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چکیده
در طول تاريخ تأثیرگذاري و تأثیرپذيري ناشي از ارتباط و تعامل سرزمینها و مل ته ا جل وهه اي گون اگوني از
فرهنگ هنر و معماري را پديد آورده است.در اين می ان ريش هه ا و مظ اهر معم اري فرانس ه و ت أثیرات آن ب ر
معماري مركب آمريكا را از ابتداي ورود فرانسويان به خاک اين س رزمین ت ا ب ه ام روز م يت وان جس توج و و
مشاهده كرد .تأثیرگذاري معماري فرانسوي بر معماري اياالت متحده عالوه برايجاد زمین ه ب راي س اخت بناه اي
مشابه يكي از عوامل توسعة رقابت و نوآوري در عرصة ساخت بناها و سازههاي رفیع و جهانيشدن اي ن رقاب ت
بوده است .در اين فرايند برج ايفل و ساختمان امپاير استیت در داخل و فراسوي مرزهاي دو كش ور از اهمی ت و
تأثیرگذاري زيادي برخوردار بودهاند .اين مقاله با استفاده از روش تحلیلي -تاريخي به بررس ي ت أثیرات دوس وية
معماري فرانسه و آمريكا نوآوريها و رقابتهاي مربوط همچنین مقايسة برج ايفل و آسمانخراش امپ اير اس تیت
ميپردازد.
واژگان کليدي :برج ايفل تأثیرگذاري رقابت ساختمان امپاير استیت معماري فرانسوي و آمريكايي.

1. hosseini_r@ut.ac.ir
(نويسنده مسئول) 2. azimzadeh@ut.ac.ir

 122مطالعات سیاسی – اجتماعی جهان؛ دوره 3؛ شماره 1؛ بهار و تابستان 1392

مقدمه
تالش و تكاپوي قدرتهاي اروپايي در خاک آمريكا براي كسب قدرت و ثروت و نیل
به مقاصد مذهبي در كنار مهاجرت مردمان طبقات مختلف به دنیاي جديد موجب ش د
كه اين سرزمین در زمینه هاي گوناگون تأثیرات متنوعي را از جوامع مختل ف در دوران
استعمار و پس از كسب استقالل تجربه كند .هنر و معماري آمريكا از جمل ه بس ترهايي
است كه نشانههايي از تأثیرات حضور ملل مختلف را بهصورت مج اا و تركیب ي در آن
ميتوان مشاهده كرد .تأمین نیازها و سازگاري با محیط همچنین استفاده از تجرب هه اي
گذشته و نوآوريهاي جديد اين امكان را فراهم كرده تا معماري اين كشور ع الوه ب ر
بهره گیري از سبکهاي قديم شاهد سبکهاي مركب و جديد نیا باشد و از اين طري
افتوخیاهاي هنري مختلفي را به معرض نمايش بگذارد.
در میان افرادي كه با ملیتهاي مختلف راهي آمريكا شدند فرانسويان از نخس تین اق وامي
بودند كه از ابتداي ورود به اين سرزمین به س اختوس ازهاي ب ا س بک فرانس وي پرداختن د.
تأثیرات و استفاده از سبکهاي مختلف معماري فرانسوي در آمريكا از خان هه اي كش اورزي
گرفته تا بناها و آسمانخراشهاي مدرن قابل مشاهده و مطالعه است .در مقابل با پیش رفته ا
و نوآوريه اي حاص ل از معم اري و شهرس ازي آمريك ايي فرانس ه نی ا خ ود ب ه يك ي از
كشورهاي واردكنندۀ معماري آمريكا تبديل شده اس ت .در اي ن مقال ه ب ا رويك رد ت اريخي-
تحلیل ي بخش ي از ت أثیرات متقاب ل معم اري آمريك ا و فرانس ه و نت اي ناش ي از تع امالت
فراآتالنتیكي آن بررسي ميشود .همچنین براي تكمی ل بح

ب رج ايف ل 1و آس مانخ راش

امپاير استیت 2به عنوان دو نماد مهم از معماري فرانسه و آمريكا در اين نوشتار مقايسه ش دهان د
و به جنبههاي رقابتي و تأثیرگذاري آنها با جايیات بیشتري پرداخته ميشود.

 .1تأثیر معماری فرانسوی بر معماری آمریکا
تعامالت دو سوي اقیانوس اطلس از جمله داليل پی دايش جل وهه اي جدي د و متن و

1. The Eiffel Tower
2. The Empire State Building
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معماري در سراسر جهان ب وده اس ت .در اي ن می ان تأثیرپ ذيري معم اري و معم اران
آمريكايي از دانش و نوآوري فرانسويان و برعكس هم در درون خاک آمريكا و ه م از
طري

تع امالت و رقاب ته اي فراآتالنتیك ي ص ورت گرفت ه اس ت .فرانس ويان و

فرانسويزبانان با اهداف و انگیاهه اي مختلف ي ن ون كس ب ق درت مأموري ته اي
مذهبي رقابت با ديگر قدرتهاي اروپايي تجارت گردآوري طال و ث روت همچن ین
داليل شخصي به آمريكا مهاجرت مي كردند .با گذش ت زم ان مردم اني از طبق هه ا و
مشاغل گوناگون راه خود را به دنیاي جدي د بازكردن د .س فر جی واني ورازان و 1ك ه از
فرانسواي اول مأموريت يافته بود تا راه عبور از غرب اروپا به ن ین را بیاب د دسترس ي
فرانسويان را بر سواحل آمريك ا میس ر س اخت .وي در هف تم م ارس س ال 1524م در
ساحل كارولیناي جنوبي و در ناديكي دماغة فیر 2قدم بر خشكي نهاد (ش ولل .)1363
به تدري و طي سالیان متمادي فرانسويان زيادي دنیاي جدي د را ب راي زن دگي و ك ار
انتخاب كردند .براي مثال در نتیجة جنگهاي داخلي و مذهبي 3اواخر قرن  16و ابتداي
قرن  17میالدي كه به مغلوب شدن س ركوب و كش تار پروتس تانه ا انجامی د تع داد
زيادي از فرانسويزبانان پروتستان رو به سوي آمريكا نهادند و ب ديهي اس ت آنچ ه ب ا
خود به سرزمین جديد بردند ريشه و جلوۀ فرانسوي داشت .پروتس تانه اي فرانس ويِ
عازم آمريكا كه هوگنو 4نامیده ميشدند متعل به طبقات گون اگون و ص احب مش اغل
مختلف بودند؛ اين افراد حامل دانش و تجربیات متن وعي بودن د ك ه از آن در س رزمین
جديد استفاده ميكردند .عدۀ ديگري هم بودند كه ابتدا به بريتانیا و از آنج ا ب ه آمريك ا
رفتند .دلیل اصلي اين تغییر مكان نبود ش غل ك افي در بريتانی ا ب ود ك ه اي ن گ روه از
فرانسويان مجبور شدند از سوي بريتانیا وارد نرخة استعمار آمريكا ش وند و ب ه هم ین
علت تعداد زيادي هوگنو كه البته شمار دقیقش ان مش خن نیس ت در مس تعمرهه اي
1. Florentine Giovanni de verrazano
2. Cape Fear

 .3يادآوري اين نكته الزم است كه تنها بین سالهاي 1562-1598م هشت جنگ میان كاتولیکها و پروتستانه اي
فرانسه در گرفت كه در نتیجة آن شمار زيادي از پروتستانها به ويژه در واقعة سن بارتلمي كشته شدند.
4. Huguenot
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بريتانیايي زندگي ميكردند .اجتماعات هوگنوها بهويژه در خ ط س احل ش رقي آمريك ا
ساكن بودند و نقش زيادي در مستعمرهسازيهاي مناط مختل ف از جمل ه كارولین اي
شمالي و جنوبي داشتند.
تاريخ ايجاد اقامتگاه و مستعمرهسازيه اي فرانس ويان در آمريك ا ب ه ق رن ش انادهم
بازميگردد« .از سال 1604م به بعد مجتمعهاي زيستي فرانسوي در طول س احل كان ادا و
در امتداد رودخانة سن لورنس 1استقرار يافتند .نخستین نمونه از اين مجتمعه اي زيس تي
سنت كرويگا 2واقع در جايرۀ دوشه 3بود كه اكن ون م ین 4خوان ده م يش ود» (م وريس
 .)341-342 :1390مستعمرههاي فرانسوي در قسمتهاي شرقي آمريكاي شمالي جنوب
آمريكا و جااير كارالیب تشكیل شدند و اهداف گوناگوني از جمله تثبیت ق درت و نف و
بیشتر تجارت و صادرات ماهي شكر و خا را دنبال ميكردند .همین امر مقدمهاي بود ب ر
ورود و حضور افراد بیشتري با ملیت فرانسوي ك ه در ط ول زم ان بخش ي از جمعی ت و
فرهنگ متنو و مركب آمريكا را تش كیل دادن د .در نتیج ة حض ور فرانس ويان س بک و
عناصر زندگي فرانسوي در مستعمرات اين كشور جري ان داش ت و در اي ن ب ین مظ اهر
معماري فرانسوي از جمله ويژگ يه اي متم ايا اقامتگ اهه اي فرانس ويان در مقايس ه ب ا
مستعمرههاي ديگر بود .در واقع تأثیرات معماري و سازههاي فرانسوي در مس تعمرهه اي
جديد بخشي از نتاي اقدامها و فعالیتهاي فرانسويان در خاک آمريكا بود .فرانس ويان از
همان ابتدا به ايجاد مستعمره و ساختن قلعه و قرارگاه همت گماش تند .نكت ة قاب ل توج ه
اينكه ارتش فرانسه معماراني را به آمريك ا م يآورد و از آنه ا در اي ن س رزمین اس تفاده
ميكرد« .فرانسوياني كه در امتداد س احل گل ف 5مس تقر ش دند فن اوري نظ امي از ن و
اروپايي را در قلعههايي كه در فلوريدا س اختند از جمل ه دک ك اروالين1564( 6م) ب هك ار
گرفتن د .از آنج ا ك ه فرانس ويان در س اختوسازهايش ان از ال وار اس تفاده م يكردن د
1. St Lawrence
2. Sainte Croix
3. Douchet

4. Maine
5. Gulf Coast
6. Fort Caroline
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استحكاماتشان فاقد دوام قلعههاي سنگي اسپانیاييها بود ك ه بع دها س اخته ش دند و ب ه
همین دلیل باقي نماندند تا مورد بررسي قرار گیرند» (.)Gordon, 2005:11
«سبک استعماري 1فرانسوي در بسیاري نقاط از جمله نیواورلئ ان ياف ت م يش ود»
) .(Palmer, 2008:74فرانسه ميكوشید تا مستعمرهاي كاتولی ک در آمريك ا بنی ان نه د؛
تالشي كه به ويژه در منطقة لولیايانا بسیار نشمگیر بود 2.تالشهاي زيادي براي ايج اد
مستعمره در درۀ رودخانه ميسيسيپي و منطقه نیوارلئان ص ورت گرف ت و در هم ین
راستا در سواحل ميسيسيپ ي ب رج و باروه ايي ب ه س بک فرانس وي افراش ته ش د.
فرانس ويان در س ال 1718م نیوارلئ ان را تأس یس كردن د ت ا مح ل تق اطع ح وزۀ رود
ميسيسي پي و كارالیب را تحت تس لط داش ته باش ند ) .(Upton,1998گفتن ي اس ت
فرانسويان از اسامي فرانسوي براي نامگذاري مكانها و بناها استفاده ميكردن د ك ه اي ن
امر نیا براي تأمین منافع فرانسه در دنیاي جديد صورت ميگرفت؛ از اين میان ميت وان
به جايرۀ پاريس در كارولیناي جنوبي اشاره كرد.
حضور و فعالیت فرانسويان در آمريكا با ساختوس ازهايي از ن و فرانس وي ت وأم
بود؛ اما در عین حال با توجه به اوضا و احوال جديد تغییرها و نوآوريه ايي را نی ا
به دنبال داشت .با گسترش مستعمرهها و حضور بیشتر فرانسويان بهتدري اجتما ه اي
فرانسويزبان و تعداد خانه ها و كلیساها با تركیبات و تأثیرات فرانسوي در خاک آمريكا
افاايش يافت .البته تالشهاي فرانسويان ب راي تأس یس مس تعمره در من اط مختل ف
آمريكا همیشه هم موفقیتآمیا نبود .اين امر داليل گوناگوني داشت از جمل ه حض ور
ديگر ملیتهاي اروپايي و رقاب ت و كش مكش آن ان ب ا فرانس ويان ش رايط اقلیم ي و
پیشامدهاي غیرمنتظره مانند بیماري كمبود امكانات و همچنین حمالت سرخپوستان .از
نظر تاريخي جنگهاي هفت ساله (1763-1756م) كه در اصل آوردگاه برت ريج ويي
1. Colonial

 .2اصوالً اين منطقه در دورههاي مختلف تعداد زيادي فرانسويزبان را به سمت خود كشانده اس ت و هن وز ه م
جمعیت كريول زيادي دارد .كلیساي جامع سنت جان از بازماندههاي دوران حضور فرانسويان و اسپانیاييها در
اين ناحیه است.
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و رقابت جهاني فرانسه و بريتانیا بود ) (Elliott, 2006: 292نقطة پايان ق درت فرانس ه
در آمريكا شمرده م يش ود؛ ام ا در واق ع اي ن زم ان پاي اني ب راي حض ور و فعالی ت
فرانسويان و به عبارت بهتر پايان تأثیر معماري فرانسه بر آمريكا نب ود و تأثیرگ ذاريه ا
همچنان از مجاري مختلفي ادامه مييافت و حتي در مقاطعي پررنگتر نیا شد.
فرانسويان در پديدار شدن شهرها و مناط متعددي در آمريكا كانادا و حتي ه الیتي
تأثیرگذار بودند؛ كبک و مونترال در كان ادا و ديتروي ت س نت ل ويیس و نیوارلئ ان در
آمريكا از نمونه هاي بارز اين شهرهايند .ساخت و توسعة خانههاي كشاورزي در نواحي
جنوبي آمريكا و مستعمرههاي كشاورزي فعال در قرن 19م نیا در فراين د ش هريش دن
مناطقي از آمريكا مانند شیكاگو و ديترويت نقش داشت .گفتني است ك ه در ق رن  19و
اوايل قرن 20م فرانسويزبان ان زي ادي از طري

منطق ة نیوارلئ ان ب ه آمريك ا آمدن د.

مهاجران فرانسوي همچنین از طري نیوي ورک ك ه ب ه گفت ة بارتول دي 1مجس مهس از
فرانسوي و سازندۀ مجسمة آزادي «دروازۀ آمريكاست» وارد اين كشور ميشدند .آنها
يا در اين شهر ميماندند يا به مناط داخليتر م يرفتن د .حض ور فرانس ويان در نق اط
مختلف آمريكا با نمود مظاهر زن دگي فرانس وي از جمل ه معم اري ق رين ب ود ك ه از
مجاري مختلف به اين كشور وارد مي شد .ب ا پاي ان تس لط فرانس ه ب ر مس تعمرهه اي
آمريكايي اين مس تعمرهه ا ب ه جال ي از پیك رۀ اي االت متح ده تب ديل ش دند و آث ار
برجايمانده از ا ي ن من اط

بخش ي از معم اري تركیب ي اي االت متح ده را ش كل داد.

نسلهاست كه همچنان جنبههاي مختلفي از فرهن گ هن ر و معم اري و ديگ ر عناص ر
زندگي فرانسوي را عالقهمندان آن دنبال و استفاده ميكنند.

 .2نمونههایی از تأثیرات معماری فراآتالنتیکی
 .1. 2نمایشگاهها
عالوه بر كتابها نشريهها و نیروهاي متخصن و تحصیلكرده در دو س وي اقی انوس
اطلس عوامل ديگري مانند نمايشگاههاي جهاني در آشنايي افراد با پديدههاي جدي د و
1. Frédéric-Auguste Bartholdi
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ايجاد رقابت و نوآوري میان فرانسه و آمريكا مؤثر بودند .نمايشگاهها به وي ژه در س ط
بینالمللي و در حاليكه فناوري اطالعات و ارتباطات به اندازۀ امروز پیش رفته و متن و
نبود بسیار تأثیرگذار و نقشآفرين بودند .در اين نمايشگاهها دس تاوردها و يافت هه اي
جديد در حوزههاي مختلف عرض ه م يش د و كارشناس ان و اف راد ع ادي ب ا آخ رين
پیشرفتها و نوآوريها در زمینههاي گوناگون هنري و معماري صنعتي و فناوري آش نا
ميشدند و اين خود زمینهاي بود براي ايجاد رقاب ت و ت الش بیش تر در س ط مل ي و
بینالمللي .از جمله نمايشگاههاي مهمي كه در گسترش هنر معماري صنعت و فناوري
در دو سوي اقیانوس اطلس و سپس سرتاسر جهان نقش داشتند ميتوان به م وارد زي ر
اشاره كرد.
نمایشگاه جهاني نيویورک1853( 1م) .در اين نمايشگاه آسانسور معرف ي ش د ك ه
اخترا مهمي براي ايجاد تسهیالت در صنعت ساختمان بود.
نمایشگاه بين المللي یکصددمين سدالگ د1876( 2م) .اي ن نمايش گاه ب ه مناس بت
يكصدمین سال امضاي بیانیة استقالل آمريكا در فیالدلفیا 3برگاار شد و اولین نمايش گاه
جهاني آمريكا از اين نو بود .در ابتدا نگرانيه ايي در م ورد توان ايي نمايش گاه ب راي
برابري و رقابت با نمايشگاههاي خارجي وجود داشت؛ ام ا نمايش گاه پ س از ده س ال
برنامهرياي و صرف بیش از يازده میلیون دالر افتت ا ش د و آمريك ا ب هعن وان ق درت
نوظهور صنعتي دستاوردهايش را به رخ اروپايیان كشید .بیش از ده میلیون بازديدكننده
در شش ماه برپايي نمايشگاه شاهد آثار هنري و دستاوردهاي صنعتي و فناورانه بودن د.
تلفن بل تلگراف اديسون ماشین تايپ و ماشین حساب مكانیكي براي نخستین بار در
اين نمايشگاه در معرض ديد عموم قرارگرفتند .همچنین انوا محصوالت مهندس ي از
جمله المپ الكتريكي لوكوموتیو ماشین ناپ و اباارآالت معدن در تاالر ماشینآالت

4

كانون توجه شدند .بیش از دويست بنا در محوطة نمايش گاه وج ود داش ت و در می ان
1. New York World’s Fair
2. Centennial International Exhibition
3. Philadelphia
4. Machinery Hall
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جا به هاي معماري ساختمان اصلي 1ت االر ي ادبود 2و ت االر باغب اني

3

ب هترتی ب ب ه

تولیدكنندگان آمريكايي و خارجي هنرهاي زيب ا و نم ايش گیاه ان مختل ف و عجی ب
ب ومي و خ ارجي اختص ا

ياف ت ) .(Snyder, 2000از ديگ ر م وارد برجس تة اي ن
4

نمايشگاه نمايش مشعل مجسمة آزادي بود .بارتولدي اين قسمت از مجسمه را ت ا آن
زمان در فرانسه تكمیل كرده ب ود ك ه ب راي نم ايش ب ه اي االت متح ده فرس تاده ش د
).(National Park Service, 2012
نمایشگاه جهاني پاریس1889( 5م) .در اين نمايشگاه بود كه برج ايف ل ب هعن وان
بلندترين بناي جهان رونمايي شد .اين نمايشگاه به مناسبت يكصدمین سالگرد انق الب
فرانسه برگاار شد و برج ايفل در مدخل نمايشگاه نقش ي مانن د ط اص نص رت داش ت
) .(Levin, 1989: 20میل به پیشرفت فرانس ه و وج ود رقاب ته اي ش ديد خ ارجي
ص نعتگ ران و ص احبان ص نايع را ب ه ت الش بیش تري در نمايش گاه  1889و 1900م
واداشت .پیشرفت و ترقي در هر جايي ديده ميشد اما اي ن ام ر در ه یچ ح وزهاي ب ه
اندازۀ هنرهاي تايیني و معماري نبود ).(Levin, 1989: 9
نمایشگاه جهاني شيکاگو ،6موسوم بده نمایشدگاه جهداني کلمبيدا1893( 7م) .اي ن
نمايشگاه بهمناسبت نهارصدمین سال ورود كريستف كلمب به آمريكا بهمدت ش ش م اه
در ساحل دريانة میشیگان 8بر پ ا ب ود و آخ رين نمايش گاه جه انياي ب ود ك ه در ق رن
نوزدهم در اياالت متحده برگاار شد .نحوۀ برگااري و موفقیتهاي نمايشگاه ش یكاگو آن
را به معیاري براي ارزيابي نمايشگاههاي بعدي مبدل ساخت .آمريكاييه ا در كت ابه اي
راهنما و تبلیغاتشان بر ارزشهاي آموزشي نمايشگاه نیا تأكید داشتند و حت ي در يك ي از
1. Main Building
2. Memorial Hall
3. Horticulture Hall

 .4پس از آن در سال 1885م از گوستاو ايفل درخواست شد تا قالب فل اي مجس مة آزادي را طراح ي كن د ك ه
هدية فرانسه به امريكا بود ).(Reis, 2009: 11
5. Universal Exhibition in Paris
6. Chicago’s world’s Fair
7. World’s Columbian Exposition
8. Lake Michigan
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تبلیغات از آن به عنوان مدرسة بارگي نام برده ش د ك ه اف راد همانن د كودك ان ب ه آنج ا
ميرفتند تا بیاموزند .اين نمايشگاه میلیونها بازديدكنن ده داش ت و روي دادي اجتم اعي و
فرهنگي تأثیرگذار محسوب ميش د .اص ول و تفك ر برپاكنن دگان در طراح ي نمايش گاه
مبتني بر اراله تصويري مثبت از آمريكا و تأكید بر عنصر وحدت ب ود .نمايش گاه ش یكاگو
ميكوشید بخشي از اهدافش را از طري معماري و فضاسازيِ عرضهش ده ب ه پ یش ب رد.
معماري نمايشگاه به خوبي گوياي آن بود كه در آن زمان آمريكا ديگر ب ه ن وعي تس اوي
با اروپا رسیده و به استانداردهاي اروپايي دست يافته بود .ارج نهادن به فرمه اي معم اري
اروپايي و استفاده از آن بارزترين تالشي بود كه در اي ن زمین ه مش اهده م يش د .هیئ ت
معماران نمايشگاه كه در پي استفاده از سبكي يكس ان و يكپارن ه ب راي اح داا بناه اي
اصلي نمايشگاه بودند براي دستیابي به اين هدف از تعالیم و اصول س بک ب وزار 1به ره
بردند .در اين راستا سبک بوزار تم اصلي معماري نهارده بناي مهم نمايش گاه محس وب
ميشد ) ..(Rose, 1996توضی اين مسئله الزم است كه سبک بوزار يك ي از س بکه اي
غني و تأثیرگذار معماري اس ت ك ه در اواخ ر ق رن ن وزدهم از مدرس ة هنره اي زيب اي
پاريس 2برخاست .تأكید اين سبک بر معماري ايتالیايي -رومي و سبک ب اروک فرانس وي
و ايتالیايي است .ساختمانهاي عمومي متعددي با اس تفاده و اله ام از اي ن س بک س اخته
ش دند ك ه عملك رد آنه ا در نم اي س اختمان مش خن اس ت .تالین ات پرطمط راص و
بهكاربردن وص و سلیقه در استفاده از مرمرها و موزايیکهاي رنگین از ديگر ويژگيه اي
اين سبک است .اپراي پاريس 3كه در سال 1875م توسط نارلا گارنیه 4تكمیل شد نمونة
بارز س بک ب وزار اس ت )« .(Ambrose, Harris & Stone, 2008نمايش گاه ش یكاگو ب ه
نخستین نمايشگاه جهاني بدل شد كه در ساختمانه اي مرك اياش نماه اي هماهن گ و
نئوكالسیک را استفاده كردند و اين امر طي دو دهة پ س از آن نمايش گاهه اي آمريك ا را
تحتالشعا قرار داد» ).(Boger, 2005: 270
1. Beaux-Arts
2. Ecole des Beaux Arts
)3. Palais Garnier (Paris Opéra
4. Charles Garnier
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نمایشگاه بينالمللي پاناما-پاسيفيک1915( 1م) .اين نمايشگاه بهم دت ن ه م اه در
سانفرانسیسكو 2برگاار شد و از جنبة اقتصادي براي اين شهر كه در زلاله و آتشسوزي
سال 1906م آسیب زيادي ديده بود اهمیت فوصالعادهاي داشت .در اي ن نمايش گاه 31
كشور و بسیاري از ايالتهاي آمريكا عمارتها و تاالرهاي نمايش مخصو

ب هخ ود

را برپا كرده بودند و در اين میان عمارت نمايشگاهي فرانسه نس خهاي از هت ل س الم

3

پاريس بود .به دلیل ساختمان هايي كه در اين نمايش گاه وج ود داش ت از آن ب ه ش هر
گنبدي 4نیا تعبیر م يش د .ب رج نه ل طبق ة ج واهرات 5بلن دترين و ب ارزترين بن اي
نمايشگاه بود كه بیش از يكصد هاار قطعه شیشة رنگارنگ در آن بهكار رفته و ي ا از آن
آويخته بود و با وزش نسیم اقیانوس و نورپردازي در شب جلوههاي زيبايي از انعكاس
نور را پديد مي آورد .قصر هنرهاي زيبا 6يكي ديگر از ساختمانهاي زيبايي بود كه براي
نمايشگاه ساخته شد .اين بن ا ب ا اله ام از مدرس ة هنره اي زيب اي پ اريس (ب وزار) در
نمايشگاه جلوه گري مي كرد و تنها ساختماني است كه همچنان در مك ان ق ديمي ب اقي
مانده است ).(The PPIE & National Park Service, 2012
نمایشگاه بين المللي هن هاي تزیيني و صنعتي مدرن1925( 7م) .اين نمايشگاه ك ه
در پاريس برگاار شد آمیاهاي از هنر و صنعت را عرضه ميكرد و در پیدايش و اش اعة
سبک هنر تايیني 8تأثیر زيادي داشت .اين سبک در دهههاي بیست و سي ق رن بیس تم
در اروپا و آمريكا طرفداران زيادي پیدا ك رد و در نقاش ي گرافی ک مجس مهس ازي و
1. Panama-Pacific International Exposition
2. San Francisco
3. Hotel de Salm
4. The Domed City
5. Tower of Jewels
6. The Palace of Fine Arts
7. International Exposition of Modern Industrial and Decorative Arts
8. Art Deco

نام اين سبک از نمايشگاه بینالمللي هنرهاي تايیني و مدرن پاريس گرفته شده و شامل ويژگيهاي نون اس تفاده
از فرمهاي طبیعي اشكال هندسي منحنيها و طراحيهاي متقارن است و بازتابي از س رعت و آيرودينامی ک را
نشان ميدهد .البته اين سبک از نهضتهاي ديگر اوايل قرن بیستم از جمله هنر نو باوهاوس و فوتوريسم نی ا
تأثیر پذيرفته است ).(Ambrose, Harris & Stone, 2008
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تايینات هم استفاده شد .ساختمان كرايس لر )1920-30( 1در نیوي ورک ش اخنت رين
ساختمان اين سبک محسوب ميشود .ساختمان كرايسلر با  319متر ارتف ا ت ا قب ل از
ساخته شدن برج امپاير استیت بلندترين ساختمان جهان بود (قبادي ان .)41-43 :1384
«ويژگي اين ساختمان قالبهايي با زاويهبندي تند يا سط زيگااگ و تايین ات اس ت»
(كرتیس .)15 :1382
 .2. 2اماکن
در ادامه به نمونههايي از مكانها و بناهاي موجود در آمريكا اشاره ميشود كه معم اري
فرانسه در آنها تأثیرگذار بوده است.
واشينگتن ،پایتخت ایاالت متحدة آم یکدا .پی ر ن ارلا النف ان 2معم ار و مهن دس
آمريكايي متولد فرانسه كه تحت فرماندهي جرج واشینگتن در جنگهاي انقالبي آمريكا
خدمت كرده و ارتقاي درجه يافته بود پس از جنگ يک شركت مهندسي س اختمان ب ه
راه انداخت و با پروکههايي كه انجام داد شهرتي كسب كرد و باالخره به پروکۀ س اخت
پايتخت آمريكا وارد شد .در سال 1791م جورج واشینگتن او را براي طراحي پايتخ ت
آمريكا -البته با نظارت -انتخاب كرد و مكان كنگ ره و ك اخ س فید را ه م او مش خن
ساخت .طرحي كه النفان اراله داده بود مدتي بعد بازنگري و استفاده ش د« .س ه عام ل
مختلف تأثیرات خود را در طر النفان به نمايش ميگذارند :نخس ت زمین ة فرانس وي
خانوادگي دوم شهرسازي اواخر قرن هیجدهم اروپا و سوم طر هاي ارالهش ده توس ط
پرزيدنت جفرسون[ ...النفان] كه با كاربرد تركیب شبكة شطرنجي و خیابانهاي م ورب
كه در ورساي به كاخ ورساي منتهي مي شود آشنا بود اي ن تركی ب را اس اس طراح ي
واشنگتن قرار داد» (موريس .)373 :1390
1. Chrysler Building
2. Pierre (Peter) Charles L'Enfant

النفان ( 1754 -1825م) در پاريس به دنیا آمد و ايام كودكي خود را در اطراف پارک و كاخ ورساي گذرانی د .وي
كه فرزند نقاشي نیرهدست بود قبل از آنكه در سال 1777م به امريكا بیايد و در ارتش انقالبي مشغول خدمت
شود تحصیالت خود را در آكادمي سلطنتي نقاشي و مجسمهسازي به پايان برد (موريس .)371 :1390
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موزة هن مت وپليتن 1در نيویورک .در اين موزه هنر و تجربة ريچارد هانت 2اولین
مهندس آمريكايي تحصیلكردۀ مدرسة هنرهاي زيباي پ اريس مش هود اس ت (لبلن ک
.)1384
بناي لژیون افتخار .3اي ن بن ا م وزهاي در ش هر سانفرانسیسكوس ت ك ه ب ه س بک
فرانسوي ساخته شده و مجموعه هاي هنري گوناگوني را در خود جاي داده و به نمايش
گذارده است.
هتل پالزا .4هتلي اشرافي و بسیار مجل ل در نیوي ورک ك ه ت داعيكنن دۀ قص رهاي
پاريس است.
ب ج ال سي اسميت .5اين برج در سیاتل 6قرار دارد .صاحب اين آسمانخ راش ك ه
تحت تأثیر مراسم افتتاحیة برج ايفل قرار گرفته بود قصد داشت بنايي بسازد و موفقیت
مشابهي را كسب كند كه البته اين آرزو برآورده نشد اما جنبة رقابتي موض و همچن ان
باقي ماند (لبلنک .)1384
آسمانخ اش وول ورث .7اين بنا در نیويورک قرار دارد و ب ه آم وزهه اي مدرس ة
هنرهاي زيباي پاريس كه با آن متناسب شده عینیت ميبخش د .اي ن آس مانخ راش 55
سال پیش از ساخته شدن آس مانخ راش كرايس لر ب ه م دت ش اناده س ال بلن دترين
ساختمان جهان بود ).(Nash, 2005:17
 .3. 2آسمانخراشها و تجارب جدید
آسمانخراشها از جمله محصوالت معمارياند كه ن ارنوبه اي خ ا

خ ود را در

زندگي شهري پديد آوردهاند .از اواخر قرن نوزدهم واکۀ آس مانخ راش وج ود واقع ي
خود را به سازوكار شهري افاود و بهعنوان يک ن وآوري آمريك ايي مع روف ش د و در
1. Metropolitan Museum of Art
2. Richard Howland Hunt
3. California Place of the Legion of Honor
4. Plaza Hotel
5. L.C. Smith Tower
6. Seattle
7. Woolworth Building
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ادامه مورد استفادۀ گسترده قرارگرفت .مح ل پدي د آم دن و توس عة آس مانخ راشه ا
شهرهاي شیكاگو و نیويورک است .با پیدايش آسمانخراشها شیشهه ا ديواره ا را در
مقیاس هايي گستردهتر از پیش شكافتند و نور راه بیشتري به داخ ل س اختمان ياف ت و
موجب شد ظاهر بناها با آنچه در گذشته متداول بود تفاوت زيادي پی دا كن د .داس تان
استفاده از فوالد بتن و شیشه در مقیاسهاي عظیم جنبهاي از معماري آمريك ايي اس ت
كه در سراسر جهان استفاده و فراگیر شده و فرانس ه نی ا از اي ن قاع ده مس تثني نب وده
است .فوالد توانايي نگهداري و افراشتن بناهاي بسیار بلندمرتبه را فراهم ك رد .ديواره ا
در بناي «آسمانخراش ها به آن سوي اقیانوس فرستاده شدند تا شايد بتوانند اروپايیان را
مجاب كنند كه عقايدشان در مورد ديوار نادرست اس ت» ) .(Cody, 2003: 25مص ال
م واد و تجهی اات ب ه ك ار رفت ه در بناه ا امكان ات و ن وآوريه اي گون اگوني را در
ساخت وسازهاي جديد و افاايش تعداد طبقات پديد آورد .همزم ان ب ا اف اايش تع داد
طبقات تجهیاات و امكانات ديگري از جمله آسانسور 1و امكانات ايمن ي س اختمان در
برابر حري و بالياي طبیعي نیا مورد نیاز بود كه بهتدري حاصل شد ).(Adams, 2005
با پیدايش بلندمرتبهها و آسمانخراشها هاينههاي اجاره و ساختوساز ك اهش ياف ت
كه اين امر خود موجب افاايش تعداد و وسعت بهكارگیري اين بناها ش د .در نیم ة اول
قرن بیستم تعداد آسمانخراشها در آمريكا بهويژه ش هرهاي نیوي ورک و ش یكاگو رو
به فاوني گذاشت و در نیمه دوم قرن اين بناها به میاان بیشتري در سط جهان فراگی ر
شدند .تاكنون تالشهاي زيادي در راستاي نوآوري در ساخت تركیب ي ا ب وميس ازي
آسمانخراشها انجام شده است .در حاليكه رقابت زيادي در زمینة بلن دتر و م درنت ر
ساختن آسمانخراشها صورت ميگیرد شبیهسازيهايي نیا انجام ميش ود ك ه ي ادآور
ساختمانها و بناهاي تاريخي است .عالوه بر اي ن ب هك ارگیري س بکه اي گون اگون
معماري را ميتوان در آنها مشاهده كرد كه نوعي بازگشت و اس تفاده از هن ر و دان ش

 .1باال رفتن از پلهها نیازمند توانايي و وقتي اس ت ك ه تم ام اف راد از آن برخ وردار نیس تند و معرف ي و س اخت
آسانسور در 1853م اين مشكل را حل كرد.
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گذشته را نشان ميدهد .قصرها معابد و بناهاي بيمانند نیا الهامبخش آسمانخ راشه ا
بوده و حتي در بناهاي امروزي و با نسبتهاي گوناگون انعكاس داشتهاند مانن د آنچ ه
در تاج محیط پیراموني و يا داخل برخي آسمانخراشها به نشم ميخورد .در مجمو
تأثیرات ناشي از ورود آسمانخراشها در جنبههاي مختلف زندگي شهري در قارهه اي
مختلف مشهود است .زماني كه از تأثیرات معماري آمريكايي در نق اط ديگ ر از جمل ه
فرانسه صحبت مي شود اين بناهاي عظیم و بلندمرتبه و مجموعههاي وابسته ب ه آنه ا
نقشي بارزتر ايفا ميكنند.

 .3فرانسه و تأثیرات معماری آمریکایی
معماري فرانسه نمايشگر تركیب ات زيب ايي از معم اري ق ديم و م درن اس ت .در اي ن
معماري مظاهر پیدا و پنهان تمدني اعصار دور و ناديک در بافتهاي ق ديم و جدي د
شهرها يافت م يش ود .در معم اري فرانس ه نق ش حكوم ت و تفك رات امپرات وران و
دولتمردان نیا از جايگاه ويژهاي برخوردار بوده است .نقش دول ت در معم اري فرانس ه
افتوخیاهاي زيادي داشته اما آنچه در دورۀ معاصر مشاهده م يش ود م درنس ازي و
حفاظت از میراا گذشته در كنار يك ديگر اس ت .فرانس ويان ب هوي ژه در دورۀ بع د از
جن گ جه اني دوم ت الشه اي زي ادي ب راي حف

و نگه داري می راا فرهنگ ي و

يادگارهاي پیشینیان خود انجام دادهاند.البته ساختوساز و بازسازيهاي اساسي پ س از
دوران جنگ مانند كشورهايي كه آسیب جنگي زيادي را متحمل شده بودن د در م ورد
فرانسه مصداص نداشت زيرا آسیبهاي وارد شده به اين كشور به شدت ديگ ران نب ود.
با اينحال حف میراا گذش تگان در كن ار ت أثیرات و الگوه اي برگرفت ه از معم اري
آمريكايي بهوي ژه آس مانخ راشه ا و س اختمانه اي اداري و ديگ ر عناص ر ش هريِ
وام گرفته در شهرهاي فرانسه در مقايسه با دوران پیش از جنگ جهاني نهرۀ متف اوتي
از اين شهرها را به نمايش گذارد .به اعتقاد لو «ظاهراً نی اي در نظ ام فرانس ه موج ود
است كه به طر هاي معاصر در محدودهه اي ت اريخي حفاظ ت ش ده اج ازۀ حض ور
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است و احتماالً به تصمیمگیريه ا

و فرايندهايي مربوط ميشود كه ارزش بررسي دارند» (.)Loew, 2005: 1
آننه مسلم است در طول جنگ جهاني دوم و دوران پس از آن آمريك ا حض ور و
نفو بیشتري در سوي ديگر آتالنتی ک پی دا ك رد .پ س از ف روكش ك ردن آت ش جن گ
جلوههاي معماري آمريكا بیش از پیش در اروپا و ساير نقاط جهان مش اهده ش د .آمريك ا
بهويژه حضور پررنگتري در اروپاي غربي داشت و يكي از داليل عمدۀ آن اجراي ط ر
مارشال 1بود .اياالت متحده بهموجب اين طر و با هدف نفو بیشتر و وابسته كردن اروپا
بهخود كمکهاي مختلفي را به طر هاي عمراني و ص نعتي اي ن منطق ه اختص ا

داد.

شرايط پس از جنگ و اهداف گوناگوني كه آمريكا در اروپا دنبال ميك رد س بب ش د ت ا
اينبار معماران طراحان و مهندسان آمريكايي در خ اک فرانس ه مش غول ب ه ك ار ش وند.
انتشار اطالعات دربارۀ نمونههاي طراحي و س اختوس از از ن و آمريك ايي ط ر ه اي
مشاركتي و مشاورهاي برپايي نمايشگاههايي از معماري آمريكا همچنین تحصیلكردگ ان
و معماران مهاجري كه در سالهاي جنگ در آمريكا ساكن بودن د ب ه اش اعة معم اري و
مهندسي آمريكايي كمک ميكردند ) .(Cody, 2003تا آنجا ك ه «در ن وآوري اروپ ايي ب ه
طور خیالبافانهاي آمريكا سرزمین موعود همة پديدههاي مدرن تلقي ميشد .اين موض و
در كت اب ب ه س وي معم اري لوكوربوزي ه 2در زيرن ويس تص وير آس مانخراش ي در
سانفرانسیسكو كه در پوششي از پیراي ة رنسانس ي ب ه ط ور ض عیفي طراح ي ش ده ب ود
خالصه ميشد و آن زيرنويس اينننین بود" :بیايید به مش اورهه اي مهندس ان آمريك ايي
گوش بسپاريم اما از معماران آمريكايي حذر كنیم( »".كرتیس .)228 :1382
ناگفته نماند كه طر ساختن آسمانخراشها در پاريس به پیش از جن گ جه اني دوم
و دهة  1930بازميگردد .معماران معروفي از جمله كوربوزيه 3و آگوست پره 4ط ر ه اي
زيادي براي آسمانخراشها داده بودند كه به دالي ل اقتص ادي و بح ران ده ة  30محق
1. Marshall Plan
2. Le Corbusier
3. Le Corbusier
4. Auguste Perret
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نشد؛ اما با گذشت زمان و بهتدري

ساختوساز از نو آمريك ايي در فرانس ه نی ا راي

شد .براي مثال منطقة دفانس 1در س ال  1951ب راي ايج اد مرك ا اداري انتخ اب ش د و
توسعه و شكلگیري بیشتر پروکه از سال 1958م ب ا ط ر دو ردي ف آس مانخ راش ب ا
ارتفا يكسان آغاز شد .در ادامه در سال 1964م طرحي مبن ي ب ر س اخت بیس ت ب رج
اداري  25طبقه تصويب شد اما اغلب ش ركته اي م رتبط ت رجی دادن د ساختمانش ان
بلندتر باشد ( .)A View on Cities, 2009امروزه ساختمانهايي بسیار بلند و با ارتفاع اتي
متفاوت اين منطقه را در برگرفتهاند .منطقة اداري -تجاري دفانس پ اريس ك ه بس یاري از
بلندترين ساختمانهاي شهر در آن قراردارد همانن د بس یاري از من اط مه م تج اري در
شهرهاي مدرن با معماري نیويورک هماوردي ميكند .اين منطق ه ب ه مانهات ان 2كون ک
معروف است و بیش از شش دهه جنگلي از آسمانخراشها را به سبک آمريك ايي ب راي
رفع نیازهاي تجاري جهان مدرن در خود جاي داده است .منطق ة دف انس مرك ا خري د و
بازرگاني پررونقي به شمار ميرود كه  150000نفر در آن مشغول به كار و  55000نف ر در
آن ساكناند ).(Steves, Smith & Openshaw, 2009
بلندمرتبهسازي و افراشتن آسمانخراشها پديدهاي است كه نهرۀ شهرهاي فرانس ه را
هم تغییر داده است .تغییرات تنها مختن بناها نیست بلكه نو زندگي و رفتار انسانها را
نیا تحت تأثیر قرار داده است .افاايش ارتفا و تعداد بناهاي م درن و آس مانخ راشه ا
شكلهاي جديدي از زندگي م درن و مراك ا ق درت و ث روت را در جه ان پدي د آورده
است .اين پديده در ايجاد رقابت بیشتر و رشد صنعت و فناوري در ح وزهه اي مختل ف
بهويژه حوزههاي مرتبط با معماري و شهرسازي و دگرگون ش دن خ ط آس مان و نه رۀ
شهرها نقش عمدهاي ايفا كرده است .در دنیاي م درن بس یاري از آس مانخ راشه ا ب ه
قصرهاي سرمايه داران و صاحبان قدرت و ثروت تبديل شده و غرور و قدرت تجاري در
ابعاد مختلف همراه با ارتفا بناها افاايش يافته است .من افع و س ود بیش تر موج ب ش ده
دولتها سازمانها و شركتهاي مختلف در سراسر دنی ا وارد عرص هه اي مختل ف اي ن
1. La Défense

2. Manhattan
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رقابت شوند و تالش كنند تا از رقیبان داخلي و خارجي پیش ي بگیرن د .بس یاري از اي ن
ساختمانها همان فروشگاهها و بنگاههاي كونک ديروزند ك ه ح اال ب ارگ ش ده و ق د
كشیدهاند و در دنیاي مدرن تجارت و كسبوكارِ خود را در مقیاسي بسیار وسیعتر ادام ه
ميدهند .رقابت از سطو متنو معماري و ساختوساز گرفت ه ت ا اقتص اد و بازرگ اني و
دستیابي به اهداف فردي و جمعي در جريان است .صاحبان ثروتي كه امك ان ب رجس ازي
دارند و به آن مشغولاند بلندتر متماياتر و مدرنتر ميسازند و در نتیجه سود بیشتري ب ه
دست ميآورند و بیشتر ديده ميشوند.
همانطور كه اشاره شد جنبة رقابتي در بلندمرتبهسازي و برجسازي به پیدايش بناه اي
بلندتر مدرنتر و متفاوتتر ميانجامد .اين پديده در ساخت ب رج ايف ل و آس مانخ راش
امپاير استیت نیا نقش داشته است .نمايشگاه جهاني  1889م پاريس به عنصري نش مگیر
نیاز داشت تا بتواند میلیونها بازديدكننده را جذب كند .گوستاو ايف ل ن وآوري الزم را در
سازهاي از آهن و فوالد كه بلندترين بناي جهاني تا آنزمان بود به واقعی ت تب ديل ك رد.
برج ايفل از  18038قطعه آهن به ارتفا  986فوت ( 300/53متر) ساخته شد كه ب ا ب یش
از دو میلیون و پانصد هاار میخ پرچ به هم متصل شده بودند 1.اين سازه همچنان يك ي از
شگفتيهاي فناورانة عصر صنعت بهشمار ميرود ) .(Reis, 2009: 11-12در س وي ديگ ر
آتالنتیک آسمانخراش امپاير استیت ق راردارد ك ه در س ال 1931م تكمی ل ش د .رل یس
جمهور وقت آمريكا هربرت هوور 2نراغهاي اين ساختمان  102طبق ه را در مراس مي
در اول ماه مي روشن كرد و امپاير استیت گوي سبقت را از رقیبش س اختمان كرايس لر
ربود .اين ساختمان به سبک هنر تايیني ساخته شد كه خاس تگاه آن فرانس ه اس ت .امپ اير
استیت به آسمانخراش نمونهاي تبديل شد كه آسمانخراشهاي ديگر نی ا ب ا آن مقايس ه
ميشوند .اين بنا نیا كه در زمان خود بلندترين ساختمان جهان شناخته ميشد با اس تفاده
از  10میلیون آجر  1/172مايل كابل آسانسور دو میلیون فوت سیم برص و حجمي مع ادل
 200/000فوت مكعب س نگ ب ه دس ت  3500ك ارگر و در م دت هج ده م اه س اخته
 .1در مناسبتهاي ويژه  20/000المپ براي نراغاني كردن آن الزم است ).(Reis, 2009: 13
2. Herbert Hoover
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شد) .(Nash, 2005: 75-77شباهتهاي اين دو نماد مهم معماري فرانسه و آمريكا گفتني
است و جنبههايي از تأثیرات و رقابتهاي عنوان شده در متن را روشنتر ميكند:
 .1هر دو سازه حدود نهار دهه عنوان بلندترين بنا را در جهان به خ ود اختص ا
داده بودند .ايفل و امپاير استیت مانند دو س تون ي ا دو كف ة ت رازوي واق عش ده در دو
سوي آتالنتیک در رقابتهاي ايجاد شده براي بلندتر و مدرنت ر س اختن س اختمانه ا
تأثیرگذار بودهاند؛ بهعبارت ديگر عالوه بر معاني و مضامین هنري فرهنگي و فناورانه
كه براي اين دو بنا متصور است هر دو در رقابت در ساخت و ارالة «ترينه ا» ب هوي ژه
در دنیاي مدرن نقش داشتهاند .در اين رهگذر پیشگامان نوآوري و فناوري نی ا ت الش
كرده اند تا در اين فرايند سهیم باشند و بر دامنة شگفتيساز آن دو بیفاايند .رقاب ته اي
ايجاد شده را ميتوان در انوا مختلف و در مقیاسهاي كونک و بارگ مش اهده ك رد.
براي مثال از سال 1978م همهساله دهه ا دون دۀ پی ر و ج وان از سرتاس ر جه ان در
مسابقه يا بهعبارتي المپیک پلهنوردي امپاير استیت شركت ميكنند و م يكوش ند 1576
پله را تا طبقة  86اين بنا هر نه سريعتر بپیمايند ).(New York Road Runners, 2008
 .2ه ر دو بن ا ب هعن وان دو نم اد از دو كش ور و دو معم اري ع الوه ب ر كاربرده ا و
جذابیتهاي بصري تناقضهايي را نیا پديد آوردهاند .اين تناقضها در جنبهه اي گون اگون
زندگي شهري ديده ميشود و البته از نتاي و پیامدهاي افاايش تعداد و ارتفا ساختمانه اي
غولپیكرند .سازوكار فعال در اين عرصه به خل سازهه ايي انجامی ده اس ت ك ه م يت وان
دربارۀ آنها تعابیر گوناگوني را بهصورت مثبت يا منفي بهك ار ب رد .ب راي مث ال و از جنب ة
بصري ميتوان نقش فانوس دريايي و يا بخشي از آلودگي نوري شهرها را به آنه ا نس بت
داد كه شبهنگام هم جلوههاي زيبايي از طر و نور را م يآفرينن د و ه م زيب ايي و دي د
آسمان شب را تحت تأثیر قرار ميدهند و آلودگي نوري ايجاد ميكنند .عالوه بر اين امك ان
بلندتر ساختن پیشرفتهتر شدن و حل بخشي از مشكالت مسكن در سراسر دنیا فراگی ري و
بلندمرتبهسازيهاي گسترده را در كنار فروريختنهاي سهمگین قرارميده د ك ه ب ه وس یلة
عوامل طبیعي و بشري ايجاد ميشوند .اين پديده در می ان امی دها و تهدي دهاي موج ود ي ا
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محتمل در تاريخِ احداا و انتشار اين ن و معم اري و مهندس ي ق رار دارد .دام ن زدن ب ه
پیدايش و گسترش بناهاي متناسب و نشمنواز و ي ا بناه اي نامتناس ب و آزاردهن ده نی ا از
ديگر تناقضهاي قابل بح

در قالب برجسازي است.

 .3اين دو بنا دورههايي از اناجار تا افتخار را البته به نسبتهاي مختلف پشت س ر
گذاردهاند .به اين معنا كه طراحي و ساخت برج ايفل سیلي از اعت راضه ا را ب ه دنب ال
داشت كه خواستار برنیده شدن اين برج از سط پ اريس بودن د ام ا بع دها اي ن ام ر
نهتنها صورت نگرفت بلكه با گذشت زماني نه نندان ط والني ب رج ايف ل ب ه يك ي از
افتخارات فرانسه تبديل شد .از سوي ديگر از آنجا كه آسمانخ راش امپ اير اس تیت در
سال  1931م و در جريان بحران اقتص ادي آمريك ا تكمی ل ش ده ب ود و در اي ن بره ه
تعدادي از طبق ات آن م دته ا خ الي مان ده ب ود آن را  Empty State Buildingنی ا
مينامیدند)(Reis, 2009؛ اما اين موضو نیا مقطعي بود و اين بنا نیا با گذشت زمان به
يكي از نشانههاي ملي اياالت متحده تبديل شد.
 .4ورود به حوزههاي فرهنگي و اجتماعي در س طو مختل ف بخ ش انكارناپ ذير
تأثیرات اين دو بناست .رد پاي اين نشانهها و نماده اي معم اري م درن را در ادبی ات
موسیقي سینما ورزش مد تبلیغات و جاآن ميتوان يافت .در امور فرهنگي هنري و
تبلیغاتي بارها از تصاوير و مدلهاي اين دو بنا فراوان استفاده شده و اي ن ام ر همچن ان
ادامه دارد .براي مثال پوسترها و تبلیغات آکانسهاي مسافرتي مملو از تصاوير ج ذاب
اين بناها براي ترغیب گردشگران به سفر به نیويورک و پاريس است و يا در ف یلمه اي
آمريكايي و فرانسويِ زيادي حضور اين دو بنا به مع اني مف اهیم و مض امین مرتبط ي
داللت دارد .فیلمهايي كه در مناط مختلفي از پاريس يا نیويورک با معماري مش خن
و متمايا فیلمبرداري و تولید ميشوند بار معنايي و زماني متفاوتي را ب ه مخاط ب الق ا
ميكنند و انتظارات ويژهاي را از نو مكالمات و رفتار آدمها گرفته تا نیدمان و عناص ر
مختلف زندگي شهري در بیننده ايجاد ميكنند .بهكارگیري بناهاي معروف در فیلمه ا و
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ساير محصوالت فرهنگي به دلیل تنیدگي خاطرات فردي و جمعي اف راد ب ا اي ن بناه ا
تأثیرات پررنگتري را در پي دارد.
عالوه بر موارد گفته شده بناهايي نظیر ايفل و امپاير استیت نیا در زندگي اجتم اعي
شهروندان ي ک كش ور حض ور دارد .آت شب ازيه ا نورافش انيه ا در اي ام خ ا

و

مناسبتها و نمايشگاههاي برپا شده با بهرهگیري از اين بناها نیا كم نیستند .نام و نم اي
ننین سازه هايي فضاي فرهنگي و اجتماعي خا

خ ود را ب ه هم راه دارد و مت ون و

خوانشهاي مرتبطي را ميآفريند.
تعدادي از نمايشگاههاي برج ايفل عبارتاند از:
 نمايشگاه زمستان قطب شمال در طبقة اول برج در انتهاي سال  2007و ابت داي
 2008میالدي مصادف با سال بینالمللي قطب
 نمايشگاهي از پنجاه سال مسابقة فضايي ()2007
 نمايشگاه برج ايفل و سینما ( )2007براي نشان دادن ارتباط صدسالة برج ايفل و
سینما
 داستان آهن ()1996
 برجهاي جهان از بابل تا زمان ما ( )1991و نمايشگاههاي ديگري كه در پ اريس
يا شهرهاي ديگر فرانسه و شهرهاي مختلف جهان برگاار ش ده و ب ه ن وعي ب ه
برج ايفل مربوط ميشوند (تور ايفل .)2008
 .5جا بههايي كه اين بناها ايجاد ميكنند درون حلقههاي مختلف ش هري كش وري
يا جغرافیايي افراد را به شكل كوتاهمدت مانن د س فرهاي گردش گري 1ي ا ب هص ورت
بلندمدت مانند مهاجرت به سوي خود ميكشند.

 .4نتیجهگیری
معماري بیانگر و يا دريردارنده هوي ت دان ش فن اوري فلس فه و هن ر اس ت و از دل
 .1برج ايفل يكي از معروفترين جا بههاي گردشگري در س ط جه ان اس ت ك ه  167میلی ون گردش گر از آن
بازديد كرده اند (.)Reis, 2009: 13
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تمدنها فرهنگها و رسوم ملل جهان به صورت بناها و سازههاي بيشمار پا به عرصة
ظهور ميگذارد .محصوالت معماري وارد زمینههاي خرد و ك الن زن دگي م يش وند و
معماري به مثابة جنبهاي از فرهنگ ابدا القا تقلید (عالمانه ناشیانه) تركیب تكمی ل
احیا صادر و وارد ميشود .معماري ك ه خ ود مت أثر از فرهن گ اس ت در معم اري و
مهندسي فرهنگ نیا سهیم است .گفتمانهاي گوناگون ديني فرهنگ ي هن ري علم ي
فلس في ادب ي سیاس ي س ینمايي رس انهاي و غی ره ه ر ي ک در پ ردازش و تولی د
محصوالتشان از معم اري به ره م يبرن د و از يك ديگر ت أثیر م يگیرن د .روي دادها و
زمینه هاي تاريخي مكاتب فلس فهه ا و اي دلولوکيه اي گون اگون در كن ار دان ش و
خالقیت معماران و مهندسان و پیشرفتهاي فناورانه در روند خل و تولید محصوالت
معماري مؤثرند .عالوه بر اين تركیب و نوتركیبي نیا همواره محصوالت جديد بصري
كاربردي و نوآوريهاي بكر و بديعي را در عرصهه اي مختل ف از جمل ه معم اري ب ه
دست داده است .تركیبات صورتگرفته در معماري از طر ه ا و س بکه اي س اده ب ه
تركیبات بسیار پیچیده و متفاوت با خاستگاه اولیه ميرسد و گاه موجب منس وخ ش دن
بازآفريني يا كاربرد نسبي سبکهاي گوناگون ميش ود .همچن ین تع امالت فرهنگ ي و
فناوري دگرگ وني ه ا و تغیی رات ب ر مبن اي مقتض یات زم اني و مك اني و اس تفاده از
سبکهاي گوناگون بهصورت مجاا و مركب س بب ظه ور پدي دهه اي نن دوجهي و
نندمعنايي در معماري ميشود كه در شهرهاي امروزي به وفور مشهود است.
تعامالت و تأثیرات فراآتالنتیكي پديدهاي است ك ه در م ورد مل ل متع ددي ص ادص
است و نتیجة آن فراگیر شدن سبکها و محصوالت متنوعي در زمینهه اي گون اگون از
جمله معماري و شهرسازي بوده است .در اين میان فرانسه نیا مانند ساير ملل راهيافت ه
به آمريكا تجلي و حضور خود را در عرصههاي متعددي از جمله معماري نشان داده و
در ادامه از معماري و شهرسازي آمريكايي ت أثیر پذيرفت ه اس ت .زم اني فرانس ويان ب ه
ساختوساز خانه هاي كشاورزي كلیسا و برج و بارو در خاک آمريكا مشغول بودن د و
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زماني ديگر از محصوالت معماري آمريكا بهويژه آسمانخراشها و عناص ر وابس ته ب ه
آنها در خاک خود استفاده كرده و به انتشار آن پرداختهاند.
امروزه تالش بر اين است كه بناها هرنه بلندتر و م درنت ر س اخته ش وند .پدي دۀ
كالنشهرها با برجها و ساختمانهاي عظیم و بلندمرتبه و در حال اف اايش وارد تم امي
قارههاي جهان شده و آثار و پیامدهايي را به زندگي مدرن تحمیل ك رده اس ت .در اي ن
فضا معماري و شهرسازي مربوط همچنین نیازها الاامه ا و رقاب ت ناش ي از آن گ اه
امواجي را پديد مي آورد كه يا بايد بر آن ها سوار بود يا در جوش و خروششان گم شد.
عصرهاي ماشین فضا و اطالعات هر يک نظارهگر افراشتهتر ش دن پیش رفتهت ر ش دن
مجهاتر شدن و فراگیري هر نه بیشتر سازهها بناها و برجهاي بلندمرتبه و رفی ع ب وده
است .منافع و نمايش قدرت و ثروت در كنار دانش و توانايي صنعتي فناوري هنري و
معماري بخشي از داليل دامنزدن به مسابقه و رقابتي بارگ در دو سوي آتالنتیک ب وده
است كه مرزهاي كشورهاي ديگر را نیا در نورديده است .ت الش و رقاب ت ب راي ف ت
بلنديها و دستیابي به افتخارات بیشتر همچنین تمايل به بلندتر و باشكوهت ر س اختن و
مدرن كردن هر نه بیشتر سازهها و بناها ن الشه اي گون اگوني را در ابع اد ف ردي و
جمعي و عرصههاي ملي و بین المللي ايجاد كرده اس ت .اي ن ام ر در س اية تعام له ا
كشمكشها نیازها و نوآوريها ادامه دارد و در مقايسه ميتوان گفت جوامع مختل ف از
جمله فرانسه و اياالت متحده به فراخور توانايي امكانات دان ش و فن اوري همچن ین
میاان رقابتپذيري خود در فرايند شكلگیري بلندتر ساختن گسترش و فراگی ري ه ر
نه بیشتر بناها سازهها و سبکهاي معماري نقشي كمرنگتر يا پُررنگتر ايفا كردهاند.
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