۀ همک ــد. در طبق داده ان
ــه  فضــای اســتراحت و نشــیمن وجــود دارد ک
ــان حرکتــی ــی، از جری ــا عقب نشــینی مطلوب ب
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ــه  ــده و ب ــدا ش ــاده ج ــن پی ــک عابری و ترافی
نظرگاهــی جهــت تماشــای حرکــت هواپیماهــا 
ــالن  ــز از س ــرو نی ــل شــده اســت. دو راه تبدی
ــی  ــای اختصاص ــه گیت ه ــعب و ب ــی منش اصل
ــاع  ــدار ارتف ــای طاق ــده اند. راهروه ــی ش منته
را تــا بــاالی افــق دیــد مســافران افزایــش 
ــاس  ــا مقی ــن بخــش ب ــن ای ــد ؛ بنابرای می دهن
بســیار بزرگتــری نســبت بــه ابعــاد حقیقــی اش 
دیــده می شــود کــه پرســپکتیوهای اغلــب 
ــۀ  ــی ســازد. غرف ــی م ــاروک را تداع ــای ب بناه
در  مســافران  ترافیــک  مدیریــت  و  بلیــط 
باالتــر  طبقــۀ  در  دارد.  قــرار  اّول  طبقــه ی 
ــار  ــک ب ــتوران، ی ــک رس ــاپ، ی ــک کافی ش ی
مالقات هــای  انجــام  غرفه هایــی  بــرای  و 
ــد کــه دو ســکوی معلــق  ــرار دارن خصوصــی ق
ــد. ــی اشــغال کرده ان ــر بتن ــر چت را درســت زی
ُمــدوالر  فضاهــای  قاعده منــدی  و  صالبــت 
دو  ارگانیــک،  اشــکال  شــعرگونه گی  و 
ــوه  ــا جل ــن بن ــه در ای ــد ک ــر متضادی ان عنص
ــرح ــن ط ــه در ای ــورد توج ــۀ م ــد. نکت می کنن

ارجحیــت زیبا شناســی بــه مالحظــات ســازه ای 
ــه همیــن علــت اســت کــه ضخامــت  اســت؛ ب
پوســته ها و ارتفــاع تیرهــا، درمقایســه بــا انــواع 
ــاد اســت. از  ــن ســازه، نســبتًا زی دیگــری از ای
ــن  ــی ای ــر در طراح ــه دیگ ــل توج ــکات قاب ن
ســازۀ تندیس گونــه، تقــارن پــالن و نمــای 
آن اســت کــه ناشــی از زبــان فرمــال معمــاری 
ــر اســت. ــرن اخی ــی ق ــال های میان ــدرن س م

ــار  ــه معم ــت ک ــوان دریاف ــا می ت ــه اینج ــا ب ت
ــه طرحــی  ــور، ب ــدن جان ــرم و ب ــام از ف ــا اله ب
ــت  ــا در دِل آن دس ــی پوی ــا فضاهای ــیال ب س
یافتــه  اســت و بــه نظــر می رســد کــه برداشــت 
ــدارد. ــوۀ بیشــتری ن ــور جل ــن جان معمــار از ای
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ــتر  ــن فاس ــو را نورم ــش آرمادیل ــالن همای س
ــرده اســت.  ــرا ک ــال 199۷ طراحــی و اج درس
اســم  مشــابه  )آرمادیلــو(  بنــا  ایــن  اســم 
جانــوری بــه همیــن نــام و بــه معنــی زره 
نــواری اســت. بــدن ایــن جانــور تقریبــًا ســهمی 
ــمت  ــی از دو قس ــور کل ــه ط ــت و ب ــکل اس ش
بیرونــی  بخــش  تشــکیل می شــود.  اصلــی 
گویــی قســمت اصلــی بــدن اوســت کــه بــا مــو 
ــور   ــن جان ــدن ای پوشــیده شــده اســت. روی ب
پوســته ای همچــون زره قــرار گرفتــه کــه خــود 
ــمت  ــت. قس ــی اس ــمت اصل ــه قس ــامل س ش
ابتدایــی و انتهایــی ماننــد یکدیگرنــد؛ یکپارچــه 
ــی ــی دایره ای شــکل. قســمت میان و دارای بافت

ــه و بافتــی  ــه واســطۀ ســاختاری الیه الی ــز ب نی
ــز  ــر متمای همچــون اشــک، از دو قســمت دیگ
شــده  اســت. الیه هــای مذکــور تقریبــًا ضخیــم  

و از نمــای پشــت جانــور قابــل ادراک انــد.
بــا توصیفــی اجمالــی از ایــن جانــور بــاز 
می گردیــم بــه ســالن همایــش آرمادیلــو و 
ــای  ــم آموزه ه ــعی می کنی ــا، س ــد بن ــن نق ضم
ــا  ــن بن ــاختار ای ــر س ــور را ب ــن جان ــدن ای ب

بشناســیم.
ــهر  ــه ای از ش ــد درگوش ــرت کالی ــالن کنس س
ــرار  ــد ق ــار رود کالی ــکو و درکن ــزرگ گالس ب
دارد. ایــن شــهر بــزرگ اســکاتلندی، ورای 
ــا،  ــود در بریتانی ــۀ خ ــت دیرین ــت و موقعی هوی
جمعیــت بســیاری را در خــود جای داده اســت. 
ــد  ــان رود کالی ــی جری در دوران انقــالب صنعت
در جنــوب شــهر و فعالیــت ســرمایه داران و 
ــق  ــرای تحق ــتری را ب ــهر، بس ــران ش صنعت گ
تغییراتــی ویــژه فراهــم کــرد کــه بــه یمــن ایــن 
ــاری  ــی از آن، معم ــترش ناش ــرات و گس تغیی
یافــت. دیگــری  جلــوۀ  گالســکو  در  نیــز  
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ــو  ــه آرمادیل ــد، معــروف ب ســالن همایــش کالی
، در مجــاورت رود کالیــد و در میانــۀ بافــت 
ــه همــراه  ــا ب ــن بن ــد. ای شــهری احــداث گردی
مرکــز نمایشــگاه اســکاتلند و ســالن کنفرانــس، 
مجموعــه ای را واقــع در محــدودۀ بیــن رودخانۀ 
کالیــد و بزرگــراه مهــم شــهر بــه وجــود آورده 
کــه نمــودی از چهــرۀ امــروزی معمــاری شــهر 

اســت.
ــی  ــوط منحن ــا خط ــه ب ــش اولی ــهر در خوان ش
بــه  خوانــش ،  بعــدی  الیــۀ  در  و  شــناور 
ــن  ــت. ای ــده اس ــیم ش ــبکه ای تقس ــورت ش ص
بــا  محــدوده ای،  در  نمایشــگاهی  مجموعــۀ 
دانه بندی هــای درشــت  )نســبت بــه ســایر 

دارد. قــرار  شــهر(  دانه هــای 
ــد؛  ــت واح ــودی اس ــاختمان موج س  
ــه شــمایل هندســی  ــه ک در همســایگی دو دان
واضــح و ســاده ای دارنــد. حجــم کلــی آن 
بــر محــوری بــه مــوازات رودخانــه شــکل 
ــط  ــتقل از محی ــخصیتی مس ــت و ش گرفته اس
دارد. آرمادیلــو لغتــی بــا ریشــۀ اســپانیایی 
ــه  ــه ب ــت ک ــک اس ــای زره دار کوچ ــه معن و ب
ــوع  ــک ن ــدن ی ــه ب واســطۀ پوســتۀ ســختی ک
از گورکنــان دارد، آن را چنیــن می خواننــد. 
جانــور  همچــون  نیــز  بنــا  ایــن  ســاختار 
آرمادیلــو از دو الیــۀ اصلــی تشــکیل شــده

ــفاف  ــی ش ــه و حجم ــته ای الیه الی ــت: پوس اس
و شیشــه ای در درون آن کــه از دو انتهــای بنــا 
نمایان انــد. البتــه برخــالف پوســتۀ جانــور کــه 
ســه قســمتی اســت، پوســتۀ بنــا یــک کل واحْد 
متشــکل از اجــزاء مشــابه اســت. در پوســتۀ این 
نــوع جانــدار خطوطــی عمــود بــر محــور اصلــی 
ــا دو  ــراردارد. احجــام میــان خطــوط، ب ــدن ق ب
ــد  ــه می دهن ــور تکی ــمت مح ــر دو س ــت ب دس
و طــی یــک رونــد تدریجــی، از آغــاز تــا کمــی 
ــوند و  ــض می ش ــور، عری ــۀ مح ــر از میان جلوت
ــدی عکــس را در  ــا، رون ــا انته ــن نقطــه ت از ای
ــیدن  ــاق، درقدکش ــن اتف ــد. ای ــش می گیرن پی
آنهــا نیــز همیــن رونــد طــی می کنــد. موجــود 
ــر ســاحل  ــوری اســت کــه آرام ب پیــِش رو جان
نشســته اســت و در ســکوت بــه پیــش و پــس 
ــی او در لحظــه ای نفســی  خــود می نگــرد. گوی
کشــیده اســت و آن را حبــس کــرده و مخاطــب 
فــرا  کوتــاه  لحظــۀ  یــک  تماشــای  بــه  را 
ــود  ــا خ ــه تنه ــس، او ن ــن نف ــد. در ای می خوان
ــد؛  ــانی می نمایان ــام درخش ــره ف ــود نق را موج
بلکــه نشــانه هایی از درون خــود نیــز افشــا 
ــا،  ــه داخــل بن ــا راه دســت یابی ب ــد. تنه می کن
درشــرق نــا و درمجــاورت فضــای بــازی اســت 
ــه  ــش از آن تغذی ــالن همای ــاختمان س ــه س ک
ــفاف ــاًل ش ــداره ای کام ــه ج ــن وج ــد. ای می کن



گرچــه بــا وجهــی بــه منظــرۀ پیــش روی خــود 
ــه در  ــت ک ــی اس ــروی آن ــرد، دل در گ می نگ
درون دارد. ایــن حجــم یک پارچـــــه از تعــدد 
ــکل  ــابه ش ــاری مش ــا رفت ــدد ب ــام متع احج
گرفتــه اســت. الیه هــا بافــت  مشــابهی دارنــد و 
ــه  ــو ب ــور ارمادیل ــدن جان ــای ب همچــون الیه  ه
ــد  ــرار گرفته ان ــر ق ــاور یکدیگ ــه ای در مج گون
ــه ای در میانشــان ایجــاد شــده اســت.  کــه الی
پوســت آلومینیمــی آن بافتیمتشــکل از خطوط 
مــوازی اســت. هــر دســته از ایــن خطــوط، بــه 
ــزء  ــر ج ــرزی ه ــگ و م ــوازات خطــوط پررن م
اســت. ایــن خطــوط ضمــن بیــرون زدن از 
ــزی  ــات ری ــی، جزئی ــص و صیقل صفحــات خال
ــی  ــش های ــد. در بخ ــاد کرده ان ــا ایج را در آنه
ــد. در  ــرده ان ــد ک ــر بلن ــر از یکدیگ ــام س احج
ــری می نشــینند  ــح تیره ت ــا، مصال ــن بخش ه ای
ــز  ــا تمای ــد؛ ام ــی ندارن ــفافیت چندان ــه ش ک
اجــزاء را تقویــت می کننــد. بســیاری ایــن بنــا 
را از لحــاظ فــرم مشــابه تــاالر اپــرای ســیدنی 
ــزاِء  ــک از اج ــه هریـ ــال آن ک ــته اند. ح دانس
ــری  ــز از دیگـــ ــودی متمای ــاالر وجــ ــن ت ای
ــیم  ــز ترس ــاًل تی ــده و کام ــوْط ُبرن دارد و خط
ــه اســب های  ــه مثاب ــاالر ب ــع ت شــده اند. در واق
از  صورتمجموعــه ای  بــه  کالســکه،  یــک 
می شــود؛  دیــده  مشــابه  ســاختمان های 

دارد و بــا پوســته ای بیرونــی قــاب شــده و 
کالهــی بــر ســر نهــاده اســت. دســتگاه ورودی 
شــامل دو در بــه قرینــۀ محــور اصلــی اســت که 
در نقطــه برخــورد دو صفحــه نمــود مادی تــری 
ــودگی،  ــن گش ــور از ای ــا عب ــد. ب ــدا می کن پی
ــن از  ــدن گورک ــای ب ــا اعض ــه ب ــن مواجه اولی
ــک  ــرد. هری ــورت می گی ــودگی ص ــن گش همی
ــی  ــتان داخل ــی، دس ــز بیرون ــام متمای از احج
ــک  ــی دارای ی ــور اصل ــار مح ــن ب ــد. ای آن ان
ــه  ــود؛ بطــن مجموع ــنگین وزن می ش نقطــۀ س
کــه تمامــی اعضــای بــدن از آن منشــعب 
می شــوند. در ایــن نقطــه ســالن کنســرت 
مجموعــه وجــود دارد. ســالن های نمایشــگاهی 
را  موجــود  انشــعاب های  ســالن ها  ســایر  و 
اشــغال می کننــد. ســالن کنســرت، مســتقل از 
جهــت گیــری شــرقی بنــا، رو بــه یــک صحنــۀ 
ــه ای  ــه گون ــی ب ــدی داخل ــی دارد. دانه بن غرب
ــتی دارد  ــاد درش ــزی ابع ــۀ مرک ــه دان اســت ک
ــر  ــود را از دیگ ــم، خ ــی ضخی ــا جداره های و ب
می کنــد. جــدا  پیرامونــی  ریــز  دانه هــای 
ــاب  ــر آفت ــور در اث ــن جان ــان ای ــر درخش پیک
ــواره  ــبانه، هم ــای ش ــردازی ه ــه و نورپ روزان
ردی در آســمان دارد. حجــم بیرونــی بــه یــک 
موجــود یک دســت و غــول پیکــر می مانــد 
و کــرده  جمــع  داخــل  بــه  را  خــود  کــه 
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از جثــه ای  گورکــن، علی رغــم برخــورداری 
ــدم  ــی ق ــه آرام ــه ب ــی دارد ک ــم، اجزائ عظی
بر می دارنــد و خــود را در خدمــت کالســکۀ 

بــزرگ معرفــی می کننــد.
اجــزاء درونــی مجموعــه پیرامــون   
ــان  ــا نگاهش ــد؛ ام ــکل گرفته ان ــز ش ــک مرک ی
بــه آن نیســت. غایــت طراحــِی ایــن مجموعــه 
در ســالن کنســرت اتفــاق می افتــد. جزئــی 
ــا ســایرین درشــت اندام  اســت کــه در قیــاس ب
اســت و وجــود دیگــران بســته بــه وجــود 
ــودش  ــدن خ ــه دی ــا ب ــالن تنه ــا س اوســت؛ ام
ــه او  ــی ب ــچ جزئ ــگاه هی ــود؛ ن ــدود می ش مح
نیســت و در عیــن حــال نــگاه او نیــز تنهــا بــه 
ــی  ــالن از صفحات ــن س ــت. ای ــود اس درون خ
ــده  ــکیل ش ــف تش ــات مختل ــیال در ارتفاع س
و  اســت  تماشــاگران  نشســتن  محــل  کــه 
ــن  ــده دارد و ای ــر عه ــر را ب ــی ۳۰۰۰ نف میزبان
ــن  ــت چنی ــر عل ــری را ب ــر محکم ت ــود مه خ
واقــع  در  می زنــد.  غول آســایی  حضــوِر 
ــم  ــه رق ــه عرص ــه در س ــا مجموع ــی ب رویاروی
می خــورد: عرصــۀ ورودی، عرصــۀ تجمــع و 
نقطــۀ غایــی طــرح؛ ســازماندهی آشــنایی کــه 
در راســتای یــک محــور شــکل می گیــرد. 
ــم  ــاهد آن بودی ــاها ش ــن در کلیس ــش از ای پی
ــی  ــور طول ــک مح ــتای ی ــزاء در راس ــه اج ک

ــک  ــا ی ــتانی ب ــینند و داس ــم می نش ــار ه کن
آغــاز و  پایــان معیــن را روایــت می کننــد؛ 
حــال مخاطــب طعــم دیگــری از ایــن قصــه را 

ــد. ــر می چش ــن اث در ای
ــه عنــوان یــک مجموعــۀ فرهنگــی  ــو ب آرمادیل
ــان  ــۀ پای ــه، نقط ــت جامع ــِی در خدم اجتماع
ضیافتــی اســت کــه دو بنــای دیگــر در ســاحل 
ــون  ــه همچ ــن نقط ــد. ای ــا کرده ان ــه پ ــهر ب ش
از  مجــزا  هویتــی  دارای  دیگــر  نقطــۀ  دو 
ــن  ــی ای ــت. حت ــراف  اس ــای اط ــتر و دانه ه بس
ــود  ــود را موج ــع خ ــور قط ــه ط ــاختمان ب س
او  دیگــر  بیانــی  در  می نمایانــد؛  زنــده ای 
سکانســی از زندگــی یــک گورکــن اســت. ایــن 
ســکانس مکــث ایــن جانــدار اســت در میدانــی 
شــهری و حیــات فــردی او. داســتان ایــن 
ــد.  گورکــن ســتبر در ایــن نقطــه پایــان می یاب
تجربــۀ مخاطــب از ایــن حیــات در همیــن الیــه 
ــودی  ــا موج ــل ب ــود و در داخ ــه می ش خالص
مکانیکی مســتقل از آنچــه در بیــرون اســت 
هــم ســفر می شــود. گورکــن بــر زمیــن خفتــه 
ــش رو؛ در  ــدان پی ــه می ــوده ب ــی گش و صورت
ــی  ــا اتفاقات ــت ب ــی اس ــهر کوچک ــود ش دل خ
چنــان  گاه  داســتان ها  شــده؛  بســته بندی 
ــی  اهمیــت می یابنــد کــه ســاختمان را قملروی
داســتان هایی و  می ســازند  خــود  بــرای 



ــد.  ــان درمی آورن ــت خودش ــه خدم ــر را ب دیگ
آنچــه در آثــار فاســتر همچــون بــرج کومرتــس 
و...  شــاتر  خــان  تفریحــی  مرکــز  بانــک، 
مشــهود اســت، تحقــق معمــاری مــدرن از 
ــه  ــت ک ــن اس ــاخت نوی ــای س جنبهفناوری ه
ــرای  ــالش ب ــت. در کالم، او ت ــای اوس از رویاه
ــه  ــه ب ــوده و توج ــت و آس ــی راح ــق فضای خل
ــد. در  محیــط زیســت را وظیفــۀ معمــار می دان
ایــن اثــْر او بــه شــمایل فرمــی و الیــۀ بیرونــی 
جانــور می نگــرد و در ســازمان دهی اجــزاء، 
ــه  ــگاه ب ــه دارد و در ن ــردی کاربردگرایان رویک
حضــور جانــور در اثــر خــود، در دو ســطح 
مذکــور باقــی می مانــد. همچنیــن در عقایــد او 
ــرای تحقــق یــک ســاختمان مــدرن، الزامــی  ب
ــرای خلــق یــک وجــود ســاده نیســت؛ بلکــه  ب
دقــت در جزئیــات و خالقیــت اســت کــه بــرای 
او موضوعیــت دارد؛ بنابرایــن او در ابــراز حضــور 
خــود اغــراق نمی کنــد، اجــزاء را پرداخــت 
می کنــد و آنهــا را در خدمــت یــک کل می آرای 
ــتر  ــن فاس ــۀ نورم ــوع مواجه ــا از ن ــن ج ــا ای ت
ــاب  ــه بازت ــود ک ــت می ش ــوران دریاف ــا جان ب
برداشــت وی از جانــور در بنــا، در پوســته و 
می یابــد  نمــود  ســاختمان  ظاهــری  فــرم 
رفــت. نخواهــد  پیش تــر  وهلــه  ایــن  از  و 
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سخن مترجم:سخن مترجم:
در  ســنترال پارک  وحــش  بــاغ   
ــوار  محوطــۀ ســنترال پارک منهتــن]1[ و در بل
ــاغ  ــن ب ــرار دارد. ای ــورک ق ــهر نیوی ــم ش پنج
وحــش فعالیــت خــود را در ســال 1۸۶۰ آغــاز 
بــه کار کــرد؛ درســت زمانــی که ســاکنان شــهر 
نیویــورک و برخــی از اعضــای ســیرک های 
ــن  ــه ای ــان را ب ــدادی از جانوران ش ــی، تع محل
ــل کردنــد. در طــرح اصلــی  مجموعــه منتق
ــش  ــاغ وح ــرای ب ــه ای ب ــنترال پارک محوط س
وجــود نداشــت؛ از ایــن رو در ســال 1۸۶۴ 
ــات  ــار مهم ــی انب ــه زمان ــلحه خانه ای را ک اس
نظامــی نیویــورک بــود، بــه بــاغ وحــش تبدیــل 
در  را  جانــوری  گونه هــای  انــواع  و  کردنــد 
ــتین  ــد. نخس ــای دادن ــزی ج ــه هایی فل قفس
 19۳۴ ســال  در  مجموعــه  ایــن  بازســازی 
و بــا مدیریــت یکــی از مٔامــوران بلندپایــۀ 
امــور پــارک بــه نــام  رابــرت مــوزس]2[ 
ــام  ــه ن ــا طراحــی معمــاری ب محقــق شــد. او ب
را در پشــت اِمِبــری]۳[ محوطــه ای  ایمــار 

ــاص داد و  ــش اختص ــاغ وح ــه ب ــلحه خانه ب اس
بخش هــای اداری را بــه همــان اســلحه خانه 
منتقــل کــرد کــه هنــوز هــم باقــی اســت. ]۴[ 
طراحــی جدیــد امبــری و بازســازی های او 
ــود  ــۀ 19۳۰ ب ــری ده ــات هن ــر از جریان متٔاث
کــه بنــا بــر نظــر لوییــس مامفــورد]5[ طرحــی 
زیبــا بــود. ایــن مجموعــه در دهــۀ 19۸۰ 
ــی  ــد و تحوالت ــازی ش ــر بازس ــار دیگ ــرای ب ب
ــش  رو را  ــد پی ــورد نق ــد. مامف ــر گذران را از س
در نخســتین روزهــای ســال 19۳5 نوشــت 
و حــال و هــوای مجموعــه را در ســال  های 
ــن رو  ــرد. از ای ــان ک ــیس آن بی ــی تٔاس ابتدای
ــروزی  ــت ام ــر وضعی ــتۀ او را ب ــوان نوش نمی ت
در  مامفــورد  داد.  تطبیــق  مجموعــه  ایــن 
ایــن نقــد ضمــن نمایــش ناکارآمدی هــای 
ــی  ــری، راه حل های ــرح امب ــای ط ــورت زیب ص
را نیــز بــرای بهبــود عملکــرد مجموعــه عرضــه 
ــن  ــروزی ای ــت ام ــه وضعی ــه ب ــد. باتوج می کن
ــی از  ــه برخ ــی رود ک ــال م ــش، احتم ــاغ وح ب

ــد.   ــده باش ــی ش ــورد عمل ــنهادات مامف پیش

باغ وحشباغ وحش
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5ژانویه 1935
آقــای مــوِزِس تردســْت یــک ســال پیــش 
بــاغ  محوطــۀ  بــر  را  چوب دســتی اش 
ــد. آن  ــارک گردان ــنترال پ ــِی س ــش قدیم وح
ــران شــدند  ــی وی ــی رویای ســاختمان های چوب
و مجموعــه ای از بام هــای ســنگی خاکســتری و 
هواســازهای ســربی و دیوارهــای آجــری قرمــز 
رنــگ جای شــان را گرفتنــد. ایــن مجموعــه از 
ــان شــصت و یکــم ســنترال پارک بســیار  خیاب
زیبــا بــه نظــر می رســد. اگــر می خواهیــد 
بهتریــن منظــر را از بــاغ وحــش جدیــد داشــته 
ــروی مجموعــه  ــان روب باشــید، در همــان خیاب

ــد. ــری برنداری ــدم دیگ ــتید و ق بایس
ــاغ  ــک ب ــی ی ــرای طراح ــه روش ب ــًا س تقریب
ــن کار  ــد ای وحــش وجــود دارد. شــما می توانی
ــالش  ــد و ت ــوران انجــام دهی ــدگاه جان را از دی
ــۀ  ــاغ وحــش را همچــون خان ــا آنهــا ب کنیــد ت
ــه  ــه ای ک ــن محوط ــد. اولی ــس کنن ــود ح خ
چنیــن امکانــی را بــرای جانــوران فراهــم کــرد، 

ــود.  ــورگ ب ــک]۶[ در هامب ــاغ وحــش هاِگن ِب ب
ــنگ های  ــود س ــبب وج ــه س ــون ب ــا اکن آنج
آرنوویــی اش، جالــب و یــک نســل قدیمی تــر ]از 
ــه نظــر می رســد. ویپْســِنید]۷[  زمــان حــال[ ب
ــرف را در  ــن ح ــز آخری ــدن نی ــی لن در نزدیک

ــد. ــی می زن ــیوۀ طراح ــن ش ای
ــک  ــی ی ــرای ]طراح ــه ب ــن روش ک در دومی
بــاغ وحــش[ در مرکــز یــک شــهر شــلوغ 
مناســب اســت، جانــوران را بــرای ســرگرم 
می کننــد.  آمــاده  بازدیدکننــدگان  کــردن 
ایــن کار عمــاًل بــه معنــای اهلــی کــردن 
ــی  ــرای خودنمای ــا  ب ــویق آنه ــات و تش حیوان
ــه  ــب توج ــای جل ــه معن ــن ب ــت. همچنی اس
بازدیدکننــده، بــر بازیگرانــی طبیعــی همچــون 
منظــور بــه  میمون هاســت.  و  خرس هــا 

ســکوهای  و  قفســه ها  امــر،  ایــن  تحقــق 
مهــم را بایــد در محلــی مســتقر کننــد کــه از 
ــه طــوری  ــت باشــند؛ ب ــل روی ســه جهــت قاب
ــاری  ــود فش ــردن خ ــه گ ــده ب ــه بازدیدکنن ک
نیــاورد و بــر پنجــۀ پــای خــود نایســتد. 
نوعــی از  بایــد  نیــز  قفســه  ها  میله هــای 

59



شامره 3
زمستان 98

باشــند تــا بیشــترین میــزان دیــد را همــراه بــا 
حفــظ امنیــت فراهــم کننــد.

امــا هنــوز یــک روش ســومی هم بــرای طراحی 
یــک بــاغ وحــش وجــود دارد: فرامــوش کــردن 
ــوران و بازدیدکننــدگان و توجــه  نیازهــای جان
بــه ســاختمان هایی کــه صرفــًا  احجامــی 
ــش  ــاغ وح ــراً ب ــد. ظاه ــورت معمارانه ان ــا ص ب
ایجــاد  روش  همیــن  بــا  را  ســنترال پارک 

ــد. کردن
ــا و  ــاغ وحــش[ فقــط معمــاری زیب ــن ب ]در ای
چشــمگیر ساختمان هاســت کــه حرفــی بــرای 
گفتــن دارد. ایــن معمــاری آن چنــان کــه برخی 
شــگفت آور  می کننــد،  عنــوان  روزنامه هــا 
و جــذاب نیســت؛ نوعــی معمــاری بومــی 
انگلیســی  اســت کــه در دهــۀ1۸9۰ رونــق 
داشــت. میــرز]۸[  نیــز در ]طــرح[ بــاغ وحــش 
ادینبــورگ از آن بهــره بــرد. آقــای ایمــار امبری 
ــد  ــارک[ مانن ــنترال پ ــش ]س ــاغ وح ــراح ب ط
ــای  ــر، در هنره ــی قدیمی ت ــاران بریتانیای معم

ــر دارد. ــنتی تبح ــح س ــا مصال ــتی ب دس
اگــر  و  اســت  عالــی  مجموعــه  آجــرکاری 

طــراح خــود را درگیــر کلیشــه هایی نظیــر 
ــی  ــنگ های آهک ــکل و س ــای قوسی ش طاق ه
ــده  ــچ کاری ش ــنتوری های گ ــکل و س لوزی ش
صمیمــی  و  زنــده  ]مجموعــه[  نمی کــرد، 
بــه نظــر می رســید. فضاهــای داخلــی بــا 
خوش منظرنــد؛  درخشــان  کاشــی کاری های 
ــد. یکــی از  ــز خوب  ان ــه نی ــه کار رفت ــح ب مصال

ــز ــری، پرهی ــای امب ــای آق ــات به ج اقدام
ــای  ــر دیواره ــی ب ــری مصنوع ــاد مناظ از ایج
ــه  ــتوران ک ــی رس ــای داخل ــت. فض قفسه هاس
ــی[  ــای داخل ــا فضاه ــابه ]ب ــرح مش ــان ط هم
ــات  ــت. تزئین ــایند اس ــن و خوش را دارد، روش
ــای  ــد. درب ه ــه دل نمی زن ــی ب ــی چنگ بیرون
نگهبانــی  دکه هــای  نقره انــدود،  چوبــِی 
در  هنرمندانــه  قفســه های  ورودی،  عجیــب 
محوطــۀ مرکــزی مجموعــه و حکاکی هــای 
گچــی  کتیبــۀ  بــر  بی معنــی  و  ترســناک 
ــت از  ــاختمان، نشانه ای س ــطِح دو س ــام ِ مس ب
ــار« و ســرهم  ــارِی معم ــودن »معم ــه ب احمقان
کــردن همــۀ گزینه هــای موجــود در ایــن 

ــه.   مجموع



]اکنــون[ بــه شــما گزینه هــای موجــود در 
آنجــا را نشــان می دهــم. چــرا در تزئینــات 
بیشــتری  اســتفادۀ  ]جانــوران[  خانه  هــای 
ــت؟  ــده اس ــده نش ــان زن ــوران و گیاه از جان
پنجره هــای بــزرگ امبــری قدمی در این راســتا 
ــش اســتفاده نشــده  ــام ظرفیت ــا از تم ــود؛ ام ب
 اســت. چــرا از گیاهــان اســتوایی در مکان هایــی 
و  میمون هــا  قفســه های  ماننــد  گــرم؛ 
ــا  ــد؟ آنه ــره ای نبرده ان ــدگان به ــای پرن النه ه
و  قفســه ها  میــان  در  جایــی  می توانســتند 
دیوارهــای شیشــه ای بیرونــی قــرار بگیرنــد؛ تــا 
هــم بخشــی از تزئینــات داخلــی باشــند و هــم 
ــه جــای  ــات خارجــی. چــرا ب بخشــی از تزئین
غــرق کــردن محوطــۀ بیرونــی در آجر و ســنگ 
و نقوشــی درجــه ســه، از درختــان اســتفاده ای 
ــراح  ــی ط ــا از توجــه اصل ــن ضعف ه نکردند؟ای
بــر محیــط داخلــی ناشــی می شــود. طــراح بــه 
ــایه اندازی  ــان و س ــرداری از درخت ــای بهره ب ج
ــی  ــر محوطــۀ مرکــزی، محوطــه را خال آنهــا ب
و بــاز رهــا کــرده اســت تــا یــک تنــور نانوایــی 
عالــی را در تابســتان ایجــاد کنــد؛ درســت

زمانــی کــه بیشــترین تعــداد بازدیدکننــده بــه 
ایــن مجموعــه رفــت و آمــد می کنــد. اســتخر 
میانــی بــرای شــیرهای دریایــی مناســب اســت؛ 
امــا پیرامــون آن هیــچ امکانــی بــرای نشســتن 
بازدیدکننــده وجــود نــدارد و او نمی توانــد 
فرصتــی را بــرای درنــگ کــردن بــر بخش هــای 
ــه  ــدگان ک ــاز پرن ــد. قفســۀ ب ــاغ وحــش بیاب ب
مکانــی بــرای کبوترهــا و پلیکان هــا بــود، دیگــر 
ــدارد. محوطــۀ دام هــا نیــز کــه یکــی  وجــود ن
ــود،  ــه ب ــوب مجموع ــای محب ــر از بخش ه دیگ
از بیــن رفتــه اســت. اگــر معمــار بــه جانــوران 
ــش  ــری زیبای ــرح هن ــتر از ط ــان ها بیش و انس
در  را  بــاز  فقســه های  بایــد  می اندیشــید، 
ارتبــاط نزدیک تــری بــا محوطــۀ مرکــزی قــرار 
ــزی  ــۀ مرک ــن محوط ــر ای ــه[ اگ ــی داد؛ ]البت م
را در یــک طراحــی خــوب و پختــه حفــظ 

می کــرد.
ایــن طراحــِی بی محوطــه  آخریــن ضعــِف 
صخــره ای  آشــیانۀ  حــذف  بی عملکــرد،  و 
خرس هاســت و بدتریــن ضعــْف اســتفاده از 
میله  هایــی جهــت دور کــردِن ]خرس هــا از 
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ــن موضــوع هم راستاســت  ــدگان[. ای بازدیدکنن
زیباتریــن  از  یکــی  شــدن  ناپدیــد  بــا 
صخره هــای ســنگی محوطــه. ایــن صخــره کــه 
بســتر زنبق هــا بــود و در مــاه ژوئــن زیباتریــن 
ــی از  ــر کس ــروزه در نظ ــت، ام ــوه را داش جل
جنــوب وارد مجموعــه می شــود، در بیــن یــک 
دکــۀ کوچــک و ســاختمان هایی جدیــد در 
ســمت راســت ناپدیــد اســت. اگــر می خواهیــد 
نمــرۀ مــن را در مــورد ایــن مجموعــه بدانیــد، 
ــرۀ  ــت و ۷ نم ــل اس ــرۀ کام ــد: 1۰ نم بفرمایی

ــی.  قبول
مصالح و کار انسانی: 9 

تٔاثیرات بصری: ۷
 سازه: ۶ 

تزئینات: 5
عملکرد: ۴ 

محوطه سازی: ۳
بــه  می تــوان   امبــری  آقــای  از  دفــاع  در 
ــد  ــان می ده ــه نش ــرد ک ــوع ک ــی رج گزارش
ــان  ــود. بی گم ــروژه در 1۶روز انجــام شــده ب پ
ــن  نتیجــه همــان اســت کــه هرکســی از چنی
ــدن  ــد آم ــار دارد؛ پدی ــتا ب زده ای انتظ کار ش
ــل مشــتری و شــاید معمــار.  ــاب می ــی ب فضای
ــدرت  ــه ن ــد ب ــوب بای ــاغ وحــش خ ــک ب در ی
ــی  ــن در حال ــرد؛ ای ــه ســاختمان ها توجــه ک ب
ا ســت کــه در بــاغ وحــش ســنترال پارک، 
ــه  ــاختمان ها توج ــز س ــزی ج ــچ چی ــه هی ب

نمی شــود.  
میهن پرســتی  ماننــد  معمــاری  بی شــک 

کافــی نیســت.

پی نوشت :
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ــی  ــدی پیــش یکــی از همکاران چن  
کــه بــه ســبب احتــرام بــه طبیعــت در 
کارهایــش حســن اشــتهاری دارد، ماجرایی را 
نقــل مــی کــرد. او  بــا صاحب زمین مشــجری 
در مازنــدران، در مــورد طراحــی یــک پــروژه 
ــه  ــن ب ــب زمی ــود و صاح ــرده ب ــت ک صحب
ــرای  ــه ب ــه شــهرداری منطق ــود ک ــه ب او گفت
ــراغ  ــه او چ ــایت ب ــان س ــۀ درخت ــع هم قط
ســبز داده و حتــی پیشــنهاد داده اســت کــه 
تنه هــای درختــاِن قطــع شــده را از او بخــرد؛ 
ســخاوت مندانه تر  البتــه  کــه  پیشــنهادی 
مناطــق  از  یکــی  پیشــنهاد شــهردارِی  از 
تهــران بــه صاحــب یــک زمیــن مشــابه بــود. 
گفتــه می شــود کــه مالــک زمیــن تهــران بــه 
ــا  ــوده؛ ام ــل ب ــایت بی می ــان س ــع درخت قط
ــژه  ــی وی ــدۀ دادن تخفیف ــا وع ــهرداری ب ش
در جریمــۀ قطــع درختــان)!(، او را تحــت 
ــد. ــن کار را بکن ــه ای ــرار می دهــد ک فشــار ق
ــن  ــک زمی ــه مال ــا  ب ــکار م ــه هم ]1[ البت
ــه  ــازی ب ــه نی ــد ک ــزد می کن ــدران گوش مازن
ــد طراحــی  ایــن کار نیســت و معمــار می توان
ــا  ــه ی ــه هم ــد ک ــام ده ــه ای انج ــه گون را ب
اکثــر درختــان در جــای خــود باقــی بماننــد. 
همیــن موضــوع  باعــث می شــود کــه معمــار 

مدتــی بعــد تمــاس عتــاب آلــودی را از 
شــهرداری محــل دریافــت نمایــد؛ کــه آقــای 
معمــار، چــرا در کار مــا دخالــت و نــان مــا را 

ــی؟! ــر می کن آج
ایــن داســتاْن نگارنــده را بــه یــاد ســال های 
ــه  ــت و ب ــا انداخ ــل و کار در بریتانی تحصی
ــی  ــط. اول ــورِد مرتب ــاِد دو م ــه ی خصــوص ب
کشــور  آن  در  کــه  بــود  اســتدالل هایی 
ــبز  ــای س ــتفاده از بام ه ــارۀ ضــرورت اس درب
ــن  ــور، ای ــالف تص ــر خ ــد. ب ــرح می ش مط
بام هــا فقــط بــرای افــزودن بــه لطــف 
بصــری ســاختمان، علی الخصــوص بــرای 
ــت؛  ــا نیس ــد پنتهاوس ه ــان ثروت من صاحب
بلکــه ایــدۀ اصلــی ایجــاد آنهــا، بازگردانــدن 
ــده ای  ــودات زن ــی موج ــتگاه های طبیع زیس
اســت کــه در اثــر ســاخت و ســاز بی خانمــان 
شــده اند. نــه تنهــا گیاهــان؛ بلکــه کــرم هــا، 
ــان  ــا؛ هم ــدوزک ه ــا و کفش ــی ه خرخاک
جانــوران »بــی اهمیتــی« کــه مــا معمــواًل از 
ــم  ــدان ه ــان چن ــان در دور و برم ندیدن ش

دل شکســته  نمی شــویم.
ــای  ــته از کاره ــه آن دس ــم ب ــورد دوم ه م
حرفــه ای مربــوط می شــود کــه مــا روی 
ــم و ــام می دادی ــود انج ــاختمان های موج س

ایرج معینیایرج معینی
عضو هیئت علمی گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتیعضو هیئت علمی گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

خفاش های کریه، حشرات چندش آور!خفاش های کریه، حشرات چندش آور!
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شامره 3
زمستان 98

پی نوشت :
]1[ : ایــن موضــوع در یکــی از روزنامــه هــای 
کشــور درج شــده بــود کــه متاســفانه نگارنــده 
اطالعــات شــماره و تاریــخ آن را در حــال 

ــدارد. ــار ن ــر در اختی حاض

بــرای آن الزم بــود برداشــت های دقیقــی را 
ــه  از وضــع موجــود ســاختمان تهیــه کنیــم. ن
فقــط توپوگرافــی زمیــن و شــکل دیوارهــا 
ــات  ــبکه های تٔاسیس ــه ش ــا؛ بلک ــای دره و ج
ــل و  ــامل مح ــی ش ــش گیاه ــی، پوش زیربنای
ــا و...  ــالمت آنه ــت س ــان و وضعی ــۀ درخت گون
تــا  بــود  درمــواردی الزم  بلــه،  خفاش هــا! 
ــوع  ــن موض ــی ای ــب صالحیت ــص صاح متخص
ــایت  ــراف س ــا در اط ــه آی ــد ک ــی کن را بررس
خفاش هــا زندگــی می کننــد یــا خیــر.  از 
ــر  ــای زی ــه فض ــا ب ــا آنه ــه آی ــر اینک آن مهم ت
شــیروانی ســاختمانی کــه مــا روی آن کار 
می کردیــم، رفــت و آمــدی دارنــد یــا نــه. 
ــی  ــن بررس ــزارش ای ــت گ ــص می بایس متخص
ــه  ــهرداری ارائ ــه ش ــوب ب ــورت مکت ــه ص را ب
ــه ســوال اخیــر مثبــت  می کــرد. اگــر پاســخ ب
ــام  ــه ای انج ــه گون ــد ب ــی بای ــود، طراح می ب
ــیروانی  ــر ش ــای زی ــن پاتوق ه ــه ای ــد ک می ش
ــی  ــا باق ــترس خفاش ه ــاز و در دس ــاکان ب کم

ــد. بمانن
در زمانــی کــه تفکــر غربــِی قرن هــای گذشــته 
ــه دیــدگاه ســروری  در حــال نزدیــک شــدن ب
بــر طبیعــت بــود و موجــودات زنــده و ذخایــر 
طبیعــی را بــه چشــم منابــع توســعۀ اقتصــادی 
نــگاه می کــرد، جوامعــی ســنتی همچــون 
می کــرد  ســعی  کمــاکان  ایــران  جامعــۀ 
ــرلوحۀ  ــت را س ــا طبیع ــازی ب ــرد هم س رویک
ــه  ــت ک ــب اینجاس ــد. جال ــرار ده ــود ق کار خ
حــال کــه مدت هاســت جوامــع غربــی در 
ــا  ــد، م ــر آمده ان ــود ب ــگاه خ ــالح ن ــدد اص ص
ــال  ــل در ح ــعه، چهارنع ــب توس ــر اس ــوار ب س
ــیر  ــه در مس ــن ک ــاک از ای ــه ب ــم و چ تاختنی
ــد  ــادی، ) بخوانی ــق اقتص ــغل و رون ــاد ش ایج
ــد  ــن درآم ــلطه گرانه و تٔامی ــی س ــروت افزای ث
ــن را  ــت که ــد درخ ــی( چن ــای مدیریت نهاده
هــم قطــع کنیــم و چنــد زیســتگاه جانــوران از 

ــم. ــاک کنی ــن پ ــۀ زمی صفح



ــاها،  ــر کلیس ــه دربراب ــی ک »هنگام  
ــاری  ــار معم ــر آث ــم و دیگ ــرام عظی ــد، اه معاب
کــه  صدهــا بلکــه هــزاران ســال قبــل ســاخته  
بــه  لــب  بی اختیــار  می ایســتیم،  شــده اند 
تحســین می گشــاییم. میلیون هــا ســال پیــش 
ــد کــه آثارشــان  ــز معمــاران دیگــری بوده ان نی
مرهــون خالقّیــت هنرمندانه شــان نیســت، 
بلکــه ناشــی از اعمــال حیاتــی بی اختیــار 
مرجان هــای  آن هاســت-  وقفه ناپذیــر  و 
دریاهــای گــرم بــدون بهر ه گیــری از ابــزار 
و در واقــع بــدون آن چــه کــه بتــوان نــام 
ــه  ــی ب ــی آهک ــاد توده های ــدان نه ــت ب فعالّی
هم اکنــون  و  ســاخته اند-  کوه هــا  عظمــت  
ــی از  ــغولند. بعض ــا مش ــاختن آن ه ــز به س نی
روزنــه داران  چــون  تک ســلولی  موجــودات 
اســکلت های  مرجان هــا  از  پیش تــر  خیلــی 
انــدام  بــرای  شیشــه مانندی  حفاظتــی 
آن هــا  زندگــی  گســترۀ  ســاخته اند.  خــود 
گرچــه  و  دربرگرفتــه  را  اقیانوس هــا  پهنــۀ 
زیبایــی  امــا  نمی ســازند  عظیــم  بناهــای 
هــر  چشــم  اسکلت هایشــان  حیــرت آور 
ــۀ  ــا نکت ــد.«]1[ ام ــره می کن ــدی را خی هنرمن
ــا  ــه ب ــه در مواجه ــت ک ــن اس ــر ای حیرت آورت
ایــن زیبایــی خیره کننــده، چــه رویکــردی

را بایــد پیش گرفــت؟ یعنــی بایــد از چــه 
ــدام وجــه  ــک شــد؟ از ک ــه آن نزدی منظــری ب
ــاری  ــار معم ــق آث ــت خل ــوان درجه آن می ت
ــورد در  ــن برخ ــروزه چندی ــت؟ ام ــره  جس به
ــود دارد: ــات وج ــاری حیوان ــا معم ــه ب مواجه

ــت،  ــج اس ــیار رای ــروزه بس ــه ام ــی ک 1( نگاه
نــگاه فرمــال بــه حیوانــات اســت. ایده گرفتــن 
از شــکل جانــوران و یــا ســاخته های آنــان؛ بــه  
ــه  ــم ک ــی کنی ــاختمانی طراح ــال س ــور مث ط

ــر باشــد. ــۀ کبوت شــکل آن شــبیه الن
ــر تأثیرگرفتــن  2( برخــی از طراحــان عــالوه ب
ــال  ــا از نمــودار انتق ــد ت از اشــکال ســعی دارن
نیروهــا در معمــاری جانــوران نیــز بهره بگیرنــد. 
ــی  ــار معماران ــرد آث ــن رویک ــارز ای ــه ی ب نمون
همچــون کاالتــراوا اســت. درایــن رویکــرد 
برهم کنــش نیروهــا در فرم هــای طبیعــی را 
بررســی می کننــد؛ ســپس بــا به کاربســتن 
را طراحــی  بنایــی  آن،  ایســتایی  ســازوکار 
ــی،  ــای کشش ــد نیروه ــاًل برآین ــد. مث می کنن
ــی  ــدگان وارس ــال پرن ــی را در ب ــاری و باق فش
ــه آن  ــبیه ب ــی ش ــم از آن بنای ــد و مله می کنن
بــا همــان ســازوکار طراحــی می کننــد  و 
بهره  می گیرنــد  آن  ســازوکار  از  تنهــا  یــا 
می ســازند. را  آن  متفــاوت  شــکلی  بــه  و 

معمــاری،معمــاری،
حیات وحیات و
فطرتفطرت

ماهور سّجادیماهور سّجادی
ــتی ــهید بهش ــگاه ش ــاری، دانش ــد معم ــی ارش ــجوی کارشناس دانش
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بــر  پژوهــش  بــه   دیگــر  گروهــی   )3
نــاب  شــیمیایی  و  فیزیکــی  خصلت هــای 
موجــود در دست ســاخته ها یــا انــدام جانــوران 
ــان،  ــوی آن ــۀ ماه ــا مطالع ــد و ب ــت می زنن دس
ــازه های  ــح و س ــواد، مصال ــد م ــف و تولی به کش
نویــن اقــدام می کننــد؛ مثــاًل بــا مشــاهدۀ 
خصلت هــای آب دوســتی یــا آب گریــزی برخــی 
ــام نامیــب،  ــه ن ــوران همچــون سوســکی ب جان
را  خودتمیز شــونده  مصالحــی  یــا  ســطوح 

می کننــد. تولیــد 
ــت  ــه طبیع ــاور دارد ک ــری، ب ــرد دیگ 4( رویک
دارای نظــم اســت. ایــن نظــم ماهــوی اســت و 
ــان دارای  ــان دارد. جه ــت جه ــه  در سرش ریش
ســاختاری واحــد اســت.  درایــن دیــدگاه 
مشــترک اند.  درچیــزی  موجــودات  همــه ی 
ویژگــِی  ایــن  کشــف  به دنبــال  بنابرایــن 
سرشــتِی مشــترک بیــن همــه ی ارکان طبیعــت 
ــا از آن در جهــت  ــداران اســت؛ ت ــه جان ازجمل
خلــق بناهــا اســتفاده کند. دراین صــورت ابنیــه 
به همــان میــزان باشــکوه و زیبــا خواهندبــود و 
ــرد  ــرم و عملک ــان ف ــی می ــز دارای همخوان نی
هــم خواهندبــود. ایــن ســاختار واحــد به نحــوی 
جملــه  از  طبیعــی  پدیده هــای  تمامــی  در 
دست ســاخته های جانــوران، انــدام جانــوران 
ــه  و گیاهــان قابــل مشاهده اســت. ایــن نظــم ب
دلیــل وحــدت وجــودی ارکان طبیعــت اســت. 
موجــودات دارای جوهــر و جســم هســتند. 
ــز  ــد دارای تمای ــن پیون ــم درعی ــر و جس جوه
ماهیتــی هســتند. آن چــه بــه صــورت وجوهــی 

ــه  ــود ریش ــده می ش ــت دی ــترکی درطبیع مش
در پیونــد جوهــری آن هــا بایکدیگــر دارد. ایــن 
جواهــر علیرغــم اشــتراک وقتــی تجســم مــاّدی 
به خــود  متفــاوت  صورت هــای  می یابنــد 

می گیرنــد.
همانطور که ابن سینا نیز می گوید:

»در عالــم کــون و فســاد کــه همــان منطقــه ی 
ــه درآن  ــت ک ــه ای اس ــت ناحی ــر اس تحت القم
صــورت و مــاّده  به نحــو انفکاک پذیــری بــا 
یکدیگــر ترکیــب یافته اســت. بــر عکــس عالــم 
ــان  ــت در جه ــّردات اس ــم مج ــه عال ــوی ک عل
کون وفســاد هیــچ صورتــی بــدون مــاّده و هیــچ 
مــاّده ای بــدون صــورت وجــود نــدارد. و همیــن 
لــزوم ترکیــب صــورت و مــاّده اســت کــه باعــث 
تحــوالت دائمــی می شــود. مــاّده یــک صــورت 
ــرد  ــد و صــورت دیگــری می پذی ــا می کن را ره
ــت«. ــان اس ــا و بی پای ــان بی انته ــن جری و ای

ــل از نصــر  ــی به نق ــه ی عالئ ــات دانش نام )الهّی
س. , 1۳۴2, ص. ۳۶9-۳۷۰(

ــات  ــی موجودّی ــینا تمام ــات ابن س ــق نظرّی طب
عــالوه بــر وجــود ســه بعدی یعنــی جســم 
دارای ُبعــدی فرامــاّدی هســتند تحــت عنــوان 
جوهــر کــه فــارغ از مــاده اســت. همــه ی 
ــمار  ــّوع بی ش ــن تن ــی درعی ــودات طبیع موج
صورشــان، زیبــا، درســت و کاربــردی نیــز 
ــخگوی  ــًا پاس ــان دقیق ــتند. و ساخته هایش هس
نیازهــای کاربرشــان نیــز می باشــد. به طــور 
مثــال نگاهــی بــه جانــوران تک ســلولی زیــر و 

بیاندازیــم.  دست ساخته هایشــان 
 

گونه ای از روزنه دارانگونه ای از روزنه داران



معماران داخلی و معماران داخلی و 
خارجی در دنیای خارجی در دنیای 

ذره بینیذره بینی
آن قــدر  تک ســلولی)آغازیان(  حیوانــات 
ــا چشــم دیده نمی شــوند؛  ــا ب ــد کــه ی کوچک ان
یــا به ســختی قابــل تشــخیص اند. یکــی از 
ــه در گل  ــت ک ــب اس ــا آمی ــاده ترین آن ه س
و الی آب هــای شــیرین زندگــی می کنــد. 
گونــه ای از ایــن موجــودات مــواد غیرقابل هضم 
را همــراه غــذا جــذب می کنــد و از ایــن مــواد 
بــرای ســاختن حفــاظ اســتفاده  می نمایــد. 
ــون  ــت و تاکن ــرد اس ــیوه  منحصربه ف ــن ش ای
در حیوانــات دیگــر مشــاهده نشــده اســت.]۳[
ــرا«]۴[ ــم »فورامین ف ــه  اس ــر ب ــه ای دیگ گون
جانــور دیگری اســت کــه خویشــاوندی نزدیکی 
امــا  دارد،  »دی فلوجیــا«]5[  و  آمیــب  بــا 
روش خانه ســازی اش متفــاوت اســت. ایــن 
ــازند.  ــک می س ــان را از آه ــودات خانه ش موج
ــرای ایــن  کار آهــک)caco۳( محلــول در آب  ب
دریــا را کــه غلظــت آن فقــط بــه ۳5٪ درصــد 
به صــورت  و  می نماینــد  جــذب  می رســد 
رســوب می دهنــد.  آهــک(  کلسیت)ســنگ 
می ســازند  کوچکــی  حجــرۀ  ابتــدا  آن هــا 
آن  بــه  جدیــدی  حجره هــای  به تدریــج  و 
حدفاصــل  دیواره هــای  می کننــد.  اضافــه 

 ایــن حجره هــا و گاهــی هــم دیــوارۀ خارجــی 
ــن  ــه  ای ــد. ب ــزی دارن ــیار ری ــذ بس ــا مناف آن ه
دلیــل »فورامینی فــرا« نــام گرفته انــد؛ زیــرا 
در التین»فورامیــن« به معنــی ســوراخ و »فــرا« 
ــودات در  ــن موج ــت. ای ــتن اس ــی داش به معن
ــّوع  ــری و پوســتۀ خــود دارای تن ســاخت ظاه
باعــث  عاملــی  چــه  این کــه  فراوانی انــد. 
از  یکــی  می شــود،  تفاوت هــا  ایــن  بــروز 
ــت.]۳[ ــت اس ــان خلق ــت جه ــات بی نهای ابهام

بیــن  تفــاوت  دیگــر  گروه هــای  در 
این هاســت. از  بیــش  مختلــف  گونه هــای 
ــن  ــه نزدیک تری ــه داران را ک ــال روزن ــرای مث ب
ــوان  ــت می ت ــرا« اس ــی ف ــاوند »فورامین خویش
اســکلت  شــیمیایی  ترکیــب  بــرد.  نــام 
داخلــی ایــن موجــودات شــبیه شیشــه اســت و 
ــد،  ــرا« ظریفن ــی ف از پوشــش آهکــی »فورامین
و شکلشــان حقیقتــًا کم نظیــر اســت. بایــد 
ــن  ــاخته های ای ــاختمانی س ــابه س ــم تش بگویی
ــا بلورهــای بی جــان و زیبــای بــرف  ــوران ب جان
 )1۳۷۴ )فریــش,  اســت.  اعجــاب آور  واقعــًا 

67

فورامینی فراگونه ای از آغازیان

حیاتحیات
پژوهشــگری همچــون کریســتوفر الکســاندر بــا 
بررســی ســاختاری بیــش از چندهــزار پدیــده، 
ــم  ــن نظ ــه ای ــت ک ــیده  اس ــاور رس ــن ب ــه  ای ب
بــرکل طبیعــت حکم فرماســت. او بــر ایــن 
بــاور اســت کــه چنانچــه پدیــده  ای دارای ایــن
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ــد،  ــم باش ــن نظ ــدۀ ای ــای پدیدآورن ویژگی ه
دارای حیــات می شــود. امــا فهــم او از حیــات، 
بــا فهــم متداعــی در ذهن مــا متفاوت اســت. او 
ــد  اشــیاء بی جــان را نیــز واجــد حیــات می دان

و می گویــد:
ــای  ــه  انته ــا ب ــتی ت ــوم زیس ــۀ عل » درحیط
ــق  ــردی، دقی ــی کارب ــا تعریف ســدۀ بیســتم، م
بینــش  در  نداریــم.  »حیــات«  از  جامــع  و 
جاافتــاده ی قــرن بیســتمی، حیــات ـ یــا 
به طــور دقیق تــر ســامانۀ زنــده ـ به عنــوان 
ــت.  ــن شده اس ــازوکار تبیی ــاص از س ــی خ نوع
ــدود  ــی مح ــه نظام ــا ب ــات« تنه ــۀ »حی کلم
از پدیده هــا اطــالق می گــردد. ]...[ »نظــم« 
ســاختاری  ســامانۀ  فراگیرتریــن  ذیــل 
ریاضیاتــی قــرار می گیــرد کــه بــه  ســبب 
ــز،  ــات« نی ــد و »حی ــا رخ می ده ــت فض ماهی
ــت.  ــری اس ــل اندازه گی ــی  قاب ــوری از کلّیت تص
بــی تردیــد بایــد بگویــم، در حیطــه اشــیاء هــر 
شــکلی از نظــم داراىمرتبــه اى از حیــات اســت. 
بدین ترتیــب حیــات یــک ســازوکار غیــر ارادی 
مرزبســته نیســت کــه بــر ماشــین های زیســتی 
ــی  ــردد؛ کیفیت ــال می  گ ــفرآورانه اعم و خودـ
ــه هــر آجــر،  فطــری در سرشــت فضاســت و ب
هــر ســنگ، هــر انســان و هــر ســاختار مــادی 
بــه هرشــکل آن کــه در فضــا تجّســد می یابــد، 
دارای  موجودیتــی  هــر  می گــردد.  اطــالق 
ــت.  ــرد اس ــه  ف ــر ب ــی و منحص ــی درون حیات

]...[ چیــزی کــه نیــاز دارد-چیــزی کــه اکنــون 
نهفتــه  درونــش  عنــوان جوهــر  بــه  هــم 
دارد- مفهومــی از حیــات اســت کــه ورای 
»ماشــینی بودن  ســاده لوحانه ی  دیدگاه هــای 
زیســت« بــه آن بنگــرد، دیدگاهــی کــه جامــع 

ــت.]۶[ ــات اس ــه ی موجودی ــامل هم و ش
را  ویژگی هایــی  مطالعاتــش  از  پــس  او 
تمامــی  در  مشــترک  سرشــت  به صــورت 
ــاور اســت  ــن ب ــت. او برای ــا حاضــر یاف پدیده ه
کــه ســاختار حیاتــی، معنــوی و جوهــری 
جهــان از ایــن ویژگی هــا تبعّیــت می کنــد. 
از:  عبارت انــد  ویژگی هــا  ایــن  از  برخــی 
نیرومنــد،  مراکــِز  مقیاســی،  سلســله مراتِب 
مرزبنــدی، تکــرار متنــاوب، تضــاد، یکپارچگــی 
ــان  ــه بناهای م ــی و ... .هرچ ــب تدریج و مرات
ــود  ــا را درخ ــن ویژگی ه ــر از ای ــه ای باالت مرتب
داشته باشــند، مرتبــه ای باالتــر از حیــات را 

نیــز در خــود خواهندداشــت.
برایــن  چهــارم  دســتۀ  صاحب نظــِر  افــراد 
باورنــد کــه رویکــرد فرمــِی صــرْف شــبیه 
در  تاحــدودی  و  اول  رویکــرد  در  آن چــه 
ــت؛  ــا اس ــود، بی معن ــده می ش ــرد دوم دی رویک
ــر آن اســت.  ــده  از جوه ــی برآم ــر فرم ــرا ه زی
هیــچ چیــز در طبیعــت وجــود نــدارد کــه اول 
ــه  ــپس ب ــد و س ــکل ده ــی را ش ــتۀ فرم پوس
 ســراغ محتویــات درون آن بــرود. هرآن چــه 
ــت؛ ــاروری درون اس ــل ب ــت، حاص ــرون اس ب

تصویر هوایی از میدان آزادیکندوی طبیعی )وحشی( عسل



پیوســته  فرآینــدی  در  دو  ایــن  واقــع  در 
آنچــه  می رســند.  بــه  زایــش  یکپارچــه  و 
درون اســت، بــه  معنــای نیــاز عملکــردی 
زیبایــی،  نیازمنــد  نظــم  نیســت.  صــرف 
ــار  ــه آث ــه ک ــرد اســت؛ آن چ ــات و عملک تزئین
ــان از  ــی در جه ــالب صنعت ــور انق ــل ظه ماقب
آرایــش  بتــوان  اگــر  تبعّیــت می کــرد.  آن 
ــدی  ــا قواع ــد ب ــرد را در پیون ــی و عملک فضای
ــرده  ــن ک ــاندر تبیی ــه الکس ــرد ک ــی ک طراح
 اســت، فضــا دارای نظــم خواهــد شــد؛ همــان 
دست ســاخته های  تمامــی  در  کــه  نظمــی 
جانــوران نیــز بــه طــرزی شــگرف قابــل رؤیــت 
اســت. در ایــن  صــورت اســت کــه فضــا 
نیرویــی روحانــی خواهــد گرفــت؛ همــان 
ــیا،  ــرق آس ــد ش ــه در معاب ــوی ک ــس معن ح
کلیســاهای گوتیــک و درهنــگام حضــور در 
می کنیــم.  لمســش  شــیخ لطف الّله  مســجد 
قبــل  همان طــور کــه در تصاویــر صفحــۀ 
ــوان  ــی را می ت ــی از ویژگی های ــد، برخ می کنی
دیــد کــه کــه الکســاندر به صــورت کامــل 
درکتــاب سرشــت نظــم]۷[ شرح شــان داده 
ــۀ او  ــه  گفت ــه ب ــی ک ــان ویژگی های ــت؛ هم اس
در بناهــای معاصــر وجــود نــدارد و بدین ســان 
ــر  ــی معاص ــت. جهان بین ــات اس ــد حی ــا فاق بن
نســبت بــه جانــوران و طبیعــت باعــث انقــراض 
ــب  ــوری و تخری ــای جان ــوه گونه ه ــل انب خی
شده اســت. زیســت  محیــط   فاجعه بــار 

»مــن بــاور دارم کــه درون مــان رســوبی از 
ــری  ــور جوه ــه به ط ــم ک ــان داری جهان بینی م
مکانیکــی اســت؛ چیــزی کــه مــا احتمــااًل آن را 
ــم.  ــی می خوانی ــینی ـ عقالن ــی ماش جهان بین
ــان  ــه جان م ــردار ب ــاری ای واگی ــل بیم ]...[ مث
ــر  ــان تاثی ــر اعمال م ــت؛ ب ــرده اس ــرایت ک س
می گــذارد؛ اصــول اخالقی مــان را دگرگــون 
ــرد  ــام ب ــوان ن ــه داران را می ت ــد؛ روزن می نمای
»فورامینــی  خویشــاوند  نزدیک تریــن  کــه 
ــی  ــکلت داخل ــیمیایی اس ــب ش ــد. ترکی فرا«ان
ایــن موجــودات شــبیه شیشــه اســت و از 
پوشــش آهکــی »فورامینــی فــرا«ی ظریف انــد 
اســت.  کم نظیــر  حقیقتــًا  شکل شــان  و 
بایدبگوییــم تشــابه ســاختمانی ســاخته های 
و  بی جــان  بلورهــای  بــا  جانــوران  ایــن 
زیبــای بــرف واقعــًا اعجــاب آور اســت.]۳[

خــود  تأثیــر  تحــت  را  زیبایی شناســی مان 
می ســازد؛ طــرز تفّکرمــان را موقعــی کــه 
ــان  ــه فرم ــازیم ب ــاختمانی بس ــم س می خواهی
ــاختن  ــن  س ــر م ــی آورد؛ و از نظ ــش درم خوی
بنایــی زیبنــده را ناممکــن ســاخته  اســت. 
منظــورم از نــگاه ماشــینی ـ عقالنــی بــه دنیــا 
ــی  ــرن نوزدهم ــرش ق ــورم، نگ ــت؟ منظ چیس
ناقصــی از فیزیــک اســت. کــه تصــوری اســت 
از جهانــی متشــکل از اتم هایــی کــه بــه شــکل 
ــروض ــه مف ــی ک ــد: دنیای ــی می چرخن مکانیک
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معماری فطریمعماری فطری

 را نیــز بــه  رســمّیت بشناســیم. به گمــان 
صاحب نظــراِن رویکــرد چهــارم، آن چــه باعــث 
ــدن  ــت و دی ــیر در طبیع ــا س ــه ب ــود ک می ش
پدیده هــای آن سرشــار از لذتــی دوچنــدان 
شــویم و بــا نــگاه بــه معمــاری جانــوران، 
انگشــت حیــرت به دهــان ببریــم، چیــزی 
مربــوط بــه جوهــرۀ وجــودی آن هاســت؛ چیزی 
کــه در تمامــی پدیده هــا تکــرار می شــود و در 
ــاختاری  ــور دارد. س ــز حض ــان نی ــی جه تمام
ــادی  ــکل م ــه  ش ــوران آن را ب ــه جان ــت ک اس
متجلــی  فطــری  و  غریــزی  به صــورت  و 
می کننــد. آن  چیــزی کــه مــا بایــد در جانــوران 
به جســتجویش بپردازیــم و از آن درس بگیریــم 
و از آن تقلیــد کنیــم، ســاختار جوهــری اســت. 
ــه اغتشــاش امــروزۀ  ــد ب آن اســت کــه می توان
شــهرهایمان سروســامان بدهــد. وجــود آن چیز 
بــه  واســطه اش،تعداد  کــه  اســت  درونــی 
ــند ـ  ــود داشته باش ــر وج ــماری ـ اگ انگشت ش
ــیخ  ــجد ش ــدن مس ــه از دی ــت ک ــوان یاف را بت
ــت  ــزی اس ــد؛ چی ــد نیاین ــه  وج ــه ب لطف الّل
ــوران و  ــان تمامــی انســان ها، جان مشــترک می
ــان. ــاره بیابیم ش ــد دوب ــه بای ــت ک ارکان طبیع

اســت در آن تمامــی کائنات بر مدار ســازوکاری 
طبیعــت«  »قوانیــن  ســلطه ی  زیــر  کــور، 
مــردم  از  بســیاری  می گردند.«]۸[به تازگــی 
ــامانه ها ی  ــات، و س ــوران، نبات ــت جان ــه   اهّمی ب
ــی  ــه جســتن نوع ــد و ب ــن پی  برده ان ــدۀ زمی زن
ــا  ــه ب ــغول اند ک ــازی مش ــاری و شهرس از معم
تــداوم حیــات هم راســتا اســت؛ بــه ایــن معنــا 
ــاختمان ها،  ــق س ــر خل ــالوه ب ــاران ع ــه معم ک
و  درختــان  از  ســامانه ای  خلــق  خواهــان 
گیاهان انــد کــه بقــای خودشــان را تثبیــت 
کنــد؛ ســامانه ای کــه شــامل ابنیــه  ای به ظاهــر 
برمبنــای  و  اســت  طبیعــت  بــا  هم راســتا 
فرآیندهــای طبیعــی شــکل گرفتــه  اســت. 
ــازون  ــوه آم ــای انب ــه جنگل ه ــامانه ب ــن س ای
ــای  ــدگان و پروانه ه ــه پرن ــد و ب آســیب نمی زن
موجــود در حیــاط خلــوت آســیبی نمی رســاند. 
معمــاران و تــودۀ مــردم ایــن شــکل از معمــاری 
متوالــی می پســندیدند. بــرای دهه هــای  را 

علمــِی  دســت آوردهای  تمامــی   
ــش  ــه دربخ ــت، چ ــۀ طبیع ــه از مطالع برگرفت
الگوگیــری  چــه  مصالــح،  و  مــواد  تولیــد 
ــه  اســکلت ها در جهــت  ــاب آرایــش خاّلقان درب
شــگرف  دســت آوردهایی  نیروهــا،  توزیــع 
ــت؛  ــی اس ــت زندگ ــرد کیفّی ــت پیش ب درجه
هرآن چیــزی کــه دســت آورد عصــر علــم و 
دســت آوردهای  دیگــر  از  اســت.  فــن آوری 
بــه  می تــوان  فــن آوری  و  جدیدعلــم 
ــۀ  ــده، نظری ــامانۀ پیچی ــا، س ــای گای نظریه ه
ــاره  ــز اش ــرا نی ــک کوانتوم ــمان در فیزی ریس
ــر  ــادی دیگ ــۀ ریســمان وجــود ابع ــرد. نظری ک
ــکان  ــاّدی م ــد م ــه از بع ــد ک ــن می کن را تبیی
ــل  ــان قاب ــّواس پنج گانه م ــا ح ــه ب ــان ک ـ زم
ــه  ــی توجی ــا درپ ــت. گای ــت، جداس ــس اس لم
ــن  ــق ای ــت. طب ــان اس ــودی جه ــدت وج وح
ــا  ــر فض ــاد دیگ ــد ابع ــی، بای ــای علم آورده ه
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ــار  ــک معم ــه ی ــی ک زمان   
نســبت  در  حقوق شــان  و  حیوانــات  از 
احتمــااًل  می کنــد،  صحبــت  معمــاری  بــا 
ــاران  ــن غیرمعم ــه ذه ــه ب ــواردی ک ــن م اولی
مشــابه  فضاهایــی  طراحــی  می کنــد،  ورود 
موضــع  ایــن  شــاید  بــاغ  وحش هاســت. 
ــاران، در  ــش معم ــه نق ــگاه ب ــطحی ترین ن س
ــات باشــد. معمــاران  ــوق حیوان ــت از حق حمای
ــاور  ــک مش ــا ی ــتند؛ آن ه ــازنده نیس ــًا س صرف
چندجانبه نگرنــد کــه بــه شــما می گوینــد چــه 
بنایــی بســازید؛ چگونــه بســازید؛ کجــا بســازید 
و ... و از قضــا گاهــی بــه شــما خواهنــد گفــت 
ــن محــدوده  ــی نســازید؛ از ای ــن بنای کــه چنی
ــتفاده  ــح اس ــن مصال ــا از ای ــد؛ ی ــه بگیری فاصل
نکنیــد. یــک معمــار در نقــش حامــی حقــوق 
حیوانــات، بیــش از آنچــه تصــور می شــود تــوان 
ــای  ــان آزادی ه ــا در جه ــذاری دارد؛ ام تأثیرگ
ــی در  ــر آن، جهان ــب ب ــر غال ــه تفک ــردی ک ف
ــار  ــک معم ــه ی ــت، چگون ــان اس ــت انس خدم
می توانــد جهان بینــی دوســت دار حیوانــات 
را جزئــی از وظایــف حرفــه ای اش قــرار دهــد؟

بــه گمانــم زمانــی کــه سیاســت مدار   
نیســتید و قــدرت تحــول قواعد حاکــم بر جهان 

امــروز را نداریــد، بهتریــن راه گفتگوســت. 
اجــازه بدهیــد پیــش از آنکــه بــه ســراغ 
متقاعــد کــردن مشــتریان برویــم، جایــگاه 
تاریخی مــان را در مقــام معمــار، در نســبت 
ــان  ــبت می ــم. نس ــن تر کنی ــات روش ــا حیوان ب
معمــاری و حیوانــات را می تــوان از مناظــر 
ــدی  ــرار داد؛ از معاب ــث ق ــورد بح ــون م گوناگ
گرفتــه کــه در تمدن هــای آغازیــن بــرای 
ــا  ــدند، ت ــاخته می ش ــات س ــت حیوان بزرگداش
ــازه اِی   ــای س ــا الگوه ــم ی ــای عظی آکواریوم ه
حیوانــات.  اســتخوان بندی  از  برگرفتــه 
رابطــۀ   از  ایــن مــوارد نشــانی  از  هرکــدام 
میــان معمــاری بــا حیوانــات دارد. ریشــۀ 
ایــن رابطه هــای متفــاوت و گاه متناقــض را 
ــر  ــری ناظ ــوی فک ــری الگ ــا پیگی ــوان ب می ت
ــن  ــن ای ــناخت. م ــر ش ــا بهت ــن رفتاره ــر ای ب
ــا عناویــن تــرس  الگوهــا را در پنــج دســته و ب
ــش گری،  ــمن، پرس ــت و دش ــگفتی، دوس و ش

تسلط و مالکیت، و مصالحه تقسیم کردم.  
ــرس و شــگفتی( را  شــواهد نخســتین الگــو )ت
غالبــًا در تمدن هــای گذشــته و آیین هــای 
بیابیــم.  می توانیــم  آن هــا  از  مانــده  به جــا 
ــد ــی آن مانن ــان حیوان ــر و خدای ــدن مص تم

مواجهۀ یک معمار مواجهۀ یک معمار 
طرفدار حقوق حیواناتطرفدار حقوق حیوانات

 با جهان لیبرال با جهان لیبرال
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ــی  ــۀ عال ــک نمون ــه ی ــغال و گرب ــاح، ش تمس
ــودن  ــه در آن ناشــناخته ب ــن الگوســت ک از ای
ــا  ــای آنه ــی توانایی ه ــری برخ ــات و برت حیوان
در نســبت بــا انســان، آنهــا را بــه جایــگاه 
ــدی  ــاند و ســبب می شــد معاب ــی می رس خدای
ــی  ــد و هنرهای ــد آین ــا پدی ــتایش آن ه در س
چــون نقاشــی و مجسمه ســازی نیــز بــرای 
تصویــر کــردن آن هــا بــه خدمــت گرفتــه 
شــوند. فــارغ از تأثیــر بصــری آشــکار بــر 
هنــر و معمــاری، تقــدس یافتــن حیوانــات بــر 
رفتارهــای انســان و در نهایــت فضــای شــهری 
نیــز تأثیــر می گذاشــت؛ امــری کــه امــروز نیــز 
در کشــورهایی همچــون هنــد و در ارتبــاط بــا 
ــا ایــن حــال ایــن  گاوهــا شــاهدش هســتیم. ب
الگــو امــروزه کمتــر در رفتارهــای انســانی 
ــدرت  ــۀ ق ــه از غلب ــود؛ چراک ــاهده می ش مش
ــی  ــادی م ــان زی ــات زم ــر حیوان ــان ها ب انس

ــذرد.  گ
الگــوی بعــدی )دوســت و دشــمن( بر   
مبنــای دســته بندی ذهنــِی برآمــده از حیــوان 
اهلــی و حیــوان وحشــی اســت. در ایــن الگــو 
ــان و  ــتورات انس ــق دس ــه مطاب ــی ک هرحیوان
الگــوی تعییــن شــدۀ او رفتــار کنــد، در کنارش 
ــرای  ــودش ب ــیوۀ خ ــا ش ــرد و ب ــای می گی ج
ــایر  ــا از س ــازد. ام ــه ای می س ــز خان ــوان نی حی
ــا  ــکارگری ی ــز ش ــبب غرای ــه س ــات  ب حیوان
را  و آن هــا  رام ناپذیری شــان دوری می کنــد 
ــو  ــن الگ ــد. ای ــود می دان ــۀ خ ــمن و طعم دش
ــان  ــه خصــوص در مناطــق روســتایی همچن ب
جایــگاه خــود را حفــظ کــرده اســت. بــر 
ــا در  ــا و اصطبل ه ــو طویله ه ــن الگ ــاس ای اس
کنارخانه هــا پدیــد آمدنــد و در روی دیگــر 
قضیــه، تله هایــی در طبیعــِت اطــراف ســاخته 
شــدند تــا از محــل زندگــی در مقابــل حیوانــات 
ــه دام ــا را ب ــا آنه ــد ی ــت کنن ــی محافظ وحش

بیندازنــد. امــا الگــوی ســوم )پرسشــگری( 
برآمــده از مواجهــۀ پرســش مند انســان در برابر
 حیوانــات اســت. الگویــی کــه در آن نــه تنهــا 
شــگفت زده شــدن یــا ترســیدن از حیوانــات، به 
ــود؛  ــم نمی ش ــه خت ــزی اولی ــای غری واکنش ه

بلکــه انســان را کنجکاوتــر می کنــد. 
ــان  ــرای انس ــتاورد ب ــکاوی دو  دس ــن کنج ای
ــش  ــش و افزای ــش دان ــراه دارد: افزای ــه هم ب
قــدرت. پرســش از چگونگــی نحــوۀ زندگــی و 
ــای  ــات، راه حل ه ــک حیوان ــاختار فیزیولوژی س
طبیعــت را در مقابــل اتفاقــات برمــال می کنــد؛ 
ــا  ــروی رودخانه ه از چگونگــی ســاختن ســد ب
گرفتــه تــا  پــرواز کــردن. ایــن شــیوۀ برخــورد 
چــه در برداشــت مفهومــی و زیبایــی  شناســانه 
از الگوهــای حیوانــی، چــه در ســاخت ســازه ها 
و الگــوی انتقــال بــار در ســاختمان ها، همــواره 

بــرای معمــاران مفیــد بــوده اســت.
ــان  ــش گری انس ــال پرس ــن ح ــا ای ب  
ــۀ  ــت. غلب ــوده اس ــالمت آمیز نب ــواره مس هم
انســان  تســلط جویانۀ  و  برتربینانــه  تفکــر 
ــش گری را  ــراف، پرس ــان اط ــه جه ــبت ب نس
ــه  ــات، ب ــب حیوان ــک و تصاح ــمت تمل ــه س ب
منظــور شــناختن آن هــا ســوق می دهــد. 
ــری در دورۀ  ــوی  فک ــن الگ ــۀ ای ــل غلب حاص
موزه هــای  قالــب  در  وضــوح  بــه  مــدرن، 
ــده و  ــکار ش ــات ش ــی و حیوان ــات طبیع حی
ــردن  ــی ک ــا و زندان ــده، باغ وحش ه خشــک ش
حیوانــات تحــت عنــوان محافظــت و شــناخت، 
ــات  ــا و زیســت آزمایشــگاهی حیوان آکواریوم ه
مشــاهده می شــود. در ایــن تفکــر انســان 
خــودش را نــه تنهــا برتــر از حیوانــات؛ بلکــه به 
نوعــی مالــک تمامــی جهــان می دانــد. در ایــن 
شــیوۀ نگــرش انســان فقــط تعــداد محــدودی 
ــن  ــت و از بی ــرده اس ــیر ک ــات را اس از حیوان
نمی بــرد. در واقــع خــوی قدرت طلبــش در پــی
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 تصاحــب جهــان اطــراف، محــل زندگــی 
بــه بهــای اســتخراج نفــت و  حیوانــات را 
ــوب و  ــع چ ــترش صنای ــادن و گس ــف مع کش

می کنــد. نابــود  و...  زغال ســنگ 
البتــه ایــن نــوع نگــرش )تســلط   
و مالکیــت(  نیــز محــدود بــه دورۀ مــدرن 
نبــوده اســت؛ نمــود محــدود آن را درگذشــته 
ــات وحشــی ماننــد پلنــگ  در نگهــداری حیوان
و شــیر و شــاهین، بــه عنــوان نمــادی از 
می بینیــم.  پادشــاهان  قصــر  در  قــدرت 
ــداری از  ــا نگه ــز ب ــروزه نی ــه ام ــی ک موضوع
و  ایگواناهــا  از  حیوانــی  خــاص  گونه هــای 
ــی و... در  ــگ های قطب ــگ و س ــا پلن ــا ت ماره
خانه هــای ثروتمنــدان مشــاهده می شــود و 
ــار  ــک رفت ــکل ی ــه ش ــیع تر، ب ــاس وس در مقی
مدنــی پذیرفتــه شــده در آپارتمان هــا، بــا 
ــده گســترش  ــه و پرن ــداری از ســگ و گرب نگه
بیشــتری می یابــد. مــا غافلیــم کــه در بهتریــن 
ــت  ــالش اس ــان در ت ــه، انس ــن رابط ــِت ای حال
تــا حیــوان را بــا الگوهــای زندگــی خــود وفــق 
ــوان وابســتگی  ــه حی ــا ب دهــد؛ او می کوشــد ت
ــد  ــوزد. او ســعی می کن ــودن را بیام ــع ب و مطی
و  آپارتمان هــا  در  زندگــی  بــا  را  حیــوان 
ــود  ــرای خ ــه ب ــد ک ــت ده ــهرهایی مطابق ش
انســان نیــز مناســب نیســتند و از آنهــا کاالیــی 
را بــرای کســب درآمــد و رفــع نیازهایــش 
ــل  ــه غاف ــن نکت ــواره از ای ــان هم ــازد. انس بس
ــه  ــی ک ــوع محبت ــر ن ــت ه ــه در نهای اســت ک
از ذهنیــت  برآمــده  بــه حیــوان می کنــد، 
و در چارچــوب  اســت  از محبــت  خــودش 
می گیــرد. شــکل  حیــوان  بــر  او  مالکیــت 

  امــا الگــوی نهایــی مصالحــه بــا 
حیواناتــی  چــه  اســت؛  حیوانــات  جهــان 
شــده اند،  اهلــی  تاریــخ  طــول  در  کــه 
بلکــه اطــراف؛  جهــان  حیواناتــی  چــه 

بخشــی از آن می دانــد. او دریافتــه  اســت 
کــه دخالــت در نظــم زیســتی محیــط اطــراف 
چگونــه بــه خــودش آســیب می-رســاند؛ پــس 
ــد.  ــامان ده ــاع را س ــا اوض ــد ت ــالش می کن ت
بــا ایــن تفکــر انســان ســعی می کنــد ردپایــش 
ــاًل مناطــق  ــد؛ مث ــاک کن ــاط پ را از برخــی نق
ــا در  ــد ت ــن می کن ــده ای را تعیی ــت ش محافظ
ــی  ــود؛ در برخ ــاخته نش ــی س ــاحل ها بنای س
دشــت ها شــکار صــورت نگیــرد؛ در برخــی 
جنگل هــا جــاده ای ســاخته نشــود؛ در برخــی 
از کوه هــا اکتشــاف ســنگ انجــام نگیــرد؛ 
بعضــی از ســدها بــرای ترمیــم زیســت بوم 
تخریــب شــوند و در نهایــت بــرای مصالحــه بــا 
ــات قوانینــی را تدویــن می کنــد.  جهــان حیوان
بدین گونــه اســت کــه نقــش معمــاران در 
حمایــت از حیوانــات، بــا آگاهانــه ســاختن 
و گاه نســاختن و گاه تخریــب کــردن آغــاز 

می شــود.
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ــکده  ــه وارد دانش ــدا ک ــان ابت از هم  
علمــی  انجمــن  برایــم  شــدم،  معمــاری 
معمــاری دانشــکده همیشــه مکانــی پــر از 
فعالیت هــای مفیــد و متنــوع بــوده کــه انگیــزۀ 
تحصیــل در دانشــکده را بــرای دانشــجویان 
ــته  ــال گذش ــد. در نیم س ــتر کن ــد بیش می توان
بــا همــکاری و زحمــات فــراوان دانشــجویان و 
ــی را  ــتیم برنامه های ــدر توانس ــتادان عالی ق اس
ــزاری نمایشــگاه  ــه؛ برگ ــم. از جمل ــزار کنی برگ
در  معمــاری  دانشــجویان  برگزیــدۀ  آثــار 
مهرمــاه و بهمــن مــاه ســال جــاری، برگــزاری 
ــاری  ــز معم ــِی مرک ــری و عمل ــای نظ کارگاه ه
معاصــر ملــی بــا همــکاری انجمن هــای علمــی 
ــزاری  ــران، برگ ــگاه ته ــر و دانش ــگاه هن دانش
بازیــد،  برگــزاری  معمــاری،   نشســت  های 
مســابقۀ ســاخت پــل و طراحــی فضــای داخلی 
گــروه آزفــا دانشــکده ادبیــات.  امیــدوارم ایــن 
ــجویان  ــر دانش ــری را ب ــان تأثی ــا هم برنامه ه
ورودی  دانشــجویان  مخصوصــًا  دانشــکده، 
ــا  ــایر برنامه  ه ــه س ــد ک ــته باش ــد، گذاش جدی
ــه ذکــر اســت کــه  ــر مــن گذاشــتند.  الزم ب ب
در ایــن شــماره گزیــده ای از نشســت معمــاری 
آقــای مهنــدس غفــاری نــژاد و در شــمارۀ بعــد 
ــر  ــای دکت ــاری آق ــت معم ــری از نشس مختص
تغابنــی را بــرای عالقه منــدان گــزارش خواهیــم 
ــری  ــا تصوی ــی ی ــل صوت ــن فای ــرد. همچنی ک
صفحــات  طریــق  از  مذکــور  برنامه هــای 
مجــازی انجمــن علمــی قابــل دریافــت اســت.

انجمنانجمن
علمیعلمی

معماریمعماری

داریوش آقابابایی، فاطمه اتوکشداریوش آقابابایی، فاطمه اتوکش
دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه شهید بهشتی
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همــکاران ایــن برنامــه: فاطمــه اتوکــش، هــدا طالبــی، یاســمین ســالکی، داریــوش آقابابایــی، فائقه 
ــی، رضــا نســیمی،  ــی زاده، پریســا گل ــاز ســتوده، محســن خانعل ــده بهــروزی، فرن ــور، فری احمدپ

شــیما افشــار، کتایــون آق آتابــای، کیمیــا طالبــی
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برگزاری کارگاه های عملی، مرکز معماری معاصر ملی:
ــازی  ــاری و شهرس ــکده معم ــی در دانش ــری و عمل ــای نظ ــورت کارگاه ه ــه ص ــه ب ــن برنام  ای
دانشــگاه شــهید بهشــتی، کارخانــه ســاخت قالب هــای بتنــی، مدحــت و مســجد مرکــز آمــوزش 
ــد.  ــزار ش ــران برگ ــگاه ته ــر و دانش ــگاه هن ــی دانش ــن علم ــکاری انجم ــا هم ــدک و ب ــی پرن عال
 ncac-ir.org ــه آدرس ــی مربوطــه ب ــه ســایت اینترنت ــه ب ــل برنام ــزارش کام جهــت اطــالع از گ

ــد. ــه فرمایی ــد مراجع می توانی



برگزاری نشست معماری خانه های مدوالر و صنعتی:
ــرکت  ــگام کار در ش ــود را هن ــه ای خ ــارب حرف ــینا تج ــم س ــدس ابراهی ــت، مهن ــن نشس در ای
معمــاری پــل رودولــف، معمــار برجســتۀ دوران مدرنیســم 19۶۰ میــالدی، بــا محوریــت خانه های 
ــه  ــن برنام ــو ای ــتند. ویدئ ــتراک گذاش ــه اش ــجویان ب ــا دانش ــاخته ب ــی پیش س ــدوالر و صنعت م

قابــل دریافــت اســت.
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همکاران: فاطمه اتوکش، فاطمه اعتصامی، زهرا رئیس کرمی، آریا ترابی نژاد، درنا شفیعیون

برگزاری مسابقۀ ساخت پل )برای درس سازه 1(

همکاران: کیمیا کاظمی، محمدمبین شمس الدین، امیررضا بهبهانی، داریوش آقابابایی



برگزاری نشست معماری با حضور اقای دکتر تغابنی

بازدیــد از هتــل اللــه، مــوزه فــرش، نمازخانــه دیبــا، مــوزه هنرهــای معاصــر، تئاتر 
ــجد ولیعصر ــهر و مس ش

همکاران: داریوش آقابابایی، کتایون آق آتابای

ــمین  ــی، یاس ــوش آقابابای ــی، داری ــدا طالب ــی، ه ــی طباطبای ــش، عل ــه اتوک ــکاران: فاطم هم
ــی ــا طالب ــای، کیمی ــون آق آتاب ــالکی، کتای س
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برگزاری نشست معماری خانۀ آدم: 
ــدس  ــای مهن ــنبه، ۳۰ آذر، از آق ــخ ش در تاری
ســابق  دانشــجویان  از  غفاری نــژاد،  امیــن 
مقطــع  کــه  بهشــتی  معمــاری  دانشــکدۀ 
ــف  کارشناســی ارشــد خــود را در دانشــگاه دل
ــده اســت، پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد  گذران
خــود بــا موضــوع خانــۀ آدم )تفحصــی در 
معمــاری جاباجایــی( را بــرای دانشــجویان 
ــا هــدف آشــنایی  ــه ب ــن برنام ــد. ای ــه دادن ارائ
ــا موضوعــات  دانشــجویان کارشناســی ارشــد ب
ــد  ــه می توان ــی ک ــاید دور از ذهن ــوع و ش متن
ارزش پرداخته شــدن در ایــن دوره را داشــته 
ــام آموزشــی  ــه در نظ ــره ای ک ــا حف ــد و ی باش
مــا جایــش خالــی احاســاس می شــود، برگــزار 
ــاری  ــکده معم ــی دانش ــد آموزش ــد. » فراین ش
ــۀ  ــه پایان نام ــه ب ــجویانی ک ــرای دانش ــف ب دل
ــه ایــن صــورت  ــد ب ارشــد می خواهنــد بپردازن
ــا  ــه ب ــه ای ک ــن 9 آتلی ــد از بی ــه بای ــت ک اس
می شــود،  اداره  مختلــف  محوریت هــای 
ــاری،  ــود در معم ــای خ ــا دغدغه ه ــب ب متناس
یکــی را انتخــاب کننــد. در آتلیــۀ مــا دو اســتاد 
تمــام وقــت حضــور داشــتند و یــک اســتاد کــه 
بخــش فنــی و تکنولــوزی ســاخت پــروژه را بــا 
ــم. در  ــیون کنی ــتیم کورکس ــان می توانس ایش
ایــن آتلیــه بنــا بــود در ســایت مربوط بــه جادۀ 
ــیده  ــا کش ــه اروپ ــن ب ــه از چی ــو ک ــم ن ابریش
می شــود، ابتــدا بــه شــناخت وضعیــت موجــود 
آن پرداخــت و ســپس معمــاری نوآورانــه ای در 
آنجــا خلــق کــرد و یــا بــه موضوعــی پرداخــت 
ــد.  ــد باش ــاری بتوان ــی در معم ــح باب ــه فت ک
ایــن آتلیــه دســت دانشــجو را بســیار بــاز 

می گذاشــت.
ــه دو بخــش تقســیم  ــه ب ــن آتلی ــد در ای فراین
ــا  ــه کــه اول ب می شــد. بخــش نظــری مجموع

ــد.  ــروع می ش ــخصی ش ــۀ ش ــک دغدغ ی

»جابه جایــی  مفهــوم  مــن  بــرای 
بخــش  ایــن  در  )displacement(«بــود. 
ــن مفهــوم  ــا ای ــه اینکــه آی ــی راجــع ب مطالعات
ــه  ــا ن ــری شــود ی ــد در معمــاری ردگی می توان
صــورت گرفــت. نحــوۀ ثبــت و ارائۀ تفکــرات در 
فراینــد طراحــی بــه صــورت تصاویــر گرافیکــی، 
ــه  ــن اتلی ــت در ای ــاخت ماک ــا س ــته و ی نوش
قــرار می گرفــت. در  تأکیــد  بســیار مــورد 
ــدودۀ  ــه مح ــفر ب ــس از س ــایت پ ــل س تحلی
مــورد بررســی، در مقیــاس منطقــه ای بــه 
مکان هایــی توجــه کــردم کــه بــه نحــوی 
ایــن احســاس را در مــن ایجــاد کــرده بــود یــا 
ــن  ــر بخصوصــی دارشــتند. خروجــی ای کاراکت
ــای  ــا دو تصویرســازی اســت کــه مبن تحلیل ه
کار در مرحلــۀ بعــدی قــرار می گیرنــد. در 
مرحلــۀ بعــد بــه نظــرم آمــد فراینــدی کــه فرد 
ــی  ــش ط ــتان در خیال ــدن داس ــگام خوان هن
ــوم  ــه مفه ــدن ب ــک ش ــرای نزدی ــد ب می کن
ــد.  ــم کن ــد کمک ــی« می توان ــی ذهن »جابه جای
ــدی  ــدا فراین ــه از ابت ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــود  ــرار اســت طــی بشــود مشــخص نب ــه ق ک
و کم کــم مســیر برایمــان روشــن می شــد. 
ــا توجــه  ــه ازای هــر داســتان و ب ــا ب ســپس م
ســفر،  از  حاصــل  فضایــی  تجربیــات  بــه 
تصویرســازی هایی از فضاهــای مربــوط بــه آنهــا  
ــازی ها  ــک تصویرس ــه کم ــده و ب ــیده ش کش
و داســتان ها، هــر کــدام از فضاهــای خلــق 
شــده در موقعیت هــای مشــخصی از ســایِت 
طراحــی جاگــذاری می شــوند. بــا تجمیــع 
اینهــا بــه یــک نقشــۀ کلــی رســیدیم. از فضــای 
ــا، مقاطــع، پرســپکتیوها و  ــق شــده پالن ه خل
ــدند.« ــه ش ــت ارائ ــی در نهای ــات اجرای جزئی

همــکاران: داریــوش آقابابایــی، هــدا طالبــی، 
فاطمــه اتوکــش
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I believe that the main purpose of 
Rowzane, as a Students’ magazine 
affiliated with Scientific Association 
of  Faculty of  Architecture & Urban 
Engineering of  Shahid Beheshti 
University, is to view architecture 
from a distinct perspective. In 
this magazine we try to open new 
doors towards architecture, by 
choosing subjects a little further 
than architecture. Subjects that are 
not present in ordinary academic 
research. The first issue focused 
on Earthquake while the second 

issue was based on Economics. The 
current issue that you are holding 
now is dedicated to “Creatures and 
Architecture”.
Since the dawn of  man, habitat 
creation for both humans and 
animals, has been crucial to survival. 
The practice of  Architecture grew 
from a basic need to survive into an 
art form. The onset of  the Industrial 
Revolution was a pivotal point in 
human history, and has been driving 
rapid change even to this day. 
Therefore, drawing the connection 
from architecture to the world of 
non-humans seems necessary.
In this issue, we will read about 
Creatures, Architecture and 
Architects. By presenting articles 
in categories such as research, 
story, criticism, translation and 
personal experience, this magazine 
is providing a multi-faceted glimpse 
into the world of  architecture.
In the end, it is necessary to thank 
the editorial board, executive 
editor, graphic team and everyone 
else who contributed to this issue. 
Undoubtedly publishing this issue 
was impossible without them.

Ali Khani
Editor-in-chief
January 2020

Introduction

English edit courtesy of  Emily Friedhoff
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