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مقد   مه
با مرتبط مقولهای تاریخ طول در زیباییشناسی
ادراکحسیوناشیازذوقسرشارانساندرفرهنگها
بودهاست.گسترةموضوع تمدنهایمختلفجهان و
زیباییشناسیکالسیکتاقبلازقرنبیستم،هنرمحور
در بود. زیبا هنرهای متفاوت حوزههای به محدود و
مباحثزیباییشناسیمدرنرابطهایسوبژه1محوربین
اثرهنریومخاطببرقراراست؛باموضوعاتیهمچون
اقساماشیاءوسازهها،پدیدههایطبیعی،کردارانسانو
قرن در میشود. نامیده تجسمی هنرهای امروز آنچه
و نواندیشی از مشحون فلسفه و هنر جهاِن بیستم
مختلف سبکهای در چه و محتوا در چه خالقیت،
قرن دوم نیمة از شد. متحول اساسی بهطور هنری،
و طبیعت به بیشتر توجه با نیز، بعد به بیستم
نویندرعرصههای محیطزیست،کیفیتپژوهشهای
مختلفهنروزیباییشناسیتغییرکرد.آنچهازچشم
هویت ماند، مغفول غرب کالسیک زیباییشناسی
نامشخصابژهتجربهزیباییشناختیدرزندگیروزمره
بردِن سؤال زیر با روزمره زندگی زیباییشناسی بود.
در مطرحشده موضوعات محدود و تنگ گسترة
زیباییشناسیکالسیک،گسترةموضوعقابلبررسیدر
علمزیباییشناسیرابهتمامجنبههاوکیفیاتمتفاوت
درهمتنیدةتجاربزندگیروزانةانسانتسّریبخشید.
پژوهشهای سیر اعتالی بر مؤثر و مهم عامل
تجربه بهمثابة هنر کتاب چاپ روزمره، زیباییشناسی
نوشتةجاندیویی۲فیلسوفپراگماتیست3امریكاییدر
سال1۹34مبود.ویبهعنوانپدرعلمزیباییشناسی
همة در را زیبایی شناخت ابژههای عرصة روزمره،
جنبههاوکنشهایگوناگونزندگیروزانةانسانعنوان
کرد.دیوییبهجایآنكهامرزیباییشناختیرادراشیاء
یاموقعیتهایمختلفقراردهد،آنرادرسرشتتجربه
تعریفکرد.زیباییشناسیدیوییبرپایةپیوندوبازیابی
»در« معمول فرآیندهای با زیباییشناسی تجربة بین
روزمره زندگی از هر»آن« برای و زندگی از لحظهای
استواراست.زیباییشناسیزندگیروزمرهروندگسترش
قواعدخشک ازحصر را زیباییشناختی متعلّقتجربه
اهداففلسفه از برزیباییشناسیغربیرهانید. حاکم

تمام به توجه بر عالوه روزمره، زندگی زیباییشناسی
کردن رها انسان، زیباییشناختی زندگی وجوه
پژوهشهایزیباییشناختیازتمرکزبرزیباییوواالیی
مطرح نیز مدرن( زیباییشناسی مشخصة )بهعنوان
است.زیرابسترزندگیروزمرهمتشكلازانواعتجربههای
مقاله در است. انسان ـجهان درزیست زیبا و زشت
چیستی از پرسش به پاسخ بر عالوه رو پیش
منفی زیباییشناسی به روزمره زندگی زیباییشناسی
احساس بیانگر هنری، اثر خلق است. شده اشاره هم
حاصلازانسجاممیانتجربةتخیلیوعاطفیبیواسطة
زیباییدرلحظةاینجاواکنوِن»آن«هایزندگیروزمره
است.چنینمواجههایدرزندگیروزمرهبهمددهنر
باآِن انسان همان»زیباییآِنحضور«است.گسست
قبلوپیوستنباآِنبعد،اورادربرابردنیایجدیدو
متمایزیقرارمیدهدکهنوعحضورشراتغییرمیدهد
وبازیابیمیکند.برایدرکبهترمفهومزیباییشناسی
معماری هنر در تحلیلی نمونه دو روزمره زندگی
خانههایسنتیایرانی)خانهمالباشیاصفهان(ازدیدگاه
بر )متمرکز اپتیكی بصری الگوهای پاالسما؛ یوهانی
و المسه حواس بر هاپتیكی)مبتنی و بینایی( حس
سپهری( )سهراب شعر هنر نیز، و حرکتی( حواس
براساسگفتماننشانهـمعناشناختیبررسیشدهاند.
نگارشاینپژوهشبهروشتوصیفیـتحلیلیانجام
شدهوگردآوریاطالعاتبامطالعةپژوهشهایبنیادی
پیشینازمنابعکتابخانهایوسایتهایمعتبراینترنتی

است.


پیشینه پژوهش
دربابفلسفهزیباییشناسیزندگیروزمرهمقاالت
علمیـپژوهشیمتعددینوشتهشدهاستکهازمیان

آنهامیتوانبهمواردزیراشارهکرد.
زیباییشناسی کتاب خارجی، پژوهشهای در
زندگیروزمره،ویراستةاندروالیت4وجاناتاناسمیت5
درسال۲005مدردانشگاهکلمبیا6چاپشد.مجموعه
ماهیت باب در نظریهپردازی با کتاب این مقاالت
ابژههای به و آغاز روزمره زندگی زیباییشناسی
زیباییشناسی از فراتر حوزههایی در زیباییشناسی
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سنتیپرداختهاست.درکمحیطروزمره،زیباییشناسی
زیباییشناسی آبوهوا، زیباییشناسی محیطزیست،
هنر،زیباییشناسیورزش،زیباییشناسیبوهاومزهها
عناوینمتعلّقهایتجربةزندگیروزمرهاندکهدراین
کتابمطرحشدهاست.همةمقاالتمذکوردرواکنش
بهمطالبکتابنقدقوهحكمایمانوئلکانت7کهامرزیبا
ازتجربةزندگی بهدور امریسوبژکتیو،نخبهگراو را
روزمرهمیدانستنوشتهشدهاند.کتابمذکورراشیما
بحرینیدرسال1400شباهمینعنواندرایراننیز،
ترجمهکردهوبهچاپرسیدهاست.اثردیگریباعنوان
کاتیا نوشتة روزمره زندگی زیباییشناسی خاص
مندوکی8باعنوانفرعییومیهشناسیدرسال۲007م
منتشرشد.ویبهنقدهمهجانبةگفتمانزیباییشناسی
زیباییشناسی از مفصل نشانهشناختی تحلیل و غرب
نهفتهدرزمینههایمختلفپرداخت.بالفاصلهپساز
کتابفوق،کتابیوریكوسایتو۹دربارةزیباییشناسی
عنوان دو هر سایتو و مندوکی آثار شد. چاپ ژاپنی
از زیرمجموعهای عنوان به را روزمره زیباییشناسی
با درسال۲01۲م فراهمکردند. زیباییشناسی رشتة
چاپکتابامرغیرمعمولیدرامرمعمولی:زیباییشناسی
روزمره زیباییشناسی لدی10، تامس روزمره زندگی
تثبیتشد.درسال۲014مگزیدهایازمتونباعنوان
ویراستاری به غرب و شرق روزمره: زیباییشناسی
لیویوئدی11وکرتیسکارتر1۲کهبخشهاییازآندربارة
زیباییشناسیچینیبودنیز،چاپشد)سایتو،13۹6:
عنوان با مقالهای در فدرستون13 مایک .)۲۲-۲0
»زیباییشناختیکردنزندگیروزمره«بهبحثمعنای
زیباییشناسیزندگیروزمرهدروضعیتپستمدرناز

منظرآرایجامعهشناسانمیپردازد.
کتاب شایگانفردر نادر داخلی پژوهشهای در
زیباییشناسیزندگیروزمرهدیوییوهنرپاپبانقد
جایگاه بررسی به مدرن ثنویتگرایی تفكر از دیویی
اروپا پاپ14 هنر در روزمره زندگی زیباییشناسی
در 1388 سال در وی )شایگانفر،13۹1(. میپردازد
جان زیبایيشناسانة تأمالت در موزه »جایگاه مقالة
دیـویي«بهتحقیقوتفسیردرآرایزیبایيشناسیجان
دیویيپرداختهومتونمرتبطرابهروشنیتبیینکرده

است.همچنیندرسال1387درمقالةتقابلهایسنتی
دومتافیزیک،دوفرهنگودوهنرسعیداردازمنظری
متافیزیكیوسپسفرهنگیودرنهایتزیباییشناسانه
بحثرامطرحوپیشببرد.مریمانصاریدرسال13۹3
درمقالة»تحلیلیبرنظریهتجربهزیباییشناسیجان
دیویی«باتأکیدبرمؤلفههایزیباییشناسانةتجربهاز
تربیت و تعلیم در آن نقش و ارتباط به دیویی منظر
رساله در 138۲ سال در الجوردی هاله میپردازد.
در روزمره زندگی »بازنمایی عنوان با خود دکتری
سینما«زندگیروزمرهراازمناقشهبرانگیزترینمقوالت
جامعهشناسیمیداندکهمدرنیستهاوپستمدرنها
در شعیری حمیدرضا معترفند. مقوله این اهمیت به
زندگی،شیوةحضور معناشناسیسبک ـ نشانه مقاله
هرکس روزمره زندگی سبک در را انسان اجتماعی
میداند.ویدرفصلپنجمکتابتجزیهوتحلیلنشانه
در زیباییشناسانه خوانش به گفتمان معناشناختی ـ
باب در میپردازد. سپهری سهراب اشعار گفتمان
کتاب در بابکمعین مرتضی زشتی، زیباییشناسی
مادیت بطالن با ماالرمه آثار در نفی زیباییشناسی
انتزاعیوزیباییشناسانةاشعار جهانمادیبهتحلیل
استفانماالرمهباتأکیدبردیالكتیکحضوروغیابدر
زندگیروزمرهمیپردازد.پایاننامهفاطمهساداتعلوی
درسال1400باعنوان»زیباییشناسیزشتیبهروایت
و زشتی انواع زشتی، تاریخ کتاب نقد اکو« امبرتو
کارکردهایآنرابیانمیکند.دربحثمصادیقهنری
اعمازهنرمعماریوشعر؛سمانهامامیکوپاییسال
13۹۹درمقاله»پیوندزیباییوسهگانهشكل،عملكرد
تجربه از پدیدارشناسانه، تفسیری با معنا« و
زیباییشناسیحضوردرپلخواجویاصفهانمینویسد.
اندیشههای تأثیر »بررسی مقاله در مهر امامی عارف
آرای بررسی با معماری« در پاالسما یوهانی
پدیدارشناسانةپاالسما،باتوجهبهازدسترفتنقدرت
ارتباطیمعماریمعاصر،ازبحرانمعنادرتجربةزندگی
روزمرهانسانبحثمیکند.سیدمحمدهادیحسینیان
و اسالمی معماری بر »شرحی مقاله در خطیبی
پدیدارشناسییوهانیپاالسما«بابررسیهستیشناسی
تعالیمدینیوعلمپدیدارشناسیپاالسما،ازهنرمعماری
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مقاله در سلیمانی مریم مینویسد. روزمره زندگی در
بازشناسایی ایرانی: سنتی خانههای »زیباییشناسی
زمینه از برخاسته مبانی براساس زیبایی مؤلفههای
این زیبایی عامل چهار یزد(« شهر موردی )مطالعه
خانههارادرزیباییطبیعت،نمودوحدت،تأکیدبرجلوه

فضادردیدناظروتوجهبهمعانینمادینمیداند.
انتشار وجود با میشود مالحظه که همانطور
کتابهاومقاالتمتعدددرزمینةوجوهنظریمتفاوت
زیباییشناسیزندگیروزمرهدرایران،مقاالتمحدودی
بهطوراخصبهبررسیچیستیزیباییشناسیزندگی
زندگی بافتار بر تأکید با عملكردگرایی بُعد از روزمره
روزمره زندگی در هنر کارکردی مصادیق و روزمره
پرداختهاند.لذانوشتارحاضرباتمرکزبرچیستیمفهوم
پژوهشی روزمره، زندگی کلّیت در زیباییشناسی

منحصربهفرداست.

زند   گی روزمره
که است عام مفهومی سویی از روزمره زندگی
دربرگیرندةهمةروایتهاستوازدگرسوماهیتینسبتاً
نیست. تعریف قابل بهراحتی که دارد سیال و ناپایا
زندگیروزمرهتمایلبهیكنواختیوتكراردارد)سایتو،

.)۲3:13۹6
خوابیدن، خوردن، شامل روزمره فعالیتهای اگر
و نظافتکردن آرایشکردن، آشپزی، شستن، رخت
شامل را سال در خاص رخدادهای و پوشیدن لباس
و...درنظر یارخدادهایورزشی میهمانیرفتن،سفر
بگیریم،مفهومروزمرهبسیارناروشنوگستردهمیشود.
معمولی، پیشپاافتاده، را تجربههایی چنین عموماً
تكراریوبیاهمیتمیدانیم،چراکهرویكردهانسبتبه
ایناموروفعالیتهاعملگرایانهوتكرارمكرراتاست.اما
میتوانازحیطةتفاوتهایفردیوفرهنگیدرقالب
سبکهایمتفاوتزندگیپافراترنهاد.بهعنوانمثال
روزمرة زندگی ایران، خلیجفارس در ماهیگیری شغل
صیاداناست.حالآنكهبرایشهرنشینیعازمسفری
تفریحیبهجزایرهرمزدرقسمتجنوبایران،تجربهای
نادراست.پسشغلافراد،محیطزیستوزندگیمردم
وسبکزندگی15عواملتعیینکنندةنوِعسبکزندگی

در مختلف سنن و آیین از متأثر که است روزمره
فرهنگهایمتفاوتاست.

سبکزندگیدارایوجهیفرایندیوچالشیاست
رفتارهای و عادتها دارد. قرار آن مرکز در انسان که
تثبیتشدهکهبهیکباورجمعیتبدیلشدهاندوعمل
را زندگی سبک است، یافته جمعی ارزشی آنها به
شرایط در است. آن تجلی محل انسان که میسازند
خاصسبکزندگیمیتواندازطریقنهادهایاجتماعی
و خودگردان انجمنهای و سازمانها یا رسمی و
به شود. کشیده چالش به افراد حتی یا و خصوصی
همیندلیل،جهتنفیرفتاریاکنشیجمعیوفردی،
سبکجدیدیبامزایاوبرتریهایآنشكلمیگیرد.
همینسبکهاهستندکهشیوهحضوراجتماعیانسان
کنشی زندگی سبک درهرحال میکنند. تعیین را
فرایندی،پویا،توسعهپذیروقابلتطبیقباشرایطخاصی
استکهانساندرمرکزآنقراردارد.بههمیندالیل
سبکزندگیقبلازهرچیزامرینشانه-انسانشناختی16

است)شعیری،13۹7(.
زمینهای مهیاکنندة زیستجهانی روزمرة زندگی
و تعاریف و مفهومپردازیها تمامی که است غایی
روزمره تفّكر آنسرچشمهمیگیرند. از ما روایتهای
شیوههای سایر آنكه حال است، ترکیبی و ناهمگن
و تأملی و نظاممند بیشتر تفكر صوریشدة
خواب، جهانهای برابر در هستند. انسانشكلزدایانه
جهانهای تئاتر و افسانه بازی، خیالپردازی، رویا،
صوریتریمثلجهانعلم،فلسفهوهنرهموجوددارد
)فدرستون،۲:138۹(.همانطورکهعلم،فلسفهوهنر؛
وطنندارند،زیباییشناسیزندگیروزمرهنیزمفهومی

بیوطنوهمگانیاست.
جاندیوییتحتتأثیرآموزههایهگلی17تجربههای
سازگاری و جامعیت انسجام، وحدت، که را ناپختهای
ندارندباحوزةتاریخمرتبطمیداند.دیوییتحلیلهای
الک18وهیوم1۹ازتجربهراهمجزئینگروهممتكیبر
آنان که نحوی به میداند؛ روانشناسانه تحلیلهای
درنهایت،تجربهرابهایدههاوانطباعاتتفسیرمیکنند.
ایندرصورتیاستکهتجربهجزدرسپهربافتاربستر
زندگیکلیوهمگانیانسانومحیطپیرامونشقابل
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.)Dewey,1934(بحثوبررسینیست
بُنمایةفلسفة آیندهاصلیترین آیندهوپیشبینی
دیوییفیلسوفاست.ازنظروینگاهآدمینگاهینگران
ومضطرباست،نگاهیکهبهتعبیرهگلباهمةتاریخ

گذشتةاوپیونددارد.
زندگیروزمرهازنظرهیدگرنحوهبودنیاستکه
دازاین۲0ازآنبرخورداراست.دازاینتحتسیطرةخودِ
زندگیوچگونگیزندگیاست.زندگیروزمرهانساندر
عالمیبادیگرانووظایفمشخصبرایهرکستعریف
از رهایی برای تالش در که زمانی حّتی است. شده
غرقشدگیوحلشدندرروزمرگیهایزندگیهستیم،
امری ما بودن نحوه برای روزمره زندگی هنوز
اجتنابناپذیروقوامبخشاست.بهباورهیدگر،بهواقع،
درآِنبیناییواغلبدرهمانلحظه،نحوةهستیآدمی
)اگزیستانس۲1(قادراستبرزندگیروزمرهغلبهکند؛
حالآنكهاینغلبهقادرنیستزندگیروزمرهرامحوو

.)BT,371( ناپدیدکند
ناخوشیهایش و خوشی تمام با را زندگی دیویی
همانقدرکهدوستداردوپاسمیدارد،بههماناندازه
همامریمخاطرهآمیزمیداند.ازنظراوزندگیمملواز
لحظاتزیباییشناسانهایاستکهارگانیسمدرجنگی
مداممیانبقاوفنا)حضوروغیاب(ایستادهاست.بهباور
دیوییارگانیسمموجودیتجربهگر،نیازمند،تالشگرو
جنگندهاست.اگرکامرواشود،لحظةپیروزیلحظةاوج
زندگیوزیباترینلحظةزندگیروزمرةاوست.چنین
لحظةزیباییشناسانهایارگانیسمراپربارتروبهغنای
ریشة تنش، و نگرانی میکند. نزدیک مطلوب
که است شدن تهی از پس زیرا دارد. زیباییشناسی

حصول،معنامییابد.
بهعنوانمثالسهرابسپهریدربررسیوتحلیل
خوانشزیباییشناسیهنرازنظرنشانهـمعناشناختی
اشعار مجموعه در که دارد گفتهای یا شعر گفتمان،

هشتکتاباوآمده:
»زندگی،ترشدنپیدرپی

زندگی،آبتنیکردندرحوضچةاکنوناست.«
در ناپیوستگی تحقق موجب که زبانی شاخص
»تر واژة میشود، پیدرپی زندگی استمرار پیوستار

زبانی بافت از خارج واژه، همین شاید است. شدن«
خاصیکهدراینجاباآنمواجهیم،هیچویژگیخاصی
کهبتوانآنراشاخصهمعناییدانست،نداشتهباشد.اما
تكرار ارزش برجستگی موجب زندگی، با ترکیب در
همگنهای شكنندگی نوعی و میشود روزمره زندگی
بروز موجب شكنندگی این خود که میکند ایجاد
رخدادیزیباییشناسانهمیشود.درگفتةسپهریابتدا
مداومتدرزندگیوسپسدرلحظهزیستن،نمایانگر

نوعیدیالكتیکپیوستگیوناپیوستگیحضوراست.
آنچهمابهآنزیباگوییمدرقالبیکتقابلشكل
میگیرد،مانندارتباطزیباونازیباکهیکارتباطتقابلی
یک پیوستة گفتمانی نظام مانند نیز زندگی است.
مسابقهفوتبالاستکههرچهبیشترمشمولگذرزمان
شود،عادیتروکسالتبارترمیشود.امالحظاتیدراین
چیزی ناگهان میدهد. رخ انقطاعی پیوسته، نظام
متفاوتمثلضربهسربازیكنیدردقایقآخرمسابقهکه
خوانش که اینجاست میکند. دروازه روانة را گلی
گفتهپردازورزشیباشناختاوازکنشدرحالانجامبه
خوانشیزیباییشناختیتغییرمیکند)شعیری،13۹8:

.)183
با روزمره زندگی آنات پیدرپی شدن خالی و پر
رخدادهایمتعددخوبوبدبهنوبهخودامری»ارزشی«
به معماری فضای زیباییشناسی جریان به که است
است. خورده گره انسان زیسته تجربه مكان مثابه
تنیافتگیتجربهزندگیروزمرهوحستعلقخاطربه
هنری اثر در حضور زیباییشناسی میتوان را بنا

)معماری(دانست.
بهقولگرمس۲۲ناپیوستگینوعی»تفكیک«است.
اتفاقایناست:چیزیتبدیلبهارزشمیشودوسپس
لحظه آفریننده اینجدایی عالمجدامیشود. بقیه از
زیباییشناختی لحظة را آن میتوان که است خاصی

نامید)شعیری،187:13۹8(.
غنیمت دم حال، لحظة در زیستن دیویی، فلسفة
دانستنودرلحظهزندگیکردناست.زیباییشناسی
ویمبتنیبرتحملارگانیسمدرشرایطناپایدارزندگی
تابآوری معنای به بودن راه در نفِس است. روزمره
یا مسیر ادامه دربارة تصمیم درخصوص ارگانیسم
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عقبنشینیاست.ارگانیسمبایدبتواندنگرانیوتنشراه
ومسیرراتابآوردوهمینآناتتحملازدیددیویی
زیباست.لحظةگذارازبحرانوبینظمیبهسوینظم،
لحظات رسیدن، اوج نقطة به و زندگی غنای لحظة
چون را شادی دیویی است. ارگانیسم زیباییشناسانة
طفلگریزپایی،ناپایدارمیداندکهدرآنهایخطیرو
هجمةآنهایبیاماندردوناکامیهابهمامیآموزدتا
برزیباییشناسیهردماززندگیروزمرهتوجهوتمرکز
بیشترداشتهباشیم.موالنامحمدبلخیدرمصرعیاز
باشد«. آِنمن غزلیاتشمس۲3میسراید:»کهشادی،
ویزیباییرادرشادی؛وشادیرادرآِنحضورمیداند.
ازنظردیوییشادِیهرپیروزیناپایداراستولحظةبه
آغاز لحظة همانا موقعیت، یک رسیدن اوج و پایان

طرحیتازهبرایآیندهاست.
دیوییباهمةمتفكراناگزیستانسیالیستهمعقیده
استکهطبیعتوجهانغالباًبهصورتیکنامادری
گفت چنین کتاب در نیچه۲4 میشود. ظاهر نامهربان
زرتشتمعتقداستکهاضطرابونگرانیبشرامروزبه
)پوچگرایی( نیهیلیسم۲5 نوعی دام در گرفتاری دلیل
استوبایداَبَرمردیبیایدوارزشهایتازهراجانشین
مددکار جدید ارزشهای این کند. کهنه ارزشهای
انساندرداشتنزندگیخوباست.ازبُعدارزششناسی
فیلسوف نیچه همباورند. دیویی و نیچه دیدگاهی،
شادمانهزیستنوآریگویبهزندگیاست.همینطور
دغدغةاصلیهیدگردردورانمدرن،بیخانمانیانسان
یاهمانگرفتاریاشدردامنیهیلیسموجودیاست.به
عقیدةاوانسانمدرنبیهویتوازجاکندهشدهاست.
نگرانومضطرب نگاه دربارة وهیدگر نیچه با دیویی
وضعیتانسانپستمدرنهمرأیاست.درایندنیای
پرمخاطرهوپرسرعت،»هنر«ناجیانسانمدرناست.
راجشن روزمره زندگی از هنرغنایهرلحظةخاص
بر غلبه و مجاهدت نفس جز چیزی هنر میگیرد.
مشكالتوخطراتزندگیبرایارگانیسمنیست.بهقول
فلوبر۲6هنرشرکتدرجشنیشادمانهاست.وظیفةهنر،
زیباترجلوهدادنجهانوزندگیروزمرهدرچشمانسان
استتادنیارابهجاییبهتربرایزیستنتبدیلکند.

فوکو۲7درآثارشبهتبییناینمطلبمیپردازدکه

چگونهچیزیکهخودراهموارهدرزندگیروزمرهبه
صورتامریطبیعی،جهانشمولوتغییرناپذیرنشان
اجتماعی عملكردهایخاص درواقعمحصول میدهد،
نیچه تأثیر تحت وی است. خاصی مكان و زمان در
به را آن جهان، درک یکبعدی شیوههای برخالف
فوکو میکند. درک چندوجهی و بردبارانهتر شیوهای
معتقداستکهافزایشفرصتهاوامكاناتبهانسانها
برزندگیخود تانظارتهنرمندانهتری اجازهمیدهد
برای وسالمتری بهتر زندگیشخصی و باشند داشته
خودبسازند.بهتعبیروی،زیباییشناسیاگزیستانسیانس
تأملیعمیقاستکهبهبیاندقیقتر،بههنرزیستن
زندگی جوهر .)115 ـ 10۹ :13۹3 )گات، میپردازد
روزمرهکلّیتیبههمپیوستهاستکهرنگوبویابدیّت

دارد.
را شمولی و کلیت هنر در است معتقد گادامر
مییابیمکهدرجشنها)اعیاد(مییابیم،زیراعیدنقطه
خاصیاززماناست.درعیدطعمجرعهایازابدیترا

میچشیم)گراهام،38:13۹۲(.
شایدرسالتآدمیدردلدغدغههایجزئیزندگی
روزمرهایناستکهبااستعانتازحسزیباییشناسانهای
دارد، نهادینه خود در سوبژکتیو بهصورت که
هنر مقولة در متفاوتی تجربههای به خودآگاهانهتر
و باورها آرمانها، فرهنگها، تعدد براساس بپردازد.
نگرشهامیتوانبهادراکزیباییشناسیزندگیروزمره
ارجشناسی»آن«هایحضوردرموقعیتهاو قالب در
فعالیتهایمتنوعزندگیروزانهپرداخت.بهعنوانمثال
مدرن سالن گوشه در برنجی سماور مانند ابژه یک
امروزی،حضورمارابافضاتغییرمیدهد،زیراافزودة
معناییداردوریتمحضورمكانیكیماراتغییرمیدهد
وبهحضورکیفیتبدیلمیکند.وجودهرشیءهنری
تابلوی یک ایرانی، دستباف تختهفرش یک مانند
نگارگریایرانیرویدیواریاظرفسفالیدستسازو...
درزندگیروزمرهقادراستبراییکلحظهانسانرااز
تنعاداتروزمرهخارجونوعحضوررادرجهانتغییر
مفهوم همان زیبایی حسی ادراک چنین دهد.
زیباییشناسیآنحضوررادرزندگیروزمرهدربردارد.
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نظر  از  روزمره  زند   گی  زیبایی شناسی  تجربة 
د   یویی و سایر متفکران

عمِل اصالِت فلسفه مكتب متفكر دیویی، جان
)پراگماتیسم۲8(امریكاییقرنبیستم،باچاپکتابهنر
بهمثابهتجربهدرسال1۹34مالهامبخشپژوهشگراِن

عرصةزیباییشناسیروزمرهشدهاست.
پرداختنبهفلسفةپراگماتیسممهماست،چراکه
انساندرجهانیپرمخاطرهزندگیمیکندوهموارهدر
جستوجویامنیتوآرامشاست.هنگامروبهروشدن
کافی اندیشه وخطرناک، تهدیدکننده موقعّیتهای با
نیست،بلكهعملبایدکرد.اندیشهازنظردیوییعملی
استاعمازاینكهدرسطحعرفعادییاسطحنظریة
علمیصورتگیردکهدرهردوموردشیوةمعاملهبا

موفقّیت،بغرنجاست)کاپلستون،3۹0:13۹۲(.
جاندرموت۲۹یكیازمفسراندیوییدربارةکتاب
یادشدةدیوییمعتقداست،دیوییاینکتابرازمانی
بهچاپرساندکهبیشترمردمدرفضاینوستالژیکو

 .)Dermott, 1992( گذشتهگرازندگیمیکردند
ازنظردیوییگذشتهلحظةحالراپریشانمیکند.
ویبیانكارگذشته،بیشازهرچیزچشمبهراهآینده
است.دیوییفیلسوفلحظةحالاستوهردمراآبستن
تكرار ومالِل آیندهمیداند.ویمیداندکهروزمرگی
مكرراتازجذبههایحیاتمیکاهد.بهبیانگادامرنگاه
افقگذشتهو با نگاهیاستکه امروزی انسان نگران
آیندةاوگرهخوردهاست.نگاهبهگذشتهوفرداینیامده
میاندیشد.ناجیارگانیسمدرگذرزندگیروزمره،مدد
باطبیعتاست.زندگیبیتنشو ازهنروهمگامی
نگرانیامكانپذیرنیست.بزرگترینهنِرانسانآناست
کهدرلحظةحالوکاماًلهوشیارازشادیلحظاتیکه
درک و فهم شود. کامروا خودآگاهانه میکند تجربه
لحظاتنابسرشارازشادیوغمدردلزندگیروزمره
آید. نائل حضور زیباشناسانة تجربة به تا میدهد رخ
زیباییشناسیدرواقعسازشانسانباانواعآناتحضور
درزندگیروزمرهاست.استداللاصلیدیوییدرکتاب
هنربهمثابهتجربهبازیابیاستمرارتجربهزیباییشناسی
همگامبافرآیندهایپیاپیزندگیروزمرهاست.ویدر
نیمةدومقرنبیستمباعنایتبهطبیعتومحیطزیست

وپژوهشدرحوزةهنرهایعامهپسندموجبشكلگیری
زیباییشناسیزیستمحیطیهمشد.

دیوییدرمعرفتشناسیطبیعتگرایانهاشبهدنبال
پیامداعمالوعقایدانسانبودتااینكهبهعللودالیل

.)Dewey, 1929( پیدایشآنهابپردازد
دیدگاهاودربابزیباییشناسینتیجةمعرفتشناسی
بنیان را تجربه و است تجربه سرشت بر مبتنی و او
آغازینزیباییشناسیمیداند.دیوییزیباییراباتجربه
ودرتجربةآناتزندگیروزمرهمطرحمیکند.بهباوراو
زیباییشناسیتجربهایکاملوپرباراستکهباشورو
حرارتدربرابرنیازهاواهدافاساسیزندگیانسانِسیر

میکند.
ویمعتقداستدرطیتاریخ،نظریههایبسیاری
رابطة هیچیک اّما داشته وجود زیباییشناسی باب در
واقعیزیباییرابازندگی،نهدرککردهونهعنوانکرده
زیباییشناسی، نظریههای به دیویی نقد است.
ساحت پیوندیمیان بیآنكه است؛ هنر معنویسازِی
هنروتجربةانسانیبرقرارکند.حالآنكهاگرهنردر
بافتزندگیانسانبهطوربیواسطهوجودداشتهباشد،
جذبهاشبسیاربیشازجذبةمعنویآناست.بهعبارتی
است هنری اثر داشتن وجود در زیباییشناسی نمود

.)Dewey, 1980: 21(

ابژه ابژهخودمیداند؛ را اثرهنری زیباییشناسی،
ادراکحسیدرمعناییگسترده.امروزمااینادراکرا

تجربهمیخوانیم)یانگ،۲4:1384(.
زیباییشناسییكیازساحتهایمختصاتوجودی
پی در دیویی طبیعتباورانة زیباییشناسی و انسان
معمول فرآیند با زیباییشناختی تجربة پیوند بازیابی
معماری هنر در پیوندی چنین است. روزمره زندگی
خانهبهعنوانظرفزندگیروزمرهبهخوبیدیدهمیشود.
دیوییکلهنررامحصولتعاملمیاناُرگانیسم30

)موجودزندةتجربهگر(ومحیطزندگیاومیداند.
ویتجربةانسانرادرجریانتكاملبررسیمیکند
وبهجایتجربه،تجربهورزیراکهدرآنشعوریاذهنی
رابهمثابةعملیدرزمینةافعالحیاتیواجتماعیبه
وجودمیآید،قرارمیدهد.جریانتجربهازتأثیرمتقابل

.)Dewey, 1988(انسانومحیطایجادمیشود
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بهباوردیوییتجربةزیباییشناختیامریبیواسطه
استوبرترازامرزیباشكلمیگیرد.فلسفةویفلسفة
است. طبیعی تجربة اصالت یا تجربی طبیعت اصالت
میداند؛ محیط را روزمره زندگی جریان بستر دیویی
بقای و مرگ میان ناپایدار، شرایط محصول محیطی

ارگانیسم،کهدرجنگیمدامایستادهاست.
دیوییدررابطةنزدیکبینزیباییشناسیوزندگی
آن متفكران نزد تقلید نظریه و یونان مردم طبیعی
دوران،بانظرارسطودربارهاینكهدرهنرضرورتاًنوعی
پاالیش31وجوددارد،موافقاست.ارسطودرهنر،خاصه
را هنر و زندگی میان پیوند تراژدی، و نمایشنامه
پایهریزیکرد.ارسطوودیوییتراژدییونانییاهرنوعی
آدمیان زندگی وخالصهشدة فشرده درواقع را هنر از

میدانند)شایگانفر،60-57:13۹1(.
فلسفةزیباییشناسیزندگیروزمرهدیوییبرپایة
رشدوپیشرفتدرهمهعرصههایزندگیروزمرهاستوار
است.ولیمعموالًتجربههایارگانیسممنجربهپیروزی
ولذتنیست.جهانگاهدرمقامیکنامادرینامهربان
دیویی ازاینرو میزند. رقم را دهشتباری اتفاقهای
خود اوج نقطة به که میداند طوفانی چون را تجربه
میرسدوپسازلختی،فروکشمیکند.تجربه،گاهخام
استوناکاموگاهپختهاستوپیروز.درصورتوجود
فكر میکند، مشاهده ارگانیسم آنچه میان مغایرت
میکند،اگربینخواستةارگانیسمودستاوردشوحدت
ناموفق تجربه آن باشد؛ نداشته کافیوجود انسجام و
است.گاهبرخیتجربههایبهغایتسادهمانندلحظات
غذاخوردن،تماشایلحظةغروبخورشید،شنیدنیک
آنصدایپرپروازپرندگان،آناتنوشتنکتاب،دقایق
همین به تجربههایی و خیابان و پاساژ در پرسهزنی
سادگیموجبایجادگسستیدرادراکهستیمیشود
کنشهای در حضور« آن »زیباییشناسی همان که
زندگیروزمرهاست.یکقطعهسنِگتنها،ارزشیندارد.
آببرکههمبهتنهایی،آباست.اماپرتابسنگدرآب
برکه،موجایجادمیکندوموجهاالیهوالیههاجهت
یک برای که اتفاقی میکنند. بازیابی را انسان حضور
لحظهانسانراازتن»عادت«رهامیکندونوعحضور
رادرجهانتغییرمیدهد.زندگیروزمرهامریدووجهی

است؛یکوجهسلبیونفیکنندهووجهدیگر،ایجابی
وآفرینندهاست.چنینادراکحسی،نزاعمداممیان
مرگوزندگیارگانیسمراچونانآینههاییبریكدیگر
بازمیتاباندومعنایزندگیروزمرهرامیزایاند.سقراط3۲
پس میشود. زاده گفتمان دل از حقیقت بود معتقد
میتوانزیباییشناسیزندگیروزمرهرابهمثابهحقیقتی
دانستکهازدلگفتمان،میانآنهایحضوروغیاب
زندگیروزمرهیابازیدیالكتیكیبینحضوروغیاب،

بیرونمیآید.
مدعا این اثبات بر تحلیلی نمونه یک بهعنوان
میتوانبههنرمعماریخانههایسنتیایرانیدردوره
خانههای معماری هنر دلیل این به کرد. اشاره قاجار
معماری، انتخابشد.هنر نگارنده توسط ایران سنتی
مكاشفهگرزندگیروزمرهومتأثرازمحیطاست.معماری
است؛ انسان جانپناه روزمره، جهان وجود در نفوذ با
حسی، عقلی، باورهای از برخاسته و تجربهگرا هنری

انسانگرایانه،اجتماعیودرونگرا.
تجربه معماری هنر هستیشناسانة وجوه از یكی
زیباییشناسیاستکهشكل؛عملكرد؛ومعنارادرخود
دارد.درتفسیرتجربهزیباییشناسی،اینسهگانهازهم
جدانیستند.معمارانسنتیاینسهوجهرادرپیوندبا
هممیدیدند.زیباییرابایددروناثرمعماری،درمعنا
وذاتمعماریجستوجوکرد)امامیکوپائی؛نوروزی

برازجانی،13۹۹(.
درهنرمعماریایرانیمفهوممعنادربنا،چهبرای
سفارشدهنده برای چه معمار)سازنده(، هنرمند
)استفادهکنندگان( بهرهوران برای چه و )صاحبكار(
ماهیتیمعنویومتأثرازمراتبوحدتبینسوبژهوابژه
معرف خانه دارد. روزمره زندگی مختلف آنهای در
ملیتوهویتخانواده،خاستگاهفرهنگوتمدنباحس
تعلقخاطردرفضاییامنبرایانجاممناسباتانسانی
است.فضایخانه،مكانتجربهزیستوگذرانزندگی
مختلف فضاهای با پویا بساوایی حسی همنفسی در
معماریبنااست.تجربهحضوردرفضایمعماریخانه
اقلیمی، زندگی فرهنگی مناسبات و سبک مبنای بر
است. آسایش لذت و امنیت آرامش، حس همنشین
زیسته فضای در حضور زیباییشناسی تجربة بررسی
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معماریخانههایسنتیایرانیبرمالکردنبرگبرگ
فرهنگی و تاریخی ملی، هنری، هویت شناسنامة
زندگی انضمامی فرایند با تنگاتنگ پیوند در ایرانیان

روزمرهاست.
زندگی از بخشی را معماری هنر دیویی جان
پرمعنایاجتماعیسازمانیافتهباآنمقصوداجتماعی
کهبناهادرخدمتآنبودنداساساًیگانهمیداند.در
معماریدرمییابیمکهچگونهایدهها،کهدرآغازشاید
ریاضیات به مربوط تفكر نظیر فّنی بسیار تفكری در
که دارند را آن قابلیت شدهاند؛ پرداخته و ساخته
مستقیماًدرفرم)صورت(حسیادغامشوند)دیویی،

.)50:13۹3
بهصورت فضا تجربه معماری هنر جوهر و جان
انضمامیاستکهمعمارامرایدهآلوریاضیواررادر
نهایِتتناسبوهماهنگیبرامرمادیاستوارمیکندو

هستیکلیبناراتشكیلمیدهد.
ادواردوینترز33درمقالة»معماری،معناوداللت«
داللتگر محتوایی با تجریدی هنری را معماری هنر
معرفیمیکند.ازنظراوتئوریزیباشناختینظریهای
استکهنیازمندمحتواییبرایآثارمعمارینیستاما
در میکند. ارائه معماری تجربة محتوای از تبیینی
سایرین تا میشود عرضه دالیلی تجربه، یک توجیه
درک را آن تجربه، آن از معینی توصیف لوای تحت
معماری اثر هر ارزیابی در ببرند. لذت آن از و کنند
انتظارمیرودتاتبیینیبیشازتجربهبهدستدهیم
کهبهچیزیبیشازخوشایندبودناشارهداشتهباشد
ومددرسانفهمماازآناثرمعماریباشدتاباتوجیه
تجربهایمستقل،منجربهلذتخوشایندزیباییشناسی
شود.توجهبهایننكتهضروریاستکهمعمارمقّیدبه
آن چارچوب در معماری اثر خلق شرایط و زمینه
وضعیتاست.منظوراززمینه،مراجعهبهسّنتاست
کهانسانرادرفهموارزیابیاثرهنریکمکمیکند.
ارائه و معین نحوی به آن دیدن همان بنا یک فهم
توصیفاتحاصلازتجربةحضوردربناست.توصیفات
ماوابستهبهفهم،برداشتماازبناودانشماازتاریخچة
آنبناستکهایناوصافبخشیازمعناهاییهستند
ما فرهنگ میکنیم. دریافت ساختمان از ما که

در یافت قابل که معناهایی است. معانی از گنجینهای
.)40 معماریهستند.)راس،وینترز،کویر،35:137۹ـ
هنرمعماریتحققایدهذهنیوامرمادیدرترکیبی
و میشوند جمع هم کنار که است متناسب و یگانه
تشكیلهستیکلیمیدهندودرنظمیدینامیکوپویا
باهم،حضوریمعنادارایجادمیکنند.بناتوسطقوهذوق
وایدهپردازیهنرمندمعماربراساسآرمانهاوباورهای
اودرنهایِتنظمساختهمیشود.تجربهزیباییشناسی
بیواسطهتوسطفاعلشناسا،تجربه،ادراکوباحواس

پنجگانه،ادراکواحساسمیشود.
یوهانیپاالسما34معتقداستمادررابطهبابنابهتن
خودنزدیکمیشویم،باآنمواجهمیشویم،ازمیانآن
میگیریم. کار به عمل در را آن و میکنیم حرکت
معماری؛منشها،دریافتهاوتفكراتراهدایتمیکند،

مقیاسمیبخشدوقابمیکند)شیرازی،138۹(.
معماری هنر به بهگونهای اپتیک35 پاالسما، نظر از
و است ارتباط در بیننده چشم با که میکند اشاره
هاپتیک36بههنریداللتداردکهدرکناربینایی،حس
نیزدرگیرمیکند)قهرمانی؛پیروای را المسهمخاطب
از معماری هنر .)57 :13۹3 صیاد، مظاهریان؛ ونک؛
هنری اثر در انسان و است برخوردار ویژگی چنین

معماریگاممیزند.
مهمترینایدهدرنظریهاپتیكی،تأکیدبرفاصلهمیان
سوژه)تماشاکننده(وابژه)نگریسته(استوگونهایاز
پیشنهاد محیط با مواجهه در را دیداری ایدئولوژی
میدهدکهدرآننقطهدیدسوژهانسانیدرکانونمفهوم
ادراکفضاییقراردارد)صیاد؛غریبپور؛دلشادسیاهكلی،

.)1۹:13۹8
معماری بناهای به کردن نگاه رویكردی چنین در
امریبصرینیستبلكهمیتواندامریهاپتیكی، صرفاً
حّسانیوتنیافتهباشد؛بهطوریکهبینانسانوبناحس
کند. ایجاد برانگیزاننده، ادراکی واکنشهای با عاطفی،
اینبرانگیختگیعاطفیدریک»آن«توسطتجربهگراثر
هنریگویایزیباییشناسیزندگیروزمرهاست.دربدو
ورودتماشاگربهفضایمعماریسنتیخانههایایرانی
با بینایی حس درگیری بر )متمرکز اپتیكال تجربهای
در گذاردن پا محض به میگیرد. دیدن(شكل پروسه
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فضاهایمختلفزیبایمعماریایرانیچشممیبیندو
نگاهتماشاگررابهخودخیرهمیکندوقوهالمسهبهکار

میافتدوادراکاتحسانیاورابرمیانگیزاند.
نگاههاپتیكال،گونهایمنعطفوناپایدارازنگریستن
استکهبهجایفوکوسکردنومتمرکزشدن،تمایل
فاصلهای با آنكه از پیش و دارد سیالیت و بهحرکت
خردمندانهبنگردوخواهانتشخیصوشناساییباشد،
خواهاناحساسکردنولمسکردناست)نصرتپور؛

انصاری؛پورمند،780:1400(.
نگاه ایرانی ازویژگیهایمعماریخانههایسنتی
هاپتیكال)بصریحسانی(مخاطباستکهدرمواجهه
را کردن وحس کردن لمس و دیدن بین مرز بنا، با
در بهسیالیتوحرکت دعوت را بیننده و درنوردیده
فضاهایمختلفبهادراک»آنحضور«یاادراکحسی
این در میخواند. فرا روزمره زندگی زیباییشناسی
لحظه،مرزمیانسوژهوابژهازمیانمیرودوتجربهای

تنیافتهومنعطفمتولدمیشود.
پاالسماباتأثیرازمرلوپونتی37،بدنراباتمامحواِس
وجودیاشبهجایچشمدرمحورادراکمعماریقرار
میدهد:معماریبیشترهنربدنوحسوجودیاست
تاهنرچشم)حتیبیناییدرخدمتحِسوجودییا

بودناست()رابینسونوهمكاران،64:13۹6(.
درطی بنا ماندن ماندگار ازساختن، هدفمعمار
جذابیتهای به هم بنا طراحی در وی است. اعصار
و باطنی کارکردهای به هم و ظاهری زیباییشناسانه

ساختاریبناتوجهدارد.هنرمعماریپایگاهابژکتیویته
امریسوبژکتیومیانجامد. به زندگیروزمرهاستکه
هنری، اثر تاحضور غیاب از وخالقیتی، چنینخلق
گفتمانمعناشناختیبینبنایمعماریومخاطبپدید
هنر در روزمره زندگی زیباییشناسی تجربه میآورد.
معماری،ادراکیحسی،درونیوتنانهدردیالوگیمدام
از »آن« هر در انسان و بنا انضمامی اندامهای میان

زندگیروزمرهبرقرارمیکند.
پیترزومتور38تجربةعینیمعماریرالمسکردن،
میداند)زومتور، بنا کالبد بوییدن و شنیدن دیدن،

.)83:13۹4
معماری در زیبنده خانههای شاخصترین از یكی
در واقع معتمدی( )خانه مالباشی خانه ایرانی، سنتی
به متعلق خانه این است اصفهان شهر پاقلعه محله
عالمیفقیهبودهکهمنّجمدربارناصرالدینشاهقاجار
نیزبودهاست.ویژگیهایمعماریخانهمالباشیمانند
از: عبارتند قاجار دوره معماری سنتی خانههای سایر
فضاها، افقی موسیقی ریتم مردمپسندی، درونسویی،
با فضایی، رعایتسلسلهمراتب فضایی، دعوتکنندگی
سبکساختاریتلفیقیمعماریایرانیواروپایی.بنااز
دوبخشبیرونی)مردانه(وبخشاندرونی)زنانه(تشكیل
شدهاست.پسازگذرازدرورودیچوبیباگلمیخهای
اتاق که هشتی درفضای مكث اندکی و تزئینی فلزی
انتظاراست؛راهروییمارابافضایبازمیانسرایمرکزی
مواجهمیکند.طبیعتگراییدرمعماریایرانیباحیاط

تصویر1. نمای بخشی از اند رونی شاهنشین خانه مالباشی، اصفهان، )سایت اقامت 24(
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رایحة و درختان ترکیب با باغچه از متشكل مرکزی
خوشبویگلها،حوضآبباایجادانعكاستصویرخط
هنر ظریف نقوش از نمایی پرندگان، صدای آسمان،
در نور تأللو و رنگی شیشههای با چوب گرهچینی
خودنمایی خانه نمای شاخص جبهة در که ارسیها
در ایرانی معماری ِخَرد جوهر میشود. دیده میکند
هماهنگیبناباطبیعتودرامتدادطبیعتدرمحیط
خانهجاریاست.تمامعناصرساختمانیوتزئینینظم
نور،درفضاهای دارند.عنصر ریتممنطقیمعمارانه و
در فضایی گستردگی و خیال تداعیگر خانه مختلف
کند نمودار را خیال آنچه هر است. روزمره زندگی

بیشک،خوشایندوزیباست.
رویاپردازی از میدهد، مأوا را خیالپردازی خانه،
محافظتمیکندوبهانساناجازهمیدهدکهدرصلحو

.)Bachelard, 1994:6(آرامش،رویاپردازیکند
معنای به را خاطر خرسندی احساس دیویی
سازگاریوتطابقکلوجودمانباشرایطهستیمیداند
)Dewey, 1980: 17(.همیناحساسخرسندیخاطر،

به هنرمند و است زیباییشناسی معنای ایجاد منشأ
شیوهایخاصبهمرحلهایازتجربهاهمیتمیدهدکه

.)Ibid, 15(وحدتدرآنحصولمییابد
خانه معماری در روزمره زندگی زیباییشناسی
مالباشیچهازنظرساختاریوچهازنظرتزئینیشامل
هماهنگی در فضایی انسجام و وحدت تجربه تجلی
کالبدیاجزاءوکلبنااست.دراُرسیهاریتموتكرار
در توازن ختایی، و اسلیمی و هندسی نقوش عناصر
جنسمصالحساختمانیوشیشههایرنگیوطرحها،
تزئینات هارمونی و ذهنآشنا عناصر با معنا تجلی
خاطرهبرانگیزنمادینموجببروزوپیوندادراکحسی
زیباییشناسیازلحاظبصری،شنیداری،بویایی،فراخی
ایجادحستعلقخاطربهمكانوپاسخگوی خاطرو
معنای در آنچه میشود. انسان زیباییشناسی حس
بهجزعملكردوشكل ایرانی معماریخانههایسنتی
سازههابهعنوانویژگیهایمهممطرحاست؛درونگرایی
سلسلهمراتب رعایت نیز، و حریمها رعایت معنای به
وجودینظامهایفضاییدربخشهایمختلفبناست.

شكل به ابژه و سوژه بین برخورد حسی تجربة

ناگهانیوتصادفیدربطنزندگیروزمرةیكنواخت،در
فضایپیوستاروحتیکسالتباررخمیدهدودردم
معناوارزشیتوصیفناپذیروغریببرایسوژهشكل
میگیرد؛احساسیکهاوراازآنکسالتروزمرگیجدا
میکند)بابکمعین،63:13۹4(.ایناتفاقیاستکه
درآنهایزندگیروزمرهانسان،دربنایمعماری،رخ

میدهدوکلیتهستیرازیباترنمایانمیکند.

کیفیت زیبایی شناسی منفی زند   گی روزمره۳۹
ازنخستینانتظاراتانسانپناهبردنبهکیفیتهای
ناگواریهای و اززشتیها گریز در زیباییهایهستی
زندگیروزمرهبودهوهست.شایددلیلاینكهدرتاریخ
منفی زیباییشناسی کیفیت مقوله به کمتر زیبایی
پرداختهشدهایناستکهمیلذاتیوگرایشدرونی
انسانبهکیفیتهایزیباییبیشازکیفیتهایمنفی
که آرت40 پرفورمنس هنر مثاًل است. روزمره زندگی
جهانرادریکلحظهبرمامتجلیمیکند؛وجودانسان

دریکآنازهمةزشتیهابریمیشود.
زیباییهرگزمطلقوثابتنبوده،وبهتناسبدوره
تاریخیوسرزمینیخاص،جنبههایمتفاوتیبهخود
گرفتهاست)اکو،17:13۹۲(.ازبرکتوجودتناسبو
هماهنگی از جزئی نیز زشت چیزهای حتی تضاد،
جهاناند.زیبایینیزازتقابلتضادهابرمیخیزد)همان،

.)48
ارزش با روزمره زندگی زیباییشناسی گاه
زیباییشناختیچشمگیرمثبتمانندخلقیاتماشای
و طبیعی منظرهای دیدن یا بینظیر هنری اثر یک
چشمنوازهویدامیشودوگاهبرخیپدیدههایااشیاءبا
نمودناخوشایندوماللآوردربرابردیدگانرخمینمایند.
همان مثبت زیباییشناختی کیفیت که همانطور
منسجم، درونمایهای با درونی هیجانات شورمندی
زیباییشناختی کیفیت است؛ فراگیر و وحدتبخش
عرصههای تمام در گسترده بسیار نیز، زندگی منفی
مطرح روزمره زندگی اصلی کیفیت بر مؤثر و زندگی
یكنواختِی ماللآور، کسالت همچون کیفیاتی است.
مانند روزمره زندگی مختلف صحنههای در آزارنده
بودن بودن41،کثیفیوغیربهداشتی زشتی،گروتسک
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کیفیت البته منزجرکننده. و بد بوی و شهر،
زیباییشناختیمنفینیزبهمنزلةرکنیاساسیبرای
چراکه است موجه زیباییشناسی تجربة تسهیل
بههرحالبهعنوانجزئیضروریازفرآیندطبیعت،قابل
ارجگزاریاست.بهعنوانمثالگاهمحتوایمنزجرکنندة
یکاثرهنریبرایانتقالپیاماثروبرمالکنندةمعضالت
جامعهونقدبیماریهایاجتماعیوگاه،دریکتابلوی
نقاشیمنظرهایدلخراشوطبیعیازشكاِرشكارچیو
نمونههای همدیگر دست به حیوانات بلعیدن یا

زیباییشناسیمنفیزندگیروزمرهاست.
مینویسد: زشتی تاریخ کتاب در اکو4۲ اومبرتو
تحقق بلكه نیست، زیبایی بازنمایی الزاماً هنر »هدف
مثاًل دهد. انجامش میخواهد که است فعلی شایستة
میتواندبازنمودیزیبااززشتیارائهکند.قسمتاول
کمدیالهیدانتهتجسموحشتمطلقاست.هنرقادر

استزشتیدنیارازیباکند«)اکو،13۹5:ع(.
دو به توجه َمحمل روزمره زندگی زیباییشناسی
وجهمجموعهایدرهمتنیدهازکیفیاتمثبتومنفی
تجربههایمتفاوتزندگیاستکهجهانرادریکآن

برمامتجلیمیکند.
تاملدی43درمقاله»سرشتزیباییشناسیزندگی
روزمره«تأکیدبیشازحدبهزیباییشناسیهنرمیکند
موجب را کالسیک زیباییشناسی فهم برای تالش و
مغفولماندنحوزههایمختلفزیباییشناسیزندگی
روزمرهدرتاریخمیداند.بهباوراوسرشتزیباییشناسی
زندگیروزمرهشاملانواعآراستگیها،آشفتگیها،بوی
میشود تعریف نامطبوع و مطبوع چیز هر و خوش

.) Light; Smith, 2005(

است اهمیت دارای منفی زیباییشناسی در آنچه
با مواجهه در عملی سویههای یا کنشگرایانه نگرش
موقعیتهایمشمئزکنندهیازشتیهاست.همینکهدر
برابرهرزشتیتماشاگرصرفباقینمیمانیم؛انگیزههای
درونیبرانگیختهمیشود؛دستبهکارییاعملیزده
میشودیادردلآرزویانجامکاریبرایبرطرفکردن
آنصورتمیگیرد،زیباست.ویژگیبرانگیزانندگیدر

با مواجهه در روزمره زندگی متفاوت کیفیات
زیباییشناسیمنفیدربهبودورشدروندزندگیبسیار

مؤثروقابلمداقهاست.
استفان آثار در نفی، زیباییشناسی بنیاد
ماالرمه44شاعروفیلسوففرانسوی،مرتبطبابازیغیاب
وحضورونفیجهانمادیاست.غیابدرشعرماالرمه
جایگاهمتعالیومتافیزیكیداردوحضور،گذرااست.
شاعربابهغیابراندنخودمادیاش،جلوهایمتعالیو
.)4 ـ 3 :138۹ معین، )بابک میآفریند خود از برتر
زیباییشناسینفیدرآثاراستفانماالرمهبرپایهاندیشة
به ماالرمه گرایش مییابد. نظام هگل دیالكتیک
مضامینیمانندنفی،بطالن،غیاب،آینهوهمهوهمه
نشأتگرفتهازتعلقهگلبهمفاهیمومقولههاییچون
نفی،تضادومرگاستکهبنیاداندیشةدیالكتیكیاوبر

آنهااستواراست)همان،10۲(.
روزمره زندگی زیباییشناختی نظریه در بنابراین
هرچیزیاعماززیباونازیبابهمثابهمتعلّق)ابژه(تجربة
زیباییشناختیمطرحاست.اشیایعادیاینقابلیترا
ارزش بر وجودشان گرداگرد هالهافكنی با که دارند
زیباییشناختیآنهاافزودهشودکهاینامربستگیبه
نوعتمرکزفكریوهالهگذاریبراشیاء،طبیعتوآثار
با معابد و گالریها موزهها، در که کاری دارد؛ هنری
به را اثرهنری مكانهایمذکور انجاممیشود. اشیاء
را آن هستیشناسی ارزش و میکنند تبدیل شیء

میکاهند.
جاندیوییموزههاراسردخانهوگورستانفرهنگ
وتمدنمیداند.زیرابهباورویآناشیاءهیچنسبتیبا
خاطر به بلكه ندارند حیات و تجربه معنای به هنر
ایدئولوژیهایمدرنفرهنگیواجتماعیدرموزههاقرار

دارند)شایگانفر،1388(.
زیباییشناسانه دریافت و درک اگر ترتیب بدین
به میتوان شود فهم تكریمی نه و تبویبی بهصورت
کیفیتهایانضمامیمنفیومثبتتجربهزیباییشناسی
برد.کیفیتزیباییشناسی بهترپی درزندگیروزمره
منفیدرنتیجةعدمتوازنوتناسبدرروابطارگانیک

بیناجزاییککلرخمیدهد.
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همچنینبایدهرباردرنظرداشتهباشیمتاچهحد
جادوگرانکتابمكبث45برحقاند)اگراساساًبتوانآنان
رابرحقدانست(.آنجاکهدرصحنهاولفریادمیزنند:
»زیبازشتاستوزشتزیباست«)اکو،11:13۹5(.
پسهرقدردرزندگیروزمرهوجوهزیباییشناسیمثبت
وجوددارد،وجوهزیباییشناسیمنفیهمهستوبه

همانحد،نازیباهمزیباست.

نتیجه گیری
درزیباییشناسیزندگیروزمره،هرچیزیاعماز
زشتوزیبابهمثابهمتعلق)ابژه(تجربهزیباییشناسی
حضور نوع تغییر چگونگی حسی ادراک است. مطرح
انساندرمواجههباکیفیتهایمختلفزیباونازیبای
حضور زیباییشناسی»آن« روزمره، زندگی لحظههای
در دیویی جان طبیعتگرایانة معرفتشناسی است.
تغییر پی در و انسان روزافزون رشد به نیل راستای
ابعاد کیفیتتجربهزیسته»آن«هایحضوراودرهمه
بارزاست.مثلث ازجملهتجربةهنری زندگیروزمره
هنرمند، رأس سه از روزمره زندگی زیباییشناسی
تشكیلشده ابژه، بهعنوان اثرهنری، وخود مخاطب
محاط روزمره زندگی »آن«های دایره در که است
شدهاند.زیباییشناسیزندگیروزمرهحاصلپیوندمیان
زیبایِی»آن«هایحضورهنرمندحینخلقاثرهنریو
در است. مخاطب ادراک و احساس دیدن، لحظه
نفی محصول هنری اثر ماالرمه نفی زیباییشناسی
لحظههایغیابوخلقآنهایحضورتوسطهنرمند

حینخلقاثرهنریدرلحظهاست.
دیوییو آرایجان بررسی از اینتحقیقپس در
زندگی زیباییشناسی تجربه باب در متفكران برخی
در زیباییشناسی تحلیلی نمونه دو بررسی به روزمره
تحلیل شد. پرداخته خانه معماری هنر و شعر هنر
سهراب شعر نمونه در روزمره زندگی زیباییشناسی
سپهری،مخاطبرابرایلحظهایتحتتأثیرگفتمان

زیباییشناسانة ارزش و کلمات معناشناختی ـ نشانه
قرارمیدهد.دردومین زندگیروزمره مفاهیمآندر
نمونهتحلیلیزیباییشناسیزندگیروزمرههنرمعماری
ایرانیدرخانهمالباشیاصفهانعنوانشد.در سنتی
گفتماننشانهـمعناشناختیمعماریخانههایسنتی
ایرانیچهازنظرساختاریمعماریاعمازموادومصالح
ساختکالبدهایفضاییوچهازنظرتزئیناتوابستهبه
معماریایرانی،دیالكتیکحضوروغیابمرتبطباروح
زیباییمعماریخانهمطرحاست.عناصرفضاییمختلف
گویای نشانهمحور گفتمانی حال در خانه معماری
حاصل فضایی تفكیکهای که متفاوتیاند معناهای
نوعیناپیوستگیگفتمانیوزیباییشناختیمیاناجزای
مواجهة در است. زیباییشناسانه ساختاری با بنا
بیواسطةلحظةزیباییشناختیآنحضوروارتباطتنانه
در برانگیزانندهایخوشایند ادراکحسی بنا و بیننده
یکلحظهرخمیدهدکهگویایزیباییشناسیحضور
درفضایمعماریاست.هنرمعماریحاصلسازماندهی
فضاییدرقالبزندگیانسانوهنریحّسانیوبدنمند
در سوژه تنیافتة حضور با فضا این است. سیالیت با
ادراکفضاییمرتبطاست؛بهگونهایکهتمامحواس
بازتاب را فضا از وحدتیافته تجربهای بهطورهمزمان
فضاهای در روزمره زندگی زیباییشناسی میدهند.
رعایت با بنا اندامهای زیبندگی بر عالوه معماری
و وحدت حس از ناشی فضایی، هماهنگ تناسبات
انسجامیكپارچهودرونگرابیننگاهاپتیكال)بصری(و
هاپتیكال)بصریحسانی(استکهدریکلحظةحضور
را روزمره زندگی زیباییشناسی بنابراین میدهد. رخ
نوبهنوشوندهای تنیافتة ادراکحسی میتوانشناخت
سیالدرگسستبا»آن«قبلومواجههدرلحظةحال
به آنچه دانست. رو پیشِ آنهای از دنیایجدیدی با
زیباییزندگیروزمرهمعنامیدهدخودآگاهیکیفیاز
ادراکحسیآنهایحضوردرزندگیروزمرهاستکه
تجربه نویدبخش خاطر، خرسندی و درونی غنای با

زیستهانساندرجهانیسعادتمندترخواهدبود.
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