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پیش گـفتار  مترجـم

“مـن بایـد ایده هـای خـوب تولیـد کنـم و فکر می کنـم اگر از من خواسـته شـود که یک دنیـای جدیـد طراحی کنم، 
آن قـدر دیوانه هسـتم که قبـول کنم.”

زی ـیووانی باتیستا پیراـن ج

جیووانـی باتیسـتا پیرانـزی )1778ـ1720( شـاید آغازگـر مسـیری باشـد کـه آن را با نام های معمـاری رادیـکال، معماری 
مفهومـی1، یـا معمـاری خیالـی2 می شناسـیم. در اینکـه چقـدر می توانیـم بـه ایـن برچسـب ها اطمینـان کنیم، کمـی تردید 
وجـود دارد. زیـرا پرسشـی کـه مطـرح می شـود ایـن اسـت کـه اگـر معمـاری ای رادیـکال یـا خیالـی نباشـد، آیـا اساسـاً 
معماری اسـت؟ در طـول تاریـخ معمـاری یـا دسـت کم در طـول سـیصد سـال اخیـِر ایـن تاریـخ، بوده انـد معمارانـی کـه 
بـا واقعیـت دنیـا کنـار نیامده انـد. آن هـا بـا ترسـیم های خـود، واقعیت هـای دیگـری را بـه تصویـر کشـیده اند و واقعیـت 

موجـودی را کـه نمی پسـندیده اند، تـداوم نبخشـیده اند. آن هـا دنیاهـای جدیـد و ناموجـودی را متصـور شـده اند. 
ایـن دنیاهـای ناموجـود و غریـب را در مجموعـه ی پروژه هـای پیرانـزی می تـوان دیـد. منظور از پـروژه، پـروژه به معنای 
یـک اثـر نیسـت. منظـور مجموعـه ی ایده هـای مشـترکی اسـت کـه در قالـب یک یـا چند اثـر، به یـک پـروژه ی فکری 
شـکل می دهنـد. در مجموعـه ی مناظر رم3 که منبـِع اصلِی درآمد و گـذراِن زندگی پیرانزی بـود، در مجموعه ی زندان ها 
کـه کتـاب پیـش رو بـه آن اختصـاص دارد، در طـرح او بـرای کامپـو مارتزیـو4 کـه در آن مجموعه ای از سـاختمان های 
بـا اسـتفاده از قطعـات بازیافتـی از کاوش هـای  خیالـی در بسـتر کامپـو مارتزیـو چیده شـده اند، در گلدان هایـی کـه 
باستان شناسـی اش سـر هم کـرد، در مجموعـه ی طرح هـای نامتعـارف و عجیبـی که برای چند شـومینه ترسـیم کـرد و در 
نهایت در طرح بازسـازی کلیسـای سـانتا ماریا در آونتینو5، اصول متعارف و تثبیت شـده زیر پا گذاشـته شـده اند و دنیای 

شـده اسـت.  جدیدی ایجاد 
پیرانزی یک گراورساز بود. اما آرزوی همیشگِی او این بود که به عنوان یک معمار شناخته شود. برای فرهنگ ایتالیا در 
سـازنده6  قـرن هجدهـم با وجود برداشـت های رایجش نسـبت به حرفـه ی معماری و نقش معمـار به عنوان یک استادکار 

1-  Conceptual
2-  Visionary
3-  Vedute di Roma
4-  Campo Marzio
5-  Santa Maria In Aventino
6-  Master Builder
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)بـا دانـش لیبـرال(، احتمـاالً بسـیار دشـوار بـوده کـه یـک گراورسـاز را در جایـگاه یـک معمـار بـه رسـمیت بشناسـد. 
دربـاره ی جزئیـات زندگـی پیرانـزی اطالعـات ضد و نقیضـی وجـود دارد. بـرای نمونـه روشـن نیسـت کـه او یادگیـرِی 
گراورسـازی را پیـش از رفتـن بـه رم و در ونیـز آغـاز کرد، و یا پس از سـفر بـه رم. بعضی از مورخان بر ایـن اعتقادند که 
او در فقـری همیشـگی زندگـی کرد و از دید برخی دیگر، مجموعه ی مناظر رم درآمد بسـیار خوبـی برای او ایجاد کرد. 
بـا ایـن وجـود، نکتـه ی مهـم این اسـت که پیرانـزی در ایـن گراورهـا وضعیت موجـوِد رم را بـا خیال خـود ترکیب کرد 
و تصاویـری آفریـد کـه در واقعیـت ریشـه داشـتند، امـا از آن فراتـر می رفتند. ایـن گراورها اروپـا را درنوردیدنـد و تاثیر 
زیـادی بـر گراورسـازی و نیـز برداشـت مردمـان غیرایتالیایـی از رم ایجاد کردنـد. چنـان کـه گوتـه1 کـه رم را از طریـق 
گراورهـای پیرانـزی شـناخته بـود، پـس از سـفر به ایتالیـا و دیـدار از رم و منطبق نیافتن آن با شـگفتی های موجـود در آن 

گراورها، دچار سـرخوردگی شـد. 
کتابـی کـه در دسـت داریـد، مجموعـه ی گراورهـای زندان هـا را در خـود دارد. ایـن مجموعـه نخسـتین بـار در حـدود 
1745 در قالـب چهـارده گـراور و در تعـداد انـدک منتشـر شـد. در سـال 1762، پیرانـزی ایـن مجموعـه را بازبینـی کرد و 
دو گـراور دیگـر بـه آن هـا اضافـه کـرد. ایـن گراورهـا در روزگار خود بـا اسـتقبال روبه رو نشـدند. عدم موفقیـت تجاری 
آن هـا بـا در نظر گرفتـِن ویژگی هـای هنـری و فرهنگـی ایتالیـا و به ویـژه ونیـز در آن زمـان، موضـوع عجیبـی نیسـت؛ در 
زمانـی که پیرانزی این گراورها را می کشـید، هنرمندانی بسـیاری مشـغول کشـیدِن گراورهایی با مناظر محبـوب ]مردم و[ 
گردشـگرانی بودنـد کـه از نقـاط مختلـف بـه ایتالیا می آمدنـد. زندان هـا بـا وجـود عـدم موفقیـت در روزگار خـود، بـه 
شـکلی غیرقابـل تصـور بـر دنیـای هنِر پـس از خود تاثیر گذاشـتند و منبـع الهامی بـرای نویسـندگان، طراحان، معمـاران و 
فیلم سازان شـدند. پله هـای متحـرک مدرسـه ی هاگوارتز2 در مجموعـه ی فیلم های هری پاتر3 اشـاره ی روشـنی به پله های 

گراورهای پیرانـزی دارد. 
زندان هـای پیرانـزی فضاهـای پـرواز خیـال و در عین حال مکان های ناممکنی هسـتند؛ سـاختارهای تودرتویـی که با زیر 
پـا گذاشـتِن اصول معماری کالسـیک شـکل گرفته اند. ایـن سـاختارها گاه دارای تضادهای فضائی هسـتند؛ مثل پلکانی 
کـه بـه طـور همزمـان روی دو صفحه قـرار دارد. این فضاهـا فاقد دیوارهای بیرونی هسـتند و امکان تعیین بیـرون و درون 
را از بیـن می برنـد. گاه از میـان بازشـوهای کوچکـی کـه نشـان داده می شـوند، تصویـری از بخـش آشـنایی از شـهر رم 
دیده می شـود. امـا هیـچ دلیلـی وجـود ندارد کـه این تصاویـر، نشـانه ای از پایان زنـدان در آن نقطه باشـند. ابـزار و آالت 
شـکنجه در جای جـاِی ایـن فضاهـا دیـده می شـوند؛ امـا به اسـتثنای یک مورد، اشـاره ی مسـتقیمی به شکنجه نمی شـوند. 
نمایـش غیرمسـتقیِم ایـن ابـزار و سـایه های نامشـخص انسـان هایی کـه گاه و بیـگاه دیده  می شـوند، تـرس مبهمـی بـر 

1-  Goethe
2-  Hogwarts
3-  Harry Potter
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ایـن فضـا حاکـم می کننـد. کـه بـر ایـن فضـا حاکـم اسـت. زندان هـای پیرانـزی قـرار نیسـت سـاخته شـوند، نمی تواننـد 
ساخته شـوند. آن هـا دنیـای جدیـدی هسـتند کـه ریشـه در واقعیت دنیـای زمان آفریننـده ی خـود دارنـد و در عین حال، 
می رونـد. ایـن زندان هـا بازتابـی هسـتند از دنیایـی کـه پیرانـزی خـود را در آن می دیـد؛ زندانی بـدون دیوار،  از آن فراتر 
بـدون نیـاز بـه دیـوار. زیرا آن سـوتر از آن چیز دیگـری وجود ندارد. تا هسـت، همین زندان اسـت؛ سـاختارها و تاق های 

تودرتویـی کـه تـا بی نهایـت تکـرار می شـوند و امـکاِن گریـز از آن ها وجـود ندارد. 
در سـاعات پایانی زندگی پیرانزی، اطرافیانش از او خواسـتند که دسـت از کار بکشـد و اسـتراحت کند. اما او نپذیرفت و 
آن طـور کـه در گزارش هـا آمـده، لحظات آخـر زندگی خود را با کار در میان ترسـیم ها و صفحات مسـِی گراورهایش 

سپری کرد. 

اییز 1396 ویان روحـی، ـپ ـپ
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یادداشت ناشر انگلیسی

تـا جایـی کـه مـا می دانیـم، تصاویـر گراورهای مجموعـه ی زندان هـای  پیرانزی1 کـه در این کتـاب آورده شـده اند، جزء 
باکیفیت تریـن کارهایـی هسـتند کـه تـا امـروز در یـک مجموعه ارائه شـده اند. باعث خوشـحالِی ماسـت کـه در اینجا از 

افـراد بادانشـی کـه عالقـه و همکاری شـان در طـول چنـد ماه منجـر به تولیـد این کتاب شـده، سپاسـگزاری کنیم. 
شـفافیِت فوق العاده ی تصاویر این کتاب از اینجا ناشـی می شـود  که نسـخه ای که این تصاویر از روی آن کپی شـده اند، 
از روی گراورهـای اصلـی، به ویـژه نسـخه ی موجـود در مجموعـه ی لسـینگ جـی. روزنوالـد2 در گالـری ملـی هنـر در 
واشـنگتن دی.سـی برداشـته شده اسـت. عالقـه ی شـخصِی آقـای روزنوالـد بـه ایـن پـروژه بـرای همـه ی مـا الهام بخـش 
بوده اسـت. کیتلیـن تـی. هانـت3 و دکتـر اچ. دایـن راسـل4 در گالـری ملـی، بـرای امانـت دادِن گراورهـا بـه مـا متحمـل 

زحمـات زیـادی شـدند و فـرد کیـن5 سـاعت های زیـادی از زمـان خـود را بـه این پـروژه اختصـاص داد.
مـا در عیـن حـال وامـداِر مـوزه ی هنـر فوگ6 در دانشـگاه هاروارد هسـتیم که آثـار هنرِی مجموعـه ی خـود را در اختیار 
مـا گذاشـت. روت اس. مگـرون7، مسـئول بخـش گراورهـای موزه بـا وجود درگیـرِی خود در کار بازسـازِی بخشـی از 

سـاختمان دپارتمـان خـود، با اشـتیاق بسـیار با ما همـکاری کرد.
در پایـان، مایلیـم از دکتـر فیلیـپ هوفـر8 سپاسـگزاری کنیـم؛ نه تنهـا بـرای پیش گفتـار فوق العـاده ای که بـرای این کتاب 
نوشـته، بلکـه بـه خاطـر عالقـه و اشـتیاقی کـه در طـول ایـن سـال ها از خـود نشـان داده و باعـث شـکل گیرِی بسـیاری از 

پروژه هـای ما شـده اسـت.

انتشارات داور9

1-  Giovanni Battista Piranesi
2-  Lessing J. Rosenwald
3-  Kathleen T. Hunt
4-  H. Diane Russell
5-  Fred Cain
6-  Fogg Art Museum
7-  Ruth S. Magrun
8-  Philip Hofer
9-  Dover Publications, Inc.
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“مـن بایـد ایده هـای خـوب تولید کنم و فکر می کنم اگر از من خواسـته شـود که یـک دنیای جدید 
طراحی کنم، آن قدر دیوانه هسـتم کـه قبول کنم.”

زی جـیووانی باتیستا پیراـن

جیووانـی باتیسـتا پیرانـزی )1778ـ1720( به نوعی آغازگر مسـیری اسـت کـه آن را با 
نام هـای معمـاری رادیـکال، معمـاری مفهومی، یـا معماری خیالـی می شناسـیم. در اینکه 
چقـدر می توانیـم بـه ایـن برچسـب ها اتکا کنیـم، کمی تردیـد وجـود دارد. زیرا پرسشـی 
کـه مطـرح می شـود ایـن اسـت که اگـر معمـاری ای رادیکال یـا خیالی نباشـد، آیا اساسـاً 
معماری اسـت؟ در طـول تاریـخ معمـاری یـا دسـت کم در طـول سـیصد سـال اخیـِر این 
تاریـخ، بوده انـد معمارانـی کـه بـا واقعیت دنیـا کنـار نیامده اند. آن هـا با ترسـیم های خود، 
واقعیت هـای دیگـری را بـه تصویر کشـیده اند و واقعیت موجـودی را که نمی پسـندیده اند، 

تـداوم نبخشـیده اند. آن هـا دنیاهـای جدید و ناموجـودی را متصور شـده اند. 
کتابـی کـه در دسـت دارید، مجموعـه ی گراورهای زندان هـا را در خـود دارد. این مجموعه 

نخسـتین بـار در حـدود 1745 در قالب چهارده گراور و در تعداد اندک منتشـر شـد.
زندان هـا بـا وجـود عـدم موفقیـت تجـاری در روزگار خـود، بـه شـکلی غیرقابـل تصور بر 
دنیـای هنـِر پـس از خـود تاثیـر گذاشـتند و منبـع الهامـی بـرای نویسـندگان، طراحان، 

فیلم سازان شـدند.  و  معمـاران 
ایـن زندان هـا بازتابـی هسـتند از دنیایی که پیرانزی خـود را در آن می دیـد؛ زندانی بدون 
دیـوار، بـدون نیـاز بـه دیـوار. زیـرا آن سـوتر از آن چیـز دیگـری وجـود نـدارد. تا هسـت، 
همیـن زنـدان اسـت؛ سـاختارها و تاق هـای تو درتویـی که تـا بی نهایت تکرار می شـوند و 

امـکاِن گریـز از آن ها وجـود ندارد. 


