دو روایت درباره متروکه
حمیدرضا حسینی و لیال گلپایگانی

الف -پارههایی درباره متروکه
حمیدرضا حسینی

ؿْش هتشٍوِ ّبؿیوب دس طاپي
 -1هتشٍوِّب ٬چِ دس چـناًذاصی ؿْشی ٍ هیبى ػبختوبىّبی هَسد اػتفبدُ ٍ چِ دس چـناًذاصّبی ًجیعی ٍ
فشاخ ٍ تْی اص دخبلت اًؼبًی ٬هَلف سّگزساًٌذ .گبمّب سا هیایؼتبًٌذ ٍ چـنّب سا ثِػوت خَد ثشهیگشداًٌذ.
آىّب ثِ ًٌیٌی ػحشآهیض ٬كذایی دس ػىَت ٬خبلی اص ولوبت ٬ثیٌٌذُ سا ثِ اًذسٍى فشاهیخَاًٌذًٌ .یي هوتذ
آىّب ٬ػىَت سا ثشای ؿٌیذى هیؿىٌذ ٍ هتشٍوِ سا ّوچَى ساص پیؾ هیًْذ.

 -2هتشٍوِ ٬هٌظشُی توبؿبػت .آىچِ اص هٌظشُ هٌظَس هیوٌن ٬تملیل هتشٍوِ ثِ اثظُی ًگشیؼتِ ًیؼتً .یض اص
توبؿب هعٌبیی فشاتش اص دیذى هشاد وشدُام .هٌظشُی هتشٍوِ ٬خالق اػت ٍ ّوبىصهبى وِ دس ًگبُ هیآیذ ٬هٌىـف
هیؿَد ٬هیگؼتشد ٍ خَد ثِ ّضاس چـن دسهیًگشدً .یض توبؿب ٬آى ًظشٍسصی اػت اص ػش ؿَق ٍ ؿگفتی ٬وِ ثِ
گزاس دس آػتبًِّبی پیبپی حبكل هیگشدد.
 -3دیَاسّبی هتشٍوِ ٬گَیی وِ دسٍى سا اص ثیشٍى جذا هیوٌذ ٍ اٍ سا دسخَدفشٍثؼتِ ٍ هٌمجن هیًوبیبًذ .اهب
توبؿبی هتشٍوِ ٬اٍ سا هیگـبیذ .هتشٍوِ ٬اص دیَاسّبی خَد تجلی هییبثذ ٬هًَبدی وِ هٌجؼي هیؿَد .دیَاسّبی
هتشٍوِ ًِ ٬فبسق هیبى دسٍى ٍ ثیشٍى ثل هشصی اػت وِ اص ّوبىجب هتشٍوِ آغبص هیؿَد ٍ ثِظَْس هیسػذ .دیَاس
ٍ پٌجشُّب ٍ دس ٬آػتبًِّبی راتیذى هتشٍوِاًذ ٬لجِّبی اػتوشاس ّؼتیؾ .آًجب وِ ثیشٍى دس دسٍى ًـت هیوٌذ٬
هٌتـش هیؿَد ٍ اهتذاد هییبثذ .آىگبُ ٬هتشٍوِ خَد سا ّوچَى هىبى آؿىبس هیػبصد.
 -4هىبىثَدگی هتشٍوِ ٬هَجت هیؿَد تب ثِهخبثِی چیض ٬فوبیی سا ثؼبصد .فوبیی وِ تٌْب اص اثعبد ووی ٍ
فیضیىی هتـىل ًیؼت ٬ثل ٍجَّی ویفی اص تأحشات ٬احؼبػبت ٍ پیؾداؿتّبی توبؿبگش ٬دس آى دخیلٌذ.
عشكِای وِ دس آى توبؿبگش ٬خَد ًیض اهتذاد هییبثذ .هجوَعِای ٬وِ هَجت هیؿًَذ ٬توبؿبگش خَد سا دس
حبلتی تبوٌَى تجشثًِـذُ ٬تجشثِای ًَ ٍ هَاجِْای ثذیع ثیبثذ.
 -5توبؿبی هتشٍوِ ٬تجشثِی ّؼتی ّوچَى غًٍَِسی دس جْبى اػت .اوٌَى ًِ اًفعبل سئبلیؼتی ٍ ًِ فبعلیت
ایذئبلیؼتی .آًجب وِ هٌظشُ گـَدُ هیؿَد ٬توبؿبگش ًیض دس هَلعیت ٍالع هیؿَد .گـَدگی هٌظشُ ٬ثِ اعتجبس
ًمؾآفشیٌی توبؿبگش اػت .ثِدیگش ػخي ٬فْن توبؿبگش ٬دس جْبى ٍ ثب جْبى ٬هتشٍوِ سا دس سٍؿٌب سّب هیوٌذ ٍ
ثِظَْس هیسػبًذّ .ؼتی توبؿبگش ٬اص آى حیج وِ دس-جْبى اػت ٍ ثب-چیضّب ٬دس ّؼتی هتشٍوِ ٬آى هًَبد
اػشاسآهیض ٬هتذاخل هیؿَد ٍ دس پیًَذ ٍ هجبٍست ایيدٍ ٬فْوی دیگشگَى ٬هعٌبیی ًَ ػشثشهیوٌذ.
 -6هتشٍوِّ ٬یچ ًـبى اص ؿىؼت ًذاسد .ثِدیگش ػخي ٬هتشٍوِ ثِهعٌبی ثِدػتًیبٍسدى ًیؼت (چٌبى وِ
دسثبسُی ٍیشاًِ هیگَیٌذ) ٬ثل ثش اص دػت دادى داللت هیوٌذ .اتلبف هتشٍوِ ثِیه ػبختوبى ٬حىبیت اص
گًَِای ًملبى دس وبسثشد یب وبسثشدًبپزیشی داسد .ػبختوبىّب ٬هیتَاًٌذ وبسثشدّبی هختلف سا ثیبثٌذ ٍ ثِحؼت
وبسثشی ٬دس آگبّی ثالفلل هب ٬دم دػتوبى ثبؿٌذ ٍ ثِاعتجبس اثضاسثَدگیـبى ٬تعیي یبثٌذ .هتشٍوِ اهب اص اػتفبدُ
فبكلِ هیگیشد .ثَدًؾ اوٌَى اص دمدػتی ثِ فشادػتی هتغیش ؿذُ اػت.
 -7فشادػتی ثَدى هتشٍوِ ٬ثِهعٌبی تحَیل آى اص عیٌیت ثِ رٌّیت ًیؼت .ثل ّوچٌبى ؿیَُی ثَدى اٍػت
دسجْبى .اگش تب پیؾاص ایي ٬ػبختوبًی ثب وبسثشد هـخق ثَد ٬حبال ثِ ػبحت اهىبى ثشهیؿَدّ .ن اص ایي سٍػت
وِ دس هَاجِْ ثب هتشٍوِ ٬لَُی خیبل ٬ثٌیبى ّش آى تأٍیلی دسثبسُی پیـیٌِ ٍ اوٌَى هتشٍوِ خَاّذ ؿذ.
هتشٍوِ ٬ثب اصوبسافتبدگی ٬صیبدتی دس ثبلمَگی هییبثذ .اٍ ػشؿبس اص اهىبى هیؿَد ٍ ثذیع ٍ ؿگفت پیؾ هیآیذ.

 -8اصوبسافتبدگی هتشٍوِّ ٬ؼتی ػبختوبى سا چٌبىوِ ّؼت دس سٍؿٌب لشاس هیدّذ .تب پیؾ اص ایي ٬ػبختوبى ثب
وبسثشد هـخق ٬دمدػت آدهی ثَد ٍ هتعیي .گًَِای فْن اص آى ثشای آدهی دس دػتشع ثَد وِ اص اثضاسثَدگیؾ
ًبؿی هیؿذ ٬اص اتلبلؾ ثِ فبیذُ .اوٌَى ٬گؼؼتی دس اًووبهیت هتشٍوِ ثب جْبى حبدث ًـذُ تب اٍ ثیشٍى اص
جْبى ٍالع ؿَد ٬ثل وبسثشدؽ سا اص دػت دادُ اػت ٍ ّویي دلیمِای اػت تب اص لبلت آؿٌبی خَد ثِ دسآهذُ ٍ
ًـبى دّذ وِ چگًَِ دس فشادػت ٬غشیت هیًوبیذ ٬آى غشاثتی وِ اص ثِظَْسدسًیبهذى تبوٌَى ًبؿی هیؿَد ٬اص
ػشوَة ٍجَد دس ریل هفَْم ٍ هووَى ٍ ثبصًوبیی.
 -9هتشٍوِ ٬حىبیت ثِدػتًیبٍسدى ًیؼت ثل دس اصدػتدادى هعٌب هیگیشد .غبلجبً هتشٍوِ سا هىبى اسٍاح
هیخَاًٌذ ٬اسٍاح تشنوٌٌذگبى .هىبىّ ٬وَاسُ ثِاعتجبس ٍجَد آدهی اػت وِ ٍاجذ هعٌب هیؿَد .ایي ثبّ-ؼتي
آدهی اػت دس جْبى ٬وِ هَجت ػىًَت اٍ هیؿَد .هأٍیگضیذى دس لشة چیضّب .هتشٍوِثَدگی هتشٍوِ ّوِ اص
آى سٍػت وِ ػبختوبى ٬هأهٌی سا ثشای ػىًَت آدهی ٬پیؾ اص ایي گشد آٍسدُ ثَد ٍ اوٌَى ًیض ایـبى سا دس
غیبثـبى ثبص دس آًجب احوبس هیوٌذ.
 -11ثبلمَگی هتشٍوِ ٬جض ثِ هذد صهبى هیؼَس ًیؼت .هتشٍوِّ ٬وبى صهبًی وِ عبلن خَد سا ثٌب هیًْذ ٬یعٌی
افك دالالت ٍ صیؼتِّبی خَد ٍ هشدهبًؾ سا پیؾ هیآٍسد ٬گزؿتِ ٍ حبل ٍ آیٌذُ سا دس خَد جوع هیآٍسد.
خبًشُ دس حبل ثب خیبل گشُ هیخَسد ٍ ًَ ثِ ًَ ثش آیٌذُای گـَدُ هیؿَد .هتشٍوِ ّوچَى ػبحت اهىبى ٬یعٌی
حوَس صهبى دس ػبحبت ػِگبًِی خَد.
 -11هتشٍوِ دس توبؿب اص حلبس وٌتشل ٍ پیؾثیٌیپزیشی هیسّذّ .ن اص ایي سٍػت وِ هَاجِْ ثب هتشٍوِ٬
هیتَاًذ هَجذ حبالتی ّوچَى تشع ٬ؿگفتی ٬تـَیؾ ٬هبجشاجَیی ٍ  ...ؿَد .وَچهتشیي جضئیبت دس فوبی
هتشٍوِ ٬دالالتی دیگشگَى هییبثٌذ ٬سهضگًَِ ٍ ًوبدیي یب اص داللت تْی هیؿًَذ ّوچَى ساص ٍ دم ثِ دم٬
تغییشی وَچه هیتَاًذ اص ساُ ثشػذ ٍ ّشآًچِ آساهؾ سا ثشّنصًذ.
 -12توبؿبی هتشٍوِ ٬پب گزاؿتي ثِ هعذًی تبسیه اػت .آىچٌبى تبسیه وِ چـنّب اص وبس ثیفتٌذ ٍ هغبن تَ سا
دس ثگیشد .آىگبُ سگِّبی الوبع سا ثش دیَاس لوغ وٌی.

ب -تجربه متروکه
لیال گلپایگانی ،پژوهشگر معماری

«  ...صهبًی وِ سٍی صیٌِ 1هیایؼتی ثِ لٌذیلیً 2گبُ هیوٌی وِ تٌْب چٌذ گشٍح آى آثبد هبًذُاًذ ٍ ثمیِ
گشٍحّبی آى ؿىؼتِاًذ ٍ سٍی آىّب خبن ًـؼتِ اػت ٍ ػبلّبػت وِ سٍؿي ًـذُاًذ ،حتب تلَسؽ ثشایت
دؿَاس اػت وِ سٍصی ایي لٌذیل سٍؿي ثَدُ ثبؿذ ٍ ثِ ایي صیٌِّب وِ ؿتّب دس ظلوت فشٍ هیسًٍذ صهبًی
سٍؿٌی ثخـیذُ ثبؿذ ٍ اٍ ثب آى پیشاّي ػشخؾ اص ایي صیٌِّب پبییي ٍ ثبال سفتِ ثبؿذ ٍ تَ ّویـِ دس ؿت،
ٌّگبهی وِ ثشای سفع حبجت ثِ هٌضل اٍل ٍ اص آًجب ثِ حَیلی 3هیسٍی هیتشػی هجبدا اص لؼوتّبیی اص صیٌِ وِ
وٌبسُاؽ ٍیشاى اػت ػمَى وٌی  . . .ایي ؿْش ؿتّب هبًٌذ گَس تبسیه اػت ٍ تَ تَاى دیذى خبًِّبی ٍیشاى دٍس
ٍ ثش خبًِای سا وِ صًذگی هی وٌی ثب آى غبسّبی تشػٌبن ٍ تبسیه دس دیَاسّبیؿبى ًذاسی ،غبسّبیی وِ فىش
 -1پله
 -2لًستر
 -3حیاط

هیوٌی وؼی اص آىّب تَ سا هیًگشد .ؿت وِ هیؿَد دس توبم ایي ؿْش ٍیشاى ،ػگّب جف 4هیصًٌذ ،ػگّب وِ
دس وَچِ حَیلی ؿوب جف هیصًٌذ فىش هیوٌی حتوب وؼی سا دس وَچِ دس حبل حشوت دیذُاًذ .هی تشػی یىی
خَدؽ سا اص ساُ دیَاس داخل حَیلی ًیٌذاختِ ثبؿذ»... .
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تجشثِ هتشٍوِ اعن اص ثٌب یب چـناًذاص یب ؿْشی هتشٍنً ،حَُ خبكی اص تجشثِ فوبػت وِ ثب ًَعی اص
تَجْی ثِ دسٍى وـٌذُ ّوشاُ اػت .جبیی وِ هیایؼتی ٍ تجشثِ ثیسیـگی تَ سا دس ثشهیگیشد .احبًِ ؿذُ ثب
سٍح دسگزؿتۀ ثٌب وِ چَى هغبوی تَ سا فشٍ هیوـذ ٍ ثِ وـف ساص فشاهیخَاًذ .ساصی وِ ثشآهذُ اص عذم اػت.
آدهی وِ دس ٍجَد خَیؾ فوبئیت داسد ٍلتی هىبًی سا تجشثِ هیوٌذ وِ اًگبس سیـِّبیؾ اص صهیي وٌذُاًذ ٍ ثِ
اهىبًی كشف فشٍوبػتِ ؿذُاًذ ،حؼی اص عذم ٍ ثیهىبًی اٍ سا دس ثشهیگیشد .هىبى هتشٍن اهىبًی اػت وِ
هیتَاًذ دٍثبسُ لذ ثشافشاصد یب ثیشٍى اص تجشثِ ثوبًذ تب ٍیشاى ؿَد.
هىبى هتشٍن ٍلتی ثشای ػبلیبًی دساص سّب ؿذُ ثوبًذ ،الجشم ثِ هىبًی ثشای تجشثِ ػَطُّبی ًبتوبم
فشٍوبػتِ هیؿَد ،هىبى ساًذُؿذگبى ،سّبؿذگبى ٍ حیَاًبت.
دسٍى ثَدگی دس هتشٍوِ سًگ هیثبصد ٍ دسًٍی ثشپبداؿتِ ًویؿَد .دسٍى ٍ ثشٍى هىبى گبُ اص خالل گشد ٍ
خبوی وِ حبكل فشٍسیضی آًجب ٍ ایٌجبػت ٍ گبُ ثب ٍاػٌِ علفّبیی وِ خَد سا ثِ دسٍى ٍ ثیشٍى هیوـٌذ ،گبُ
ثب كذای صٍصُ ثبد یب تبسیىی ساصآلَد ثِ یىذیگش ًفَر هیوٌٌذ ٍ اص ّن هیگشیضًذ.
اگش یه چـناًذاص سا اعن اص ؿْشی یب ًجیعی ثِ كَست یه توبهیت داسای اهتذاد دس ًظش ثگیشین وِ ثش سٍی
صهیي ٍ صیش آػوبى لذ ثشافشاؿتِ اػت ،هیتَاًین ثگَیین هتشٍوِ اص ًظشگبّی خللی اػت دس ایي چـناًذاص .جبیی
وِ ایي توبهیت ٍ اهتذاد ثشّن هیخَسد.
ؿَلتض دس تحلیل هىبى ثِ ػِ هفَْم پبیِای هىبى ،فوب ،خللت اؿبسُ هیوٌذ ٍ دس تٌبظشی ثب صثبى ،هىبى
سا ثب ًبمّب ،فوب سا وِ داسای اهتذاد ٍ جْتیبثی اػت ٍ داسای ًظبهی اص استجبىّبػت ثب حشٍف اهبفِ ٍ خللت
سا ثب كفت همبیؼِ هیوٌذ .خللت ،جَ ولی اػت وِ جبهعتشیي خبكیت هىبى اػت.
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حبل هیتَاًین ثگَیین دس هتشٍوِ ثِ ًحَی ّش ػِ ایي هفبّین داسای خلل ؿذُ اًذ .اٍال ًبهی وِ هىبى
داؿت ٍ ثِ ٍاػٌِ آى جْبًی ػبختِ ثَد ٍ چَى لشاسگبُ گشدآٍسًذُ چیضّب ثَد دچبس خلل ؿذُ اػت ٍ ثِ ًحَی
هتعلك ؿذُ اػت ثِ ػبحتی دس گزؿتِ هخال :ایٌجب سٍصی یه وبسخبًِ ػیوبى ثَد اوٌَى ًیؼت.

 -4پارس کردن سگ
 -5مهرداد مجیة ،زودگان (رمان) ،کاتل :وشر زریاب ،1397 ،صص  2۲ي 21
 ،1381صفحه  137تا 14۲
 -6تىگرید ته شًلتس کریستیه وًرترگ ،معماري :حضًر ،زتان  ،مكان ،ترجمه علیرضا سید احمدیان ،تهران :مؤسسه معمار وشر ،چاپ ايل،

دس ػبحتی دیگش آى هىبى خبف سٍصی دسثشگیشًذُ ٍ گشدآٍسًذُ چیضّب ٍ اؿیبء ثَد :ػمف ٍ وف ٍ دیَاس
ثٌیبدیتشیي ایي عٌبكش ّؼتٌذّ .وچٌیي دیَاسّبی داخلی ،هجلوبى ،ػتَى ّب ٍ ...ایي چیضّب اهىبى هتعیي ؿذى
ثیـتش دسٍى ٍ جْتیبثی ٍ تعشیف فوب سا فشاّن هیوشدًذ ٍ دس هتشٍوِ دچبس خلل هیؿًَذ ٍ الجشم جْتیبثی
دس فوب دچبس هـىل ؿَد.
دس هتشٍوِ هبًٌذ وَدوی ًَپب ّؼتین وِ ثِ یىجبسُ خبًِاؽ عَم هیؿَد ٍ دسیبفتاؽ ٍ جْتیبثیاؽ
دچبس گؼؼت هیؿَد.
هؼئلۀ ثعذ خللت هحیي اػت وِ آى ّن دس هتشٍوِ دچبس اختالل هیؿَد .خللت هىبىّب هتفبٍت اػت ٍ
ًویتَاى آى سا ثِ وبسثشد آىّب فشٍوبػت .یه هىبى هیتَاًذ ًـبىاًگیض ،ثبٍلبس ،كلت ٍ یب ؿفبف ٍ ًوبدیي ٍ . . .
ثبؿذ .ثب هتشٍن ؿذى یه ثٌب هوىي اػت اگش ًِ ّوِ خللتّبی آى ،ثلىِ ثؼیبسی اص آىّب وِ هْنتشیيؿبى
چگًَگی حوَس اًؼبى دس فوب ٍ ساثٌِاؽ ثب فوبػت اص دػت ثشٍد ٍ .خللت ّبی ًَیی چَى تشع ،هبجشاجَیی،
ًگشاًی ٍ ...جبیگضیي ؿَد.
دس عیي حبل آى هىبى ٌَّص ٍجَد داسد ٍ چَى چیضی ٍالعی اهىبًی ًَ سا فشاسٍی هب هیًْذ اهىبًی وِ
هیتَاًذ پیؾ اص ٍیشاًِ ؿذى ثب تَجِ ثِ گزؿتِاؽ هىبًی دیگش ؿَد.
حبل پشػؾ ایي اػت وِ چگًَِ اػت وِ ثؼیبسی اص اٍلبت دس فشایٌذ احیبی ثٌبّبی هتشٍن ،یب ثٌب هوىي
اػت ثِ عولىشدی ثشای توبؿب ٍ گشدؿگشی تجذیل ؿَد ٍ یب اگش ثشخَسد عویكتش ثبؿذ ثِ هَصُ  . . .هَصُ آى
ػبحتی اػت وِ اهىبى گشدآٍسدى گزؿتِ ٍ حبل ٍ آیٌذُ سا فشاّن هیوٌذ .هیتَاًذ گزؿتِای سا ّوضهبى
ساصصدایی وٌذ ٍ یب ساصی ًَ هٌشح وٌذ ٍ افمی دیگش ثگـبیذ .هَصُ هیتَاًذ اسٍاح ػشگشداى گزؿتگبى دس هتشٍوِ سا
گشدآٍسد ٍ ثِ توبؿب گزاسد.

