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Retraining design patterns from the Doctrines od dystopian literate of 18,19,  

century th02 

o 

A B S T R A C T A R T I C L E    I N F O 

Aims: The events and consequences of the last few years in the fields of city, 

society, housing, human beings and creating a cybernetic atmosphere and 

adapting them to the future literary works of researchers indicate their success 

in making correct predictions and Useful for solving urban problems in 

achieving the utopia and distance from dystopya. 

Methods: The present article, with a comparative method and humanistic 

approach against the monocular technology giant, selects and extracts useful 

reference information from certain book and film works, which are two 

popular and guiding topics in the society's thought, and mentions the 

experienced problems and solutions with making them available to urban 

designers. 

Findings: The development and emergence of an information-based society 

among digital citizens is an uncertain future for the nature of human existence 

in the 21 century. Currently, one of the most important concerns of design 

theorists is the separation of the human role from yesterday's experiences, 

which has led to his alienation and to human beings of a traditional nature. 

Conclusion: Existing comparative studies show that the ultimate aspirations 

of technology lovers in achieving the desired utopia have not only been 

unsuccessful, but by eliminating humanistic options that have original and 

existential components, have formed a city in which humans are isolated and 

dominated by machines. 
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یات  های ادب های طراحی از آموزه  بازآموزی الگو

 دش شهری قرن هجده، نوزده و بیست

 
 PhD Studentحامد بهکام، 

 گ  احد مشجج،دگ دانشججآی   ااد ا،جج م گ ماری،ددانشججی د دری د ماری،دگ و    

 مش،دگ اي ان

 ، استادیار*خسرو افضلیان

  احد مش،دگ دانشآی   ااد ا، م گ  مش،دگ اي انا،ییديی،گ و    ماری،دگ 

 بهرام وزیری فراهانی، دانشیار

 .گ اي انت، انگ ش،یدب،شی گ دانشآی  دانشیی،گ و    ماری،د

 محسن طبسی، دانشیار

 . احد مش،دگ دانشآی   ااد ا، م گ مش،دگ اي اندانشیی،گ و    ماری،دگ 

 چکیده:

هداف هها یک د های تکنولوژ مد یا قایع و پ های اخیر در : و

ست سانی -زی شرفته وجهان ان سایبرنتیک ایجاد فضای پی ی 

پژوهی، موفقیت آنان در ها با آثار ادبی فاخر آیندهو تطبیق آن

های کند. پارادایمهای صحححیر را خانرنشححان میگوییپیش

یه در آثار ادبی امکان بازآمو زی برای الگو سحححاز با رهور اول

شحححهر و ریزی در نیل به آرمانهای نراحی و برنامهمسححح  ه

 کنند.شهر را فراهم میدوری از دُش

ی حاضحححر، به روش اسحححتقرایی با سحححیر از : مقالههاروش

صداق به معنی و ساانتقادی، انالعات جزء را از  م با رویکرد پ

ی جامعه ی اندیشححهدهندهبین آثار ادبی شححاخ ، که جهت

ها هستند، به عنوان چارچوب نظری، استخراج و با ذکر مس  ه

عنوان الگو در اختیار ها را بهشحححده، آنهای تجربهحلو راه

 گذارد.نراحان می

های صنعتی و رفتشهری، پیش: مطابق ادبیات دُشهایافته

عه جام بهرهور  تال و  عات دیجی بال آن ی مبتنی بر انال دن

ای نامع وم برای ماهیت وجودی انسان هوش مصنوعی، آینده

زند. در حال حاضححر نیز یکی از ویک رقم میدر قرن بیسححت

های ع وم نراحی، انفصححال نقش انسححان از مهمترین نگرانی

گا جز ازخودبی که مو جارب دیروزی اسحححت  حذف ت نگی و 

 انسان دارای ماهیت سنتی شده است.

سیگیرینتیجه شان می: برر دهد که های تطبیقی موجود ن

شحححهر داران فناوری در نیل به آرماننهایت آمال دوسحححت

نه یتمط وب  ها موفق مایالت تن حذف ت با  که  آمیز نبوده ب 

فهانسحححان که مول نه  یا یل دارد، گرا هایی وجودی و اصححح

ها در آن، منزوی و داده که انسححان شححهری را تشححکیلدش

 ی ن وکاپیتالیست و ن وامپریالیست هستند.تحت س طه

شحححهر، تکنولوژی، ادبیات، شحححهر، دُشآرمان :هاکلیدواژه

 انسان

 
 15/08/1399تاریخ دریافت: 

 23/12/1399تاریخ پذیرش: 
 khosrow.afzalian@gmail.comنویسنده مس ول: *

 

 مقدمه

تاریخ تحول ع م، قرن هجده را سحححرآ از صحححنعتی 

کل با آن شححح مان  گیری شحححدن، انقالب اول و نیز همز

های اعتراضی ضد صنعت که آن زمان ماشین نامیده جنبش

شححد، دانسححته اسححت. تحوهت عمده در تولید کشححاورزی، می

شت و جامعه شینی، بهدا صنعتی، تجمالت، بازارها، شهرن ی 

و  بی از موضححوعات مورد عالقهافزایش جمعیت و رفاه نسحح

داری های سرمایهی کارگرصنعتی و بورژوا و نظامرهور نبقه

حد، مصحححرف ماری بیش از  کار اسحححتر گرایی و و ف ودالی، 

سان ارت ها مورد نقد مردم گری و دوری از آرامش نبیعی ان

با افزودن  ند. قرن نوزده و بیسحححت نیز  ندگان بود و نویسححح

عه ید اخترامجمو جد به گسحححترش های  یک  عات تکنولوژ

ها های ذهنی کمک کردند. منتها نگرانی از حضور ماشینافق

ی ها در نتیجهحذف و به جای آن آشححتی ماشححین با انسححان

شروع قرن  سندگان گردید. با  ضوع مورد بحث نوی تعامل، مو

ست سانبی گرایی تحت تاثیر پیامدهای رادیکالی ویک ابعاد ان

شحححهر فناوری برای تحقق آرمان یمداری و ا واگراانسحححان

مط وب قرار گرفته و سححکونت، معماری و شححهر را هم تحت 
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گرایی از اوایل عمق بحران فقدان انسحححان تاثیر گذاشحححت.

شهدهه شتاد میالدی، پس از پیامدهای ری دار دو انقالب ی ه

سححوم انالعاتی به همراه فرآیند  صححنعتی و شححروع انقالب

شدن پارادایم سی و تردید جهانی  سیا های ع می، فرهنگی و 

یت مان، در روا مان ز کار گشحححت و از ه های بزرگ آشححح

آشححتی دو بعد مادی و معنوی یا شححناسححی با هدف انسححان

شته شد تکنولوژیک و ایدئولوژیک وارد ر های مخت ف ع می 

تکنولوژی یکی از عوامل گذار از سححنت به مدرنیته، در  .[1]

شهری ها همواره بحث پیشتاز آرمانتغییر روش زندگی انسان

حال، بحران هایی را بوجود آورده اسحححت. بوده و در عین 

های آنبرداری از انسحححابهره یاز بهن و ن طهها  ی عنوان نق

ر م ایجاد داری باعث تردیدهایی ع یک یدی نظام سحححرمایه

آسایش بشر برای ابعاد ایدئولوژیک و معنوی وی شده و انزوا 

های اولیه قرن بیسحححتم برانگیخته و ازخودبیگانگی را از دهه

 .[2]است 

ی ی ابتدای قرن بیسححتم با تجربهفضححای اندیشححه

های اشین شرایط مساعدی را برای نرح پرسشعصر اول م

کننده از محوریت صحححنعت، رایانه و سحححپس رازآلود و نگران

سایبرنتیک یا عصر دوم ماشین، در محصوهت نویسندگان و 

سازان پدید آورد که درنهایت معمای  یرقابل حل ایجاد فی م

شححده توسححط شححرایط دوجنسححیتی بودن انسححان آینده را که 

شححین و بخشححی گوشححت اسححت به تصححویر بخشححی از آن ما

ی کوتاه شحححده، )نما یا سحححایبورگکشحححد. ربات انسحححانمی

سم، یک موجود با هر دو اجزای ارگانیک  سایبرنتیک و ارگانی

ست که آیندهو مکانیکی سایبرنیتیک ا صولی نهایی  ی ( مح

تنها ها نهنگریانسححان را تعیین خواهد کرد. در بیشححتر آینده

ل از تکنولوژی یا چیرگی آن وجود تصحححویری از رفاه حاصححح

شححود که حضححور در آن شححهری تجسححم میندارد ب که دُش

 .[4,3]کند تر از خویش میشهروند انسان را بیگانه

یا نراحی و  ماری  جاد شحححده بین مع ناقض ای ت

شود ناسازگارند به آن جایی منتهی می تکنولوژی که دو نظم

که می ککه شحححخ  نراحی  با تکنولوژی  هد  ند، خوا ار ک

ست یا همانند می سریع انتخاب کرده و ناچار ا داند همراهی 

ست ها کل بار فرهنگی خود را دور بریزد و یا از نرفی فوتوری

ند اگر اینمی بدون دا یک  نگ تکنولوژ ند فره کار را نک

مه می کار خود ادا به  کاری وی  هد هم با [4]د له  قا . این م

رالزمانی که با نام شحححهری و آخمرور آثار ادبیات ماندگار دش

که شحححود، با توجه به اینزن نیز شحححناخته میادبیات گمانه

سی و اجتماعی و مهمتر از همه نقش نزول  سیا ساختارهای 

سان در آنیافته شیده میی ان ستانی ها به چالش ک شود و دا

شکل می سنده در آن  گیرد، به سوداگرانه برخالف اخالق نوی

هححا بححا رویکرد وزی از آنای تطبیقی برای بححازآممطححالعححه

 .[6,5]پردازد گرایی میانسان

 هامواد و روش

اگر حضور انسان در الگوهای زیستی و شهر حاصل از 

و  (ااتوپی)شححهر های ع می و اخالقی موضححوع آرمانپیشححرفت

شد، که امروز هم تحت تاثیر فضای پادآرمان ستوپیا( با شهر )دی

سان ضوع ان ست، با مو سی ا ی گرایی )مادهسایبرنتیک قابل برر

صریر ک مه سانضمنی تحقیق(، پیوند دارد. تعریف  گرایی ی ان

سته در این مقاله هرآن شر را برج سانی ب ست که بعد ان چیزی ا

کند و جنبش معینی اشاره نمیی زمانی و مکانی کرده و به بازه

شحححناختی یا ی انسحححانفکری و ف سحححفی هم نیسحححت. ک مه

آنتروپولوژی یا بررسححی ابعاد وجودی انسححان، معنای نزدیک به 

با توجه به نیز  سححمیاصححطالح اومان یمعنباشححد. درکل، آن می

در هم اند که با آن مشححخ  شححده یپدریپ یفکر یهاجنبش

 یکه تصور کندیاشاره م یاندازشمبه چ سمینوسان است. اومان

انسان را  دگاهید نی. اکندیم دییانسان را تأ شرفتیو پ یاز آزاد

ها انسان یداند و بر نگرانیافراد م شرفتیتنها مس ول ارتقاء و پ

بینی جهاندر واقع نوعی نگاه و  .کندیم دینسحبت به جهان تأک

بر ارزش و است که مشتمل بر مکان و زمان ف سفی و اخالقی 

سان صورت فردی یا جمعی تأکید دارد و عمومًا عام یت ان ها به 

نه هایتفکر قادا بهمتکی بر  ین یت و تجر گرایی را بر عقالن

 .[1] دهداندیشی و خرافات ترجیر میپذیرش دگم
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ر م راهر مرکزی یا مداری نیز ع یمحوری، انسحححان

شابه، گاهی در نقطه ستم سان. ی مقابل آن ا نوعی  ،ریمداان

ی تمام سححرچشححمهرا انسححان  خودخواهانه اسححت کهبینی جهان

و  دانستهانسان  یساخته را ، زیرا مفهوم ارزشداندمی هاارزش

ل یاارزش ق ،رف اینکه در خدمت انسان استص  برای نبیعت به

انسححان مرکز کائنات شححمرده شححد و  که اسححت. این نگرش

ست تنها در خدممحیط سانزی س ت منافع ان سانس که ت ا از رن

حت کنترل تمرکز توجه را از خدا و امر ماورایی به انسان و امور 

شد ساس این نگرش، هیچ حقی برای نبی. گرداند، آ از  عت برا

ته نمی به شحححودبه خودی خود در نظر گرف بدون و  راحتی و 

سان نابودش کرد.نگرانی می سان شود برای رفاه ان  ،محوریان

زیسححت  یو ف سححفهمحیط زیسححتی  مفهومی عمده در اخالق

ست که در آن سان هامحیط ا شهدیدگاه ان  یی عمدهمحور، ری

با محیط  نامناسححز بشححرمشححکالت ایجادشححده به ع ت تعامل 

 .[1]شود میزیست انگاشته 

پادآرمانواژه شحححهر در مقابل ی سحححاختگی و ذهنی 

دسححت  یآرمان حقیقت کی فاضحح ه، که یشححهر یا مدینهآرمان

ست، به  یافتنین سده، مد یهنیمدا  ایشهر ضاله، دُش یهنیفا

یشحححهررانیو عه  ک،  نت ایجام با برتری  یالیگاه خسحححکو

سان چیه در آن دلخواه  یزندگ ی کهمنف یهایژگیو . ستین یان

شان م کیاز  یجوامع معموهً زمان نیا که به  دهندیجامعه را ن

سو هرج ینابود ستدهیومرج ر بد و  ییهاجوامع در زمان نی. اا

 ای بدزمانگی یهآن را دور توانیکه م شححوندیم میشححوم ترسحح

 توسححط بدزمانه و ی پادآرمانهجامع کی می. ترسححدینام یدُژگاه

منظور هشححدار به مردم در مورد معموهً به گراندهیآ سححندگاننوی

مه  صحححورت  یمعضحححالت اجتماع یبرخ یرگیچ شیافزا ایادا

 .[7,1] .ردیگیم

ی اول قرن شحححرایط زندگی دردناا کارگری در نیمه

نوزدهم در شححهرهای اروپایی از جم ه قدرت صححنعتی بریتانیای 

کبیر، موضحححوع تحقیقات بسحححیاری چون چادویک و انگ س و 

نه باری را در زمی یات پر که ادب ید  مه در فرانسحححه گرد ی وی ر

اعتراض به اوضححاع اجتماعی و توصححیف شححرایط بد زندگی و 

دهایی برای تعدیل اصححول اقتصححادی و اجتماعی که پیشححنها

وجود آورد و به دنبال آن مرتبط با سحححاختن شحححهرها بودند به

یت عمومی زمین آ ازی از  مالک با نرح  مارکس و انگ س 

 ادبیات بر شهرسازی گشودند.

شححهرها گواهی بر شححهر و پادآرمانوجود ت وری آرمان

های آینده است سندیت پژوهش مبنی بر اهمیت انسان در شهر

ها ابعادی از انسحححان را در که حضحححور رادیکالی فنیوری در آن

معرض نابودی قرار داده اسحححت. نویسحححندگان زیادی پس از 

شتن دربارهدوره سانس به نو سان و رفتار وی ی رن ی اهمیت ان

هححا چیزی جز انححد، در ابتححدا این نگرشدر جوامع پرداختححه

سازی ضا شته ن-های ع میف شد که پرداختن به میتخی ی انگا

یل عالقهآن ندگانها به دل عدها با ی خوان شحححان بود ولیکن ب

رهور انقالب صحححنعتی و اهمیححت یححافتن تکنولوژی، این 

های جدی را دادن اسحححت و نگرانیها در شحححرف ر بینیپیش

خصححود در ها بهبرانگیخته اسححت. با توجه به حجم زیاد داده

د برای بررسحححی باتوجه به قرن بیسحححتم، در انتخاب آثار موجو

هایی شحححن، آنی دیسحححتوپیا و سحححاینس فیکنزدیکی دو حوزه

شته شتری بر مولفهانتخاب گ ساناند که تمرکز بی گرایی های ان

اند. همچنین هزم به ذکر هی خود داشحححتهیا فقدان آن در هبه

به عنوان  20و 18،19شحهری در قرن اسحت که پیامدهای دُش

ی موضححوع دبی، ماندگار و تربیت شححدهی ابخشححی از پیشححینه

در این پژوهش  21هسحتند و به همین دلیل به آثار نوپای قرن 

 شود.پرداخته نمی

مدل این پژوهش کیفی بوده و و تح یل آن حاصحححل 

ی پژوهش یعنی ادبیات هایی اسحححت که با توجه به مادهیافته

ستقرایی از آردُش صورت ا سندگان فاخر شهری به  ای ادبی نوی

به عنوان اجزای انالعات موجود برای بازآموزی یا رسححیدن به 

ستفاده میاصول ک ی یا الگوهای نراحی به کند. عنوان نظریه ا

نوآوری تحقیق در راستای تولید دانش صریر و سیستماتیک با 

 باشد. ی ادبیات  نی موضوع میهدف کاربردی کردن پیشینه
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 هایافته

فت با پیشحححر مان  با همز مادی بشحححر مرتبط  های 

ها برای اشححاره ها و مخالفتهای صححنعتی و بروز نگرانیانقالب

ها، دنیای ادبیات مدرن یعنی به جبران یا پیامدهای این تحول

شار از ت میحات و  سر ست نیز  سه قرن اخیر هجده، نوزده و بی

های گاهاً دقیق به قصححد آگاه بینیشهای همراه با پیزنیگمانه

ی تک بعدی گرایانهآرمانسحححاختن بشحححر از پیامدهای نگاه 

های محور بوده اسحححت. شحححرح مختصحححری از یافته-آوریفن

شود. ی یک آورده میپژوهش در جدول شماره

 های صنعتی و تاریخ ادبیات مدرنی یک : وقایع انقالبجدول شماره

های مرتبط با نظریه شهریآثار ادبی دُش اتی رایجوقایع ادبی مشخصه تاریخ

 شهر

 قرن هجده

1799-1700 

، تبدیل کایاروپا و آمر در

مع کشححححاورز و  یجوا

بححه جوامع  ییروسحححتححا

 ی، رونقو شهر یصنعت

ساج ، و آهن یصنعت ن

 بخار نیماشاختراع 

ین  ت گوسححح بیححات آ اد

بیححات  گ یسحححی، اد ن ا

فححرانسححححه، عصححححر 

تر،  ل گری، و ن روشحححح

روسحححححححححو، ژااژان

کححانححت، آدام ایمححانوئححل

یت، انقالب های اسحححم

، آ ححاز سحححبححک 1848

ی رمانتیسحیسحم از نیمه

 دوم با گوته

پیدایش شحححهرسحححازی  سفرهای گالیور

 معاصر در  رب اروپا

 انقالب صنعتی نخست

(1870-1750) 

 

 قرن نوزده

1899-1800 

نگ  تا پیش از ج مه  ادا

شدن  داریپدجهانی اول، 

صححنعت نفت، صححنعت 

 ،صحححنعت برق فوهد، و

 برق یرویاسحححتفاده از ن

، انبوه دیتول ندآیفر برای

ت فن، چراغ برق،  اختراع

ضححبط صححوت و موتور 

 سوزاحتراق درون

اوج رمانتیسیسم در شعر 

گ یسحححی  ن و ادبیححات ا

ی ویححکححتححوریححا، دوره

چححارلزدیکنر، انتقححال از 

به  کالسحححیسحححیسحححم 

سم با گوته در  سی رمانتی

ی آلححمححان، آ ححاز دوره

با نالیی از دان مارا 

کیگو، رهور سارن کییه

ناتورالیسم و رئالیسم در 

ی اواخر سده، پایان دوره

های نالیی اروپا با تنش

پاریس در قرن بیسحححتم، 

های زیرزمینی، یادداشححت

نر  ی ینححده، ا هوری آ م ج

هاوس، سحححتون سحححزار، 

شین زمان،  خواب آلود ما

 شودیم داریب

های س ز مالکیت زمین

به نفع عموم از بز رگ 

گ س،  ن کس و ا مححار

نظریححات هنری جورج، 

شهر خطی آرتوروسوریا، 

 شهر هووارد،باغ

 انقالب صنعتی دوم

(1914-1870) 
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هانی  نگ ج آ ازین ج

 اول

 قرن بیست

1999-1900 

قالب  ن موسحححوم بححه ا

حول  تححال،یجید در ت

 یکیالکتر یهایورآفن

کان به  یکیو م نالوگ  آ

ناور ، تالیجید یهایف

نز ترا توریابححداع  ، سححح

نیرا  ،یشحححخصححح یها

نتیا ناور نتر  یهایو ف

 انالعات و ارتبانات

بندی به ادبیات تقسححیم

مدرن، نوگرا و پسحححت

های جهانی وقوع جنگ

شکل گیری اول و دوم، 

یات عامه در فانتزی  ادب

تخی ی، ادبیات -و ع می

تقححادی، جوایز معتبر  ان

ادبی، تحوهت سحححریع 

 ادبی با تغییر دهه

از  نیماشی آهنین، پاشنه

 یایدن، ما، سححتدیایکار م

عهقشحححنحگ ن ی و، مزر

ححححححیحححححوانحححححات، 

هزارونهصدوهشتادوچهار، 

جاه هارصحححدوپن یک چ و

جه یت، این در ها فارن ی 

 اریشححهرروزگار محشححر، 

یرا، نححدهیآ م مرححل  یو، 

 ، سرگذشت ندیمهوندتا

نرح شهر صنعتی تونی 

گححارنحیححه، دگحرگحونحی 

شحححهرهای بزرگ اوژن 

هنارد، شحححهر شحححعاعی 

بوزیححه، شححح کور هر لو

 الکترونیک

 انقالب صنعتی سوم

(2020-1980) 

 قرن بیست و یک

2099-2000 

، کححنححفححرانححس داووس

رایححانححش و هححوش 

 مصنوعی، سایبرمن

قایع یات و گاری در ادب ن

 ویکدر قرن بیست

 شهر هوشمند در موضوع مقاله نیست

 انقالب صنعتی چهارم

(2016) 

 

شححهر از ج د مسححتقیم انسححان و آرمانی اولین مواجهه

 کشححور شححود کهقرن شححانزده آ از میدر  "تامس مور"کتاب 

 ای همانند سححر یا ذهن انسححان بارا با نقشححه آلدهیا یارهیجز

ص س فیتو سینظام  که وجود خارجی ندارد، و نق   زیعیب یا

ند.معرفی می مانیسحححم  ک مال او به آ تاب نیز  وی در متن ک

نهبا فراتر رفتن  جیتدربه. [9,8]پردازد می اصحححطالح  یدام

شحهر نیز معرفی ی، دشاجتماع یاسحیشحهر از مباحث سحآرمان

 شود.می

 قرن هجده -

شهر را ی دُشیادماندنی از جامعههای بهاولین مصداق

در اوایل قرن هجدهم  "سفرهای گالیور"در  "جاناتان سویفت"

های دهد، گالیور نی ماجراهایی سححفرهایی به مکاننمایش می

کند. در ی پادآرمانی میهای به تصویر کشیدهمخت ف با ویژگی

سفر به هپوتا با مر سفرها از جم ه در  زده مواجه دمانی ع ماین 

های ع می دست به نابودی شود که در تالش برای اکتشافمی

باهوش هایی با اسز ه ن میهوئزنند و یا در سفر به همه چیز می

و یا  کنندیم یحکمران یوحش ییهابر انسانشود که مواجه می

که بر سححر موضححوعی بی ارزش چون  پوتیلیسححفر به لدر 

ام سححمت، در حال جنگ با کشححور مرغ از کدشححکسححتن تخم

 .[10]همسایه هستند 

 قرن نوزده -

گار توسحححط در قرن نوزدهم بیش از ده ند ما ها اثر 

مان ندهر حت ا واگرینویسححححان آی که ت پایی  های نگر ارو

های صححنعتی بودند تولید و مورد اسححتقبال خوانندگان پیشححرفت

شتاق قرار گرفت: اولین رمان  ستم"م ست  "پاریس در قرن بی ا

گابر"که  مدن  "ورن لیژول  تار از ت یدگاهی تیره و  در آن د

نده یت و آی ناوری در اولو جارت و ف که ت ناوری  حت ف ی ت

. [11]کند موضححوعات انسححانی بی اهمیت هسححتند، ایجاد می

اولین  "داسححتایوفسححکی"اثر  "های زیرزمینییادداشححت"کتاب 

سیالیستی است ک ه مونولوگی از شرایط تحمی ی رمان اگزیستان
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صویر  سنگین زیرزمینی را به ت ستن در فضای  شید زی . [12]ک

آنا باومن "ی آمریکایی توسط نویسنده "جمهوری آینده"کتاب 

 یریتصوشهری آمریکایی است که اولین کتاب مهم دش "داد

عه ندهیآ ورایویاز ن جام ناوریم یابه عنوان  با ف یه ، نطبق  ارا

ساوی  شکل،هم یهاخانهت در کونسدهد. می ، زنان و مردانت

از  یکننده و خالخسححته یزندگ ولی ،دو سححاعت در روزکار کم 

ها در همه چیز، متوسححطن قانواعمال و سححفر روح، ممنوعیت 

 شححتریبا اسححتعداد ب هنرمندان و سححندگانیدانشححمندان، نو تبعید

، اسحححتفاده از کیعشحححق رمانتنبود  ،نسحححبت به حد متوسحححط

صرف  ذا، های دارویی بهقرد سورهاجای م سان  کیاتومات یآ

سا شده ، پیشتخواب راح لیو و تواند یم یفناوربینی و بیان 

. در نهایت را بدتر کند تی، وضحححعطیبهتر کردن شحححرا یبه جا

مه نابود میوقتی ه به چیز  نده شحححروع  شحححود جمهوری آی

شهری ی دیگر دُشهایکی از نشانه .[13]کند گیری میشکل

 تخیل کی "اینر هاوس"در رمان  "والتر بسحححانت"توسحححط 

ست که تحت  ی در چند قرن آیندهادرباره جامعهشهری شد ا

را  یجاودانگ ریکه اکسححح یاز دانشحححمندان یاکنترل گروه نخبه

 کی و دهیرسحح ثمرییب یکنواختی یاند، به مرح هکشححف کرده

ش شور شرا یم یگروه  قرن نوزدهم را  یزندگ جیمه طیخواهد 

نیز  "ایگناسححیوس دان ی"از  "سححتون سححزار" .[14] بازگرداند

شرح وقایع آخرالزمانی  ست که به  شقانه ا سی و عا سیا رمانی 

کهمردپردازد. می تا طیمحیک از  ی   کیبه ق ز  ییروسححح

شیال ساد  آمده ورحم یب یدارهیسرما یگار آن را از و نابودی ف

 میعظ ایتون هی سححریع بینی او توسححعهپیش .ندیبیم کینزد

اگر سححرنگون نشححود،  که دو قاره اسححت توسححط تیبشححر هیع 

استبداد  جادیا او یتمدن  ی، نابودیوحشتناا اجتماع یهاتشنج

هربرت جورج "از  "ماشححین زمان". [15] کندیم ایجادمط ق 

سیس یهادگاهید یمنعکس کنندهنیز  "ولز س یا و  یستیالیسو

های عصححبانیت وی از روابط عصححر صححنعتی معاصححر و انحطا 

و نامع وم  ایندهیبه آ یکیمکان ای هیوس اجتماعی است. سفر با

 ی اشححراف و کارگرانبه دو دسححته تیبشححر کهی اینمشححاهده

ی کارگر در رنج و امیدی به اصححالح این و نبقه شححده میتقسحح

سمت جریان شده از  شر  صنعتی  های تجاری وناهماهنگی منت

 "شححودیم داریخواب آلود ب". در اثر دیگر ولز با نام [16]ندارد 

صیف مینیز دش شتناا تو شود. مردی شهری با زندگانی وح

پس از دویست سال در لندنی دگرگون با ثروتی بسیار از خواب 

بیدار شده و متوجه شورش و اختالفات نبقات پایین با حاکمان 

شرافی می  ی ذابرای روزانه  مزد کهها نهکارخا کارگرانشود. ا

عدم د، گیرنیمشز 

با  یکارگرانی، صححنعت یهایماریبی، وفور شححغ  تیامن

، حضور خانواده واحد، حذف پیشهمتناسز با  یرنگ یهافرمیونی

 یحباب یهانیماشی س طه، از فرزندان مراقبت میعظموسسات 

در زندگی و کشححتن  نامشححخ  یهایاخبار و شححاد در ایجاد

 .[17] شود یم یت ق یعینب بیماران امری

 قرن بیست -

های تکنولوژی  کاربرد از آ از قرن بیسحححتم برخی از 

ها آشححکار گشححت و برای برتری جویی و از بین بردن انسححان

دار های دوسححتبسححیاری از دانشححمندان و محققین به جنبش

بشححری و تعامل انسححان با فناوری پیوسححتند. همزمان ادبیات 

تر به مباحث شحححهری مسحححیر قرن قب ی را با ورود عمیقدش

سی با شدن نقش آمریکا ادامه پررنگ سیا شنه"دادند. تر  ی پا

 "جک لندن"ی و اجتماع یسحتیالیسحوسح یهاشحهیاند "آهنین

ست که  صو کایآمر ی راندهیآ یالیخ یجامعها  و کندیم ریرا ت

به کنترل تمام امور جامعه و  یگر مالسححح طه یهادر آن گروه

شتار  یس طه نیتأم یو برا پردازندیجهان م خود از جنگ و ک

 .[18] ستندین گردانیرو تیو جنا

، "ام فورسححتر یا"اثر  "سححتدیایاز کار م نیماشحح"در 

 نیزم ریدر زهایی اسححتاندارد ، منزوی و منفرد در اتاقتیبشححر

 کیبه  جسحمی و معنوی یازهاین نیتأم یکند و برایم یزندگ

متکی  ،نترنتیو ا یفور امیپ یهایورافنبا  کری ول پ نیماشححح

ست سفر مجاز اا ست رقابلی  ما.  ستفاده و بندرت هزم ا  زیرا ا
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انتقال ها و دهیا یگذاراشحححترااها و تیفعال ات و انجامارتبان

کنفرانس  و یرسححانامیپ هایی با قاب یتدسححتگاه قیدانش از نر

ستگاهسرانجام، خرابی  شود.یانجام م یفور ییویدیو تمدن ، د

فهمند یم سحححاکنانقبل از هالکت، ولی د. بریفرو م خودبا را 

اسححت که  یزیهمان چ یعینب یایآن با دن وندیو پ تیکه بشححر

رسد که هنوز یسطر مدر به دست افراد  نیو ا استواقعاً مهم 

درحال از تکرار اشتباه  یریو ج وگ شرنسل ب یبازساز یهم برا

 .[19] دستگاه هستندساخت 

. افتدیاتفاق م ندهیدر آنیز  "نیاتیزام یوگنی"اثر  "ما"

تر پ یس محل زندگی افراد برای نظارت و جاسحححوسحححی راحت

شمخفی،  شده  شهیاز  شبیهساخته  ساس نرح  یزندان و  بر ا

 کیفردر"از مدل متاثر  یدولت سححتمیاسححت. سحح "بنتام یجرم"

را  یدیتول یوربهره زانیم نیباهترتا اسحححت  " وریت نسححح ویو

شد. به  شته با شده یاشماره ، تنهافردهر دا صاد داده   و اخت

شکل دارند. جامعه دق صفوف منظم و لباس متحدال  قاًیمردم در 

 ای نیقوان یبرا یبر اسححاس منطق و اسححتدهل، به عنوان محم 

هم  یاسححاس، رفتار فرد نی. بر اکندیسححاختار جامعه، حرکت م

شده توسط دولت،  جادیها و معادهت ابر اساس منطق و فرمول

شک .ودشیم میتنظ ضاپ یهامو س یجراح ما،یف  یقیمغز و مو

بات  ن،یآهن یپرده ،یمخف سیپ ، کیالکترون خا چه،یانت پار  ک

 اندبینی شحححدهشیپنیز گاز  یهاو اتاق یکار اجبار یهااردوگاه

[20]. 

 ییایدن، "یآلدوس هاکس  "اثر  "وقشنگ ن یایدن"در 

سوجود دارد. دو چهره  را از  مرل دیخانواده و تول ،کیژنت یمهند

 نییتع شیاز پ یهایژگیها با وانسحححان نشیبه آفر بین برده و

شبختی میشده  نظام  پردازد.با تزریق داروهای ایجاد حس خو

هنر،  ،فقر ،جنگی، حکومت جهان لیجامعه با تشحححک یاخالق

کن کرده، فقط را ریشه هاو زبان مذهز، فرهنگ، ف سفه، دانش

 یرضححروری  یهارنجبا هدف کاسححتن از  یشححناسححدانش روان

ست. یهنرتقدیس فقط در  افتهیاعتال  سان فورد ا شاد و ان ها 

ستند و زندگ ست یمرفه و مجهز یسالم ه ص ر و دو  یدارند و 

ها به سحححرعت برنرف و انسحححان یازهایهمه جا را فراگرفته، ن

و  ییجولذت ،افتهیسحححطر کاهش  نیو رنج تا کمتر تیمحروم

ضدارزش  یو کاهش روابط جنس شودیم قیشوت یروابط جنس

 ی. افراد با مصرف داروشودیشمرده م یرفتار ضداجتماع کیو 

 یهاکسححح  گردانندیهمواره حس لذت را به خود بازمی مخدر

 یبا سرعت یشد که تمدن بشر یمدعبیست و شش سال بعد 

س سمت ا یهاینیبشیاز پ شتریب اریب  نیاو در حال حرکت به 

 .[21] .استیدن

 ی گروهیدرباره "جرج ارول"اثر  "ی حیواناتمزرعه"

 ،یو انقالب انهیگراآرمان یاسحححت که در اقدام ی از جانوران اه

ی هتا خود ادار دهندیم یاش فرارصحححاحز مزرعه را از مزرعه

ی هرا در جامع« رفاه»و  «یبرابر»دسححت گرفته و را به مزرعه

سیاری از ویژگی. سازند برقرار خود سی و اجتماعی ب سیا های 

 بانقالدر  یکتاتورید و حاکم یهاستبداد نبقشهری چون دش

و سرنوشت آن بر ضدّ  ینماد انقالب کارگر که مزرعه واناتیح

 .[22] دارد ، وجوداست یدارهینظام سرما

نیز  "جرج ارول"اثر دیگر  "هزارونهصدوهشتادوچهار"

، از تریتوتالیا  خواهتیتمام یهانظام در رد یاسحححیسحححای یهانیب

یامد که در آن ای جامعه یندهیآشحححهری اسحححت. های دشپ

ص صو شمن و عالق یاتیخ سبت به د شدیههمچون تنفر ن  دی 

 یکتاتورید تیرهبر حزب با شححخصحح یا رینسححبت به نارر کب

کاران به شحححده گناه رتصحححوی یهوجود دارد. در جامع ،فرهمند

 یخصححوصحح میرو ح یفرد یهایو آزاد دشححونیاعدام م یراحت

حتی  شححوند،یم مالیپا یحکومت نیشححدت توسححط قوانافراد به

سدر خانه شیصفحات نما سو شهروندان جا و  کنندیم یها از 

شار از خوش یابا چهره شهیشهروندان مجبورند هم و  ینیبسر

شک و  نیتا کوچکتر نگاه کنند شیصفحات نما نیلبخند به ا

ست صور نادر شان یت ضا یهدهندکه ن شد،  یتیهرگونه نار فرد با

صفحات نما ندگانینما یبرا شت  شود،  جادیا شیحکمرانان پ ن

صورتیا ریچرا که در   ضز حکمرانان قرار م ن  رندیگیمورد  

[23]. 

ری "، اثر "ی فارنهایتدرجه ویکچهارصحححدوپنجاه"

سور حکومت "بردبری سان ، پردازدیسوزان مو کتاب یبه بحث 
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انحراف  نیا یعامل اص داشتن کتاب  ایخواندن ای که در آینده

بخش و یشحاد یهاقرد .شحودیبزرگ محسحوب م یتیجناو 

با  دهسحححتن زین آورانیآور که نسحححمسحححکن و خواب یداروها

حه هایبر د ییویدیبزرگ و یهاصحححف نه  یوار نازل هرگو م

ممنوع و خطرناا  یشحححی. آزاداندکنندیرا برنرف م یاد د ه

تعادل جامعه را مختل و اشحخاد را ضحداجتماع بار  رایاسحت ز

ست چرا که آتش .آوردیم شانی از مهمترین نهادهای دولتی ا ن

و قتل صاحبان  ماندهیباق یهاو سوزاندن کتاب یابیمس ول باز

 .[24]است ی وی عهدهآن بر 

گار محشحححر نیا"در  با کمک  "نیلو رایآ "اثر  "روز

سان ستکیآرام و  یابخش جامعهآرام یو داروها یسازهم  د

شد سانه ساخته  ست. ان ساا در کنار  شیها همه در آرامش و آ

ست. شده یممکن دور ی. از تفاوت تا جاکنندیم یهم زندگ ا

 چهاریک نام هر جنس  یند، براهسححت رنگکیها همه چشححم

اداره  کامپیونیبه نام  یاانهیرا را ایندارد. دن ودوج شتریب حرفی

مه با هاانسحححان یهو هم کندیم نهیرا نیا یزریبرنا  یزندگ ا

ستکنندیم سال در روز  کیدارند که تنها  یبند. همه د بار در 

وجود دارد که  یی. همه جا اسکنرهاکنندیآن را باز م یهمبستگ

ستفاده از ا ست نیبا ا سان و ییبندها جابجاد ها ورود و خروج ان

به اجازه  ازین ییرفتن به هر جا ی. براکنندیرا کنترل و ثبت م

. شححوندیباز م شححگریهسححت. درها تنها با پو شححگریگرفتن از پو

آرام  ی،کاربه نام درمان یندیها با اسححتفاده از فراذهن انسححان

 افتیدر یقیزرت یی. هر ماه، هر کس داروشححودینگه داشححته م

سوخت که کندیم ساز بدن را کنترل کرده و در حالت ذهن و  و

 .[25]سال است  62ها انسان یی. عمر نهاداردینگاه م یعاد

جان  "ای گانهنام ج د اول سحححه "ندهیآ اریشحححهر"

 یبر اثر اتفاق یصححنعت نیکه زم گذردیم یدر زمان "سححتوفریکر

 یقرون وسححط یها به زندگانسححان یههمرفته و  نیمبهم از ب

ستفاده انسان یلوحاز ساده یافراد انیم نیاند. در ابازگشته ها ا

ش ینابود نیا لیو دله کرد ستفاده از ما شان م نیرا ا . دهندین

 یو ارواح شحححودیکالم ممنوع م نیبححه زبححان آوردن ا یحت

 یکه برا هابینشیپ .کنندیها حکومت مناشححناخته بر انسححان

ستگاه نیتروچکک ستفاده از د اند حکم اعدام را در نظر گرفته ،ا

اسححتفاده  ینور پنهانهسححتند که از دسححتگاه به یخود کسححان

 .[26] کنندیم

نک "اثر  "میرا" ی شحححهرپادآرمان "کریسحححتوفر فرا

بر  یسححع در آنتک و توا  یافراد اسححت که یسححتیسححوررئال

شدهارزش جامعه،در  .دارندمقاومت  ضدارزش   دیاند. همه باها، 

ند و اگر کسححح ند بزن کار نفره برود او را  نیاز ا یبه هم لبخ

که قابل برداشححتن  گذارندیاش مبر چهره ینقاب و کرده یجراح

و به همان حال  شححدهجذب صححورتش  یو بعد از مدت سححتین

معنا ندارد و همه به صحححورت  تیجامعه زوج نی. در اماندیم

اسحححت و حقوق . جامعه بر فرد مقدم روندیم ریبه تفر یگروه

 یایاست. جغراف تریحاکم توتال ستمیس و ترها محترمانسان گرید

سر آن با قاست  کرانیدشت ب کنیز ی شهر پوشانده  ریکه سرا

ست ابر ییاو روزه شده سطر آن را  یاهیس یکه هوا گرم ا

شاندیم ستان تماماً د یها. خانهپو دارند و  یاشهیش یوارهایدا

شهر با چراغ سر  شده ییهاسرتا شن  ست چرا که بدرو در  یا

 .[27] است خفته یکیتار

با  یانقالب یابرمرد "آلن مور"اثر  "مرل وندتا یو"در 

 امیقی مسححتبد فاسححد تیحاکم هیع  "فاوکس یگا"ماسححک 

 میتسححح ط بر عوام از مفاه یدر تالش اسحححت براکه  کندیم

سط یمذهب شابه قرون و ستفاده کند یم سقو  . وی به تب یغ ا

شدولت  ش و تر یز یستیفا پس  کند.یم سمیمردم به ترا فا

سته کیاز  ست رانیمنانق جهان و شتریب یاجنگ ه . شده ا

، سححتی، ن و فاشححسححفید سححتتیسححوپرما یاسححیحزب سحح

شیست،ستوفیکر سگراهممخالفان  ا سازمان جن سفا یی و   رینور

نابود کرده و اکنون  یکار اجبار یهاخود را در اردوگاهمخالفان 

 .[28]ند کنیاداره م یسیکشور پ  کیکشور را به عنوان 

شهری دش "مارگارت اتوود "اثر  "مهیسرگذشت ند"

 کنگره ی اعضححایههمو  جمهورسیپس از ترور رئکه  اسححت

س سط م ضع ادگرایبن انیحیتو  یالعاده، انقالبفوق تیو اعالم و

 یلغو شححده و حکومت یقانون اسححاسحح دهد،یدر کشححور ر  م

س خواهتیمتما شک یحیم  دیحکومت جد نی. در اشودیم لیت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

dd
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             9 / 17

https://udd.modares.ac.ir/article-40-51488-fa.html


های ادبیات دش شهری قرن هجده، نوزده و بیستاز آموزهبازآموزی الگوهای طراحی   

42 
 

1399، زمستان 4، شماره 1دوره   گفتمان طراحی شهری 

 یهو هم شحححودیم مالیاکرر شحححهروندان پا یفرد یهایآزاد

کشححور، ازدواج مجدد، نالق، سححقط  یرسححم نیبه جز د انادی

قانونی  ییگراجنسهم ن،یجن فان شحححودیاعالم م یر . متخ 

 یسححم نانقمیا با نناب دار اعدام یا به  یاسححیو سحح یمذهب

ستاده  شوندیم دهینام یخطرناا که کولون  واریو به د شدهفر

شند. ب هیعبرت بق ییهتا ما شوندیم ختهیآو مردم بابت  شتریبا

سکونت و به  رقابلیکشور   ینواح یبعض .هستند میعق عیفجا

 یدفع مواد سحم یهاگاهیو پا یاهسحته یهاروگاهیدر ن یحوادث

ست. زنان بارور که ازدواج نکرده  «مهیند»اند به عنوان مرتبط ا

ها آن یبرا دیتا شا رندیگیتراز اول قرار م یهاخانواده اریدر اخت

 .[29] شوندیم دیتبع می. زنان مجرد عقاورندیب یابچه

شربچه" صل  جیبر نتا "جیمز پی دی"اثر  "های ب حا

 یپادشححاهنظامی متمرکز اسححت.  یمعج ینابارورفناوری در از 

و تعدادی از افراد که  شححودیم تیاز جمع یکه به نور مدام خال

های خشحححن، متکبرانه و آخرین متولدین زمین هسحححتند خوی

ستبدادی پیدا می سالخورده و ناتوان به کنند. ا  کیشهروندان 

های سحالیانه برای مردان مورف به آزمایش اند.شحده لیبار تبد

مانده و زنان در موسححسححات پورنوگرافی های باقیحفظ اسححپرم

دلیل انقراض بشحححر مورف به بینند. شحححهروندان بهآموزش می

ها برای دانسححتن دامپروری هسححتند چرا که نگهداری از حیوان

ها لباس پوشححانده و جایگزین کردن نوزادان، مهم اسححت، به آن

 .[30]گیرند یشان جشن ازدواج میبرا

 

 

 شهری در آثار ادبیات مدرنهای دُشی دو : مرور ویژگیجدول شماره

 شهریهای دُشویژگی نویسنده عنوان اثر سال قرن

قرن 

18 
1726 

به زدگی، ویرانع م جاناتان سویفت سفرهای گالیور نهگری  ها ی اکتشحححاف ع می، ب

سز سانحکومت ا شی، نزاع های باهوش بر ان های وح

 اهمیتبر سر موارد پوچ و بی

Gulliver's 

Travels 
Jonathan 

Swift 

قرن 

19 

1863 

ناوری، اولویت تجارت و  ژول ورن پاریس در قرن بیستم مدن تحت ف تاریکی ت تیره و 

 Paris in the فناوری نسبت به موضوعات انسانی

Twentieth 

Century 

Jules 

Gabriel 

Verne 

1864 

ی جنبه، آل دهیا تیعقالن ینادرسححتفضححای زیرزمینی،  داستایوفسکی های زیرزمینییادداشت

، خشمگینی از دیوار تیبشر یمنطق ریو   کیتار فاسد،

 نبیعت

Notes from 

Underground 
Fyodor 

Dostoevsky 

1887 

های یکسحححان، برابری ی منطبق با فناوری، خانهجامعه باومن دادآنا  ندهیآ یجمهور

روح، از  یکننده و خالخسححته یزندگزن و مرد، کار کم، 

یت  قانوسحححفرممنوع مال  ید متوسحححطن ، اع ها، تبع

، عدم با اسححتعداد هنرمندان و سححندگانیدانشححمندان، نو

جای های دارویی بهاسححتفاده از قرد ،کیعشححق رمانت

صرف  ذا،  سام سورهاآ سا کیاتومات ین خواب  لیو و

 تراح

The Republic of 

the Future 

Anna 

Bowman 

Dodd 
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1887 
 یکنواختی یبه مرح ه و رسیدن یجاودانگ ریاکسکشف  والتر بسانت ی درونیخانه

 The Inner ثمر، تالش برای احیای زندگی قرن نوزدهمیب

House 
Walter 

Besant 

1890 

های تسحح ط بر جهان، ها، تون هفسححاد و نابودی انسححان یدان  وسیگناسیا ستون سزار

 جادیاو تمدن  ی، نابودیوحشححتناا اجتماع یهاتشححنج

 استبداد مط ق

Caesar's 

Column 
Ignatius L. 

Donnelly 

1895 

های اجتماعی، روابط ناسححالم عصححر صححنعتی و انحطا  هربرت جورج ولز زمان نیماش

العمر به اشراف و کارگران، رنج مادامبندی بشریت دسته

های ی کارگر، ناهماهنگی رواج یافته توسط جریاننبقه

 تجاری و صنعتی

The Time 

Machine 
Herbert 

George 

Wells 

1899 

کارگران، مزد  هربرت جورج ولز شودیم داریآلود بخواب باه، شحححورش  پایین و  قات  اختالف نب

کارگران برای نه برای  یت  روزا  ذای شحححز، عدم امن

های رنگی های صححنعتی، یونیفرمشححغ ی، وفور بیماری

داری، متناسز با پیشه، حذف خانواده، موسسات کودا

 های مصنوعیکشتن بیماران، اخبار و شادی

The Sleeper 

Awakes 
Herbert 

George 

Wells 

قرن 

20 

1907 

داری، کنترل تمام امور جامعه و قدرت نظام سحححرمایه جک لندن نیآهن یپاشنه

جنگ و کشتار و ی، گر مالس طه یهاگروهجهان توسط 

 ،تیجنا

The Iron Heel Jack 

London 

1909 

تاق ام فورستر یا ستدیایاز کار م نیماش های منفرد، زندگی زیرزمینی، متکی به ماشحححین، ا

ارتبانات ویدئویی، عدم نیاز به سححفر، کارهای مجازی، 

 اینترنتی و پیامی، انفصال بشر از دنیای نبیعی

The Machine 

Stops 
Edward 

Morgan 

Forster 

1920 

شهخانه نیاتیزام یوگنی ما شی سی پ یس مخفی، های  سو ای، نظارت و جا

ندانی و منظم  کارگران ز به عنوان  فاده از افراد  اسحححت

شخ  به شماره برای هر  ستفاده از  جای نام و دولت، ا

عه جام خانوادگی،  قانونی بر اسحححاس نام  ای منطقی و 

، مغز یجراح ما،یفضحححاپ یهاموشحححکتنظیمات دولت، 

 کپارچه،یانتخابات  ن،یآهن یپرده ک،یالکترون یقیموسحح

 گاز یهاو اتاق یکار اجبار یهااردوگاه

We Yevgeny 

Zamyatin 

1932 

ها با مهندسحححی ژنتیک، حذف جنگ، آفرینش انسحححان یآلدوس هاکس  قشنگ نو یایدن

های حذف فقر، حذف تولیدمرل، حذف خانواده، انسحححان

شبختی و زندگی مرفه و  سالم و دارای حس خو شاد و 

Brave New 

World 
Aldous 

Huxley 
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شناختی برای ی داروهای ژنتیکی و روانمجهز در سایه

گیری صححح ر و دوسحححتی، حذف هنر، کاهش رنج، همه

حذف  حذف دانش،  فه،  حذف ف سححح هز،  مذ حذف 

 فرهنگ، رواج روابط جنسی

1945 
ستبداد، پاا جرج ارول واناتیح یمزرعه شونتیمیز افراد، ا دیکتاتوری، نظام سازی خ

 Animal Farm George داری، عدم برابری، عدم رفاهسرمایه

Orwell 

1949 

ی شدید های توتالیتر، تنفر نسبت به دشمن، عالقهنظام جرج ارول هزارونهصدوهشتادوچهار

نسححبت به نارر کبیر، رهبری حزب توسححط دیکتاتوری 

های آزادیکاران، عدم برخورداری از فرهمند، اعدام گناه

صفحات  سط  سی تو سو صی، جا صو فردی و حریم خ

نمایش، ارهار نارضححایتی و شححک و تصححور نادرسححت 

 مجازات دارد، استفاده از ت ه اسکرین برای کنترل افراد

Nineteen 

Eighty-Four 
George 

Orwell 

1953 

 کیوچهارصدوپنجاه

 تیفارنها یدرجه

، جنایت بودن داشتن و سوزانو کتاب یسانسور حکومت یبردبر یر

ندان  مل انحراف، شحححهرو عا یل  به دل تاب  ندن ک خوا

بالغ هیالهومجهول نا بخش و یشحححاد یهاقرد، و 

، ممنوعیت آورانینسحححو آور مسحححکن و خواب یداروها

 آزاداندیشی

Fahrenheit 451 Ray 

Bradbury 

1970 

ستکیآرام و  یاجامعه نیلو رایآ روزگار محشر نیا سانبا  د  یو داروها یسازهم

و زندگی در  شیآرامش و آسحححاکننده، کنترل بخشآرام

ریزی ماشححین، ها، متکی بر برنامهکنار هم، عدم تفاوت

ها، تعیین عدد بندهای کنترلی، نفوذ بر ذهن انساندست

 نهایی عمر

This Perfect 

Day 
Ira Levin 

1970 

زمین صححنعتی، بازگشححت به زندگی قرون از بین رفتن  ستوفریجان کر ندهیآ اریشهر

وسطی، عدم استفاده از دستگاه و ممنوع بودن بردن نام 

 آن، استفاده نارران پشت پرده از دستگاه

The Prince in 

Waiting 
John 

Christopher 

1972 

یل  فرانک ستوفریکر رایم بد باری، ارزشبه  ضحححدارزشت های اج ند ، لبخ

دایمی جراحی شده بر صورت های راضی و خندان نقاب

جامعه بر فرد، نظام  افراد، عدم وجود زوج، مقدم بودن 

هایی با توتالیتر، اجبار بر راهر راضححی و خشححنود، خانه

 ایدیوارهای شیشه

Mortelle Christopher 

Frank 

 مارگارت اتوود مهیسرگذشت ند 1985
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The Handmaid's 

Tale 
Margaret 

Atwood 
شکیل  سی و ت سیحیان بنیادگرا، اتمام دموکرا انقالب م

حذف آزادی تالیتر مسحححیحی،  مت تو های فردی، حکو

ازدواج حذف ادیان بجز دین رسححمی کشححور، ممنوعیت 

 ن،یسحححقط جن ممنوعیححتنالق،  ممنوعیححتمجححدد، 

یت به گراجنسهم ممنوع مذهبی  فان  عدام متخ  یی، ا

فراد بححه دهیححل بهححانححه یم شححححدن ا عق برت،  ع ی 

ست ستهزی سمی و ه ای، تبعید زنان محیطی دفع مواد 

 مجرد، استفاده از زنان بارور به عنوان ندیمه

1989 

، جنگ تسحح ط بر عوام یبرای مذهب میمفاهاسححتفاده از  آلن مور مرل وندتا یو

ته ی، کشحححور کار اجبار یهااردوگاهای، ویرانی، هسححح

 پ یسی

V for Vendetta Alan 

Moore 

1992 

بارور ید یپ مزیج بشر یهابچه مداومجمع ینا کاهش  های ، خویتیجمع ی، 

حذف  بدادی،  نه و اسحححت ندان خشحححن، متکبرا شحححهرو

ی مردان برای حفظ ، وریفححهسححححالخورده و نححاتوان

مانده، آموزش زنان در موسحححسحححات های باقیاسحححپرم

 پورنوگرافی، نگهداری از حیوانات خانگی 

The Children of 

Men 
P. D. James 

 

 بحث

که تعیین الگوهای نراحی در شحححهرسحححازی به با توجه به این

با  تنیده و پیچیدهسححادگی معماری نیسححت و مضححامین درهم 

ر م کنند ع یهای سیاسی و اجتماعی آن را هدایت میپشتوانه

سازی تالش می شهر سیری منطقی و عقالنی آن که  کند در م

س  ه در توجیه بحران شرح م های اخیر قرار بگیرد، و باتوجه به 

و توجه نویسححندگان، بخصححود آینده پژوهان یا نویسححندگان 

ساخت ذهنی-ع می شهر تحت ای به نام دشپدیده تخی ی در 

ها گوییتاثیر انقالب صنعتی، که امروز شاهد موفقیت این پیش

کوشحححد تا با گردآوری و مرور آثار ی حارر میهسحححتیم، مقاله

شهری شهری، آموزهادبیات دش های آن را در اختیار نراحان 

 های مشابه بنماید.در شناخت و تبیین مس  ه

ی درا عصر حاضر و شناخت هزم به ذکر است که برا

ی شهرها، بایستی به گذشته نگریست بینی نراحی آیندهو پیش

سعه ص ی فرآیند تو سائل را در و چارچوب ا شف و م ی آن را ک

شان دنبال کرد، فرانک لوید رایت در پایان کتابش  سیر تحول م

ی در زمان حال یک سححایه"نویسححد: ، می"شححهر زنده"با نام 

 .[31] "کندرا از فردا جدا میحرکت است که دیروز 

گرا در بازآموزی از مفاهیم ضححدانسححانی رویکرد انسححان

های آن آموز به ویژگیشحححهری که در واقع نگاهی عبرتدش

دارد به معنی توجه بیشتر به فاکتورهایی است که ارج و منزلت 

های تاریخی، اصححیل و فرهنگی انسححان در آن رعایت و ارزش

های تکنولوژیک که امکان پیشححرفت شححده باشححد تا به همراه

سححازد، تقویت ابعاد ایدئولوژیک شححهرها را ممکن میایجاد دش

شححهر، جای دشگرا بتواند مانعی در برابر آن باشححد تا بهانسححان

گرا داشته باشیم. توجه به این فاکتورها با لحاظ شهرهایی انسان
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ی هایی براشهری به معنی فراهم آوردن زمینههای دشویژگی

شهری باید ریزیها در برنامهعدم امکان ایجاد آن های نراحی 

صاد، قدرت، فرهنگ، از ورودی ضا، زمان، اقت های زیر بگذرد: ف

 .[1]نشانه، بیان 

یل طابق تح  نهم مام نمو جداول، ت ها های موجود در 

صنعت، ر "شهریار آینده"بجز  شین،  ایانه و به انتقاد از نقش ما

فاهیم یا م ته تکنولوژی و  مده از آن پرداخ یل برآ ند، از قب ا

سرمایههای مالی نظامس طه صنعت و نیز های  داری مرتبط با 

های سیاسی یا حذف آزاداندیشی، تاریخ و فردیت و جوییبرتری

بوهی از در نتیجه انزوای انسان توسط رادیکالیسم فنیوری در ان

که  شححهرمانده در دشهای باقیها و انسححانتهدیدها و ویرانی

سته شعات ه شع سی، ویرانیای، بیماریدرگیر ت ها و های ویرو

کنند. شححهرها را گوشححزد میخانمانی هسححتند، رسححیدن دشبی

ی گرایانههایی که بدون توجه به ابعاد ایدئولوژیک انسانویژگی

 اصححیل و در توجه صححرف به ابعاد تکنولوژیک پیشححرفت جوامع

با تمامی پیامدهایی که  ای جز حذف انساناند نتیجهبوجود آمده

شت.  ست، نخواهند دا شاهده ا  شهریار"در جدول باه قابل م

کند که در اثر اشتباهی نیز شرایط متضادی را ترسیم می "آینده

رون قمبهم صنعت به ک ی از بین رفته و زندگی به روش ماقبل 

ای عوام سعی در مقصر وسطی بازگشته است و در این بین عده

 ارند. دانستن ماشین د

 گیرینتیجه

های بحرانی در شححهری پیامدها و چارچوبادبیات دُش

جوامع سه قرن گذشته را یادآوری کرده و همچنین تاثیرگذار بر 

های قرن نوزده با شحححروع از آ از دانش شحححهرسحححازی از نیمه

شدند. نقد انتقادهای ادبی به سط مارکس و انگ س  صود تو خ

 ولیههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حکومتی موضوع انظام

گیرد، با محوری جای آن را می-بوده و سپس انتقادهای ماشین

شروع انقالب سوم صنعتی ادبیات داستانی در مسیر تخی ی هم 

های کند. البته فعالیتالوقوع میهای قریزبینیوارد شده و پیش

شهرها پس از جنگ سازی  سعهعم ی باز ی های جهانی در تو

. با این وجود تفکرات نظریات شححهرسححازی قابل انکار نیسححت

مان یات آر مانادب پادآر گرایی از جم ه هنری جورج در گرایی و 

شححهر هوارد و همچنین شححهر خطی ی باغگیری نظریهشححکل

شتی فرانک لوید رایت بی شهر پهند سوریا و  تاثیر نبوده آرتورو

مند و ی تطبیقی زمانی یک امکان مقایسهاست. جدول شماره

ی دو نیز کند. جدول شمارهرا فراهم می مترادف صنعتی و ادبی

شهری را در محور زمانی فراهم تعدادی از آثار بنام ادبیات دش

های اجتماعی و آورد تا پژوهشحححگر نراحی بعدی در حوزهمی

ی محتمححل از تهححاجم هححای نکوهیححدهشحححهر بتوانححد ویژگی

شناخته و پیامدهای منفی آن را بازآموزی نموده  تکنولوژیک را 

ی نراحی به معنای ایجاد موانع این بازآموزی در حوزه باشحححد.

شدار در برنامه ست که مقاله، رویکرد ریزیه های قبل از نرح ا

ی دلیل نادیده انگاشحته شحدن در مسحیر سح طهگرا را بهانسحان

 تکنولوژی، برآن نهاده است.

 

گزارش  سححندگانیتوسححط نو یمورد :یتشکککر و قدردان

 نشده است.

گزارش  سحححندگانیتوسحححط نو یمورد :یاخالقی یهدییتا

 نشده است.

له تعارض منافع: ته از رسحححا له برگرف قا ی دکتری این م

با عنوان  کام  مد به حا تدوین  حال  ماری در  ی بازخوان»مع

در دانشگاه آزاد « گرایانه در رایانش معماریهای انسانمولفه

 باشد.اسالمی مشهد می

 افضحح یان ، خسححرو%70حامد بهکام :سندگانیسهم نو

ندی)نو هانی ،%10(ی مسححح ولهسححح ، %10 بهرام وزیری فرا

 %10محسن نبسی 

 یپژوهش به عهده نیمربو  به ا یهانهیهز :یمنابع مال

 بوده است. ی اولهسندینو
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