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از  را  معمــاری  دارد  ســعی  روزنــه  نشــریۀ 
انتخــاب  بــا  و  بنگــرد  متفــاوت  روزنــه ای 
موضوعاتــی کمــی دورتــر از معمــاری، درهایــی 
نــو بــاز کنــد؛ موضوعاتــی کــه از پژوهش هــای 
ــماره های  ــت. ش ــز اس ــگاهی متمای ــج دانش رای
ــات  ــا موضوع ــب، ب ــه ترتی ــه ب ــتۀ روزن گذش
ــوران منتشــر شــده اســت.  ــول و جان ــه، پ زلزل
در ایــن شــماره »خیــال و معمــاری« محوریــت 

ــت.  ــی اس اصل
 خیــال بزرگتریــن گنجینــۀ مــا معمــاران بــرای 
ــش از  ــاری پی ــر معم ــر اث ــر اســت. ه ــق اث خل
ســاعت ها  حاصــل  بیابــد  عینیــت  کــه  آن 
بســا  چــه  اســت.  معمــار  خیال پــردازی 
ســاختمان هایی کــه معمــار یــا دانشــجوی 
ــچ گاه  ــی هی ــرورد ول ــن می پ ــاری در ذه معم
ــن  ــدد. در ای ــم هــم نقــش نمی بن ــا قل ــی ب حت
شــماره دربــارۀ ایــن خیــال خواهیــم اندیشــید. 
ــاری،  ــه ذات معم ــه ب ــا توج ــر ب ــویی دیگ از س
ــی  ــاهکارهای ادب ــری، از ش ــار هن ــر آث در دیگ
ــا ســینما، معمــاری و فضــای مصنــوع نقــِش  ت
ــن  ــری از ای ــش دیگ ــس بخ ــی دارد، پ پررنگ
شــماره خیــال در دیگــر آثــار هنــری را بررســی 

می کنــد.
در پایــان الزم اســت از اعضای هیئــت تحریریه، 
ــئول و  ــر مس ــک، مدی ــروه گرافی ــتار، گ ویراس
ــدون هیــچ چشم داشــتی  دیگــر کســانی کــه ب
ــرای  ــا ب ــر دنی ــرایط اخی ــه ش ــه ب ــا توج و ب
ایــن شــماره کوشــش کرده  انــد، صمیمانــه 
ســپاس گزاری کنــم. باشــد کــه بــا غــرق 
شــدن در خیــال، ســختی های عالــم بــرای مــا 

ســاده تر شــود.
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آرمانشــهر رویایــی دیرینــه اســت کــه   
ــود در  ــت موج ــرش را از حقیق ــواره عناص هم
بســتر پدیــد آورنــده اش وام می گیــرد. چنانچــه 
ــمان خراش و  ــری از آس ــرد ]1[ خب در ورجمک
بتــن آرمــه نبــود، یــا در الگــوی شــهر آرمانــی 
ــی  ــال جای ــوژی دیجیت ــطی تکنول ــرون وس ق
نداشــت و آرمانشــهر بــا نمایــی از بــرج و بــارو 
تصویــر می شــد. ایــن رویــا بــه مقتضــای 
زمانــش تغییــر شــکل می دهــد و ظاهــری 
رویــای  اســت  بدیهــی  می یابــد.  متفــاوت 
ــه  ــز ریش ــرن 21 نی ــان ق ــی مردم ــهر آرمان ش
در حقیقــت امــروز شهرهایشــان داشــته باشــد. 
وجــه مشــترک آرمانشــهر و شــهر بــرای مــردم 
شــهر وجــود هــردوی آنهاســت و آنچــه شــهر را 
آرمانــی و خیالــی می کنــد ویژگی هایــی اســت 
کــه بــه زعــم مردمــان روزگار در شهرهایشــان 
کــه  ویژگی هایــی  نیســت؛  دســت یافتنی 
می تواننــد شــهرها را جــای بهتــری بــرای 

ــد. ــی کنن زندگ
ایــن  بــروز  عرصه هــای  از  یکــی   
رویــای دیرینــه سینماســت. عرصــه ای کــه 
ــر  ــه تصوی ــاالت را ب ــوان خی ــددش می ت ــه م ب
کشــید و شــهرهایی از هیــچ ســاخت. تــا کنــون 
آرمانــی از شــهرهای  نمونه هــای متعــددی 

از متروپلیــس  در ســینما تصویــر شــده اند 
]2[تــا ســرزمین فــردا ]3[ شــهرهایی کــه 
درونشــان  در  جدیــد  فناوری هــای  اغلــب 
وجهــی  بیرونشــان  در  آســمان خراش ها  و 
جدایی ناپذیــر از تصویــر آنهــا هســتند. یکــی از 
موضوعاتــی کــه در ایــن آرمانشــهرها توجــه مــا 
را بــه خــود جلــب می کند، فقــدان رویاپــردازی 
ــش از  ــتگی بی ــدی و گاه وابس ــر کالب در عناص
حــد ایــن شــهرها بــه ماهیــت شــهرهای امــروز 
ــهر  ــوع آرمانش ــا موض ــی ب ــر فیلم ــت. کمت اس
ــمان خراش  ــد آس ــه فاق ــت ک ــترس اس در  دس
باشــد. بــه نظــر  می رســد آســمان خراش ها 
ــده آل در ذهــن  ــت یــک شــهر ای ــه نمــاد ثاب ب
اکثریــت مــردم تبدیــل شــده  باشــند. موضوعی 
کــه شــاید در میانــۀ قــرن بیســتم قابــل 
پذیــرش بــود، امــا بــا گذشــت زمــان و نمــودار 
آسمان خراشــه ای  نامطلــوب  تأثیــر  شــدن 
متراکــم بــر کیفیــت زندگــی ســاکنان شــهرها 
عجیــب اســت کــه چــرا ایــن عناصــر همچنــان 
در شــهرهای رویایی مــان حاضــر هســتند. امــا 
ــدان  ــانه از فق ــک نش ــا ی ــمان خراش ها تنه آس
ســینمایی  آرمانشــهرهای  در  خیال پــردازی 
امــروز هســتند. اگــر بــار دیگــر بــا تمرکــز بــر 
کالبــد شــهرها نگاهــی بــه فیلم هــای ســینمایی

11
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بســیار  نشــانه های  احتمــااًل  بیاندازیــد، 
بررســی  بــرای  خواهیــد  یافــت.  بیشــتری 
دقیق تــر ایــن موضــوع بــه ســراغ یکــی از 
ــی  ــت دیزن ــرکت وال ــر ش ــن های متأخ انیمیش

می رویــم.  ]4[ زوتوپیــا  یعنــی 
ــت  ــهر در جامعه ای س ــر آرمانش ــا تصوی زوتوپی
ترســیم  بــا  اعضایــش  تفاوت هــای  کــه 
حیوانــی  قالب هــای  در  شــخصیت ها 
ــه دنبــال نمایــش نشــان داده شــده اند. فیلــم ب

و  اســت  جامعــه  در  تبعیــض  موضــوع 
ــن  ــا ای ــه ب ــد ک ــیم می کن ــهری را ترس آرمانش
ــه  ــه چ ــی ک ــت: »جای ــد آمده اس ــعار پدی ش
موجــودی بــودن اهمیتــی نــدارد« ]5[  در
شــهر  ایــن  کالبــدی  ویژگی هــای  این جــا 
ــاب  ــا انتخ ــد ب ــت. بی تردی ــم اس ــان مه برایم
ــهروندان،  ــخصیت ش ــرای ش ــی ب ــب حیوان قال
از  ایجــاد شــهری کامــًا متفــاوت  امــکان 
شــهرهای امــروز وجــود داشته اســت، امــا 
ــد.  ــری را در پیش گرفتن ــیر دیگ ــان مس طراح
ــه  ــد ک ــعی کردن ــا س ــد آنه ــر می رس ــه نظ ب
ــکل  داده  ــر ش ــخۀ تغیی ــان نس ــهر آرمانی ش ش
ــای  ــا ویژگی ه ــه ب ــورک باشــد ک از شــهر نیوی
ــت. ــه اس ــاق یافت ــد انطب ــاکنان جدی ــن س ای
ــه ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ــن ب ــه ای ]6[ البت

فیلــم  در  نیویــورک  ویژگی هــای  تمامــی 
مشــاهده  می شــود و یــا برعکــس، امــا بــا کمــی 
دقــت می تــوان خصوصیاتــی را یافــت کــه 
بی تردیــد نشــان دهندۀ پــس زمینــۀ نیویــورک 

در طراحــی صحنه هــای فیلــم اســت.
ــاز  ــهر آغ ــای ش ــا جغرافی ــث را ب بح  
می کنیــم. بــا توجــه بــه نقشــه های شــهر 
کــه در دو ســکانس از ادارۀ پلیــس می بینیــم، 
ــزرگ و  ــای ب ــه ای از جزیره ه ــا مجموع زوتوپی
ــۀ کمــی از خشــکی  ــه فاصل کوچــک اســت ک
ــان  ــد اینکــه از می ــد، درســت مانن ــی دارن اصل
عبور کــرده  زیــادی  رودخانه هــای  شــهر 
ــز  ــورک نی ــارۀ نیوی ــوع درب ــن موض ــند. ای باش
ــهر  ــۀ ش ــه نقش ــی ب ــا نگاه ــت ب ــادق اس ص
نیویــورک می بینیــم کــه جغرافیــای ایــن 
ــد. از  ــم دارن ــه ه ــادی ب ــباهت زی ــهر ش دو ش
طــرف دیگــر زوتوپیــا درســت ماننــد نیویــورک 
پنــج بخــش ]7[ دارد. )نــام ایــن بخش هــا 
 Downtown, Sahara Square, Savana
 Central, Tundra Town, Rainforest
ــدام  ــه هرک ــی ک ــج بخش ــت.( پن District اس
ــن اتفاقــی  ــۀ یــک شــهر هســتند و ای ــه مثاب ب
اســت کــه تنهــا می توانیــم در شــهر نیویــورک 
ــر ــباهت دیگ ــم. ش ــابه اش را بیابی ــۀ مش نمون
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ایــن دو شــهر دورنمــای بخــش مرکــزی شــهر 
اســت. بخــش مرکــزی زوتوپیــا مشــابه منهتــن 
مملــؤ از آسمان خراش هاســت. همیــن موضــوع 
ســبب  شــده بخــش مرکزی بــه وضــوح از چهار 
بخــش دیگــر شــهر متمایــز شــود. البتــه ایــن 
تنهــا شــباهت میــان آنهــا نیســت. ســاختمان ها 
و فضاهــای شــهری بخــش مرکــزی زوتوپیــا و 
ــرای  ــد. ب ــی دارن ــباهت های فراوان ــن ش منهت
ــم  ــل فیل ــه در اوای ــه ایســتگاه قطــاری ک نمون
ایســتگاه  بــه  زیــادی  شــباهت  می بینیــم 
مرکــزی منهتــن دارد. ]8[ همچنیــن بــا خــروج 
ــه  ــویم ک ــی می ش ــتگاه وارد میدان ــن ایس از ای
فضایــی شــبیه بــه میــدان تایمــز منهتــن دارد 
ــا نمایشــگرهای تبلیغاتــی  و ســاختمان هایش ب

پوشــیده  شــده اســت.
قطارهــای شــهری دیگــر ویژگــی مشــترک در 
ایــن دو شــهر هســتند. در ســکانس های فیلــم 
ــهری  ــار ش ــی از قط ــه بخش های ــم ک می بینی
و  زمیــن  روی  بخش هایــی  زیرزمیــن،  در 
بخش هــای دیگــر در ارتفاعــی باالتــر از زمیــن 
ــد.  ــداد یافته ان ــاختمان ها امت ــه الی س ]9[ الب
ــی  ــل عموم ــن شــکل از شــبکۀ حمــل و نق ای
دقیقــًا مشــابه نیویــورک اســت. ممکــن اســت 
ــن پرســش مطــرح شــود کــه در شــهرهای  ای
دیگــری نیــز ایــن سیســتم ها هــم زمــان 
ــوۀ  ــر نح ــر س ــئله ب ــا مس ــد. ام ــود دارن وج

به کارگیــری
بــرای  نوزدهــم  قــرن  میانــۀ  در  آنهاســت. 
ــمال  ــن ش ــل بی ــل و نق ــرعت حم ــش س افزای
و جنــوب منهتــن شــبکه ای از قطارهــا در 
ارتفاعــی باالتــر از زمیــن در امتــداد بلوارهــای 
اصلــی شــهر ســاخته شــدند.]10[ مشــکل ایــن 
شــبکه، ســازه های عظیــم و ناخوشــایندی بــود 
ــار قطارهــا ســاخته شــده  ــرای تحمــل ب کــه ب
ــای ــد فض ــبب ش ــه س ــی ک ــد. موضوع بودن
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بســیار  خطــوط  ایــن  زیــر  در  خیابان هــا 
واقــع  در  شــوند.  نامطلــوب  و  آزاردهنــده 
ایــن قطارهــا ویژگــی مثبتــی بــرای شــهر 
ــرا  ــه چ ــت ک ــب اس ــمارنمی رفتند و عجی به ش
بخشــی از یــک آرمانشــهر هســتند. همچنیــن 
از  یکــی  کــه  می بینیــم  فیلــم  میانــۀ  در 
متــرو  ایســتگاه  ورودی هــای  قدیمی تریــن 
ــتی  ــانۀ توریس ــک نش ــروز ی ــه ام ــورک ک نیوی
شــده  بازســازی  دقیقــًا  اســت،  معــروف 
ــا  ــای زوتوپی ــی خانه ه ــی در طراح ــت. حت اس
بوده اســت.  اصلــی  الگــوی  نیویــورک  هــم 
ردیف هایــی از خانه هــای مشــابه چهــار یــا 
ــاده رو ــه پی ــه اندکــی نســبت ب ــه ک ــج طبق پن
عقب نشــینی دارنــد، بــا ورودی چنــد پلــه 
ــگ در  ــدت رن ــاوت ش ــان و تف ــر از خیاب باالت
ــۀ  ــی بدن ــع یکنواخت ــه مان ــا ک ــای نم آجره
ــری در ــای آج ــن نم ــت، ای ــده اس ــهری ش ش
بزرگــی  قرنیــز  بــه  ســاختمان  بــاالی 
را  ویژگی هــا  ایــن  تمــام  ختم می شــوند. 
ماننــد  محله هایــی  در  همچنــان  می تــوان 
گرینویــچ ویلیــج]11[ در منهتــن مشــاهده کرد.
بخــش  محله هــای  از  کــه  نمایــی  البتــه 
بــه  بیشــتر  می بینیــم  زوتوپیــا  مرکــزی 
ــباهت  ــتم ش ــرن بیس ــورک در ق ــای نیوی نم
ــا  ــهر، ام ــروز ش ــای ام ــه خیابان ه ــا ب دارد ت
ــورک کــه کمتــر  ــوان در مناطقــی از نیوی می ت
مشــابه  مناظــری  همچنــان  تغییر کرده انــد 
ــم را  ــت فیل ــا دق ــر ب ــد اگ ــرد. بی تردی پیدا ک
ــتری را ــباهت های بیش ــد ش ــد، می توانی ببینی

ــا  ــد. ام ــدا کنی ــا پی ــورک و زوتوپی ــن نیوی بی
ــن  ــردن ای ــدا ک ــن پی ــن مت ــا در ای ــدف م ه
شــباهت ها نیســت. ایــن فیلــم تنهــا نمونــه ای 
ــی  ــورک را الگوی ــه نیوی ــی اســت ک از فیلم های
ــا  ــد. ام ــرار داده ان ــهر ق ــی آرمانش ــرای طراح ب
چــرا نیویــورک؟ می تــوان از دو وجــه بــه 
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جســتجوی علــت ایــن موضــوع پرداخــت؛ یکی 
نســبت میــان صنعــت ســینما و شــهرنیویورک 
ــورک در اذهــان  ــگاه شــهر نیوی و دیگــری جای

عمومــی.
زمانــی  برهه هــای  در  نیویــورک   
مختلــف قــرن 20 نقــش آرمانشــهر را بخصوص 
بــرای مــردم اروپــا و آمریــکا ایفــا  کــرده  اســت. 
ــار اواخــر قــرن نــوزده و اوایــل  شــاید اولیــن ب
ــر در  ــرز فک ــن ط ــه ای ــود ک ــت ب ــرن بیس ق
میــان مهاجــران اروپایــی شــایع شــد. در 
اواخــر قــرن 19 آمریــکا ســرزمین فرصت هــا و 
نیویــورک دروازۀ ایــن ســرزمین بــود. در حالــی 
ــال  ــکا در ح ــاد آمری ــان اقتص ــن زم ــه در ای ک
شــکوفایی بــود، اروپــا رکــود اقتصــادی را 
ــراه  ــادی هم ــکات اقتص ــرد. مش ــه می ک تجرب
ــا از بین رفتــن محصــوالت کشــاورزی موجــب  ب
ــا شــد و  ــادی در اروپ ــدۀ زی ــر ع ــکاری و فق بی
ایــن نیــروی محرکــه ای بــرای پدید آمــدن 

ــود. ــکا ب ــه آمری ــرت ب ــی از مهاج موج
ــودن آزادی  ــای اقتصــادی نب ــار بحران ه در کن
ــۀ  ــا زمین ــد ایتالی ــی در کشــورهایی مانن مذهب
ایــن مهاجــرت را هرچــه بیشــتر افزایــش 
مــی داد. در ســال 1890 مقــرر شــده  بــود کــه 
مهاجــران پیــش از ورود بــه آمریــکا در جزیــرۀ 
الیــس]12[ از کشــتی پیــاده  شــوند تــا از 
ــرۀ  ــود. جزی ــل  ش ــا اطمینان حاص ــامت آنه س
الیــس بخشــی از شــهر نیویــورک یــا دروازه ای 
بــرای ورود بــه دنیــای جدیــد بــرای مهاجــران 
ــرای مهاجــران  ــورک چنــد مزیــت ب ــود. نیوی ب
داشــت، نخســت اینکــه ارتبــاط مســتقیمی بــا
ــش از  ــه پی ــر اینک ــت. دیگ ــا داش ــادر اروپ بن
ــورک  ــز، نیوی ــان نی مهاجــرت گســتردۀ اروپایی
مأمنــی بــرای بســیاری از مهاجــران بــود و 
ملیت هایــی ماننــد ایتالیایی هــا، ایرلندی هــا 
محله هایــی مختــص خودشــان را در شــهر

داشــتند. از طــرف دیگر در نیویــورک پروژه های 
شــهری عظیــم در حــال اجــرا بودنــد کــه نیــاز 
بــه کارگــران بســیاری داشــتند، همچنیــن 
ســرمایه داری  جریــان  قدرت هــای  حضــور 
ــث  ــورک باع ــر در نیوی ــوادۀ راکفل ــد خان مانن
ــی و تولیــدی و  ــق مشــاغل اداری و خدمات رون
اشــتغال بســیاری از مهاجــران شــده بــود. ]13[ 
ــیاری از  ــان بس ــورک در می ــان نیوی ــم زم ه
ــک آرمانشــهر  ــه ی ــل ب ــز تبدی ــا نی آمریکایی ه
پایتخــت  نیویــورک  اگرچــه  بــود.  شــده 
سیاســی آمریــکا نبــود، امــا وجــود وال اســتریت 
ــل  ــادی تبدی ــی اقتص ــه قطب ــهر را ب ــن ش ای
ــا ســاختن انبــوه  ــود؛ اقتصــادی کــه ب کــرده ب
و  تئاتــر  ســالن های  موزه هــا،  و  گالری هــا 
ــدان  ــرای هنرمن موســیقی بســتری مناســب ب
پدید آورده بــود. ]14[ نیویــورک در میانــۀ دو 
جنــگ جهانــی میزبــان آفریقایــی تبارانــی 
ــه  ــاز را ب ــیقی ج ــتند موس ــه می خواس ــود ک ب
ــتون  ــه لنگس ــد. چنان ک ــه  کنن ــگان عرض هم
ــورک  هیــوز، هنرمنــد عرصــۀ جــاز، ]15[ نیوی
را  ایــن شــهر  و  رویاهــا می دانــد  را شــهر 
بهتریــن مــکان بــرای پــرورش رویاهــا توصیــف 

می کنــد.]16[ 
آرمانــی  بــه شــهر  نیویــورک  تدریــج  بــه 
بســیاری از آفریقایی تبــاراِن آمریــکا تبدیــل 
 »Big Apple« شــد، شــهری کــه بــا اصطــاح

یــاد  می کردنــد. آن  از  در شعرهایشــان 
هنــوز رویــداد مهــم دیگــری باقــی مانــده 
ــازمان  ــمی س ــر رس ــدن مق ــاخته ش ــت: س اس
پیشــنهاد  نیویــورک.  در  متحــد  ملــل 
ــدا ــرای اه ــر]18[ ب ــان راکفل ــه انگیز ج وسوس

کــردن زمینــی رایــگان در منهتــن بــه ســازمان 
ملــل متحــد، مســئوالن را قانــع کــرد تــا 
نیویــورک را بــرای میزبانــی مقــر رســمی 
ــن ــد. ای ــاب کنن ــد انتخ ــل متح ــازمان مل س
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 تصمیــم تأثیــرات فراوانــی بــر معمــاری و 
طراحی شــهری در مقیــاس جهانــی داشــت 
ــل  ــی تبدی ــی جهان ــه پایتخت ــورک را ب ؛ نیوی
ــاالت متحــده  ــهر و ای ــن ش ــگاه ای ــرد و جای ک
ــر داد. ]19[ ــگ تغیی ــس از جن ــان پ را در جه

ــا  ــه تنه ــد ن ــل متح ــازمان مل ــذاری س پایه گ
منظــری نــو بــه قوانیــن سیاســی دنیــای 
جدیــد بــود بلکــه بــه همــان انــدازه بــر 
قواعــد ســازمان دهندۀ شــهرها نیــز تأثیــر 
ســاختمان  مــدرن  معمــاری   می گذاشــت. 
شــهری  پروژه هــای  و  ملــل  ســازمان 
ــازی  ــد پاک س ــع آن )مانن ــه تب ــکل گرفته ب ش
ــازمان  ــن یک پارچــۀ س ــه زمی ــا ]20[ ک زاغه ه
ــن روشــی  ــا چنی ــز ب ــۀ شــهر نی ــل در میان مل
بدســت آمــده اســت.( الگویــی بــرای نوســازی 
در   ]21[ پدیدآوردنــد.  جهــان  در  شــهری 
واقــع ابتــدا ســازمان ملــل بــر شــیوۀ بازســازی 
شــهری در نیویــورک تأثیــر گذاشــت چــرا 
ــی  ــه پایتخت ــورک ب ــدن نیوی ــا تبدیل ش ــه ب ک
ــا  ــد ت ــر آن بودن ــی، مســئوالن شــهری ب جهان
ــه  ــان ب ــهر را در جه ــاوت از ش ــوه ای متف جل
ــیوه  ــن ش ــپس ای ــد. ]22[ س ــش بگذارن نمای
ــی نوســازی شــهری در دیگــر  ــه الگــوی اصل ب
شــهرها نیــز تبدیــل شــد. ایــن پــروژه و شــیوۀ 
ــا، جابه جــا   اجــرای آن طــرح پاکســازی زاغه ه
ــای  ــرا و آوردن فعالیت ه ــای فق ــردن خانه ه ک
جدیــد بــه مرکــز شــهر را بــه الگــوی رفتــاری 
در نوســازی شــهری تبدیل کــرد. همچنیــن 
ــوان نشــانۀ  ــه عن ــا انتخــاب آســمان خراش ب ب
ســازمان ملــل ســبب شــد، آســمان خراش فــرم 
ــهر  ــاد ش ــه نم ــج ب ــهری و به تدری ــد ش جدی
ــود.  ــل ش ــان تبدی ــا پایتخــت جه ــورک ی نیوی
]23[ اینهــا تنهــا چنــد نمونــه از اتفاقاتــی 
اســت کــه ســبب شــدند نیویــورک بــه شــهری 
مهــم و ایــده آل در قــرن بیســتم تبدیــل شــود. 

اتفاقاتــی کــه زمــان زیــادی از وقوع شــان 
نمی گــذرد و هنــوز خاطراتشــان در حافظــۀ 
ــه  ــت ک ــب نیس ــس عجی ــت. پ ــردم باقی اس م
ــم  ــروز معتقدی ــه ام ــهری را ک ــات ش خصوصی
ــان در  ــت، همچن ــب نیس ــی مناس ــرای زندگ ب
تصویــری از یــک شــهر آرمانــی ببینیــم. بــا این 
حــال حــوادث مهــم تاریخــی یــک وجــه ماجــرا 
هســتند، وجــه دیگــر صنعــت سینماســت. فکر 
ــان در  ــای جه ــداد از فیلم ه ــه تع ــد چ می کنی
ــتش را  ــده اند؟ راس ــرداری ش ــورک فیلم ب نیوی
ــداد را  ــن تع ــی ای ــچ منبع ــوز هی ــد هن بخواهی
بــه صــورت دقیــق مشــخص  نکــرده  اســت. امــا 
کافــی اســت بدانیــم بیــن ســال های 2006 تــا 
ــهر  ــم در ش ــدود 2550 فیل ــزی ح 2016 چی
بــه  فیلم بــرداری شــده اند. ]24[  نیویــورک 
ــزی  ــات هیجان انگی ــب اتفاق نظــر می رســد اغل
ــی  ــا قهرمانان ــم ی ــا تجربه کردی ــا فیلم ه ــه ب ک
از  آنهــا هم زادپنداری کردیــم ســر  بــا  کــه 
ــاق  ــن اتف ــی ای ــد. چرای ــورک درمی آورن نیوی
کالبــدی  بــه علــت ویژگی هــای  می توانــد 
خــاص ایــن شــهر یــا زیرســاخت های موجــود 
ــی  ــا چرای ــد، ام ــازی در آن باش ــرای فیلم س ب
ــم  ــت. مه ــم نیس ــان مه ــدان برایم ــه چن قضی
این ســت کــه چــه نیویــورک را از نزدیــک 
دیــده  باشــیم و چــه ندیــده  باشــیم در بخشــی 

ــور دارد. ــان حض ــا و تخیاتم از رویاه
ــدارم  ــد ن ــن قص ــد م ــتباه نکنی اش  
بگویــم کــه بایــد ویژگی هــای شــهر نیویــورک 
ــم،  ــذف کنی ــان ح ــهرهای خیال م را از آرمانش
ــی دارد ــای مثبت ــورک ویژگی ه ــه نیوی چــرا ک

ــم. مســئله  ــو بگیری ــا الگ ــم از آنه ــه می توانی ک
ایــن  اســت کــه بدانیــم تا چــه انــدازه اهــداف و 
ــره و  ــات روزم ــر اتفاق ــان تحت تأثی آرمان هایم
ــور  ــد و چط ــرار می گیرن ــاده ق ــا  افت گاه پیش پ
ــی از ــوب بخش ــای نامطل ــته ویژگی ه ناخواس
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ــال  ــرا خی ــا چ ــازند. ام ــان را می س ایده آل هایم
مــا اینقــدر مهــم اســت؟ اگــر شــما مســئولیتی 
ــان از آرمانشــهر  ــید، رویای ت ــی داشته باش دولت
و تــاش بــرای رســیدن بــه آن می توانــد 
را  ســرزمین تان  بــر  حاکــم  ســاختارهای 
تعیین کنــد. اگــر شــما معمــار یــا طــراح 
شــهر  یــک  از  رویای تــان  باشــید  شــهری 
ایــده آل مســتقیمًا محــل زندگــی مــردم را 
ــدام  ــزِء هیچ ک ــر ج ــی اگ ــد. حت ــکل می ده ش
از ایــن دســته ها نباشــید تمایل تــان بــرای 
حضــور در شــهر آرمانی تــان جریــان مطالبــات 
ــه از دو گــروه دیگــر را جهــت می دهــد.  جامع
ناخودآگاه مــان  خیال هــای  مراقــب  پــس 

ــیم. باش

ــران  ــزدا در ای ــتور اهورام ــه دس ــید ب ــه جمش ــتی ک ]1[. بهش
ــهر در  ــه. آرمانش ــل، حجت الل ــه اصی ــازد. ر.ک ب ــچ می س ویی

ــی. اندیشــۀ ایران
ــس  ــی فریت ــه کارگردان ــی ب ــی آلمان ]Metropolis .]2 ، فیلم

ــد. ــال 1927 ساخته ش ــه در س ــت ک ــگ اس الن
والــت  کمپانــی  فیلمــی ســاختۀ   ،Tomorrow Land .]3[
ــِرد کــه در ســال 2015 اکــران  ــَرد ب ــی ب ــه کارگردان ــی ب دیزن

شــد.
]Zootopia .]4 ، انیمیشــنی بــا شــخصیت های حیوانــی اســت 
کــه بــه دنبــال برپایــی آرمانشــهر هســتند. نــام فیلــم بــر پایــۀ 
واژۀ Utopia یــا همــان آرمانشــهر انســانی اســت کــه بــا قــرار 
ــخص  ــم را مش ــی فیل ــوع کل ــدای واژه موض دادن Zoo در ابت

ــم در ســال 2016 اکــران شــد. ــن فیل می کنــد. ای
where anyone can be anything .]5[

ــی  ــه پیش بین ــن موضــوع در فیلم نام ــم ای ــه نمی دانی ]6[. البت
شــده یــا تنهــا برخاســته از خاقیــت طراحــان اســت.

 Manhattan, :ــد از ــورک عبارتن ــهر نیوی ــش ش ــج بخ ]7[. پن
Queens, Brooklyn, Bronx, Staten Island

Grand Central Terminal                                     .]8[
Elevated Train                                                      .]9[
 Elevated Railway, Encyclopedia of  New York  .]10[

408-405.City. Pp
Greenwich Village                                             .]11[
Ellis Island                                                      .]12[
https://immigrants1900.weebly.com/#                 .]13[
Reitano, Joanne. The Restless City, Pp. 133.           
Langston Hughes                                         .]15[
Reitano, Joanne. The Restless City, Pp. 132.

ــرن  ــل ق ــام مســابقۀ ســوارکاری در اوای ــزرگ ن ]17[. ســیب ب
ــود کــه در اطــراف شــهر نیویــورک برگــزار می شــد  بیســتم ب
ــیب  ــای س ــز از باغ ه ــیب قرم ــادی س ــدار زی ــزۀ آن مق و جای
ــرکت  ــابقه ش ــن مس ــز در ای ــتان نی ــیاه پوس ــود. س ــه ب منطق
ــگ در دوره هــای مختلــف  ــزرگ قرمــز رن ــد. ســیب ب می کردن
ــن  ــورک شــناخته می شــد. آخری ــوان نمــاد شــهر نیوی ــه عن ب
ــگری در  ــعۀ گردش ــان توس ــتم در جری ــرن بیس ــر ق ــار اواخ ب
ــه  ــورک ب ــز مجــدًدا نمــاد نیوی ــزرگ قرم ــن شــهر ســیب ب ای

ــد. ــل ش ــگران تبدی ــان گردش خصــوص در می
John. D Rockefeller ]. 18 [

 Zipp, Samuel. Manhattan Projects: The rise and ]. 19 [
.34 .fall of urban renewal in cold war New York. Pp

slum clearance projects ]. 20 [
.36 ,Ibid ]. 21 [

] 22 ]. اگرچــه در شــیوۀ پیــش گرفتــه شــده تنهــا به ســاختن 
نمایــی خــوش و اب رنــگ اکتفــا شــد و بهبــودی مشــهودی در 

شــرایط زندگــی مــردم شــهر پدیــد نیامد.
.37,Ibid ]. 23 [

https://mycrains.crainsnewyork.com/stats-and-  ].  24  [
entertainment/how-many-movies-have-/2017/the-city

been-filmed-in-nyc

.]16[

.]14[
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در طــول تاریــخ همیشــه شــهرهایی   
ــف  ــردم توصی ــر م ــِی بهت ــرای زندگ ــی ب آرمان
ــهر در  ــه ش ــده ک ــن ای ــا ای ــت. ام ــده اس  ش
ــد؛  ــته باش ــکلی داش ــی و ش ــه ویژگ ــده چ آین
و  می شــود  محســوب  متأخــر  ایدهــای 
ــادی  ــرن 19 می ــوان در ق ــۀ آن را می ت زمین
ــه در  ــرفت هایی ک ــا پیش ــرا ب ــرد. زی ــال ک دنب
ــرای  ــه را ب ــت ]1[، زمین ــورت گرف ــت ص صنع
ــه  ــوع ک ــن موض ــه ای ــع ب ــردازی راج خیال پ
زندگــی در شــهرهای آینــده چــه ویژگی هایــی 
ــی  ــر زمان ــش از ه ــد، بی ــته  باش ــد  داش می توان
ــده در  ــهرهای آین ــۀ ش ــال اولی ــکل داد. مث ش
ــرن  ــۀ دوم ق ــی ]2[ نیم ــات علمــی- تخیل ادبی
ــاوری  ــرفت های فن ــر پیش ــه تأثی ــت ک 19 اس

مشــاهده کرد.  می تــوان  را  نوشــته ها  در 
امــا نقــش معمــاران در خیال پــردازی   
آینــده  شــهرهای  به تصویر کشــیدن  بــرای 
ــر چــه  ــرا اگ ــت. زی ــت کم گرف را نبایــد دس
نویســندگان، بــرای توصیــف شــهر آینــده تاش 
زیــادی کرده انــد، امــا چــه کســی بهتــر از 
ــردازی  ــرای شــهر خیال پ ــد ب ــاران می توان معم
در  کــه  چیــزی  می توانــد  معمــار  کنــد؟ 
ــا  ــب نوشــته هایی ب ــذرد را در قال ســرش می گ
جزئیــات زیــاد، اســکیس و ماکــت ارائــه دهــد.

22
فرینازممتحنفرینازممتحن

بهشــتی شــهید دانشــگاه منظــر، معمــاری ارشــد کارشناســی دانشــجوی

آینــده آینــدهشــهرهای شــهرهای

درگذرازتاریخمعماریمدرنمتقدمدرگذرازتاریخمعماریمدرنمتقدم

ــیع  ــات وس ــا امکان ــهری ب ــال ش خی  
چیــزی بــود کــه در اواخــر قــرن نوزدهــم 
میــادی رنــگ و بویــی جــدی بــه خــود گرفــت 
ــرای  ــرد. ب ــدا ک ــهری راه پی ــای ش و در طرح ه
ــادی  ــان زی ــس طراح ــد پاری ــازی جدی شهرس
طرح هــای خــود را ارائــه کردنــد امــا ایده هــای 
ــازی  ــا و شهرس ــرای خانه ه ــارد ]4[ ب اوژن ِهن
ــود  پاریــس بســیار پیش ر  وتــر از زمــان خــود ب
ــکان  ــًا ام ــد. مث ــر آم ــه نظ ــردازی ب و خیال پ
فرود آمــدن هواپیماهــای ملخــی کوچــک روی 
ــاختمان ها،  ــر روی س ــبز ب ــام س ــت بام، ب پش
ایده هــای  و  خانه هــا  طبقــۀ  دو  گاراژهــای 
دیگــری کــه در آن زمــان امــکان تحقــق آنهــا 

ــت. ــود نداش وج
ــۀ آن  ــه فرانس ــرفت هایی ک ــا پیش ــااًل ب احتم
زمــان در صنعــت و شهرســازی داشــت، تصــور 
ــند  ــی باش ــا اجرائ ــن طرح ه ــه ای ــرد ک می ک
ــرا  ــی آینده گ ــه خوب ــا ب ــه آنه ــگاه ب ــا ن ــی ب ول

بــودن را می تــوان مشــاهده کرد.
خیال پــردازی  از  دیگــر  نمونــه ای   
بــرای شــهرهایی نــو را می تــوان در اوایــل قــرن 
ــرد،  ــال ک ــم ]5[ دنب ــش فوتوریس 20 در جنب
ــی  ــرفت های صنعت ــر پیش ــر تأثی ــار دیگ ــه ب ک
را در شــکل گرفتن ایــن افــکار بلندپروازانــه
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می توان مشاهده کرد.
فوتوریســت ها معتقــد بودنــد کــه   
تحــوالت بنیادینــی کــه در اثــر انقــاب صنعتی 
را  و ظهــور تکنولوژی هــای جدیــد، جهــان 
تغییــر  داده، بایــد در همــۀ عرصه هــا نمــود پیدا 
کنــد و بایــد خــود را کامــًا در مســیر آهنــگ 
تحــوالت قــرار داد. ]6[ زیــرا حرکــت بــا دنیایی 
کــه بــه ســمت مدرن شــدن پیش می رفــت؛ 
ــر زمــان  ــود کــه کمتــر ب نیازمنــد ایده هایــی ب
حــال و گذشــته تمرکــز کنــد. در مقــاالت 
ــدی  ــا ]7[ کلی ــنت الی ــو َس ــم، آنتونی فوتوریس
ــی مــدرن پیشــنهاد  ــرای بحــِث تازگــی جهان ب
ــا  ــدرن ب ــان م ــه جه ــد ک ــد و می گوی می کن
ــخص  ــود« مش ــن نب ــش از ای ــه پی ــزی ک »چی
بیــان  الیــا همچنیــن  می شــود.]8[ ســنت 
می کنــد: »در درجــۀ اول پیدایــش ایده آل هــای 
نویــن زیبایــی در حالــی کــه همچنــان ابتدایــی 
میــان  در  جاذبه شــان  هســتند،  مبهــم  و 
بــه  مــا  اســت.  قابل لمــس  جامعــه  افــراد 
ــاس تر ــتا حس ــم و ایس ــی، حجی ــکال یادمان اش

ــا ذائقــۀ  شــده ایم، امــا همــان حساســیت مــا ب
ــی و دارای  ــردی، موقت ــبک، کارک ــای س فرم ه
ــان  ــر انس ــا دیگ ــت. م ــده اس ــا ش ــرعت اغن س
کلیســا، قصــر و صومعــه نیســتیم و بیشــتر 
ــتگاه های  ــزرگ، ایس ــای ب ــه هتل ه ــق ب متعل
راه آهــن، جاده هــای بســیار عریــض، بندرهــای 
بازارهــای سرپوشــیده، گالری هــای  بــزرگ، 
و  راســت  خیابان هــای  نورپردازی شــده، 
بــزرگ  و جشــن های  رخدادهــا  و  طوالنــی 

هســتیم.«]6[
حرکــت و ســرعت شــعار اصلــی ایــن جنبــش 
آنهــا  طرح هــای  در  به خوبــی  کــه  بــود 
و  پیشــرفت  کــه  طرح هایــی  به چشــم آید. 
ــه  ــودی را ب ــی و عم ــت افق ــت در دو جه حرک
تصویــر می کشــید، شــهری خیالــی بســیار 
بلند مرتبــه  آســمان خراش هایی  بــا  مــدرن، 
وســایل  حرکــت  بــرای  مســیرهایی  و 

نقلیۀپرســرعت.
خــود  ذهــن  در  آنهــا  کــه  شــهرهایی 
اروپــا در  زمــان  آن  در  تصویر کرده بودنــد، 

تصویر1. اسکیس از شهر آینده، فرانک لوید رایت
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وجــود نداشــت و حتــی شــهر نیویــورک و 
شــیکاگو پیــش از جنــگ جهانــی اول، در 
برابــر آنهــا ابتدایــی بــه نظــر می رســیدند. 
تمــام ایــن ویژگی هــا حرکــت بــه ســمت 
آینــده و رهایــی از گذشــته را بــه مــا یــادآوری 
ــا  ــاده ای در آنه ــوآوری فوق الع ــه ن ــد ک می کنن
ــکیس ها  ــه اس ــی ب ــا وقت ــود.]9[ ام دیده می ش
فوتوریســت ها  از  به جامانــده  متــون  و 
برمی خوریــم  نکاتــی  بــه  مراجعه می کنیــم، 
طرح هایشــان  ساخته نشــدن  دالیــل  کــه 
شــرایط  مثــال  بــرای  متوجه می شــویم.  را 
اقتصــادی  و  تکنولــوژی  کافــی  امکانــات  و 
ــی وجــود  ــای آرمان ــن ایده ه ــرای ســاخت ای ب
ــی  ــهرهای اروپای ــی ش ــتر تاریخ ــت، بس نداش
ــرعت را  ــن س ــا ای ــی ب ــازۀ تغییرات ــر اج کمت
ــتن  ــرا پشت سر گذاش ــی داد زی ــان م ــه طراح ب
تاریــخ معمــاری بــا ســرعتی کــه فوتوریســت ها 
درنظــر داشــتند غیرممکــن بــه نظــر می رســید.
فوتوریســـت ها  ایده پردازی هــای  اگرچــه 
نظــر می رســید  بــه  در آن زمــان خیالــی 
امــا به مــرور زمــان بــذر تصــورات، ایده هــا 
آینــده  شــهر  بــرای  کــه  ویژگی هایــی  و 
بیــان  کــرده  بودنــد بــه افــکار معمــاران و

راه  یافــت.  آنهــا  از  بعــد  نظریه پــردازاِن 
طرح هــای  کانستراکتیویســم]10[،  جنبــش 
معمــاران مدرنــی ماننــد لوکوربوزیــه ]11[، 
ــت ]12[ و گــروه آرکی گــرام  ــد رای ــک لوی فران
ــده  ــم  ای ــاالت فوتوریس ــا و مق ]13[ از طرح ه

. فتنــد می گر
ــکل  ــا ش ــم در ایتالی ــدۀ فوتوریس ــه ای ــا اینک ب
گرفــت امــا در نهایــت اشــاره بــه مــکان خاصــی 
جهان شــمول  طرح هــا  گویــی  نمی کنــد؛ 
اســت و در هــر جایــی کــه زمینــۀ ســاخت آنهــا 
فراهم شــود، قابل ســاخت اســت. امــا فقــط 
زمانــی کــه امــکان و شــرایط آن وجــود داشــته 
ــا  ــرای م ــا ب ــن ایده ه ــان ای ــا آن زم ــد و ت باش
خیالــی از شــهرهای آینــده محسوب می شــوند. 

 ]14[

Plug-in city تصویر2. اسکیس گروه آرکیگرام از
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  وقتــی صحبــت از معمــاری یــا شــهر 
خیالــی می شــود، گروهــی از کــودکان را در 
ــم کــه در حــال توصیــف  ــم تصــور می کن ذهن
انــگار  ســاختمان یــا شــهر ایده آلشــان اند؛ 
آنهــا را در تصویرســازی یــک ســرزمین خیالــی 
ــت  ــای صحب ــر پ ــم. اگ ــه بدان ــر از بقی خاق ت
ــان  ــا کودکــی خودت چنــد کــودک بنشــینید ی
را بــه یــاد بیاوریــد، بــه ســرعت متوجــه 
ــا  ــهر ی ــن ش ــات چنی ــه خصوصی ــوید ک می ش
ــی  ــا و حکایت های ــده از قصه ه ــرزمینی برآم س
خیالــی یــا حتــی بازی هــای کودکانــه ای اســت 
ــورد  ــا آن برخ ــیوه ای ب ــه ش ــی ب ــه هرکودک ک
ــودکان  ــب ک ــرای اغل ــد. ب ــه اش می کن و تجرب
و  خیالــی  ســرزمین های  چنیــن  مشــاهدۀ 
ــت نیافتنی  ــک آرزوی دس ــا، ی ــی در آنه زندگ
ــا ایــن حــال بســیاری از افــراد ســعی  اســت؛ ب
ــن آرزو  ــود ای ــع خ ــر وس ــا ب ــا بن ــد ت می کنن
ــازْی  ــا تصویرس ــده ای ب ــد. ع ــرآورده کنن را ب
ــمان  ــل چش ــی را در مقاب ــرزمین های خیال س
کــودکان نمایــش می دهنــد و عــده ای هــم 
ملمــوس  گونــه ای  بــه  را  ســرزمین ها  آن 
ــود  ــم وج ــومی ه ــتۀ س ــا دس ــازند. ام می س
دارد: آنهایــی کــه داســتان ها را هــم بــه تصویــر 
ــی ــد. یک ــان می کنن ــم بنایش ــند و ه می کش

33
مهساپوراحمدمهساپوراحمد

بهشــتی شــهید دانشــگاه ایــران، معمــاری مطالعــات فارغالتحصیــل

دیزنیلنــدآناهایــمدیزنیلنــدآناهایــم
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ســینمایِی  شــرکت های  قدیمی تریــن  از 
فعــال در هــر دوی ایــن حوزه هــا، کمپانــی 
دیزنــی اســت. امــروزه دیزنــی و شــرکایش 
تهیه کننــدگان  عنــوان  بــه  فقــط  نــه  را 
ــه  ــه ب ــینمایی، ک ــای س ــن ها و فیلم ه انیمیش
پارک هــای  بنیان گــذاران مجموعــۀ  عنــوان 
کــه  مجموعــه ای  می شناســند؛  دیزنی لنــد 
ــکا، یــک ســرزمین  ــرای نخســتین بار در آمری ب
داســتانی وســیع را بــرای کــودکان خلــق کــرد.

دیزنی لنــد اناهایــم]1[ نخســتین و   
اصلی تریــن پــارک از مجموعــۀ پارک هــای 
دیزنی لنــد اســت. ایــن پــارک کــه نتیجــۀ 
دیزنــی  والــت  طرح هــای  و  ایده پردازی هــا 
ــت،]2[  ــی اس ــی دیزن ــش در کمپان و همکاران
اناهایــم  در   1955 ژوئیــۀ  هفدهــم  در 
کالیفرنیــا، و بــا دربرداشــتن پنــج محوطــۀ 
اصلــی بــا عناویــن ِمین اســتریت )خیابــان 
اصلــِی مجموعــه(، فانتزی لنــد، فرانتیرلنــد، 
پرده بــرداری  تومارولنــد]3[  و  ادونچرلنــد 
ــت  ــنا در صنع ــی آش ــی نام ــت دیزن ــد.  وال ش
فیلمنامه نویســی  طراحــی،  انیمیشن ســازی، 
و کارگردانــی اســت. او از دهــۀ 1920 ایــدۀ 
احــداث یــک پــارک تفریحــی بــزرگ را در ســر 
می پرورانــد؛]4[ امــا نــه پارکــی کســالت بار
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ــه  کــه هماننــدش را در اطرافــش می دیــد. او ب
دنبــال ایجــاد پارکــی شــبیه بــه شــهربازی های 
ــا چرخ وفلــک و ترن هــای  معمــول نبــود کــه ب
ســرگرم  را  بازدیدکنندگانشــان  هوایــی 
ــک  ــاد ی ــال ایج ــه دنب ــه ب ــد؛]5[ ک می کردن
ــودکان و  ــرای ک ــی ب ــی و تاریخ ــان خیال جه

بــود. خانواده هایشــان 
نخســتین انگیــزۀ او بــرای ایجــاد   
عناصــر  بازنمایــی  مجموعــه ای،  چنیــن 
خاطره انگیــز کودکــی اش بــود؛ امــا عاقــه 
و  شــخصیت ها  بــه  مــردم  اشــتیاق  و 
جذابیت هــای بصــری فیلم هــای هالیــوودی 
در دهه هــای 1940 و 1930 موجــب شــد کــه 
ــی  ــن پارک ــاخت چنی ــزوم س ــت ل ــی عل دیزن
ــا،  ــووِد کالیفرنی ــی در هالی ــود تفریحگاه را، نب
و  شــخصیت ها  بــا  مــردم  آشــنایی  بــرای 
صحنه هــای فیلم هــا عنــوان کنــد. از نظــر 
ــود کــه در هالیــوود جــز  دیزنــی خجالــت آور ب
اســتودیو های طراحــی و تصویرگرانــی در حــال 
طراحــی، چیــزی بــرای تماشــا وجــود نــدارد. با 
ایــن حــال همــه می دانســتند کــه ایــن موضوع 
ــزوم  ــد ل ــی بتوان ــا دیزن ــود ت ــه ای ب ــط بهان فق
ســاخت چنیــن پارکــی را توجیــه کنــد؛ چراکــه 
جاذبه هــای گردشــگری لس آنجلــس حتــی 
تــا پیــش از احــداث و شــهرت دیزنی لنــد 
ــه نظــر می رســد آنچــه  ــود.]6[ ب ــزد ب هــم زبان
دیزنــی را بــرای ســاخت چنیــن پارکــی مصمــم  
 کــرد، شــرایط حاکــم بــر آمریــکا پــس از جنگ 

ــود. ــی دوم ب جهان
ایجــاد چنیــن  بــرای  او  انگیــزۀ  نخســتین 
ــز  ــر خاطره انگی ــی عناص ــه ای، بازنمای مجموع
کودکــی اش بــود؛ امــا عاقــه و اشــتیاق مــردم 
بصــری  جذابیت هــای  و  شــخصیت ها  بــه 
فیلم هــای هالیــوودی در دهه هــای 1940 و 
ــزوم ــت ل ــی عل ــه دیزن ــد ک ــب ش 1930 موج

ــود تفریحگاهــی  ــن پارکــی را، نب ســاخت چنی
ــردم  ــنایی م ــرای آش ــا، ب ــووِد کالیفرنی در هالی
فیلم هــا  صحنه هــای  و  شــخصیت ها  بــا 
عنــوان کنــد. از نظــر دیزنــی خجالــت آور بــود 
کــه در هالیــوود جــز اســتودیو های طراحــی و 
تصویرگرانــی در حــال طراحــی، چیــزی بــرای 
ــه  ــال هم ــن ح ــا ای ــدارد. ب ــود ن ــا وج تماش
می دانســتند کــه ایــن موضــوع فقــط بهانــه ای 
ــزوم ســاخت چنیــن  ــد ل ــی بتوان ــا دیزن ــود ت ب
ــای  ــه جاذبه ه ــد؛ چراک ــه کن ــی را توجی پارک
ــش از  ــا پی ــی ت ــس حت ــگری لس آنجل گردش
احــداث و شــهرت دیزنی لنــد هــم زبانــزد بــود.

ــرای  ــی را ب ــه نظــر می رســد آنچــه دیزن ]6[ ب
ســاخت چنیــن پارکــی مصمــم   کــرد، شــرایط 
حاکــم بــر آمریــکا پــس از جنــگ جهانــی دوم 

ــود. ب
ایالت هــای  هــم شهرســازی  شــرایط  ایــن 
آمریــکا را تحــت تٔاثیــر قــرار داد و هــم روحیــۀ 
ــرد.  ــت ک ــا را تقوی ــتی آمریکایی ه گذشته پرس
بــه تبــع  نابــودی برخــی از خیابان هــا و مراکــز 
ــی  ــعۀ تدریج ــگ، توس ــول جن ــهری در ط ش
ــش  ــز افزای ــا و نی ــداث بزرگراه ه ــهرها، اح ش
مرکــز  نقــاط  جاذبه هــای  حومه نشــینی، 
ــۀ متوســط  ــرای طبق ــاد و ب ــق افت شــهر از رون
ــرگرمی،  ــرای س ــی ب ــه و مکان ــه، محوط جامع
ــتانه  ــی و دوس ــای خانوادگ ــح و ماقات ه تفری
وجــود نداشــت؛ از همیــن رو نیــاز بــه احــداث 
اماکــن تفریحــی در اولویــت قــرار گرفــت.

ــن موضــوع و  ــه ای ــی ضمــن توجــه ب ]7[ دیزن
واکنشــی بــه شهرســازی بعــد از جنــگ،]8[ بــه 
ــتۀ  ــراث گذش ــش می ــادآوری و نمای ــال ی دنب
ــت  ــر نســلی جذابی ــرای ه ــه ب ــود ک ــکا ب آمری
در  ریشــه  هــم  کــه  گذشــته ای  داشــت؛ 
ــا و  ــده در فیلم ه ــِی تصویرش ــانه های محل افس
ــا کارتون هایــش داشــته باشــد، هــم مرتبــط ب
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دوران کودکــی و نوجوانــی خــودش باشــد، هــم 
ــرن بیســتم،  ــای ق ــا نخســتین روزه ــط ب مرتب
ــور و  ــش کش ــخ پیدای ــا تاری ــط ب ــم مرتب و ه
ــه روزگاری در  ــدوی ک ــوام ب ــر اق ــش اکث نمای
آن زندگــی می کردنــد. او بــه دنبــال ایــن بــود 
کــه بازدیدکننــدگان مجموعــه بتوانند خــوْد در 
ایــن برهه هــای تاریخــی قــدم بزننــد و حضــور 
در فضاهــای مرتبــط بــا آنهــا را تجربــه کننــد. 
ــه  ــم ریش ــش ه ــه الگوهای ــی ک ــن جهان چنی
ــت،  ــه در واقعی ــم ریش ــت و ه ــال داش در خی
آمریکایی هــای  اکثــر  و  دیزنــی  آرمانشــهر 

گذشته پرســت و عتیقه دوســت بــود.
محوطــۀ  چنیــن  احــداث  بــرای  دیزنــی 
ــیم اســکیس های  گســترده ای، طراحــی و ترس
خــود را از دهــۀ 1920 آغــاز کــرده بــود.
از  پــارک،  یــک  ایجــاد  بــه  او  عاقــۀ   ]9[
ــن و  ــل راه آه ــار و ری ــه قط ــش ب ــۀ دیرین عاق
خاطراتــش در شــهر کودکــی و همین طــور 
ناشــی  کودکــی اش  داســتان  کتاب هــای  از 
ــلین  ــک مارس ــهر کوچ ــی در ش ــد. دیزن می ش
در ایالــت میــزوری]10[ کودکــی اش را ســپری 
کــرده بــود و بخشــی از نوجوانــی خــودش را بــه 
کار کــردن در مســیر قطــار کنزاس ســیتی]11[ 
بــه شــیکاگو  گذرانــده بــود. او پــس از گــذران

در  و   1923 ســال  در  نوجوانــی اش  دوران 
ــت  ــوود رف ــه هالی ــود، ب حالیکــه بیست ســاله ب
ــازی  ــت کارتون س ــود را در صنع ــدۀ خ ــا آین ت
رقــم بزنــد. امــا آنجــا بــه ســبب دزدیــده 
ــای  ــی از طرح ه ــتفاده از یک ــوء اس ــدن و س ش
کارتونــی اش، از ادامــۀ کار ناامیــد شــد.]12[ او 
ــرد،  کــه از کارافتادگــی و افســردگی رنــج می ب
ســرانجام بــه توصیــۀ پزشــکان در اواخــر دهــۀ 
1940 بــا وســیلۀ نقلیــۀ محبوبــش، قطــار، 
ــر  ــی را ب ــت و مطالعات ــانتافه ]13[ رف ــه س ب
ــام داد. او  ــار انج ــای بخ ــا و قطاره لوکوموتیوه
ــی از  ــت یک ــراح توانس ــد ط ــارکت چن ــا مش ب
ــد و در  ــی کن ــود را عمل ــن خ ــای دیری آرزوه
ــی ]14[  ــود در هوْلمب ــکونت گاه خ ــۀ س محوط
ــک  ــاس ی ــاری را در مقی ــن و قط ــل راه آه ری
هشــتم واقعــی ایجــاد کنــد. ایــن راه آهــن 
ــی در  ــخصی دیزن ــاغ ش ــون ب ــک پیرام کوچ
او را قــادر می ســاخت تــا  گــردش بــود و 
هــم محیــط پیرامونــش را نظــارت کنــد و 
هــم بــه کودکــی روســتایی خــود در میــزوری 
بازگــردد.]15[ ایســتگاه راه آهــن مارســلین کــه 
ــود،  ــی ب ــاهدات دیزن ــتین مش ــرۀ نخس در زم
ــن ســاختگی  ــن خــط آه ــدل ای در طــرح و م
ــۀ ــرح مجموع ــه در ط ــت؛ و البت ــر گذاش تاثی

تصویر1: ایستگاه قطار مارسلین
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از  برگرفتــه  حــدی  تــا  کــه  دیزنی لنــد، 
خاطــرات و تصاویــر دیزنــی از شــهر مارســلین 

ــود. ب
بــه دنبــال احــداث ایــن راه آهــن خانگــی، 
ــا پارکــی کوچــک و  ــی تصمیــم گرفــت ت دیزن
نیــز نمونــه ای مشــابه ریــل راه آهــن خانگــی اش 
را در مســیر خانــه تــا اســتودیوی دیزنــی ایجــاد 
کنــد؛ ]16[ امــا بــا انتقــال اســتودیوی دیزنــی  
بــه شــهر ُبربنــک]17[ ایــن ایــده عملــی 
ــاد  ــرای ایج ــی را ب ــس از آن او طرح ــد. پ نش
یــک پــارک کوچــک جادویــی در نزدیکــی 
کــرد  ترســیم  دیزنــی  جدیــد  اســتودیوی 
ــردگی   ــی و افس ــکات مال ــت مش ــه عل ــه ب ک
دیزنــی نیمــه کاره مانــد؛ امــا بــه واســطۀ 
ســفرهای وی بــه شــهرهایی نظیــر نیویــورک و 
ــه  ــگاه ک ــد نمایش ــد او از چن ــیکاگو و بازدی ش
ــر  ــار دیگ ــه او  داد، ب ــدی را ب ــای جدی ایده ه
ــی اش  ــارک خیال ــزی و طراحــی پ ــه برنامه ری ب
مشــغول شــد]18[. بــه تدریــج نســخۀ اولیــه ای 
ــد طراحــی شــد کــه  ــرای مجموعــۀ دیزنی لن ب
ــه  ــزوری ک ــلین می ــازی مارس ــز شهرس ــه ج ب
ــود،  ــر ب ــد مؤث ــا حــدی در طراحــی دیزنی لن ت
ــت.  ــن نمایشــگاه و دهکــده الگــو  گرف از چندی
در میــان آنهــا، نمایشــگاه جهانــی راه آهــن 

ــد،  ــاح ش ــال 1948 افتت ــه در س ــیکاگو ک ش
بیشــترین تٔاثیــر را بــر دیزنــی گذاشــت و شــیوۀ 

ــر داد. ــی او را تغیی ــردازی و طراح ایده پ
ــن  ــبت صدمی ــه مناس ــه ب ــگاه ک ــن نمایش ای
شــیکاگو  بــه  قطــار  اولیــن  ورود  ســالگرد 
ــن  ــی از اولی ــامل مدل ــود، ش ــده ب ــزار ش برگ
ایســتگاه راه آهــن شــهر، یــک کلبــه و دهکــدۀ 
آمریکایــی،  قدیمــی  سرخپوست شــنین 
قدیمــی  مغازه هــای  قدیمــی،  پســت  ادارۀ 
ــۀ  ــدۀ محل ــدل بازسازی ش ــی، و م عتیقه فروش
ــی  ــا خیابان های ــز ب ــهر نیواورلیئن ــوی ش فرانس
مغازه هــای  آهنــی،  بالکن هــای  باریــک، 
ــرعت  ــه س ــی ب ــود.]19[ دیزن ــک و ... ب کوچ
دریافــت کــه حضــور در محاتــی کــه نشــانی 
ــدۀ  ــرای بازدیدکنن ــکا دارد، ب ــتۀ آمری از گذش
اســت.  لذت بخــش  و  جــذاب  آمریکایــی 
بــه نظــر می رســد کــه اختصــاص یافتــن 
ــه  ــد ب ــد و ادونچرلن ــی از فرانتیرلن محوطه های
ــر  ــی نظی ــای اقوام ــا و اجراه ــش کلبه ه نمای
دور،  شــرق  آســیایی های  و  سرخپوســت ها 
ــگاه  ــن نمایش ــی از ای ــد دیزن ــه در بازدی ریش
نمایشــگاه  ایــن  امــا   ]20[ باشــد.  داشــته 
ــک  ــه کم ــازی ب ــی و مدل س ــط در طراح فق
ــا ــگاه ب ــن نمایش ــی در ای ــد؛ دیزن ــی نیام دیزن

تصویر3. دهکده های به نمایش درآمده در نمایشگاه شیکاگو تصویر2. راه آهن خانگی دیزنی
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ــن  ــه ضم ــد ک ــنا ش ــیاری آش ــرکت های بس ش
حمایــت مالــی از نمایشــگاه، از فضــای آن برای 
ــین ها  ــا و ماش ــواع ایده ه ــش ان ــی و نمای معرف
ــز  ــد و نی ــی جدی ــای هوای ــافرتی و ترن ه مس
رونــق بخشــی بــه کســب و کار خــود اســتفاده 
فقــط  نمایشــگاه  حقیقــت  در  می کردنــد. 
تمرینــی بــرای چگونــه نگریســتن بــه گذشــته 
ســرمایه گذاری  رونــق  بــرای  کــه  نبــود؛ 

ــود.]21[ ــز ب ــرکت ها نی ش
دیزنــی کــه پــس از بازدیــد از ایــن نمایشــگاه 
تقریبــاًً بــه ایده هــای اولیــۀ خــود و نیــز 
ــزرگ  ــرکت های ب ــا ش ــکاری ب ــی هم چگونگ
ــود  ــی خ ــم طراح ــود، تی ــیده ب ــاری رس تج
در اســتودیوی دیزنــی را مســئول طراحــی 
مجموعــه کــرد. گرچــه برخــی از طراحــان 
ــی  ــد، طراح ــار بودن ــی معم ــتودیوی دیزن اس
صــورت  معمارانــه  دیــدی  بــا  مجموعــه 
نگرفــت.]22[ دیزنــی پیــش از هرچیــز در پــی 
فیلم هــای  خیالــی  صحنه هــای  بازســازی 
ــه مهــارت طراحــان  ــود؛ بنابرایــن  ب خــودش ب
صحنــه بیــش از مهــارت معمــاران نیــاز داشــت. 
ــه  ــد ک ــی آگاه بودن ــه خوب ــه ب ــان صحن طراح
ــاختمان ها، در  ــح س ــت و مصال ــبات، باف تناس
ــاب ــردان انتخ ــدف کارگ ــق ه ــتای تحق راس

ــت یابی  ــاس دس ــر اس ــًا ب ــه لزوم ــوند و ن می ش
ــدۀ  ــاس ای ــر اس ــتاندارد. ب ــاختمانی اس ــه س ب
ــا  ــد ت ــف بودن ــان موظ ــی، طراح ــی دیزن اصل
ــی در  ــک آمریکای ــهرهای کوچ ــای ش صحنه ه
ــار  ــت و چه ــز بیس ــتم و نی ــرن بیس ــل ق اوای
صحنــۀ فرهنگــی و تاریخــی از گذشــتۀ آمریــکا 
ــه صورتــی برجســته بازســازی کننــد و در  را ب
ــاخت  ــخصیت ها و س ــی ش ــه طراح ــارش ب کن
ــم و  ــی تکل ــه توانای ــد ک ــمه هایی بپردازن مجس
ــکان خــوردن نســبی را داشــته باشــند.]23[  ت
طراحــان دیزنــی بــرای دسترســی بــه صورتــی 
نقاشــی های  و  تصاویــر  و  کتاب هــا  معتبــر، 
قدیمــی و تاریخــی را  دیدنــد و صحنه هــای 
همچــون  را،  پــارک  خارجــی  و  داخلــی 
ــی  ــم طراح ــون و فیل ــک کارت ــای ی صحنه ه
کردنــد. ایــن طرح هــای پرجزئیــات شــامل 
صدهــا اســکیس کوچــک و نقاشــی های رنگــی 
ــا  ــا ب ــه بعده ــود ک ــزرگ ب ــای ب در مقیاس ه
تبدیــل  مدل هایــی  بــه  مقــوا  از  اســتفاده 

ــد.]24[ ش
ــه  ــوان ب ــی می ت ــی دیزن ــم طراح ــان تی از می
کــن اندرســون و هارپــر گاف اشــاره کــرد]25[. 
ــی  ــی در طراح ــتودیوی دیزن ــا اس ــون ب اندرس
صحنه هــای فیلم هــا و کارتون هــا همــکاری

تصویر6. تصویر5. نمایی از نمایشگاه راه آهن شیکاگو
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ــۀ  ــی صحن ــن طراح ــز ضم ــت و گاف نی داش
ــددی  ــات متع ــوودی، در مج ــای هالی فیلم ه
بــه طراحــی صحنه هــای تاریخــی آمریــکا 
ــا  ــون و گاف صحنه ه ــت.]26[ اندرس می پرداخ
ــد  ــی می کردن ــات طراح ــن جزئی ــا بهتری را ب
دیزنــی  می دادنــد.  تحویــل  دیزنــی  بــه  و 
ــرد و در  ــه می ب ــه خان ــود ب ــا خ ــا را ب ــم آنه ه
ــن  ــی معی ــی اش در مقیاس های کارگاه اختصاص

می ســاخت.]27[
آرام آرام ســاخت مدل هــا آغــاز شــد و طرح هــا 
طیــف بیشــتری از تاریــخ آمریــکا را دربرگرفت. 
ــر آن  ــم ب ــا، تصمی ــی طرح ه ــی نهای ــا بررس ب
ــک  ــامل ی ــد ش ــۀ دیزنی لن ــه مجموع ــد ک ش
خیابــان و یــک دهکــده، بــرای بازســازی یــک 
شــهر کوچــک آمریکایــی دهــۀ 1900، و چهــار 
محوطــۀ دیگــر باشــد کــه هــر کــدام بــه منظور 
ــای بعــدی  ــد و در دهه ه ــی شــکل گرفتن هدف

ــرات و توســعه هایی را متحمــل شــدند: تغیی
بازســازی صحنه هــای  بــه  فانتزی لنــد  1ـ   
ــت.  ــاص داش ــی اختص ــای دیزن ــی فیلم ه برخ
2ـ فرانتیرلنــد بازنمایــی برخــی جاذبه هــای 
کشــور و نیــز گذشــته ای بــود کــه مــردم آمریکا 
ادونچرلنــد  3ـ  می کردنــد.  افتخــار  آن  بــه 
طبیعــت گرمســیری و اســتوایی جهــان را 
نمایــش مــی داد. 4ـ تومارولنــد نیــز نمایشــی از 
آینــدۀ کشــور بــود. خــط آهنــی نیــز در مقیاس 
ــه  ــن مجموع ــون ای ــی پیرام ــتم واقع هفت هش
ــاده را  ــدۀ غیرپی ــرد و بازدیدکنن ــت می ک حرک

ــرد. ــارک می ب ــف پ ــای مختل ــه بخش ه ب
محوطــۀ  چنیــن  احــداث  قاعدتــًا  امــا 
ــود.  ــی ب گســترده ای نیازمنــد حمایت هــای مال
ــی ســاخت و ادارۀ ایــن  تٔامیــن هزینه هــای مال
ــر  ــد دیگ ــه دیزنی لن ــه موجــب شــد ک مجموع
ــاگرانی  ــا تماش ــش ب ــۀ نمای ــک صحن ــط ی فق
بــرای  نباشــد؛ کــه نمایشــگاهی  متحــرک 

خریــدی  مرکــز  و  بــزرگ  شــرکت های 
ــد.  ــز باش ــا نی ــوالت آنه ــروش محص ــرای ف ب
شــرکت های بزرگــی از کشــورهای متعــدد 
از ایــن مجموعــه حمایــت می کردنــد. هــر 
ــب  ــش متناس ــاس و خدمات ــه اجن ــرکتی ک ش
ــت در  ــود و می توانس ــد ب ــط دیزنی لن ــا محی ب
ادارۀ پــارک یــا تولیــد محتــوای آن نقشــی ایفــا 
کنــد، قــادر بــود بــا شــرکت دیزنــی مشــارکت 
کنــد. دیزنی لنــد نیــز در ازای ایــن کمــک، 
ــی  ــرای خودنمای ــود را ب ــای خ ــی از فض بخش
مقابــل  در  پــارک،  در  آنهــا  محصــوالت 
میلیون هــا بازدیدکننــده تــدارک  دیــد. بــه 
ــتوران هایی  ــا و رس ــد از مغازه ه ــرور دیزنی لن م
پــر شــد کــه در کنــار جاذبه هــای اصلــِی 
ــن  ــع ای ــه تب ــد. ب ــه بودن ــای گرفت ــی ج تخیل
ــی  ــت در پ ــاید نخس ــه ش ــی ک ــوع، دیزن موض
ــرون  ــان  بی ــا جه ــاد ب ــی متض ــاد محیط ایج
ــۀ 1950،  ــی ده ــش مصرف گرای ــود، در افزای ب
ــِد مســقف  ــا شــروع احــداث مراکــز خری کــه ب
جــان گرفتــه بــود، نقشــی ایفــا کــرد و خریــد را 
ــش  ــای لذت بخ ــی از فعالیت ه ــوان یک ــه عن ب
بــه مخاطــب عرضــه کــرد. ]28[ بــه ایــن 
نمایشــگاه ها  از  بهــره  بــا  دیزنــی  ترتیــب 
بــا  همچنیــن  و  گوناگــون  دهکده هــای  و 
حمایت هــای مالــی متعــدد موفــق بــه طراحــی  
ــه  ــن مجموع ــف ای و احــداث بخش هــای مختل
ــه پیوســت  ــن مطلــب کــه ب شــد. در ادامــۀ ای
ــم  ــت، خواهی ــده اس ــه ش ــماره اضاف ــن ش ای
دیــد کــه هرکــدام از پنج بخــش دیزنی لنــد 
چــه ویژگی هایــی در دهــۀ 1950 داشــتند، 
طراحــی و ساخت شــان متٔاثــر از چــه جریانــات 
ــی  ــه تبعات ــان چ ــود و احداث ش ــی ب و الگوهای
دنبــال داشــت. بــه  آمریــکا  را در جامعــۀ 
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اخیــر  ســدۀ  خیالــِی  ادبیــات   
ــتوار  ــتانی اس ــۀ داس ــر دو مجموع ــک ب بی ش
اســت؛ یکــی از آنهــا را جــی.آر.آر تالکیــن ]1[   
ــه گانۀ  ــه س ــت ک ــتم نوش ــرن بیس ــۀ ق در نیم
ــهورتر  ــان مش ــا ]2[  در آن می ــاب حلقه ه ارب
اســت و دیگــری مجموعــۀ هــری پاتــر]3[ 
ــه او آن  ــت ک ــگ]4[ اس ــی. رولین ــر جی.ک اث
ــا  ــت و ت ــتم نوش ــرن بیس ــر ق ــۀ آخ را در ده
امــروز ادامــه دارد. هــر دو اثــر کــه حاصــل کار 
نویســندگان انگلیســی هــم هســت، بــر گســترۀ 
ــان  ــند در جه ــه پس ــگ عام ــیعی از فرهن وس
تأثیــر گذاشــته اند. بدیهــی اســت معمــاری در 

ــته. ــی داش ــش اساس ــار نق ــن آث ــق ای خل
شــاعر،  نویســنده،  تالکیــن،   
ــا  ــل بریتانی ــگاِه اه ــتاد دانش ــناس و اس لغت ش
اســت که رشــته  افســانۀ ]5[ او بزرگترین اثرش 
اســت. مشــهورترین کتاب هــای ایــن مجموعــه، 
هابیــت: آنجــا و بازگشــت دوبــاره )1937(

ــا)1955-1954(  ــاب حلقه ه ــه گانۀ ارب ]6[، س
رشــته  اســت.   ]7[)1977( ســیلماریلیون  و 
فیلــم،  ده هــا  الهام بخــش  او   افســانه های 
و  رایانــه ای  بازی  هــای  موســیقی،  کتــاب، 
ــش  ــه پی ــت. اگرچ ــر اس ــره در دورۀ معاص غی
ــق ــانه خل ــم افس ــر ه ــندگان دیگ از او  نویس
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کرده انــد امــا موفقیــت و تأثیرگــذاری آثــار 
ــا لقــب »پــدر  ــا او را ب او ســبب شــده  اســت ت
ادبیــات خیالــی معاصــر« بشناســند. ]8[   پــس 
از مرگــش، پســرش کریســُتفر تالکیــن ]9[  
ایــن رشــته  افســانه را تکمیــل کــرد و  برداشــت 
ســینمایی پیتــر جکُســن ]10[ در آغــاز ســدۀ 
21 میــادی ســبب شــهرت هرچــه بیشــتر آن 

شــد.
عظیــم  رشــته  افســانه  ایــن   
پوشــش  را  گســترده ای  داســتان های 
ــاِن  ــن جه ــرای ای ــی ب ــن حت ــد. تالکی می ده
نوشــته  هــم  آفرینــش  اســطورۀ  مخلــوق، 
ــی]11[  ــرزمین میان ــان ، س ــن جه ــت؛ ای  اس
نــام دارد. منتقــدان ادبــی ایــن اثــر را نمونــه ای 
ــی]12[  ــردازی حماس ــی خیال پ ــبک ادب از س
در  می داننــد؛  علیــا]13[  خیال پــردازی  یــا 
ــق  ــی بخــش اعظــِم جهــاِن خل ــۀ ادب ــن گون ای
 شــده، زادۀ ذهــن نویســندۀ آن اســت و ارتبــاط 
مســتقیمی بــا جهــان واقعــی نــدارد.  ســرزمین 
میانــی، جایــی در گذشــته های دور زمیــن 
اســت، زمانــی کــه نــه فقــط مــردان]14[ 
ــا  ــا]16[، هابیت ه ــا]15[، الف ه ــه دورف ه بلک
ــتند.  ــن می زیس ــر روی زمی ــا ب ــر نژاده و دیگ
ــن ــتان ای ــهورترین  داس ــا، مش ــاب حلقه ه ارب
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مجموعــه، شــرح ســفر چهــار هابیــت، دو 
ــف و یــک جادوگــر  ــک ال مــرد، یــک دورف، ی
ــدرت  ــۀ ق ــود کــردن حلق ــرای ناب ــه ب اســت ک
ــی  ــرزمین میان ــرِق س ــُرُدر]17[ در ش ــی م راه
ــده  ــق  ش ــان خل ــن جه ــًا ای ــوند. طبیعت می ش
ــب معمــاری و  ــا فرهنگ هــای مختلفــش طال ب

ــت.  ــدام از آن   هاس ــر ک ــوع ه ــای مصن فض
کاربــرد معمــاری در ایــن رشــته  افســانه را 
بخــش  داد.  توضیــح  مثالــی  بــا  می تــوان 
ــاب  ــه گانۀ ارب ــت و س ــی هابی ــن و پایان آغازی
ــا  ــرزمیِن هابیت ه ــایر]18[، س ــا در ش حلقه ه
ــای  ــتین توصیف ه ــب نخس ــذرد و مخاط می گ
می خوانــد.  اینجــا  در  را  تالکیــن  معمارانــۀ 
هابیت هــا نــژادی شــبیه بــه انســان ها بــا جثــۀ 
کوچــک هســتند کــه معمــواًل کاری بــا حوادث 
ــد  ــح می دهن ــد و ترجی ــی ندارن ــرزمین میان س
شــیوۀ زندگــی خودشــان را حفــظ کننــد. آنهــا 
ــد  ــی می کنن ــن زندگ ــوراخ هایی در زمی در س
ــا  ــۀ آنه ــت پنهان کاران ــا طبیع ــااًل ب ــه احتم ک
در ارتبــاط اســت. تالکیــن ایــن ویژگــی را 
مرتبــط بــا دوســتی نزدیــک هابیت هــا بــا 
ــاری  ــی در معم ــه خوب ــه ب ــد ک ــن می دان زمی
آنهــا هــم بــه چشــم می خــورد. خانه هــای 
تپه هاســت  دل  در  ســوراخ هایی  هابیت هــا 
ــوان مــرز بیــن طبیعــت  ــه ســختی می ت کــه ب
و ســاختمان را در آنهــا دیــد. معمــارْی بــر 
ــن  ــاختمان در ذه ــروزه از س ــه ام ــاف آنچ خ
ــا  ــه ب ــدارد بلک ــرار ن ــن ق ــر روی زمی ــم، ب داری
آن ترکیــب شــده اســت. وجوهــی ماننــد 
ــه  ــد ک ــا می فهمان ــه م ــره ای ب ــای دای پنجره ه
ــه  ــا ب ــت ام ــی نیس ــا واقع ــاری هابیت ه معم
کار بــردن طیــف رنــگ قهــوه ای، ســازۀ چوبــی 
ــر  ــش هن ــادآور جنب ــاز ی ــان دست س و مبلم
و پیشــه]18[ اســت. جنبشــی کــه در اواســط 
قــرن نوزدهــم در بریتانیــا بــه وجــود آمــد و تــا 

تصویر1. خانۀ یک هابیت با تصویرگری تالکین

تصویر2. قسمتی از سرزمین هابیت ها با تصویرگری تالکین

تصویر3. ماکت قلعۀ هاگوارتز در فیلم هری پاتر
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نوجوانــی  پاتــر  هــری    
ــری  ــوزادی اش جادوگ ــان ن ــه در زم ــت ک اس
قصــد کشــتن او را داشــته  اســت امــا فــداکاری 
ــات  ــر ]20[ نج ــم ُولُدُم ــادرش او را از طلس م
می دهــد. هــری بعــد از آن پیــش خالــه و 
شــوهرخاله اش بــزرگ می شــود و در تولــد 
یــازده ســالگی اش درمی یابــد کــه جادوگــر 
ــون  ــوم و فن ــه مدرســۀ عل ــد ب اســت و می توان
قســمت  بــرود.  هاگوارتــز]21[  جادوگــری 
مدرســه  همیــن  در  داســتان  از  عمــده ای 
ــه  ــۀ پیشــین ک ــر خــاف مجموع ــذرد. ب می گ
خیال پــردازی  از  نمونــه ای  را  آن  منتقــدان 
ــبک  ــزو س ــر ج ــری پات ــتند، ه ــا می دانس علی
دســته بندی  ســفلی]22[  خیال پــردازی 
ــق  ــن ســبک خل ــدِی ای می شــود. ویژگــی کلی
جهانــی در جهــان واقعــی اســت؛ یعنــی جهــان 
ــران،]23[  ــان جادوگ ــگ، جه ــدۀ رولین خلق ش
ماســت.  جهــان  همیــن  از  پنهانــی  رویــۀ 
ــازار  ــه، بانــک، ب جادوگــران هــم مثــل مــا خان
و مدرســه دارنــد بــا ایــن تفــاوت کــه رولینــگ 
چاشــنی جــادو را بــه آنهــا اضافــه کــرده  اســت.

ــان  ــد جه ــم، مانن ــان ه ــن جه در ای  
ــان  ــرای نش ــت آویزی ب ــاری دس ــن، معم تالکی
شــده  جادوگــران  فرهنگــی  فضــای  دادن 
بناهــای ســنگی   اســت. خانه هــای کهنــه، 
یــا چوبــی عظیــم، لباس هــای منــدرس و 
ــان  ــوح نش ــه وض ــه ب ــگ  و رو رفت ــان رن مبلم
می دهــد کــه جامعــۀ جادوگــران تحــت تأثیــر 
ــر  ــی در ســدۀ اخی ــان غیرجادوی ــرات جه تغیی
ــن  ــا در ای ــن بن ــت. مهم تری ــه  اس ــرار نگرفت ق
ــون  ــوم و فن ــۀ عل ــتانی، مدرس ــۀ داس مجموع

جادوگــری هاگوارتــز اســت.
مدیــر مدرســۀ هاگوارتــز یــک بــار در داســتان 
گفتــه بــود: »در هاگوارتــز همیشــه بــه کســانی 
کــه درخواســت کننــد کمــک داده می شــود.« 

بــه  بیســتم  ســدۀ  آغازیــن  دهه هــای 
ــن هــم رســید.  ــا و ژاپ ــکای شــمالی، اروپ آمری
ــا  ــوان ب ــی را می ت ــد صنعت ــش ض ــن جنب ای
از  ایده گیــری  ساده زیســتی،  بــر  تأییــدش 
ــتی و  ــع دس ــتفاده از صنای ــک،  اس ــر گوتی هن

تزئینــات بســیارش شناســایی کــرد.
اگرچــه خاقیــت تالکین در اســتفاده   
از معمــاری بســیار گســترده تر از آنچــه در بــاال 
گفتــم اســت امــا همیــن یــک مثــال می توانــد 
ــن از  ــه اســتفادۀ تالکی ــه چگون ــد ک نشــان ده
ــرای  ــت ب ــته  اس ــاری توانس ــای معم توصیف ه
ــی کــه در ذهــن اوســت، فرهنــگ خلــق  جهان
کنــد. تالکیــن آگاهانــه از مصالــح، رنــگ و 
مبلمــان بهــره جســته  اســت تــا بتوانــد تصویــر 
موجوداتــش  فرهنــگ  از  محکمــی  ذهنــی 
بســازد بــه طــوری کــه بی گمــان در نخســتین 
ــاری ای  ــۀ معم ــد گون ــس می توان ــر ک ــگاه ه ن
کــه می بینــد را بــا هــر یــک از نژادهــا مرتبــط 
ســازد. تأکیــد او بــر ایــن ویژگی هــای مختــص 
هــر یــک از ایــن گونه هــای معمــاری، اهمیــت 
ــت  ــاری در هوی ــش معم ــی و نق ــوع فرهنگ تن
ــزد تالکیــن را نشــان می  دهــد. هــر فرهنــگ ن

]19[
مجموعــۀ داســتانی خیال پــردازی   
ــورد  ــیار م ــر بس ــدۀ اخی ــه در س ــری ک دیگ
پاتــر  هــری  مجموعــۀ  بوده اســت،  توجــه 
اســت. بدنــۀ اصلــی ایــن مجموعــه هفــت 
ــندۀ  ــگ، نویس ــی رولین ــت. جی.ک ــاب اس کت
انگلیســی خالــق ایــن مجموعــه اســت. در 
ــم  ــتین فیل ــا نخس ــان ب ــم زم ــال 2001 ه س
ــه  ــم از مجموع ــتین فیل ــا، نخس ــاب حلقه ه ارب
ــد  ــا چن ــد. بعده ــر ش ــم منتش ــر ه ــری پات ه
فیلــم، بــازی رایانــه ای، کتــاب، انیمیشــن و یــا 
حتــی یــک پــارک بــر اســاس مجموعــۀ اصلــی 

ــد. ــاخته ش س



21

امــا بعدهــا جملــه اش را بــه :»در هاگوارتــز 
ــد  ــش را دارن ــه لیاقت ــانی ک ــه کس ــه ب همیش
ــد.  ــر می ده کمــک داده می شــود.« ]24[ تغیی
همیــن جملــه و ویژگی هایــی کــه در بــاال 
ــه  ــه ب ــم قلع ــه بفهمی ــت ک ــی اس ــم کاف گفت
ــد،  ــل می کن ــده عم ــود زن ــک موج ــۀ ی مثاب
تصمیم گیــری می کنــد و فقــط پس زمینــۀ 

ــت. ــتان نیس داس
کتــاب  دومیــن  در  آنچــه  طبــق   
مجموعــه گفتــه می شــود چهــار جادوگــر 
را  هاگوارتــز  پیــش  ســال   1000 حــدود 
تیــزه دار،  قوس هــای   ]25[ ســاخته اند. 
ــنگی،  ــد س ــای بلن ــزرگ، برج ه ــای ب پنجره ه
طاق هــای  مرکــزی،  کوچــک  حیاط هــای 
ــان  ــده نش ــخ یادش ــراه تاری ــه هم ــده دار ب دن
ــک  ــای گوتی ــک بن ــز ی ــه هاگوارت ــد ک می دهن
ــز  ــم هاگوارت ــینمایی ه ــت س ــت. در برداش اس
شــمایل یــک قلعــۀ گوتیــک را دارد و عناصــری 
ــم.  ــم در آن می بینی ــک ه ــاری ُرمانس از معم
ــه آن  ــم دارد ک ــی ه ــز ویژگی های ــا هاگوارت ام
ــد.  ــاوت می کن ــی متف ــۀ گوتیک ــر قلع ــا ه را ب
ســقف تــاالر اصلــی تصویــری از آســمان بیــرون 
ــر ــه نظ ــه ب ــوری ک ــه ط ــد ب ــاب می کن را بازت

تصویر4. سقف تاالر اصلی هاگوارتز در یک شب برفی در فیلم هری پاتر و تاالر اسرار

می رســد ایــن تــاالر ســقف نــدارد گاهــی هــم 
ــل  ــخاص داخ ــوای اش ــال و ه ــه ح ــقف ب س
ــز  ــد. هاگوارت ــاالر عکس العمــل نشــان می ده ت
142 راه پله هــا دارد کــه همیشــه در حــال 
جالب تریــن  از  یکــی  هســتند.  جابه جایــی 
ــا]26[  ــاق نیازمندی ه ــز، ات ــای هاگوارت فضاه
اســت. ایــن اتــاق کــه مــکان مشــخصی نــدارد، 
هــرگاه کســی واقعــًا بــه آن نیــاز داشــته باشــد، 
می گوینــد  این هــا  همــۀ  می شــود.  ظاهــر 
ــتان ها  ــر داس ــت. اگ ــر اس ــه انعطاف پذی مدرس
و  فرهنگ هــا  بازتاب دهنــدۀ  را  قصه هــا  و 
گفــت بشــود  بدانیــم شــاید  آرمان هایــش 

ــش را  ــان نق ــم هم ــا ه ــی آنه ــارِی خیال معم
دارنــد. شــاید مثــل رشــته  افســانۀ تالکیــن به ما 
یــادآوری کننــد نقــش معمــاری چــه می توانــد 
ــل  ــگ تخی ــل داســتان ها رولین ــا مث باشــد و ی
ــرورد.  ــا در امکان هــای یــک ســاختمان را بپ م
شــاید بگوییــد همــۀ این هــا فقــط خیــال 
اســت و در ذهــن نویســندگان و خیال پــردازان 
ــر  ــُدر]27[، مدی ــوِل دامِبل ــه ق ــا ب می گــذرد. ام
مدرســۀ هاگوارتــز: »البتــه کــه این هــا در ســر 
تــو اتفــاق می افتــد، هــری، امــا چــرا بایــد بــه 
ایــن معنــی باشــد کــه واقعــی نیســت؟«]28[
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ـــــمهدیوانهایم،من ـــــمهدیوانهایم،منـ ـ
دیوانـــهام،تـــودیوانـــهایدیوانـــهام،تـــودیوانـــهای
اگـــردیوانـــهنبـــودیکـــهاگـــردیوانـــهنبـــودیکـــه
نمیآمـــدی!« اینجـــا نمیآمـــدی!«بـــه اینجـــا بـــه

هـ
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در یکــی از عصرهــای تابســتان ســال   
 ]1[ چارلز.التویج.داگســن  میــادی،   1862
ــد،  ــفورد ش ــگاه آکس ــش در دانش وارد آپارتمان
ــدش  ــت بلن ــفید، ک ــلوار س ــری، ش کاه حصی
ــردش در  ــای گ ــوم روزه ــاس مرس ــه لب را ک
ــه  ــاس خان ــا لب ــود ب ــا ب ــه ویکتوری ــان ملک زم
ــت و  ــرش نشس ــز تحری ــت می ــرد. پش عوض ک
در دفتــر خاطــرات روزانــه اش نوشــت: »امــروز 
بعدازظهــر بــا خواهــران لیــدل ]2[ قایــق 
ســواری کردیــم.« امــا بــه ایــن اشــاره ای نکــرد 
ــام آلیــس  ــه ن کــه یکــی از خواهــران لیــدل ب
ــن  ــای داگس ــت: »آق ــواری گف ــق س ــت قای وق

ــد.« ــه بگویی ــان قص ــًا برایم لطف
ــفورد  ــگاه آکس ــی دانش ــتاد ریاض ــن اس داگس
از مشــتاقان  و  زبــان داشــت  لکنــت  بــود. 
ــم  ــرن نوزده ــی در ق ــور عکاس ــدۀ نوظه پدی
ــس در  ــندۀ »آلی ــن نویس ــود. داگس ــادی ب می
ــش  ــان خواننده های ــب« در می ــرزمین عجای س
ــود. او  ــناخته می ش ــس کارول ]3[ ش ــه لویی ب
ــواده  ــوان پســر اول خان ــه عن ــی اش ب در کودک
ــش  ــا و برادران ــداری از خواهره ــئول نگه مس
ــازی  ــت و ب ــه می گف ــا قص ــرای آن ه ــود. ب ب
در  می کــرد.  سرگرمشــان  و  می ســاخت 
ــودکان ــردن ک ــرگرم  ک ــز از س ــالی نی بزرگس

لــذت می بــرد، آن هــا نیــز در مقابــل او را 
دوســت داشــتند؛ آپارتمــان کارول در دانشــگاه 
از  پــر  بــود؛  کــودکان  بهشــت  آکســفورد 
عروســک و اســباب بــازی. در میــان اطرافیــان 
ــه  ــود ک ــن نب ــراً کســی مشــتاق ای کارول ظاه
ــه  ــرد. در نتیج ــرار گی ــن او ق ــر دوربی در براب
اســتاد  ایــن  از  می توانیــم  انتظــاری  چــه 
ــه  دانشــگاه عاشــق عکاســی داشــته باشــیم ک
ــوع  ــود؟ موض ــز ب ــودکان نی ــق ک ــا عاش از قض
ــخصی  ــوی ش ــگ و ب ــای کارول رن در عکس ه
داشــت و بیشــتر عکس هایــش از کــودکان 
ــان  ــود. در می ــال ب ــای خردس ــر بچه ه و دخت
ــرد،  ــی می ک ــا عکاس ــه او از آن ه ــی ک کودکان
خواهــران لیــدل حضــوری پررنــگ داشــتند. از 
تفریحــات مــورد عاقــۀ کارول گردش هــای 
ــا خواهــران  ــاه و پیک نیــک برگزارکــردن ب کوت
ــراه  ــفرها هم ــن س ــی از ای ــود. در یک ــدل ب لی
ــا لورینــا شــارلوت ]4[ و آلیــس و ادیــت ]5[  ب
در امتــداد رودخانــۀ تیمــز ]6[ لوییــس شــروع 
بــه قصه ســرایی بــرای دخترهــا کــرد و آلیــس 
قهرمــان داســتانش را یــک  راســت در ســوراخ 
خرگــوش فرســتاد. آلیــس بهــت زده پشــت ســر 
ــان دشــت گل هــای  ــاد، از می خرگــوش راه افت
ــت زد و وارد ــوراخ جس ــد، درون س ــا دوی مین

لوییسوآلیسلوییسوآلیس
دردر

سرزمینخیـالسرزمینخیـال

هیلداحسنیهیلداحسنی
بهشــتی شــهید دانشــگاه ایــران، معمــاری مطالعــات فارغالتحصیــل
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در  ایــن جســت  شــد.  عجایــب  ســرزمین 
ــد  ــرزمینی جدی ــه س ــتان کارول پرشــی ب داس
بــود. ســرزمینی کــه او بــرای آلیــس خلق کــرد. 
مســیر دسترســی بــه ســرزمین عجایــب داالنی 
چــاه  ماننــد بــود بــا دیواره هایــی کــه پــر بــود 
ــیائی   ــاب و اش ــروف و کت ــا ظ ــی ب از گنجه های
ــی  ــرش، ماجراجوی ــن پ ــای ای ــر. در انته دیگ

ــاز شــد. ــب آغ آلیــس در ســرزمین عجای
ــزرگ و  ــاالری ب ــا ت ــس ب ــورد آلی ــن برخ اولی
ــا دور  ــاه کــه دور ت ــا طاقــی کوت ــود ب طویــل ب
آن درهــای زیــادی قــرار داشــت. ســوراخ قفــل 
ــی  ــا خیل ــود ی ــزرگ ب ــی ب ــا خیل ــا ی ــن دره ای
کوچــک. بــرای عبــور از ایــن درهــا بایــد تغییــر 
انــدازه مــی داد. آلیــس کلیــدی طایــی در ایــن 
تــاالر پیــدا کــرد کــه دری کوچــک بــه ارتفــاع 
ــی  ــرد. راهروی ــاز می ک ــانتی متر را ب ــار س چه
ــود. او در انتهــای ایــن  دیگــر پشــت ایــن در ب
راهــرو باغــی دیــد و عزمــش را جــزم کــرد کــه 

ــاغ رویایــی برســد. ــه آن ب هرطــور شــده ب
ــرو و  ــی راه ــا چندتای ــتان ب ــای داس ــا این ج ت
داالن رو بــه رو شــدیم. شــاید نتیجــه بگیریــم 
کــه ســرزمین عجایب شــهر داالن هــا و راهروها 
ــا و  ــده در این ج ــای پراکن ــا خانه ه ــت. ام اس
ــاد  ــدام ابع ــه هرک ــرزمین ک ــن س ــای ای آن ج
متفاوتــی بــا دیگــری دارنــد می توانــد نظرمــان

را عوض کنــد. یکــی از ایــن خانه هــا خانــۀ 
خرگــوش اســت؛ خانــه ای نقلــی و تــر و تمیــز 
ــوش«  ــام »خرگ ــاک برنجــی آن ن ــه روی پ ک
ــه، ــه خان ــا ورود ب حــک شــده اســت. آلیــس ب

به طــرز  و  می نوشــد  را  دیگــری  شیشــۀ 
ــا  ــد ت ــدن می کن ــه بزرگ ش ــروع ب ــی ش عجیب
ــش  ــاق بازوی ــرای جا شــدن در ات ــه ب ــی ک جای
را از پنجــره بیــرون می بــرد و پایــش را داخــل 
دودکــش بخــاری دیــواری می کنــد. در نهایــت 
بــا خــوردن شــیرینی ای کــه در ایــن اتــاق پیــدا 
از  می توانــد  و  می شــود  کوچــک  می کنــد 
ــوش  ــۀ خرگ ــس از خان ــود. پ ــارج ش ــا خ آن ج
ــا خــود فکــر می کنــد:  ــه جنــگل مــی رود و ب ب
ــوارۀ عــادی ام برگــردم  ــد و ق ــه ق ــد ب »االن بای
و بعــد خــودم را بــه آن بــاغ قشــنگ برســانم.« 
ــرد؟  ــزرگ می ک ــود را ب ــد خ ــه بای ــا چگون ام
ــا  ــا چــه چیــزی؟ ب ــد می خــورد. ام چیــزی بای
ــِی قلیان کشــی کــه  پیشــنهاد کــرِم ابریشــِم آب
ــود  ــته  ب ــگل نشس ــط جن ــی در وس روی قارچ
ــک ســمت از  ــا خــوردن ی ــه ب متوجــه  شــد ک
ــوردن آن ســمت  ــا خ ــاه و ب ــدش کوت ــارچ ق ق
دیگــر بلنــد می شــود. او متوجــه شــد کــه 
ــن ســرزمین  ــر ترددکــردن در ای ــرای راحت ت ب
ــر  ــریع تغیی ــاز س ــع نی ــد در مواق ــد بتوان بای
ــارچ ــرف ق ــه از دو ط ــد. در نتیج ــدازه بده ان

تصویر.2 آلیس لیدل، عکس از لوییس کارول.تصویر1. آلیس لیدل وخواهران لیدل، عکس از لوییس کارول.
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ــا  ــه ای ب ــه خان ــپس ب ــت. س ــداری برداش مق
ارتفــاع تقریبــًا 1.5 متــر رســید؛ خانــۀ دوِشــس 
ــس  ــی اش! آلی ــپز عصبان ــان و آش ــۀ گری و بچ
تصمیــم گرفــت بــرای اینکــه ســاکنان خانــه را 
ــت  ــه در دس ــی ک ــد از قارچ ــرک نکن ــره ت زه
راســت داشــت بخــورد و پــس از تغییــر قــدش 
بــه خانــه نزدیــک شــود. خانــۀ بعــدی ای کــه او 
بــا آن مواجــه  شــد خانــۀ خرگــوش فروردینــی 
ایــن خانــه شــکل دو  بــود؛ دودکش هــای 
خزه پــوش  ســقفی  و  بودنــد  دراز  گــوِش 
داشــت. خانــه آن قــدر بــزرگ بــود کــه بــرای 
ــورد  ــش خ ــت چپ ــارچ دس ــم از ق ورود، کم ک
تــا ابعــادش بــزرگ و هــم انــدازۀ خانــه شــود. 
پــس از اینکــه آلیــس مراســم عصرانــه بــا کاه 
فــروش دیوانــه و خرگــوش فروردینــی را تــرک 
ــگل  ــای جن ــی از درخت ه ــۀ یک ــرد در بدن ک
دری را دیــد. ایــن در بــه تــاالر بــزرگ و طویــل 
بــه عبارتــی  راه داشــت.  ابتــدای داســتان 
ــه آن  ــس ب ــه آلی ــرای این ک ــود ب ــری ب میان ب
تــاالر راه پیــدا  کنــد. او رمــز عبــور از ســرزمین 
عجایــب را کــه خــوردِن آن قــارچ جنگلــی بود، 
مــی دانســت و اکنــون یــک قــدم بــه هدفــش 
ــده  ــر ش ــی نزدیک ت ــاغ رویای ــه ب ــیدن ب و رس
بــود. گویــا ایــن بــاغ محــل بــازی کروکــه ]8[ 
ــراد ایــن ســرزمین نیــز در ــود و اف ــا ملکــه ب ب

بــازی  البتــه زمیــن  آن شــرکت داشــتند. 
کروکــه ]8[ هــم ماننــد چیزهــای دیگــر آن جــا، 
ــه  ــر از چال ــی پ ــود؛ زمین ــب ب ــب و غری عجی
چولــه و پســتی بلنــدی. توپ هــای بــازی 
ــا،  ــوب آن ه ــد، چ ــده بودن ــای زن جوجه تیغی ه
ــا و ســربازها کــه  ــده، حلقه ه فامنیگوهــای زن
ــن  ــا روی زمی ــت  و پ ــار دس ــده و چه دوال ش
ــه  ــه ب ــس از اینک ــس پ ــد. آلی ــاق  زده  بودن ط
بــاغ رســید و شــاهد وقــوع بــازی بــود بــا خــود 
زمزمــه می کــرد: »آن وقــت کــه قصه هــای 
شــاه پریــان می خوانــدم خیــال می کــردم 
ــد. حــاال خــودم وســط یکــی از  واقعیــت ندارن
همــان قصه هــا گیــر افتــاده ام. دربــارۀ مــن هــم 
بایــد قصــه بنویســند. حتمــًا بایــد بنویســند.«

ــای  ــا معم ــدن ب ــه ش ــس از مواج پ  
راهروهــا و داالن هــا و خانه هــای کوتــاه  و بلنــد 
ایــن ســرزمین، نکتــۀ عجیب تــر ایــن بــود 
کــه فضاهــا بــدون منطــق و نظــم یــا سلســله 
 مراتبــی نســبت بــه هــم قــرار داشــتند. ممکــن 
بــود یــک دفعــه ظاهــر شــوند و ثانیــه ای بعــد 

ــند! ــا نباش ــر آن ج ــربرگردانی و دیگ س
ــواب  ــی خ ــب وقت ــود کارول اغل ــول خ ــه ق ب
می بینیــم تردیــدی در واقعــی بودنــش نداریــم. 
خــواب دنیــای خــاص خــود را دارد. همان قــدر 
واقعــی بــه نظــر می رســد کــه دنیــای بیــداری.

بــود.  همین طــور  هــم  عجایــب  ســرزمین 
دیوانــه وار  نظرمــان  در  کــه  همان قــدر 
می رســید ممکــن بــود عــادی و واقعــی باشــد، 

چیــزی از جنــس خیــال.
آنچــه کــه آدم هــا و شــخصیت ها   
ــه  ــاخت، ریش ــرزمین را س ــن س ــات ای و اتفاق
در خاطــرات لوییــس بــا خواهــران لیــدل 
ــرن  ــس ق ــۀ انگلی ــج در جامع ــای رای ــا باوره ی
نوزدهــم داشــت؛ کاه فــروِش داســتان در اصــل 
مــردی بــود بــه نــام تئوفیلــوس کارتــر ]9[ کــه 

تصویــر3. تصویرپردازی هــای جــان تنیــل بــرای کتــاب آلیــس 
در ســرزمین عجایــب
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ــی کارول و  ــل زندگ ــفورد و مح ــک آکس نزدی
دخترهــا زندگــی می کــرد. ایــن مــرد بــه 
»کاه فــروش دیوانــه« هــم معــروف بــود، 
ــس،  ــد آلی ــخ تول ــه تاری ــتانش ب کارول در داس
ــد  ــارت لبخن ــد. عب ــاره می کن ــی اش ــارم ِم چه
ــی  ــایری ]10[ اصطاح ــۀ ِچش ــل گرب زدن مث
ــه کار می رفــت.  ــاد ب ــان زی ــود کــه در آن زم ب
ــت  ــتان اس ــای انگلس ــی از ایالت ه ــایر یک ِچش
ــن  ــد در ای ــا لبخن ــه ای ب ــا گرب ــاد شــیر ی و نم
ــر تابلوهــا و ســردرها زیــاد بــه چشــم  ایالــت ب
می خــورد. گربــۀ پیوســته خنــدان کارول از 
همــان ایالــت آمــده اســت. یــا اینکــه دو تــا از 
ــروش  ــتان؛ کاه ف ــۀ داس ــخصیت های دیوان ش
و خرگــوش فروردینــی در زمــان کارول و در 
ــی  ــاد دیوانگ ــع نم ــی آن موق ــۀ انگلیس جامع

ــد. ]11[ بودن
نــو،  دنیایــی  ســاخت  بــا  کارول   
خــودش، آلیــس لیــدِل ده ســاله و خواننــدگان 
قصــه را در حوضچــۀ خیــاالت رهــا کــرد. 
تصویر4. تصویرگر: جان تنیلاو در داســتانش چیــزی را نقــل کــرد کــه
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ــده  ــودک برآم ــک ک ــب ی ــتی از قل ــه  درس ب
 بــود. ســرزمینی ســاخته  شــده از رویاهــا و 
ــای  ــا دنی ــه. کارول ب ــای کودکان خیال پردازی ه
ــه  ــت ب ــی توانس ــود و به خوب ــنا ب ــودکان آش ک

ــد. ــت ببخش ــرزمینی هوی ــن س چنی
ــه  ــود ک ــی ب ــب جای ــرزمین عجای س  
و  فنجان هــا  به هم خــوردن  صــدای  آن  در 
ــد  ــه مانن ــد!« ملک ــش نکنی ــای »اعدام فریاده
آواهایــی عــادی بــه گــوش می خــورد. در 
ایــن ســرزمین خرگــوش چشــم صورتــی و 
ــا  ــدام ب ــت م ــه دس ــاعت ب ــوش و س جلیقه پ
ــایری  ــۀ چش ــود، گرب ــردد ب ــال ت ــه در ح عجل
ماننــد روح ناظــر بــر همه جــا بــا لبخنــد 
معلقــش پرســه مــی زد. خانه هــا و فضاهــا 
هیــچ کــدام ابعــاد برابــری نداشــتند، ایــن شــهر 
ــود  نقشــه و نظمــی نداشــت. هــر آن ممکــن ب
ــود  ــی و پشــت ســرت ناب ــرک کن ــی را ت فضای
شــود و چنــد ســاعت بعــد دوبــاره ســر راهــت 
ســبز شــود. موقعیــت ســرزمین عجایــب جایــی 
در میــان خیــاالت کارول و آلیــس بــود یــا 
ــه آلیــس ــۀ چشــایری خطــاب ب ــول گرب ــه ق ب
»همــه دیوانه ایــم، مــن دیوانــه ام، تــو دیوانــه ای 
اگــر دیوانــه نبــودی کــه بــه اینجــا نمی آمدی!«

منابع:
آلیــس در ســرزمین عجایــب.  لوییــس، کارول.   .]1[
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شــاعران  نویســندگان،  از  برخــی   
اثــری جدیــد،  بــرای خلــق  فیلم ســازان  و 
بلکــه  خیالــی  شــخصیت های  تنهــا  نــه 
می آفریننــد؛  نیــز  خیالــی  روســتاهای 
ــانی از آن هــا  ــوان نش ــه نمی ت ــی ک مکان های
ــاخت  ــرد. س ــدا ک ــی پی ــۀ جغرافیای ــر نقش ب
اشــکال  بــه  شــخصیت  ســاخت  و  مــکان 
ــد پیشــرفت  گوناگــون، متمــم یکدیگــر در رون
ــا  ــن معن ــه ای ــای داســتانی هســتند؛ ب ماجراه
ــی در  ــتان، مجال ــی مشــخص در داس ــه جای ک
ــرل  ــه کنت ــد ک ــرار می ده ــار نویســنده ق اختی
ــر ســاخت شــخصیت های داســتان  بیشــتری ب

]1 [ داشته باشــد.
ــزرگ  ــندگان ب ــی از نویس ــل توجه ــداد قاب تع
جهــان، ازجملــه نویســندگان آمریــکای التیــن، 
جاده هــا،  دقیــق  ترســیم  بــا  را  روســتایی 
ــد  ــق کرده ان خانه هــا و تعــداد جمعیــت آن خل
کــه بــه شــدت در خواننــده، احساســی از 
جنــس بــاور بــه وجــود می آورنــد؛ روســتاهایی 
ــد، در  ــای مدی ــا مدت ه ــب ت ــان اغل ــه نامش ک
ذهــن خواننــده حــک می شــود. روســتای 
»ماکونــدو« ]2[ در رمــان »صدســال تنهایــی« 
ــاخته  ــز«]3[ س ــیا مارک ــل گارس ــه »گابری را ک
از یکــی  می تــوان  اســت،  پرداختــه  و 

روســتاهای  روســتاهای  موفــق  نمونه هــای 
خیالــی دانســت.

ــی  ــال تنهای ــد س ــان ص ــتان رم داس  
در یکــی از شــبهه جزایــر کشــورهای آمریــکای 
جنوبــی آغــاز و ایــن تنهایــی صدســاله در 
ــام »ماکونــدو« روایــت  ــه ن روســتایی خیالــی ب
دهکــدۀ  پدیــد  آمــدن  ماجــرای  می شــود. 
ماکونــدو بــه ایــن صــورت اســت کــه پســرعمو 
ــو  ــوزه آرکاردی ــای خ ــا نام ه ــی ب و دخترعموی
بوئندیــا ]4[ و اورســا آیگــواران ]5[ باهــم 
ازدواج می کننــد. اورســا بــر اســاس بــاور 
ــه ای  ــی، بچ ــل ازدواج فامیل ــه حاص ــوم ک عم
بــا دم تمســاح خواهــد بــود، از بچــه دار شــدن 
دوری مــی ورزد و همیــن امــر ســبب تمســخر 
ــر  ــک روز ب ــه ی ــا اینک ــردد؛ ت ــی ده می گ اهال
ســر همیــن طعنه هــا، خــوزه بــا یکــی از 
ــی ده درگیــر می شــود و او را بــه قتــل  اهال
بــه  وی  اتفــاق،  ایــن  از  پــس  می رســاند. 
ــود، از آن  ــایۀ خ ــد همس ــر و چن ــراه همس هم
ده مهاجــرت می کنــد. آنــان کوهســتان های 
طــی  را  رودخانه هــا  و  دشــوار  و  ســخت 
ــوزه  ــان خ ــرت، ناگه ــن مهاج ــد و ضم می کنن
ــار  ــناخته، ب ــی ناش ــرد در مکان ــم می گی تصمی
ــام ــا ن ــود را ب ــتای خ ــد و روس ــت بیفکن اقام

روســتاییبــرآبســاختهروســتاییبــرآبســاخته
ــه... ــه...وبربادرفت وبربادرفت

پریساتاکیپریساتاکی
بهشــتی شــهید دانشــگاه معمــاری، ارشــد کارشناســی دانشــجوی
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»ماکوندو« پایه گذاری می کند.
ــه: »...  ــت ک ــتا آمده اس ــن روس ــف ای در توصی
ماکونــدو یــک روســتای بیســت خانــواری 
در  خانه هــا  بــود.  کاه گلــی  خانه هــای  بــا 
ســاحل رودی ســاخته  شــده  بــود کــه آب 
ــی  ــاف و صیقل ــنگ های ص زالل آن از روی س
ــبیه  ــه ش ــنگ هایی ک ــت. س ــی می گذش بزرگ
تخم هــای حیوانــات ماقبــل تاریخ بودنــد...«]6[ 
در شــرق روســتا رشــته کوهی صعب العبــور 
قــرار دارد و در ورای آن شــهر باســتانی ریوآچــا 
]7[ در ســمت جنــوب تعــدادی تــاالب بــزرگ و 
بی انتهــا وجــود دارد کــه پهنــۀ آن هــا پوشــیده 
ــۀ  ــت. برک ــزی اس ــان آب ــمانده های گیاه از پس
بزرگــی در غــرب واقــع اســت کــه بــا آب هــای 
ــا  ــزد و تنه ــم می آمی ــری در ه ــای دیگ بی انته
راه ارتبــاط روســتا بــا دنیــای بیــرون از آن، در 

ــرار دارد. ســمت شــمال ق
روســتایی  را  ماکونــدو  ترتیــب،  بدیــن 
علــت  یــا  تاریــخ  از  تصــور  بی هیچ گونــه 
ــه  ــک نقط ــودن در ی ــرای ب ــاص ب ــی خ سیاس
نــه  و  خاصــی  تفکــر  نــه  کــه  می بینیــم 
آن  مــکان  انتخــاب  بــرای  معینــی  علــت 
ــه  ــه از هم ــتایی ک ــت. روس ــته  اس ــود داش وج
طــرف در محاصــرۀ آب هاســت و بــا توجــه 
ــاید  ــاحل رود، ش ــا در س ــاخت خانه ه ــه س  ب
ــن انتخــاب،  ــه آب را در ای ــوان دسترســی ب بت
تأثیرگــذار دانســت؛ امــا بــه هــر ترتیــب، 
ــان  ــرف در می ــه ط ــود از س ــردن خ محاصره ک
آب هــا، تنهــا بــرای دسترســی بــه آب، انتخــاب 

عاقانــه ای بــه نظــر نمی رســد!
ســبب  روســتا  ایــن  خــاص  جغرافیــای 
ــا  ــه ارتباطــی ب ــا مــردم آن هیچ گون می شــود ت
اطــراف خــود نداشــته باشــند و بــرای ســالیان 
ــد.  ــی گوشــه گیر و منــزوی گردن ســال، مردمان
ــرون از روســتا،  ــا بی ــان ب ــا راه ارتباطــی آن تنه

ــتا  ــه روس ــاله ب ــه هرس ــی هســتند ک کولی های
می آینــد، اختراعــات و اکتشــافات خــود را 
بــه اهالــی روســتا نشــان  می دهنــد و بــه 
کولی هــا  ایــن  ورود  می رســانند.  فــروش 
ــد.  ــم می زن ــی را رق ــان روزگار عجیب ــرای آن ب
بــار کــه کولی هــا می آینــد، بخشــی  هــر 
از دنیــای مــدرن را بــه روســتا می آورنــد و 
ــی  ــع اهال ــدن وض ــۀ آشفته ش ــر، مای ــن ام ای
بــه نظــر می رســد کــه  روســتا می شــود. 
ــادۀ  ــنتی و س ــی س ــه زندگ ــتا ب ــردم روس م
خــود، بــه دور از هرگونــه اختراعــی عــادت 
ــرده و  ــود را بناک ــی خ ــا زندگ ــد. آن ه کرده ان
بــه دور از آشــوب های جهــان مــدرن هســتند؛ 
امــا بــا دیــدن آن کاالهــای نــو و گاهــی 
و  می شــود  مشــغول  ذهن شــان  عجیــب، 
همهمــه ای در درونشــان بــه پــا می گــردد. 
ایــن ســیل اختراعاتــی کــه بــه ســمت دهکــده 
ــه دور  ــادی و ب ــی ع ــی زندگ ــد، از طرف می آی
از فنــاوری مــردم را مختــل می ســازد و از 
ــتر  ــه بیش ــاط هرچ ــبب ارتب ــر، س ــرف دیگ ط
ــن  ــه ای ــود. ب ــرون می ش ــان بی ــا جه ــتا ب روس
ترتیــب افــراد جدیــدی نیــز از آن ســوی 
باتاق هــا بــه ماکونــدو می آینــد و متوجــه 
ــن  ــوند و ای ــدو می ش ــز ماکون ــاک حاصلخی خ
ــتا  ــه در روس ــد ک ــاب می کن ــان را مج ــر آن ام
ــد  ــتفاده کنن ــاک اس ــن خ ــد، از ای ــی بمانن باق
ــود  ــلطۀ خ ــتا را تحت س ــادۀ روس ــی س و اهال
ــت  ــرت، فعالی ــن مهاج ــۀ ای ــد. درنتیج بگیرن
ــق می گیــرد. احــداث  ــدو رون تجــاری در ماکون
شــنی،  جاده هــای  کوچــک،  فروشــگاه های 
ــه  ــری، کارخان ــون کارگاه زرگ ــی چ کارگاه های
ــه مرکــز فعالیت هــای  ــره روســتا را ب ــخ و غی ی
ــر را از  ــزاران نف ــازد و ه ــدل می س ــه مب منطق
ــد؛  ــذب می کن ــود ج ــه خ ــاف ب ــراف واکن اط
ابــدی نمی مانــد...  ایــن جنب وجــوْش  امــا 
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ــۀ  ــتا، مزرع ــازها در روس ــاخت و س ــی س در پ
مــوزی هــم در نزدیکــی روســتا تأســیس 
کنــش  کــه  این جاســت  از  و  می شــود 
ــا ورود  ــردد؛ ب ــاز می گ ــتان آغ ــودی داس صع
خــط راه آهــن و همچنیــن اختافاتــی بــر ســر 
ــی  ــران آن، اهال ــاب کارگ ــوز و اعتص ــزارع م م
ــوند  ــی می ش ــگ داخل ــک جن ــدو وارد ی ماکون
و در نزدیکــی ایســتگاه قطــار، جنایت هــای 
ــدو  ــس ازآن، ماکون ــد. پ ــاری رخ می ده فاجعه ب
رفته رفتــه بــه انــزوا و عقب ماندگــی ســابق 
بارانــی  انتهــا  خــود دچــار می گــردد و در 
ــازده مــاه و دو روز طــول  کــه چهــار ســال و ی
ــه  ــتایی متروک ــه روس ــدو را ب ــد، ماکون می کش
ــد  ــی می آی ــد. ســرانجام، طوفان ــل می نمای تبدی

ــدد... ــتی می پیون ــه نیس ــز ب ــه چی و هم
ــدن  ــد آم ــوۀ پدی ــر نح ــی ب ــا نگاه ب  
کــه  داشــت  بیــان  می تــوان  ماکونــدو، 
اتفاقــات  و  مکان یابــی بی فکــر و دلیــل آن 
انتخــاب  همیــن  اثــر  بــر  کــه  عجیبــی 
بی اســاس بــرای ســاکنان رقــم می خــورد، 
ــوان  ــدگار نات ــده ای مان ــق آین ــتا را از خل روس
می ســازد. خلــق چنیــن فضــای معیــوب و 
ناپایــدار، جــدال میــان ســبک زندگــی قدیمــی 
ــی جــدال  ــه عبارت ــد )ب و ســبک زندگــی جدی
میــان ســنت و مدرنیتــه( و نیــز جنــگ بــا نظام  
ــوان ناشــی  ــن فضــا را می ت ســرمایه داری در ای
ــق ایــن روســتای  از تاریخــی دانســت کــه خال
ــت. ــرده اس ــه ک ــخصًا تجرب ــی، آن را ش خیال
ــندۀ  ــز، نویس ــیا مارک ــل گارس گابری  
نخســتیِن  ســاِل  هشــت  کلمبیــا،  بــزرگ 
ــهر  ــاکا«]8[ یعنی»ش ــود را در »آرکات ــر خ عم
ســاحل  از  چنــدان  کــه  مــوز«  مه آلــود 
ــی  ــده اســت. کودک ــا دور نیســت گذران کلمبی
ــا  ــت ب ــده  اس ــادف ش ــز، مص ــی مارک و نوجوان
ــکای ــور آمری ــعۀ کش ــی توس ــت تاریخ واقعی

ــپانیا  ــتقال از اس ــس از اس ــا پ ــی کلمبی التین
در آغــاز قــرن نوزدهــم )1825-1810( و ســه 
جنــگ داخلــی کلمبیــا در ســال های بیــن 
1884 تــا 1902. در ســال های 1900 تا 1928 
ــب  ــاهد تســخیر کشــور از جان ــخ ش ــز، تاری نی
»شــرکت مــوز بوســتون« اســت کــه در هفتــم 
ــی ودوهزار  ــم س ــاب عظی ــر 1928، اعتص اکتب
کارگــر ایــن شــرکت بــه اوج خویــش می رســد. 
اندکــی بعــد، دولــت دســته های نظامــی را 
بــرای جنــگ بــا کارگــران اعــزام مــی دارد و در 
پنجــم دســامبر 1928 در منطقــۀ »ســانتامارتا« 

ــد. ]10[ ــی رخ می ده ــام فجیع ــل ع ]9[ قت
در  ماکونــدو  معتقدنــد  منتقــدان   
ــاکا، زادگاه واقعــی مارکــز  ــادل آراکات اصــل مع
ادعــا  نیــز  او  اســت. آن چنــان کــه خــود 
ــت  ــی س ــر واقعیت ــان بیانگ ــن رم ــد ای می کن
ــر  ــی دیگ ــت. برخ ــا گذشته اس ــر کلمبی ــه ب ک
از منتقدیــن هــم ماکونــدو را نمــادی از مدینــۀ 
فاضلــه و یــا ارض موعــود اروپاییانــی می داننــد 
کــه بــه امیــد وضعیــت بهتــر بــه آمریــکا 

می کردنــد. مهاجــرت 
ــی  ــتای خیال ــب، روس ــر ترتی ــه ه ب  
ماکونــدو بــه روشــنی اســتعاره ای از تاریــخ 
قــاره از روزگار اســتقال تــا دورۀ اســتعمار نــو 
ــطوره های  ــی از اس ــش از آن، روایت ــی بی و حت
ــکای التیــن اســت ]11[ و انهــدام  ــخ آمری تاری
ــان  ــه پیشــگویی پای ــوان اشــاره ای ب آن را می ت
میــراث فرهنگــی و ایدئولوژیــک اســپانیا در 
ــه  ــی ک ــی ناگهان ــت. انهدام ــو دانس ــان ن جه
می توانــد محفــل اندیشــه ای بــر ســرانجام 
باشــد! نیــز  بی اســاس  خیال پردازی هــای 
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انیمــۀ ]1[ قلعــۀ متحــرک هــاول]2[   
برگرفتــه از رمانــی بــه همیــن نــام، اثــر دایانــا 
ویــن جونــز]3[ اســت کــه شــرکت جیبلــی]4[ 
در ســال 2004 ، هــم زمــان بــا حملــۀ آمریــکا 
ــن،  ــن انیمیش ــرد. در ای ــر ک ــراق منتش ــه ع ب
ــا اتحــاد جادوگــران  ــب ملکــه ب جنگــی از جان
درگرفته اســت. هــاول جادوگــری جــوان اســت 
کــه علیــه ایــن جنــگ بــه پــا خواســته اســت. 
ــدا  ــش ج ــب او را از بدن ــه قل ــه ملک در نتیج
ــده  ــاول برگردان ــود ه ــه خ ــت و ب ــرده  اس ک
ــه ای  ــیِفر]5[، گلول ــاول، کالس ــِب ه ــت. قل  اس
آتشــین اســت کــه در اجــاق خانــۀ هــاول یعنی 
ــن  ــود. ای ــداری می ش ــش، نگه ــۀ متحرک قلع
ــات  ــه و حی ــرِک قلع ــی تح ــل اصل ــب، عام قل
هــاول اســت. تــا زمانــی کــه کالســیفر شــعله ور 
ــده می ماننــد. احــوال  باشــد، قلعــه و هــاول زن
قلعــه و هــاول بــه هــم وابســته اســت؛ مثــًا در 
بخشــی از داســتان کــه هــاول خیلــی ناراحــت 
اســت، ناگهــان فضــای داخــل قلعــه شــروع بــه 
درهــم فرورفتــن می کنــد و اشــباح  ســیاه رنگ 
ــن  ــد. در ای ــر می کنن ــه را پ ــای قلع ــام فض تم
انیمیشــن خیــاِل خانــۀ متحــرک مجســم شــده 
ــن  ــت از ذه ــن اس ــه ممک ــی ک ــت، خیال اس
ــر آن  ــاوه ب ــد. ع ــته باش ــاری گذش ــر معم ه

قلعۀخیالانگیزهاولقلعۀخیالانگیزهاول

فاطمهاتوکش،علیخانیفاطمهاتوکش،علیخانی
بهشــتی شــهید دانشــگاه معمــاری، ارشــد کارشناســی دانشــجویان

هـــاول«« متحـــرک هـــاولقلعـــۀ متحـــرک »»قلعـــۀ انیمیشـــن انیمیشـــننقـــد نقـــد

اگرچــه ایــن قلعــه )یــا خانــه( در ظاهــر 
مــا  بــرای  کــه  خانه هاییســت  از  متفــاوت 
آشناســت امــا وجوهــی از آن ویژگی هایــی کــه 
بایــد بــه عنــوان یــک معمــار در طراحــی خانــه 
ــد.  ــاد آوری می کن ــا ی ــه م ــت ب ــر داش در نظ
ــا ســاکنان آن تغییــر می کنــد،  ــه همــراه ب خان
ــه،  ــاید خان ــت و ش ــا یکیس ــا آنه ــش ب احوال

ــت.   ــاکنانش اس ــان س هم
دیده شــدن هــاول یــا قلعــه اش بــرای   
ــۀ امیــدی  مــردِم شــهر، اتفاقــی خــاص و روزن
اســت بــرای رهایی از جنــگ. در اوایل داســتان، 
هــاول عاشــق دختــری از اهالــی عــادی شــهر 
ــی  ــی ماجرای ــود. ط ــوفی]6[ می ش ــام س ــه ن ب
او  و  می کنــد  ِســحر  را  ســوفی  جادوگــری 
بــرای شکســتن طلســمش در جســتجوی قلعــۀ 
ــان  ــن می ــاول راهــی دشــت می شــود. در ای ه
ــا  مترســکی کــه او هــم طلســم شــده اســت ب
او همــراه می شــود و بــه قلعــه می رســند. 
ــۀ  ــتخدم خان ــود را مس ــا ذکاوت، خ ــوفی ب س

هــاول می کنــد.
ــا  ــی متحــرک ب ــاول هیوالی ــۀ ه قلع  
چهــار دســت و پا و دو بــال اســت کــه در دشــت 
و کوهســتان]7[ در حرکــت اســت. مجموعــه ای 
از قطعــات و احجــام فلــزی بدنــۀ اصلــی قلعــه
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ــودی  ــه موج ــد. در کل قلع ــکیل می دهن را تش
ــا دو  ــی ب ــری آهن ــه س ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
چشــم از حدقــه بیــرون زده، ماننــد لولــۀ تــوپ 
ــوِی  ــش جل ــاز در بخ ــان ب ــک ده ــی و ی جنگ
ــد  ــود چن ــن موج ــر ای ــر س ــه دارد. ب مجموع
ــه همــان شــکل  ــا دو چشــم ب حجــم کــروی ب
ــکل  ــره ای ش ــی کنگ ــد. حلقه های ــرار گرفته ان ق
هــم دور گــردن ایــن موجــودات کــروی شــکل 
ــای  ــای دنی ــادآور قلعه ه ــده اند و ی ــه ش آویخت
ــود  ــن موج ــای ای ــه پهلوه ــتند. ب ــی هس واقع
چندیــن کلبــۀ یــک طبقــه بــه صــورت نامنظــم 
در ترازهــای مختلــف متصــل شــده اند و در 
ــده  ــم دی ــی ه ــا و درختان ــا تراس ه ــان آنه می
و  بلنــد  و  کوتــاه  دودکش هــای  می شــوند. 
یــک بنــِد رخــت هــم دیــده می شــود.  بدیــن 
ترتیــب قلعــه همچــون شــهری منســجم و  در 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــت ب ــال حرک ح
پشــت ایــن جانــور دو بــال و ُدم قــرار   
از داخلــی  فضــای  بــه  ورود  کــه  دارنــد 

ــراز ورودی از  ــرد. ت ــورت می گی ــن ُدم ص همی
کــف زمیــن کمــی فاصلــه دارد، در نتیجــه ورود 
ــختی  ــه س ــه ب ــرک قلع ــود تح ــا وج ــه آن ب ب
صــورت می گیــرد. ایــن در یــک در ورودی 
معمولــی نیســت؛ بلکــه بــا چرخــش دســتگیرۀ 
در، می تــوان بــه مکان هــای مختلفــی کــه 
هــاول از پیــش تعییــن کــرده اســت وارد شــد. 
ــه شــهرهای  ــبیه ب ــا ش ــن مکان ه بعضــی از ای
ــا، دشــتی  ــی یکــی از آنه ــد ول ــای واقعی ان دنی
هــاول  کــه  اســت  رویایــی  و  خیال انگیــز 
ــرده اســت و روزی آن  ــاده ک ــوفی آم ــرای س ب
ــه  ــر ک ــی دیگ ــد. مکان ــه می ده ــه او هدی را ب
ــه  ــت ک ــمانی اس ــود، آس ــاز می ش ــه آن ب در ب
ــد   ــادی در آن در حــال پروازن ــای زی جنگنده ه

ــه آنجــا مــی رود. ــارزه ب ــرای مب و هــاول ب
ــه قلعــه  ــرای ورود ب ــن ترتیــب ب بدی  
ــه در ایــن مکان هــا تعریــف  ــی ک یــا درهای
ــتقیمًا از  ــا مس ــد و ی ــد وارد آن ش ــده اند بای ش
ُدِم موجــود وصــف شــده وارد شــد. فضــای

تصویر1. اسکیس استودیو جیبلی از قلعه متحرک هاول
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ــاده و  ــرون آن س ــاف بی ــر خ ــه ب ــی قلع داخل
ــس از گــذر از دِر ورودی،  ــل درک اســت. پ قاب
ــه  ــد کــه ب ــرار دارن ــی ســنگی ق پاگــرد و پلکان
نشــیمن قلعــه منتهــی می شــوند. ورود بــه 
ــا از کنــج آن صــورت می گیــرد  نشــیمن تقریب
ــه و  ــک پارچ ــی ی ــود در فضای ــل خ و در مقاب
وســیع بــا اجاقــی روشــن و در پــس آن پلکانــی 
ــده  ــی دارد، دی ــاال دسترس ــات ب ــه طبق ــه ب ک
نشــیمنی  ورودی  راســِت  می شــود. ســمت 
قــرار دارد کــه در بخــش قابــل توجهــی از 
کثیــف  بســیار  و  ریختــه  بهــم  انیمیشــن 
ــادی  ــان زی ــد زم ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک اس
ــا شــده اســت  ــال خــود ره ــه ح ــه ب اســت ک
ــی  ــف چوب ــت. ک ــاکن نیس ــی در آن س و کس
نشــیمن، ســقف تیرچــه ای، دیوارهــای ضخیــم، 
و وســایل دست ســاز،  قــوس دار  دروپنجــرۀ 
ــوه  ــا حــدی روســتایی جل فضــا را ســاده تر و ت
ــتر  ــه را بیش ــی قلع ــای داخل ــد و فض می دهن
بــه خانــه شــبیه می کننــد تــا قلعــه. پنجــره ای 
هــم کــه طاقچــه ای کاشی کاری شــده دارد نــور 
ــی آورد.  ــا م ــن فض ــل ای ــه داخ ــی را ب طبیع
نکتــۀ جالــب توجــه ایــن اســت کــه متناســب 
بــا فضایــی کــه دِر قلعــه بــه ســمت آن گشــوده 
ــم  ــیمن ه ــرۀ نش ــِس پنج ــای پ ــود، فض می ش
و  پنجره هــا  ولــی ســایر  تعریــف می شــود 
گشــودگی های قلعــه مکانــی کــه موجــود 
ــرار دارد  ــی در آن ق ــاظ فیزیک ــرک از لح متح
از  نشــان می دهنــد. درهایــی هــم کــه  را 
ــاز  ــه ب ــه درون قلع ــده ب ــای تعیین ش مکان ه
می شــوند اگــر پیــِچ در روی آن مــکان تنظیــم 
نشــده باشــد، بــه یــک زمیــن خالــی درون آن 
شــهر بــاز می شــوند و دیگــر خبــری از فضــای 
داخلــی قلعــه در آنهــا نیســت. بنابرایــن فضــای 
درون قلعــه و دنیــای متعلــق بــه ایــن مکان هــا 
ــدا  ــم ج ــکان از ه ــس آن م ــرزی از جن ــا م ب

تصویر2. اسکیس استودیو جیبلی از فضای نشیمن قلعه

تصویر3. اسکیس استودیو جیبلی از درهای قلعه به مکان های مختلف

تصویر4. اسکیس استودیو جیبلی از فضای آشپزخانه

تصویر5. اسکیس استودیو جیبلی از فضای نشیمن 
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ــه  ــه قلع ــت ک ــب اس ــن ترتی ــه ای ــده اند و ب ش
ــود. ــل می ش ــف ح ــای مختل درون دنیاه

اتاق هــای خانــه در طبقــۀ بــاال قــرار   
ــت.  ــاول اس ــاق ه ــا، ات ــن آنه ــد و مهم تری دارن
بــزرگ  فضایــی  شــگفت انگیز،  اتــاق  ایــن 
ــا  ــاق ب اســت کــه کــف، ســقف و دیوارهــای ات
اشــیاء مختلــف و جواهراتــی طایــِی مزیــن بــه 
الماس هــای رنگیــن سرتاســر بــه هــم دوختــه 
ــاه،  ــل م ــن مث ــده اند. حضــور عناصــر نمادی ش
ــر  ــی و دیگ ــو ژاپن ــم، دی ــک چش ــید، ت خورش
چیزهــا کــه بــه نظــر می رســد از سراســر 
ــی و  ــی جادوی ــا جمــع اوری شــده اند، فضای دنی
ســحرآمیز بــه وجــود آورده اســت. در صحنــه ای 
ــار  ــرای دومیــن ب از انیمیشــن وقتــی ســوفی ب
وارد اتــاق می شــود؛ دیگــر بــا اتاقــی کــه 
توصیــف کردیــم مواجــه نمی شــود. بلکــه 
ــود  ــد می ش ــار مانن ــی غ ــار وارد فضای ــن ب ای
ــا همــان اشــیاء  کــه البتــه آن هــم سرتاســر ب
و جواهــرات پوشــیده شــده اســت. فضــای 

ــی دارد،  ــش مهم ــتان نق ــه در داس ــری ک دیگ
حمــام هــاول اســت. حمــام کــه خصوصی تریــن 
بخــش خانه اســت هــم در طبقــۀ باال قــرار دارد 
و محلــی اســت که هــاول پــس از جنگیــدن در 
آنجــا اســتراحت می کنــد. حمــام شــبیه بــه هــر 
حمــام دیگــری اســت امــا ســر تــا پــای آن بــا 
انــواع رنگ هــا آلــوده شــده اســت. حمــام جایی 
اســت کــه هــاول در آن موهــای خــود را رنــگ 
ــود  ــت خ ــاف واقعی ــره ای خ ــا چه ــد ت می کن
ــز  ــی همه چی ــتان وقت ــر داس ــازد. در اواخ بس
ــی رود، او روی  ــاول پیــش م ــراد ه ــق م ــر وف ب
ــد.  ــیم  می کن ــی را ترس ــیمن عامت ــف نش ک
ــر روی  ــاس بزرگت ــا مقی ــت را ب ــان عام هم
زمیــن فضــای خارجــی کــه قلعــه در آن قــرار 
دارد نیــز می کشــد. قلعــه روی آن عامــت 
ــی  ــای داخل ــاول فض ــا ارادۀ ه ــیند و ب می نش
ــی  ــر زندگ ــق ب ــد و منطب ــر می کن ــه تغیی قلع
ــه  ــتان ب ــول داس ــه در ط ــود ک ــرادی می ش اف
ــۀ ــاق خان ــه ات ــده اند. از جمل ــه ش ــه اضاف قلع

تصویر6. اسکیس استودیو جیبلی از اتاق هاول
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زندگــی  آن  در  کــه  شــهری  در  ســوفی 
ــازی  ــش بازس ــه برای ــدداً در قلع ــرد، مج می ک
می شــود. پنجــرۀ اتــاق نیــز درســت بــه همــان 
فضایــی مشــرف اســت کــه اتــاق واقعــی ســوفی 
ــرات در  ــن  تغیی ــۀ ای ــود. هم ــه آن مشــرف ب ب
ــه  ــد و ن ــاق می افتن ــه اتف ــی قلع ــای داخل فض
ــر  ــه درگی ــتان، قلع ــان داس ــرون. در پای در بی
قابــل  بخــش  و  می شــود  جنــگ  فضــای 
توجهــی از آن تخریــب می شــود. بــرای نجــات 
ــش  ــه پی ــزی ک ــود مرک ــاع، موج ــن اوض از ای
از آن بــه عنــوان هســتۀ اصلــی قلعــه یــاد 
ــا  ــود و ب ــدا می ش ــر ج ــزاء دیگ ــم، از اج کردی
ــد.  ــه می ده ــود ادام ــت خ ــه حرک ــش ب دو پای
ــود  ــن موج ــه همی ــد ک ــی نمی کش ــی طول ول
ــود می شــود و از آن فقــط یــک تختــۀ  نیــز ناب
ــد  ــی می مان ــرک باق ــای متح ــا دو پ ــی ب چوب
ــوفی و  ــش، س ــاول، قلب ــود ه ــر روی خ ــه ب ک
ــر  ــد. ب دو ســاکن دیگــر قلعــه را حمــل می کن
ــب  ــوفی قل ــه س ــت ک ــه اس ــن تخت روی همی
هــاول را در ســینۀ او می گــذارد. بــه دنبــال آن 
طلســم هــاول از بیــن مــی رود و موجــود دو پــا 

ــی رود. ــن م ــتد و از بی ــت می ایس از حرک

پی نوشت:
بــه  مرســوم،  اصطــاح  در   -  Anime  .]1[
ــد. ــن می گوین ــور ژاپ ــاخت کش ــن های س انیمیش

Howl’s Moving Castle .]2[
Diana Wayne Jones .]3[

]Ghibli Studios .]4 - اســتودیو جیبلــی یکــی 
آنیمــه اســت. هایائــو  بنام تریــن ســازندگان  از 
میازاکــی،  ایســائو تاکاهاتــا و توشــیو ســوزوکی ایــن 
اســتودیو را در 15 ژوئــن 1985  تاســیس کردنــد.

Calcifer .]5[
Sophie .]6[

ــد  ــه می گوی ــن آنیم ــردان ای ــی، کارگ ]7[.  میازاک
ــر  ــر مناظ ــت تاثی ــتان تح ــت و کوهس ــای دش فض
کشــور فرانســه، بــه ویــژه روســتای کلیمــار اســت.

تصویر7. اسکیس استودیو جیبلی از صحنه بازسازی قلعه توسط هاول

تصویر8. اسکیس استودیو جیبلی از بقایای قلعه در پایان داستان

تصویر9. اسکیس استودیو جیبلی از لحظه خراب شدن قلعه

تصویر10. اسکیس استودیو جیبلی 
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مائوریتــس کورنلیــس اشــر  کــه   
ــده می شــود،  ــه اختصــار ام. ســی. اشــر خوان ب
ــال  1898   ــه در س ــت ک ــدی هلندی س هنرمن
در شــهر لیــواردن بــه دنیــا آمــد. شــهرت اشــر 
ــی شماری ســت  ــار ب ــر وام دار آث ــای هن در دنی
ــا  ــه دنی ــا 1969 ب ــال های 1916 ت ــه از س ک
عرضــه کــرده اســت. آثــار اشــر کــه بــاز 
بزرگــی از طراحــی الگوهــای مکــرر تــا احجــام 
پیچیــده را شــامل مــی شــوند، در دنیــای 
ــکار داشــته اند. در  ــل ان ــر قاب ــری غی ــر تأثی هن
بســیاری آثــار اشــر پیونــد عمیــق بــا معمــاری 
ــیاری از  ــوژۀ بس ــه س ــود، چنانچ ــده می ش دی
ــد از مناظــر شــهری  ــن هنرمن ــای ای طراحی ه
ــک  ــرج و کوش ــون ب ــی همچ ــک بناهای ــا ت ت
ــوان  ــا را می ت ــن گرایش ه ــۀ ای ــد. ریش بوده ان
ــتۀ  ــل در رش ــر در تحصی ــاه اش ــابقۀ کوت در س
ــکونتش در رم  ــن دوران س ــاری و همچنی معم
در ســال های 1922 تــا 1934 جســتجو کــرد؛ 
ــتفاده از  ــر در اس ــرد اش ــه رویک ــه ای ک تجرب
معمــاری در تصویرســازی را شــکل داده اســت. 
ــا و  ــق فض ــرای خل ــی ب ــاری را ظرف ــر معم اش
در نهایــت دنیایــی جدیــد می پنــدارد. ]1[و]2[ 
در اینجــا نیــز برخــی از ایــن آثــار و پیوندشــان 
بــا معمــاری تحلیــل و بررســی می شــوند.

دنیایناپیدایاشردنیایناپیدایاشر

نگینهلعطایینگینهلعطایی
بهشــتی شــهید دانشــگاه معمــاری، ارشــد کارشناســی دانشــجویان

امکانپذیـــر جهانـــی در امکانناپذیـــر امکانپذیـــرمعمـــاری جهانـــی در امکانناپذیـــر معمـــاری

ــر  ــاری تأثی ــه از معم ــر ک ــار اش آث  
بــازۀ  در  می تــوان  را  گرفته انــد  مســتقیم 
ــش  ــرد. گرای ــی 1927- 1961 بررســی ک زمان
ــب و  ــی غری ــش فضای ــه آفرین ــد ب ــن هنرمن ای
ــهری  ــاری و ش ــر معم ــده از عناص ــاخته ش س
در آثــار اولیــۀ ایــن دوران همچــون بــرج بابــل 
ــت.]1[،  ــکار اس ــن )1945( آش )1928( و بالک
]تصویــر1 و2[. ایــن آثــار هرچنــد کــه بازتابــی 
ــه هایی  ــا هندس ــی ب ــای واقع ــاری دنی از معم
ــا  ــر ب ــه اش ــی ای ک ــتند - ویژگ ــارف هس متع
ــگ و  ــرد- رن ــه می گی ــان از آن فاصل ــرور زم م
بــوی وهــم و خیــال دارنــد. در ایــن دوران اشــر 
بــا ترفندهایــی همچــون ایجــاد زاویــه دیدهــای 
نامتعــارف و تحــدب و تقعــر، یک تصویــر عادی 
ــًا  ــد. مث ــوس می کن ــا را نامأن ــا بن ــهر ی از ش
ــا ایجــاد پرســکتیو ســه  ــل، اشــر ب ــرج باب در ب
نقطــه ای از مکانــی در آســمان، تصویــر اغــراق 
ــوان آن  ــی می ت ــه حت ــازد ک ــده ای را می س ش
را بــه منظــری از دیــدگاه خداونــد در آســمان 
ــود  ــر خ ــر دیگ ــی در اث ــرد. از طرف ــبیه ک تش
بالکــن، بــا ایجــاد تحــدب و تقعــر نمای شــهری 
از خانه هــا را مختــل کــرده اســت؛ گویــی کــه 
ــده  ــک عدســی دی ــش رو از پشــت ی منظــر پی
ــب ــورد مخاط ــر دو م ــر در ه ــود. اش ــی ش م
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و بیننــده را در جایگاهــی نامتعــارف قــرار 
می دهــد و بدیــن صــورت منظــرۀ آشــنای 
ــری  ــوی تصوی ــه س ــهر را ب ــا ش ــرج ی ــک ب ی

می بــرد. خیال انگیــز 
 امــا اشــر در راه خلــق دنیــای خیالی خــود تنها 
بــه پرســپکتیو و دیــدگاه تکیــه نکــرده اســت و 
ــک  ــز از ی ــوژه را نی ــود س ــر خ ــار متأخ در آث
معمــاری امکان پذیــر در دنیایــی واقعــی فراتــر 
ــی  ــق طرح های ــا خل ــال 1951 ب ــرد. از س می ب
همچــون خانــه ای از پلــکان )1951( تــا  آبشــار 
امکان ناپذیــر  هندســه  و  معمــاری   )1961(
را در هــم می آمیــزد. ]1[، ]تصویــر 4 و 5[. 
ــب  ــر در ترکی ــای اش ــر در کاره ــای حاض بناه
بــا الگوهــای هندســی وام گرفتــه شــده از 
هنرمنــدان پیشــین خــود همچــون اســکار 
رویتــرزوارد  و ریاضیدانانــی ماننــد راجــر پنــروز  
دچــار دگردیســی شــده اند و گونــۀ جدیــدی از 

فضــا و مــکان را مــی آفریننــد.
ایــن  بــه  عمیق تــر  بخواهیــم  اگــر  حــال 
دنیــای درهــم پیچیــده و خیالــی نــگاه کنیــم، 
ــوان  ــن دوران را می ت ــار ای ــه آث ــم ک می بینی
ــۀ اول  ــار نیم ــرد: آث ــیم ک ــته تقس ــه دو دس ب
ــازه را  ــا س ــا ی ــک بن ــی ی ــای داخل ــه فض ک
ــا  ــه نم ــۀ دوم ک ــار نیم ــد و آث ــان می دهن نش
و حجمــی بیرونــی از یــک اثــر معمــاری را 
ــز در  ــتر نی ــر پیش ــند. اش ــر می کش ــه تصوی ب
بســیاری از طرح هــای خــود فضاهــای داخلــی 
یــک بنــا را بــه تصویــر می کشــید، امــا تنهــا از 
ــی اشــر  ســال 1951، ســوژه های فضــای داخل
رنــگ و بــوی غیــر واقعــی بــه خــود می گیرنــد. 
ــن  ــده در ای ــار برگزی ــماری از آث ــه ش ــر ب اگ
دوره همچــون خانــه ای از پلــکان، نســبیت 
نــگاه   )1955( معقــر  و  محــدب  و   )1953(
ــن آثار،تک تــک  کنیــم، در می یابیــم کــه در ای
پله هــا، همچــون  معمــاری  اجــزای 

تصویر1. برج بابل

تصویر2. بالکن
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ــازه هایی  ــی س ــه تنهای ــا ب ــتون ها و راهروه  س
ــن  ــارف ای ــب نامتع ــا ترکی ــی هســتند، ام واقع
ــه خلــق فضایــی شــده اســت  عناصــر منجــر ب
کــه از قوانیــن دنیــای واقعــی پیــروی نمی کنــد. 
ــن  ــر در ای ــع، اش ــر 3 و 6[. در واق ]1[، ]تصوی
ــتگاه  ــداوم دس ــی و َدَوران م ــا جابجای ــار ب آث
مختصــات بــا ابعــاد فضــا بــازی می کنــد، 
ــگاه  ــه جابجــا شــدن جای ــه منجــر ب ــی ک عمل
دیوارهــا، کــف و ســقف می شــود. اشــر بــا 
برهــم زدن ترکیــب منطقــی عناصــر معمــاری، 
ــد و  ــنا می آفرین ــزای آش ــنا از اج ــی ناآش فضای

ــد.  ــنازدایی می کن ــه ای آش ــه گون ب
جابه جایــی و َدَوران دســتگاه های مختصاتــی 
در ایــن آثــار نــه تنهــا ابعــاد تعریــف شــدۀ فضــا 
ــیالیت  ــی س ــه، نوع ــزد بلک ــم می آمی را در ه
ــا  ــه ب ــی ای ک ــد؛ ویژگ ــاد می کن ــا ایج در فض
ــده  ــودات زن ــر موج ــا و دیگ ــور آدمک ه حض
در ایــن تصاویــر تشــدید مــی شــود. چــرا کــه 
ــیر  ــر مس ــار اش ــده در آث ــق ش ــای خل در دنی
ــود. در  ــع نمی ش ــچ گاه قط ــراد هی ــت اف حرک
دنیــای واقعــی، دیــوار در انتهــای یــک راهــرو 
ــن  ــا در ای ــی آورد، ام ــود م ــتی را به وج بن بس
ــود  ــف خ ــف از تعاری ــقف و ک ــوار، س ــار، دی آث
ــد و نقــش خــود را در چرخــه  ای  ــر رفته ان فرات
ــن رو،  ــند. از ای ــر می بخش ــه یک دیگ ــدی ب اب
ــع  ــد مان ــوار نمی توان ــک دی ــر ی ــن تصاوی در ای
ــتگاه  ــه در دس ــرا ک ــد، چ ــرد باش ــت ف حرک
ــک راه  ــه ی ــوار ب ــان دی ــر هم ــی دیگ مختصات
اشــر  تصاویــر  بازیگــران  تبدیــل می شــود. 
نیــز، همگــی بــر ســیالیت و عــدم انقطــاع 
فضــا تأکیــد می کننــد و در نهایــت، بازتابــی از 

ــد. ــل طرح ان ــای داخ ــیال فض ــۀ س چرخ
ــه  ــد ک ــوان دی ــی می ت ــر حت ــی فرات در نگاه
همیــن موجــودات متحــرک هســتند کــه 
ــد ــر را از بن ــار اش ــده در آث ــی ش ــازۀ طراح س

واقعیــت رهــا می کننــد. اگــر آنــان حــذف 
ــوس  ــد نامأن ــده، هرچن ــوند، فضــای باقی مان ش
می توانــد از یــک تصویــر دوبعــدی خــارج 
ــد.  ــی یاب ــدی تجل ــه بع ــای س ــود و در دنی ش
در  رفته رفتــه  ویژگــی  ایــن  کــه  هرچنــد 
ــود.  ــی ش ــگ م ــر کم رن ــر اش ــر متأخ تصاوی
از ســال 1958 بــا ظهــور آثــاری همچــون 
کوشــک )1958(، اشــر از طراحــی فضــای 
ــی  ــای بیرون ــازی حجم ه ــه تصویرس ــی ب داخل
بازمی گــردد. ]تصویــر 7[ ایــن آثــار را می تــوان 
ــه  ــرا ک ــت، چ ــی دانس ــروه قبل ــه روی گ دنبال
مفاهیــم نهفتــه در آن آثــار -از برهــم زدن ابعاد 
تــا چرخــش ســیال فضــا- در اینجــا نیــز حفــظ 
ــوان گفــت کــه اشــر در  ــا می ت شــده اند.]1[ ام
ــی رود.  ــر م ــز فرات ــدم نی ــک ق ــر ی ــن تصاوی ای
ــر داخلــی، اشــر  ــر گفتــه شــد در تصاوی پیش ت
ــا  ــد ت ــم می چرخان ــی را دائ ــتگاه مختصات دس
جایــگاه ســقف، کــف و دیــوار را جابه جــا کنــد، 
ــی، اشــر رابطــۀ منطقــی  ــر بیرون امــا در تصاوی
و متــداول بیــن ســه محــور مختصــات فضایــی 
در سیســتم دکارتــی را نیــز برهــم می زنــد 
و در نتیجــه، مفاهیمــی همچــون »دوری و 
نزدیکــی«، »جلــو و عقــب« و »بــاال و پاییــن« را 
زیــر ســوال می بــرد. نتیجــۀ ایــن عمــل خلــق 
ــر«   ــام امکان ناپذی ــوی »اجس ــا الگ ــی ب بناهای
اســت کــه در دنیــای ســه بعــدی، هرگــز 
نمی تواننــد تجلــی یابنــد. لیکــن اشــر بــا 
ایــن  فریبنــده،  پرســکتیوی  از  بهره گیــری 
ــه ای  ــه گون احجــام و بناهــای امکان ناپذیــر را ب
ــه  ــر می کشــد ک ــه تصوی ــدی ب در بســتر دوبع
ذهــن بیننــده آنهــا را بــه صــورت احجــام شــبه 
ســه بعــدی برداشــت می کنــد. مثــًا، اشــر در 
ــر  ــود)1960( ، ب ــروج و صع ــنگی ع ــاپ س چ
ــاالی ســاختمان خــود حلقــۀ پلــه ای را قــرار  ب
ــه ــام گرفت ــروز اله ــث پن ــه از مثل ــد ک می ده
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شــده اســت. ]تصویــر8[ ایــن پلــکان در جهــت 
ســاعت گرد همــواره صعودی ســت، هرچنــد 
کــه در یــک حلقــۀ بســته قــرار دارد. امــا اشــر 
ــه  ــه، ب ــکتیوی زیرکان ــری پرس ــه کارگی ــا ب ب
ــق  ــذ تحق ــر روی کاغ ــی ب ــض فضای ــن تناق ای

می بخشــد.]1[ 
ــک را  ــر کوش ــوان تصوی ــر می ت ــی دیگ در مثال
ــه در  ــه ای ک ــای دو طبق ــرد. در بن ــی ک بررس
ــده می شــود، تناقــض فضایــی  ــر دی ایــن تصوی
بــا موقعیــت کــف طبقــات نســبت بــه یکدیگــر 
ــه  ــورت ک ــن ص ــود. بدی ــاد می ش ــا ایج در بن
ــت در  ــه راس ــپ ب ــن از چ ــۀ پایی ــف طبق ک
ــۀ دوم  ــا کــف طبق ــه  اســت ام ــرو رفت عمــق ف
ــه چــپ  ــن از راســت ب ــر خــاف طبقــۀ زیری ب
ــتفاده از  ــا اس ــر ب ــال اش ــی رود. ح ــق م در عم
پرســپکتیوی گول زننــده و همچنیــن موقعیــت 
ــۀ دوم  ــف طبق ــه ک ــتون هایی ک ــری س قرارگی
را نگــه داشــته اند، خطــای دیــدی ایجــاد 
می کنــد تــا کلیــت ایــن بنــا بــه صــورت یــک 
ــه  ــا آن ک ــود، کم ــدی درک ش ــه بع ــرم س ف
مفاهیمــی ماننــد دوری و نزدیکــی و عمــق در 
ایــن تصویــر بــا قوانیــن دنیــای واقعــی تطابقــی 
نــدارد. نردبانــی کــه از ســمت چــپ طبقــۀ اول 
ــن  ــر ای ــم ب ــی رود ه ــۀ دوم م ــۀ طبق ــه میان ب

ــد. ــد می کن ــک تأکی ــی کوش ویژگ
ــی،  ــای خارج ــوژۀ نماه ــا س ــر ب ــار اش  در آث
داخلــی،  فضاهــای  نمونه هــای  همچــون 
ــد کــه همــواره  ــرادی حضــور دارن عناصــر و اف
ــروج و  ــه در ع ــر ک ــن عناص ــد. ای در حرکت ان
صعــود و کوشــک آدمک هــا بودنــد و در چــاپ 
ســنگی آبشــار، آب روان در جوب ســت، بــر 
ــدان  ــد دو چن ــا تأکی ــن فض ــۀ غیرممک هندس
می کننــد. از ســویی دیگــر، ماننــد آثــار پیشــین 
اشــر، حلقــه ای همــواره در گــردش و ســیالیتدر 

ــد.  ــاد می کنن ــا ایج فض
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از  اشــر،  خارجــی  تصاویــر  در  اگــر  حــال 
ــم  ــم، خواهی ــر بگذاری ــا فرات ــا پ ــر بن ــز ب تمرک
دیــد کــه ســازه هــای غریِبــی کــه اشــر خلــق 
کــرده اســت، در بســتری واقعــی و آشــنا قــرار 
ــراز دشــت ها،  ــر ف ــای کوشــک ب ــد: بن گرفته ان
در  اســت.  نشســته  رودخانه هــا  و  کوه هــا 
ــا  ــق و تپه ه ــای مطب ــار، زمین ه ــر آبش تصوی
در پس زمینــه پیــدا هســتند. ایــن مناظــر 
طبیعــی و واقع گرایانــه کــه بناهــای اشــر را در 
ــوس و  ــام نامأن ــاگاه احج ــه ن ــد، ب ــر گرفته ان ب
خیالــی اشــر را در دل دنیایــی واقعــی و مأنــوس 
ــی و  ــه تنهای ــه ب ــی ک ــد. بناهای ــرار می ده ق
مســتقل از محیــط می توانســتند طبــق قوانیــن 
ســاختگی خــود تعریــف شــوند، بــه زخمــی در 
واقعیــت بــدل شــده اند؛ گویــی اشــر، نــه آنکــه 
ــد  ــه قص ــد، بلک ــای جدی ــدن دنی ــد آفری قص
تشــویش دنیــای واقعــی و افشــا کــردن بعــدی 
ــدی  ــت، بع ــته اس ــا را داش ــن دنی ــان از ای پنه
کــه دنیــای خیال انگیــز و مــاورای معمــول 

ــرده  اســت. ــان ک اشــر در خــود پنه
ــدادی از  ــر تع ــی ب ــی اجمال ــا نگاه ــر، ب در آخ
ــال های 1928- 1961  ــول س ــر در ط ــار اش آث

می تــوان گفــت کــه ایــن آثــار بیانگــر مســیری 
ــا  ــوس، ام ــی نامأن ــق دنیای اکتشــافی در راه خل
ــی هســتند. اشــر در  ــا عناصــر آشــنای فضای ب
ــی  ــه ســوی تجل ــن مســیر هرچــه بیشــتر ب ای
بخشــیدن بــه جهانــی خیالــی در بطــن دنیــای 
واقعــی مــی رود. بناهایــی کــه اشــر بــه تصویــر 
هســتند  دریچه هایــی  گویــی  می کشــد 
ــی و  ــن فضای ــا قوانی ــب، ب ــرزمینی غری ــه س ب
ــرای  هندســی مخصــوص خــود، ورای آنچــه ب
مــا پیــدا و ملمــوس اســت؛ ســرزمین هایی 
از  بیننــده  ذهنــی  ســاختار  کــه  فریبنــده 
و خیالــی دســت  برهــم می زننــد  را  فضــا 
نیافتنــی را پیــش رویــش قــرار می دهنــد. 

تصویر8. عروج و صعود
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ســؤال  افــراد  از  کــه  هنگامــی   
خــود  رویایــی  خانه هــای  کــه  می شــود 
را  خانه هایشــان  آن هــا  توصیــف  کننــد،  را 
ــدی در  ــا واح ــت ی ــا در طبیع ــاحل و ی در س
ــا نمــای رو بــه شــهر،  طبقــه ای از یــک بــرج ب
ــات رفاهــی و تفریحــی  شــامل اســتخر و امکان
پنجره هــای  و  بــزرگ  نورگیر هــای  دارای  و 
ــت  ــه طبیع ــای رو ب ــض و نم ــری عری سرتاس

می کننــد. توصیــف 
اگــر از ســلیقۀ شــخصی افــراد صرف نظــر 
ــا  ــر توصیف ه ــه در اکث ــم ک ــم درمی یابی کنی
ــوری  ــه ط ــود دارد؛ ب ــترک وج ــواردی مش م
ــه یکدیگــر در  کــه دو فــرد ناشــناس نســبت ب
ــه  ــی خــود ب به تصویرکشــیدن خانه هــای رویای
ــاره   ــابه اش ــواردی مش ــه م ــودآگاه ب ــور ناخ ط
مشــترک  سرمنشــاء  انــگار  کــه  می کننــد 
دارنــد. موضوعاتــی ماننــد وابســتگی انســان بــه 
ــی  ــی و حت ــه تنهای ــان ب ــاز انس ــت، نی طبیع

ــان. ــی انس ــدرت طلب ق
ــد  ــوع بای ــن موض ــی ای ــرای بررس ب  
ــت؟«،  ــا چیس ــر »روی ــؤال هایی نظی ــخ س پاس
ــوژه ای  ــاق و س ــر اتف ــرای ه ــان ب ــرا انس »چ
خوشــنودی  باعــث  و  اســت  دلپذیــر  کــه 
ــی را  ــت رویای ــود، صف ــف او می ش غیرقابل وص
بــه کار می بــرد؟« و »آیــا محرکــه ای مشــترک 

خانههایرویایی،خانههایرویایی،
درونیتریننیازافراددرونیتریننیازافراد

امیرعباسداناییامیرعباسدانایی
پــارس معمــاری و هنــر دانشــگاه داخلــی، معمــاری کارشناســی دانشــجوی

وجــود  رویاپــردازی  بــرای  انســان ها  بیــن 
بدانیــم. را  دارد؟« 

ــِخ  ــن پاس ــل از یافت ــه قب ــت ک ــط نیس بی رب
را  یونــگ  و  فرویــد  نظریه هــای  پرســش ها، 
ــم.  ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــا م ــورد روی در م
خاســتگاه  ناخــودآگاه  فرویــد  اعتقــاد  بــه 
رویــا  دیگــر  بیانــی  بــه  و  رویاهاســت]1[ 
ــودآگاه  ــروز ناخ ــرای ب ــه ب ــب ترین زمین مناس
دارد  ســعی  رویــا  در  ناخــودآگاه  و  اســت 
برآورده کنــد.  را  سرکوب شــده  نیاز هــای 
فرویــد اعتقــاد دارد هــدف رویــا بــرآوردن 
ــوع عملکــرد، کارکــرد  ــه ایــن ن کام اســت. او ب
دیــدن  از  بعــد  می گویــد.  رویــا  جبرانــی 
ــر  ــه ضمی ــل اینک ــه دلی ــی، ب ــای جبران رویاه
را  سرکوب شــده  نیــاز  انســان  ناخــودآگاه 
ــا  ــرد ب ــت، ف ــرده اس ــرآورده ک ــی ب ــه طریق ب
بر می خیــزد. خــواب  از  آرامــش  احســاس 

ــتۀ  ــا نوش ــاب رویاه ــمتی از کت ــر قس ــن زی مت
ــته،  ــن نوش ــت. در ای ــگ اس ــتاو یون کال گوس
سرکوب شــدۀ   نیاز هــای  جبــران  یونــگ 
ــد:  ــان می کن ــودآگاه را بی ــط ناخ ــان توس انس
ــت  ــه واقعی ــرای ب ــارزه ب ــا در مب ــی م »زندگ
ــت.  ــته اس ــپری گش ــا س ــال م ــتن امی پیوس
همــۀ کنش هــای مــا در پــی میــل بــه چیــزی 
اســت کــه بایــد یــا نبایــد رخ بدهــد. بــه همیــن 
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دلیــل اســت کــه مــا می اندیشــیم یــا کار 
می کنیــم. اگــر نتوانیــم آرزویــی را بــه واقعیــت 
ــا  ــال ب ــت کم آن  را در خی ــم، دس ــل کنی تبدی

ــم.« ــد می دهی ــت پیون واقعی
بــا در نظــر گرفتــن نظریــات مطــرح شــدۀ بــاال 
ــان از  ــه انس ــت ک ــوان گف ــا، می ت ــاره روی درب
ــل  ــه دلی ــی را ب ــه رویاهــای جبران ــت ک آن باب
بــر آوردن کام، آرامش بخــش می شــمرد، بــه 
هــر موضــوع، وضعیــت و ســوژه ای کــه باعــث 
ــود،  ــف او می ش ــل توصی ــر قاب ــنودی غی خوش

ــد. ــه می کن ــی را اضاف ــت رویای صف
ــۀ  ــی رود و نظری ــر م ــدم جلوت ــک ق ــگ ی یون
 )collective unconscious( ــی ناخود آگاه جمع
را مطــرح می کنــد. بــر طبــق ایــن نظریــه 
)کــه  فــردی  ناخــودآگاه  بــه جــز  انســان 
ــد(  ــرد می باش ــخصی ف ــات ش ــر از تجربی متأث
ــه  ــد ک ــز می باش ــری نی ــودآگاه دیگ دارای ناخ
شــامل گذشــتۀ تاریخــی، فرهنــگ اســاطیری 
اســت.  فــرد  آن  قومیــت  کهن الگو هــای  و 
بــه ارث  اعصــار  طــول  در  کــه  تجربیاتــی 

ند.  رســیده ا
بــا ایــن تفاســیر، از ایــن بــه بعــد در   
ایــن جســتار وقتــی از رویــا )چــه تصاویــری که 
در خــواب دیــده می شــوند و چــه خیال پــردازی 
در روز( حــرف می زنیــم، در معنــی کلمــه 
منظورمــان  دیگــر  و  می شــویم  عمیق تــر 
ــت؛  ــی نیس ــوم و تصادف ــدون مفه ــری ب تصاوی
زیــرا آن تصاویــر ســعی دارنــد چیــزی از درون 
نا خــودآگاه انســان را بــه او نشــان دهنــد. 
یونــگ می گویــد: »رویــا وضعیــت درونــی 
ــا ذهــن خــودآگاه  ــد ام بیمــار را وصــف می کن

بیمــار آن را انــکار می کنــد.«
بــرای مثــال بــا در نظــر گرفتــن نظریــۀ 
ناخــودآگاه جمعــی درمی یابیــم کــه دلیــل 
ــن کــه انســان هنــگام تصــور کــردن  دلیــل ای
خانه هــای رویایــی خــود، آن را در طبیعــت

ــت را در  ــمتی از طبیع ــا قس ــد ی ــای می ده ج
تصویرســازی ذهنــی خــود درج می کنــد، میــل 
ناخــودآگاه او بــه طبیعــت اســت کــه حتــی بــا 
گذشــت ســال ها دوری از غارنشــینی و بعــد از 
ــای  ــه دنی ــتن ب ــدن و پای گذاش آن متمدن ش
مــدرن هنــوز میــل بــه زیســتن در طبیعــت در 
انســان وجــود دارد و در آثــار شــاخص معمــاری 
مــدرن دهه هــای 30 الــی 50 ماننــد ویــا 
ــن  ــزورث ای ــۀ فارن ــن و خان ــۀ کافم ــاوا، خان س

ترکیــب کامــًا مشــهود اســت.
رویایــی  خانه هــای  توصیــف  در  انســان 
ــردن  ــور ک ــه در تص ــن ک ــل ای ــه دلی ــود، ب خ
محدودیتــی نــدارد، ســعی می کنــد خانــه ای را 
بــرای زندگــی خــود متصــور شــود کــه  حداکثر 
نیــاز او بــه یــک خانــه را بــرآورده کنــد. عمــل 
فکر کــردن بــه ایــن موضــوع آگاهانــه اســت امــا 
ــه بــودن یــا نبــودن ســوژه ای  تمایــل انســان ب
در ایــن تصویــر ذهنــی، عملــی ناخــودآگاه 
اســت. پــس بــودن یــا نبــودن ســوژه ای از درون 

ــد.  ــخن می گوی ــرد س ف
اهمیــت  دلیــل  و  بــرآورده  نشــده  نیــاز  از 
خیال پــردازی )در ایــن مــورد خیال پــردازی 
ــگ  ــن اســت. یون ــارۀ محــل زندگــی( همی درب
خیال پردازی هــای  »مراقــب  می گویــد: 
ــدام  ــا م ــرا آن ه ــید؛ زی ــود باش )fantasy( خ
]2[ هســتند.«  افتــادن  اتفــاق  حــال   در 

پی نوشت:
]1[ بــه عقیــدۀ فرویــد نیازهــای سرکوب شــده و فراموش شــدۀ 
ــد آن را  ــه فروی ــد ک ــای دارن ــان ج ــمتی از روان م ــا در قس م

ــد. ــودآگاه می نام ــر ناخ ضمی
 maps of 2017 Jordan Peterson 2[  سخنرانی[
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ماتریــک،  فیلم هــای  ســه گانه  در   
»آرشــیتکت«  نــام  بــه  شــخصیتی  بــه 
ــس را  ــازی ماتریک ــای مج ــم. او دنی برمی خوری
ــود  ــان ها درون آن آپل ــی انس ــن تمام ــه ذه ک
شــده، طراحــی کــرده اســت. کل فیلم بــا زبانی 
متصــور می شــود  را  آینــده ای  پیش گویانــه 
ــازی  ــًا مج ــی کام ــود دنیاهای ــکان وج ــه ام ک
ــه انســان ها  ــه ای ک ــده اســت؛ به گون ــاد ش ایج
نمی تواننــد تفــاوت میــان آن دنیاهــا و دنیــای 

ــوند.  ــه  ش ــی را متوج واقع
ــده  ــن بینن ــم در ذه ــؤال را ه ــن س ــم ای فیل
اســت  ممکــن  آیــا  کــه  می کنــد  مطــرح 
هم اکنــون مــا درون یکــی از ایــن دنیاهــا 
حقیقــت  ایــن  از  خــود  بی آنکــه  باشــیم، 

آگاه باشــیم؟
تکنولــوژی درطــول ســال های اخیــر   
ــا ســرعت بســیار چشــمگیری پیشــرفت کرده  ب
اســت و بشــر بــه توانایی هایــی دســت یافته 
ــد دهــه پیــش در رویاهــای خــود  ــا چن کــه ت
نیــز نمی توانســت متصــور شــود. پیشــرفت 
بــه صــورت  رشــته،  یــک  در  تکنولوژیــک 
مســتقیم و غیــر مســتقیم بــر روی رشــته های 
ــا  ــم، ب ــاری ه ــذارد. معم ــر می گ ــز اث ــر نی دیگ

ــان ــوی می ــه خ ــه ب توج

واقعیتمجازیومعماریواقعیتمجازیومعماری

داریوشآقاباباییداریوشآقابابایی
بهشــتی شــهید دانشــگاه - معمــاری کارشناســی دانشــجوی

ــت،  ــا صنع ــاط تنگاتنگــش ب ــته ایش و ارتب رش
از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. بــا هــر 
پیشــرفتی در صنعــت، معمــاری بــه شــیوۀ 
غیرقابل تصــوری تغییــر کــرده اســت؛ شــاید از 

ــی. ــاب صنعت ــد از انق ــر بع ــه مهم ت هم
ــی  ــاب نوین ــۀ انق ــون در زمان ــر اکن ــی بش ول
ــه. پیشــرفت های اخیــر در  اســت: انقــاب رایان
ــۀ  ــه حرف ــزار رایان ــخت افزار و نرم اف ــۀ س زمین
ــا  معمــاری و رشــته های ســاختمانی مرتبــط ب
آن را دگرگــون کــرده اســت. نرم افزارهــای 
ســاختمان،  تحلیــل  معمــاری،  ُمدل ســازی 
ــای  ــا قابلیت ه ــزار ب ــا نرم اف ــی و صده گرافیک
ــاران و  ــجویان، معم ــی دانش ــی، زندگ این چنین
ــی  ــه کل ــر معمــاری را ب شــیوۀ کارکــردن دفات

ــت. ــر داده اس تغیی
صنعــت  بــه  لطــف  اخیــر،  ســال های  در 
بــازی،  رایانــه ای و کنســول های  بازی هــای 
ــرار  ــاران ق ــش ِروی معم ــدی پی ــکان جدی ام
امــکان حرکت کــردن درون  گرفتــه  اســت، 
ــا  ــاخت و ی ــرا، س ــش از اج ــار پی ــرح معم ط
ســاده ترین  در  مجــازی  واقعیــت  تکمیــل. 
حالــت خــود هماننــد تورهــای مجــازی موزه هــا 
ــه ای  ــد در مجموع ــرد می توان ــه ف ــد ک می باش
ــد ــه ای همانن ــد و تجرب ــت کن ــر حرک از تصاوی
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بازدید از خود موزه به دست آورد.
حالــت پیشــرفته تر ایــن تورهــای مجــازی، 
مجــازی  واقعیــت  عینک هــای  به لطــف 
ــر  ــرد در آن تصاوی ــه ف فراهم شــد، به طــوری ک
غــرق می شــود و ارتباطــش بــا دنیــای پیرامــون 
ــن  ــدی در ای ــود. گام بع ــع می ش ــودش قط خ
تحــوالت، امــکان تعامــل هرچــه بیشــترِِ کاربــر 
بــا تصاویــر را فراهــم کــرد. همیــن تعامــل بــود 
ــه بازی هایــی منجــر شــد کــه  کــه ســرانجام ب
در آن بازی کــن بــا به همراه داشــتن عینــک 
ادوات مخصــوص می  توانســت در دنیایــی  و 
ــد  ــرات ایجــاد کن ــد، تغیی ــت کن ــی حرک خیال
و ماننــد فــردی واقعــی در دنیایــی واقعــی 

زندگی کنــد.
ــای  ــدد نرم افزاره ــه م ــر ب ــال اخی ــد س در چن
ــته اند  ــاران توانس ــگ، معم ــگ و رندرین مدلین
از  واقعــی  و  طبیعــی  بســیار  تصاویــری 
ایــن  به وجودآورنــد.  خــود  طراحی هــای 
ــراه پیشــرفت  ــه هم ــا ب پیشــرفت در نرم افزاره
در صنعــت واقعیــت مجــازی، ســبب شــد 
ــدن  ــش از ساخته ش ــد پی ــاران بتوانن ــه معم ک
ــه  ــن ب ــۀ راه رفت ــکان تجرب ــان ام پروژه هایش

داشته باشــند. را  صــورت مجــازی  
صنعــت معمــاری همیشــه و خصوصًا   
در ســال های اخیــر، مبتنــی بــر تصاویــر بــوده 
ــر و  ــده گویات ــر ارائه ش ــه تصاوی ــت و هرچ اس
ــال جــذب کارفرمــا و  ــند، احتم ــر باش گیرات
یــا برنــده شــدن در مســابقات گوناگــون بــرای 
ــازی  ــت مج ــد. واقعی ــش می یاب ــاران افزای معم
ایــن امــکان را فراهــم می کنــد کــه کارفرمایــان 
ــر  ــد، ه ــرح راه  برون ــد درون ط و داوران بتوانن
ــی  ــد و حت ــد ببینن ــه می خواهن ــه ای را ک نقط
زیــر  و  روز  مختلــف  شــرایط  در  را  طــرح 
نورهــای متفــاوت تجربــه کننــد. حســی کــه در 
ــل ــدون شــک غیــر قاب فــرد ایجــاد می شــود ب

ــدل  ــا م ــدی و ی ــر دوبع ــر تصوی ــا ه ــاس ب قی
ســه بعدی رایانــه ای اســت.

ــای  ــر در روزه ــال حاض ــوژی در ح ــن تکنول ای
ایــن  از  اســتفاده  و  اســت  خــود  ابتدایــی 
تورهــای مجــازی بــرای کارفرمایــان هنــوز 
ــت.  ــن اس ــی روش ــده ول ــت. آین جا نیفتاده اس

ــن. ــیار روش بس
ــب  ــا ترکی ــون ب ــه اکن ــه ک همان گون  
نرم افزارهــای مختلــف ایــن امــکان فراهــم 
شــده اســت کــه وارد دنیــای ساخته شــدۀ 
ذهــن معمــار شــویم، چــرا معمــار نتوانــد ایــن 
دنیــا را بــه صــورت مجــازی هــم خلــق کنــد؟ 
رایانــه ای سال هاســت  بازی هــای  بازیکنــان 
کــه بــه هدف هــای مجــازی شــلیک  می کننــد 
آیــا  را می راننــد،  اتوموبیل هــای مجــازی  و 
ــه  ــا و طرحــی را ب ــد بن ــز می توانن معمــاران نی

ــد؟ ــق کنن ــازی خل ــورت مج ص
بــازی »ماینکرفــات« ایــن امــکان را بــرای 
بســیاری از افــراد فراهم کــرد تــا دنیایــی را 
بســازند و در آن حرکــت کننــد؛ هرچنــد ایــن 
ســاختن و راه رفتــن از طریــق صفحــۀ مانیتــور 
رایانــه امکان پذیــر شــد ولــی ایــده همــان 
اســت. معمــار را تصــور کنیــد کــه بــا اســتفاده 
ــی  ــت مجــازی در محیطــی خال از ادوات واقعی
ــای  ــیاری از نرم افزاره ــه اول بس ــد صفح همانن
ــار  ــت. معم ــتاده  اس ــاری ایس ــگ معم مدلینی
ــم  ــا را ه ــن نرم افزاره ــای ای ــی قابلیت ه تمام
دارد؛ دیــوار، کــف، ســقف و ســایر عناصــر 
معمــاری را بتوانــد خلق کنــد و در فضــای 
صــورت  بــه  و  حرکت کنــد  شــده  ایجــاد 

ســه بعدی در دل طــرح طراحــی  کنــد.
ــی ورای  ــه قابلیت های ــن برنام ــه ای ــود ک می ش
داشته باشــد؛  هــم  را  موجــود  نرم افزارهــای 
ــا و  ــود دیواره ــت خ ــت دس ــا حرک ــد ب بتوان
ــا ــد بّناه ــد، همانن ــو کن احجــام را عقــب و جل
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دیــواری را بــا مصالــح موردنظــر بســازد و 
ــد در  ــد. معمــاری می توان ــوار را بچین ــًا دی واقع
لحظــۀ خیــال خــود را بــا دســتان خــود بســازد 
ــد  ــاح کن ــد، آن را اص ــت کن و درون آن حرک
ــات  ــد. امکان ــر خــود ببین ــی را درون اث و زندگ
ــه  ــی ب ــوع طراح ــن ن ــه ای ــرفت هایی ک و پیش
روی معمــاران و جامعــۀ معمــاری بــاز می کنــد 
ــن پیشــرفت ها  ــار ای ورای تصــور اســت. در کن
ــدنی  ــف ناش ــرد وص ــار می ب ــه معم ــی ک لذت

ــود.  خواهــد ب
معمــاران همیشــه از مشــاهده تصــورات خــود 
مشــاهده  ایــن  حــال  می شــوند؛  مســحور 
ــدی  ــری دو بع ــورت تصوی ــه ص ــد ب می خواه
باشــد کــه معمــار ترســیم کرده باشــد، یــا 
ماکتــی کــه بــا دســتان خــود ســاخته و یــا در 
ــای خــارج  ــر در دنی ــدن اث ــت دی ــن حال بهتری
ــس از ساخته شــدن. واقعیــت  از ذهــن خــود پ
ــه  ــد ک ــم می کن ــکان را فراه ــن ام ــازی ای مج
ــدن آن  ــل از ساخته ش ــود را قب ــر خ ــار اث معم
ــی  ــه گوی ــد ک ــه کن ــی تجرب ــان کیفت ــا هم ب
بــرای  شــاید  ایــن  اســت.  شــده  ســاخته 
معمــار اثــر نویــن یکــی از لذت بخش تریــن 

باشــد.  فعالیت هــا 
تأثیــر تکنولــوژی در معمــاری غیــر قابــل انــکار 
اســت. ایــن تکنولــوژی آنقــدر پیشــرفت  کــرده 
ــاران  ــود معم ــرای خ ــدی ب ــی تهدی ــه حت ک
ــا  ــد ت ــی می توان ــوش مصنوع ــت؛ ه ــده اس ش
جایــی پیشــرفت کنــد کــه خــود طراحــی  کنــد 
ــی  ــوش مصنوع ــد. ه ــذف کن ــور را ح و اپرات
ــد  ــردازش کن ــر را پ ــا تصوی ــد میلیارده می توان
و بــا معیارهایــی کــه بــه آن داده شــده اســت، 
خــوب یــا بــد بــودن هــر تصویــر را تشــخیص 
ــاد  ــه ای را ی ــدام نکت ــر ک ــد از ه ــد و بتوان  ده
ــای  ــن داده ه ــر گرفت ــا در نظ ــد ب ــرد و بع بگی
ــا را  ــن طرح ه ــا بهتری ــن آموخته ه ورودی و ای

ــه طراحــی  ــر چگون ــا مگ ــود م ــد. خ ــه ده ارائ
می کنیــم؟ بــا دیــدن و آموختــن از آثار پیشــین 
را می آموزیــم  نکاتــی  آن هــا  در  تفحــص  و 
درنظرگرفتــن  بــا  خــود  طراحی هــای  در  و 
ــی را  ــأله، طرح ــر مس ــود در ه ــرایط موج ش
ــی  ــوش مصنوع ــر ه ــال اگ ــم. ح ــه می دهی ارائ
ــوزد و آن را  ــان را بیام ــن کار انس ــد همی بتوان
ــا  ــا کارفرم ــث ب ــدون بح ــر و ب ــریع تر، بهت س
ارائــه دهــد، دیگــر بــه معمــاران بــرای طراحــی 

ــود.  ــد ب ــازی نخواه نی
و  طــرح  در  مجــازی  گــردش  ایــن  شــاید 
ســاخت آن توســط معمــار از آخریــن فعالیــت 
ــه  ــازی ب معمــاران باشــد و کــم کــم دیگــر نی
ــط  ــن محی ــت در ای ــرای حرک ــان ب ــک انس ی
ــد.  ــام ده ــن کار را انج ــه ای ای ــد و رایان نباش
ــه  ــما و هم ــن، ش ــم م ــن االن ه ــاید همی ش
ــه و  ــرح رایان ــت در ط ــال حرک انســان ها در ح
ــا  ــا ابرانســانی هســتیم بی آنکــه تفاوتــش را ب ی
دنیــای واقعــی تشــخیص دهیــم. شــاید مــا در 

ــتیم. ــیتکت« هس ــرح »آرش ــا و ط روی
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ــا ــدبچههـ ــاماننـ ــاتابهـ ــدبچههـ ــاماننـ تابهـ
شـــبیه نمیشـــوند: شـــبیهتولیـــد نمیشـــوند: تولیـــد
میشـــوند ســـاخته میشـــونداهـــرام ســـاخته اهـــرام
]...[وهمـــهاینـــکاربـــرای]...[وهمـــهاینـــکاربـــرای
در همانطـــور فقـــط درهیـــچ! همانطـــور فقـــط هیـــچ!
بیابـــانایســـتاده!بـــهشـــکلیبیابـــانایســـتاده!بـــهشـــکلی
غیرمعمــولدرآنسرکشــیده.غیرمعمــولدرآنسرکشــیده.
ادرار پایــش در ادرارشــغالها پایــش در شــغالها
بورژواهــا و بورژواهــامیکننــد و میکننــد
صعــود آن بــاالی صعــودبــه آن بــاالی بــه
ایــن غیــره. و ایــنمیکننــد غیــره. و میکننــد
دهیــد« ادامــه را دهیــد«مقایســه ادامــه را مقایســه

کـ
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تولیــد  بچه هــا  ماننــد  »کتاب هــا   
ــرام ســاخته می شــوند  نمــی شــوند: شــبیه اه
فقــط  هیــچ!  بــرای  کار  ایــن  و همــۀ   ]...[
همان طــور در بیابــان ایســتاده! بــه شــکلی 
غیرمعمــول در آن سرکشــیده. شــغال ها در 
ــاالی  ــه ب ــا ب ــد و بورژواه ــش ادرار می کنن پای
ــن مقایســه را  ــره. ای ــد و غی ــود می کنن آن صع

ــد« ــه دهی ادام
ایــن  در   ]1[ فلوبــر  گوســتاو  کــه  چیــزی 
ــود  ــن ب ــت ای ــر نداش ــااًل درنظ ــول احتم نقل ق
کــه اهــرام بــر خــاف کتاب هــا هرچقــدر 
ــاز از  ــد ب ــه نظــر آین ــی ب ــن و خیال ــم نمادی ه
ــن  ــد و ای ــت می کنن ــردی مشــخص تبعی کارک
ــرای  ــی ب ــاختن آرامگاه ــردی س ــۀ کارک بهان
فرعــون اســت. مســئلۀ معمــاری همیــن اســت: 
ــر  ــی اگ ــخص حت ــی و مش ــردی فیزیک کارک
ایــدۀ اولیــه و یــا نتیجــۀ نهایــی بســیار انتزاعــی 

ــند. باش
برمی گردیــم.  عقــب  بــه  کمــی   
هنرهــای زیبــا ]2[ در برابــر هنرهــای آزاد ]3[. 
هنرهــای زیبــا و صنایــع مســتظرفه چیزهایــی 
هفت گانــه  هنرهــای  االن  کــه  هســتند 
ــی  ــای آزاد مهارت های ــوند و هنره دانسته می ش
ــذاری در ــرای تأثیرگ ــان آزادی ب ــر انس ــه ه ک
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جامعــه بــه آن نیــاز دارد؛ حقــوق، رزم، مباحثه، 
بــزم، منطــق، باغــت و امــروزه علــوم طبیعــی، 

علــوم انســانی، علــوم اجتماعــی.
کارایــی  آزاد جــزء جدایی ناپذیــر  هنرهــای 
ــی  ــرد محســوب می شــوند. درحال ــی ف اجتماع
کــه در مــورد هنرهــای زیبــا می تــوان بــا 
تردیــد بــه ایــن گــزاره نــگاه کــرد. بــه همیــن 
علــت هنرهــای زیبــا حوزه هایــی هســتند 
ــازه دارد  ــتر در آن اج ــی بیش ــال خیل ــه خی ک
ــتر  ــای آزاد بیش ــد و هنره ــی باش ــئله اصل مس
بــا منطــق - و بــه نتیجــه غایــی آن - کارکــرد 
ــتند. احتمــااًل می شــود  بیشــتر مرتبــط هس
تصــور کــرد بــدون موســیقی یــا شــعر یــا تئاتــر 
- و هــر هنــری کــه معمــاری را بــا آن هم ســان 
و مقایســه می کننــد - هــم تمــدن بــه شــکلی 
ــاز ــروزی ب ــکل ام ــک تر از ش ــن تر و خش خش
ــر  ــه اگ ــور اینک ــا تص ــرد. ام ــدا می ک ــا پی بق
ــکل  ــااًل ش ــود احتم ــا رزم نب ــی ی ــوم طبیع عل
ــه می شــد کمــی مشــکل اســت.  تمــدن چگون
ــًا  ــروزی کام ــکل ام ــا ش ــکلش ب ــل ش حدق

ــت. ــاوت داش تف
اگــر بــه ایــن دســته بندی سرســری فعــًا 
دل بســپریم احتمــااًل معمــاری را بــه علــت 
ــوان  ــارزش می ت ــی و ب ــدت فیزیک ــش به ش نق
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در دســته هنرهــای آزاد طبقه بنــدی کــرد. امــا 
چــه نســبتی بــا خیــال می توانــد داشته باشــد؟

ــعر  ــیقی و ش ــد موس ــی مانن هنرهای  
ــک  ــی 3(ریتمی ــاختِن 2(فضای ــردو در 1(س ه
و 4( هارمونیــک بــه معمــاری شــباهت بســیار 
دارنــد. ایده هــای آنهــا اکثــراً خیال انگیــز و 
انتزاعــی هســتند و در فیزیکــی ُبعــددار نمــود 
متأخرتــر  پدیده هــای  در  می کننــد.  پیــدا 
ــت  ــه ای و واقعی ــای رایان ــه بازی ه ــوان ب می ت
ــی  ــن فضاهای ــاختن چنی ــم در س ــازی ه مج
اشــاره کــرد. تفــاوت اصلــی همــۀ ایــن مــوارد 
ــت.  ــودن اس ــردی ب ــا در کارک ــاری ام ــا معم ب
معمــاری چــه بــه صــورت ســاختن پناهگاه هــا 
ــه  ــد چ ــن باش ــر و فروت ــکونتگاه های محق و س
ــه در  ــا، چ ــد و کاخ ه ــاخت معاب ــت س در خدم
ــق باشــد چــه  ــی موف ــم و هارمون ســاختن ریت
نباشــد و چــه بــه ایــدۀ انتزاعــی خــود پایبنــد 
بمانــد یــا خیــر فضایــی در بعــد فیزیــک 
ــتفادۀ  ــه واســطۀ حضــور و اس ــه ب ــازد ک می س
ــس  ــود. پ ــا می ش ــد معن ــدگان واج مصرف کنن
ــرار  ــر ق ــن دو هن ــن ای ــرز بی ــاری در م معم

می گیــرد.
مــورد دیگــری کــه در ایــن مــرز   
ــوان  ــه عن ــت ب ــت. روای ــت اس ــرار دارد روای ق
ــا  ــودآگاه از رویداده ــخص و خ ــره ای مش زنجی
کــه قصــه ای را بیــان می کنــد تــا بــه مفهومــی 
ــتان،  ــکل داس ــه ش ــد ب ــد می توان ــاره کن اش
شــعر، موســیقی، تئاتــر، بــازی و حتــی معماری 
ــًا در  ــتم و تقریب ــرن بیس ــود. در ق ــاخته ش س
ــت  ــه اهمی ــانی ب ــوم انس ــای عل ــام حوزه ه تم

اســت. پرداخته شــده  روایــت 
از فرویــد ]4[ و یونــگ ]5[ و فریــزر ]6[ و 
پــراپ ]7[ تــا نورتــروپ فــرای ]8[ و الیــاده ]9[ 
ــرات  ــر تأثی ــارت ]11[ ب ــودوروف ]10[ و ب و ت
فرهنگــی و هویتــی روایــت بــر گونــۀ مــا

ــگران  ــات پژوهش ــد و در نظری ــت کردن صحب
ــۀ  ــًا گون ــال ]12[ اساس ــد گاتش ــر مانن متأخرت
ــا  ــژاد م ــای هم ن ــایر گونه ه ــر س ــا را در براب م
کــه در مســابقۀ تکاملــی بازنــده شــدند انســاِن 
راوی ]13[ مــی دانــد. بــه طــور خاصــه روایــت 
ــازِی  ــال و شخصی س ــرای انتق ــا ب ــازوکار م س
ــن  ــوده، ای ــان ب ــا جه ــا ب ــۀ م ــۀ مواجه تجرب
ادراک  از  ناشــی  شخصی ســازی  و  انتقــال 
ــان  ــه جه ــا ب ــاز م ــگاه دوگانه س ــتعاری و ن اس
بــه شــکل مذاهــب، ایده هــا، اســطوره ها و 
ــت  ــه دارد. روای ــروز هــم ادام ــا ام داســتان ها ت
تــاش مــا بــرای بیــان زندگــی ماســت و 
کارکــردی بســیار پررنــگ در زندگــی مــا دارد، 
و در اســاس هــم ناشــی از اســتعاره و در نهایــت

خیال ما از جهان است.
ــزی  ــتر از چی ــی بیش ــاری خیل معم  
کــه فلوبــر اشــاره داشــته بــا روایــت در ارتبــاط 
ــرا روایــت  اســت و ایــن نکتــه مهــم اســت؛ زی
بــه معمــاران یــاد خواهــد داد کــه چطــور 
ــن  ــازه را - ای ــتفاده کنندگان از س ــی اس زندگ
ــر روایــت انســانی و اســاس تمــام کارکردهــا  اَب
ــای  ــد ایده ه ــا بتوانن ــد ت ــی کنن را - پیش بین
ــازی  ــردی شخصی س ــکلی کارب ــه ش ــود را ب خ
ــاط  ــن ارتب ــن در ای ــد. همچنی ــل کنن و منتق
دوســویه نویســندگان زیــادی دســت بــه خلــق 
فضاهــای معمــاری دقیــق در راســتای کارکــرد 
داســتانی در روایت هــای خــود زدنــد: از اربــاب 
حلقه هــای تالکیــن ]14[ و ســقوط خانــداِن 
آشــِر آلــن پــو ]15[ تــا خانــۀ آســتریوِن 
ــو  ــداِی کالوین ــهرهای ناپی ــس ]16[ و ش بورخ
ــانی  ــای درخش ــد نمونه ه ــه می توانن ]17[ هم
از خیال انگیــزِی کارکــردی در ایجــاد یــک 
ــوان  ــت می ت ــد. درنهای ــاری باش ــای معم فض
ــت در  ــار روای ــاری در کن ــه معم ــرد ک ــا ک ادع
مــرزی بیــن کارکــرد و خیــال قــرار گرفته انــد
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یــا بــه تعبیــری بهتــر ریشــه در خیــال و 
شــاخه در کارکــرد دارنــد و پــس بایــد بتواننــد 
تئوری هــای  از  بیشــتر  خیلــی  همدیگــر  از 
صــرف و تکنیک هــای خشــن یــاد بگیرنــد: 
تنهــا این گونــه اســت کــه مقبــرۀ یــک فرعــون 
ــی سرکشــیده در ــه هیوالی ــود ب ــل می ش تبدی
بیابــان، کــه هــم شــغال ها و هــم مــردم را بــه 

ــد. ــب می کن خــود جل
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]4[Sigmund Schlomo Freud )1939-1856(
]5[ Carl Gustav Jung )1961 – 1875(
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]7[ Vladimir Propp )1970 – 1895(
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]10[ Tzvetan Todorov )2017 – 1939(
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]12[ Jonathan Gottschall )1972(
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]15[ The Fall of  the House of  Usher by 
Edgar Allan Poe
]16[ La casa de Asterión by Jorge Luis 
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