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1. مقدمه و بیاگ مزیله
شاخصهای تاریخ طول در معماری صورتبندی
کیفیبرایارزیابیاثربودهاست.درواقعسبکمعماری
اطالعات آن در که است ارزشی سیستم از نمودی
زیباییشناختیواطالعاتمعنایینسبتهایمتفاوتی
دارند.درگذشتهاعتبارهرسبکبهچندقرنمیرسید
وفهمزبانزیباییشناسانهومعناییآنبهکندیصورت
میگرفت،درحالیکهازاوایلقرنبیستمسبکهای
متعددیدرمعماریبهسرعتجانشینیكدیگرشدندو
را ذهنی طرحوارههای تشكیل امكان مسئله این
محدودترکرد؛بنابرایندرمعماریپستمدرننیازبه
نحوه ابهام، نوعی با که بود اثر فهم برای تازهای زبان
ادراکفضارابرایذهنمخاطببازگذاشتهوبهتعبیری
احساسمخاطبرانشانهرود)گروتر،۶۶-۶1:1۳88(.
در معماری صورتبندی زبان تحوالت سیر از بخشی
تحوالت در میتوان را مدرن پست و مدرن دوران

نظریاتزیباییشناسیازقرنبیستمریشهیابینمود.
ازاوایلقرنبیستمجریانهایفلسفیوروانشناسی
متعدددرزمینهزیباییشناسیبهوجودآمدندکهاین
اثرهنری ارزیابی آرادرتحولجایگاهذهندر کثرت
قابلردیابیاست.معمارینیزبهعنوانهنریفضاساز
کهدربرگیرندهمخاطببودهودرعینحالتوسطاوبه
عنوانیکفرمرویتپذیراست،تحتتأثیراینتحوالت
بودهاست.جستجوبراینظریاتزیباییشناسیعالوهبر
جریان نیز اثباتی علم در معماری، و هنر فلسفه،
بیستمبحثهای قرن در که طوری به داشتهاست؛
بودهاند. مطرح روانشناسی حوزه در زیباییشناسی
به 1970 سال حدود روانشناسی در زیباییشناسی
وجودآمدوبیشتربرروابطعلتومعلولیبینتأثیرات
بصریوپاسخهایانسانیاستواراست،وبهجریانهای
احساسات شدن برانگیخته نحوه و ادراکی شناختی،
تأکیددارد)لنگ،۲07:1۳91(.درفلسفهقرنبیستم
اهداف با ارتباطش هنر، طبیعت آن هدفعمده که
جریان دو است؛ هنر جامعه مخاطبان و هنرمند
زیباییشناسیتحلیلی1وزیباییشناسیقارهای۲وجود
و بریتانیا زبانان انگلیسی )فلسفه فلسفهتحلیلی دارد.
بر علمی، پژوهشهای به دادن برتری پی در آمریكا(

آزمودن یا برهانها تخریب و ساخت منطق، اساس
و آلمانیها )عمدتاً قارهای فلسفه و بود؛ امكانشان
و زبان اساس بر انسانی، علوم حوزه در فرانسویها(
مطالعهتاریخفلسفهوآثارفیلسوفانگذشتهکارمیکرد
وشاملجریانهایساختارگرایی،پساساختارگراییو...
بودهاست)میتروویچ،۲17:1۳98-۲۲0(.میتوانادعا
با زیادی اشتراکات تحلیلی زیباییشناسی کرد
زیباییشناسیروانشناسانهدارد،زیراهردوریشهدر

تجربهدارند.
هدفاینپژوهشبازشناسیسیرتحولانگارههای
زیباییشناسانهازقرنبیستموکاوشدرنوعرابطهاین
با است. دوره این معماری سبكی تحوالت با انگارهها
زبان فهم برای روشنتری مسیر ارتباط این ردیابی
واقع در آمد. خواهد دست به آینده سبكی تحوالت
پرسشاصلیاینپژوهشایناستکهچگونهتحوالت
نظریاتزیباییشناسانهمدرنوپستمدرنبرتحوالت
سبكیایندورهاثرگذاربودهاند؟همچنینپرسشهای
فرعیدیگرینیزدراینفرآیندموردتوجهخواهندبود
کهعبارتنداز:انگارههایزیباییشناسانهمدرنوپست
اینوجوه و تفاوتهاوشباهتهاییدارند؟ مدرنچه
چه دورهها این معماری سبکهای بر تمایز و تشابه
تأثیریداشتهاست؟لذادراینپژوهشکیفیازطریق
پرداخته اینزمینه بهمدلسازیدر استداللمنطقی
پژوهش هدف تحقق بر عالوه فرایند این شد. خواهد
بستریبرایپژوهشهایآتیدرحوزهزیباییشناسی

نیزفراهمخواهدنمود.

2. روش تحقیق
در منطقی استدالل طریق از کیفی پژوهش این
نظریات مولفههای بازشناسی با مدلسازی جستجوی
زیباییشناسانهازقرنبیستموکاوشدرنوعرابطهاین
مولفههاباتحوالتسبكیمعماریایندورهاست.سپس
برجسته معماران آثار از مصادیقی تطبیقی مقایسه با
مدرنوپستمدرنازطریقمدلپیشنهادی،چگونگی
برهمکنشاینمولفههاوسیرتحوالتآشكارمیگردد.

بنابراینمراحلاینپژوهشبهشرحزیرخواهدبود:
هدف با نظری زیباییشناسی اسنادی مطالعات
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استخراجمؤلفهها؛
مطالعاتاسنادیتحوالتسبكیمعماریمدرنو

پستمدرن؛
مصادیق تطبیقی بررسی و منطقی مدلسازی

معماری؛وتحلیلیافتههاونتیجهگیری.

3. سیِایی شنایی نظری
باورهای و درونی تحلیل بر نظری زیباییشناسی
شخصیازمفهومزیباییوخوشایندبودنمحیطاستوار
هرمنوتیک۳، عنوان تحت تحلیلهایی چنین است.
پدیدارشناسی۴،وجودی5و...کههمگیفلسفیاندانجام
ماهیت مدلهای نیز پژوهشگران از شدهاند.گروهی
نظریههای مبنای بر را زیباییشناختی تجربه
کردهاند. تدوین درونی تحلیل و روانشناختی
)لنگ،۲08:1۳91-۲10(.زیباییشناسینظریدرقرن
جنگ و اول جهانی جنگ تأثیر تحت عمیقاً بیستم
جهانیدومبودهاست.بعدازجنگجهانیاول)191۴-
زیباییشناسی میالدی 19۳0 دهه از تقریباً )1918
دوبارهرونقگرفتوبعدازجنگجهانیدوم)19۳9-
مباحث میالدی 1950 دهه از تقریباً )19۴5
)1۳95( گایر۶ پل شد. مطرح مجدداً زیباییشناسی
مطرح حوزه سه در را بیستم قرن زیباییشناسی
مینمایدکهعبارتنداز:1.زیباییشناسیدرآستانهقرن

بیستم؛۲.زیباییشناسیدرمیانهدوجنگجهانی؛و۳.
زیباییشناسیپسازجنگجهانیدوم.

درآستانهقرنبیستمهنرهادستخوشدگرگونیهای
متعددیدرصورتومحتواشدند.بهطوریکهبابرخی
سننوقراردادهایهنریکهقدمتشانبهرنسانسیا
ایجاد گسستگی نوعی میرسید، باستان دوره حتی
گردید.تاریخآغاززیباییشناسیقرنبیستمرااز189۲
تا190۲قرارمیدهند.یعنیدورهایکهدرآن»تاریخ
»معنای ،)189۲( بوزانكت7 برنارد زیباییشناسی«
زیباییشناسی«جورجسانتایانا8)189۶(،»هنرچیست«
لئونتولستوی9)1898(و»زیباییشناسیبهمثابهعلم
بیان«و»زبانشناسیهمگانی«بندیتوکروچه10)190۲(
و )1910-18۲8( تولستوی میتوان یافتند. انتشار
سانتایانا)18۶۳-195۲(رانمایندگاندوطیفدانست
کهتالشبخشاعظمزیباییشناسیقرنبیستمیافتن
.)1۳ :1۳95 )گایر، بودهاست دو این بین در راهی
احساسات انتقال برای زمینهای را هنر تولستوی
اجتماعیپرارزشیغیرازلذتصرفووسیلهایبرای
.)Tolstoy,1898:36-40( میدانست مردم میان ارتباط
اخالقگراییاونشاندهندهبازگشتیبهتالشافالطون
استکهبعدهاکیتنزبیت11)199۶(درونمایهاخالقی
رادردووجهاخالقمحیطیواخالقحرفهاییكیاز
درونمایههایتئوریمعماریپستمدرنتلقیمیکند.

زیباییهنریبهمنزلهبیانشاخصوویژهایازحس،زیباییشناسیدرامتزاججسموجان،
)Bosanquet,1892:5-7(تأکیدبرمشارکتشناختیمخاطب

برناردبوزانكت
)189۲(

زیباییبهمثابةبیانمحض،تأکیدبرمشارکتشناختیمخاطب)Croce, 1902:87بهنقل
ازگایر،1۳95(

بندیتوکروچه
)190۲(

از نقل به Moore,1903:250( ارگانیک وحدت بر تاکید و زیبایی برای واحد معیار نبود
گایر،1۳95(

جیایمور1۲)190۳(

)Bullough,1957:93-94(فاصلهروانیعاملیموثردرهنروزیباییشناسی ادواردبالو1۳)191۲(

بصری هنرهای انواع وسیله به برانگیخته عاطفهای بر مبتنی زیباییشناختی تجربه
)Bell,1914:17(

کالیوبل1۴)191۴(

بهرهگیریاثرهنریازابزارهایصوریخاصبرایانتقالعواطفمربوطبهزندگیواقعی
)Fry,1920:19(

راجرفرای15)19۲0(

جدول1. نظریات زیبایی شناسی نظری در آستانه قرن بیستم
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را نوزدهم متافیزیكیهنردرقرن نظریههای سانتایانا
کنارزدهوبهمبنایکانتیبازگشت.اولذتنهفتهدر
ارزش دارای را اخالق و پرارزش، ذاتش در را زیبایی
سایر .)Santayana,1896:19-20( میدانست سلبی
ایندورهدرجدول1خالصه زیباییشناسانه نظریات

شدهاست.
باب در نظریات اغلب جهانی، جنگ دو بین
زیباییشناسیدردهة19۳0صورتگرفتکهمهمترین
آنهاعبارتنداز:1.انتشاراثرجاندیویی1۶»هنربهمنزله
تجربه«وایرادسخنرانیهایمارتینهایدگر17باعنوان
مقاله انتشار .۲ در19۳۴؛ هنری« اثر منشأ باب »در
باز عصر در هنری »اثر به موسوم بنیامین18 والتر
آیر19 جولز آلفرد کتاب و آن« تكنیكی تولیدپذیری
»زبان،حقیقتومنطق«در19۳۶؛و۳.انتشار»اصول
و آکسفورد۲1 در کالینگوود۲0 جورج رابین هنر«
باب در ویتگنشتاین۲۲ لودویگ سخنرانیهای
زیباییشناسیدرکمبریج۲۳در19۳8.دربیندوجنگ

زیباییشناسیمارکسیسم۲۴،سنتبرگرفتهازتولستوی
)ارزشهنرتنهادرانتقالعواطفپرارزشاخالقی(را
ادامهدادند.رویكردهایینظیرپوزیتیویسم۲5منطقیرا
نیزمیتوانهمچونتداومشیوهموروبالودانستکه
جدا تجربهها سایر از را زیباییشناختی پدیدههای
میکرد.گرایشغالبایندورهراکهکالینگوودودیویی
نمایندگانآنبودندمیتوانبهمنزلهبسطاینادعای
بوزانكتقلمدادکردکههدفهنرعبارتاستازاعطای
قالبخیالیبهتجربه)بهویژهبهتجربهعواطف(.نظریات
اختصار به ایندورهدرجدول۲ زیباییشناسانهمؤثر

آمدهاست.
بعدازجنگجهانیدومازسرگیریفعالیتهادر
زیباییشناسیکهدردهة1950آغازشد،ازبرخیزوایا
درادامههمانزیباییشناسیدهة19۳0بودوازجهاتی
ذهن« »مفهوم انتشار داشت. تفاوت گذشته با کاماًل
فلسفی »پژوهشهای و 19۴9 در رایل۳1 گیلبرت
ویتگنشتاین«در195۳موردتوجهبودهاست.همچنین

جدول2. نظریات زیبایی شناسی نظری بین دو جنگ جهانی اول و دوم
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قابل تأثیر متعارف«۳۲ »زبان فلسفه گروه پیدایش
داشتهاست. دوره این زیباییشناسی بر توجهی
زیباییشناسیتحلیلی،ساختارهرمنوتیكیزبانهنرو
دورهدومزیباییشناسیمارکسیستیجریانهایمؤثر
عالوه به بودهاند؛ دوره این زیباییشناسانه نظریات بر
نظریات طالیی سالهای 1950 و 19۴0 دهة اواخر
در .)9۶ :1۳98 )میتروویچ، است تناسبات بر مبتنی
واقعدرنظریاتزیباییشناسانهتحولیایجادگردیدکه
بیانگرنسبیتدرارزیابیزیباییشناسانهاثربود.همین
جریانفكریبهنوعیدرمناسباتمؤلف،متنومخاطب
مؤثربودهوبهواسطهبروزچارچوبهاینظریگوناگون

زمینههایتنوعتولیدمتنزیباییشناسانهرابهدنبال
داشت.نظریاتزیباییشناسانهمؤثرایندورهدرجدول

۳بهاختصارآمدهاست.
قرن ابتدای از نظری زیباییشناسی بر تحلیلی با
شكلگیری در که را مؤلفههایی میتوان بیستم
بودهاند مؤثر دوره این زیباییشناسانه انگارههای
تغییر اشارهگردید پیشتر شناساییکرد.همانطورکه
نگرشاززیباییعینیبهزیباییذهنییكیازمهمترین
از نظری زیباییشناسی نظریات گستردگی در عوامل
در نظریات امر بدو در بودهاست. بیستم قرن ابتدای
جستجوینوعرابطهمخاطببازیباییهنریبیاناتیاز

جدول3. نظریات زیبایی شناسی نظری پس از جنگ جهانی دوم
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پیدایش فرایند، این ادامه در دادند، ارائه ارتباط این
عواملیهمچونزبان،ساختارومعناباعثبروزنسبیت
زیباییشناسانهگردیدودر برفهم درنظریاتمبتنی
نهایتساختارهاییچندگانهبرایفهمچندوچوناین
تعابیر و مرزساختارزدایی تا که مطرحشدند نسبیت
چندالیهفولدینگامتدادیافتند،لذامجدداتمایلیبه
فرمالیسمدرعصردیجیتالزمینهایبرایبروزیافت.در
جدول۴مولفههایاستخراجشدهازاینانگارههادر1۳

طیفارائهشدهاند.

4.عوامِ مویر بر م ماری مدرگ و پزت مدرگ
و عقلی باورهای از برخاسته مدرن جهانبینی
انسانمداریاست.ایننقطهآغازیبرایتبدیلجهان
موجب خود که بود، سوبژکتیو5۳ جهان به ابژکتیو5۲
بر زیباییدرجهانمتكی از متفاوتی معنای پیدایش
نهضتهای به عموماً مدرنیسم شد. انسان ذهن
زیباییشناسیقرنبیستماشارهدارد)بانیمسعود،1۳91:
ظهور بیستم، قرن مؤثر هنری نهضتهای .)۲77

تكنولوژینوین،نهضتهایموثربررابطههنروصنعت
نظریات نفوذ تحت دوره این معماری مدارس و
تحوالت زمینهساز و بوده دوران این زیباییشناسانه
بودهاست. دوران این معماری در متعدد سبكی
اکسپرسیونیسم5۴)1905(درواکنشنسبتبهتحوالت
درونی احساس بیان جستجوی در صنعتی جوامع
ارزش دنبال به )1905تا1910( فوویسم55 هنرمند؛
دادنبهنقشهایتجریدیوترکیبی،کوبیسم5۶)1907(
درپینگرشخردگرایانهبهجهانوامتناعازبرداشتهای
و کره استوانه، به طبیعت فرمهای تجزیه عاطفی،
مخروط،تحرکوافزودنعاملزمانباحذفیکنقطه
دید؛وفوتوریسم57بهدنبالارجحیتدادنبهسرعتو
تكنولوژیوهنرانتزاعی)دراوایلقرنبیستم1910(
مجدد تولد و رسمی هنر کالبد از رهایی موجب که
فرمالیستی کاماًل شیوهای و گردید هنر در معنویت
سربرآوردهازدرونگرایشهایاکسپرسیونیستیبود؛از
بودند بیستم قرن هنری نهضتهای مهمترین جمله
از بعد نیز انتزاعی اکسپرسیونیسم )مزینی،1۳87(.

جدول4. مولفه های زیبایی شناسی 
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از عاری و آمد وجود به آمریكا در دوم جهانی جنگ
تلقی آزاد زنی قلم نوعی و بود بنیادی وشكل انگاره

و انگلستان در صنعتی تولیدات و هنر رابطه میشد.
ویكتوریا موزه تأسیس وصنعت، بهآشتیهنر تمایل

جدول5. ویژگی های سبکی معماری مدرن
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آلبرت58درلندن،تاسیسانجمنهنروتولیداتصنعتی
در آلمان در ورکبوند59 جنبش هنری، مدارس و
صنعتی، فرآوردههای کیفیت اعتالی و سال1907
نهضتهنرنو۶0دربلژیکوسایرنقاطاروپاطیدهه
آخرقرننوزدهمودههاولقرنبیستمباهدفرسیدن
بهوحدتتزیین،ساختاروعملكرد،مكتبمعماریوین
باتأثیرپذیریازویژگیهایعصرصنعت،مقاله»تزیینات
جمله از 1908 سال در لوس۶۲ آدولف جنایت«۶1 و
نهضتهایمؤثربرمعماریمدرنبودهکهبرجریانات
نهادهای میان از گذاشتهاند. تأثیر دوره این سبكی
در باهاوس۶۴ و پاریس در بوزار۶۳ دومؤسسه آموزشی
معماری نظم به بوزار در که است توجه قابل آلمان؛
کالسیکاهمیتفوقالعادهدادهمیشدوباهاوسکهبه
سال1919تأسیسشددرپیآشتیهنروصنعتبود.
بهدلیلتحوالتجنگجهانیدوموبهدنبالتغییر
اوضاعسیاسیواقتصادیجهان،باقدرتگرفتنآمریكا،
آنجا به معماران و هنرمندان دانشمندان،  از بسیاری
مهاجرتکردند.ازمیاندههامكتبهنریپاپآرت78
بیشترموردتوجهبود؛کههنرمندانآندرپیاغنای
عامهمردمباهرطبعوسلیقهایهستند.درهمینزمان
رابرتونتوریبهدفاعومعرفیمعماریخودپرداخت
معماری با عمده مخالفت نخستین )قبادیان،1۳91(.
مدرنازجانبجینجیكوبز79درکتابمرگوزندگی
شهرهایبزرگآمریكادرسال19۶1ابرازشد.سهسال
بعد،درنیویورکنمایشگاهیتحتعنوانمعماریبدون
معمارترتیبدادهشدوکتابیبههمیننامانتشاریافت؛
ایننوعمعماریدرهماننگاهنخستبیشتردرمعماری
بومیومحلیوشایدروستاییمتجلیاست.درسال
1981باانتشارکتابازخانهساختمانتاخانهخودمان
اثرتامولف80اعتراضبهمعماریمدرنعلنیومستقیم
و جنكز8۲ چارلز ونتوری81، رابرت زمان این در شد.
دیگرانمخالفتوستیزخودرابامعماریمدرنآغاز

کردهبودند)مزینی،1۳87(.
معماری در نخست که است نامی پستمدرنیسم
دهه۶0موردتوجهقرارگرفتوسپسبهرشتههایدیگر
اشكال بر عموماً اصطالح این یافت. گسترش هنری
آنهاهمسوییو بارز فرهنگیداللتداردکهمشخصه

تلفیقهنرعامهپسندورسمیاست.پستمدرنیسمبه
بلكه نیست، فكری مكتب یک کلمه دقیق معنای
میتواندواکنشبهبرخیممانعتهایمدرنیستیباشد.
و تنوع پیچیدگی، عصر را مدرن پست عصر عموماً
مدرنیستی پست ساختمانهای میشمارند. تناقض
مجموعهایازسبکهایمتفاوتیهستند؛کههمزمانبه
سنتهایمحلیفرهنگعامهپسند،سبکبینالمللیو
تكنولوژیپیشرفتهاشارهدارند،ودرعینحالبههیچ
یکازاینمؤلفههااجازهنمیدهندتابرمؤلفههایدیگر
پستمدرنیسم سرفصلهای مهمترین از یابند. تسلط
انسانیکردنمحیطهایاجتماعیمیباشد.عصررسانهها
شیوه که سیستمهایی از نوین مجموعه ظهور با نیز
شكل دادند تغییر را انسانها هویت شدن ساخته
گرفتهاست.طیجنگجهانیدوموپسازآنبودکه
پیشرفتهایتكنولوژیکعمدهایدرالكترونیکرخداد.
لذادردهههفتادبودکهتكنولوژیهایجدیداطالعاتی
درسطحیگستردهانتشاریافتند،توسعهتوأمانخودرا
آمدند پارادایمیجدیدگردهم ودر شتاببخشیدند

)بانیمسعود،1۳91(.

5. چارچوت نظری
حوزه در نظری زیباییشناسی نظریات بررسی با
را نظری زیباییشناسی بر مؤثر مؤلفههای فلسفه،
میتواندرسیزدهدستهکلیتقسیمنمودکهعبارتنداز:
امر منزلة به زیبایی و امرطبیعی منزلة به زیبایی .1
و زیبایی به ذهنی-عینی دوگانه رویكرد .۲ هنری،
هنر در زیبایی .۳ زیبایی، به پدیدارشناسانه رویكرد
روند در زیبایی .۴ مردمی، هنر در زیبایی و نخبگان
تولیداثروزیباییدرمحصولهنری،5.زیباییبهمنزله
امرزبانیوزیباییبهمنزلهامرغیرزبانی،۶.زیباییبه
منزلهامراخالقیوزیباییبهمنزلهامرذاتی،7.زیبایی
.8 حسی، امر منزلة به زیبایی و بصری امر منزلة به
رویكردفرمیبهزیباییورویكردمعناییبهزیبایی،9.
زیباییبهمنزلةامرنمادینوزیباییبهمنزلةامرانتزاعی،
به گرایانه تجربه رویكرد و خردگرایانه رویكرد .10
زیبایی،11.زیباییدرنظموزیباییدرپیچیدگی،1۲.
زیباییدرابهاموزیباییدرخوانایی،و1۳.زیباییبه
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منزلهامرمفهومیوزیباییبهمنزلةامرغیرمفهومی.
همانگونهکهایندوگانههانشانمیدهنددرجاییکه
غالباً است، مبتنی درونی تحلیل بر زیباییشناسی
مؤلفههاتوضیحدهندهجایگاهآندرحوزۀطبیعتهنر
هنر وجامعه هنرمند،مخاطبان اهداف با ارتباطش و
است.همچنینبرخیازایندوگانههامبتنیبرروابط
علتومعلولیبینتأثیراتبصریوپاسخهایانسانی
استوبرجریانهایشناختیوادراکیونحوۀبرانگیخته

شدناحساساتتأکیددارد.
بررسیسیرتحولاینمؤلفههادرهرسبکمعماری
میتواندزمینةمقایسهانگارههایزیباییشناسیمعماری
مدرنوپستمدرنرافراهمآورد؛زیراانتظارمیرودکه
تحوالتمتعددسبكیمدرنوپستمدرندرمعماریتا
این زیباییشناسانه نظریات تحوالت به زیادی حدود
دورههامرتبطبودهوسیرتحولیهماهنگباتغییرات
واقع در باشد. کرده طی زیباییشناسانه انگارههای
اطالعات در تغییر تأثیر تحت سبكی تحوالت

زیباییشناسانهواطالعاتمعناییرخمیدهدکهمورد
اولهدفاینپژوهشمیباشد.برایبررسیدقیقتراین
که میشود پیشنهاد الگویی مرحله این در تحوالت
ضمنشناختدقیقترهرسبک،بستریبرایبررسی
پست و مدرن معماری مقایسه و تحول عمیقترسیر

مدرنفراهمآید.

6. تحلیِ یاتاه ها
رابطه تحلیل یعنی پژوهش، اهداف به باتوجه
انگارههایزیباییشناسانهوسبکهایمعماریمدرنو
پستمدرن،بهمطالعاتتطبیقیآثارمعمارانبرجسته
ایندورهبااستفادهازروشاستداللمنطقینیازبود.
ابتداباتوجهبهنظریاتمطرحشدهدوحوزه بنابراین
قرن از تجربی زیباییشناسی و نظری زیباییشناسی
استخراج زیباییشناسانه مؤلفههای مهمترین بیستم،
نهضتهای و معماری ازطرفیسبکهای است، شده
هنریوفكریغالبدرجریانمعماریمدرنوپست

جدول6. ویژگی های سبکی معماری پست مدرن
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جدول7. ویژگی های زیبایی شناسانه سبك های معماری مدرن )قسمت اول(
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جدول7. ویژگی های زیبایی شناسانه سبك های معماری مدرن )قسمت دوم(
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جدول8. ویژگی های زیبایی شناسانه سبك های معماری پست مدرن  )قسمت اول(
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جدول8. ویژگیهای زیبایی شناسانه سبك های معماری پست مدرن  )قسمت دوم(
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مدرنازابتدایقرنبیستمبررسیشدهاست؛درمرحله
مولفههای بین افقی تطبیقی مطالعات به ابتدا بعد
زیباییشناسانههرسبکپرداختهشدهوبامقایسهنتایج
زیبایی انگارههای تحول سیر طولی جهت در حاصل
شناسانهدردوحوزۀنظریوتجربیبرمعماریمدرنو

پستمدرنتحلیلشدهاست.
مطالعات برای چارچوبی آوردن دست به جهت
به معماری سبکهای ابتدا قسمت این در تطبیقی
ترتیبزمانیوازطریقبررسیکتابهایسبکشناسی
متعددفهرستشدهاند.سپسبههریکازمؤلفههایبه
دستآمدهدربخشچارچوبنظرییکحرف)مانند
مولفههای دوگانههای از کدام هر به و )...،A،B،C

زیباییشناسییکعدد)1و۲(نسبتدادهشدهاست.به
عنوانمثالاگریکسبکمعماریدرزیرعنواندوگانه
زیباییاخالقی)C1(یازیباییذاتی)C۲(،دارایویژگی
زیباییاخالقیباشد،نمایهC1برایآنثبتمیشود.
نمودار یک آمده بدست نمایههای مجموعه از سپس
بامقایسهفرازو برایسبکموردنظربدستمیآید.
فرودهاینمودارهایایجادشدهزمینهبررسیتطبیقی

درجهتطولیوعرضیبینمعماریمدرنوپست
مدرنفراهمگردیدهوبهاینطریقنتایجدقیقدر

اینحوزهدرمرحلهبعدیبهدستخواهدآمد.

باتوجهبهسیرتحولنمودارهایترسیمیبرایهر
ویژگیهای به نسبت ارزیابیهایی میتوان سبک
زیباییشناسانهمعماریبعدازمدرنداشت.اولیننكته
موردتوجهایناستکهمعماریبصریلزوماًبهمعنی
معماریتجربیوغیرمفهومینیست.بهطوریکهدر
برخیاندیشههاوسبکهاهمچوننئوکالسیکگرچه
صورتبصریونظمیافتهموردتوجهبودهامابهعلت
گذرزمانونوستالژیبودناثر،بخشنمادینوحسی
آنقابلتاملاست،اینگونهبرخوردبامعماریبسیار
متفاوتازکیفیتهایبصریتولیدشدهازطریقهنر
تجریدیماننددستیلاست.نكتهبعدیایناستکه
مولفهنظموپیچیدگیدربرابرمولفهرازورمزوخوانایی
لزوماًازگونههایمعادلبرخوردارنیستند.بهاینمعناکه
آن تمایل معنی به دریکسبک نظم به توجه لزوماً
سبکبهخوانایینمیباشد.بهعنواننمونهمیتوانبه
نظمموجوددرتندیسگراییاشارهنمودکهبارازورمزو
نمادینبودنهمراهاستویاپیچیدگیسبکارگانیک
کهدرکنارخواناییآنمینشیند.همچنینبهطورکلی
میتوانگفتزیباییهایهنریوسبكیکهنخبگانرا
به نسبت انتزاعیتر صورتهای از میدهند قرار هدف
روند به گرایش بیشتر و برخوردارند مردمی هنرهای
دوران از گذر با گرایی. محصول تا دارند اثر آفرینش
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صورت سبکها زیباییشناسی مدرن پست به مدرن
بر متكی مردمی، اخالقی، پدیدارشناسانه، طبیعیتر،
همچنین و گرفته خود به زبانیتر و تولید، فرآیند
راز پیچیدگی، معناگرایی، و نمادین جنبههایحسی،
آلودهبودن،مفهومیوهمچنینذهنیبودندرسبکها
این که است ذکر به الزم البته شدهاست. غالبتر
تغییراتلزوماًخطینیستند.زیباییکهدردورهمدرن
درزیباییماشینوزیباییتكنولوژیوسرعتباوجه
روانشناسی بصری جنبههای و سازه و عملكرد غالب
گشتالتبهصورتتجریدیوبراینخبگانخلقمیشد،
درپستمدرنوجهاحساسیترومعناشناسانهتریبه
خودگرفتهاستواینمهمتاحدودزیادیباجریان
نظریاتزیباییشناسیهردورهتطابقداشتهاست.به
طوریکهمیتواننمودارزیررادرتغییراتسبكیو
تغییراتزیباییشناسانهازمدرنتاپستمدرنردیابی

نمود.

7.نایجه گیری
نظریات طریق از مدلسازی با پژوهش این
زیباییشناسیازقرنبیستم،مطالعاتتطبیقیپیرامون
جایگاهزیباییشناسیدرسبکهایمعماریرایجبعداز
مدرنراارزیابینمودهاست.نتایجپژوهشنشانمیدهد
کهتحولاصلیدرتغییررویكردفرمیبهرویكردمعنایی
نسبتبهزیباییشناسی،ازدورانمدرنبهپستمدرن،
ایندورهنیزمشهوداستودرمیاناین درمعماری
طیفسهعاملعملكرد،تكنولوژیوفرهنگدرتغییر
نقش معماری سبکهای زیباییشناسانه ساختارهای
قابلتوجهیراایفانمودهاند.ازآنجاکهتغییراتسبكی
تحتتاثیرتغییردراطالعاتزیباییشناسانهواطالعات
معناییاست،مولفههایمتعددزیباییشناسینظریو
ظهور در توجهی قابل تأثیر دوران این در تجربی
این تحول سیر و داشته معماری متعدد سبکهای

نظریاتباتحوالتسبكیایندورههمراستابودهاست.
بنابراینیكیازمهمترینوجوهارزیابیوتأثیربرادراک
نظریات در میتوان را دوره هر هنری سبکهای

زیباییشناسانههمزمانریشهیابینمود.

پی نوشت ها
1. Analytic 
2. Continental 
3. Hermeneutics
4. Phenomenology
5. Existential
6. Guyer
7. Bernard Bosanquet
8. George Santayana
9. Leo Tolstoy
10. Benedetto Croce
11. Keith Nesbitt
12. George Edward Moore 
13. Edward Bullough
14. Clive Bell
15. Roger Fry
16. John Dewey
17. Martin Heidegger
18. Walter Benjamin
19. Alfred Jules Ayer
20. Robin George Collingwood
21. Oxford
22. Ludwig Wittgenstein
23. Cambridge
24. Marxism
25. Positivism
26. Vladimir Ilyich Ulyanov )Lenin(
27. Lev Davidovich Bronshtein )Trotsky(
28. Susanne Katherina Langer
29. Ernst Cassirer

جدول9. تحول ویژگی های زیبایی شناسانه سبك های معماری از مدرن تا پست مدرن



80

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی                   سال دهم، شامرۀ ۴۰، پاییز 1400

30. Charles Stevenson
31. Gilbert Ryle
32. ordinary language
33. Morris Weitz
34. William Kennick
35. Frank Sibley
36. Richard Wollheim
37. Hans-Georg Gadamer
38. Maurice Mandelbaum
39. Arthur C. Danto
40. Nelson Goodman
41. Roland Barthes
42. Kendall Walton
43. Theodor W. Adorno
44. George Dickie
45. Roger Scruton
46. Herbert Marcuse
47. Monroe Beardsley
48. Mary Mothersill
49. Jacques Derrida
50. Arnold Berleant
51. Emily Brady
52. objective
53. subjective
54. Expressionism
55. Fauvism
56. Cubism
57. Futurism
58. Victoria and Albert
59. Werkbund
60. Art Nouveau
61. Ornament is Crime
62. Adolf Loos
63. Beaux
64. Bauhaus
65. Antoni Gaudí
66. Erich Mendelsohn
67. Organic
68. Frank Lloyd Wright
69. Constructivism
70. Vladimir Tatlin
71. De Stijl
72. Schroder House Gerrit Rietveld

73. Villa Savoye Le Corbusier
74. Brutalism
75. Paul Rudolph
76. Minimalism
77. Farnsworth House Mies van der Rohe
78. Pop art
79. Jane Jacobs
80. Tom Wolf
81. Robert Venturi
82. Charles Jencks
83. Neo-Modern
84. Paul Getty Richard Meier
85. High tech
86. Ecotech
87. Jean-Marie Tjibaou Cultural Centre Renzo 

Piano
88. Neo-Classic
89. Poundbury Leon Krier
90. Deconstruction
91. Peter Eisenman
92. Folding
93. Guggenheim Museum Frank Gehry
94. Nox Group

کاابنامه
بانیمسعود،امیر.)1۳91(.معماریغرب:ریشههاومفاهیم،

تهران:نشرهنرمعماریقرن.
برلینت،آرنولد،عالفچی،جواد.)1۳8۶(.زیباییشناسیمحیطی،

نشریةزیباشاخت،ش1۶،صص۲9۶-۲8۳.
معاصر معماری در مفاهیم و مبانی .)1۳91( وحید. قبادیان،

غرب،تهران:دفترپژوهشهایفرهنگی.
گایر،پل)1۳95(.زیباییشناسیدرقرنبیستم،ترجمةپدرام

حیدری،تهران:انتشارتققنوس.
معماری، در زیباییشناسی .)1۳88( کورت. یورگ گروتر،
انتشارات پاکزاد،عبدالرضاهمایون،تهران: ترجمةجهانشاه

دانشگاهشهیدبهشتی.
لنگ،جان.)1۳91(.آفرینشنظریهمعماری:نقشعلومرفتاری
درطراحیمحیط،ترجمةعلیرضاعینیفر،تهران:دانشگاه

تهران.
مزینی،منوچهر.)1۳87(.اززمانومعماری،تهران:انتشارات
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شهیدی.
میتروویچ،برانكو.)1۳98(.فلسفهبرایمعماران،ترجمةاحسان

حنیفتهران:،فكرنو.
Adorno, Theodor W. (1970). Aesthetic Theory, ed 

by G.Adorno and R.Tiedemann, trans by R. 
Hullot-Kentor, Minneapolis: University of 
Minnesota Press.

Ayer, Alfred Jules )1936(. Language, Truth and 
Logic, London: Victor Gollancz.

Bell, Clive )1914(. Art, New York: G. P. Putnam’s 
Sons.

Benjamin, Walter )1928(. The Origin of German 
Tragic Drama, Trans by J. Obsborne, London: 
Verso.

Bosanquet , Bernard (1892). A History of  Aesthetic, 
2nd ed, London: Allen & unwin.

Bullough, Edward (1957). Aesthetics: Lectures and 
Essays,  ed by E. M. Wilkinson, CA: Stanford 
University Press.

Cassirer, Ernst (1944). An Essay on Man, New 
Haven, CT: Yale University Press.

Collingwood, Robin George )1938(. The Principles 
of Art, Oxford: Clarendon Press.

Dewey, John )1934(. Art as Experience, New York: 
G.P. Putnam’s Sons.

Danto, Arthur )1964(. The Artworld, Journal of 
Philosophy 61:571-84, Repr. In G. Dickie, R. 
Sclafani, and R. Roblin (eds) Aesthetics: A 
Critical Anthology, 2nd edn., New York: St 
Martin’s Press, pp 171-82.

Dickie, George (1974). Art and The Aesthetic: An 
Institutional Analysis, NY: Cornell University 
Press.

Fry, Roger )1920(. Vision and Design, London: 
Chatto & Windus.

Gadamer, Hans Georg )1960(. Truth and Method, 
revised trans by J. Weinsheimer and D. G. 
Marshall, London and New York: Continuum.

Goodman, Nelson )1968(. The Languages of Art, 
Indianapolis: Hackett.

Langer, Susanne Katherina )1953(. Feeling and 
Form: A Theory of Art Developed from 
Philosophy in a New Key, New York: Charles 
Scribner’s Sons.

Marcuse, Herbert (1978). The Aesthetic Dimention: 
Toward a Critique of Marxist  Aesthetics, Boston: 
Beacon Press.

Mothersill, Mary (1984). Beauty Restored, Oxford: 
Clarendon Press.

Santayana, George )1896(. The Sense of  Beauty, 
New York: Charles Scribner’s Sons.

Scruton, Roger )1974(. Art & Imagination: A Study 
in the Philosophy of Mind, London: Methuen.

Sibley, Frank (1959). Aesthetic Concepts, 
Philosophical Review 68: 421-50, Repr in 
Approach to Aesthetics Collected Papers on 
Philosophical Aesthetics, ed by J. Benson, B. 
Redfern, and J. R.Cox, Oxford: Clarendon Press.

Stevenson, Charles )1944(. Language and Ethics, 
New Haven, CT: Yale University Press.

Tolstoy, Leo (1898). What is Art, Translated 
by R. Pevear and L. VoloKhonsky, Har-
mondsworth: Pengwin.

Walton, Kendall )1970(. Categories of Art, 
Philosophical Review 79, pp 334-67.

Wittgenstein, Ludwig (1953). Philosophical 
Investigations, Trans by G. E. M. Ans-
combe, Oxford: Blackwell.

Wollheim, Richard )1960(. Art and its Objects, 
New York: Harper and Row.


