
روایِت-معماری؛-مطالعه-تطبیقی-روایت-در-معماری-و-داستان
سپیده-کریم-زاده*
ایرج-اعتصام**
منوچهر-فروتن***
محسن-دولتی****

چکیده
هر-اثر-معماری-به-مثابه-یک-متن-است-که-هنگام-تجربه-آن-گویی-روایتی-شرح-داده-می-شود-که-تماشاگری-فرضي-به-سیر-و-
سفری-درون-فضایی-برده-می-شود.-روایت-در-فضا-در-طول-زمان،-امکان-شناخت-کامل-از-فضای-موجود-را-بدست-می-دهد.-در-
نتیجه-می-توان-آن-را-ابزاری-جهت-بیان-فضا-دانست-از-طرفی-مهم-ترین-جلوه-روایت-در-داستان-است-و-هر-داستان-عناصر-و-
ساختاری-دارد-که-میتواند-تولید-معنا-کند.-بنابراین-مفهوم-روایت-در-داستان-به-مثابه-الگویی-برای-درك-روایت-در-معماری-قابل-
توجه-است.-از-طرف-دیگر-باوجود-نظریه-پردازی-دربارة-روایت-معماری-از-اوایل-دهه-هشتاد-و-استفاده-معماران-از-روایت-به-دلیل-
تعامل-با-شهر،-مخاطب-و-به-عنوان-شکل-دهنده-فضا-و-معانی-فرهنگ،-چهارچوب-نظری-مشخصی-در-این-زمینه-وجود-ندارد.-
هدف-این-پژوهش-دستیابی-به-چارچوب-مفهومی--روایت-در-داستان-و-تطبیق-آن-با-روایت-در-معماری-در-جهت-به-کارگیری-
شیوه-های-داستان-پردازی-در-معماری-،-ساخت-سناریو-فضایی،-عاملی-برای-تفسیر-بنا-یا-طراحی-است.-لذا-این-مقاله-در-پی-پاسخ-
به-این-پرسش-است-که-چه-شباهت-ها-و-تفاوت-هایی-بین-روایت-و-معماری-وجود-دارد؟-پژوهش-با-رویکرد-کیفی-و-با-روش-
مطالعه-تطبیقی-و-تحلیل-محتوایی-انجام-گرفته-است.-در-این-پژوهش-ابتدا-به-شناخت-مفهوم-و-سیر-روایت-در-داستان-و-چگونگی-
دریافت-آن-در-معماری-پرداخته-شده-سپس-با-بررسی-نمونه-ها-و-تحلیل-محتوا-شباهت-ها-و-معادل-های-دو-عرصه-ارائه-شده-است.-
بررسی-های-پژوهش-نشان-داد،-پیوندی-دو-طرفه-بین-معماری-و-داستان-وجود-دارد-و-اساس-تجربیات-فضایی-منطبق-بر-روایت-
است.-شخصیت-داستان-معادل-فضا،-راوی-معادل-کاربر،-پیرنگ-معادل-کانسپت،-ژانرها-معادل-کاربری-بنا-و-...-است.-در-نتیجه-
بیان-و-محتوا-می-باشد-در-عرصه-های- ابزار-روایت،-شیوه- انواع-شیوه-های-روایت،- قابلیت-های-خالقیت-داستان-که- از- می-توان-

معماری-استفاده-کرد.
کلیدواشه ها:داستان،روایت،روایتشناسی،مطالعهتطبیقی،معماری

Email: spd.karimzadeh@gmail.com                                .دانشجویدكتریتخصصیمعماری،واحدکرج،دانشگاهآزاداسالمی،کرج،ایران.*

Email: i.etessam@srbiau.ac.ir                                        استادتمامگروهمعماری،واحدعلومتحقیقات،دانشگاهآزاداسالمی،تهران،ایران.**

Email: m.foroutan@iauh.ac.ir                                          .)گروهمعماری،واحدکرج،دانشگاهآزاداسالمی،کرج،ایران)نویسندهمسئول.***

.Email: mohsen.dolati@Kiau.ac.ir                                             استادیارگروهمعماری،واحدکرج،دانشگاهآزاداسالمی،کرج،ایران.****
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ویژلی های روایت  ر  وره های مختلف دوره

اول-اینکه-باید-قهرمانی-وجود-داشته-باشد.-آیدلسون-اشاره-می-کند-که-ممکن-است-او-شخصیت-اصلی-یا-قهرمان-داستان-نامیده-
شود-و-ممکن-است-اصاًل-قهرمان-وار-نباشد.-

دوم-اینکه-مانند-همه-انسان-ها،-قهرمان-نیز-چیزی-می-خواهد.-»امیدوارم-که-او-به-شدت-خواهان-چیزی-باشد-چون-هر-چه-بیشتر-
بخواهد،-داستان-قوی-تر-می-شود«

سوم-اینکه-باید-مخالفتی-با-خواسته-وی-وجود-داشته-باشد.-به-گفته-آیدلسون
چهارم-که-همان-عنصر-پایانی-داستان-است،-کشمکش-بین-قهرمان-و-دشمنش-است.

.)Jaaske lainen.K,2000:59-60(

کالسیک

به-شکل-افراطی-می-تواند-حتی-فهم-پذیری-خود-را-نفی-کند-تا-به-متن-و-مجموعه-مبهمی-از-واژگان-تبدیل-شود-که-به-هیچ-
جهان-واقعی-و-تخیلی-اشاره-ندارند-)مارتین،-1392،-58(.

مدرن

-)Shaul.n, 2008: 19(-به-هم-ریختن-ترتیب-زمانی-و-آمیزش-ژانرها

پست-مدرن

. )Shaul.n, 2008: 19(--ویژگی-های-ثابت-متنی-از-بین-رفتند

معنای-واژه-در-متن-ادبی-ثابت-نیست،-بلکه-از-تعامل-گفتگوی-آن-با-آرا-و-مواضع-مختلف-در-متن،-بین-متون-و-در-ذهن-
.)Shaul.n, 2008: 19(--خواننده-ناشی-می-شود

از-این-شکاف-ها-در-برگشت-زمانی-به-عقب،-برطرف- ناراحت-کننده-است.-برخی- پر-از-حدسیات-و-شکاف-های-روایتی-
.)Yeal Halevi-Wise, 2003: 133-134(می-شوند

)Shaul.n, 2008: 19( جهشمتن

. )Shaul.n, 2008: 19(فرض-را-بر-این-گذاشتند-که-زبان-و-اشکال-ارتباطی-دیگر،-چند-معنا-و-چند-وجهی-هستند

جدول ۱. ویژگی های روایت در دوره های مختلف. مآخذ: نگارندگان..

مفاهیم عناصر-ساختار-
روایت

عمل-یکی-از-شخصیت-های-قصه-از-نظر-اهمیتی-که-در-مسیر-قصه-دارد-و-آن-ها-را-به-صورت-اسمی-که-بیان-کننده-آن-عمل-است-به-کار-برد-
)اسکولز،-1383:-217-218(.

کارکرد

-منظور-»شخصیت-ها«-است کنش

همان-گفتمان-است عمل-روایت

گشتار-دو-امر-را-به-هم-ربط-می-دهد-بی-آنکه-این-امور-بتوانند-یکی-شوند-)اخوت،-1371:-40(. گشتار

»کارکردهای«-موجود-چیزی-را-شکل-می-دهد-که-بارت-»پی-رفت«13-می-نامد)مارتین،-1382:-81(

پی-رفت-خود-مجموعه-ای-از-کنش-هاست-)به-معنای-کلی-کنش،-یعنی-هم-کنش-های-رفتاری،-هم-کنش-های-زبانی،-هم-اندیشه(.پی-رقت
کنش-هایی-که-در-یک-پی-رفت-می-گنجند،-یک-واحد-زمانمند-را-می-سازند.-یعنی-آغاز-و-پایانی-دارند-که-با-»پیشرفت-در-طول-زمان«-همخوان-

است)مارتین،-1382:-81(

هسته-های-کارکردهایی-هستند-که-تلویحاً-بر-یکدیگر-داللت-می-کنند-در-روند-پیشرفت-داستان،-تأویل-های-تازه-ای-به-وجود-می-آید. هسته-ها

رویدادها-وعناصر-وجودی،-داستان-و-گفتمان،-در-یک-سطح-عمیق-ساختاری-عمل-می-کنند-و-مستقل-از-هر-رسانه-ای-هستند،-کسی-حدود-
آن-ها-را-در-کلمات-حقیقی-یک-متن-مورد-نظر-بررسی-نمی-کند.-تنها-می-توان-آن-را-در-تحلیل-شخصی-تحلیل-گر،-یعنی-تعبیر-شخصی-بررسی-

کرد-)اوحدی،-1391:-181(.

-رویدادها-و
-عناصر-وجودی
داستان-و-گفتمان

لحظات-هسته-ای-در-روایت،-لحظاتی-اند-که-عدم-قطعیت-را-آغاز،-خاتمه-یا-ارتقا-می-بخشند.-بنابراین،-رویدادهای-هسته-ای-رویدادهایی-
عمده-اند-که-هر-روایتی-را-پیش-می-برند-)اوحدی،-1391:-181(.

-رویدادهای
هسته-ای

رویدادهای-اقماری-رویدادهایی-هستند-که-چارچوب-فصل-را-با-به-تأخیر-انداختن-یا-کشدار-کردن-رویدادهای-هسته-ای،-تقویت-می-کنند.-
رویدادهای-اقماری،-رویدادهای-هسته-ای-را-همراهی-یا-احاطه-می-کنند-)اوحدی،-1391:-181(.

-رویدادهای
اقماری

روایت-گر-به-کمک-گشتارهایی14-که-به-کار-می-گیرد،-حوادث-را-آن-گونه-که-خود-می-خواهد-جابجا-می-کند-و-شکل-می-دهد.-اصوالً-باید-میان-
سلسله-حوادث-روایت-پیوند-زمانی-)انگیزه(15-و-نیز-پیوند-سببی-)راه-حل(16-وجود-داشته-باشد-)توالن،-1386:-32

-پیوند-زمانی-و
پیوند-سببی

جدول 2. عناصر ساختار روایت. مآخذ: نگارندگان...
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.)Martin,2015( تكنولوژینشاندهد
روالن-بارت-معتقد-است-روایت-معماری-هرگز-نباید-
سازنده- اجزائی- شود.- داده- جهت- خطی- شیوه-های- از-
معماری،-آن-گونه-که-ما-درك-و-تجربه-می-کنیم-پیوسته-در-
روش-های-گوناگونی-باز-ترکیب-می-شوند.-از-این-رو-تنها-
یک-مسیر-خطی-وجود-ندارد-اگرچه-یکی-از-روش-های-
سازماندهی-دلخواه-در-معماری-روش-خطی-است.-درون-
بلکه- ندارد- وجود- داستان- یک- تنها- روایت- ساختار-
آن- از- فراتر- و- دارند- آن-حضور- در- زیادی- داستان-های-
داستان-های-متفاوت-برای-افراد-متفاوتی-که-در-آن-هستند.-
معماری-هیچ-گاه-انتقال-دهنده-یک-روایت-منفرد-نیست-

)دامیانی،-1391:-43(.
تشکل- و- انتظام- فرایند- نوعی- روایتگری- طرفی،- از-
بخشیدن-به-فضاست.-اگر-رویدادها-برای-تحقق-یافتن-به-
مکان(- به- تبدیل- )و- اشغال- را- فضا- و- دارند- نیاز- فضا-
می-کنند،-روایتگری-که-در-ساده-ترین-تعریف-آن-فرآیند-به-
یکدیگر-است،-در- به- پیوستن-رویدادهای-مختلف- هم-
واقع-فرایند-متشکل-ساختن-فضاهای-مختلف-رسیدن-به-
فضایی-کم-و-بیش-منسجم-یا-طرق-عدول-از-این-قاعدة-

کلی-است-)زینلیان-و-کالنترزاده،-1394(.
مسیرهای- و- مراکز- بر- مبتنی- ادراك- وجود- با- فضا-
و- هم- از- مجزا- اجزا- عنوان- به- آن،- در- شده- شناسایی-
یک- همچون- و- نگردیده- دریافت- یکدیگر- از- منفصل-
از- یک- هر- بودن- معنادار- بر- عالوه- داستان،- یا- روایت-
به-ذهن- یگانه- و- یکپارچه- کلیتی- قالب- در- آن،- مواضع-
تا- گذشته- از- -.)119 -:1395 )مستغنی،- می-گردد- عرضه-
امروز-همواره-رابطه-مفهومی--میان-داستان-ها-و-قصه-ها-با-
مفهوم- یک- محوریت- است.- داشته- وجود- معماری-
مشخص-و-واحد-داشته-به-گونه-ای-که-در-ابتدا-خلق-فضا-
سپس-پویایی-و-حرکت-در-فضا-و-به-کارگیری-احساسات،-
منبعی-برای-الهام-هنرمندان-در-هر-دو-حوزه-هنری-بوده-

است-)کشاورزپور،-1393:-11(.
طراحی-می-تواند-به-عنوان-نوعی-از-حل-مسأله-دیده-
شود.-حل-کننده-)طراح(-چگونگی-شرایطی-را-تشخیص-
می-دهد-که-نیازمند-پیشرفت-است-و-سپس-وضعیتی-را-
حاصل- باید- پیشرفت- از- پس- که- می-کند- هدف-گذاری-

شود-)الوسون،-1389:-45(.

در-حقیقت-نه-تنها-احتمال-دارد-طراحان-راه-حل-های-
نحو- به- نیز- را- مسأله- آن-ها- بلکه- دهند- ارائه- متفاوتی-

متفاوتی-می-فهمند-)رضایی،-1393:-26(.
شامل- را- گوناگونی- روش-های- طراحی- فرآیند-
می-شود،-برودبنت-اظهار-می-کند-شیوه-های-قیاسی-ما-را-به-
سمت-ابزار-بسیار-مشهور-دیگری-که-برای-ایجاد-فرم-و-
کمک-به-طراح-است،-هدایت-می-کند.-شیوه-روایتی-آن-را-
می-توان-تا-حدی-ناشی-از-بسط-شیوه-»قیاسی«-برودبنت-
دانست،-اما-کاربردی-فراتر-از-یک-قیاس-ساده-دارد.-در-
این-شیوه-ای-که-ما-آن-را-طراحی-روایتی،-می-نامیم،-طراح-
یا-اغلب-یک-تیم-طراحی-داستانی-را-تعریف-می-کنند-که-
به- اصلی-طرح- دادن-ویژگی-های- ارتباط- برای- می-تواند-

کار-رود-)الوسون،-1395:-213(.
در-طول-یک-داستان-و-یا-روایت،-خط-سیر-داستان-
همواره-توسط-یک-»راوی«-و-بنا-به-خواست-او-گسترش-
می-یابد.-نقش-من-حاضر-در-فضا-نقشی-تعیین-کننده-و-
مورد- فضایی- روایت- گسترش- چگونگی- در- اساسی-

اشاره-خواهد-بود-)مستغنی،-1395:-121(.
که- است- مسأله- حل- نوعی- طراحی- کلی- بطور-
عوامل- باشد.- داشته- متفاوتی- های- حل- راه- می-تواند-
شامل- همچنین- و- طراحی-اند- در- تأثیرگذار- مختلفی-
روایتی- طراحی- می-باشد.- مختلفی- جنبه-های- و- مراحل-
یک-نوع-شیوه-قیاسی-است-که-از-طریق-قیاس-مستقیم-یا-
غیر-مستقیم-با-یک-روایت-امور-طرح-را-یکپارچه-تر-حل-

می-کند.
داستان-و-معماری-شباهت-های-بسیاری-دارند.-هر-دو-
ساخت-یک-جهان-هستند-ولی-با-دو-ابزار-متفاوت،-یکی-
است.- واژه-ها- با- دیگری- و- و-سنگ- و-خاك- با-خشت-
بین-داستان-و-معماری-وجود- تنگاتنگی- بنابراین-رابطه-
دارد،-روایت-گاه-یک-رویکرد-طراحی-است-گاه-بصورت-
نشانه-گذاری-و-حتی-به-عنوان-راوی-سناریو-فضایی-را-
شکل-می-دهد.-در-نتیجه-این-رابطه-می-تواند-در-سه-حوزه-
فضا- خلق- مختلف- مراحل- در- و- شود- منجر- اصلی-
معماری،-کاربرد-داشته-است-و-به-عنوان-راهبرد-جدید-و-

خالقانة-در-معماری-عمل-کند-)نمودار-شماره-3(.
-
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تحلیل-مدل-های-داستان-و-تطبیق-آن-با-معماری
این-جا-گفته-شده-است،-در- به- تا- آنچه- به- با-توجه-
بر- آن-ها- مطابقت- بر- سعی- معماری- نمونه-های- تحلیل-
ساختار-روایت-در-حوزه-های-نوع-روایت،-محتوا،-ابزار،-
انتخاب- دلیل- داشت.- خواهیم- راوی- نوع- و- بیان- شیوه-
نمونه-ها-نوعی-از-معماری-است-که-به-گونه-ای-از-روایت-
استفاده-کرده-اند-و-در-نقاط-مختلف-جغرافیایی-بوده-اند.

و- مبانی- در- تطبیقی- مطالعه- نمونه-ها،- به- توجه- با-

فاکتورهای-تشکیل-دهنده-دو-عرصه-روایت-و-معماری،-
ارزی-های- هم- و- شده- دسته-بندی- مناسب- معادل-های-

مشخص-به-شکل-جدول-زیر-ارائه-شده-است.
--
نتایج:

و- روایت- مبانی- ارزیابی- ضمن- مقاله- این- در-
روایت-شناسی-به-بررسی-تبلور-آن-در-عرصه-معماری-در-
سه-حوزه-ابزاری،-ارجاعی-و-مفهومی-)نمودار-شماره-3(-

نمودارشماره3.وجههایمشترکمعماریوروایت.مآخذ:تحلیلنگارندگان..

-نمودار-شماره-4.-تطابق-عناصر-معماری-و-داستان.-مآخذ:-تحلیل-نگارندگان
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اندیشه- این- مفاهیم- و- مبانی- تحلیل- با- شد.- پرداخته-
مشخص-شد-که-داستان-و-معماری،-چهارچوب-مفهومی-
مشترکی-دارند-که-می-توان-از-تکنیک-ها-و-خصوصیات-
معماری- عرصه- در- ایده-پردازی- برای- روایت- حوزه-

پایه-مباحث-ذکر-شده- بر- نتایجی-که- استفاده-کرد.-اهم-
می-توان-استنباط-نمود-به-شرح-ذیل-بیان-می-شود:

1.-در-عرصه-توصیف-و-نقد-معماري-بعضي-همچون-
برونوزوي-فضا-را-برابر-محتوا-)مظروف(-و-فرم-را-برابر-

-تطابق-عناصر-معماری-و
روایت

نحوه-شکل-گیری-پروژه-با-استفاده-از-روایت پروژه-و-معمار

ـ-نوع-روایت:-همزمان
-ـ-داستان-و-محتوا:--رویدادها

-)موسی-و-هارون--هولوکاست(
-ابزار:-نشانه-های-بارز-زندگی

-یهودی-ها-)ماتریس-خرد
-ستیزی(-و-شکستن-ستاره-داوود،

اشیا-داخلی-برای-بیان-مفهوم
-ـ-گفتمان-و-شیوه-بیان:-روند

-گونه-و-ماده-شیوه-بیان-سینمایی
است.

راوی:-درونه-ای-است.

-مخاطبی-که-به-درون-این-فرم-راه-می-یابد،-واقعه
-هولوکاست-را-در-قالب-کیفیات-فضایی،-سیرکوالسیون-ها

و-مکث-ها-تجربه-می-کند.
-مظاهر-و-نشانه-های-بارز-زندگی-یهودی-ها-به-عنوان

»ماتریس-خرد-ستیزی«-نشان-داده-می-شود.
-فرم-ساختمان-همچون-ستاره-داوودی-است-که-در-هم

-ریخته-شده-است.
-برای-طراحی-خطوط-نما-از-اپرای-»موسی-و-هارون«،-اثر
-آرنولد-شونبرگ،-الهام-گرفته-است.-ساختار-سیرکوالسیون

-موزه،-سه-مسیر-را-طراحی-کرده-است.-این-مسیرها-از
-سه-مفهموم-ویرانی-)مرگ(،-سرگردانی-)تبعید(-و-وجود

)تداوم(-سرچشمه-می-گیرند.

موزه-یهود-دنیل-لیبسکیند-در-آلمان

ـ-نوع-روایت:-تو-درتو
-ـ-داستان-و-محتوا:-رویدادها-در
-یک-زندگی-شهری-تمام-عیار
-ـ-ابزار:-قیاس-با-شهر-)ایجاد

-فضاهای-ماز-گونه(
ـ-گفتمان-و-شیوه-بیان:-ایستا

راوی:-درونه-ای-مضاعف-است.

-حجم-بصورت-5-استوانه-است-که-فضاهای-داخلی-دارای
-معبر-های-باریکی-است-که-اغلب-ماز-مانند-هستند-و
-هر-کسی-را-که-از-آن-عبور-کند-گیج-می-کند.-می-نوان

-گفت-هتل-»وستین-بانونچر«-حکم-یک-شهر-درون-شهر
-لسانجلس-را-دارد-)پاینده،-90:1385(.-تو-در-تو-بودن

-راهرو-ها-و-معبر-های-این-هتل-و-نیز-پیچیده-بودن
-ورودی-های-بخش-های-مختلف-آن،-حکایت-از-آن-دارد
-که-طراح-آن-می-خواسته-است-که-یک-شهر-کامل-و-تمام
عیار-را-در-ابعادی-منیاتوری-بسازد-)پاینده،91:1385(.

-هتل-»وستین-بانونچر«---جان-پرتمن-در
امریکا

ـ-نوع-روایت:-موازی
-ـ-داستان-و-محتوا:

-رویدادها)رمئو-و-ژولیت(
ـ-ابزار:-رمزگان-سایت

ـ-گفتمان-و-شیوه-بیان:-ایستا
راوی:-برونه-ای-است.

-او-تاریخچه-سایت-را-مانند-یک-پالیمپست-شهری-بررسی
-می-کند-تا-روابط-پنهانی-و-معماری-آن-را-آشکار-سازد.

-کلیسا-و-دو-قلعه-موجود-که-با-رودخانه-در-دو-منطقه-ورونا
-و-ویچنزا-از-هم-دور-افتاده-اند-را-به-رومئو-و-ژولیت-تشبیه
-کرده-و-با-سه-روایتی-که-از-این-داستان-در-گذشته-می-یابد-،
استعاره-معماری-خود-را-ساخته-و- دست-به-طراحی-میزند

.)Corbo, 2014: 57(

پروژه-رمئو-و-ژولیت--آیزنمن-در-ایتالیا

جدول-4.-بررسی-نمونه-موردی-ارتباط-معماری-و-ادبیات.-مأخذ:-نگارندگان.
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-ـ-نوع-روایت:-پیوسته
-ـ-داستان-و-محتوا:-نمایش

واقعیات-ها
-ـ-ابزار:-نشانه-گذاری-واقعیات-با

تصاویر-و-دیاگرام-ها
-ـ-گفتمان-و-شیوه-بیان:-ایستا-و
-ماده-شیوه-بیان-بکمک-تصاویر

است.
-راوی:-درونه-ای-است-)مرگ
مولف-و-برداشت-شخصی(.

-بنیاد-این-طرح-متشکل-از-سه-سامانه-ی-مستقل-نقاط)فولی
-ها(-،-خطوط-)شبکه-راه-ها(-و-سطوح-)فعالیت-هایی-که
-به-سطوح-باز-وسیع-نیاز-دارند(.-این-پروژه-بیشتر-به-یک
-دی-ان-ای-معماری-شبیه-است:-تمامی-داده-های-الزم-برای
-آفرینش-یک-سازواره-ی-فضایی-تمامًا-عملکردی-برنامه-ای
-در-قالب-رمزبندی-هندسی-آن-فراهم-است-اما-هیچکدام

-عینی-نیستند.-معماری-ای-از-رویداد-صرف،-معماری-ای-که
-خود-را-به-عنوان-نتیجه-]رویداد[-تعریف-می-کند-نه-یک

نهایت-ثابت-)دامیانی،-1931:-34(.

پارك-دالویلت-ـ-چومی-در-فرانسه

---ـ-نوع-روایت:-پیوسته
-ـ-داستان-و-محتوا:-نمایش-رمان

موزه-معصومیت
-ـ-ابزار:-روایت--متن-ـ-رمان-در

فضا-با-تصاویر-و-اشیا
-ـ-گفتمان-و-شیوه-بیان:-روند

-گونه-و-ماده-شیوه-بیان-بکمک
تصاویر-است.

-راوی:-برونه-ای-است

-رمان-»موزه-معصومیت«-یا-»موزه-بی-گناهی«-نوشته-اورهان
-پاموك-موزه-ای-در-قلب-شهر-تاریخی-استانبول-که-دیدار
-از-آن-به-مثابه-»دیدن«-و-»شنیدن«-رمان-است همه-چیز-را

-در-موزه-جمع-آوری-کرده؛-اشیا،-مناظر-و-عکس-هایی-که-در
-رمان-تشریح-می-شوند،-در-موزه-به-نمایش-گذاشته-شده-اند.
-او-به-دنبال-خانه-ای-گشته-که-به-فضای-خلق-شده-در-داستان

-شبیه-باشد-.-ساختمان-موزه،-خانه-ی-قدیمی-سه-طبقه-ای
-است-که-در-سال-7981-ساخته-شد.-موزه-معصومیت-با
-چیدمانی-شگفت-آور-درسال-2102-به-روی-عالقه-مندان

-گشوده-شد.-بخش-موزه-منطبق-بر-38-فصل-رمان-طراحی
-شده-است.-نکته-جالب-این-است-که-پاموك-صرفا-در-هر

-بخش-به-بازنمایی-آنچه-در-کتاب-نوشته-شده-بسنده-نکرده،
-بلکه-هر-بخش-تصویری-از-استانبول-و-حال-و-هوای-یک
-زمان-معین-را-تداعی-می-کند-که-داستان-در-بسترش-روایت

شده-است
.)www.kojaro.com(

موزه-معصومیت-اثر-اورهان-پاموك-در-ترکیه

ـ-نوع-روایت:-همزمان
-ـ-داستان-و-محتوا:-رویدادهای

-دوران-جنگ-ایران-و-عراق
-ـ-ابزار:-نشانه-های-بارز-زندگی
-رزمندگان-در-جبهه-و-نمایش

ارزش-های-آنها-بصورت-نمادین
-ـ-گفتمان-و-شیوه-بیان:-روند

-گونه-و-ماده-شیوه-بیان-کالمی-،
تصاویر-و-فضا-است.
راوی:-درونه-ای-است.

معمار-با-استفاده-از-آثار-هنری-هنرمندان-ایرانی-با-بازسازی-
بخشی-از-رویکردهای-مختلف-دفاع-مقدس-شامل:

ـ-بخشی-از-یک-محله-در-شهر-خرمشهر
ـ-بخشی-از-پاالیشگاه-آبادان-با-استفاده-از-قطعات-اصلی

گرمسیر- و- سردسیر- های- اقلیم- در- رزمندگان- سنگرهای- ـ-
جبهه-ها-و-بازسازی-حضور-رزمندگان-اسالم-در-این-سنگرها-

سعی-در-تداعی-روایت-های-آن--زمان-را-داشته-است.
یکی-از-نقاط-قوتی-که-در-برنامه-معماری-بنا-دیده-می-شود،-
فضاهایداخلی- از- بازدید- از- پس- را- مخاطب- که- است- این-
می- شمالی- ضلع- در- مسجد- یک- به- نهایی- گام- در- موزه،-

رساند.-این-همان-»مسجد-جامع-خرمشهر«-است-که-
نماد-مقاومت-ایران-است-و-از-آنجا-که-عینا-بازسازی-شده.

.)www.arel.ir(

-موزه-دفاع-مقدس-اثر-ـ-خانم-ژیال-نوروزي
در-ایران
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اندیشه- در- یا- کرده-اند.- معرفي- معمارانه- )ظرف(- کالبد-
مدرنیست-ها-عملکرد-به-مثابه-محتوا-در-معماري-دانسته-
نوع- یک- انتخاب- با- می-تواند- معمار- است.- شده-
روایت-و-با-توجه-به-خصوصیات-آن-روایت-در-4-حوزه-
شکل-محتوا،-عناصر-وجودی،-شکل-شیوه-بیان-و-ماده-
شیوه-بیان-)نمودار-5(-دست-به-ساخت-معماری-منطبق-با-
آن-داستان-بزند-که-روشی-نو-در-طراحی-معماری-خواهد-

بود.
2.-فرآیند-طراحی-به-روند-خلق-یک-اثر-گفته-می-شود-
شیوه- در- می-شود.- شامل- را- گوناگونی- روش-های- که-
می-تواند- که- می-کنند- تعریف- را- داستانی- طراح- روایتی-
برای-ارتباط-دادن-ویژگی-های-اصلی-طرح-به-کار-رود.-
بطور-کلی-طراحی-نوعی-حل-مسأله-است-که-می-تواند-
راه-حل-های-متفاوتی-داشته-باشد.-از-آنجایی-که-عوامل-
شامل- همچنین- و- طراحی-اند- در- تأثیرگذار- مختلفی-
مراحل-و-جنبه-های-مختلفی-می-باشد،-طراحی-روایتی-از-
طریق-قیاس-مستقیم-یا-غیر-مستقیم-با-یک-روایت-امور-

طرح-را-یکپارچه-تر-حل-می-کند.
فراتر- برای- و- خالقانه-تر- معماری- به- رسیدن- برای-
به- توجه- با- معماران- سایر- متعارف- زبان- از- رفتن-
-)4 شماره- )نمودار- معماری- و- روایت- شباهت-های-
معکوس- )نقیضه-- داستان- بیان- تکنیک-های- از- می-توان-
گردانی--اتصال-کوتاه--بینامتنیت-و-تلمیح-و-...(-و-انواع-
ساختار-داستان-در-الگوی-روایت-فضایی-استفاده-کرد.-به-
خود- طراحی- مسأله- حل- برای- معمار- یک- مثال- طور-
مسأله- موضوع- و- خود- جهان-بینی- به- بسته- را- روایتی-
انتخاب-می-کند،-یک-روایت-تعاملی-با-یک-راوی-درونه-ای-
و-شیوه-بیان-تصاویر-و-محتوی-رویداد-درون-داستان-با-
رمزگان-و-نشانه-های-درونی-اش،-به-شکل-دهی-فضاهای-
معماری-اش-می-پردازد.-و-از-طریق-قیاس-با-آن-روایت،-

فرآیند-طراحی-متفاوتی-را-تجربه-می-کند.
3.-داستان-می-تواند-در-زمینه-های-مختلف-معماری-از-
جمله-ابزار-طراحی،-تعامل-با-شهر-و-کاربر،-تفسیر-بنا،-
سناریو-فضایی-و-استفاده-از-رمزگان-روایت-ظهور-کند.-
براي- استعاره-ای- به-عنوان- معماري- از- استفاده- همچنین-
طرح-هاي- خطي- مسیر- بین- در- جهت-یابي- و- حرکت-
از-زمینه-هاي-معمارانه-ای-که- روایت-داستانی-و-استفاده-

ایده-هاي-فلسفي-موجود-در-پشت-داستان-ها-را-در-میان-
گرفته--و-در-آخر-با-اعمال-یک-ساختار-روایي-ما-را-قادر-

به-فهم-عناصر-روایي-متن-مي-کند.
انواع- دید،- زاویه- به- می-توان- تفاوت-ها- از-جمله- -.4
اول- دید- زاویه- کرد.- اشاره- نگارشی- اصول- و- راوی-
در- ارزی- هم- سوم-شخص- و- دوم-شخص- و- شخص-
عرصه-معماری-ندارد.-راوی-که-در-فضای-معماری-خود-
راوی- انواع- به- داستان- مانند- نمی-تواند- باشد- می- کاربر-
راوی- چندگانه،- راوی-های- بی-طرف،- راوی- قهرمان،-
خودآگاه،-راوی-ناخودآگاه،-راوی-غیرقابل-اعتماد-و-راوی-
دهد.- شکل- تغییر- معمار- تصمیم- اساس- بر- ساده-لوح-
همچنین-روایت-به-علت-اصول-نگارشی-کمی-از-معماری-

قاعده-مندتر-است.
تشریح-بیشتر-تأثیرات-داستان-بر-معماری-و-جنبه-های-
با- که- می-طلبد- را- گسترده-تری- توضیحات- آن- مختلف-
توجه-به-دامنه-وسیع-جنبه-ها،-در-این-مقاله-جای-نمی-گیرد.
ادبیات.- و- معماری- ساختاری- ارتباط- -.5 نمودار- -

مآخذ:-تحلیل-نگارندگان.-
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 پی نوشت ها 
Bernard Tschumi.1-درنظریهمعماریرویداد

Rem Koolhaas.2-درطراحیپارکدالویلت
Peter Eisenman.3-درپروژهرمئووژولیت

4. Daddles
5. Edgar Allan Poe
6. Books Invisible Cities
7. Italo Calvino
8. Propp
9. Robert Schulz
10. Kellogg
11. Roland Barthes
12. Simon Chapman
بنا زبانشناسی پایه بر را خود نظریه تودوروف تزوتان .13
مینهد.همانگونهکهدرروشساختارگراییمرسوماست
اوکارخودراباکوچکترینواحدرواییـکهآنراگزاره
مینامدـآغازمیکند.اوسطحیباالترازگزارهراهمدر
کار به آن درباره را »پیرفت« اصطالح و میگیرد نظر
احساس میتواند پیرفت که میدارد اظهار و میگیرد

روایتیکاملرادرخوانندهایجادکند.
14. Transformations
15. Motivation
16. Resolution 
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