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چکیده

آینده شهرها به مثابه محصول بشری پیچیده با چالشهایی مواجه است که نیازمند ابزارهای مختلفی جهت راهکارگزینی
است .در این میان سینمای علمیتخیلی از معدود رسانههای فرهنگی و فراگیر است که درباره آینده شهرها ایدهپردازی
میکند .سینمای علمیتخیلی با برونیابی زوایای پنهان وضعیت معاصر ،عناصر ،روندها و گرایشهای زمان حال،
عالوه بر ارائه سناریوها و حاالت مختلف از آینده شهرها به نوعی هشدار و شبیهسازی عواقب فعالیتهای امروز بشر
نیز محسوب میشود .پژوهش حاضر ماهیتی آیندهپژوهانه دارد و با هدف توسعه فهم و درک موضوع از دیدگاهی
تفسیرگرا ،استقرایی و رویکردی کیفی برخوردار بوده ،از روش تحلیل محتوای کیفی سود جسته است .در این پژوهش،
برای دستیابی به چالشهای پیشروی شهرهای آینده ،فیلمهای منتخب (دادهها) از طریق نمونهگیری غیرتصادفی،
هدفمند و اکتشافی طی چهار مرحله از میان مجموعهای از فیلمهای علمیتخیلی آیندهپژوهانه انتخاب و مورد مطالعه
عمیق قرار گرفته است .دادههای گردآوری شده در قالب گزاره ،مقوله و مفهوم ،کدگذاری و تحلیل شده است .نتایج
بهدست آمده بیانگر این است که مفاهیم حکومت و حکمروایی شهری ،پایداری ،عدالت فضایی ،کیفیت محیطی،
حاشیهنشینی ،رسانههای دیجیتال و معماری رسانه ،واقعیت افزوده و واقعیت مجازی ،هوشمندی ،عناصر ساختاری
شهر ،فرهنگ و برند شهری ،چالشهای پیشروی شهرهای آینده خواهد بود.
کلیدواژهها :آیندهپژوهی شهری ،سینما ،علمیتخیلی ،تحلیل محتوا

* این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد ندا شیخ با عنوان «تبیین چالشهای پیشروی شهرهای آینده و ارائه راهکار
موضوعی با بهرهگیری از تجارب سینمای علمیتخیلی» است که با راهنمایی دکتر مهران علیالحسابی و مشاوره دکتر مصطفی
بهزادفر در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران انجام شده است.
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مقدمه

تبیین چالشهای پیشروی شهرهای آینده
با بهرهگیری از تجارب سینمای علمیتخیلی

مهران علیالحسابی

طراحان شهر اغلب دنیای سینما را کمی متفاوتتر از عموم مردم تجربه میکنند ،خصوص ًا زمانی که
صحبت از سینمای علمیتخیلی ،شهرها ،ساختمانها و مناظر شهری منحصر به فرد آن در میان باشد.
آنها به شهر ،مردم ،جامعه ،دولت و روابط کلیه اجزای سازنده جهان تخیلی فیلم که داستان در آن روایت
میشود ،توجه نموده و چگونگی طراحی و شکلگیری آن را تجزیه و تحلیل میکنند .آنچه این فیلمها را
با این پژوهش مرتبط میسازد ،موضوعات دینی و فلسفی ،مستعمرات فضایی و مسائلی از اینگونه نیست،
بلکه توانمندی و قدرت این ژانر در تولید تصورات جدید از آینده و ایجاد بستری برای چشیدن یک طعم
شهری جدید است .آیندهای که آثار علمیتخیلی روایت میکند ،گاهی شباهت قابل توجهی به محیطهای
شهری معاصر دارد و گاهی صحنههایی را به تصویر میکشد که کام ً
ال و از هر جهت با دنیای امروزی
متفاوت است .ژانر علمیتخیلی با شیوه روایی و سازوکارهای داستانپردازی منحصر به فرد خویش در
سینما ،ادبیات ،هنر و بازیهای کامپیوتری دارای آثار فراوانی است .این ژانر و سینمای علمیتخیلی
بهطور خاص (با توجه به تمرکز این پژوهش بر سینما) هم هشدار و اعالم خطری درباره تصمیمات،
رویدادها و وقایع حال یا گذشته است و هم منبع الهامبخشی بسیار غنی است .یکی از جنبههای سینمای
علمیتخیلی ،انعکاس آینده تکنولوژی ،سبک و روش زندگی ،شهرها و محیطهای انسانی است از آن
4
میان میتوان به فیلم عصر جدید 1چارلی چاپلین 2یا فیلم یک ادیسه فضایی 32001 :استنلی کوبریک
اشاره نمود .فیلمی که عالوهبر تمام جنبههای تخیلی ،استفاده از ابزاری مانند تبلتهای امروزی در آن
نمایش داده شده است .فیلم گزارش اقلیت 5استیون اسپیلبرگ 6نیز در بستری داستانی با موضوع پیشگیری
از جنایت ،مخاطبانش را به تفکر درباره چگونگی و تأثیر سیستمهای نظارتی -مراقبتی بر فضاهای
شهری وامیدارد و ضمن انکار فضاهای فرسوده شهری ،جرم و جنایت را بیماریهایی میداند که باید
ریشهکن شوند تا شهر آینده با برجهای فناورانه مرتفع از هر گزندی مصون بماند .برخی فیلمهای تخیلی
بهجایگاهی در فرهنگ عامه و جامعه علمی دنیا دست یافتند که صحنههای به تصویر کشیده شده در آنها،
بارها توسط معماران ،نظریهپردازان و پژوهشگران شهری بهعنوان مرجع مورد استفاه قرار گرفته و یا در
ساخت برخی آثار ،از مطالعات شهری و معماری مختلف یا مدلهای آرمانشهری نظریهپردازان الهام
گرفته شده است .بر این اساس شاید بتوان گفت رابطه شهر ،جامعه و سینمای علمیتخیلی رابطهای دوسویه
است که هریک بر دیگری تأثیر میگذارد.
به دو دلیل عمده الزم است داستانها و روایتهای این ژانر و بهخصوص آثار نمایشی آن بررسی گردد:
( )1ژانر علمیتخیلی و بهطور خاص داستانهایی که توسط اینگونه فیلمها روایت میشوند ،مخاطبان
وسیعی دارند و قدرت تأثیرگذاری و نفوذ آن بر مخاطبان بسیار باال است .آنها این قابلیت را دارند که همه
افراد را برای دستیابی به جهان تخیلی بازنمایی شده ،ترغیب نمایند .به این ترتیب درک جوانب مختلف
این ایدهها به طراحی و برنامهریزی شهرهای آینده کمک مینماید )2( .به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران
این حوزه ،این ژانر ریشه در زمان حال دارد و در هر دوره زمانی منعکس کننده پارادایمهای معاصر
آن دوره است و درواقع نوعی هشدار و شبیهسازی عواقب فعالیتهای امروز بشر است .به همین دلیل
میتوان با موشکافی شرایط این شهرها که بهنوعی بازتاب اقدامات امروز سیاستمداران ،مدیران شهری و
سایر عوامل ذیمدخل است ،از اتخاذ تصمیمات نادرست جلوگیری نمود.
این پژوهش با هدف بررسی چالشهای پیشروی شهرهای آینده ،شناسایی فرصتهای پیشتازی و
تهدیدهای بالقوه ،به بیان اهمیت و لزوم مطالعه و تحلیل آثار علمیتخیلی و ارزشهای نهفته آن برای
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چارچوب نظری پژوهش
تعریف علمیتخیلی

مناقشات بسیاری بر سر ارائه تعریفی روشن از علمیتخیلی وجود دارد .بهرغم وجود اشتراکات میان انبوهی
از تعاریف ،همچنان هیچ تعریف واحدی برای این گونه ادبی به دست نیامده است و همواره میتوان به
متونی اشاره نمود که طبق توافق صاحبنظران ،علمیتخیلی نامیده میشوند ،اما خارج از تعاریف معمول
جای میگیرند ( .)Seed, 2011, 1دارکو سووین 7علمیتخیلی را چنین تعریف کرده است« :ژانری ادبی که
شرایط الزم و کافیاش حضور و کنش متقابل بیگانهسازی 8و شناخت 9است و ابزار اصلی و رسمی آن
11
چهارچوبی خیالپردازانه بهجای محیط تجربی نویسنده است .)Roberts, 2006, 7( »10رابرت هاینالین
نیز علمیتخیلی را تفکری واقعگرایانه درباره رویدادهای احتمالی آینده میداند که از طریق فهم کامل
طبیعت و آگاهی دقیق از جهان ،گذشته و حال بهدست میآید ( .)Seed, 2011, 1با توجه به رویکرد
آیندهپژوهانه و ساختار علمی این پژوهش ،ضمن قبول کلیه تعاریف ارائه شده از علمیتخیلی ،پذیرش
شرط تعریفی تئودور استورجن 12برای حصول اطمینان از ساختار علمی روایت ضروری مینماید .تئودور
استورجن برداشت خود را از علمیتخیلی چنین بیان میدارد« :علمیتخیلی صرف ًا برای داستانی بهکار میرود
که با کنار گذاشتن درونمایه علمی آن ،روایت داستان عقیم بماند» 13.استورجن علمیتخیلی را داستانی
درباره انسانها ،مشکالت انسانی و راهحلهای انسانی میداند که بدون محتوای علمی ،به هیچ وجه شکل
نمیگرفت 14.به این ترتیب با در نظر گرفتن جمیع موارد ،شاید بتوان تعریف ارائه شده توسط استورجن را
بهعنوان مقبولترین تعریف ارائه شده از علمیتخیلی برای استناد در این پژوهش در نظر گرفت.
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طراحان و برنامهریزان شهری میپردازد .در این خصوص پاسخ دادن به دو پرسش اساسی را در دستور
کار خود قرار داده است :آیا آثار آیندهنگرانه علمیتخیلی به شهرها و مسائل مربوط به آنها میپردازند؟
و شهرهای آینده بازنمایی شده در فیلمهای علمیتخیلی با چه چالشها و مسائلی روبرو هستند؟

پیشینه پژوهش

مهران علیالحسابی

تبیین چالشهای پیشروی شهرهای آینده
با بهرهگیری از تجارب سینمای علمیتخیلی

آنچه ژانر علمیتخیلی با وسعت نگاه و موضوعات مطروحه در آن را با این پژوهش مرتبط میسازد،
آینده شهرها است .قدمت اندیشه درباره آینده شهرها نیز به پیش از شکلگیری ژانر علمیتخیلی به
معنای امروزی آن باز میگردد و ریشه در تفکرات آرمانشهری دارد .آرمانشهر و خاستگاه تاریخی
و اجتماعی آن در شمار موضوعاتی است که در طول تاریخ همواره مورد توجه فالسفه و اندیشمندان
بوده است .در واقع بشر از دیرباز به فکر جامعه آرمانی خویش بوده و برای یافتن آیندهای بهتر و
سامانیافتهتر ،به نظاره دوردستها پرداخته است.
از ابتدای شکلگیری علمیتخیلی مدرن ،عالقهمندان آن معتقد بودند این ژانر چیزی بیش از سبکی
برای لذت بردن است و اظهار داشتند علمیتخیلی میتواند در خدمت اهداف مهم آموزشی قرار گیرد
و از طریق درگیر کردن ذهن افراد برای تصور ناشناختهها ،آنها را برای رویارویی با آینده آماده سازد
( .)Huntington, 1975, 345برخی پژوهشهای صورت گرفته درباره آینده (در دهههای گذشته) بیان
میدارد هر فردی که انتظار دارد با آینده کنار بیاید ،باید کتابهای علمیتخیلی بخواند .به اعتقاد آلوین
تافلر علمیتخیلی ،برای درک و خوانش آینده مورد نیاز است ( .)Toffler, 1984, 216نگاه علمی ،آموزشی
و آیندهپژوهانه به ژانر علمیتخیلی از بدو ایجاد آن وجود داشته است .نگاهی که علمیتخیلی را شیوهای
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ﺗﺎﻓﻠﺮ ﻋﻠﻤﯽﺗﺨﯿﻠﯽ ،ﺑﺮاي درك و ﺧﻮاﻧﺶ آﯾﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ) .(Toffler, 1984, 216ﻧﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ،آﻣﻮزﺷـﯽ و آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ژاﻧـﺮ
سببﯿﺶﺑﯿﻨ
ﺸﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﭘ
بهر و اﻧﺪﯾ
داند .اﻓﮑﺎ
ﺖ ﺑمﺮایي ﺑﯿﺎن
وقوعﻮهاي ﺳﺮراﺳ
بینیﯽ را ﺷﯿ
شﯽﺗﺨﯿﻠ
اندیش.هﻧﮕﺎ
افکارداوﺷﺘﻪ اﺳﺖ
بیانن وﺟﻮد
برایاﯾﺠﺎد آ
ﯽ از ﺑﺪو
ﻋﻠﻤﯽﺗﺨﯿﻠ
استِﯽ که در
همین
رخدادها
سرراست
هاﻫﯽیاﮐﻪپیﻋﻠﻤ ِ
وﻗﻮع رﺧﺪادﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﯽﺗﺨﯿﻠﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﺷﺎﺧﺺ ،ﻋﺪه زﯾﺎدي از ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻢ ،ﻓﻠﺴـﻔﻪ و ﺳﯿﺎﺳـﺖ
دارندﺮﺗﺮاﻧکهـﺪاز میان
علم،
١۶
زیادیﮑﻦ
عدهﺮاﻧﺴﯿﺲ ﺑﯿ
شاخص،ﻣﻮر ،ﻓ
نویسانﺗﻮان ﺗﻮﻣﺎس
ین آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
تخیلﻣﯿﺎ
علمﺪیﮐﻪ از
میانر دارﻧ
ﺣﻀﻮ
حضورـﻠﯽ ،١٩ﺑ
سیاستوس ﻫﺎﮐﺴ
فلسفهﯽ.ووﻟـﺰ ،١٨آﻟـﺪ
 ،١٧اچ .ﺟ
بزرگان ،وﻟﺘﺮ
از ،١۵ﮐﭙﻠﺮ
19
18
17
16
15
٢٠
راﺳ
(Bhaskaran,
فرانسیس2006
مور،ﺷﻤﺮد ), 2-4
توماسك را ﺑﺮ
توانر ﺳﯽ .ﮐﻼر
آنهاﻞ م ،یو آرﺗﻮ
کپلر ، .ولتر  ،اچ .جی .ولز  ،آلدوس هاکسلی  ،برتراند
بیکن ،

راسل ،20و آرتور سی .کالرک را برشمرد (.)Bhaskaran, 2006, 2-4
در آﺛﺎر اﻓﺮادي ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﺑﯿﮑﻦ،
آﻟﺪوس ﻫﺎﮐﺴﻠ ﯽ ،آرﺗﻮر ﺳ ﮐﯽﻼرك،
اچ ﺟ ﯽوﻟﺰ

ﻧﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽﺗﺨﯿﻠﯽ

ﺗﺨﯿﻞ درﺑﺎره آﯾﻨﺪه
ﺷﻬﺮ ﻫﺎ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻤﯽﺗﺨﯿﻠﯽ
در آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻤﯽﺗﺨﯿﻠﯽ
ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﺎن و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺷﻬﺮي

رﯾﺸﻪ در ﺗﻔﮑﺮات آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ي؛ ﺗﻮﻣﺎس
ﻣﻮر ،ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﺳﺎﻟﺮ ي ،آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﺳﺎﻧﺖ اﻟﯿﺎ،
ران ﻫﺮون ،ﭘﯿﺘﺮ ﮐﻮك

هایﯿﻠﻢفیلم
گزارههﻫﺎي ﻓ
کدگذاریي ﮔﺰار
استخراجﺨﺮواج و ﮐﺪﮔﺬار
.1ﭘﮋوﻫﺶ .اﺳﺘ
شکلﯿﻨﻪ
ﺷﮑﻞ  .1ﭘﯿﺸ
ﻣﻨﺒﻊTotal Recall, 2012 :
Total Recall,
منبع2012 :

 ﻋﻠﻤﯽﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺷﻬﺮيﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،آﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ رواﯾﺖﻫـﺎي آﯾﻨﺪهﮔﺮاﯾﺎﻧـﻪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در
 علمیتخیلی بهعنوان ابزاری برای طراحان و برنامهریزان شهریﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﻬﺮي و ﺟﺬب ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳـﺎزي اﯾﻔـﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ) Collie, 2011,
اینﻀـﺎﻫﺎ
است.اﯾـﻦ ﻓ
شهرهاﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ
آینده ﺷﻮﻧﺪ ﺑﯿﻨ
پردازند،ه و ﺑﺎﻋﺚ
یواﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮد
آنﺧﺎمص
بهﮑﺎن
تخیلیﮏ ﻣ
علمﺮدیم را ﺑﻪ ﯾ
هایﺪ ﺗﺎ ﻣ
داستادرنﻫﺴﺘﻨ
کهﺨﯿﻠﯽ ﻗﺎ
موضوعاتیي ﺗ
از واﻗﻊ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ
یکی .در
(431
روایوتهای
ﻣﮑﺎنﻫﺎ اﺣﺴﺎس اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي »ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ« ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ رواﯾﺖﻫـﺎي
جوامع به
آیندهگرایانه نقش مهمی در تشویق گفتمانهای مرتبط با طراحی و برنامهریزی شهری و جذب
ﻋﻠﻤﯽﺗﺨﯿﻠﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﺮﮐﻪاي ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﺎن ﺷﻬﺮ و ﻣﻌﻤﺎران ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧـﺪ ) Stackelberg & McDowell,
Throgmorton,تا مردم
1992,قادر هستند
شهرهایﺖ )تخیلی
ایفاﺗﻮمنی
2014, 27-29
اینﺪﮐﻨﻨـﺪه اﺳـ
واقعﻣﺘﻘﺎﻋ
درﺳﺮاﯾﯽ
.)Collie,ﺘﺎن
2011,ﺗﯽ ﻧﻮﻋﯽ داﺳ
( 431ﺑﻪﻃﻮر ذا
کنندﻣﻪرﯾﺰي
 ،٢١ﺑﺮﻧﺎ
شهرسازیﮔﻤﻮر
فرآیندهای( .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺗﺮو
 .(1996, 2003ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽﺗﺨﯿﻠﯽ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﻬﺮي ﺑﻪﻋﻨﻮان دو ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺘﻔـﺎوت داﺳﺘﺎنﺳـﺮاﯾﯽ
احساسﻣﻌایﻪ ونهمانی
را به یک مکان خاص وابسته کرده و باعث شوند بینندگان با این فضاها و مکانها
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﻧﻮاع زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﮔﻔﺖوﮔﻮ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﻬﺮي ﺑﺮاي ﻣﻌﻨﺎدار ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﮕﺎهاش در ﺟﺎ
روایوتهای
کنند.
وجود
آنهاﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﻮد
ﯽﮔﯿﺮد،
به ﺑﻪﮐﺎر ﻣ
نسبتﺮي
وﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬ
ﺗ
توسطﻋﻤـﻞ
که ﻣﺎﻫﯿـﺖ
اگر»ﻫﺎ ﺑـﺎ
شودﺳـﺘﺎن
یﮐﻪ دا
«چهﯽدامرد
سناریوهایﯿﺎن ﻣ
همچنینك ﭼﺎﯾﻠﺪز ٢٢ﻧﯿﺰ ﺑ
 .(Collie,ﻣﺎر
نیاز2011
احساس), 430
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(
ﺷﯿﻮه ﻃﺮاﺣﯽﺷﻬﺮي درﻫﻢآﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ )Childs, 2008, 2012
شوند میتوانند نیروی محرکهای برای طراحان شهر و معماران محسوب گردند
علمیتخیلی نقل می
21ﺎ آﻧﻬﺎ را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ
ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﻬﺎن ،٢٣ﻣﮑﻤﻞ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎي ﮐﺴﺐ داﻧﺶ درﺑﺎره ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾ
ذاتی نوعی
(27-29
طور درﺑﺎره
ریزیﺘﺎبنهﺳﺮاﯾﯽ
برنامﯿهﻘﺖ داﺳ
تروگمورتونﯾﻨﺪ .،در ﺣﻘ
عقیدهي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎ
به و ﻣﻌﻤﺎر
.)Stackelbergﺮي
&ﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬ
ﻖﻧ
McDowell,ﯿ ِ
 2014,ﻇﺮاﯾﻒ و ﻧﮑﺎت دﻗ
ن در درك
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داستا ﻣنﯽﺗ
سرایی متقاعدکننده است ( .)Throgmorton, 1992, 1996, 2003به این ترتیب مطالعه داستانهای
) .(Childs, 2015, 99در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم داﺳـﺘﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاي ﻃﺮاﺣـﺎن ﺷـﻬﺮ ،اﻟﻬـﺎمﺑﺨﺶ و روﺷـﻨﮕﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و
کنداﺣـتاﺎنبر انواع
تخیلی
کمکﯾﺰامنیو ﻃﺮ
سراییﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر
داستا ﻣنﯽدﻫﻨﺪ ﮐ
متفاوتﺗﺸﮑﯿﻞ
ي ﻣﻌﺎﺻﺮ را
گونه ِ
دوﯽ ﺷﻬﺮ
عنوانزﻧﺪﮔ
شهریيب ﻓهﺮﻫﻨﮕﯽِ
ریزی رواﯾﺖﻫﺎ
برنامﮐهﻮﭼﮑﯽ از
کنار ﺑﺨﺶ
درﻠﯽ ﻧﯿﺰ
ﯽﺗﺨﯿ
یي ﻋﻠﻤ
علمﺮﻫﺎ
ﺷﻬ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ دﻟﯿﻞ ،ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺎﺻـﯽ
راهبردهایﺪ:داستانی که برنامهریزی شهری برای معنادار کردن جایگاهاش در جامعه
زمینههای گفتوگو و
دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧ
22
مارکﺪ .چایلدز نیز بیان میدارد که
.)Collie,ﻞ ﻣﯽدﻫﻨ
2011,ﺲ ﮐﺮده ،ﺷﮑ
(430ﻪ را ﻣﻨﻌﮑ
شودﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌ
تأکیدﮔﯽ ﮐﻨﻮ
گیرد،ﺒﮏ زﻧﺪ
یﮓ و ﺳ
کار ﻓمﺮﻫﻨ
هداﻣﻪ
شهرینﻫبﺎ ا
توسعهﯾﻦ داﺳﺘﺎ
و  (1ا

تبیین چالشهای پیشروی شهرهای آینده
با بهرهگیری از تجارب سینمای علمیتخیلی

مهران علیالحسابی

داستانها با ماهیت عمل و شیوه طراحیشهری درهمآمیختهاند ( .)Childs, 2008, 2012در این زمینه،
داستانهای علمیتخیلی میتوانند با ارائه نمونهها و مدلهایی از ساختمان جهان ،23مکمل سایر روشهای
کسب دانش درباره طراحی شهرها باشند یا آنها را نقد کنند و از این طریق به طراحان در درک ظرایف
دقیق نظریههای طراحی شهری و معماری معاصر کمک نمایند .در حقیقت داستانسرایی درباره
و نکات ِ
آینده میتواند مسیرهای جدیدی را به سوی تفکر و کاوش در این زمینه ایجاد کند و به شکلگیری
واقعیتهای جدید منجر شود ( .)Childs, 2015, 99در نهایت باید گفت اگرچه تمام داستانها میتوانند
برای طراحان شهر ،الهامبخش و روشنگر باشند و شهرهای علمیتخیلی نیز بخش کوچکی از روایتهای
شهری معاصر را تشکیل میدهند که برنامهریزان و طراحان باید برای ایجاد و توسعه
فرهنگی زندگی
ِ
ِ
شهرهای قابل سکونت و جوامع انسانی پایدار مطالعه کنند ،اما این داستانها به پنج دلیل ،جایگاه خاصی
دارند و باید بهطور ویژه مورد توجه قرار گیرند:
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1این داستانها ادامه فرهنگ و سبک زندگی کنونی جامعه را منعکس کرده ،شکل میدهند.
جهانی پیشنهادی نویسندگان و فعالیتهای طراحان و برنامهریزان شهری ،مسائل
2ساختمان
ِ
نگرانکننده ،قابل توجه و مشترکی را به نمایش میگذارد.
3این داستانها میتوانند به وسیله بازنمایی رویدادهای رؤیایی و تخیلی ،ابعاد منفی و مثبت وقایع
را بزرگنمایی کنند ،احساسات افراد را تحت تأثیر قرار داده و طراحان را در درک مسائل
ظریف ،دقیق و نادیده گرفته شده یاری دهند (.)Stackelberg & McDowell, 2014, 7
4علمیتخیلی میتواند منعکسکننده تصاویری تخیلی از آینده یک شهر ،جامعه و یا جهان باشد
و ضمن بیان جزئیات و ویژگیهای آنها ،به این شهرها شکل دهد و با ایجاد محیطی آزمایشی،
بستر تعامل اندیشه و احساس را فراهم نماید.
5روایتها و سناریوهای «چه میشود اگر» میتوانند بهعنوان منتق ِد وضعیت موجود و یا روشی
مکمل در کنار سایر روشهای طراحی و برنامهریزی مورد استفاده قرار گیرند ،زیرا در خلق
این سناریوها اغلب پارادایمها ،نظریات و رویکردهای طراحی شهری و معماری معاصر لحاظ
گردیده است (.)Collie, 2011, 425

علمیتخیلی و آیندهپژوهی

مهران علیالحسابی

تبیین چالشهای پیشروی شهرهای آینده
با بهرهگیری از تجارب سینمای علمیتخیلی

مسئلهای کلیدی که باید در خصوص ذات و طبیعت داستانهای علمیتخیلی مورد مالحظه قرار گیرد،
رابطه آن با آیندهپژوهی است .میتوان گفت داستانهای علمیتخیلی و آیندهپژوهی دو بیان متمایز
هستند که در پیوستاری تعاملی درباره آینده اطالعرسانی میکنند ( .)Lombardo, 2006bدیدگاهها،
رویکردها و روشهای گوناگون غیرتخیلی بسیاری درباره آیندهپژوهی وجود دارد و این حوزه پیچیده و
روشهای آن میتوانند از طرق مختلف با علمیتخیلی تعامل داشته باشند .یکی از این روشها ،تکنیک
سناریونویسی آیندهپژوهی است .این تکنیک ،توصیفی چندوجهی ،چندسطحی و یا به تعبیری جامع،
24
از یک فرآیند است که ضمن برخورداری از خالقیت ،برخالف روایات علمیتخیلی ،معمو ًال هنجاری
کم ِی رسمی توسط آیندهپژوهان شکل میگیرد
است و با استفاده از تحلیل روندها ،آمارها و پیشبینیهای ّ
( .)Idier, 2000, 255-272این تکنیک ،داستانی جهانی تولید نمیکند بلکه به خلق چندین داستان جزئی
میپردازد و از این طریق به طیف گستردهای از حوادث نامعلوم اما قابل قبول اجازه وقوع میدهد و درباره
آنها کاوش میکند (.)Hauptman, Steinmuller, 2019, 53; Idier, 2000, 255-272
تکنیک سناریونویسی آیندهپژوهی ،ابزاری برای تفکر درباره تبعات تصمیمات اتخاذ شده در زمان
حال و آمادگی برای تغییرات محیط است .به نظر میرسد این تکنیک و داستانهای علمیتخیلی دارای
کاربرد و اهدافی مشترک هستند .البته داستانهای علمیتخیلی میتوانند فراتر از سناریوهای آیندهپژوهی
پیش بروند ،علت آن نه فقط به خاطر محیط و یا وسعت طرح ،بلکه به این خاطر است که نویسندگان
علمیتخیلی از شکستن هنجارها ،فرهنگها و یا پارادایمهای موجود در راستای کشف انگیزهها و یا
خالقیتهای انسانی نمیهراسند .به عالوه شخصیتهای داستانهای علمیتخیلی به گونهای طراحی
شدهاند که خواننده میتواند خود را در جایگاه آنها در دل داستان قرار دهد؛ نوعی درگیری احساسی که
سناریوهای آیندهپژوهی فاقد آن هستند .برخالف علمیتخیلی ،آیندهپژوهی تأثیر مستقیمی بر روی
جامعه نمیگذارد .مسئله اصلی نیز مربوط به بیشترین اثرگذاری است .یک فیلم علمیتخیلی که در آن
خطرات ناشی از دستکاری ژنتیکی به نمایش گذاشته میشود ،بیش از گزارشهای فنی شرکتها و
مؤسسات دولتی بر جامعه تأثیرگذار خواهد بود و به دلیل وزن سیاسی قابلتوجه افکار عمومی ،این
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داستانها میتوانند بهطور غیرمستقیم از طریق سناریوهای هشدار تصمیمات را تحت تأثیر قرار دهند
(.)Idier, 2000, 255-272
در واقع یک داستان یا فیلمنامه مناسب و پخته درباره آینده احتمالی که از جزئیات حسی و جلوههای ویژه
واقعگرایانه برخوردار است ،از لحاظ روانشناسی در مقایسه با تصویر ایستا و فاقد شخصیت و حرکت یک
سناریوی انتزاعی آیندهپژوهی یا پیشبینیهای آماری دقیق و واقعبینانه ،روایتی خیرهکننده و چشمگیر
است که مخاطب را بهطور زنده در جریان اقدامات پیوسته و نتایج آنها قرار میدهد (Lombardo, 2015,
 .)7در حقیقت در اینگونه روایتها ،مخاطب در سطحی عمیق و شخصی با آن ارتباط برقرار و در فضای
داستانی زندگی میکند.
26
25
با مقایسه فهرست موضوعات آیندهپژوهی با موضوعات و درونمایههای علمیتخیلی نتایج جالبی
به دست میآید 27.اگرچه عناوین مورد نظر این دو حوزه در بخشهایی دارای همپوشانی هستند ،ولی
تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند .علمیتخیلی بیشتر به موضوعات فرازمینی ،فانتزی و شبهعلمی میپردازد
و احتماالت تکنولوژیکی گوناگون را با جزئیات بیشتری بررسی میکند .همچنین بر پیشرفتهای ذهنی
و روحی یا همان حوزه شبهعلمی تأکید بیشتری دارد .این در حالی است که موضوعات آیندهپژوهان
زمینیتر است ،تأکید بسیاری بر موضوعات اقتصادی ،سیاسی و سازمانی داشته و اهمیت فراوانی برای
موضوعات و اولویتهای مرتبط با رفاه انسانی قائل است .با این همه ،این تفاوتها بیشتر در مورد نقاط
تأکید آیندهپژوهی و علمیتخیلی است و نمیتوان تمایزی مطلق را میان آنها یافت .در اغلب مواقع نیز
میتوان مشاهده کرد که آیندهپژوهان تمام موضوعات موجود در فهرست علمیتخیلی را مورد بحث
قرار دادهاند و یا نویسندگان علمیتخیلی موضوعات موجود در فهرست آیندهپژوهان را بررسی میکنند
( .)Lombardo, 2008, 126-139به این ترتیب براساس موضوعات و نگرانیهای آیندهپژوهان درباره
آینده و با مطالعه و تحلیل دقیق تاریخچه ،موضوعات و درونمایههای علمیتخیلی و نیز با توجه به
ماهیت علمی این پژوهش و تمرکز آن بر آینده شهرهای انسانی و واقعی ،به نظر میرسد آثاری که
مضامین شبهعلمی ،فضایی ،ترکیبی از عناصر داستانی ،فانتزی و فانتزی علمی دارند با موضوع این تحقیق
بیارتباط هستند.

روش پژوهش

تبیین چالشهای پیشروی شهرهای آینده
با بهرهگیری از تجارب سینمای علمیتخیلی

مهران علیالحسابی

کمي ،کاربرد
با توجه به موضوع اين پژوهش ،حجم باالي اطالعات و محدوديت و ناکارايي تحليلهاي ّ
روشي انعطافپذير براي تحليل دادهها الزامي بوده و به همين علت از روش تحليل محتواي کيفي استفاده
گرديده است .اگرچه همه رویکردهای تحلیل محتوا از فرآیندی مشابه پیروی میکنند ،در این پژوهش از
رویکرد تحلیل محتوای متعارف 28استفاده شده است .این پژوهش در سه گام اساسی نمونهگیری دادهها،
تحلیل و ترسیم یافتهها صورت گرفته است.
نمونهگیری دادهها :حوزه مطالعه این پژوهش فیلمهای علمیتخیلی اعم از تلویزیونی ،سینمایی ،انیمیشنی
و الیو-اکشن ،مستند و کوتاه است .با توجه به موضوع این پژوهش و گستردگی حوزه مطالعاتی آن،
نمونهگیری غیرتصادفی ،هدفمند ،اکتشافی و چهارمرحلهای بوده و برای یافتن آثار مرتبط ،مراحل زیر
طی گردیده است:
1 .با توجه به رویکرد آیندهپژوهانه ،آثار انتخابی باید به زمانی در آینده اشاره میداشتند ،به همین دلیل
در ابتدا با بررسی جامع تارنماهای معتبر نقد فیلم ،وبالگها ،تارنمای جامع  29 IMDbفهرستهای
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تبیین چالشهای پیشروی شهرهای آینده
با بهرهگیری از تجارب سینمای علمیتخیلی

مختلف منتشر شده در ویکیپدیا ،فهرستی از  619فیلم علمیتخیلی که سال (زمان) انتشار آنها با
سال بازنمایی شده در فیلم متفاوت بود ،تهیه گردید .بهرغم تالش بسیار زیادی که برای یافتن کلیه
آثار دارای این شرط صرف شد ،نمیتوان ادعا کرد هیچ فیلمی از نظر دور نمانده است.
2 .در ابتدا تصور بر این بود که میتوان آثار را براساس سال انتشار ،سال بازنمایی یا اختالف این
دو ،به گونهای طبقهبندی نمود و به این ترتیب فیلمهای غیرمرتبط را حذف کرد .پس از مشاهده
تصادفی  60فیلم (حدود  %10کل حوزه مطالعاتی) این تصور منتفی گردید؛ زیرا ممکن بود یک
فیلم قدیمی از نظر محتوایی بسیار غنیتر از فیلمی جدید باشد یا اثری که آینده دورتری را تصویر
میکرد منطقیتر و واقعگرایانهتر از اثری باشد که آیندهای نزدیک را نشان میدهد .عالوه بر
این در دستهای از آثار ،سال بازنمایی شده نامشخص 30بود .به این ترتیب با توجه به بررسیهای
تصادفی انتخابی ،تصمیم بر آن شد تا آثاری که اختالف سال انتشار و سال
فراوان و تحلیل  60فیلم
ِ
بازنمایی شده در آنها کمتر و برابر  10سال بود از فهرست اولیه حذف گردد .زیرا این آثار فاقد
محتوای آیندهپژوهانه بودند .در این مرحله  120فیلم از فهرست اولیه کنار گذاشته شد.
3 .در نتیجه  499اثر باقیمانده از نظر مضمون ،محتوا و درونمایه مورد بررسی قرار گرفتند تا
آثاری با محتوای غیرآیندهپژوهانه حذف گردد .به این ترتیب برای حذف فیلمهایی با
موضوعات فضایی ،شبهعلم ،فانتزی و فانتزی علمی و ترکیبی از عناصر داستانی که خارج از
بحث آیندهپژوهی بوده و فیلمهایی که محتوای غیرمرتبط داشته یا به شهر و موضوعات وابسته
به آن نمیپرداختند ،بخش پالت ویکیپدیای انگلیسی و تریلر هر  499فیلم مشاهده و بررسی
گردید .در این مرحله  396اثر کنار گذاشته شد.
4 .در نهایت  103فیلم باقیمانده ،بهطور کامل مشاهده شد و براساس تجزیه و تحلیلهای صورت
گرفته 60 ،اثر به دالیلی نظیر بنیاد شبهعلمی ،برجسته بودن ابعاد فانتزی ،خیالی و صرف ًا
سرگرمکننده ،نپرداختن به ابعاد شهری و عدم نمایش شهر آینده و یا طرح ایدههای تاریخ گذشته،
حذف و در نهایت  43فیلم انتخاب گردید .مبنای انتخاب آثار ،امکان مشاهده شهر به معنای
معمول آن بهعنوان یکی از عناصر اصلی فیلم یا پسزمینهای برای داستانپردازی بود.
تحلیل این بخش از سه مرحله آماده کردن دادهها ،کدگذاری باز و پردازش اطالعات تشکیل شده است.
در ابتدا باید دادهها (در اینجا فیلمها) به متن تبدیل میشدند .به همین جهت فیلمها پس از مشاهده،
خالصه شده و نکات مربوط با واحد تحلیل که شهر و مسائل مرتبط با آن (مستقیم و غیرمستقیم) است،
یادداشتبرداری گردید .سپس متن پژوهش ،بازبینی و بازخوانی شد و گزارههای هر داده با دقت بررسی
و به هر کدام یک کد اختصاص داده شده است .جدول کدگذاری ( )1برای نمونه ارائه شده است .از
کدگذاری محتوای دادهها 321 ،کد مفهومی به دست آمد که از بررسی خصوصیات و ابعاد هر کد ،تعیین
روابط بین آنها ،روشن کردن الگوها و دستهبندی مفاهیم مشابه در یک گروه 22 ،کد جدید تشکیل
گردید .سپس با توجه به مفهوم کلی گزارههای تشکیلدهنده هر کد جدید ،نزدیکترین تعریف قابل
برداشت که در مورد تمام گزارهها صادق بود به آن اختصاص یافت .در این مسیر ،گزارهها بارها مورد
بازبینی ،تفسیر و پاالیش قرار گرفتند و گزارههایی که دارای اندک تفاوتی با سایرین بودند به گروه
جداگانهای انتقال یافتند تا مجدد درباره آنها تصمیمگیری شود .به این ترتیب در این مرحله با استنتاج
دادهها ،به بازسازی معانی برگرفته از آنها پرداخته شد .در نهایت  22کد به دست آمده در این مرحله در
ستون مقوالت جدول  2بیان شده است.
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ﮐﺪ ﻓﯿﻠﻢ

ﻧﺎم ﻓﯿﻠﻢ

M39

)Total Recall (2012

جدول  .1استخراج و کدگذاری گزاره های فیلم (Total Recall (2012
ﮔﺰاره

ﮐﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﮔﺰاره

ﻧﮕﺎه از ﺑﺎﻻي دوﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان

M39a

اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎتﻫﺎ

M39b

ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻮدن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه زﻣﯿﻦ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻي زﯾﺴﺘﯽ در ﻓ ﻀﺎي ﻣﺤﺪود

M39c

ﻓ ﻀﺎي ﻗﺎﺑﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎارزشﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ زﻣﯿﻦ

M39d

ﻓﻘﺮ ،ﻓﻘﺪان ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ،رﻓﺎه و ﺑﺮاﺑﺮي

M39e

ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺷﺮاﯾﻂ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﯾﮑﺴﺎن

M39f

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ

M39g

ﮐﺎرﺑﺮد واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزي ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﯾﺢ ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي

M39h

وﺟﻮد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎي ﺳﻪﺑﻌﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺣﺠﻤﯽ

M39i

ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

M39j

ﺗﺪاﻋﯽ ﺷﻬﺮي ﭼﻨﺪﻃﺒﻘﻪ

M39k

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ زﻣﯿﻦ

M39l

وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ

M39m

ﺑﯿﮑﺎري و ﺳﺮﮐﻮب ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر

M39n

ترسیم نتایج حاصل از دادههای کدگذاری شده

در این مرحله به بررسی مقولههای شکلگرفته از کدها پرداخته میشود .مقوالتی که به یک مفهوم
مشترک اشاره داشتند یا جزئی از یک مفهوم وسیعتر بودند ،به صورت خوشهای طبقهبندی شدند .در
پایان  11دسته مفهومی (جدول  )2حاصل گردید.

تبیین چالشهای پیشروی شهرهای آینده
با بهرهگیری از تجارب سینمای علمیتخیلی

مهران علیالحسابی
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ﻣﻘﻮﻻت

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ

ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﭘﺎﯾﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﭘﺎﯾﺪاري

ﭘﺎﯾﺪاري اﻗﺘﺼﺎدي
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮي

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
راﺑﻄﻪ ﻗﺪرت و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي
ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﺷﻬﺮي
ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮ

ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ
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جدول  .2چالشهای پیشروی شهرهای آینده ،مبتنی بر تجارب سینمای علمیتخیلی

ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﺷﻬﺮي
ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻬﺮي

ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻓﺮﻫﻨﮓ

آﯾﯿﻦﻫﺎ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت
ﻓ ﻀﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎزي
ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻣﺠﺎزي

واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزي و واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﻮﻟﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ
ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﮐﺎرﺑﺮي ،ﺗﺮاﮐﻢ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪي

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺷﻬﺮ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي

ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻓ ﻀﺎي ﺷﻬﺮي و ﻣﻌﻤﺎري و اﺟﺰاي آﻧﻬﺎ

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻣﻌﻤﺎري رﺳﺎﻧﻪ

ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ

ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ

بررسی یافتهها و ارائه مصادیق

مهران علیالحسابی

تبیین چالشهای پیشروی شهرهای آینده
با بهرهگیری از تجارب سینمای علمیتخیلی

براساس تجارب سینمای علمیتخیلی یازده مفهوم حکومت شهری ،پایداری ،عدالت فضایی ،کیفیت
محیطی ،حاشیهنشینی ،رسانههای دیجیتال و معماری رسانه ،واقعیت افزوده و واقعیت مجازی ،هوشمندی،
عناصر ساختاری شهر ،فرهنگ و برند شهری ،چالشهای پیشروی شهرهای آینده خواهند بود (جدول .)3
 حکومت یا حکمروایی شهری :براساس نتایج بهدست آمده از تحلیل فیلمها ،به نظر میرسد دولتها وحکومتهای دیجیتالی آینده بهجای فراهم آوردن بستر مناسب برای برقراری دموکراسی از طریق وضع
قوانین و سیاستهای کنترلی و نظارتی به دنبال کسب اقتدار بیشتر هستند .در حقیقت برخالف آنچه
تصور میگردد گسترش تکنولوژی اطالعات باعث ایجاد صلح ،گسترش دموکراسی ،حفظ آزادیهای
فردی و جمعی نمیشود و دولتها در عمل به سمت نگرشهای رادیکالی در حرکت هستند .در
نسخههای آرمانشهرخواهانه این جوامع نظیر آنچه در فیلمهای  The Giver، Equalsیا THX 1138
نشان داده میشود ،شهر چیزی شبیه نوعی اردوگاه یا زندان است که همه در آن قابلیت مشاهدهپذیری
دارند .نوعی از معماری و شهرسازی که در بیمارستانها و مدارس بهکار میرود .از طریق بهکارگیری
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تکنولوژی ،انسان در همه جا و در هر زمان ،مورد نظارت بوده ،برابری ،در واقع سیاستی انضباطی
برای تحت کنترل قرار دادن افراد و شهروندان است .سایر آثار ،نشاندهنده شکلگیری جوامعی کنترلی
است که در آن انسان دارای نوعی قالدهای الکترونیکی است ،همان ایدهای که در فیلم  Cloud Atlasدر
مورد بافتزادها یا انسانهای سنتزی بهکار رفته است .در این جوامع ،انسان بهطور مداوم تحت کنترل
و نظارت سیستمهای الکترونیکی مکاننما ،دوربینهای مداربسته ،اسکنهای چشمی شهری و غیره
قرار دارد .هیچ عرصهای خصوصی نیست و بشر در حقیقت در قفسی شیشهای زندگی میکند که قادر به
شکستن آن نیست .در این شرایط هرچه از کارکرد تکنولوژی در جهت ارتقای آزادیهای شخصی و
دموکراسی کاسته شود ،شرایط جوامع به سمت شکلگیری رژیمهای نظامی ،دیکتاتوری و امنیتی پیش
میرود .یکی دیگر از مقوالتی که در فیلمهای علمیتخیلی قابل بازشناسی است و در حوزه کارکرد
دولتها و حکومتها قرار دارد ،نحوه مدیریت شهرها و ارائه خدمات شهری است .در آینده کاربرد
رباتها و هوش مصنوعی در مدیریت و برنامهریزی ترافیک شهری ،کنترل و نگهداری زیرساختهای
شهری و خدماترسانی به شهروندان فراگیر خواهد شد .اتفاقی که قادر است همزمان موجب کاهش
هزینه و زمان انجام وظایف مجموعه مدیریت شهری و ارتقای کیفیت عملکرد آن شود اما قطع ًا تبعات،
عواقب و نتایجی نیز به همراه دارد .زیرا بهرغم آنکه نباید از هیچ فرصتی برای پیشرفتهای علمی و
تکنولوژیکی چشمپوشی کرد باید این نکته را نیز درنظر داشت که تکنولوژی به مثابه تیغی دولبه است.
فارغ از ترسهای دیرینه بشر درباره شورش هوشهای مصنوعی علیه نژاد انسان ،باید نگران سیاستهای
امنیتی و نظارتی دولتها و سوءاستفادههای احتمالی از فنآوری در جهت سرکوب افراد و آزادیهای
فردی و اجتماعی ،تشدید شکافهای طبقاتی و افزایش تبعیضها بود .مسئله مهم دیگر مربوط به وجود
شرکتهای بزرگ چندملیتی است که اداره و حکومت شهرها و حتی کشورها را در دست دارند.
 پایداری :براساس تحلیلهای برآمده از دادهها ،به نظر میرسد بشر در آینده با انواع بحرانها درزمینههای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی مواجه میگردد .پیشرفت تکنولوژی ،صنعت رباتیک و
هوش مصنوعی ،موجب شکلگیری بحران بیکاری ،تعریف مشاغل جدید صنعتی جهت تولید قطعات
الکترونیکی و رباتیک و در نهایت ایجاد بستری برای سوءاستفاده از نیروی کار انسانی میشود .تغییر و
تحول در بازارهای سرمایه و اقتصاد ،کنترل هرچه بیشتر شهروندان توسط دولتها و سیاستهای نهان
حذف طبقه متوسط ،موجب افزایش شکاف طبقاتی (فقیرتر شدن فقرا و انباشت سرمایه سرمایهداران)،
فقر و نابرابری میگردد .افزایش جمعیت ،استفاده بیش از حد از طبیعت و تغییرات اقلیمی ،سیاستها و
قوانین دولتها با هدف تفکیک انسانها از یکدیگر براساس ژنتیک ،ملیت و قومیت و میزان سرمایه
نیز باعث تشدید این شرایط میشود.
 کیفیت محیطی :کیفیت محیطی زیرمجموعهای از کیفیت زندگی است .کیفیت زندگی به جنبههایکمی و کیفی بهطور توأمان میپردازد و بدون حصول کیفیت محیطی که در آن زندگی میکنیم ،معنایی
ّ
ندارد .وضعیت کیفیت محیطی شهرها در آینده وابستگی شدیدی با میزان مرتفع شدن نیازهای اولیه و
اساسی انسانی دارد و دارای ارتباط تنگانگی با نقش دولتها است .به نظر میرسد با توجه به افزایش
جمعیت شهرنشین ،کمبود فضای زیست یکی از معضالت آینده بشر خواهد بود و همین امر موجب
کاهش سرانه فضاهای سبز و باز و فقدان ارتباط با طبیعت در شهرها میگردد .آثار The Giver، Her،
 Demolition Manو  Minority Reportاز معدود فیلمهایی هستند که در آنها طبیعت بهعنوان یکی از
ارکان زیباییشناسانه و کاربردی در شهر حضور مؤثری دارد .آنچه بیش از هرچیز در مورد کیفیت
محیطهای شهری بازنمایی شده در فیلمهای علمیتخیلی حائز اهمیت است توجه به این نکته است که
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وجود یا فقدان هر کیفیتی در هر فیلم متفاوت است و در واقع هر اثر ،جنبههای متفاوتی از یک کیفیت
(بهطور مثبت یا منفی) را به نمایش میگذارد .فقدان سرزندگی در فیلمی نظیر  1984فرسنگها با مفهومی
مشابه در فیلم  The Running Manیا  Dreddیا  THX 1138تفاوت دارد .و هرکدام از این آثار در زمینه
مباحث مربوط به کیفیت میتوانند موضوع تحلیل جداگانهای قرار گیرند.
 رسانههای دیجیتال و معماری رسانه :در آینده استفاده گسترده از دادههای دیجیتالی و معماری رسانهدر فضاهای شهری باعث افزایش تبلیغات و تجاری شدن هرچه بیشتر شهرها میگردد .رخدادی که
تداعیکننده نظام سرمایهداری است .فارغ از تأثیراتی که این اتفاق بر منظر شهری دارد ،در این جوامع
انسانها در برابر انبوهی از تبلیغات قرار میگیرند و به مثابه نوعی هدف متحرک تلقی میشوند .البته
کاربرد بدنههای شهری بهعنوان نمایشگری وسیع موجب تغییر بار معنایی بناها از یک ساختمان کالبدی
صرف شده و موجب میگردد خود بنا بهعنوان ابزاری برای ایجاد پویایی ،تنوع و سرزندگی در محیطهای
شهری مورد توجه قرار گیرد .عرصههای عمومی مهمترین بخش شهرها و محیطهای شهری را تشکیل
میدهد .در این فضاها بیشترین ارتباط و تعامل بین انسانها اتفاق میافتد .با توجه به آثار علمیتخیلی
به نظر میرسد در آینده کارکرد تعاملی فضاهای شهری تنزل خواهد یافت و خلوتگزینی ،آسایش و
امنیت فردی برای شهروندان اهمیت بیشتری مییابد .به این ترتیب شاید جنبه مثبت استفاده از ابزارهای
دیجیتالی تأثیرگذاری آن بر کیفیتهای پویایی ،حضورپذیری و سرزندگی فضاهای شهری باشد.
 واقعیت مجازی و واقعیت افزوده :تمرکز بشر بر پیشرفت این حوزه نتایج متفاوتی از جمله افزایشتعامالت مجازی ،تغییر سبک و روش زندگی ،کاهش سرانه کاربریهایی نظیر زندان ،مراکز رواندرمانی،
کاربریهای تفریحی ،کاهش تعداد سفرهای برونشهری و در نتیجه کاهش ترافیک ،تحول صنعت
گردشگری ،شکلگیری فضاهای آموزش و آزمون مجازی و بیشمار پیامد دیگر را دربرخواهد داشت.
همه این موارد بهطور مستقیم و غیرمستقیم موجب تحول شهرها میگردند .تحولی که در عین برخورداری
از جنبههای فریبنده و اغواکننده ،میتواند پیامدهای ناخوشایندی نیز به همراه داشته باشد و هوشیاری
طراحان ،برنامهریزان و مدیران شهری در نحوه بهکارگیری این تکنولوژی قادر است مانع از بروز نتایج
ناگوار آن گردد.
واقعیت افزوده به صورت سهبعدی ،دادههای واقعی و مجازی را با یکدیگر ترکیب میکند و میتوان آن را
حالت میانی ،میان دنیای واقعی کامل و دنیای مجازی کامل تصور کرد .این تکنولوژی فرصتها و تهدیدات
زیادی را در شهرها به همراه دارد .تبلیغات شهری حجمی و سهبعدی مانند آنچه در بسیاری از آثار نظیر
 Automataیا  Insurgentدیده میشود .کاربرد خالقانه آن در حوزه معماری و معماری داخلی (Repo Men،
 )Cloud Atlasو تأثیراتی که بر روی تعامالت اجتماعی میگذارد ( )Blade Runner 2049، Herاز جمله
کارکردهای این تکنولوژی در شهرها خواهد بود.
 هوشمندی :هوشمندی تداعیگر جهانی است كه در آن هر چيزي شامل افراد ،حيوانات ،گياهان و حتياشياي بيجان بتوانند براي خود هويت ديجيتال داشته باشند و به رايانهها اجازه دهند آنها را سازماندهي
و مديريت کنند .انسان از طریق خانهها و شهرها ،در حال حرکت به سوی عصر دیجیتال است .هر
آنچه در خانهها و محیط اطراف قرار دارد ،باید برای دسترسی سریعتر به اینترنت متصل شود .در
نتیجه برای دستیابی به این هدف ،حسگرهای متعدد و متنوعی در مکانهای مختلف قرار خواهد گرفت،
شبکههای اجتماعی و برنامههای کاربردی مکانمحور ،توسعه مییابند تا اطالعات بیشتر و دقیقتری
جمعآوری گردد و تحلیلهای افزونتر ،دقیقتر و پرکاربردتری بهدست آید .هدف نهایی ،رسیدن به
خانه ،پارکینگ ،سیستمهای آبوهوا ،ترافیک ،سیستمهای نظارت بر آلودگیهای محیطی هوشمند و
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بهطور کلی زیرساختی هوشمند است تا در نهایت بتوان به شهرهایی هوشمند دست یافت .مفهوم کلیدی
شهر هوشمند در واقع کسب اطالعات درست ،مکان دقیق در زمان واقعی و با استفاده از ابزار مناسب
است .آنچه بیش از هر چیز در فیلمهای علمیتخیلی نشان داده میشود خانهها و ساختمانهای هوشمندی
است که به انواع مبلمان و لوازم هوشمند نظیر سیستمهای امنیتی ،کنترل روشنایی ،تشخیص و اطفای
حریق ،کنترل دما و درجه حرارت مجهز شدهاند مانند آنچه در فیلمهای  Herو  Minority Reportبه
چشم میخورد .کنترل و نظارت آنالین شهروندان از طریق بارکدها و تراشههای کاشته شده در بدن که
در آثاری نظیر  What Happened to Mondayیا  Demolition Manدیده میشود .ردگیری ،کنترل و
مدیریت داراییها ،کنترل شهر و زیرساختهای شهری نیز از دیگر جنبههای متفاوت هوشمندی است
که در فیلمهایی نظیر  Repo Menو  I, Robotقابل مشاهده است.
 عناصر ساختاری شهر :ساختار شهر ،بخش اصلی شهر است که کلیت آن را شکل میدهد؛ مانند محورهاو شبکه ارتباطی ،فضاهای باز عمده و بناهای عمومی و غیره .براساس آنچه از تحلیل فیلمهای علمیتخیلی
بهدست میآید ،شهر آینده میتواند شهری چندطبقه و چندسطحی باشد که شبکههای ارتباطی درهمتنیده،
در ترازهای ارتفاعی متفاوت و مبتنی بر میدانهای مغناطیسی ،واصل ابرساختمانها به یکدیگر خواهد
بود .البته حالتهای دیگری نیز از جمله محدود کردن دسترسی افراد به سیستمهای حملونقل شهری و
بینشهری و انحصاری بودن این سیستمها وجود دارد .آنچه در میان اغلب کالنشهرهای آینده مشترک
است ،وجود ابرساختمانهای چند هزار طبقه و شکلگیری گونهای شهر در فضاهای مسقف و بسته است.
شهرهایی مملو از جمعیت که ساختمان بر روی ساختمان سر میخورد و فضاهای باز یا در تصرف و
احاطه دولتها است یا شهروندان بیتفاوت نسبت به هم از فضا عبور میکنند .در حقیقت از انسانهایی
که نگارش و ارسال نامههای تبریک تولد و سالگرد ازدواج را نیز به مؤسسات واگذار میکنند ،نمیتوان
توقع داشت که در پارکها و خیابانها باهم تعاملی داشته باشند .پیشبینیهای آماری در مورد افزایش
جمعیت شهرنشین جهان بهوضوح در این آثار دیده میشود .ابرساختمانها ،تراکم ارتفاعی ،فشردگی
شهرها و کمبود فضای زیستی شاید واکنشی به همین آمارها باشد.
 فرهنگ شهری :در آینده نیز به روال گذشته ،تغییر سبک و شیوه زندگی و پیشرفتهای تکنولوژیکی،بیش از هر چیز بر تعامالت اجتماعی انسانی و ارزشهای حاکم بر جامعه تأثیرگذار خواهد بود .تنهایی
روزافزون بشر منجر به شکلگیری روابط جدیدی میان انسانها و انسان و هوش مصنوعی میگردد؛ نظیر
روابطی که در فیلمهایی مانند  A.I. Artificial Intelligenceو  Bicentennial Manمشاهده میشود .در
آینده ممکن است همچون فیلم  ،The Ready Player Oneارزشها و موفقیتهای دنیای مجازی بیش
از دنیای واقعی مورد قبول افراد جامعه قرار گیرد .در این میان بیشک سنتها و آیینهای جدیدی نیز
شکل خواهد گرفت .در بسیاری از آثار بهوضوح میتوان تنزل سطح فرهنگی جامعه را در شهر و تغییر
شکل شیوههای تفریح و کاربریهای نوظهور تفریحی ،شکل روابط انسانی و بازتعریف ارزشها و
ضدارزشها مشاهده نمود .در فیلم  ،Gamerیک بازی غیرانسانی که ترکیب واقعیت و مجازی است به
مهمترین سرگرمی شهروندان تبدیل شده است یا بهطور مشابه در اثر  The Running Manنیز تماشای
تلویزیون و یک برنامه سرگرمی مهمترین تفریح مردم است .آنچه در فیلم  Surrogatesدر مورد فرهنگ
مورد توجه است به دغدغه همیشگی بشر درباره نامیرایی و افزایش حداکثری طول عمر اشاره دارد و
بازگوکننده جامعهای است که حداکثر تالش خود را برای حفظ امنیت انسان بهکار گرفته و تا حدی پیش
میرود که کالبد انسانی را در خانه محفوظ میدارد و از کالبدهای سنتزی برای حضور در جامعه استفاده
میکند .آنچه فرد از حضور در شهر و محیطهای شهری و تعامل با سایر انسانها تجربه میکند ،در حقیقتی
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تبیین چالشهای پیشروی شهرهای آینده
با بهرهگیری از تجارب سینمای علمیتخیلی

آمیختهای از تجارب حسی گذشته و شیوههای ذهنی است .در فیلم  The Ready Player Oneنکته قابل
توجه ،بیتفاوتی افراد نسبت به دنیای حقیقی و صرف بیشترین زمان در فضای مجازی و تالش برای
کسب بیشترین درآمد در این فضا است ،اگرچه وجود محلهای مالقات ،پاتوقها و سایر فضاهای مشابه
روزی در شهر ضروری مینمود ،اما به نظر میرسد در آینده کافی است معادل غیرفیزیکی آنها در دنیای
مجازی در دسترس باشد.
 برند شهری :فرهنگ ،تاریخ ،رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی ،منظرسازی مناسب و معماری مسائلیهستند که در برندسازی شهری نقشی مهم ایفا مینمایند زیرا از طریق ترکیب این عوامل با یکدیگر،
تصویری از شهر و مکان بهدست میآید که منحصربهفرد و ماندگار خواهد بود .این رویه اما در فیلمهای
علمیتخیلی به گونهای دیگر رقم میخورد .در فیلم گزارش اقلیت ،شهر در باالترین سطح تکنولوژیکی
خود قرار دارد ،نمایشگرها ،جدارههای دیجیتالی و تبلیغات مهمترین نقاط قوت شهر هستند .عناصری
بصری ،اقتصادی و روانی بیانگر جنبههای متمایز شهر فردا است .در فیلم  1984و Equilibrium
بیشترین تأکید نمادین بر روی قدرت حکومت و ارکان آن و لزوم تبعیت از قوانین است ،در حالیکه
در فیلم  The Giverدر ظاهر ،شهر از همه گذشته خود بریده و اساسیترین عامل هویتساز را در ایجاد
برابریهای ظاهری و تقارن یافته است .در واقع برند شهری ،نگاه جامع به داستانها ،ارزشها ،احساسات
و تصویرهایی است که یک شهر در دل خود نهفته دارد و هویتی است که قابلیتها و ارزشهای متمایز
شهر را در قالب عناصری نمادین به صورت داستان نقل میکند .به نظر میرسد شهرها در آینده بیش
از هر چیز عرصه قدرتنمایی دولتها و حکومتها ،نمایش ناچیزی انسان و محل عرضه آخرین
دستاوردهای تکنولوژیکی باشد و بهعنوان فضایی برای تبلیغات گسترده شناخته میشود .شهرهایی که
بهرغم تفاوتهای جغرافیایی ،از نظر ظاهری بسیار به یکدیگر شباهت دارند.
 عدالت فضایی :مفهوم عدالت و برابری یکی از پرحاشیهترین مفاهیم در طول تاریخ است و زمانیپررنگتر میشود که در مورد فضاهای انسانی نظیر شهرها مطرح گردد .با توجه به پیشبینیهای آماری
درباره افزایش جمعیت شهرنشین جهان در آینده ،شهرها نقش بسزایی در رشد و ارتقای شهروندان و
یا سقوط آنها خواهند داشت .در این زمینه دستیابی به توزیع برابر جغرافیایی براساس نیازها و خواست
شهروندان ،دسترسی به خدمات و امکانات شهری ،فرصتهای شغلی ،مراقبتهای بهداشتی و محیطهای
سالم بیش از پیش اهمیت مییابد .با توجه با تحلیلی که در مورد فیلمهای علمیتخیلی صورت گرفت ،به
نظر میرسد در آینده حکومتها و دولتها تمایل دارند خدمات و امکانات شهری را به قشری خاص
و محدود ارائه کنند و انواع شیوههای یکدست نمودن جامعه از قبیل دستکاریهای ژنتیکی ،کاشت
تراشههای قابل ردگیری در بدن انسان و اقداماتی از این دست نیز در همین چارچوب بهکار خواهد
رفت .نابرابریهای فضایی ،نابسامانی در شیوه استقرار جمعیت در شهرها و توزیع ناعادالنه خدمات از
مهمترین موضوعاتی است که در این آثار به آنها پرداخته میشود .مسئله مهم دیگر در این زمینه ،نحوه
استفاده از تکنولوژی توسط حکومتها است که چگونه فنآوریهای گوناگون در جهت سرکوب اقشار
ضعیف مورد استفاده قرار میگیرند ،بهطوری که تا حد ممکن از ایجاد همبستگی میان افراد و شکلگیری
بحرانهای اجتماعی جلوگیری شود .در حقیقت بسیاری از آثار علمیتخیلی با نمایش طرف تاریک
تکنولوژی و قدرت ،به مثابه هشدار و زنگ خطر عمل مینمایند.
 حاشیهنشینی :اين مشکل شهري صرف ًا مسئلهاي کالبدي و فيزيکي نیست و از عوامل کالن ساختاريدر سطح ملي و منطقهاي و حتی جهانی ناشي ميشود .با توجه به تحلیلها و بررسی آثاری که بهطور
مستقیم و غیرمستقیم به این موضوع پرداختهاند ،در آینده حاشیه به معنای سکونتگاهی غیررسمی نیست
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که دولتها از طریق اتخاذ سیاستهای مختلف توانمندسازی و غیره درصدد رفع مشکالت معیشتی آنها
باشند .بلکه برعکس سکونتگاهی رسمی است که کام ً
ال آگاهانه توسط دولتها و حکومتها نادیده گرفته
میشود .در حقیقت تعریف حاشیهنشینی در آینده با تعریفی که میشل فوکو از آن ارائه کرده نزدیکی
بیشتری دارد .طبق تعریف فوکو« :حاشیهنشینی بازگوکننده وضعیت گروهها و افرادی است که از حلقه
فعال و اصلی یک جامعه رانده شدهاند و بهعنوان دیگری مورد توجه قرار میگیرند» (ربانی.)95 ،1385 ،
این رانده شدن میتواند دالیل مختلفی داشته باشد .در فیلم  Divergentگروهی از افراد که در هیچ فرقهای
موفق نبودند (بیفرقهها) از جامعه طرد میشوند؛ در فیلم  Code 46شهروندی یک شهر امتیاز محسوب
میشود و افرادی که از قوانین شهر سرپیچی کنند یا برای شهر سودمند نباشند بهراحتی از دایره شهروندی
خارج میشوند ،بهطوری که مادامالعمر حق ورود به شهر را نخواهند یافت .در فیلم  Equilibriumحکومتی
دیکتاتور بر مسند قدرت قرار دارد که بر همه ابعاد وجودی زندگی شهروندان نظارت دارد در این جامعه،
مخالفان حکومت و کسانی که قوانین سختگیرانه آن را نقض کنند و یا به دنبال هرگونه آزادیهای فردی
هستند ،در خارج از دیوارهای شهر جای میگیرند .یا در فیلم  Blade Runner 2049دو نوع حاشیهنشینی
قابل بازشناسی است؛ نخست تفکیکی است که در شهر اتفاق میافتد و سطح زمین و ساختمانهای
مخروبه و متروکه محل سکونت افرادی است که در حلقه اصلی جامعه جای ندارند و از حداقل خدمات
شهری برخوردارند ،در حالیکه آسمانخراشهای غولپیکر و آسمان در اختیار دولتمردان و رؤسای
شرکتهای بزرگ چندملیتی است و شهر و هرآنچه در آن است در َید قدرت آنها قرار دارد و حاشیهای
دیگر ،در بیرون از دیوارها شکل گرفته است .جایی که همان حداقلها نیز توسط دولت تأمین نمیشود
و در حقیقت حکومت نسبت به آنها مسئولیتی ندارد .به همین ترتیب در فیلمهای  Gattacaو Allegiant
عامل طرد و کنار گذاشته شدن افراد ،ژنتیک و میزان خلوص ژنتیکی آنها است ،با این تفاوت که در
 Gattacaافرادی که از نظر ژنتیکی معیوب و ناقص هستند از شهر و جامعه کنار گذاشته نمیشوند ،اما
بدون اینکه استعداد آنها سنجیده یا فرصتی در اختیارشان قرار داده شود در مشاغل سطح پایین و کارگری
بهکار گرفته میشوند و از حداقلها برخوردارند درحالیکه در اثر دیگر افراد معیوب ژنتیکی بهطور مداوم
تحت کنترل و مراقبت شهر اصلی هستند بدون اینکه حتی از وجود آن اطالعی داشته باشند .در نهایت
فیلم  Elysiumبا نمایش بهشت افراد خاص جامعه در مدار زمین و عدم دسترسی مردم عادی به آن ،در
حکم راه حل نهایی این تفکیکها و تبعیضها است.
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شهرهای آینده ،به مثابه محصول پيچيده بشري با چالشهايي مواجهاند که چگونگی مقابله با آنها و سپس
راهحلگزینی ،نيازمند بهکارگیری ابزارهایي مختلف و نوین در فضای میان گستره است .در اين میان رابطه
و مراودات بین شهر مدرن و سینما بهعنوان دو پدیده همزاد دنیای معاصر ،آموختههایی منحصر بهفردی
را برای تحلیلگران و تصمیمسازان شهری در خود بسط داده است که خوانش آنها خود نیازمند اتخاذ
روششناسیهای کارآمد است .در این میان ژانر علمیتخیلی یکی از معدود رسانههای فرهنگی عمومی
و فراگیر است که بهطور مرتب در مورد آینده ایدهپردازی میکند .این سینما یکی از تأثیرگذارترین
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اشکال تفکر آیندهنگر در دنیای مدرن است که از طریق روایت داستانهایی در مورد آنچه جهان ،جوامع
و انسان ممکن است با عبور از مسیرهای مشخص به آن تبدیل شوند ،مخاطبانش را به تفکر وا میدارد.
در دوران معاصر ،علمیتخیلی بهطور فزایندهای از پیشبینیهای ساده علم و تکنولوژی فراتر رفته و
نگرانیهایی درمورد آینده ،دولتها ،انسان و جامعه بشری ،فرهنگ ،ارزشها ،اکولوژی و محیطزیست
را با خود به همراه آورده است ،این جریان همه زمینههای مطالعات انسانی را بهکار میگیرد ،ابعاد مختلف
واقعیت را در برگرفته ،آنها را در داستانها و سناریوها ادغام میکند .آینده شهرها نیز یکی از موضوعاتی
است که علمیتخیلی به آن میپردازد .شهرها در واقع زمینه و محیطی برای این داستانها هستند .البته در
برخی داستانها ،شهر با نقشی فعال و حضوری پررنگ ،خود بازیگری در صحنه است که عالوهبر ایجاد
چارچوبی برای وقایع فیلم ،در آنها مداخله کرده و آنها را شکل میدهد.
اگرچه این داستانها در آینده اتفاق میافتند اما عالوهبر ساختارهای خیالی شهری ،شهرها و بناهای
معاصر نیز برای اعتباربخشی به روایت در آنها نمایش داده میشوند .شهرها ابعاد متفاوتی به سینمای
علمیتخیلی میافزایند .گاهی به نمایش جوامع ساختاریافته و منسجم میپردازند که جریان و روند زندگی،
مشابه شهرهای امروزی است .در این شهرها ،خیابان و ساختمان نقشی محوری ایفا میکنند .در این
شهرها ،ترازهای پایینتر خیابان معرف اقشار اجتماعی ضعیفتر 31است و ترازهای ارتفاعی باالتر به
طبقات اجتماعی برتر تعلق دارد .گاهی جامعهای ناکارآمد یا روشهای اعمال ظلم و ستم حکومتها
در آینده را نمایش میدهند و گاهی آرزوهای دستنیافته بشر و آرمانشهرهای خیالی او را در خود
به تصویر میکشند .این آثار ،چشمانداز شهر آینده را در چارچوبی از فاجعهبارترین کابوسها مجسم
میکنند .آرمانشهرهای محصور و خستهکننده ،نظامهای دیکتاتوری ،غارتگران بیگانه ،بردهداری مدرن،
محیطزیست تخریب شده و خشونت بیحد و حصر نمونههایی از آن است .اما در حقیقت پیامی که در
ورای این شهرهای تاریک علمیتخیلی نهفته ،بسیار ساده و روشنگر است؛ اگر بشر نتواند مسیر امروز
خویش را بهدرستی اصالح کند ،به چه آینده عجیب و پیچیدهای قدم خواهد گذاشت.

پینوشتها
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مهران علیالحسابی

1. Modern Times
2. Charlie Chaplin
3. 2001: A Space Odyssey
4. Stanley Kubrick
5. Minority Report
6. Steven Spielberg
7. Darko Suvin
8. estrangement
9. cognition
ال ناشناخته باشد ،امکان درک آن وجود ندارد و چنانچه کام ً
 .10اگر متن علمیتخیلی مربوط به امری کام ً
ال شناخته شده باشد
بیش از آنکه علمیتخیلی نامیده شود ،علمی یا مستند است ،به این علت از دیدگاه ساوین هر دو ویژگی (بیگانگی و
شناخت) باید حضور داشته باشد .ابزار فرمی مهم تعریف ساوین از علمیتخیلی ،نووم است.
11. Robert Anson Heinlein
12. Theodore Sturgeon
13. James Blish, writing as William Atheling, Jr., cited this definition of Sturgeon's from a talk he had given. Blish's article was published in the Autumn 1952 issue of Red Boggs' fanzine Skyhook. Sturgeon
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.14

subsequently complained to Blish that he had intended the definition to apply only to good science
fiction. Atheling (1967). The Issue at Hand. Chicago: Advent. p. 14.
نکته مهم درباره علم در علمیتخیلی ،صحت نیست بلکه ورود به یک گفتمان خاص مادی و اغلب عقالنی است .در
واقع این حقیقت علم نیست که برای علمیتخیلی مهم است ،مهم روش علمی و گفتمان علمی است؛ عملکرد منطقی
یک پیشفرض خاص.
15. Francis Bacon
16. Johannes Kepler
17. Voltaire
18. H. G. Wells
19. Aldous Huxley
20. Bertrand Russell
21. Jim Throgmorton
22. Mark Childs
23. World Building
24. normative
موضوعات آیندهپژوهی :توسعه پایدار ،علم و تکنولوژی ،انرژی ،توسعههای اقتصادی و تجاری ،موضوعات جهانی
و جهانیسازی ،موضوعات سیاسی و اجتماعی ،دموکراسی و برابری و پذیرش گوناگونی انسانی و حقوق انسانی،
بومشناسی و محیطزیست و منابع ،سالمت و رفاه انسانی ،آموزش و ارتباطات ،ارزشها و اخالقیات ،کار ،مذهب،
موضوعات منطقهای و شهرنشینی ،جرم و جنگ ،امنیت و صلح ،نهادهای انسانی ،هوشیاری نسبت به آینده؛ خالقیت
و تصمیمگیری و تأثیرگذاری بر آن ()Marien, 2002, 261-281
میتوان موضوعات علمیتخیلی را در  9دسته کلی تکنولوژی ،علم ،شبهعلم ،دین و جامعه و دولت ،آینده ،زمین
و محیطزیست ،فضایی ،فانتزی و فانتزی علمی ،ترکیبی از عناصر داستانی قرار داد :زیرمجموعه هریک از این
دستهها عبارتاند از :تکنولوژی (هوش مصنوعی ،رباتها و رباتهای زیستی ،شورش سایبرنتیک،)Wetware ،
علم (زیستشناسی مصنوعی و مهندسی ژنتیک و مهندسی بیولوژی ،امکان حیات در سایر سیارات ،میکروبها
و موجودات میکروسکوپی ،علمیتخیلی دنیوی ،مستعمرهسازی ،نخستین مواجهه ،جهش انسانی) ،شبهعلم (آگاهی
اشتراکی ،سیکل معکوس سنی ،زندگی ماورائی ،زمین میانتهی ،هایپرا ِسپیس ،انتقال و آپلود ذهن ،جهانهای چندگانه،
جهانهای موازی ،آگاهی تغییریافته ،ادراک ماورای حسی ،سفر در زمان ،نامرئی بودن) ،دین و جامعه و دولت
(مسیحیت ،نظامهای دینی ،علمیتخیلی مذهبی ،مسائل مرتبط با روابط انسانی و جنسیتها ،دولت جهانی ،علمیتخیلی
نظامی و ارتشی ،علمیتخیلی سیاسی) ،آینده (بایوپانک ،نانوپانک ،سایبرپانک ،آرمانشهر علمیتخیلی ،پادآرمانشهر
علمیتخیلی ،علمیتخیلی آینده نزدیک) ،زمین و محیطزیست (مرگ زمین ،علمیتخیلی محیطی و اکولوژیکی)،
فضایی (تهاجم بیگانگان ،تمدنهای فرازمینی ،سازههای غولآسا یا بزرگتر از جهان ،مرگ فضانورد ،فضاپیمای
نسلی ،تخیل سیارهای ،اپرای فضایی ،توطئه بیگانه) ،فانتزی و فانتزی علمی (تاریخ بدیل ،بازسازی یک تمدن جدید،
ادیسونی ،اکوسیستمهای نامعمول ،علمیتخیلی وسترن ،علمیتخیلی گوتیک ،جاودانگی ،گودزیال ،علمیتخیلی کمیک،
جهانهای گمشده ،تغییر شکلهای فیزیکی ،بزرگ و کوچک شدن فیزیکی ،قهرمانان زن ،استیمپانک ،قرونوسطی
کیهانی ،زنوفیکشن ،مدیا تای این ،علمیتخیلی اسطورهای ،آینده مشترک انسان و بیگانه ،علمیتخیلی در علمیتخیلی،
بازگرداندن بهشت ،آیندهگرایی گذشتگان ،رمانس علمی) و ترکیبی از عناصر داستانی (ساختمان جهانی ،سفرهای
شگفتانگیز ،دنیای زیر آب ،علمیتخیلی جاسوسی ،علمیتخیلی ورزشی ،محیطهای شهری کوچک ،علمیتخیلی
ترسناک ،آخرالزمان ،پساآخرالزمان ،علمیتخیلی کارآگاهی) (Bould & Others, 2009, 453-515; Sanders, 2008:
.)28-228; Cornea, 2007, 30-213
دستهبندی نهگانه توسط پژوهشگران پس از بررسی و مطالعه انواع دستهبندیهای موضوعی آثار علمیتخیلی جهت
سهولت در طبقهبندی محتوای فیلمها صورت گرفته است.
28. conventional
29. Internet Movies Database
سال بازنمایی در فیلم مشخص نبوده و در ویکیپدیا نیز با عباراتی نظیر near future، unspecified، far future، in
 futureمشخص میشوند.
این ضعف الزام ًا به معنای ضعف اقتصادی نیست ،بلکه ضعف در قدرت را نیز نشان میدهد.
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