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مقدمه
دستیابیبهخاستگاهزمانیومكانیمتقنورسیدن
بهتعریفیقابلاجماعبرایپدیدهکیچ1بهنظرسختو
شایدبهتعبیریغیرقابلدستیابیباشدولیآنچهمسلم
با میتوان باشد کجا هر و زمان هر آن ظهور است،
اطمیناناظهارنمودکهتعاریفوکاربرداینواژهبارهاو
بارها،دردورههایتاریخیمختلف،بازتعریفگردیدهو
رسیدنبهتعریفیازپدیدهکیچدرمعماریباتوجهبه
زمانمندبودناینپدیدهوهمچنینداللتهایگوناگونی
آراءگوناگون همچنین و میرود انتظار کیچ از که
محققینبسیاردشوارجلوهمینماید،پدیدهایکهگاهی
نتایج از اوقات پارهای و شده نامیده خطرناک بسیار
مثبتاینپدیدهسخنبهمیانآمدهاست،گاهیآنرا
باسلیقهبدوفرهنگتودهمرتبطدانستهوگاهآنرادر
از بافرهنگتودهدرجهتدستیابیبههویت ارتباط
مینمایند. تصویر کنونی دنیای در آدمی رفته دست
معماری تشخیص برای پارامترهایی تدوین همچنین
کیچدردنیاییکهدربرخیمواردمرزهایمعماریکیچ
)باتعریفمعمارینازل(ومعماریمتعالیبسیارکمرنگ
ومحوشدهاستدشوارترازقبلبهنظرمیرسد.اینرو
از باگردآوریاطالعات تا اینمقالهتالشگردیده در
بصورت کتابخانهای، منابع و اسناد بررسی طریق
زیباییشناسی ازمنظر پدیدهکیچ تحلیلی، توصیفی-

موردبررسیوپژوهشقرارگیرد.
در واژه این لغوی ریشههای پژوهش، این آغاز در
از سپس ميشود، بررسی گوناگون مكانی بسترهای
منظرزیباییشناسیبادرنظرگرفتنآراءاندیشمندانو
و مثبت پیامدهای حوزه، این در تأثیرگذار منتقدان
منفیاینپدیدهبررسیگردیده،تادرنهایتباتدوین
در معماری آثار با کیچ معماری انطباق پارامترهایی،
دورةمعاصرامكانپذیرشود.همچنین،معماریکیچو
تأثیرآنبرحستعلقبهمكاندربخشیجداگانهمورد
از موردی نمونهای نهایت در و میگیرد. قرار بررسی

معماریکیچدرمعماریمعاصرایرانارائهمیشود.


روش تحقیق 
بررسی ازطریق تا گردیده تالش پژوهش این در

باروشتوصیفی-تحلیلی، اسنادومنابعکتابخانهای،
با زیباییشناسی، منظر از پدیده این بررسی بر عالوه
هدفدستیابیبهشاخصهاییبرایتشخیص»معماری
کیچ«دربسترمعماریمعاصرایران،نمونهموردیدر
معماریمعاصرایرانبعنوانمعماریکیچمعرفیگردد.
در بخصوص محققان برخی آراء بررسی با همچنین
حوزهپدیدارشناسی،ارتباطحستعلقبهمكانبااین

پدیدهتدوینوتدقیقگردد.

پیشینه تحقیق 
این ایران، در کیچ واژه بودن وارداتی به توجه با
پدیدهبهصورتمختصرازطریقترجمهآثارخارجیدر
بسترهنرموردبررسیقرارگرفتهولیتااکنونهیچگونه
پژوهشتخصصیوکاملیازآنبخصوصدرمعماری
معاصرایرانصورتنپذیرفتهاست؛فقطدرکتابپست
مدرنیتهومعماری،درقالبچندصفحهتوسطامیربانی
پرداختهشده غرب معماری در مفهوم این به مسعود
استودرچندینمقاله)مثاًلمقالهمدرنیتهورهاوردهای
علیاکبر نوشته ایران شهرسازی و معماری در آن
صارمی(فقطباچسباندنبرچسبکیچبهبرخیازآثار
معماریمعاصرایرانبهاینپدیدهپرداختهشدهاست.
حوزههاي در گوناگون رویكردهای با پدیده این اما
مختلف)هنرومعماريو...(دردیگرکشورهادرغالب
گرفته قرار بررسی و نقد مورد تخصصی پژوهشهای
استکهسعیگردیدهازاهمآنهادراینمقالهاستفاده

گردد.

ریشه یابی واژه »کیچ«
این تدقیق و تشریح براي از کیچ واژه ریشهیابی
اینکه به توجه با و است اهمیت حائز بسیار پدیده
دستیابیبهتعریفمشخصومتقنیازاینواژهبرای
پژوهشگران)باعطفتوجهبهمنابع(امریبسیارسخت
)اجتماعی، آن تعمیم گستره به نظر و یافته نمود
فرهنگی،سیاسی،هنریو....(،شایدبررسیریشههای
لغوی،بخصوصدرحیطةهنرومعماری،گشایشیدر

بررسیاینپدیدارفراهمآورد.
درمنابعفارسی:باتوجهبهوروداینلغتازفرهنگ
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���������������������� بررسی »کیچ« از منظر زیبایی شناسی و تأثیر این پدیده بر حس تعلق به مکان با معرفی نمونه موردی در معماری معاصر ایران )هتل بزرگ داریوش(

معادل ورود، این در تأخیر وهمچنین دیگرسرزمین
فارسیبرایاینکلمهنمیتوانیافتولیعلیرغمآن
»پراکنده، معانی، به عمید فارسی لغات فرهنگ در
پریشان،کم،اندک،خردوآهسته«اشارهشدهاستکه
بااشاراتدرفرهنگلغاتدیگرکشورهاکمیبیگانهو
متفاوتبهنظرمیرسدو»گهگاهبصورتعامیانهبههنر
بازاریویاهنربنجلتفسیرمیشود«)بانیمسعود،
این المعارفهنر، دایره پاکبازدر 80:1386(،رویین
کلمهرااینگونهمعرفیمیکند:»",]آلمانی[]کاربازاری[
"،اصطالحرایجازاوایلسدهبیستم،کهبهاشیاءهنری
یاشبههنریتقلیدیاتكثیرشدهوموردمصرفمردم
تازهبهدورانرسیدهاطالقمیشود)مثاًلمنظرههای
نامتناسب گچبریهای عتیقهنما، مجسمههای بازاری،

دربناهاوجزاینها(«.
درواژهنامههایتخصصیمعمارینیزبهتعاریفیبا
عنوان»هنریامعماریاحساسییابدونارزشزیبایی«
)محمودیودیگران،1389و1390(،»طرحوساختمانی
و )دولتخواه باشد« خوشایند عامی مذاق به که
برق، و پرزرق اثر["  طرح، »"]هنر، و دیگران،1392(
و )حقشناس آبكی« باسمهای، پرکن، چشم
اکثراً میرسد نظر به که برمیخوریم دیگران،1389(
برگردانتحتالفظيازلغتنامههایخارجیمیباشد.

درمنابعخارجی:گاهریشههایکاربردیآنرابه
که و1870جایی دهة1860 مونیخ هنری بازارهای
توسط ارزانقیمت و کمارزش هنر تعریف برای کیچ
نقاشانوفروشندگانآثاربهکارمیرفت،نسبتداده
همین با ارتباط در .)Irazabal,2007:202( میشود
بی و سبكی »"بی با را کیچ مولز2 هنری، بازارهای
روشی"3مرتبطمیداند....اواشارهبهواژههایآلمانی
»کیچنوورکیچن«4کهبهترتیب،کاربیدقتوحرفه
فریبنده5معنیمیدهددارد«)Trocka,2014:202(ودر
مونیخ هنری مدارس »به را آن بناش6، دیگر، وجهی
برای »کیچ« کلمه که آنگونه میدهد ارجاع 1870
Troc-( میرود« کار به کمارزش اشیاء توصیف

.)ka,2014:280

»دی آلمانی ریشة و »اسكچ«7 انگلیسی ریشة
»مراحل و نشده« تمام »آنچه معنی به اسكیتزه«8

اثرهنریکهآمادهوشایستهبرای ابتداییتولیدیک
فروشنمیباشد«وهمچنینلغت»کیت«کهبهمعنی
از مختلف«، چیزهای چسباندن برای چسب »نوعی
جملهریشههاییاستکهدرمنابعمذکوربهآناشاره

شدهاست.
»میالنکوندرادرکتابهنررمان،کیچرابهآینه
دروغینزیباشدهیاآینهزیباشدهدروغینتعبیرمیکند
]...[کاربردواژهکیچدرزبانانگلیسی،دراوایلدهة20
کار به کارهایی و اشیاء توصیف برای بیشتر میالدی،
منافع و مقاصد برای و بیسلیقگی ازسر که میرفت
تجاریوتبلیغاتیوتوریستپسند،تولیدشدهبود.در
شكلی به کیچ اصطالح میالدی، 30 دهة نیمههای
آشكارتر،معنای»سلیقةبد«9رابهخودگرفتوبهعنوان
اصطالحیارزشگذارانهبهکارگرفتهشد«)بانیمسعود،
80:1392(،کهایننكتهدرتعریفکیچدردیكشنری

وبسترنیزمشاهدهمیگردد.
درمجموعاینتنوعدرریشهیابیوگهگاهبرخوردبا
برای را کار پدیده، این از برگرفته متناقض تعاریف
تحقیقمشكلمینمایدولیآنچهمسلماستریشهاین
کلمهدرمواردیکهمطرحگردیدهمیتواندتفسیرآنرا
معماری آثار با تطبیق و ایران معماری با برخورد در

معاصرممكنسازد.

خاستگاه تجلی کیچ
دردهههایاخیرتالشهایزیادیتوسطمحققین
صورت پدیده این تدقیق برای مختلف رویكردهای با
در بار نخستین مذکور، »اصطالح است. پذیرفته
نوزدهم نوشتههایمنتقدیناجتماعیوفرهنگیقرن
بر زودرس مداری اثراتصنعت تشریح برای میالدی،
)بانی شد« ظاهر غربی کشورهای متداول فرهنگ
مسعود،80:1386(،وگاهریشههایکاربردیآن،به
بازارهایهنریمونیخدهة1860و1870]...[نسبت

.)Irazabal,2007:202(»دادهمیشود
یا »سرآغاز عنوان تحت مقالهای در تدمن10 گری
تحوالت بستر در را کیچ ریشههای کیچ«11 خاستگاه
تاریخیجستجومینماید.اوازقرن11و12باتحوالت
حولوحوشفئودالیتهاروپاآغازپژوهشمینمایدوبا
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و دین و کلیسا نقش همچون تحوالتی، سیر بررسی
حتیسلطنتدرتولیدآثارهنری،ازدسترفتنسیطره
آنهادرآفرینشآثارهنری،شروعفعالیتاتحادیههای
تولیداثر،انقالبصنعتیوبازتولیدآثارهنریو...به
جریانهایتأثیرگذارمستقیمدرتولیدکیچمیپردازد.
گریتدمناشارهمینمایدکه»اینزمینهتاریخینقطه
منریسم تحول مشاهدهگر ما آن پیرو تا بود شروع
ریشههای معتقدم، من که نقطهای باشیم، اروپایی
زیباییشناسیمدرن]پدیده[کیچقابلشناساییاست«
شرمن جان رهگذر این در که .)Tedman,2009:57(

این شروع منریسم12، عنوان تحت کتابی در )1969(
»متعاقباً مینماید. معرفی 1520 حدود در را جریان
جریانروکوکو13فرانسهادامهوجنبهایدیگرازازتبلور
منریسمبهحسابمیآیدودراواخرقرن18واوایل
قرن19درفرانسه،آنچهماامروزهتولیداتیتحتعنوان
مانند انبوه تولیدات اشكال در در قباًل مینامیم کیچ
آنچهسوغات14نامیدهمیشودقابلشناساییاست،برای
مثالفورانبازتولیدهنرواشیاءتزئینیازکاخورسای15
رامیتوانبرشمرد.اینمواردبهاحتمال»کیچاصیل«16

.)Tedman,2009:58(»محسوبمیشوند
میزانتأثیر)کمیازیاد(نظامفئودالودگرگونیآن،
دربازشناختدرکزیباییشناسیپدیدةکیچبهعنوان
در کیچ اشیاء انبوه تولید تا زیبا هنرهای در گرایشی
این در که است مواردی از سرمایهداری راه ابتدای
تحلیلبرشمردهشدهاست.دراینبازشناساییتوجهبه
این در او است. پرفایده گیز17)1969( لودویگ مقاله
صنعت و کیچ زیباییشناسی بین رابطهای تحقیق
توریسمو»روحتوریسم«18ترسیممینماید.جاییکه
شد اشاره قباًل که ورسای کاخ سوغاتیهای همان
و اجتمایی باالی موقعیت ذهنی، بهصورتی میتواند

جنبهیادآوریایبرایتوریستبهارمغانآورد.
عنوان تحت مقالهای در برگ19 گرین کلمنت
محصول که:»کیچ بود باور این کیچ«20بر و »آوانگارد
انقالبصنعتیاستکهموجبشهرنشینیتودةمردم
اروپایغربیوآمریكاشدوچیزیبهنامسوادجهانیرا
پدیدآورد.]...[روستائیانیکهدرشهرهابهعنوانقشر
کارگروخردهبورژواجاگرفتند.سرمایةعظیمیخرج

کیچشدهاستکهبایدمتناسبباآنبرگشتهمداشته
باشد؛کیچمجبوراستکههمبازارشراگسترشدهد
وهمآنراحفظکند.کیچاساساًبازاریابوفروشنده
خوداست.باوجوداین،تشكالتعظیمفروشبرایآن
بهوجودآمدهکهبههریکازاعضایجامعهفشارآورد
وخودراتحمیلکند.اینتلههاحتیدرآنمناطقیکار
فرهنگ شده حفاظت مناطق که شدهاند گذاشته

اصیلاند«)گرینبرگ،196:1383و197(.
آنچهمسلماستخاستگاهزمانیومكانیمتقنبرای
پدیدةکیچغیرقابلدستیابیاستوظهورآنهرزمان
که نمود اظهار اطمینان با میتوان باشد کجا هر و
و گردیده تعریف باز بارها واژه این کاربرد و تعاریف
جریان دو میباشد. انكار قابل غیر آن بودن زمانمند
بسیارتأثیرگذاردرنگاهبهپدیدهکیچیعنیمدرنیسمو
آن به ادامه در استکه اهمیت مدرنیسمحائز پست

اشارهمیگردد.

کیچ و مدرنیسم 
برخورد »در آن، از منتج و عقلمدارانه نگاه در
نگاه بد« قلمرو»سلیقه عنوان به کیچ، به مدرنیستی،
میشودوآنرامعرفتالشهاونیتهایهنرمندانهای
میداندکهبهتباهیکشاندهشدهاندوبهشكلآشكاراو
افراطآمیز،تكراریوتصنعیبهنظرمیآیند.ازدیدگاه
مدرنیستی،کیچمعرفسلیقهایاستکههمبدو]هم[
و کاذب احساسی بروز نوعی کیچ، است. متظاهرانه
عوض رنگ و میرقصد آهنگی هر به و است تقلبی
گفتة به میماند. باقی بیارزش همواره اما میکند؛
چیزهایی تمام فشرده ]کیچ[، برگ، گرین ]کلمنت[
استکهدرزندگیمادستكاریشدهوتقلبیوجعلی

است«)بانیمسعود،81:1392(.

کیچ و پست مدرنیسم 
به مشخصاَ نمیتوان را مدرن پست هنر خاستگاه
زمانومكانخاصیمنتسبنمود،ولی»بخشعمدهای
در بیشتر میتوان را مدرنیسم پست هنر زیربنای از
به را ]ها[ حمله نخستین که یافت، مفهومگرایی21
مدرنیسمآغازنمود«)بانیمسعود،74:1392(.باتوجه
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بهریشههایجریانمفهومگراییمانند»دادا«22کهخود
هنر مفهومی، هنر با »موازی بود، مدرن ضد حرکتی
پاپ23وهنرپرفرمانس24نیزبرهنراروپاتأثیربسزایی
داشتند«)همان،74(.همهاینرویكردهاوجریاناتکه
ازنقطهنظرنگاهویژهبهمخاطبومخصوصاًتودهمردم
قابلمالحظهاست،شایدیكیازموجباتشكلگرفتن
ازدیدگاه ازپدیدهکیچگردید.« تازهای یافتن ومعنا
و هنری میانشاهكارهای مرز روشنفكرانه، و امروزی
کیچبسیارسیالوکشیدنهرگونهخطفارقمیانآن
دوبسیاردشواراست.گاهجذابیتوشیرینیکار،مانع
ازفاصلهگرفتنتماشاگرازآنمیشودوهمینوابستگی
اثر،کیچنامیدهمیشود.اماقضیهبهاینسادگیهاهم
نیست.چراکهصرففاصلهفیزیكیازاثرهنری،برای
دریافتطبیعتکیچکافینیستوفقطمیتواندمفهوم
افاده را زیباییشناسانه بردن لذت و ساده بردن لذت
علت به که است آن کیچ خطرهای از یكی کند.
در را خود میتواند آسانی به مرزها، بودن نامشخص
قالبهنرنشاندهد«)همان،81(امااینمذمومبودن
کیچگاهینهتنهاجلوهایمثبتمیگیردبلكهکارکرد
»پست حقیقت در میکند. جلوه مهم نیز آن هویتی
مدرنیسمبرآناستکهوقتیتمامجهان،یكسرهبه
واقعیتیبیمعنا])بدونمعنایقطعیوتردیدناپذیر([و
بیارجوبیاعتبارمبدلشدهاست«)همان،81(شاید

بتواندباکیچراهفراریازآنجستجونماید.

زیبایی شناسی کیچ
تفاوت با متعالی وهنر عوام میانهنر تفاوتهای
قائلشدنمیانهنرمتعالیوکیچبارویكردمشخص
کردنوجوهممیزههریکازایندوهنرمبحثیمیباشد
و دونالد«25 مک »دوایت مانند منتقدانی توسط که
حقیقت »در است، شده بررسی برگ گرین کلمنت
همزمانباظهورآوانگارد،دومینپدیدهفرهنگیجدید،
درغربصنعتیظاهرشد؛همانچیزیکهآلمانیهانام
عجیبکیچبهآندادهاند:یعنیهنروادبیاتعامهپسند
بارنگارنگیاش،جلدمجلهها،تصویرسازیها، بازاری و
آگهیها،داستانهایمبتذلوغلطانداز،مجالتفكاهی،
موسیقیکوچهبازاری،رقصاستپ،فیلمهایهالیوودی،

وغیرهوغیره«)گرینبرگ،196:1383(.درحقیقتبر
خالفآوانگارد،کههدفآنمواجهبابینندهونیازمند
تأملاست،کیچنوعهنرمندانهایازخوراکفكریاست
کهتنهاعناصرآشناییراعرضهمیداردتاواکنشهای
معمولوازپیشآموختهایراازمخاطبطلبنماید.
و صنعتی انقالب با کیچ کردن مرتبط با برگ گرین
بورژوا خرده و کارگر قشر بهعنوان روستائیان اسكان
که فراغتی و آسایش آن به آنها« که اذهانمیدارد
دست بود، شهر سنتی فرهنگ از بردن لذت الزمه
نیافتند.باوجوداین،آنهاذوقشانرابهفرهنگعامه
ایکهپسزمینهروستاییداشت،ازدستدادندودر
]و دلتنگی و مالل برای جدیدی ظرفیت حال، عین
احساسبیگانگی[کشفمیکردند.اینتودههایشهری
جدید،برجامعهفشارمیآورندتانوعیفرهنگمناسب
بازار این تقاضای رفع برای بیافرینند. را، مصرفشان
کیچ، بدلی فرهنگ شد: تولید جدیدی کاالی جدید،
مخصوصکسانیاستکهنسبتبهارزشهایفرهنگ
اصیلبیتوجهوبیرغبتاندوبااینحال،تشنهآن
مشغولیتیهستندکهفقطفرهنگیازایننوعمیتواند
تولید ماشین با میتواند کیچ چون .]...[ آورد بوجود
شود،تبدیلبهجزءسازندهنظامتولیدیماشدهاست،
وجود نمیتواند دیگر حقیقی، فرهنگ که، نحوی به
داشتهباشد،مگربرحسبتصادف«)گرینبرگ،1383:

196و197(.
به توجه »با وبستر، انگلیسی لغات فرهنگ در
بررسیهایکهدربسترتاریخفرهنگیوداللتمفهومی
پدیدار بهعنوان کیچ، پذیرفته، صورت فلسفی
نمود و بیارزش تقلید از بیشتر زیباییشناسیچیزی

.)Irazabal,2007:203(»سلیقهبدمعرفینمیشود
درحقیقتباتوجهبهنظر»گادامر«26کهروگرفت
را آن و میداند تجسمی هنرهای خصوصیات از را
پدیدهایمثبتتلقیمیکند،دراصلمعمارینیز،رو
گرفتیازاصلمیباشدو»کارهنرمندآناستکهاین
روگرفترابرایماروشنمیکند،پسهنرمند،بفهمد
یانفهمد،گشودگیاینسبتبهاصلداردکهمیتواند
آنروگرفترابرایمابیانکند«)خاتمی،151:1392(.
امامعماریوقتیدرغالبپدیدهکیچمتبلورمیگردد
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درحقیقتروگرفتازروگرفترانمایانمیسازد،آن
همنههمیشهدقیقاًعینبهعین،بلكهدراکثرمواقع
ازروگرفتاصل.مثاًل ازتناسب نازلوخارج تقلیدی
»معماریعهدباستانکهدرمقابلمنقرارداردمربوط
است. آن گرفت رو و است باستان واقع عالم آن به
روگرفتجانشینآناصلاستوارتباطآنتولوژیکبین
ایندووجوددارد.]...[ممكناستتمدنیکاماًلازبین
رفتهباشدواثریهنریازآنباقیماندهباشد،ایناثر
هنریبهلحاظوجودیمستقلازآنتمدناستوکاشف
خصوصیاتآنتمدنوعالممربوطبهآناست«)خاتمی،
با کیچ معماری نمایید تصور حال 152و153(. :1392
عناصرمعماریگذشتهوبیتناسبدرزمانحالخلق
گرددوآنتمدنکاماًلازبینرفتهباشد،درحقیقتاین
روگرفتناشیانه،نمیتوانداصلرابازنمایینمایدوغیر
حقیقترابهجایحقیقتبهانسانمعاصرغالبمیکند،
دراینجاکاربردمنفیکیچنمودواضحپیدامیکند.حتی
ازمنظرافالطون»عالمسایههاروگرفتعالممثلاستو
هنرمندروگرفتیازاینروگرفتتهیهمیکندولذابه
نحومضاعفازحقیقتدوراست.روگرفتبرایافالطون
دارد« منفی معنای برداشتها[ بیشتر ]در
ازایندیدگاهنیزپدیدهکیچیک )خاتمی،151:1392(.

مرتبهدیگرازحقیقتدورمیگردد.
اشیاء و »کیچدرسادهترینشكل،شاملمجسمهها
زینتی،یادگارهاوخرتوپرتهایمختلفاست؛چیزهایی
کهبهسهولتقصددارند،احساسخوبیدربارهخودودنیا
بهماببخشند.بههرحال،آنچهکیچراکیچمیسازد،ابدا
ماهیتتزئینیبودنشنیست،بلكهکیچبهطورتصنعی،
طرز به که هنری بیانیه یک حد تا را بودن تزئینی
میدهد« جلوه بزرگ است، ساختگی بیمانندی

)کولكا،190:1383(.
منظر از میتواند کیچ پدیده آیا که سؤال این اما
برخی نظریات در گردد محسوب خطر زیباییشناسی
محققینغربیقابلردیابیوبررسیاستوازگرایشات
اشارهشدهدرباالبرایتعریفکیچبهنظراینپدیدهبسیار
و و حقیقی زیبایی برای جدی خطر و آسیبزننده
زیباییشناسیاستنباطنمیشود.ولیاوزکاایننقلقول
راباصالبت،علیرغمایناستنباطمطرحمینماید:»کیچ

جدی، خیلی و نیست مضحک«27 سر دو »گوساله یک
که است بار مصیبت و وحشتناک بیماری و ترسناک
حتی و مییابد گسترش جامعه در تحمیلی بهصورت
Oze-( نمود« مقایسه محیطی آلودگی با را آن میتوان
ka,1978:11(.ادراکعمومیازکیچبرایناستکهکیچ

یکشكلتفریحیاستکهتمایلداردتابرمشكالتسایه
افكندوبنابرایننقد»اوزکا«ازآنیکشوکبرایاذهان
عمومیبهحسابمیآید.امابرخیازمحققینکهدرمورد
»تمایل نمودهاند مطالعه تخصصی بصورت کیچ پدیدار
دارندتاآنرایکهمراهبازیگوشانه28درزندگیروزمره

.)Trocka,2014:280(»تلقینمایند
»بناش«بهعنوانمثال»کیچرابهعنواندشمندرنظر
تولید خالی و کوتاه حقیقی، غیر تجربه یک که گرفته
میکند.]...[معماری]کیچ[بربسیاریازمردم،زندگیو
سلیقهوذائقهاجتماعیشان،محتوایشهری،نظمفضایی
]منفی[ تأثیر طبیعی چشمانداز و روستایی و شهری
از دیگر یكی .)Trocka,2014:280( میگذارد«
مشخصههایمعماریکیچ،ارتباطآنباعناصرمعماری
گذشتهاستولیدراغلبموارداینتقلید،ناشیانهصورت
میپذیرددرصورتیکه»بهترینایدههایجدید،آنهایی
استکهبهجایردکردنگذشته،آنراتفسیرمیکنندو
باآنیكیمیشوند،درحالیکهایدههاراجلومیرانند«
باز را تنهاعناصرآشنا )Boschetti,1996:13(،ولیکیچ

تولیدوگاهیتقلیدوکپیبرداریعینبهعینمینمایدو
پدیدهایمثبتدر نتوان را پدیده این نگاهشاید این از
جهتجلوراندنایدههاوراهیبرایتأملوکمالانسانی

تلقینمود.
براساساشاراتاکثرمحققینبخصوصمولز،مجموع
گرایشاتوتمایالتذکرشده،نتیجهمستقیمرشدطبقه
نكته این بر او میباشد. آنها مادی نیازهای و متوسط
جمع بین ارتباطات توسعه به نیاز که میورزد تأکید
اساس بر میباشد رایج شهرها در که مردم از کثیری
عواطفواحساساتشكلنمیگیردومیتوانریشهآنرا
درتولید،خریدوفروشکاالهابهعنوانمصنوعاتطبیعت
دریکفرآیندمصرفگراییمداومومستمردرنظرگرفت.
امابررسیپدیدهکیچونتایجگوناگونمنتجشدهاز
نظراتی سمت به را ترازو کفه که میرسد نظر به آن،
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سنگینمیکندکهاینپدیدهراازمنظرزیباییشناسی،
منفیتلقیکردهوآسیبهایآنراازعوایدمثبتشبیشتر

میدانند.

حس تعلق به مکان 
در و طبیعت با انسان ارتباط چگونگی در نگرش
نتیجهچگونگیشكلگرفتنمحیطمصنوعوارتباطبا
تاریخ ازموضوعاتیاستکهدردورههایمختلف آن،
بارهابازتعریفشدهولیآنچهمسلماست،»پیوندانسان
تاویاحساستعلقوهویت باعثمیشود ومحیط،
کند«)شولتز،30:1382(.احساستعلقفردبهمكاناز
از گوناگون علوم در کنكاش و بحث مورد موضوعات
جملهمعماریدردهههایاخیرمیباشد.دراینرهگذر
»یکمعماروظیفهداردمكانرابهصورتتماموکمال
درگوهروذاتخودآشكارکند.درواقعدربنااستکه
با معماری هنر میشود. اهدا خود مخاطب به مكان
خصوصیات که است بایسته مكان خالقانه ساختن
محیطراگردآوریکندودرمكانبنشاند«)صافیان،
124:1390-125(امریکهدرمسیرتحققآنبارهابه

بیراههکشیدهشدهاست.
»کلیتی را آن مكان، ماهیت تعریف در »شولتز«
شاملاشیاءوعناصرکالبدیساختهشدهوآنچهکهدر
واقعماهیتیاروحمكانمحسوبمیشود،میداندو
و فضا سكنیگزینی، منظر، شامل را مكان ساختار
شخصیتتعریفمیکند«)شولتز،87:1384(.تعلقبه
بهمنظور ازحسمكاناستکه باالتری مكانسطح
تعین نقش مكان در انسان تداومحضور و بهرهمندی
کنندهایمییابد)فالحت،37:1384(.تعلقبهمكان
کهبرپایهحسمكانبهوجودمیآیدفراترازآگاهیاز
با پیوندفرد به اینحس استقراردریکمكاناست.
مكانمنجرشدهودرآنانسانخودراجزئیازمكان
میداندوبراساستجربههایخودازنشانهها،معانی،
درذهن آن برای نقشی مكان، وشخصیت عملكردها
خودمتصورمیسازدومكانبرایاوقابلاحتراممی
ترکیبی تعلق حس بنابراین ،)Steel,1981,44( گردد
پیچیدهازمعانی،نمادهاوکیفیتهایمحیطیاستکه
شخصیاگروهبهصورتخودآگاهیاناخودآگاهازمكان

خاصادراکمیکنند.اینمعناکهعمدتاًبرپایهارتباط
بهصورت درطراحی دارد، قرار بامحیط فرد عاطفی
نمودکالبدی،خودرانمایانمیسازد.شناختوادراک
فردازیکمكانازشروطاولیهبرایایجادحستعلقبه
مكاناست.بدینمنظورمحیطهایباخواناییوتمایز
کالبدیبرایاستفادهکنندگان،جزءمحیطهایمطلوب
آن در افراد سوی از بهتری شناخت و ادراک و بوده

صورتمیگیرد)مطلبیودیگران،33:1390(.

معماری کیچ و حس تعلق به مکان 
تعبیری به یا و آن به متعلق مكان و معماری
پدیدارشناسانه،مكانمعماریدردازاین،برهویتانسان
واحساستعلقوآسایشاوبهمحیطزندگیهمیشه
میگردد، مشاهده آنچه ولی است و بوده تأثیرگذار
»امروزهمعماری،منطقوعقلگراییخودرابهدوراز
توجهبهنیازهایانسانیدنبالمیکندوبدترازآن،در
خدمتمنافعوضروریاترشدیابندهمصرفگراییقرار
و معنی فاقد فرمهای اشاعه موجب که است گرفته
سوداگرانه مقاصد با کیچ[(، معماری )]مانند مبتذل
گشتهاست.بناهاییکههیچفرصتیبرایمردمجهت
به را آنها و نمیگذارد باقی سكنیگزینی29 تحقق
:1387 )پرتوی، میکند« تبدیل صرف مصرفکننده
194(.معماریکیچنیزباعرضهعناصرآشناوکمارزش
ازمنظرزیباییشناسی،خواستارتأملواندیشهنمیباشد.
منعكس را بشر هستی اصلی معانی معماریها، »این
نمینمایدوازاینرومردمازاستفادهخالقانهازمكانها
بیبهرهمیگردندودرنهایتباتبدیلشدنبهشاهدان
وتماشاگرانیمنفعلاحساستعلقخودبهمكانرااز

دستمیدهند«)همانجا(.
نقشعواملیمانندعملكرد،سودمندی،تكنولوژی،
فرم،برنامهریزی،اقتصادوقابلیتهایبازاردرطراحی
معماریکیچدردنیایاکنونانكارناپذیراستولینقش
مكانونادیدهانگاشتنمعماریدربسترآن،گردآوری
چهارگانهزمین،آسمان،خدایانومیرایانراکهازنقطه
نظرهایدگرلوازمسكنیگزینیاستغیرممكنساخته

است.
مكانی بی و مكان کتاب در نیز رلف30 »ادوارد
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)1976(،عواملیچونتمایلبهخلقمكانهایپرزرق
چرای و چون بی پذیرش )کیچ(، باسمهای و برق و
ارزشهایهمگانیوتودهواروتكنیکوتوجهبیشاز
عوامل مهمترین از را منزلةهدف به کارآیی31 به حد
ایجادبیمكانیدردورانمعاصرذکرکردهاست.ازنظر
ارتباط چون عواملی طریق از نیروها، این تأثیر وی
جمعی،فرهنگجمعیوقدرتمرکزی،آشكارشدهو
موجبتزلزلوتضعیفمكانوجابحاییآنبافضاهای
)پرتوی،1387: است« گردیده ناشناس و هویت بی

126؛بهنقلازسیمون،7:1996(.
دنیایمدرنوسوژهمحوریآنبیشازحدخودرا
متكیبهتكنولوژیمیدانست.»اینسوژهکهمیخواهد
جهان از باید بشناسد را طبیعت و پیرامون جهان
پیرامونشجداشود،یعنیباموضوعشناخت،باجهانو
باطبیعتوهمهانسانهایدیگرفاصلهداشتهباشد.از
طریقاینفاصلهاستکهویدرمقامفاعلشناسنده،
درمقامسوژه،بهجهانپیرامونبهمثابهابژهیاموضوع
پیرامون بهعبارتیروشنتر،جهان شناساییمینگرد.
کهموضوعشناساییسوژهاست،چیزینهدرخودوی
کهجداازویاستویابافاصلهازآن«)صارمی،1374:
81-85(.»شولتز«32 احمدی،1373: از نقل به 57؛
)1996(دراینبارهاشارهمینمایدکه:»درواقعبشر
مدرن،برایمدتیطوالنیمعتقدبودکهعلموتكنولوژی،
اوراازوابستگیمستقیمبهمكان،رهاخواهدکرد؛اما
هوا، آلودگی نبود. بیش خیالی و وهم اعتقاد، این
صورت به ناگهان محیط، مرج و هرج و آشفتگیها
الهههایانتقامظاهرشدولزومتوجهبهاهمیتمكانو
محیط،دوبارهموضوعمحافلعلمیگردید.امروزهاین
امرمسجلشدهاستکهعاملمهموتعیینکنندهدر
)پرتوی، است« مكان روح ازهمه، بیش فرهنگی، هر
125:1387(.اوبشررابخشیکاملوصحیحازمحیط
به نكته این کردن فراموش است، معتقد و میداند
بیگانگیانسانوگسستگیاوازمحیطمنجرمیشود،
کهمعماریکیچباوابستگیصرفشبهتكنولوژیوبا
نادیدهانگاشتنبسترطرحوایجادهرجومرجدرمحیط
وچشمانداز،بهاینآشفتگیهاهرچهبیشتردامنمیزند
حتی و معماری طرحهای حمایتکنندههای حتی و

معمار،اغلببهصورتسهویوباناآگاهیایننابسامانی
راموجبمیگردند،آنگاهکهبرگشتسرمایهبههر
اجرا و طراحی شاخصهای همه جایگزین نحوی،
میگردد،گویازندگیکنونی،عالوهبرهدفگذاریدر
و طبیعت دامن به باردست این فرهنگ، انبوه تولید
به بالطبع و آن نابودی به و گشته پیرامونی محیط

نابودیسكنیگزینیهمتگماشتهاست.

معماری کیچ
باید ابتدا معماری، در کیچ پدیده بررسی برای
شاخصههاییبرایتشخیصاینپدیدهوانطباقباآثار
معماریمعاصرایرانتدوینگردد،کهباتوجهبهاشارات
اینگونه را پارامترها اینمعیارهاو بتوان مذکورشاید
)درنگاهکلیبهمعماریووجوهمختلفآنمانندنما،
معماریداخلی،چشماندازوفصایپیرامونی،جزئیات
و...،همچنیننگاهمنحصربهعناصرمعماریوهنرهای
کاربردی،جداازکلیتوترکیببندیو...(،فهرستنمود.
پرزرقوبرقبودنوتزئیناتفراوان-عدمتناسبو
درباره )بهخصوص عناصر ترکیب در هماهنگی عدم
کار به گذشته هنر و معماری در که آشنایی عناصر
تقلید عین به عین میگردد تالش معموالً و رفتهاند
شود(-عناصرعتیقهنماعدمهماهنگیوعدمتناسببا
بافتپیرامونی-غالببودنفرآینداحساسیدربرداشت
عدم تأملبرانگیز- فرآیند جای به طراحی کلیت از
و جزئیات و عناصر کارگیری به هماهنگی و تناسب
هنرهایکاربردیباکاربریبنا-بیتوجهیبهفرآیند
خالقانهدرطراحیبهخصوصآنهنگامکهدرپرداختن
بهایدهطرح،معماریوهنرگذشتهدرنظراست-نوع
کاربریوعواملیکهدرجهتمقاصدذینفعانپروژه
)همچون گرفته قرار نظر مد بنا وساخت درطراحی
نادیده ،)... و مصرفگرایی لذتگرایی، سودگرایی،
انگاشتنروحمكان،جداییازبستراصیلوحقیقیو...
امروز دنیای در معیارها این تدوین وجود با البته
بسیار متعالی معماری و کیچ معماری مرزهای گاهی
سخت را آن تشخیص که باشد شده محو و کمرنگ
بنا، یک به کیچ برچسب گذاشتن با گاه و مینماید
بسیاریازنقدهارابهطرفخودگسیلمیداریم.دراین
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کیچ معماری به آثاری، آن تا گردیده سعی تحقیق
منتسبشوندکهاکثرپارامترهابهوضوحدرآنمشاهده
کیچ« »معماری بهعنوان معتبر منابع در یا و گردد

معرفیگردیدهاند.

جهان  معماری  در  آن  موردی  نمونه های  و  کیچ 
)الس وگاس( 

بصورت توده، فرهنگ نمود بهعنوان کیچ معماری
اکثر در و مختلف دورههای در کمرنگتر گاه و بارز
کشورهانمودبیرونییافتهاستولیتسلطاینپدیدهرا
بهوضوحمیتواندرآمریكاوشهرالسوگاسمشاهده
نمود،شهریکهمستفادمقالهایاز»کالراایرازابل«33
خلق کیچ: باد زنده است، مرده »کیچ عنوان تحت
فراکیچ«34درالسوگاس35بهآفرینشپدیدهایاشاره
فرهنگ حاصل را آن که »فراکیچ« نام به میشود
مصرفیولذتگرایینظامسرمایهداریغربمیداندوبا
تعریف گونه این وکیچ فراواقعیتها36 گرفتن نظر در

نمونههای آفرینی باز به مقاله این در او است. شده
معماریوشهریارزشمندگذشتهمانندبازآفرینیشهر
رم،ونیز)تصویر1(وحتینیویورکاشارهمینمایدکه
باعثخلقفراواقعیتهاییهمچون،هتل-کازینویقصر
نیویورک- هتل-کازینوی و )تصویر2و3( سزار37
پاریس ایفل برج بازآفرینی و )تصویر4( نیویورک38
معرفی فراکیچ بنام و است. گردیده ... و )تصویر5(

میشود.
نسخهای مذکور، موردی نمونههای شهر این در
ارائه دنیا شهرسازی و معماری شاهكارهای از بدلی
و مجسمه )همچون آشنا عناصر از استفاده مینماید.
ستونهایدورانکالسیک،مجسمهآزادیدرنیویورک
بارپدیدهکیچرادر این بارویكردمصرفگرایی )... و
آوردنجاذبههای مقیاسیجهانیطرحمینماید.گرد
تكنولوژی با همگام جهان بارز تاریخی و توریستی
ساختروزدنیا،اینباردرخدمتفرهنگمصرفگرایی
وسرمایهداریغربباجدانمودناینشاهكارهاازبستر
از حقیقیواصیلخود،مردمرادرموضعیمنفعالنه
استفادهخالقانهازمكانهاقراردادهوآنهارابهشاهدان
وتماشاگرانیمنفعلکهاحساستعلقخودبهمكانرا

ازدستدادهاندتبدیلمیکند.
این معماری غالب در کیچ بیرونی نمود بر عالوه
اجتماعی، )فرهنگی، مختلف عرصههای در پدیده
اقتصادی،سیاسی،هنرو...(وبارویكردهایگوناگونبه
صورتتخصصیبارها،موضوعتحقیققرارگرفتهشده

کهاشارهبهآنهاپژوهشیدیگرطلبمینماید39.

 www. Epykomene. com .1تصویر

   www. oyster. com  .2تصویر
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 معماری معاصر ایران و پدیده کیچ
دوران در مالحظات برخی به اشارهای ادامه در
قاجار،پهلویوجمهوریاسالمیمیگرددکهبهنظر
ایران در پدیده این بروز عوامل از میتواند نویسنده
معاصرباشد.وبرایپژوهشهایتخصصیدراینحوزه
فتحبابیواقعگرددودرنهایتیكیازنمونههایمعماری

کیچدردورانمعاصرمعرفیمیگردد.
شناسایی خصوص در تكمیلی بررسی یقین قدر
موردهایمعماریکیچدرمعماریمعاصرایرانمسلماً
و محدوده از که مینماید طلب اختصاصی پژوهشی

گسترهاینمقالهخارجاست.
سلسلهقاجاریه:»نگرشاندیشهانتقادیهمزمانبا
ظهورتحولمدرنیتهدراروپابهایران]دورهقاجار[ورود
پیدانكرد.درایندوره،ایدهآلملكوتیمعماریایران
دیگر و پاریس درشهر را زمینیخود مصداق کمکم
.) پیدامیکند«)صارمی،59:1374 اروپایی شهرهای
در غربی نمادهای سنتوری، از استفاده مثال برای
تزئینات،کالهفرنگی،تغییروتبدیلشاهنشینوایوان
مرکزیدرخانههایقدیمیبهسرسراباپلههایبزرگو
دوره، این از پیش ...»تا و آن وسط در شكوهمند
هنرمندانیایرانیایدهآلوآرمانیبهشتگونهدرذهن
آگاهوناخودآگاهبرایپروراندناثرهنریخودداشتند«
جزئیات و عناصر از استفاده دوره این در )همانجا(
معماریغرببصورتعینبهعینودربسیاریموارد
ناشیانهونامتناسببانمونههایاصلیخود،کالژگونهدر

آثارمعماریبهکارگرفتهشدند.
سلسهپهلوی:»معماریدورانپهلویاول]وپهلوی

دوم[درپیوندباگذشتهودرارتباطباغربخاصیتی
انتخابگردارد«)همان،60(.درمعماریدورةپهلوی
اولبهدالیلگوناگونبهمعماریگذشتهایرانهمچون
هخامنشیوساسانیتوجهویژهایگردیدو»بهنوعی
انتخابعقالنیدر]معماری[آنهاصورتگرفته یک
که است توجه شایان البته که )61 )همان، است«
استفادهازعناصرمعماریگذشتهدرایندورهنمیتواند
تنهادلیلالصاقبرچسبکیچبهاینگونهپروژههاقرار

گیرد.
مسأله دیگر بار دوم پهلوی دورة معماری در
مانند قرارمیگیرد نظر نگاهعقالنیمد و نوستالژیک
این کنار »در آزادی. میدان یا شهیاد یادبود بنای
از نیز ارزشی بی تقلیدی آثار ارزشمند، نمونههای
معماریگذشتهایراندرگوشهوکنارشهرهایایران
هنرمندانه تفكر نوع هر از که میشود و ساختهشده
عاریاست،مانندبنایبازارصفویهروبرویپارکملت
درتهرانویاطاقبندیوآئینهکاریهاییکهدربعضی
ازخانههایمسكونیشمالتهرانویادررستورانهاو
به شاید ترتیب بدین میرود. کار به چلوکبابیها
تقسیمبندییادشده،نوستالژیک،عقالنیوغیره،بتوان
سبکفوقرانیزاضافهکردوآنرامعماریوهنرکیچ

نامنهاد«)همان،66-65(.
جمهوری دوران معماری اما اسالمی: جمهوری
بسیاری در و شد همراه عامه ذائقه با بسیار اسالمی،
مواردمعماران،آثاریراخلقنمودندکهاکثرپارامترهای
نظر به که است مشاهده قابل آنها در کیچ معماری
نویسندهازدالیلعمدهآنمیتوانبهنقشرسانههادر

 www. commons.wikimedia. org .4تصویر  www. oyster. com.  .3تصویر
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و مصرفگرایی گرایشات با مردم ذائقه نمودن همراه
سودگراییونظامسرمایهداریاشارهنمود.منظرآشفته
شهریونماهایساختمانهاکهمجموعهایازعناصر
غیر فرآیندی در را تناسب بی و کمارزش و تقلیدی
خالقانهوعاریازنگرشژرفدرکنارهمقراردادهاند،
مزیدعلتگردیدتااکثرمحققینبهبیهویتیشهرهای
در کیچ معماری موردی نمونه نمایند. اجماع کنونی

زمانجمهوریاسالمی)هتلبزرگداریوش(
دراینبخشازتحقیقتالششدهاستتانمونهای
در داریوش( بزرگ )هتل کیچ معماری از شاخص
معماریمعاصرایرانمعرفیگرددوالصاقبرچسبکیچ
صورت پارامترهایی و معیارها اساس بر اثر، این به
پذیرفته،کهدربخش»معماریکیچ«دراینپژوهش

تدوینوتدقیقگردید.
نمونه، این انتخاب برای مالک تأثیرگذارترین
کشور مقیاس در آن بودن شناسا و بودن شاخص
در موردهای دنبال میخواستیم اگر شاید و میباشد
مقیاسخرد)مانندبرخینماهایاکنونکالنشهرهای
ایران(بگردیم،فراوانمییافتیمکهراحتتربتوانبهآن
انتخاب نویسنده نظر به ولی چسباند کیچ برچسب
که نكته این گرفتن نظر در با شاید شاخص، بناهای
شایددرگذرزمانالگوومدلبرداشتبرایدیگربناها
این در و باشد فایدهتر پر شود واقع تاریخ گسترة در
مقالهتالشمیگرددبامعرفیونقدایننمونه،اکنونو
پسازآن،برونرفتازعارضههاوآسیبهایناشیاز

اینپدیده،امكانپذیرگردد.

هتل بزرگ داریوش40 
هتلبزرگداریوشدرجزیرهکیش،بهعنوان»هتلی
باچشماندازخلیج .)Padash,2011:3036( پنجستاره«
فارس،یكیازپروژههاییاستکهدربخشخصوصیو
»درسال2003میالدیبهاتمامرسید.]...[اینهتل
]تالشداردتا[شهرپرسپولیس]حادثدرایرانباستان
در که رفتاری و روش مانند را دورانهخامنشیان[ و
بازتولید گردیده، معمول وگاس الس معماری خلق

.)Balasescu,2007:316(»نماید
بامتراژتقریبا126000ً بنایاینهتلدرزمینی
مترمربعواقعشدهودارایحدود200اتاقوسوئیت
مكعب بنا کلی فرم میباشد. تختخوابه دو و یک
مستطیلیمیباشدکهباکشیدگیبهصورتفرمخطی
نما، در بخصوص بنا این غالب ظاهرمیگردد.مصالح
سنگاستکهازمصالحبومیمنطقهمیباشد.ازدیگر
مصالحرویهنهاییبهکاررفتهدرداخلبنامیتوانبه

رنگوکاغذدیواری)بخصوصاتاقها(اشارهنمود.
آرمان با )تصویر11-6( کیش در داریوش هتل
مصرفگرایی،سودگراییولذتگراییبانگاهکمعمقبه
شرایط گرفتن نظر در بدون و ایران گذشته معماری
محیطیواقلیمیساختهشدهاستوبهراحتیمیتوان
تالش بنا این معمار نهاد. نام کیچ« »معماری آن به
نمودهاستکهباهمراهیفرهنگوذائقهتوده،بازنمایی
گلهای نماید. هخامنشی دوران معماری و عناصر از
نیلوفرآبیکهدرکف،گوشهوکنارباغودربورودی
بنابكاررفته،پیكرههایترکیبی)بدنشیر،بالعقاب،

   www. travelated. com.  .5تصویر
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  www.dariushgrandhotel.com .6تصویر

 )Kalantar Motamedi,2014,2(:تصویر7.منبع

 www.kishsafar.com..9تصویر

 )Kalantar Motamedi,2014:2( :تصویر8.منبع
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اثر، ورودی محور در انسان( سر و گاومیش پاهای
بهعنوانتزئیناتوتقلیدازدروازهمللپرسپولیسدر
طرحورودیهتلازایننمونهعناصرماخوذهمیباشد.

تقلیدازتزئیناتوپیكرههایعینبهعینآندوران
)عاریازفرآیندخالقیت(،عدمتوجهبهمحیطپیرامون
وبسترطرح،عدمتناسباحجامتزئینیباکلیتطرح،
...ازجملهویژگیهای اقلیمو با عدمهمخوانیمصالح
اینبنااستکهبهنظرمیرسدناآگاهانهوسهویدست
بهدامنطبیعتومحیطپیرامونیگشتهوبهنابودیآن

وبالطبعبهنابودیسكنیگزینیهمتگماشتهاست.
بنا این معماری بودن برق زرق پر و آشفتگی
مخصوصاًمعماریداخلبناونوعکاربریاینفضاکه
راساماندهیمیکند)عناصر اقامتهایموقت معموالً
کالبدیومیزانآشناییبامكان(بههمراهعدمشخصیت
باستان( دوران معماری از )متخذه بنا این تمایز و
جوامع برای مكان به تعلق حس تضعیف به میتواند

هدفمنجرگردد.

نتیجه 
و معماری در کیچ پدیده از تعریفی به رسیدن
رسیدنبهمالکهاییبرایتشخیصآندرنمونههای
این بودن زمانمند به توجه با ایران، معاصر معماری
پدیدهوهمچنینداللتهایگوناگونیکهازکیچانتظار
تاداللتهای بازیابیهویتیگرفتهو میرود)ازهدف
منفیآنازمنظرزیباییشناسی(،بادرنظرگرفتنآراء
گوناکونمحققیندراینزمینه،بسیارسختمیباشد،
که مواردی در کلمه این ریشه است آنچهمسلم ولی
با برخورد در را آن تفسیر میتواند گردیده مطرح
ممكن معاصر معماری آثار با تطبیق و ایران معماری
سازد.درواقعبشرمدرن،برایمدتیطوالنیمعتقدبود
کهعلموتكنولوژی،اوراازوابستگیمستقیمبهمكان،
رهاخواهدکرد؛اماایناعتقاد،وهموخیالیبیشنبود،
مرج و هرج نمودهای از یكی بهعنوان کیچ پدیده و
محیط،ناگهانبهصورتالهههایانتقامظاهرشدولزوم
توجهبهاهمیتمكانومحیط،دوبارهموضوعمحافل

  www.mehremihan.ir. 10تصویر

 www.esfandiari.iiiwe.com..11تصویر
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علمیگردید.فراموشکردنایننكتهبهبیگانگیانسان
وگسستگیاوازمحیطمنجرمیشود،کهمعماریکیچ
انگاشتن نادیده با و تكنولوژی به وابستگیصرفش با
بسترطرحوایجادهرجومرجدرمحیطوچشمانداز،به
اینآشفتگیهاهرچهبیشتردامنمیزندوحتیحمایت
اغلب معمارها، حتی و معماری طرحهای کنندههای
بهصورتسهویوباناآگاهی،ایننابسامانیرادامنزده
نحوی، هر به سرمایه برگشت که گاه آن میزنند، و
جایگزینهمهشاخصهایطراحیواجرامیگردد،گویا
انبوه تولید در هدفگذاری بر عالوه کنونی، زندگی
فرهنگ،اینباردستبهدامنطبیعتومحیطپیرامونی
گشتهوبهنابودیآنوبالطبعبهنابودیسكنیگزینی

همتگماشتهاست.
بررسیپدیدهکیچازمنظرزیباییشناسی،بادرنظر
گرفتننتایجگوناگونمنتجشدهازآن،بهنظرمیرسد
کهکفهترازورابهسمتنظراتیسنگینمیکندکهاین
و کرده تلقی منفی زیباییشناسی، منظر از را پدیده
میدانند، بیشتر مثبتش عواید از را آن آسیبهای
همانگونهکهبابررسیمعماریکیچوبادرنظرگرفتن
تأثیرآنبرحستعلقبهمكان،عارضههایمنفیازاین

پدیدهمنتجگردید.
بههررویدراینمقالهمعیارهاوپارامترهاییبرای
پارامترهایی گردید، تدوین کیچ معماری تشخیص
عدم فراوان- تزئینات و بودن برق و زرق پر همچون:
تناسب،بهخصوصدربهکارگیریعناصرآشنا)بهکار
تالش معموالً که گذشته( معماری و هنرها در رفته
نما- تقلیدشود-عناصرعتیقه بهعین میگرددعین
عدمهماهنگیوتناسببابافتپیرامونی-غالببودن
فرآینداحساسیدربرداشتازکلیتطراحیبهجای
فرآیندتأملبرانگیز-عدمتناسبوهماهنگیبهکارگیری
عناصروجزئیاتوهنرهایکاربردیباکاربریبنا-بی
آن بهخصوص طراحی در خالقانه فرآیند به توجهی
نوع است- نظر در گذشته هنر و معماری که هنگام
کاربریوعواملیکهدرجهتمقاصدذینفعانپروژه
)همچون گرفته قرار نظر مد بنا وساخت درطراحی
نادیده ،)... و مصرفگرایی لذتگرایی، سودگرایی،
انگاشتنروحمكان،جداشدنازبستراصیلوحقیقیو

....

علیرغمتدویناینپارامترها،دردنیایامروزگاهی
مرزهایمعماریکیچومعماریمتعالیبسیارکمرنگو
محوشدهمیباشدکهتشخیصآنراسختمینماید،
کهدراینرهگذرگاهمحققباگذاشتنبرچسبکیچبه
یکبنا،بسیاریازنقدهارابهسویخودگسیلمیدارد.
دراینتحقیقسعیگردیده،کیچبهآثاریمنتسبشود
کهاکثرمعیارها،بهوضوحدرآنمشاهدهگرددویادر
منابعمعتبربهعنوانمعماریکیچیاعناصرکیچدرهنر
بازار همچون بناهایی گردیدهاند، معرفی معماری و
صفویه)روبرویپارکملتدرتهران(ساختهشدهدر
دورةپهلویدوموهتلداریوش)درمنطقهآزادکیش(

دردورةجمهوریاسالمی.
راهکارهای به »دستیابی گرفتن قرار موضوعیت
عملیدربرونرفتازپیامدهایمنفیمعماریکیچکه
معاصر معماری در بصری آشفتگی عوامل از یكی
میباشد«،درپژوهشهایآتیمیتوانددرارتقاءسطح
بینشوفرهنگجامعهبخصوصفرهنگتودهراهگشا

باشد.

پی نوشت ها
1. Kitsch

2. Moles

3. Lack of style in style

4. “Kitschen” and “Verkitschen”

5. Careless work and Dishonest trade

6. Banach

7. Sketch

8. Die Skizze

9. Bad Taste

10. Gary Tedman

11. Origins of Kitsch

12.  Mannerism

13.  Rococo

14. Souvenirs

15. Palace of Versailles

16. Bona fide kitsch

17. Ludovic Giesz

18. Spirit of tourism

19. Clement Greenberg
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20. Avant-Garde and Kitsch

21. Conceptualism

22. Dada

23. Pop Art

24. Performance Art

درمعنایلغوی،اجرا،نمایش،ایفاءکاربرجستهوشاهكاردانسته
هنر نمایشی، هنر به واژه این فارسی زبان در میشود.
اجرایییااجراءترجمهشدهاست )بانیمسعود،75:1392(
25. Dwight Macdonald

26. Gadamer

27. Two-headed calf

28. playful companion

29.ازنظرهایدگر،سكناگزینیبهمفهومگردآمدنچهارگانه
است)زمین،آسمان،خدایان،میرایان()پرتوی،232:1387(.
30. E.Relph

31. Efficiency

32. Christian Norberg-Schulz

33. Clara Irazabal

34. Hyperkitsch

35. Kitsch is Dead, Long Live Kitsch : The Production of Hy-

per Kitsch in Las Vegas

36. Hyperreality

37. Caesar s Palace Hotel/Casino

38. New York- New York Hotel/Casino 

39. Trocka, Elzbieta & Jablonska, Leszczynska and Joanna 

)2014(. Kitsch in Architecture-Contemporary Polish Ho-

tels, Faculty of Architecture, Wroclaw University of Tech-

nology. Poland, 279-290

40. Dariush Grand Hotel

کتابنامه
احمدی،بابک.)1373(،مدرنیتهواندیشههایانتقادی،تهران:

نشرمرکز.
سحر ترجمه هنروکیچ«، »ابهامات ،)1393( راجر. اسكروتن،

حسینزاده،مجلةتندیس،شمارة274.
امهریس،کریل.)1389(،واژهنامهتخصصیمعماری،ترجمة
ناشر : تهران پی، شاد بیژن و بیگلو ده محمودی کورش

شهراب-آیندسازان.
امیری،احسان.)1387(،»حضورگذشتهدرزمانحال«،کتاب

ماههنر،شمارة124.
بانیمسعود،امیر.)1392(،پستمدرنیتهومعماری)بررسی

،)2000-1960 غرب معاصر معماری فكری جریانهای
اصفهان:نشرخاک.

بانیمسعود،امیر.)1388(،معماریمعاصرایران )درتكاپوی
سنتومدرنیته(،تهران:نشرهنرمعماریقرن.

پاکباز،رویین.)1389(،دایرهالمعارفهنر )نقاشی،پیكرهسازی،
گرافیک(،تهران:نشرفرهنگمعاصر.

نشر : تهران مكان، پدیدارشناسی ،)1387( پروین. پرتوی،
فرهنگستانهنر.

نرگس. انتخابی، و حسین سامعی، و محمد علی حقشناس،
)1389(،فرهنگمعاصرهزاره،تهران:نشرفرهنگمعاصر.

تهران: هنر، پدیدارشناسی ،)1392( محمود. خاتمی،
فرهنگستانهنر.

مصور نامه واژه ،)1392( فاطمه. سلگی، و مجتبی دولتخواه،
معماریوساختمان،تهران:انتشارمؤسسةنشردولتمند.

شایگانفر،نادر.)1387(،»تقابلهایسنتیدومتافیزیک،دو
فرهنگودوهنر«،مجلةزیباشناخت،شمارة19.

ایرانوجهانیشدن،تقابل شهپرراد،کتایون.)1385(،»هنر
نوستالژیوکیچ«،فصلنامةهنر،شمارة67.

در آن رهاوردهای و »مدرنیته ،)1374( اکبر. علی صارمی،
معماریوشهرسازیایران«،گفتگو،شمارة10.

عمید،حسن.)1360(،فرهنگعمید،جلددوم،تهران:انتشارات
امیرکبیر.

در نظری مبانی و شناسی سبک ،)1393( وحید. قبادیان،
معماریمعاصرایران،تهران:نشرعلممعمار.

قرهباغی،علیاصغر.)1381(،»واژگانواصطالحاتفرهنگ
جهانی)6(«،گلستانه،شمارة44.

قهرمان، کاوه ترجمة کیچ«، »هنر ،)1383( توماس. کولكا،
فصلنامةحرفههنرمند،شمارة7.

کوندرا،میالن.)1383(،هنررمان،ترجمةپرویزهمایونپور،
تهران:نشرقطره.

ـــــــــــ.)1391(،بارهستي،ترجمة،پرویزهمایونپور،
تهران:نشرقطره.

گرینبرگ،کلمنت.)1383(،»آوانگاردوکیچ«،ترجمةفرشید
آذرنگ،فصلنامةحرفههنرمند،شمارة7.

ترجمة توده«، فرهنگ »تئوری ،)1382( دوایت. دونالد، مک
جوادعالقچی،مجلةزیباشناخت،شمارة8.

سوی به سكونت مفهوم ،)1384( کریستین. شولتز، نوربرگ
تهران: احمدی، یار امیر محمود ترجمه تمثیلی؛ معماری

اتشاراتآگه.
صافیان،محمدجوادوانصاری،مائدهوغفاری،علیومسعود،



74

فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال پنجم، شامرۀ 20، پاییز ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1395

محمد.)1390(،»بررسیپدیدارشناختی-هرمنوتیکنسبت
مكانباهنرمعماری«،پژوهشهایفلسفی،شمارة9.

فالحت،محمدصادق.)1384(،»نقشکالبدیدرحسمكان
مسجد«،نشریةهنرهایزیبا،شمارة22.

»مفهومحس )1390( علی. فروزنده، جوان و قاسم مطلبی،
تعلقبهمكانوعواملتشكیلدهندهآن«،مجلةهویتشهر،

شمارة8.
حیدری،علیاکبرومطلبی،قاسمونگینتاجی،فروغ.)1393(،
»تحلیلبعدکالبدیحستعلقبهمكاندرخانههایسنتی
ومجتمعهایمسكونیامروزی«،نشریةهنرهایزیبا،شمارة

.3
- Kulka, Thomas )1996(. Kitsch and Art, 

Pennsylvania university Press.
- Boschetti, Mrgaret )1996(. Seeing Familiar Things 

in New Ways, Environmemtal & Architectural 
Phenomenology Newsletter, Vol 7, No 3.

- Curl, James Stevens )1999(. Dictionary of 
Architecture, Oxford University Press, London.

- Curl, James Stevens )2006(. Dictionary of 
Architecture and Landscape Architecture, Oxford 
University Press, London.

-Dorfles, G, )1969). Kitsch: An anthology of bad 
taste, London: studio Vista.

-Gadamer H.G.)2004(.Truth and Method, trans. 
G.Weinsheimer& D.G.Marshall, New York.

-Giesz, L, )1969(. Kitsch-man as tourist, In Kitsch: 
An anthology of bad taste.ed. G. Dorfles, 156-
174. London: studio Vista.

- Irazabal, Clara,)2007(. Kitsch is Dead, Long Live 
Kitsch : The Production of Hyper Kitsch in Las 
Vegas, Journal of Architectural and Planning 
Research, 24:3, 199-223

- M.Harris, Cyril )2000(. Dictionary of Architecture 
& Construction, Printed by RR Donnelley   & 
sons company.

-Oseka, A )1978(. Introduction for “Kicz czyli 
sztuka szczescia.Studium o psychologii kiczu”. 
In: Szczepanska, A.,wende, E. )trans.(. 
Panstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 
pp.5-11

-Shearman, J,)1969(. Mannerism, LONDON : 
Penguin

- Stefanovic, Ingrid, )1998(. Phenomenological 
Encounters With Place : Cavtat to Square One, 
Journal of Environmental Psychology, No 18.

- Tedman, Gary )2009(. Origins of Kitsch, 
Rethinking Marxism :Journal of Economics, 
Culture & Society, 22:1, 56-67.

- Trocka, Elzbieta & Jablonska, Leszczynska and 
Joanna )2014(. Kitsch in Architecture-
Contemporary Polish Hotels, Faculty of 
Architecture, Wroclaw University of Technology. 
Poland, 279-290. 

- Steel, fritz )1981(. The sense of place, CBI 
publishing company, Boston.

- Balasescu, Alexandru )2007(. Haute Couture in 
Tehran: Two Faces of Emerging Fashion Scene, 
Fashion Theory, vol 11, 299-318.

- Padash,Amin & Khodaparast,M & Kaabi 
Nejadian,A )2011(, “Green Sustainable Island by 
Implementation of Environmental, Health,Safety 
and Energy Strategy in KISH Trading-Industrial 
Free Zones-IRAN”, World Renewable Energy 
Congress 2011, Linkoping, Sweden, p 3036

- www.dariushgrandhotel.com/en/about/

منابع تصویری
- Kalantar Motamedi, Mohammad Hosein )2014(. 

National Getaways for the Weary Trauma 
Surgeon; Part 1: Kish Island, Trauma Mon.2014 
november;19)4(;e21593.publish online.

- www.dariushgrandhotel.com/
- www.epykomene.com
- www.oyster.com
- www.commons.wikimedia.org
- www.travelated.com
- www.kishsafar.com
- www.mehremihan.ir
- www.esfandiari.iiiwe.com


	متن فارسی -20.pdf

