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چکیده
 نوشـتار حاضـر نقـد و بررسـى کتـاب آسـمان خراش ها از مجموعـۀ «کى سـاختش؟» اسـت 
کـه اطالعاتـى دربـارة هشـت آسـمان خراش بـزرگ دنیـا و معماران برجسـته اى کـه آن ها را 
سـاخته اند بـه مخاطـب مى دهـد. همچنیـن در ایـن نوشـتار به اهمیـت آموزش معمـارى به 

کودکان اشـاره مى شـود.

کلید واژه
فنـاورى، معمـارى، آسـمان خراش ، معمـار، بـرج ایفـل، بـرج خلیفـه، نمـاى پـرده اى، تونـل 
بـاد، اسـکلت هاى فلـزى، نیـروى بـاد، آوانـگارد، زیسـت اقلیمـى، سـبک آرت دکـو، بـرج 

آیرودینامیـک، سـفالینه، بتـن، جلوخـان، بـرج شـادمانى

خالصه :
کتـاب آسـمان خراش ها اطالعاتـى دربارة هشـت آسـمان خراش معـروف و عظیم دنیا 
بـه مخاطـب مى دهـد. از بـرج ایفـل کـه توسـط معمـار معـروف، گوسـتاو ایفـل در 
پاریـس سـاخته شـده و بـه نمـاد این شـهر بدل شده اسـت تا بـرج خلیفه، اثـر آدرین 
اسـمیت در ُدبـى کـه بلندتریـن بـرج سـاخته شـده در جهـان اسـت و مخاطـب را با 

عجایـب معمـارى ایـن آسـمان خراش ها آشـنا مى کنـد.
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شـیوة ارائـۀ اطالعـات در کتـاب مسـتقیم و عنوان بنـدى شده اسـت. فهرسـت 
مطالـب آن بـه روشـى خالقانـه بـه شـکل برجـى کـه به هشـت بخش تقسـیم شـده 
و هـر بخـش نمایان گـر نـام یـک آسـمان خراش، سـال سـاخت و معمار آن اسـت، در 

آغـاز کتـاب دیـده مى شـود.
در شـروع هـر بخـش ابتـدا شـرح مختصـرى دربـارة معمـار هـر سـازه بـه همراه 
تصویـرى طراحـى شـده از او آمده اسـت و سـپس در صفحـۀ بعـد توضیح دربـارة آن 
سـازه همـراه بـا طراحى هـاى زیبـا و چشـم نواز سـازه، گاه مرحلـه بـه مرحلـه و گاه 

کامـل دیـده مى شـود.
در مقدمۀ کتاب آمده است:

«ایـن کتـاب به شـما دربـارة برج هـا و آسـمان خراش هایى خواهد آموخت 
کـه ذهن و خیال بسـیارى از معماران را به خود مشـغول کرده اسـت. خواهید 
دیـد کـه ایـن بناهـا طـورى طراحى شـده اند تا هـم بـزرگ و بلند باشـند هم 
سـبک و در عیـن حـال چنان اسـتوار که در برابـر نیروى بـاد و زلزله مقاومت 
کننـد و مهم تـر از همـه زیبایـى آن هـا را درك خواهیـد کـرد. شـاید یک روز 

یکـى از ایـن بناهـا را از نزدیـک ببینید و یـا حتـى در آن زندگى کنید.»
معمـارى ترکیبـى از هنـر، خالقیـت، تکنیـک و فن اسـت. وقتى دربـارة معمارى 
صحبـت مى کنیـم ناخـودآگاه بـه سـوى واژه هایـى همچـون مـکان، فضـا و انسـان 
کشـیده مى شـویم. معمـاران در پاسـخ بـه نیازهاى جامعـه، طراحى و سـاخت بناها و 
فضاهـاى شـهرى را بـه عهـده دارنـد، به همیـن دلیـل تفکـر، ایده پـردازى، خالقیت، 

با  آشنایى  آسمان خراش ها،   ،(1396) دیدیه  کرنى، 
تهران،  فرشاد،  فرناز  مترجم:  معمارانشان،  و  آسمان خراش ها 

علمى و فرهنگى، 86 ص، 15000 تومان،1500 نسخه،
شابک: 978-600-436-235-1)
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دقـت و نظـم در معمـارى مطـرح مى شـود. معمـاران طراحـى سـازه ها را بـا توجـه 
بـه اصـول فنـى، زیباشناسـى و سـاختارهاى فرهنگـى و اجتماعـى مـورد توجـه قرار 

مى دهنـد.
آمـوزش معمارى در بیشـتر کشـورهاى جهـان در میان کـودکان و نوجوانان رایج 
اسـت ولـى متأسـفانه در کشـور مـا بـه ایـن حرفـه در برنامه هاى آموزشـى کـودکان 
و نوجوانـان و همچنیـن در کتاب هـاى مربـوط بـه آن هـا کمتـر پرداختـه شده اسـت. 
در حالـى کـه مـا بناهایـى بـا معمارى هـاى غنى و فاخـر ایرانى و اسـالمى در بیشـتر 
شـهرهاى کشـور عزیزمـان ایـران در دوره هـاى تاریخـى گوناگون داریم که به دسـت 

معماران برجسـته اى سـاخته شـده اند.
آمـوزش معمـارى بـه کـودکان و نوجوانـان در تقویـت تفکـر، به کارگیـرى تخیل 
و خالقیـت آن هـا کمـک فراوانـى مى کنـد. آن هـا بـه کمـک معمـارى مى آموزنـد که 
چگونـه در مـورد فضـا و مکان فکـر کنند، با سـاختمان، ورودى هـا و خروجى هاى آن 
آشـنا شـوند تـا بتوانند خـود را با سـازه هاى مـدرن و خالقیت هـاى معمارى سـازگار 
کننـد. معمـاران نیـز بایـد نیازهـاى کـودکان را بشناسـند؛ آن ها را خـوب درك کنند 
و در سـاخت سـازه ها بـه کار گیرنـد و بیـن کـودك و فضاهاى هاى پیرامـون او تعادل 

الزم را برقرارکننـد.
پیشـرفت شـهرها و زیاد شـدن جمعیت باعث سـاخت سـاختمان هاى عظیمى به 
نـام آسـمان خراش شـد. آن ها به کمک فناورى سـاخته شـدند تا بتواننـد جمعیت در 
حـال رشـد شـهرها را در خـود جـاى دهنـد. آسـمان خراش هاى معرفى شـده در این 
کتـاب شـکل ها و کاربردهـاى گوناگـون دارنـد که این خـود امکان مقایسـۀ آن ها را با 
یکدیگـر بـه مخاطـب مى دهـد. بعضـى از آن هـا مکان هاى مسـکونى و بعضـى تجارى 
و ادارى هسـتند، بعضـى از آن هـا هتـل و رسـتوران و برخـى کتابخانه هسـتند؛ مانند 
کتابخانـه ملـى سـنگاپور کـه طراح هـاى آن معمـاران معـروف، تـى آر حمـزه و کـن 
یانـگ هسـتند. بعضـى از ایـن آسـمان خراش ها تبدیـل بـه نماد شـهر شـده اند مانند 
بـرج تمـام فلـزى ایفل که در پاریس توسـط گوسـتاو ایفل معروف سـاخته شـده و به 

نماد شـهر پاریـس تبدیل شده اسـت.
مخاطـب بـا خوانـدن ایـن کتـاب مى آمـوزد کـه در معمـارى اول بایـد طراحى و 
اجـزاى آن ماننـد انـدازه، رنـگ، مقیـاس، بافـت و شـکل را بشناسـد و همچنیـن یاد 
مى گیـرد چگونـه بـا ترکیـب و هماهنگـى ایـن عناصـر مى تـوان یـک سـازة هنـرى، 
خالقانـه و در عیـن حـال دوسـتدار طبیعـت ایجـاد و نیز نیازهـاى عاطفـى و معنوى 
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انسـان را بـرآورده کرد.
مخاطـب کتـاب عـالوه بر درك سـاختار سـازه، با تکامل سـازه ها برحسـب تاریخ 
سـاخت و ارتفاع هـاى مختلف آن ها آشـنا مى شـود و همچنین مصالـح مختلف به کار 
بـرده شـده در سـاخت آن هـا را مانند آهـن، بتون، آجر، سـفال و شیشـه در دهه هاى 
متفـاوت مى شناسـد و آن هـا را بـا هـم مقایسـه مى کند و این گونه نسـبت بـه مصالح 
بـه کار رفتـه در سـاختمان هاى شـهر خـود نیـز کنجـکاو مى شـود و بـه تفکـر دربارة 

مى پـردازد. آن ها 
نویسـنده بـا سـاختارى منسـجم و منطقـى نوجـوان را بـه تماشـاى سـبک هاى 
گوناگـون کـه در سـاخت این سـازه ها به کار رفته اسـت، مى بـرد و او را بـا تفاوت هاى 
ایـن سـبک ها آشـنا مى کنـد تـا بتوانـد آن هـا را بـا سـاختمان هاى پیرامـون خـود و 

شـهرى کـه در آن زندگـى مى کنـد مقایسـه کند.
متـن کتـاب بـا زبانى سـاده، روان و مناسـب سـن مخاطـب او را به تماشـاى این 
آسـمان خراش ها مى بـرد و بـا کلماتـى آشـنا او را بـا چگونگـى سـاخت آن هـا آشـنا 
مى کنـد و در جاهایـى از متـن کـه ناچـار به اسـتفاده از واژه هـاى نا آشـنا و تخصصى 
معمـارى شده اسـت، توضیـح دربارة مفهـوم آن هـا را در پانویس صفحه آورده اسـت تا 

بـه دامنـۀ واژگان مخاطب اضافه شـود.
دیدیـه کرنـى، نویسـنده و تصویرگـر کتاب که اسـتاد دانشـکدة هنرهـاى تزیینى 
در «مـان» اسـت؛ بـا روشـى خالقانـه تالش کرده اسـت بـه مخاطـب نوجـوان ارتباط 
معمـارى بـا جامعـۀ علمى را نشـان دهد؛ مانند سـاختمان «امپایر اسـتیت» نیویورك 
کـه دیرکـى بـراى هوانوردان به بـاالى آن اضافه شده اسـت؛ عالوه بر آن که این سـازه 
موفقیـت صاحـب کارخانـۀ اتومبیل سـازى معـروف، والتـر کرایسـلر را در کسـب وکار 
نشـان مى دهـد، بـا صنعـت هوانوردى نیـز ارتبـاط مى یابـد. همچنین بـرج «رودخانۀ 
مرواریـد» در گوانجـوى چیـن بـا توجـه به قانـون آیرودینامیـک که شـاخه اى از علم 

فیزیک اسـت سـاخته شده اسـت.
مخاطـب در ایـن کتـاب مى توانـد رویاى آینـدة معمـار را دربارة یک سـازه ببیند؛ 
ماننـد پروژه هـاى زیسـت اقلیمـى «کـن یانگ» معمـار مالزیایـى که کاشـتن گیاه در 
تمـام طبقـات و یـا به قـول خـودش «سـاختمان هاى ادارى پشـمالو» رویاى اوسـت. 
پروژه هایـى کـه در تعامـل با طبیعـت و حفظ آن اسـت. مخاطب همچنیـن مى آموزد 
چگونـه مى تـوان سـاختمان هاى مقـاوم در برابـر بادهاى شـدید، زلزله و سـایر بالیاى 

طبیعى سـاخت.
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تصاویـر کتـاب، طراحى هـا و نقاشـى هاى سـیاه و سـفید، رنگى جـذاب، هماهنگ 
و مناسـب متـن هسـتند. متـن و تصویـر در کتـاب مکمل هـم هسـتند؛ اگرچه گاهى 
تصاویـر فراتـر از متـن دیـده مى شـوند ولـى مخاطـب هـم درگیـر متن و هـم تصویر 
مى شـود. ایـن تصاویـر به خوبى تناسـب، بزرگـى، کوچکـى و قسـمت هاى مختلف هر 
بنـا را بـه مخاطـب نشـان مى دهـد، حتـى نقاشـى هاى کوچـک در حاشـیۀ بعضـى از 
صفحـات کتـاب کـه بـه شـیوه اى خالقانه طراحى شـده اند، با سـبک، فضـا و متن آن 

در تعامل انـد.
تصویرگـر بـا بـه کارگیرى خطـوط مختلف، بلند، کوتـاه، ضخیم، نازك، مسـتقیم، 
منحنـى کـه هر کـدام نمایانگر نوع متفاوتـى از بیان فضایى و حرکتى اسـت، خواننده 

را بـه تصاویـر زیباى سـازه ها نزدیک تـر مى کند.
رنگ هـا ابـزارى هسـتند کـه باعـث رشـد تفکـر و خالقیـت در کـودك و نوجوان 
مى شـوند. تصویرگـر در طراحـى بعضـى از سـازه ها از رنگ هـاى سیاه وسـفید کـه 
خالص تریـن شـکل رنـگ هسـتند و در طبیعـت مکمل هم اند (شـب و روز)، اسـتفاده 
کرده اسـت. رنـگ سـفید نمـاد پاکـى، کمـال و منعکس کننـدة رنـگ محیـط اطـراف 
اسـت و رنـگ سـیاه کـه قـدرت، رمزآلـود بـودن، ظرافـت و آرامـش را بـه خوبـى بـه 
کـودکان منعکـس مى کنـد و ایـن را بـه مـا یـادآورى مى کند کـه مصالـح طبیعى که 
بیشـتر سـیاه و سـفیدند، کمتریـن آسـیب را به طبیعـت وارد مى کننـد. همچنین در 
بعضـى از سـازه ها از رنـگ قرمز اسـتفاده شـده کـه بسـیار هیجان انگیز اسـت و باعث 
افزایـش خالقیـت، انـرژى و شـادابى در کودك و نوجـوان مى شـود. در طراحى بعضى 
از سـازه هاى دیگر از رنگ سـبز اسـتفاده شده اسـت که در ارتباط با طبیعت و نشـان 
دهنـدة فضاى سـبز اسـت کـه گاهى دور تا دور سـازه و گاهى کنـار و جلوى آن دیده 
مى شـود و کامـًال حـس آرامـش و پیونـد با طبیعـت را بـه مخاطب منتقـل مى کند و 

حفاظـت از فضـاى سـبز، طبیعـت و سـازگارى بـا آن را بـه او مى آموزد.
تصویرگـر بـا اسـتفاده از ایـن رنگ هـا توانسته اسـت دیوارهـا و اجـزاى گوناگـون 
سـازه را از هـم مجـزا کنـد و تعـادل و هماهنگـى چشـم نوازى را در تصاویـر ایجـاد 
کنـد تـا بـه مخاطـب آمـوزش دهد کـه شـکل و کارکرد هر سـازه بـه هم وابسـته اند 
و معمـاران مى تواننـد بـا سـازه هاى مـدرن و زیبـا بیـن محیـط و معمارى سـازگارى 

کنند. ایجـاد 
بـه طـور کلـى، از نـکات مثبـت کتاب مى تـوان بـه انتخـاب موضوع کـه کمتر در 
کتاب هـاى کـودك و نوجـوان بـه آن پرداختـه شده اسـت و بـه روز بـودن آن اشـاره 
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کـرد، همچنیـن توجـه بـه محیط زیسـت، تصاویـر زیبـا و جـذاب سـازه ها، معرفى و 
آشـنایى بـا معمـاران مشـهور از ملیت هـاى گوناگـون از دیگـر نـکات مثبـت کتـاب 

است.
بـا توجـه بـه تمـام این نـکات مثبـت، در کتاب اشـکاالتى نیـز دیده مى شـود که 

در زیـر آمده اسـت.
- در شناسـنامۀ کتـاب نـام تصویرگـر دیـده نمى شـود. بـا مطالعۀ پشـت جلـد کتاب 

مى تـوان دریافـت کـه نویسـنده، تصویرگـر کتـاب نیز هسـت.
- در صفحـۀ 14 کتـاب آمـده اسـت: «ایفـل معتقـد اسـت کـه آهـن مصالـح دنیـاى 
آینـده اسـت. هـم از آجـر و سـنگ سـبک تر اسـت و هـم مقـاوم و منعطف تـر 
اسـت.» (کرنـى، 1396، ص. 14) سـؤالى کـه بـراى مخاطب مطرح مى شـود این 
اسـت کـه آیـا آهـن از آجـر و سـنگ سـبک تر اسـت؟ چـرا؟ بهتـر بـود در کتاب 

دربـارة ایـن موضـوع توضیـح مختصـرى داده مى شـد.
- در صفحـۀ 15 کتـاب در زیـر تصویر آمده اسـت: «ایـن دکل عظیم الجثـه که وزنش 
را روى چهـار پایـۀ پهـن سـوار کـرده، هرچـه باالتـر مـى رود، باریک تـر مى شـود. 
انـگار کـه بـاد آن را شـکل داده اسـت.» (کرنـى، 1396، ص. 15) سـؤالى کـه 
بـراى مخاطـب مطـرح مى شـود این اسـت کـه آیا ایـن باریک شـدن سـازه براى 
اسـتحکام آن سـودى دارد؟ یـا ایـن موضـوع فقط بـه زیبایى و مدرن بودن سـازه 

مربـوط مى شـود.
- در صفحـۀ 17 کتـاب دربـارة بـرج ایفـل آمده اسـت: «قرار بود بیسـت سـال بعد از 
برپایـى نمایشـگاه تخریـب شـود امـا بـا این که افـراد زیادى بـا آن مخالـف بودند 
و بـه دالیـل مختلـف از آن انتقـاد مى کردنـد، این سـازه کـه روى آن آنتنى براى 
ارتباطـات نصب شـده بود، براى شـهر خیلى مفیـد از آب درآمـد.» (کرنى، 1396، 
ص. 17) سـؤالى کـه در ایـن بـاره مطـرح مى شـود ایـن اسـت که چـرا برجى که 
بـه نمـاد پاریس تبدیل شـد قـرار بود خـراب شـود؟ همچنین در کتـاب بهتر بود 

بـه بعضـى از دالیـل مخالفت هـا و انتقادهـا از این برج اشـاره مى شـد.
- در صفحۀ 24 کتاب سـطر اول، «آوانگارد» معادل نو و تجربى قرار داده شده اسـت، 

در حالى که آوانگارد به معنى پیشـرو، پیشـتاز یا پیشـگام اسـت.
- در صفحـۀ 25، در متـن کتـاب آمده اسـت که نماى بنا سـه بخش متفـاوت دارد که 
هـر کـدام روى هـم چیـده شـده اند. بهتر بـود در تصویر، این سـه بخـش متفاوت 

با فلش نشـان داده مى شـد.
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- در صفحـۀ 29 کتـاب، بهتـر بود بـه جاى کارخانه دار اتومبیل سـاز، صاحـب کارخانه 
اتومبیل سـازى نوشـته مى شد.

- در صفحـۀ 32 کتـاب، واژة «آرد کـو» صحیح نیسـت. صحیح آن «آرت دکو» اسـت 
کـه نـام سـبک و جنبش هنـرى در معمارى، هنرهاى تجسـمى و طراحى اسـت.

- در صفحـۀ 46 کتـاب، سـاختمان «ابلیسـک» بـه یک تیوپ توپر تشـبیه شده اسـت 
ولـى در تصویـر برجـى فلـزى و چهـار وجهـى دیـده مى شـود کـه بـه سـمت باال 

باریـک مى شـود و هیـچ شـباهتى به تیـوپ توپـر ندارد.
- بهتـر بـود تمـام اسـامى و واژه هـاى تخصصـى در کتـاب بـه انگلیسـى هـم نوشـته 

مى شـدند؛ تـا مخاطـب بـا زبـان مبـدأ ایـن واژه هـا نیز آشـنا شـود.
- کتـاب از نماهـاى متـن نمایـه و فهرسـت منابـع، بـراى دسترسـى مخاطـب بـه 
اطالعـات بیشـتر را نـدارد و همچنیـن واژه نامـه هم نـدارد. البته بیشـتر واژه هاى 

نـا آشـنا در پانویـس صفحـات کتـاب توضیـح داده شـده اند.
موضـوع دیگـرى کـه بـا خوانـدن این کتـاب ذهـن مخاطـب را درگیر خـود مى کند، 
نـگاه جنسـیتى در آن اسـت. چـرا در کتـاب نویسـنده از معماران برجسـتۀ زن و 
آثـار آن هـا نامـى نبرده اسـت؟ معمـاران مشـهورى همچـون «الیزابـت فرانسـکا» 
معمـار برجسـته برزیلـى کـه مدتى بیش از سـه دهـۀ زندگى خود را وقـف ترفیع 
معمـارى و شهرسـازى کـرد. «زها حدید» معمار برجسـتۀ عراقـى- بریتانیایى که 
در طـول زندگـى اش پروژه هـاى زیـادى را در خیلـى از کشـورها به اجـرا در آورد 

و... بـه هـر حـال جـاى معمـاران زن و سازه هایشـان در ایـن کتاب خالى اسـت.

در پایـان امیـدوارم بـاز هـم ناشـران، نویسـندگان و مترجمـان بیشـترى بـه 
معمـارى و کاربـرد آن بپردازنـد و کتاب هـاى خـوب و با ارزشـى از این دسـت را 
تولیـد و بـه مخاطـب معرفـى کنند؛ تا کـودکان و نوجوانـان بیاموزنـد که چگونه 
مى تـوان بـا ایده هـاى نو و خالقانـه در معمارى با دسـت هاى خودشـان در آینده 
شـهرهاى زیبـا، در تعامـل بـا انسـان ها و سـازگار بـا محیط زیسـت بسـازند و از 

زیسـتن در آن لـذت ببرند.
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