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   چكیده
 از هنردو  نیمتقابل ا یسبب تاثيرگذار ،یتجربه معمار ییسينما هيتو ما یمعمار ییتوصيف سينما یریناپذیی اجد

ساختمان  کیدارد. انسان  انیجر حرکت و زمان بعد دو در سينما نندهما یمعمار گوناگون شده است. هایجنبه بسياری

 یوجوو جست یبينبنا، پيش کیو ساخت  یدر طراح .کندیم ریمختلف درک و تصو های سکانس در خود ذهنرا در 

. در بررسی آثار سينمایی در طول است یضرور یامر کنند،یکه از برابر آن عبور م هاییتاثيرات متقابل و ارتباط انسان

توجه و  تاثير سبک های هنری به ویژه معماری در آن قابل باشد، که بعد از ورود جریان مدرنيته می تاریخ ظهور این هنر

بررسی ارکان مشترک  به توضيحی اجمالی پيرامون چگونگی تعامل این دو حوزه هنری و بحث است. در این پژوهش ابتدا

با تحليل چند اثر برجسته سينمایی در طول تاریخ سعی در توضيح و تفسير ميان سينما و معماری پرداخته شده، سپس 

در چگونگی تاثيرات متقابل معماری و سينما است و در نهایت  دیدهگرسبک های معماری در دوران مدرن و پس از آن 

تحليلی با بررسی نمونه های  -روش تحقيق در مقاله پيش رو از نوع توصيفیبررسی و تحليل شده است. دوران معاصر 

یجاد فضا و معماری و سينما هر دو به اباشد. در پایان نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده آن است که موردی می

های پس از بررسی و تحليل نمونه پردازند و در فرآیند ادراک فضا، هر دو هنر به اصول مشترکی پایبندند. روح زندگی می

به آنها را در چند بخش فرم، فضا، سناریو، مصالح،  حوزه های اثر پذیریموردی می توان تاثيرات معماری و سينما و نهایتا 

 تفکيک بيان کرد.
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 مقدمه -1
را که این دو رشته به یکدیگر چتلف بررسی شده است تعامل بين سينما و معماری در ادبيات مرتبط بارها از نقطه نظرات مخ     

 لميکهه در آن فه ی اسهتبه عنوان نقطهه تقهاطع یو معمار نمايس نيتعامل ب  آموزندشيوه های جدید دیدن و توليد کردن را می

در سال ههای اخيهر سهينما موضهوع  [1] .کندرا ایفا میمردم  یدر زندگآنها و گنجاندن  یمعمار چرخه های  نقش شکل دادن 

در  است. موجی که خود می توانهدتحقيقات و رساله های بی شماری در سطوح مختلف دانشکده های معماری و شهرسازی بوده 

برای بازبينی تاثير سينما بر معماری قلمداد شود. سينما هنری کامال واضح  -به خصوص در دو دهه اخير –ادامه جنبشی جهانی 

در جهانی مشترک با معماری است. نگاهی به پيدایش سينما نشان می دهد که سينما تنها هنری است که به واسهطه  پيشهرفت 

علم و صنعت به وجود آمده است. هنرهای دیگر مثل نقاشی، موسيقی و معماری از ابتدای زندگی بشهر بهه نهوعی وجهود  بشر در

داشته اند و در طول تاریخ به واسطه نحوه زندگی و نيازهای او تغيير کرده اند. سينما هنر مدرنی است، چنان چه در فهيلم ههای 

چرا که مدرنيته و اندیشه مدرن در زندگی بشر به صورت رسمی در سده هفهده [2]صد سال پيش هم تفکر مدرن دیده می شود،

پس به عنهوان هنهری  قرن بعد بروز و ظهور پيدا کرد 1ميالدی وارد شد و هنر و سينما سال های زیادی پس از آن یعنی حدود 

اقع کالبد معماری بایهد بهه فضها هویهت نيازمند بيانی مدرن است. در و کل گرفته، برای خلق فضای آن نيزکه در دوران مدرن ش

   سينمایی بدهد، بنا براین بنای سينما نمی تواند بوی کهنگی بدهد.

 

 

 

بع: من– تقدم هنرهای مختلف همچون نقاشی و معماری بر هنر نو ظهور سینما)ترتیب زمانی ظهور از راست به چپ(-1 ریتصو

 نگارندگان

 

بهه تبيهين  شناسی مهدرنبه شکلی امروزی و همگام با فلسفه، روان شناسی و جامعه 1960و  1950های از سالنظریه فيلم     

داد که پيش از آن سالها مفاهيم سازنده دنيای فيلميک دست زد. این تالش در بعضی از موارد مفاهيمی را مورد بررسی قرار می

شه بيش از سينما نيازمند توضيح و توجيه بوده است. در معماری تفسير و معماری هميهای معماری صيقل خورده بوددر کارگاه

-تواند از سوی معماران به شهکلی بهیشود. رابطه ميان معماری و سينما میآفریده های معماری جزیی از هنر معمار قلمداد می

و معمهاری فهيلم یکهی از مهمتهرین ها و فيلمسازان و فضاهای مجهازی سهينمایی واسطه پی گرفته شود. الهام معماران از فيلم

در این پژوهش تالش بر آن است تا چگونگی این   [3]موضوعات قابل بررسی در دگرگونی های سی سال گذشته معماری است.

تاثيرات در این دو حوزه به صورت دقيق تری با بررسی آثار سينمایی و تاثير سبک های هنر و به ویژه معماری در آنها تحليل و 

 ود. ارائه ش

 ارکان مشترک در سینما و معماری-2

سينما و معماری هر دو دارای عناصر و ارکان مشترک بوده که تجلی هر یک در این دو هنر به نحوی متفهاوت بهروز و ظههور      

ههر یهک از عوامهل در بسهتر  . در ادامه به بررسی اجمهالیباشد میکند. مهمترین این عناصر شامل؛ فضا، حرکت و پيوند پيدا می

 سينما و معماری پرداخته خواهد شد.

 

اسينم تئاتر موسيههقهی ادبيههات معمهههاری هنرهای تجسمی نقهههاشی  
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 در سینما و معماری "فضا" -2-1
است. سينما با ترکيب عناصری چون رنگ و نور ، زاویه دید و صهحنه ، تهدوین و  "فضا "بنيادی ترین عنصر معماری و سينما     

بهه فضاسهازی مهی زنهد، در  صدا و در جهت ایجاد رابطه ای مستحکم با بيننده خود و تسهيل سفر ذهنی نو به درون فيلم دسهت

بهه فضها معمار معماری ضاسازی خود می رسد و در حالی که جوهر معماری فضاست. در سينما فيلمساز به طور ذهنی به هدف ف

در سينما توهم فضایی از طریق شخصيت پردازی ها، حرکت موضوع و دوربين و تدوین حاصهل مهی شهود. در عينيت می بخشد. 

 يرند.ها و شکل ها، سایه و روشن و تکرار حجم ها جان می گ از ترکيب خطوط ، رنگ ری عنصر فضاحالی که در معما

بحث های زیبا شناختی درباره نقاط اشتراک و انطباق سينما و معماری از طریق مقایسه برخی آثار سينمایی و تبيين آنها بهه      

تاریخ معماری به قدمت تاریخ انسان اسهت. در حهالی کهه تهاریخ سهينما جهز . شودمیگونه تشریح یک کالبد معماری امکان پذیر

محدوده زمانی انسان نوین و مدرن را طی نکرده است. اما در همين مدت زمان اندک و در قيها  بها تحهوشت شهگرف معمهاری، 

 .بر سطحی دو بعدی به اثبات برسهاندتکيه بر توانایی های داخلی ذاتی خود ادعای فضای زمانی معماری را  سينما توانسته است با

سهاخته  "شخصهيت  ". فضا در هر دوی این هنرها به وسهيله متاثر از حق انتخاب تماشاگر است فضا در معماری و سينمای امروز

در دوران مدرن بهه مخاطهب اجهازه داده مهی انتخاب به تماشاگر است. دادن حقمی شود و ویژگی مهم این فضا در جهان امروز ، 

باشهد کهه یک شخصيت با اراده ، انتخاب کند و در واقع این حق انتخاب یکی از اصول بنيادین تفکهر مدرنيتهه مهی شود همچون

در و  [4] تگان اهميت ندارد.کند و دیگر پسند گذشجرات قبول آن را پيدا می، گيردشخص مسئوليت انتخاب خود را به عهده می

 خشهد و ههم او در درک فهيلم و سهينمااین شرایط ، این انسان است که به عملکرد و استفاده از فضها در معمهاری تعریهف مهی ب

مشارکت می کند. در نتيجه معمار امروز سعی می کند بنایی طراحی کند که دعوت کننده باشد و نه مقهور کننده. در سينما نيهز 

استفاده می کند و تماشاگر را مختار می گهذارد کهه درام را خهودش در  1ن خود را از سينما حذف می کند. از شنگ شاتکارگردا

. معماری و سينما هر دو به ایجاد فضها و روح "صحنه بسازد و اگر تمایل داشت با قهرمان یا شخصيت فيلم ، هم ذات پنداری کند

ا ، هر دو هنر به اصول مشترکی پایبندند. مصالح معماری عموما مادی و واقعهی اسهت و زندگی می پردازند و در فرآیند ادراک فض

 [5]مصالح سينما صوری و خيالی . . . 

 

 در سینما و معماری "حرکت" -2-2
در تحليل نهایی شرایط روانی تماشای فيلم در می یابيم که بيننده از طریق سفر ذهنی به درون فيلم است که به درک نههایی      

ز معنا و مفهوم آن می رسد. در حالی که نظاره گر معماری مسافر عينی اسهت و از طریهق حرکهت در درون معمهاری و احسها  ا

ریتم، تداوم و پيوستگی فضاهای آن است که به ماهيت و واقعيت آن می رسد. در نگاهی به تاریخ ایهن دو هنهر در مهی یهابيم کهه 

 های مختلف دستمایه گرفته اند. خالقان آنها برای بيان ذهينت خود از سبک

با تداعی حرکت در تصاویر آغاز شد و ما این حرکت را به گونه ای متفاوت در معماری می بينيم . همان طور که  اریخ سينمات     

در سينما با حرکت دوربين مفهوم و معانی را تداعی می کنيم، در معماری هم معانی و مفهوم با حرکت تهداعی مهی شهوند. ایهن 

کت در معماری از سه جنبه قابل بررسی است: نحوه قرار گيری در ترکيب بندی فضاها و تداعی حرکت ، تزئينات وابسهته بهه حر

 [5]فضاها و معماری و حرکات موجود در آن و نحوه ایجاد ارتباط مردم با معماری و حرکات ایجاد شده.

                                                 
11 longshot 
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ی در فضای مجهازی اسهت. همهان طهور کهه در سهينما حرکت و سياليت در معماری و سينما یکی در فضای حقيقی و دیگر     

حرکت دوربين مفهوم و معانی را تداعی می کند در معماری نيز با حرکت در فضای معماری به نحوه نگرش و رویکرد برنامهه ریهز 

وان از دیهدن و معمار پی می بریم ، تفاوت این دو موضوع در این است که اگر فيلمی بدون معنا و مفهوم به نمایش در آید مهی ته

 [6]از معماری نا مفهوم و بی معنی نمی توان به راحتی ندیدن فيلم عبور کرد. در صورتی کهآن اجتناب کرد 

با بررسی عنصر حرکت در معماری و سينما می توان به این نکته اشاره کرد که این ویژگی در سينما به صورت متحرک بوده      

ستا است و فيلم و سينما دارای حرکهت و جریهان بهوده، ایهن در حهالی بدین معنا که در فضای فيلم و سينما مخاطب ساکن و ای

 است که در معماری بالعکس بوده و مخاطب دارای قدرت حرکت است و اثر معماری ثابت و محکوم به مکان است.

 

 پیوند در سینما و معماری -2-3

 ،نهاآ فنو  فيزیکیذات  به بسته ،یک هر درپيوند  ست. عناصرا  "پيوند" ریمعماو  سينما بين کمشتر جهو مهمترین     

 "راههههههرو"و  "راه" ریمعمادر  فضا پيوند عنصر مهمترین. ندرداربرخو کمشتر ریساختااز  دییاز ودتا حد ليکن ،ستا وتمتفا

 ستد یناز ا یعناصرو   "در"، "دروازه"، "طهاق"سطه وا بهو   "راههرو"و  "راه"دیگهر از  "فضای "بر   "فضا" هراز  وجخراست. 

در  یگرد یترفندهاو  کالسيک شکلدر  نشد محوو  نشد شن، رو  "عبههور"ترتيههب به  سينمادر  مرا ینا شاید د،گير می رتوص

 داریفيلمبر یهاو روش  ماتيکدرا عناصراز  هگا د،شو می نبيا ریمعما عنصر با عينا عناصر ینا هگا. باشهههههد جدید یها ینوتد

از   3"کوبریک ستنلیا" نیداگررکا به 2"خششدر"فيلم  در،  لمثا  ایبر. یدآ می راک بهدو  هراز  ترکيبی هگاو  دشو می دهستفاا

 [5] .ه استشد دهستفاا فيلم ینوتد یا پيوند ایبر ماتيک(درا-  )فضایی ترکيبی عنصر

 
 "در خشش"نقش راهروهای هتل در فیلم  -2 ریتصو

 تبدیل دیعملکر یفضا یک به صرفاو  دهش تهی فضایی زمش تخصوصيااز  یتباطار یفضا نيز ریمعما ثرا یکدر  هگا هر     

 یها صحنهاز  وجخرو ورود و  ها صحنه پيوند عناصر مساله بر وهعال. ساخت هداخو نگکمههههر نيزرا  مثبت هجواز و ریبسيا د،شو

 ییگرد یها مشابهتاز  ینجادر ا موسيقی همچنين و ریمعما ،ينماسدارد،  ساسیا هميتا نيز ها صحنه لیاتو ترکيب ،مختلف

آرام  هنگآ باای  صحنه به تندو  سریع ضرباهنگ باای  صحنه یا هکوتاای  صحنه به بلند صحنه یکاز  حرکت. شوند می رداربرخو

اساسی معماری ارکان  هایها و تفاوتشباهت.ساخت هداخورا  فيلم یک ناموفق یا موفق رساختا ،ستد یناز ا ییگرد دشگر هر یا

 به طور اجمالی بيان گردیده است.و سينما در جدول ذیل 

 انتدوین: نگارندگ -های ارکان اساسی معماری و سینماا و تفاوتهشباهت-1جدول 

شباهت ها و تفاوتها در ارکان 

 سینما و معماری
 تاریخ مصالح ندپیو حرکت فضا

                                                 
2 The shining 
3 Stanley Kubrick 

https://www.google.com/search?q=Stanley+Kubrick&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEnLqipT4gAxzXLzzLXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQDFE5m3LwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjxifTI5cvQAhXCjiwKHQvsCk4QmxMIvQEoATAZ
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 سینـــما

 به طور ذهنی با هدف فضاسازی-

 سينما به مثابه یک پنجره-

 -دادن حق انتخاب به تماشهاگر-

 ساخته شده به وسيله شخصيت

 سفر ذهنی به درون فيلم-

 تداعی معانی و مفاهيم با حرکت-

عههدم وجههود جرکههت فيزیکههی از -

سهينما  –مخاطب )مخاطهب ایسهتا 

 متحرک(

 ی ذهنیارتباط دیدار-

پيوند از طریق عبور ، -

گاههها بيههان عينهها بهها 

 عناصر معماری

ریهههتم: حرکهههت بههها 

ضهههرباهنگ آرام بهههه 

 حالت تند و شدید

صهههوری و 

 خيالی

جز محهدوده 

زمانی انسان 

نهههههههوین و 

 مدرن

 معماری

 عينيت بخشيدن به فضا-

 انسان در فضای محاط-

بههه مثابههه آنچههه پنجههره در آن -

 جای گرفته

-ه تماشهاگردادن حق انتخاب ب-

 ساخته شده به وسيله شخصيت

حرکههت در درون  -مسههافر عينههی-

 معماری

تهههداعی معهههانی و مفهههاهيم بههها -

 حرکت)متفاوت از سينما(

 مخاطب متحرک -بنا ایستا و ثابت-

 ارتباط دیداری فيزیکی-

پيوند از طریق عناصر -

 -راهههرو -کالبههدی :راه

 طاق و... –دروازه 

ریهههتم: حرکهههت بههها -

ه ضهههرباهنگ آرام بههه

 حالت تند و شدید

مههههادی و 

 واقعی

بههه قههدمت 

 تاریخ انسان

 فيلماز  یجدید نسل. ندا پيشرفته ربسياآوری  فن شيفته هاروز یندو، ا هر نددار نيز ییگرد کمشتر جهو یرمامعو  سينما     

گزینند.  می بررا  ریمعما تمکاناو ا فضا با ردبرخواز  ییگرد عنو 4 "نگارستا جنگ" نهایی چو فيلم نبالهدفضایی  یها

 یها شتیو دوری از ز سينما عنو ینا یفانتز مينهدارد. ز یبيشتر رشوو  عمق رت،قد ه،یژو یها هجلو  ،علمی-  تخيلی یسينما

و  باشد شتهروح دا بی عناصراز  تشریحی تتوجها به نسبت یتر دهسا نترجما صحنه که هنددمی زهجاا ،قعيتوا جعوجاا پر

  [5]شود. تبدیل  صلیا هنرپيشه به سطهوا ونبد مينهز

)که خود بر دو نوع البته وابسته بهه  مفهومیکه بنگریم رابطه این دو هنر را خارج از این سه منظر نخواهيم یافت:  از هر دید     

مثال در ریتم، سلسهله مراتهب معرفهی فضها، نهور،  "شکلی"های ایدئولوژیک و... مثال در فضاسازی، اندیشه "محتوایی "هم است: 

مثل حرفه طراحی صحنه، چنان که تهاثير معمهاری بهر  "معماری در سينما"ست: حضور )که باز بر دو نوع ا ارجاعیسکون، ...(، 

مثل برخی بناهای مدرن معاصر، چنان که تاثير سينما بر دیگر هنرها  "سينما در معماری "و حضور  دیگر هنرها نيز یافتنی است

 ها و فناوری دیجيتهالی(رافيک و... )دنيای چند رسانهای معماری، سينما، گافزارهای رایانههمجون نرم ابزارینيز یافتنی است( و 

[7] 

 

 [7] . منبع:-بسترهای تاثیر گذاری سینما و معماری بر یكدیگر -2جدول 

 مصداق نحوه تاثیر رکن

 مفهومی
 سناریو فضاسازی، اندیشه های ایدئولوژیک، محتوایی

 ور، فرم، سکون، ریتم، سلسله مراتب، معرفی فضا، ن شکلی

 ارجاعی
 طراحی صحنه معماری در سينما

 بناهای مدرن معاصر سينما در معماری

 نرم افزارهای رایانه ای معماری، سينما و گرافيک فناوری دیجيتال ابزاری

 

 در ادامه به   ،پس از بررسی و تحليل عناصر و ارکان مشترک سينما و معماری و ماهيت حضور و حوزه اثر آنها در این دو هنر     

جریان های فکری حاکم بر سبک هر دوره معماری و مقایسه پيرامون سبک شناسی در سينما و معماری و تاثيرات آن بر مطالعه 

 آثار سينمایی پرداخته خواهد شد.

                                                 
4 Star wars  
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 مدرنیته در معماری  و تاثیر آن بر آثار سینمایی -3

از شد و بر طبق نظریه برخی اندیشهمندان تها بهه امهروز ادامهه دارد، ميالدی آغ 16که شروع آن از سده  5ورود جریان مدرنيته     

با خود آورد و محصول آن انسان خردباوری شد که در تالش برای یافتن دشیل عقلی برای هر  افکرات و اندیشه های کامال نویی رت

دچار تحوشت شگرف کرده و دستاوردهای  آن را علوم به ویژه معماری نيزمختلف  ورود این جریان در حوزه های [8]باشد.چيز می

ه توجه به مسائل اقتصادی را پس از ورود مدرنيته پر رنگ تر کرد به گونه ای ک ،قابل توجهی پدید آورد، انقالب صنعتی و نتایج آن

باعهث بهروز  از اهداف مهم این دوره شد، در نتيجه توجه به صنعت و تکنولوژی و رشد سهریع آنمنفعت اقتصادی و توليد سرمایه 

ابزارهای جدید توسعه و کمک کننده به چرخه اقتصاد شد و محصوشت توليد شده در مدت زمان کم در مقایسهه بها دوران قبهل از 

بهود. بها  1895مدرن بسيار قابل توجه بود. از دستاوردهای مهم مدرنيته پيدایش صنعت سينما با ورود اولين دوربين هها در سهال 

سيار کم از ظهور این هنر، تاثير گذاری آن در سایر هنرهای مختلف و بالعکس به گونه ای بوده است که وجود گذشت مدت زمان ب

در طول تاریخ هميشه مورد توجه و بحث و نقد قرار گرفته است. بسياری از آثار سينمایی تاریخ ساز به علت نمایش و ارائه تصهاویر 

پرورانده در زمان خود مورد توجه ویژه ای قرار گرفته اند. در این ميهان تهاثير هایی که در ذهن می و آرزوخيالی ذهن بشر و کمال 

به ویژه معماری در ساخت و توليد آثار سينمایی نيز در هر دوره تاریخی و نفوذپذیری این حوزه های هنهری بهر  یسبک های هنر

 شود. فيلم در آن توليد و عرضه مییکدیگر جالب توجه است. در واقع دنيای سينما نمادی از جامعه و عصری است که 

 

 یافته های تحقیق -4

 با ظهور صنعت سینما(  1890مقایسه سبک شناسی در سینما و معماری) از سال  -4-1

با پشهت سهر گذاشهتن و با ورود جریان مدرنيته با سبک آرت نوو )هنر نو ( آغاز شده و  1890سبک های معماری بعد از سال      

معمهاری  و سهبک ههای همچون معماری ارگانيهک مکتب باهاو ، اکسپرسيونيسم و... تا مدرن متاخر دوره های مختلف همچون،

اکنهون در معمهاری ههزاره سهوم معمهاری دیجيتهال و  و های تک اکوتک، دیکانستراکشن، فولهدینگ و ... ،دوران پسا مدرن چون

 -قی از سبک های معمهاری در دوران مدرن)مهدرن اوليههحال آنکه با وجود دسته بندی نسبتا دقيپارامتریک روی کار آمده است. 

تحول سهبک ههای سهينمایی بيهان  مدرن متاخر و دوران پسا مدرن( در صنعت سينما دسته بندی دقيقی از سير – متعالی مدرن

ندی کهرد نشده است. اما با این وجود به طور کل تاریخ سينما را می توان به دو بخش سينمای کالسيک و سينمای مدرن دسته ب

با این تفاوت که سينما وقتی ظهور پيدا کرد که جوامع در حال مواجه شدن با تاثيرات مدرنيتهه و صهنعتی شهدن، از پهيش شهده 

  بودند.

برای شناخت سبک فيلمساز باید فرمی را که برای تصویر کردن کنش های فيلم هایش به کار مهی بهرد شهناخت. فهيلم ههای      

ماجراههایی را کهه در دنيها ر   1890سبکی واقعگرا به کار می گرفت. در دهه  6بود و یا لویی لومی یراوليه یا به سبک واقع گرایی 

می داد با دوربين ثابت ضبط می کرد. محتوای فيلم هایش همان چيزی بود که امروزه در فيلمهای خانوادگی در می یابيم. سهبک 

می بينيم. ایهن فهيلم هها بهه  که شعبده بازی حرفه ای بود7ژ ملی یسررا در فيلم های ژ واقع گرایی، یعنی اکسپرسيونيسم مخالف

 [9].جای ضبط رویدادهای واقعی یا ترتيب دادن موقعيت هایی از زندگی واقعی، می کوشيدند چيزی فی نفسه جذاب بيافرینند

                                                 
5 Modernism 
6 Louis Lumière 
7 Georges Méliès 
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ی تهاریخ ههای اوليههن را درفهيلمفيلمسازان نوگرا از آغاز پيدایش هنر سينما وجود داشتند. رویکردهای پيشرو ایهن سهينماگرا    

بينيم. نوآوری در زمينه تکنولوژی و اندیشه خالق هنری در سينما از خصوصيات سينمای مدرن است. اما آنچه در اینجا سينما می

بهه هایی اسهت کهه کردهای این دو مقوله در فيلمری نگاه به زمان و روایت و کاکند، نحوهزمينه اصلی سينمای مدرن را مطرح می

-اند و درمقایسه با سينمای روایی مرسوم و کالسيک، تجربياتی جدید با رویکردی انتزاعی و سبکطور قطع زمينه داستانی نداشته

در فرانسهه  "آوانگهارد -تجربهی"ههای و پيهدایش فهيلم 1920اند. از این نظر آغاز تفکر مدرن در سينما را می توان سهال گرا بوده

گویی مطرح شد: سينمای فوتوریستی، امپرسيونيستی، نوع گرایش در زمينه های داستان پردازی و قصه دانست. در این دوران پنج

-سازان این دوران به انتزاعدادائيستی ، سورئاليستی و کوبيستی. در این نوع سينما مساله زمان همواره در ابهام بود. گرایشات فيلم

هها بهه حرکهت و پویهایی حرکهت و ریهتم، امپرسيونيسهت[10]وجهود آورنهد.  گرایی نگاهی جدید در هنر سهينما بههگرایی و فرم

ها به خودآگاه و ناخودگاه و تقابهل ها به اشيا، سورئاليستها و دادائيستکوبيست اشينيسم و پویایی ابزار ماشينی،ها به مفوتوریست

ری منظم، متوالی و کالسيک بر مبنای تقهدم و تهاخر پرداگویی و قصهارتباط و ارتباط این دو بر ذهن آدمی تمرکز کردند و داستان

 زمانی رویدادها را به کلی نادیده انگاشتند. 

داد توالی زمانی رویدادها بود. حرکت و فضای بصری و بازی اشيا با ما رابطه بصری تنها مساله که سينما به آن توجه نشان نمی     

ساختند. این دوران را آوانگاردیسم موج اول نام نهادند، در این مان دور میکردند و ما را از موقعيت تثبيت شده زو ذهنی برقرار می

گو کارگردانی شد. این آثار آغاز نگرشی نو بودند تحهت عنهوان آوانگهارد های معمول داستانهای مهمی در مقایسه با فيلمموج فيلم

موج اول که پهس از جنهگ جههانی اول بهه وقهوع  درست همانند آوانگارد ،، یعنی پس از جنگ جهانی دوم50ی موج دوم در دهه

ها به اعتراض بهه ها را در کليه سبکای بود که آوانگاردها فيلمجنگ و بحران ناشی از آن در انتقاد از جهان مدرن به گونه پيوست.

ساختند. با کنار گذاشتن هایی چون به کارگيری زمان در روایت داستانی و داستان پردازی بر مبنای ترتيب زمانی رویدادها قرارداد

 [10]ی زمان و روایت در سينما شکل گرفت.این قرارداد تفکری نو در حوزه

شهکل تثبيهت شهده بهه خهود  (1960)سهال  15ها بعد از حدود در این سال تغييرات .آغاز شد 1945رن از سال سينمای مد     

باعهث آشهفتگی در  60ی ادی سينمای هاليوود در دههای با سينمای پيشين یافت. نظام اقتصگرفت و سينمای مدرن تفاوت عمده

های نو در سهينما در قالهب ژانرههای تهازه وضعيت توليد و اقتصاد حاکم بر نظام توليد سينما شده بود. در این ایام پيدایش اندیشه

ی برخهی متفکهران ههارا چه از نظر هنری و چهه از نظهر سياسهی متهاثر از دیهدگاه 1960های آشکار شد. تحوشت سينمایی سال

نگری، ذههن وانتهزاع و شمردند. از سوی دیگر ورود به قلمرو موضوعاتی خاص از جمله رویابينی، آیندهسينمایی عصر کالسيک می

 [10]بحث زمان و ابهام زمانی در سينما امری جدید تلقی شد. 

شهود. در کهار راهيهابی بهه درون معنهوی و ذهنهی آدمهی آشهکار مهی ،تمایز سينمای کالسيک و سينمای مهدرن، در ههدف      

کهرد. پيشروترین سينماگران کالسيک، باور به نظریه ارسطویی تقليد، واقعيت را همچون نظام نشانه گذاری شده ویژه ای پيروز می

      گرفت. تمایز نمونه کالسهيک جای میو نهایی  "واقعی "عينی سرانجام در پيکر کليتی  هایاز واقعيت یا گریز "انحراف ها  "تمامی

ا تجربه های مدرن دراین نيست که در نخستين، روایت خطی و استوار به زمان گاهنامه ای بود، یا راهی برای دستيابی به ذهنيت ب

نهد. ککند، یا به عبارت بهتر عينيهت را تهابع ذهنيهت مهیوجود نداشت بلکه تفاوت اینجاست که سينمای مدرن واقعيت را رها می

 [11] های مدرن تابع این ابهام است.ی بيان فيلمابهام معنایی گوهر مدرن است. شيوه

تا کنون و جریانات فکری ههر دوره و تهاثيرات ناشهی از آنهها در  1890در ادامه به بررسی تطبيقی سبک های معماری از سال      

های ساخته شده بسهيار در طول تاریخ سينما، فراوانی فيلم)با توجه به اینکه فيلم سازی و سينمای عصر خود پرداخته خواهد شد. 
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ههای ها به گونه ای انتخاب شوند که در دوران خود بيشترین تاثيرگهذاری را داشهته و دارای اندیشههزیاد بوده، سعی گردیده نمونه

 خاص و جریان ساز بوده اند.(

 تدوین: نگارندگان - [12] [13][14][15] [8] بر آثار سینمایی. منبع: مقایسه تطبیقی سبک های معماری -3جدول 
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فیلم نیمـه ،  1شماره  جدولبر اسا   در تحليل فضای معماری و سينمایی و تاثير آن ها بر یکدیگر در نمونه های بيان شده     

و دهه های گذشته پاریس سفر می  روایت یک فيلمنامه نویس هاليوودی به نام گيل پندراست که بين زمان حال در پاریس شب

کند. مخاطب در این فيلم عالوه بهر جهذابيت ههای ژانهر کند و قهرمانان هنری و ادبی خود )پيکاسو، همينگوی و ...( را مالقات می

مشاهده می کند که در آن زمهان معمهاران و طراحهان  را فيلم و داستان آن نشانه های آرت نوو در خطوط و صفحه ها، مبلمان و...

 به دنبال یافتن سبکی جدید که معماری مدرن را ارزش دهد بودند.

ای ترسناک برای بروز شهری های سينما دیگر مکانی برای ابراز شگفتی و هيجان نبودند. بلکه زمينه، کالن 1918س از سال پ     

ای، اکسپرسيونيسهم بها ر چنين زمينههدو  شدمره دیگر ایده ال و کارآمد تلقی نمیرفتند. واقعيت روزها به شمار میانواع نابسامانی

مطـب دکتـر هها از جملهه های آدمی شکل گرفت. نمود معمهاری در ایهن فهيلمپریشیها و روانها، هرا هدف تمرکز بر کابو 

در معروف شهد.  "کاليگاریسم"ها از آن در سينمای آلمان به ( معوج و غير طبيعی بود و با تبعيت موجی از فيلم1919)کالیگاری 

های معمول برای شهرها هزارتو و جنگل بود که این مساله به قول لوته آزنهر های سينمای اکسپرسيونيستی استعارهنخستين نمونه

ههای به بازتاب ههرا  همزماندر هنر و نمادگرایی رمانتيک آلمان نيز ریشه داشت. در نهایت سينما و معماری آلمان در آن دوره، 

 [7]. تاریک این کشور پرداختند هایپنهان در خيابان

گرچه ساختمان های فيلم به نظر می رسد که سبک انتخاب شده خاصی داشته باشهند، امها سهوال و  پنجمین عنصردر فيلم      

رویای فوتوریسم ها است که به وافعيت می پيوندد. فيلم خود در آینده ای دور ساخته شده کهه  23شکی نيست که نيویورک قرن 

باشد که تناسبات غول آسها سيک خوب ها در برابر شياطين را روایت می کند. صحنه آغازین فيلم در نيویورک مییک داستان کال

کشد. اتومبيل های پرنده در هوا، که در مقابل آسمان خراش ها نوفهه ایجهاد مهی کننهد. و عجيب را در مقيا  کالن به تصویر می

پهر جنهب  و خارج آن معنا که در شهر نیبه ا ،را به یکدیگر متصل می کنند ميعظ های  سازه نیا که حد و حصر یب پياده راههای

 و جوش است.

را بهه تصهویر کشهيده اسهت طبقه زحمتکش  نخبگان وبين کنترل  ندهیآ 8شنگ تزیفر یليتخ یشاهکار علم ليناو متروپلیس     

 و مهرج جشدید و ههردرگيری  باعث کنان آن کهميان سهامداران کارخانه و کار دایه می بکح داستان پيرامون مرد جوانی است طر

از  -گری کند  در متروپوليس که در بردارنده المان ههای سهایر سهبک ههای معمهاری مهی باشهدميانجیشده است، بين دو گروه 

ز آنها دیدن کهرده ا 1924شنگ به شدت تحت تاثير برج های نيویورک با سبک آرت دکو بوده که در سال -گوتيک تا فوتوریسم ها

 بود. نشانه های صنعتی شدن که به شدت در حال تغيير بافت اجتماعی اروپا در دهه های اخير بود.

تعـادل همان طور که تشخيص و دیدن معماری فاشيستی با چشم به صورت ظاهری کار ساده ای نيست ، این بر روی فهيلم      

فتن و اجرای اشکال قطعی است. در برابر تنوع و غنای معماری مدرن آلمان، معماری فاشيستی  به دنبال یانيز تاثير گذاشته است. 

 تهوان یافهت.ای نمهیفاشيسم چيز چندانی در چنته نداشت و عالوه بر آن عمهر کوتهاهی داشهته و آثهار مانهدگار و تعيهين کننهده

و خواههان  کهرد اعالم یقانون ريات را غاحساس ياناورول ایالتنخبگان در  یبه عنوان مجر  ،9کریستين بيل ،تعادلستاره فيلم 1]6[

آغاز  شهر جنگ زده کی یشهرقلعه مانند در اعماق خرابه ها قیخود را از طر نبرداو  شد. کاراکتر اطاعت محض از شهروندان خود

معمهاری  آلمهان شهرقی و همچنهين بهاقی مانهده یهداراپستفاده از ساختمان ههای ضهعيف و نا. فيلم ابتدا در برلين به منظور اکرد

تصویربرداری شد. این معماری در یهک مقيها  غيهر انسهانی، بها تزیينهات کهم و   40و  30فاشيستی از سلطنت نازی ها در دهه 

                                                 
8 Fritz lang 
9 Christian Bale 
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دهه پنجاه بدترین زمان در تاریخ سينمای ایتاليهای رهاشهده از  طراحی شده با تقارن شدید و سرسخت و نظم دقيق بنا شده است.

من وقهایع را "کند:  بيان می« فقير اما زیبا » ، کارگردان فيلم10است. دینو ریزی "واقع گرایی صورتنو  "فاشيزم، موسوم به دوران

 "تر نشهان داد.کنم. از نظر من نه تنها نمایش حقيقت مهم است، بلکه باید کوشيد آن را هر چه عریانآنطور که هستند ترسيم می

هها بهر صائب سياسی و اجتماعی است. از دیهدگاه فضهایی تمرکهز ایهن فهيلمدر واقع در این سبک شهر برای آنان هزارتویی پر از م

ین بخش از معمهاری فاشيسهتی ا[7] همسایگی است، همسایگی فضاهای خصوصی با نيمه عمومی، و نيمه عمومی با عمومی است.

و روستاگرایانه و عامه پسهند های سنتی با انگشت گذاشتن بر جنبهانگاری در طرح یا مردمی بوده که با نوعی ساده "خلقی"سبک 

 [16] های روستایی تمایل داشت. به احيای فضاها و نماهای خانه

سبک معماری بروتاليسم، در مدت طوشنی در راستای هزینه های کم ساخت و ساز، فروپاشی شهر و تجربه اجتماعی شکسهت      

در  چگهونگی گذشهت یهک روز منعکس شده است که ددرٍخورده  و در راستای آن بوده است. این نقطه نظر به طور قطع در فيلم 

دنبال ميکند. تقریبا تمام فهيلم در  را(11سازمان اجرای قانون مبارزه با جرم و جنایت در جامعه ای که شرایط آن بد است)دیستوپيا

،تصهویربرداری شهده که برج عظيمی از آپارتمان ها است که می توانند بهه تنههایی یهک شههر باشند 12مجموعه مسکونی پيچ تریز

 .است سميدر سبک بروتال اجرا شدهيمت ارزان ق یمسکن اجتماع ادآوریگر عمدا ساخت و ساز سرکوب است.

توصيف نوعی ترکيب انسان/ ماشين است که بتواند دوره های طوشنی را  20قرن  60سایبورگ) سایبرنتيک ارگانيسم( در دهه      

نمونه ایهن رابطهه  ماتریكسد.. فيلم پردازای است که به ارتباط بين کامپيوتر و انسان میدر فضا تحمل کند، یک علم ميان رشته

است. سایبورگ مرزهای اساسی ادراک به ویژه ، مرزهای ميان ذهن و جسم، بشر و غيهر بشهر، طبيعهی و مصهنوعی، دنيهای درون 

ههایی ماننهد ههایی کهه در فهيلمو نسهخه بهدل ههاکنهد. سهایبورگی و تکنولوژی را دوباره ترسيم یا حذف میسشنابيرون، زیست

های دیوید لينچ به مرزهای مهبهم انسهان پسهامدرنی اشهاره داردکهه در دنياههایی در ههم شوند. فيلمورو بليد رانر دیده میترمينات

کهه بهه وضهعيتی  ای استبر به گونهیآميخته حضور دارد و ميان دنيای حقيقی و مجازی مرز قابل تشخيص وجود ندارد. فضای سا

واسطه ایجاد کنند. معماری مجازی به تهامين شوند تا یک زمان واقعی آنی و بیفشرده میرسيم که در آن زمان و مکان در هم می

ههای متهداول های محهيط و روشبنيانی برای ترکيب تجسم و طراحی به کمک فناوری واقعيت مجازی با هدف کاهش محدودیت

 ی کالبدی و خلق یک مکان مجازی کهاربردی.سازی معمارپردازد. این پدیده شامل دو هدف است : شبيهبرای طراحی معماری می

[8] 
معماری دیجيتال یا پارامتریک بيش از اینکه یک سبک در معماری باشد یک تکنيهک در معمهاری اسهت. یهک توانمنهدی در      

میـرا  ترسيم و ارائه ایده های معماران در فرایند خالقانه آنها می باشد که آنها را در مدل های دیجيتالی بيان مهی کننهد. فهيلم 

، ترون اصلی را دنبال ميکند، در حالی که هر دو فيلم بيانگر داستان یک برنامه نویس کامپيوتر است که به دنيهای دیجيتهال ترون

بحث پيرامهون سهوالهای طراحهی و کمهال در دنيهای  و توسط کارگردان با آموزش معماری این تفکر سرانجامفرستاده شده است. 

می شود. زیبایی و ظرافت ميراث ترون با فرم ههای ارگانيهک سهيال و سهطوح تميهز و  رائهن، االکترونيکی شکل پذیر بی پایان ترو

  دقيق به طور بصری شبيه طراحی های پارامتریک در پروژه های دنيای واقعی می باشد.

                                                 
10 Dino Ritzi 
11 Dystopia 
12 Peach trees 
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آن بهر فضها و  های مختلف و تاثيرات آن در فيلمسازی، نباید از سينمای مستند و چگونگی تاثيردر این ميان و در خالل سبک     

های گوناگون فيلم مستند، تماشاگران را در تجربهه کند چگونه تکنيکاش عنوان میدر مقاله 13تجربه معماری غافل بود. تيم بنتن

سهاز دهد که فيلمی را نشان مینهای گوناگوکند. وی راهمعمار از خلق یک تصور و رساندن آن به یک واقعيت سه بعدی شریک می

های هر مکان را به تماشاگران منتقل کنهد. به فضا، انسان و جهان و دانش او از تاریخچه، عملکرد و ویژگیمعمار تواند احسا  می

اش چگونگی تبلور معماری در تصاویر متحرک است. با نگهاهی عميهق بهه کارنامهه معمهارانی و چالش اسا  14مثال او لوکوربوزیه

یابيم، چنان که گویی با بههره از های سينمایی میها را بسيار تحت تاثير تجسم، آن16و کریستين دوپورتزامپير 15همچون ژان نوول

انهد. از ایهن های کارشهان از زبهان سهينما سهود جسهتهاستعارات تصویری و منظرهای بدیع، برای بيان هدف، الهام، مفهوم و ریشه

هها پهی ه تاثير معماری بر طراحی مکان و صحنه فيلمشویم بلکه بيش از پيش بای سينما واقف میدیدگاه نه تنها به اهميت رسانه

در بسياری از کشورها آغهاز شهد.  1920ها وشهرها در اواسط دهه های مستند درباره معماری ساختمانساختن فيلم [7] بریم.می

فریهد گيهدیون، آميز بين سينما و معماری بيشتر هدف آموزشی داشت. نظریه پهردازی معمهاری، زیگالبته این همزیستی مسالمت

ههای معمهاری مهدرن را تواند همهه جنبههعکس نمی "گفت: 1992های پساک کار لوکوربوزیه و پيرژانره در درمراسم افتتاح خانه

. ایهن عبهارات بهه "تواند معماری مهدرن را قابهل درک کنهدکامال دربرگيرد. این کار به حرکت چشمان نياز دارد و فقط سينما می

 [7] .نه سينما برای معماران مدرن استخوبی گویای اهميت رسا

 بحث پیرامون یافته های تحقیق -5

. تاثيرات حاکم بر سينما و صنعت فيلم سازی از سبک معماری هر دوره مالحظه مهی شهود 3شماره  جدولاز بررسی و تحليل      

بر شهرهای آینده و ماشينی شهدن  های آنان مبنیميالدی، با ظهور جنبش فوتوریست و اندیشه 19در این ميان در دهه دوم قرن 

رونهق گرفهت، و های ملهم از این دیدگاه همچون: عنصر پنجم، دنيای آب و جنگ ستارگان،  بهيش از قبهل همه چيز، ساخت فيلم

ولوژی ها بود که برای اولين بار ابزارهای تکناین فبلمها بعدها به عنوان نقاط مهم تاریخ سينما نيز معرفی شدند چرا که در ان فيلم

که همواره در ذهن انسان به عنوان آرمان بوده شکل عينی به خود گرفته و بر پرده سينما نمایش داده شدند و در واقع اهميت این 

سازی همچنهان مسهير خهود را بها داد. صنعت فيلمها در آن بود که تصویری از آینده را برای مخاطبان در سه بعد نمایش میفيلم

هایی مثهل بروتاليسهم و ... کهه داد و تاثير گذاری معماری بر آنها نيز به صورت محدودی در سبکف ادامه میهای مختلتوليد فيلم

ههای معمهاری در دوران مهدرن های بعد با ظههور سهبکتوضيح داده شد در بخش قبل، قابل مشاهده است، اما در سال ها و دوره

ایتا معماری دیجيتال، تاثيرات قابل توجهی بهر شهيوه و سهبک صهنعت ک و نهيتبرنیهمچون فولدینگ، دیکانستراکشن، سامتاخر، 

های ها و استفاده از المانهای ساخته شده بر اسا  تفکرات این سبکدهه اخير تعداد فيلم 3ای که در طی سينما داشت، به گونه

چگهونگی تهاثير  "ای بها عنهوانر مقالههمان طور که دپررنگ گشته و فزونی یافته است. سازی بيش از گذشته اساسی آنها در فيلم

کنهد، بسهياری از دانهش آموختگهان بيان مهی 17سابرینا سانوتز " سازیگذاری فارغ التحصيالن معماری بر صنعت فيلم و انيميشن

ازی ای و دیجيتال )در رشته معماری( در طراحی و انيميشن سهگيری از ابزارهای رایانههای خود در بهرهرشته معماری ،توانمندی

ههای ههای برنهده جهایزه اسهکار، فهيلمهای ویهژه، فهيلمسازی همچون جلوههای مختلف فيلمرا وارد دنيای فيلم  کرده و در بخش

 [17]اند. و... از آن بهره جستهتجسمی 

                                                 
13 Team Benten 
14 Le Corbusier 

15 Jean Nouvel 

16 Christian de Portzamparc 
17 Sabrina Sanotz 
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 های مهم ساخته شده در هر دورهتعداد فیلم-1نمودار 

 

 نتیجه گیری -6

پردازند و در فرآیند ادراک فضا، هر دو هنر به اصول مشترکی پایبندند.  ما هر دو به ایجاد فضا و روح زندگی میمعماری و سين     

اگرچه در معماری های اخير نيز مهواردی از قبيهل فهرا  .مصالح معماری عموما مادی و واقعی است و مصالح سينما صوری و خيالی

اه پر پيچ و خم خيال و تصهور را بهه سهختی مهی پيمایهد و وجهوه مشهترک رنيز  سطح ، فرا فضا و واقعيت های مجازی ، معماری

معماری و سينما در استفاده از ابزار نوین دیجيتالی برای عينيت بخشيدن به تصورها و تجربه های ما از فضای شهری نيز بهر ههيچ 

ار ميکند، جذاب ترین پيونهد هنهری ر  مهی وقتی معماری به عنوان عام ترین شکل هنر با سينما ارتباط برقر.کس پوشيده نيست

 .دهد

در باش توجه شود می توان نتایجی از آن دریافهت کهرد. بها در نظهر گهرفتن  3جدول از داده های  اگر به نمودار فراوانی شماره      

و قرار دادن آنهها در  ها از دیکانستراکشن تا معماری دیجيتال و پارامتریکهای مشابه و توسعه یافته سبک نقاط مشترک و اندیشه

هها بهيش از سهایرین های ساخته شده تاثيرگذار در صنعت سينما در این سهبکتر می توان گفت تعداد فيلمیک دسته بندی کالن

و مخهاطبی کهه  تا کنون در جریان بوده و پيوسته در حال توسعه است و در واقهع تمایهل فيلمسهاز 1990های باشد که از سالمی

، بها ظههور سهبک 1940-1920ت به این سمت گرایش پيدا کرده است. )چنانکه در دوره های گذشته در سهالهای تماشاگر آن اس

ههای جدیهد سازی در این ژانر رونق زیادی گرفت و در نگاه کالن تر شاید بتوان گفت، سبکاکسپرسيونيسم به ویژه در آلمان فيلم

هها در صهنعت سهينما قابهل توجهه لذا در ادوار مختلف توجه در این زمينههباشد، های اکسپرسيونيستی میگونه نوین شده اندیشه

 است.(

سهازی بها ابزارههای خهود ها و نمونه های بيان شده مشاهده شد، معماری تاثير خود را در صنعت فيلمهمان طور که در تحليل     

گذاشهته اسهت. ایهن هنهر  ا و محتوایی و سهناریوهدر شکل و همين طور در اندیشه ها و ...ها، جدارهنور، مصالح، بافت، سایه ؛چون

ای به اوج رسانده است و به واسطه همين ابهزار توانسهته سال از تولد آن به گونه فزاینده 120نوظهور را به سرعت با گذشت حدود 

و وجود بعهد سهوم  پرورانند به تصویر بکشدتصاویری از شهرها و جهان آینه که طراحان معمار به عنوان یک ایده ذهنی در سر می

کند و در واقهع ایهن تهاثيرات دو سهویه در ایهن دو ها کمک میبه فرم و شکل دادن این کانسپت "حرکت"در صنعت سينما یعنی 

سازی های هنری بر صنعت فيلمگيری از سبکای است که ابتدا معماری به علت قدمت و پيشينه تاریخی خود و بهرهحوزه به گونه
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تاثير گذاری این دو حوزه بهر  آید.های ویژه خود به خدمت معماری میاشته و سپس سينما با استفاده از قابليتتاثيرات خود را گذ

 قابل بازشناسی استها ، سناریو ... یکدیگر را می توان در بخش هایی مانند فرم،فضا، نور، مصالح و سطوح و جداره

 

 تدوین: نگارندگان –سازی  های آن در صنعت فیلمحوه اثر معماری و سبکجمع بندی و تحلیل ن -4جدول 

 نحوه اثر ویژگی

 فرم

شوند و بهه دنبهال القهای در ژانر درام ساخته میهایی که های افقی و شیه شیه )سبک فولدینگ( در طراحی صحنه فيلمگيری از فرمبهره-

 باشند.حس آرامش در مخاطب می

ههای وحشهت صحنه ایجاد و القایدیکانستراکشن( در -های تيز یا غير نرم و غير متعارف)سبک اکسپرسيونيسمو گوشهها استفاده از فرم-

 های تخيلی و ترسناکدر ژانر فيلم

در  ههاو ساختمان های متقارن، یکپارچه، بدون تزیينات و جزیيات)سبک بروتاليسم و فاشيسم( در طراحی فضاهای شهریاستفاده از فرم-

 های فلسفی کاراکترهاها و نااميدیهای در ژانر درام، با یا و یا فيلممربوط به فضاهای پس از جنگ  ،های در ژانر خشونت لمفي

 فضا

در طراحهی صهحنه و ميزانسهن در استفاده از فضاهای داخلی و جزیيات و تزیينات و هنرهای دارای ظرافت )سبک آرت نوو و آرت دکهو( -

 زی مربوط به دوران کالسيک بوده و نيازمند مبلمان و جزیيات طبيعی و غير انتزاعی می باشند.هایی که فضاسافيلم

، عهدم تقهارن، فهانتزی کهردن محهيط، ایجهاد مانندی)همچون آثار گائودی( در فضاسازی تهای معماری اکسپرسيونيساستفاده از ویژگی -

خواهند داستان فيلم به صورت مسهتقيم و هایی که نمیيزانسن فيلم، خطوط دارای اعوجاج در طراحی صحنه و مهيجان و حرکت در فضا

واضح برای مخاطب عنوان شود و کارگردان به دنبال ایجاد حهس تعليهق در فضها و زمهان فهيلم ، سهردرگمی مخاطهب در جریهان فهيلم ، 

 دو پهلو بودن، می باشد. و های مختلف از سناریو ارائه شدهبرداشت

عماری هزاره سوم )پرش کيهانی، فولدینگ ، سایبورگ( همچون، پرش از یک سطح به سطحی دیگهر، دگردیسهی های مگیژاستفاده از وی-

  هاوب ضوابط جهان کنونی در ساخت و توليد فيلمچارچبودن و خود تغييری، عدم توقف در پروانه وار، غير قابل پيش بينی 

 سناریو

 محتوا

های نشهان ماشينی و غير سنتی با المانریسم در معماری شهرهای آینده و فضاهای شهری بهره گيری از اندیشه و تفکرات جنبش فوتو -

هایی که در ژانر تخيلی نوشهته در فيلم و ...( در آسمان های حرکتیمسيرای، های عظيم، آسانسورهای شيشهدهنده این اندیشه)ساختمان

 اتوپيا انسان است. از شوند و یا نگاه کارگردان تصویر سازیمی

هها گيری از محتوای شیه شیه بودن در سهبک فولهدینگ در طراحهی سهناریو فهيلمبهره گيری از سبک ها در مفهوم به عنوان مثال بهره -

( ایهن lostو یا در سهریال شسهت ) های مختلف خواب ارائه گردیده است.( که این مفهوم در بيان شیه inception)"دریافت"مانند فيلم 

به گونه ای کهه  و فضای فيلم را دچار ابهام و تعليق نموده است های مختلف شک گرفته استی موازی و متقاطع در شیههامفهوم در زمان

  ها( بر دیگری ارجحيت ندارد و همه چيز در کنار هم است و منطق دو ارزشی از ميان رفته است.هيچ اندیشه ای)هيچ یک زمان

 مصالح

هایی که با محتوای فقهر و های فيلملح بدون پرداخت همچون بتن)در سبک بروتاليسم( در نمایش صحنهمصا هایی باساختمان استفاده از-

 شوندساخته می های کم درآمد و یا مسکن کارگریزندگی

-های آلومينيومی و تيتانيوم )صهنعتی شهدنهایی با مصالح آهن و شيشه، مصالح نوین همچون ورقها و الماناستفاده غالب از ساختمان-

 هایی با محتوای فناوری، نگاه به آینده و مصادیقی از این دستمعماری دیجيتال( در بيان فضای شهری و محيطی فيلمتکنولوژی، 
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