تحلیل رابطة انگاره های زیبایی شناسی و سبک های معماری بعد از مدرن؛
(مطالعة تطبیقی آثار معماران برجستة مدرن و پست مدرن)
نسترن آبرون*  
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چکیده

صورتبندی همواره شاخصهای کیفی برای ارزیابی اثر معماری بودهاست ،که در قالب سبکهای معماری بروز مینماید.
این صورتبندی تحت تأثیر عملکرد ،تکنولوژی و تغییر ساختارهای آفرینش و ادراک زیبایی در دوران مدرن و تحت تأثیر
محتوا ،فرهنگ ،تاریخ ،معنا و ساختارهای نمادین زبانی در دوران پستمدرن بودهاست .همزمان با تحوالت نظریات زیباییشناسی
از اوایل قرن بیستم ،سبکهای متعددی در معماری به سرعت جانشین یکدیگر شدند ،که در آنها اطالعات زیباییشناسانه و
اطالعات معنایی نسبتهای متفاوتی دارند .بنابراین هدف این پژوهش بازشناسی سیر تحول انگارههای زیباییشناسانه از قرن
بیستم و کاوش در نوع رابطه این انگارهها با تحوالت سبکی معماری این دوره بودهاست؛ پرسش اصلی این است که چگونه
تحوالت نظریات زیباییشناسانه مدرن و پست مدرن بر تحوالت سبکی این دوره اثرگذار بودهاند؟ لذا در این پژوهش کیفی از
طریق استدالل منطقی به مدلسازی در این زمینه پرداخته شده و با بررسی نظریات زیباییشناسانه این دوره در حوزه زیباییشناسی
نظری ،ضمن استخراج مولفههای موثر ،مقایسهای تطبیقی با مصادیقی از آثار معماران برجسته مدرن و پستمدرن انجام گردید.
نتایج پژوهش نشان میدهد که تحول اصلی در تغییر رویکرد فرمی به رویکرد معنایی نسبت به زیباییشناسی ،از دوران مدرن
به پستمدرن ،در معماری این دوره نیز مشهود است و در میان این طیف سه عامل عملکرد ،تکنولوژی و فرهنگ در تغییر
ساختارهای زیباییشناسانه سبکهای معماری نقش قابل توجهی را ایفا نمودهاند.

کلیدواژهها :زیباییشناسی نظری ،معماری مدرن ،معماری پست مدرن ،فرم ،معنا ،مطالعات تطبیقی

* .دانشجوی دکتری معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران                  .
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 .1مقدمه و بیان مسئله
صورتبندی معماری در طول تاریخ شاخصهای
کیفی برای ارزیابی اثر بودهاست .در واقع سبک معماری
نمودی از سیستم ارزشی است که در آن اطالعات
زیباییشناختی و اطالعات معنایی نسبتهای متفاوتی
دارند .در گذشته اعتبار هر سبک به چند قرن میرسید
و فهم زبان زیباییشناسانه و معنایی آن به کندی صورت
میگرفت ،در حالی که از اوایل قرن بیستم سبکهای
متعددی در معماری به سرعت جانشین یکدیگر شدند و
این مسئله امکان تشکیل طرحوارههای ذهنی را
محدودتر کرد؛ بنابراین در معماری پستمدرن نیاز به
زبان تازهای برای فهم اثر بود که با نوعی ابهام ،نحوه
ادراک فضا را برای ذهن مخاطب باز گذاشته و به تعبیری
احساس مخاطب را نشانه رود (گروتر.)66-61 :1388 ،
بخشی از سیر تحوالت زبان صورتبندی معماری در
دوران مدرن و پست مدرن را میتوان در تحوالت
نظریات زیباییشناسی از قرن بیستم ریشهیابی نمود.
از اوایل قرن بیستم جریانهای فلسفی و روانشناسی
متعدد در زمینه زیباییشناسی به وجود آمدند که این
کثرت آرا در تحول جایگاه ذهن در ارزیابی اثر هنری
قابل ردیابی است .معماری نیز به عنوان هنری فضاساز
که در برگیرنده مخاطب بوده و در عین حال توسط او به
عنوان یک فرم رویتپذیر است ،تحت تأثیر این تحوالت
بودهاست .جستجو برای نظریات زیباییشناسی عالوه بر
فلسفه ،هنر و معماری ،در علم اثباتی نیز جریان
داشتهاست؛ به طوری که در قرن بیستم بحثهای
زیباییشناسی در حوزه روانشناسی مطرح بودهاند.
زیباییشناسی در روانشناسی حدود سال  ۱۹۷۰به
وجود آمد و بیشتر بر روابط علت و معلولی بین تأثیرات
بصری و پاسخهای انسانی استوار است ،و به جریانهای
شناختی ،ادراکی و نحوه برانگیخته شدن احساسات
تأکید دارد (لنگ .)207 :1391 ،در فلسفه قرن بیستم
که هدف عمده آن طبیعت هنر ،ارتباطش با اهداف
هنرمند و مخاطبان جامعه هنر است؛ دو جریان
زیباییشناسی تحلیلی 1و زیباییشناسی قارهای 2وجود
دارد .فلسفه تحلیلی (فلسفه انگلیسی زبانان بریتانیا و
آمریکا) در پی برتری دادن به پژوهشهای علمی ،بر

اساس منطق ،ساخت و تخریب   برهانها یا آزمودن
امکانشان بود؛ و فلسفه قارهای (عمدتاً آلمانیها و
فرانسویها) در حوزه علوم انسانی ،بر اساس زبان و
مطالعه تاریخ فلسفه و آثار فیلسوفان گذشته کار میکرد
و شامل جریانهای ساختارگرایی ،پساساختارگرایی و ...
بودهاست (میتروویچ .)220-217 :1398 ،میتوان ادعا
کرد زیباییشناسی تحلیلی اشتراکات زیادی با
زیباییشناسی روانشناسانه دارد ،زیرا هر دو ریشه در
تجربه دارند.
هدف این پژوهش بازشناسی سیر تحول انگارههای
زیباییشناسانه از قرن بیستم و کاوش در نوع رابطه این
انگارهها با تحوالت سبکی معماری این دوره است .با
ردیابی این ارتباط مسیر روشنتری برای فهم زبان
تحوالت سبکی آینده به دست خواهد آمد .در واقع
پرسش اصلی این پژوهش این است که چگونه تحوالت
نظریات زیباییشناسانه مدرن و پست مدرن بر تحوالت
سبکی این دوره اثرگذار بودهاند؟ همچنین پرسشهای
فرعی دیگری نیز در این فرآیند مورد توجه خواهندبود
که عبارتند از :انگارههای زیباییشناسانه مدرن و پست
مدرن چه تفاوتها و شباهتهایی دارند؟ و این وجوه
تشابه و تمایز بر سبکهای معماری این دورهها چه
تأثیری داشتهاست؟ لذا در این پژوهش کیفی از طریق
استدالل منطقی به مدلسازی در این زمینه پرداخته
خواهد شد .این فرایند عالوه بر تحقق هدف پژوهش
بستری برای پژوهشهای آتی در حوزه زیباییشناسی
نیز فراهم خواهد نمود.

 .2روش تحقیق
این پژوهش کیفی از طریق استدالل منطقی در
جستجوی مدلسازی با بازشناسی مولفههای نظریات
زیباییشناسانه از قرن بیستم و کاوش در نوع رابطه این
مولفهها با تحوالت سبکی معماری این دوره است .سپس
با مقایسه تطبیقی مصادیقی از آثار معماران برجسته
مدرن و پست مدرن از طریق مدل پیشنهادی ،چگونگی
برهمکنش این مولفهها و سیر تحوالت آشکار میگردد.
بنابراین مراحل این پژوهش به شرح زیر خواهد بود:
مطالعات اسنادی زیباییشناسی نظری با هدف
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استخراج مؤلفهها؛
مطالعات اسنادی تحوالت سبکی معماری مدرن و
پست مدرن؛
مدلسازی منطقی و بررسی تطبیقی مصادیق
معماری؛ و تحلیل یافتهها و نتیجهگیری.

 .3زیباییشناسی نظری
زیباییشناسی نظری بر تحلیل درونی و باورهای
شخصی از مفهوم زیبایی و خوشایند بودن محیط استوار
است .چنین تحلیلهایی تحت عنوان هرمنوتیک،3
پدیدارشناسی ،4وجودی 5و  ...که همگی فلسفیاند انجام
شدهاند.گروهی از پژوهشگران نیز مدلهای ماهیت
تجربه زیباییشناختی را بر مبنای نظریههای
روانشناختی و تحلیل درونی تدوین کردهاند.
(لنگ .)210-208 :1391،زیباییشناسی نظری در قرن
بیستم عمیقاً تحت تأثیر جنگ جهانی اول و جنگ
جهانی دوم بودهاست .بعد از جنگ جهانی اول (-1914
 )1918تقریباً از دهه  1930میالدی زیباییشناسی
دوباره رونق گرفت و بعد از جنگ جهانی دوم (-1939
 )1945تقریباً از دهه  1950میالدی مباحث
زیباییشناسی مجددا ً مطرح شد .پل گایر)1395( 6
زیباییشناسی قرن بیستم را در سه حوزه مطرح
مینماید که عبارتند از .1 :زیباییشناسی در آستانه قرن

بیستم؛  .2زیباییشناسی در میانه دو جنگ جهانی؛ و .3
زیباییشناسی پس از جنگ جهانی دوم.
در آستانه قرن بیستم هنرها دستخوش دگرگونیهای
متعددی در صورت و محتوا شدند .به طوری که با برخی
سنن و قراردادهای هنری که قدمتشان به رنسانس یا
حتی دوره باستان میرسید ،نوعی گسستگی ایجاد
گردید .تاریخ آغاز زیباییشناسی قرن بیستم را از 1892
تا  1902قرار میدهند .یعنی دورهای که در آن «تاریخ
زیباییشناسی» برنارد بوزانکت« ،)1892( 7معنای
زیباییشناسی» جورج سانتایانا« ،)1896( 8هنر چیست»
لئون تولستوی )1898( 9و «زیباییشناسی به مثابه علم
بیان» و «زبانشناسی همگانی» بندیتو کروچه)1902( 10
انتشار یافتند .میتوان تولستوی ( )1910-1828و
سانتایانا ( )1952-1863را نمایندگان دو طیف دانست
که تالش بخش اعظم زیباییشناسی قرن بیستم یافتن
راهی در بین این دو بوده است (گایر.)13 :1395 ،
تولستوی هنر را زمینهای برای انتقال احساسات
اجتماعی پر ارزشی غیر از لذت صرف و وسیلهای برای
ارتباط میان مردم میدانست (.)Tolstoy,1898:36-40
اخالقگرایی او نشاندهنده بازگشتی به تالش افالطون
است که بعدها کیت نزبیت )1996( 11درونمایه اخالقی
را در دو وجه اخالق محیطی و اخالق حرفهای یکی از
درونمایههای تئوری معماری پست مدرن تلقی میکند.

جدول .1نظریات زیباییشناسی نظری در آستانه قرن بیستم

برنارد بوزانکت
()1892

زیبایی هنری به منزله بیان شاخص و ویژهای از حس ،زیباییشناسی در امتزاج جسم و جان،
تأکید بر مشارکت شناختی مخاطب ()Bosanquet,1892:5-7

بندیتو کروچه
()1902

زیبایی به مثابة بیان محض ،تأکید بر مشارکت شناختی مخاطب ( Croce, 1902:87به نقل
از گایر)1395،

جی ای مور )1903(12نبود معیار واحد برای زیبایی و تاکید بر وحدت ارگانیک
گایر)1395،

(Moore,1903:250

به نقل از

ادوارد بالو)1912( 13

فاصله روانی عاملی موثر در هنر و زیباییشناسی ()Bullough,1957:93-94

کالیو بل)1914( 14

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

راجر فرای)1920( 15

بهرهگیری اثر هنری از ابزارهای صوری خاص برای انتقال عواطف مربوط به زندگی واقعی
()Fry,1920:19
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سانتایانا نظریههای متافیزیکی هنر در قرن نوزدهم را
کنار زده و به مبنای کانتی بازگشت .او لذت نهفته در
زیبایی را در ذاتش پرارزش ،و اخالق را دارای ارزش
سلبی میدانست ( .)Santayana,1896:19-20سایر
نظریات زیباییشناسانه این دوره در جدول  1خالصه
شده است.
بین دو جنگ جهانی ،اغلب نظریات در باب
زیباییشناسی در دهة  1930صورت گرفت که مهمترین
آنها عبارتند از .1 :انتشار اثر جان دیویی« 16هنر به منزله
تجربه» و ایراد سخنرانیهای مارتین هایدگر 17با عنوان
«در باب منشأ اثر هنری» در 1934؛  .2انتشار مقاله
والتر بنیامین 18موسوم به «اثر هنری در عصر باز
19
تولیدپذیری تکنیکی آن» و کتاب آلفرد جولز آیر
«زبان،حقیقت و منطق» در 1936؛ و  .3انتشار «اصول
هنر» رابین جورج کالینگوود 20در آکسفورد 21و
سخنرانیهای لودویگ ویتگنشتاین 22در باب
زیباییشناسی در کمبریج 23در  .1938در بین دو جنگ
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زیباییشناسی مارکسیسم ،24سنت برگرفته از تولستوی
(ارزش هنر تنها در انتقال عواطف پر ارزش اخالقی) را
ادامه دادند .رویکردهایی نظیر پوزیتیویسم 25منطقی را
نیز میتوان همچون تداوم شیوه مور و بالو دانست که
پدیدههای زیباییشناختی را از سایر تجربهها جدا
میکرد .گرایش غالب این دوره را که کالینگوود و دیویی
نمایندگان آن بودند میتوان به منزله بسط این ادعای
بوزانکت قلمداد کرد که هدف هنر عبارت است از اعطای
قالب خیالی به تجربه (به ویژه به تجربه عواطف) .نظریات
زیباییشناسانه مؤثر این دوره در جدول  2به اختصار
آمده است.
بعد از جنگ جهانی دوم از سرگیری فعالیتها در
زیباییشناسی که در دهة  1950آغاز شد ،از برخی زوایا
در ادامه همان زیباییشناسی دهة  1930بود و از جهاتی
کام ً
ال با گذشته تفاوت داشت .انتشار «مفهوم ذهن»
گیلبرت رایل 31در  1949و «پژوهشهای فلسفی
ویتگنشتاین» در  1953مورد توجه بودهاست .همچنین

جدول .2نظریات زیباییشناسی نظری بین دو جنگ جهانی اول و دوم
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پیدایش گروه فلسفه «زبان متعارف» 32تأثیر قابل
توجهی بر زیباییشناسی این دوره داشتهاست.
زیباییشناسی تحلیلی ،ساختار هرمنوتیکی زبان هنر و
دوره دوم زیباییشناسی مارکسیستی جریانهای مؤثر
بر نظریات زیباییشناسانه این دوره بودهاند؛ به عالوه
اواخر دهة  1940و  1950سالهای طالیی نظریات
مبتنی بر تناسبات است (میتروویچ .)96 :1398 ،در
واقع در نظریات زیباییشناسانه تحولی ایجاد گردید که
بیانگر نسبیت در ارزیابی زیباییشناسانه اثر بود .همین
جریان فکری به نوعی در مناسبات مؤلف ،متن و مخاطب
مؤثر بوده و به واسطه بروز چارچوبهای نظری گوناگون

زمینههای تنوع تولید متن زیباییشناسانه را به دنبال
داشت .نظریات زیباییشناسانه مؤثر این دوره در جدول
 3به اختصار آمدهاست.
با تحلیلی بر زیباییشناسی نظری از ابتدای قرن
بیستم میتوان مؤلفههایی را که در شکلگیری
انگارههای زیباییشناسانه این دوره مؤثر بودهاند
شناسایی کرد .همانطور که پیشتر اشاره گردید تغییر
نگرش از زیبایی عینی به زیبایی ذهنی یکی از مهمترین
عوامل در گستردگی نظریات زیباییشناسی نظری از
ابتدای قرن بیستم بودهاست .در بدو امر نظریات در
جستجوی نوع رابطه مخاطب با زیبایی هنری بیاناتی از
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این ارتباط ارائه دادند ،در ادامه این فرایند ،پیدایش
عواملی همچون زبان ،ساختار و معنا باعث بروز نسبیت
در نظریات مبتنی بر فهم زیباییشناسانه گردید و در
نهایت ساختارهایی چندگانه برای فهم چند و چون این
نسبیت مطرح شدند که تا مرز ساختارزدایی و تعابیر
چندالیه فولدینگ امتداد یافتند ،لذا مجددا تمایلی به
فرمالیسم در عصر دیجیتال زمینهای برای بروز یافت .در
جدول 4مولفههای استخراج شده از این انگارهها در 13
طیف ارائه شدهاند.
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.4عوامل موثر بر معماری مدرن و پستمدرن
جهانبینی مدرن برخاسته از باورهای عقلی و
انسانمداری است .این نقطه آغازی برای تبدیل جهان
ابژکتیو 52به جهان سوبژکتیو 53بود ،که خود موجب
پیدایش معنای متفاوتی از زیبایی در جهان متکی بر
ذهن انسان شد .مدرنیسم عموماً به نهضتهای
زیباییشناسی قرن بیستم اشاره دارد (بانی مسعود:1391،
 .)277نهضتهای هنری مؤثر قرن بیستم ،ظهور

تکنولوژی نوین ،نهضتهای موثر بر رابطه هنر و صنعت
و مدارس معماری این دوره تحت نفوذ نظریات
زیباییشناسانه این دوران بوده و زمینهساز تحوالت
سبکی متعدد در معماری این دوران بودهاست.
اکسپرسیونیسم )1905( 54در واکنش نسبت به تحوالت
جوامع صنعتی در جستجوی بیان احساس درونی
هنرمند؛ فوویسم1905( 55تا )1910به دنبال ارزش
دادن به نقشهای تجریدی و ترکیبی ،کوبیسم)1907( 56
در پی نگرش خردگرایانه به جهان و امتناع از برداشتهای
عاطفی ،تجزیه فرمهای طبیعت به استوانه ،کره و
مخروط ،تحرک و افزودن عامل زمان با حذف یک نقطه
دید؛ و فوتوریسم 57به دنبال ارجحیت دادن به سرعت و
تکنولوژی و هنر انتزاعی (در اوایل قرن بیستم )1910
که موجب رهایی از کالبد هنر رسمی و تولد مجدد
معنویت در هنر گردید و شیوهای کام ً
ال فرمالیستی
سربرآورده از درون گرایشهای اکسپرسیونیستی بود؛ از
جمله مهمترین نهضتهای هنری قرن بیستم بودند
(مزینی .)1387،اکسپرسیونیسم انتزاعی نیز بعد از
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جنگ جهانی دوم در آمریکا به وجود آمد و عاری از
انگاره و شکل بنیادی بود و نوعی قلم زنی آزاد تلقی

میشد .رابطه هنر و تولیدات صنعتی در انگلستان و
تمایل به آشتی هنر و صنعت ،تأسیس موزه ویکتوریا
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آلبرت 58در لندن ،تاسیس انجمن هنر و تولیدات صنعتی
و مدارس هنری ،جنبش ورکبوند 59در آلمان در
سال 1907و اعتالی کیفیت فرآوردههای صنعتی،
نهضت هنر نو 60در بلژیک و سایر نقاط اروپا طی دهه
آخر قرن نوزدهم و دهه اول قرن بیستم با هدف رسیدن
به وحدت تزیین ،ساختار و عملکرد ،مکتب معماری وین
با تأثیرپذیری از ویژگیهای عصر صنعت ،مقاله «تزیینات
و جنایت» 61آدولف لوس 62در سال  1908از جمله
نهضتهای مؤثر بر معماری مدرن بوده که بر جریانات
سبکی این دوره تأثیر گذاشتهاند .از میان نهادهای
آموزشی دو مؤسسه بوزار 63در پاریس و باهاوس 64در
آلمان؛ قابل توجه است که در بوزار به نظم معماری
کالسیک اهمیت فوقالعاده داده میشد و باهاوس که به
سال  1919تأسیس شد در پی آشتی هنر و صنعت بود.
به دلیل تحوالت جنگ جهانی دوم و به دنبال تغییر
اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان ،با قدرت گرفتن آمریکا،
بسیاری از   دانشمندان ،هنرمندان و معماران به آنجا
78
مهاجرت کردند .از میان دهها مکتب هنری پاپ آرت
بیشتر مورد توجه بود؛ که هنرمندان آن در پی اغنای
عامه مردم با هر طبع و سلیقهای هستند .در همین زمان
رابرت ونتوری به دفاع و معرفی معماری خود پرداخت
(قبادیان .)1391،نخستین مخالفت عمده با معماری
مدرن از جانب جین جیکوبز 79در کتاب مرگ و زندگی
شهرهای بزرگ آمریکا در سال  1961ابراز شد .سه سال
بعد ،در نیویورک نمایشگاهی تحت عنوان معماری بدون
معمار ترتیب داده شد و کتابی به همین نام انتشار یافت؛
این نوع معماری در همان نگاه نخست بیشتر در معماری
بومی و محلی و شاید روستایی متجلی است .در سال
 1981با انتشار کتاب از خانه ساختمان تا خانه خودمان
اثر تام ولف 80اعتراض به معماری مدرن علنی و مستقیم
شد .در این زمان رابرت ونتوری ،81چارلز جنکز 82و
دیگران مخالفت و ستیز خود را با معماری مدرن آغاز
کرده بودند (مزینی.)1387،
پستمدرنیسم نامی است که نخست در معماری
دهه  60مورد توجه قرار گرفت و سپس به رشتههای دیگر
هنری گسترش یافت .این اصطالح عموماً بر اشکال
فرهنگی داللت دارد که مشخصه بارز آنها همسویی و

تلفیق هنر عامهپسند و رسمی است .پستمدرنیسم به
معنای دقیق کلمه یک مکتب فکری نیست ،بلکه
میتواند واکنش به برخی ممانعتهای مدرنیستی باشد.
عموماً عصر پست مدرن را عصر پیچیدگی ،تنوع و
تناقض میشمارند .ساختمانهای پست مدرنیستی
مجموعهای از سبکهای متفاوتی هستند؛ که همزمان به
سنتهای محلی فرهنگ عامه پسند ،سبک بینالمللی و
تکنولوژی پیشرفته اشاره دارند ،و در عین حال به هیچ
یک از این مؤلفهها اجازه نمیدهند تا بر مؤلفههای دیگر
تسلط یابند .از مهمترین سرفصلهای پستمدرنیسم
انسانی کردن محیطهای اجتماعی میباشد .عصر رسانهها
نیز با ظهور مجموعه نوین از سیستمهایی که شیوه
ساخته شدن هویت انسانها را تغییر دادند شکل
گرفتهاست .طی جنگ جهانی دوم و پس از آن بود که
پیشرفتهای تکنولوژیک عمدهای در الکترونیک رخ داد.
لذا در دهه هفتاد بود که تکنولوژیهای جدید اطالعاتی
در سطحی گسترده انتشار یافتند ،توسعه توأمان خود را
شتاب بخشیدند و در پارادایمی جدید گرد هم آمدند
(بانی مسعود.)1391،

 .5چارچوب نظری
با بررسی نظریات زیباییشناسی نظری در حوزه
فلسفه ،مؤلفههای مؤثر بر زیباییشناسی نظری را
میتوان در سیزده دسته کلی تقسیم نمود که عبارتند از:
 .1زیبایی به منزلة امر طبیعی و زیبایی به منزلة امر
هنری .2 ،رویکرد دوگانه ذهنی-عینی به زیبایی و
رویکرد پدیدارشناسانه به زیبایی .3 ،زیبایی در هنر
نخبگان و زیبایی در هنر مردمی .4 ،زیبایی در روند
تولید اثر و زیبایی در محصول هنری .5 ،زیبایی به منزله
امر زبانی و زیبایی به منزله امر غیر زبانی .6 ،زیبایی به
منزله امر اخالقی و زیبایی به منزله امر ذاتی .7 ،زیبایی
به منزلة امر بصری و زیبایی به منزلة امر حسی.8 ،
رویکرد فرمی به زیبایی و رویکرد معنایی به زیبایی.9 ،
زیبایی به منزلة امر نمادین و زیبایی به منزلة امر انتزاعی،
 .10رویکرد خردگرایانه و رویکرد تجربه گرایانه به
زیبایی .11 ،زیبایی در نظم و زیبایی در پیچیدگی.12 ،
زیبایی در ابهام و زیبایی در خوانایی ،و  .13زیبایی به
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منزله امر مفهومی و زیبایی به منزلة امر غیر مفهومی.
همانگونه که این دوگانهها نشان میدهند در جایی که
زیباییشناسی بر تحلیل درونی مبتنی است ،غالباً
مؤلفهها توضیح دهنده جایگاه آن در حوزة طبیعت هنر
و ارتباطش با اهداف هنرمند ،مخاطبان و جامعه هنر
است .همچنین برخی از این دوگانهها مبتنی بر روابط
علت و معلولی بین تأثیرات بصری و پاسخهای انسانی
است و بر جریانهای شناختی و ادراکی و نحوة برانگیخته
شدن احساسات تأکید دارد.
بررسی سیر تحول این مؤلفهها در هر سبک معماری
میتواند زمینة مقایسه انگارههای زیباییشناسی معماری
مدرن و پستمدرن را فراهم آورد؛ زیرا انتظار میرود که
تحوالت متعدد سبکی مدرن و پستمدرن در معماری تا
حدود زیادی به تحوالت نظریات زیباییشناسانه این
دورهها مرتبط بوده و سیر تحولی هماهنگ با تغییرات
انگارههای زیباییشناسانه طی کرده باشد .در واقع
تحوالت سبکی تحت تأثیر تغییر در اطالعات

زیباییشناسانه و اطالعات معنایی رخ میدهد که مورد
اول هدف این پژوهش میباشد .برای بررسی دقیقتر این
تحوالت در این مرحله الگویی پیشنهاد میشود که
ضمن شناخت دقیقتر هر سبک ،بستری برای بررسی
عمیقتر سیر تحول و مقایسه معماری مدرن و پست
مدرن فراهم آید.

 .6تحلیل یافتهها
باتوجه به اهداف پژوهش ،یعنی تحلیل رابطه
انگارههای زیباییشناسانه و سبکهای معماری مدرن و
پستمدرن ،به مطالعات تطبیقی آثار معماران برجسته
این دوره با استفاده از روش استدالل منطقی نیاز بود.
بنابراین ابتدا با توجه به نظریات مطرح شده دو حوزه
زیباییشناسی نظری و زیباییشناسی تجربی از قرن
بیستم ،مهمترین مؤلفههای زیباییشناسانه استخراج
شده است ،از طرفی سبکهای معماری و نهضتهای
هنری و فکری غالب در جریان معماری مدرن و پست
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مدرن از ابتدای قرن بیستم بررسی شد ه است؛ در مرحله
بعد ابتدا به مطالعات تطبیقی افقی بین مولفههای
زیباییشناسانه هر سبک پرداخته شده و با مقایسه نتایج
حاصل در جهت طولی سیر تحول انگارههای زیبایی
شناسانه در دو حوزة نظری و تجربی بر معماری مدرن و
پستمدرن تحلیل شدهاست.
جهت به دست آوردن چارچوبی برای مطالعات
تطبیقی در این قسمت ابتدا سبکهای معماری به
ترتیب زمانی و از طریق بررسی کتابهای سبکشناسی
متعدد فهرست شدهاند .سپس به هر یک از مؤلفههای به
دست آمده در بخش چارچوب نظری یک حرف (مانند
 )...،A،B،Cو به هر کدام از دوگانههای مولفههای
زیباییشناسی یک عدد (1و )2نسبت داده شدهاست .به
عنوان مثال اگر یک سبک معماری در زیر عنوان دوگانه
زیبایی اخالقی ( )C1یا زیبایی ذاتی ( ،)C2دارای ویژگی
زیبایی اخالقی باشد ،نمایه  C1برای آن ثبت میشود.
سپس از مجموعه نمایههای بدست آمده یک نمودار
برای سبک مورد نظر بدست میآید .با مقایسه فراز و
فرودهای نمودارهای ایجاد شده زمینه بررسی تطبیقی
در جهت طولی و عرضی بین معماری مدرن و پست
مدرن فراهم گردیده و به این طریق نتایج دقیق در
این حوزه در مرحله بعدی به دست خواهدآمد.

با توجه به سیر تحول نمودارهای ترسیمی برای هر
سبک میتوان ارزیابیهایی نسبت به ویژگیهای
زیباییشناسانه معماری بعد از مدرن داشت .اولین نکته
مورد توجه این است که معماری بصری لزوماً به معنی
معماری تجربی و غیر مفهومی نیست .به طوری که در
برخی اندیشهها و  سبکها همچون نئوکالسیک گرچه
صورت بصری و نظم یافته مورد توجه بوده اما به علت
گذر زمان و نوستالژی بودن اثر ،بخش نمادین و حسی
آن قابل تامل است ،این گونه برخورد با معماری بسیار
متفاوت از کیفیتهای بصری تولید شده از طریق هنر
تجریدی مانند دستیل است .نکته بعدی این است که
مولفه نظم و پیچیدگی در برابر مولفه راز و رمز و خوانایی
لزوماً ازگونههای معادل برخوردار نیستند .به این معنا که
لزوماً توجه به نظم در یک سبک به معنی تمایل آن
سبک به خوانایی نمیباشد .به عنوان نمونه میتوان به
نظم موجود در تندیسگرایی اشاره نمود که با راز و رمز و
نمادین بودن همراه است و یا پیچیدگی سبک ارگانیک
که در کنار خوانایی آن مینشیند .همچنین به طور کلی
میتوان گفت زیباییهای هنری و سبکی که نخبگان را
هدف قرار میدهند از صورتهای انتزاعیتر نسبت به
هنرهای مردمی برخوردارند و بیشتر گرایش به روند
آفرینش اثر دارند تا محصول گرایی .با گذر از دوران
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جدول .9تحول ویژگیهای زیباییشناسانه سبکهای معماری از مدرن تا پستمدرن

مدرن به پست مدرن زیباییشناسی سبکها صورت
طبیعیتر ،پدیدارشناسانه ،اخالقی ،مردمی ،متکی بر
فرآیند تولید ،و زبانیتر به خود گرفته و همچنین
جنبههای حسی ،نمادین و معناگرایی ،پیچیدگی ،راز
آلوده بودن ،مفهومی و همچنین ذهنی بودن در سبکها
غالبتر شدهاست .البته الزم به ذکر است که این
تغییرات لزوماً خطی نیستند .زیبایی که در دوره مدرن
در زیبایی ماشین و زیبایی تکنولوژی و سرعت با وجه
غالب عملکرد و سازه و جنبههای بصری روانشناسی
گشتالت به صورت تجریدی و برای نخبگان خلق میشد،
در پست مدرن وجه احساسیتر و معناشناسانهتری به
خود گرفته است و این مهم تا حدود زیادی با جریان
نظریات زیباییشناسی هر دوره تطابق داشته است .به
طوری که می توان نمودار زیر را در تغییرات سبکی و
تغییرات زیباییشناسانه از مدرن تا پست مدرن ردیابی
نمود.

.7نتیجهگیری
این پژوهش با مدلسازی از طریق نظریات
زیباییشناسی از قرن بیستم ،مطالعات تطبیقی پیرامون
جایگاه زیباییشناسی در سبکهای معماری رایج بعد از
مدرن را ارزیابی نمود ه است .نتایج پژوهش نشان میدهد
که تحول اصلی در تغییر رویکرد فرمی به رویکرد معنایی
نسبت به زیباییشناسی ،از دوران مدرن به پستمدرن،
در معماری این دوره نیز مشهود است و در میان این
طیف سه عامل عملکرد ،تکنولوژی و فرهنگ در تغییر
ساختارهای زیباییشناسانه سبکهای معماری نقش
قابل توجهی را ایفا نمودهاند .از آنجا که تغییرات سبکی
تحت تاثیر تغییر در اطالعات زیباییشناسانه و اطالعات
معنایی است ،مولفههای متعدد زیباییشناسی نظری و
تجربی در این دوران تأثیر قابل توجهی در ظهور
سبکهای متعدد معماری داشته و سیر تحول این

نظریات با تحوالت سبکی این دوره هم راستا بود ه است.
بنابراین یکی از مهمترین وجوه ارزیابی و تأثیر بر ادراک
سبکهای هنری هر دوره را میتوان در نظریات
زیباییشناسانه همزمان ریشهیابی نمود.

پینوشتها
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
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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
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71. De Stijl
72. Schroder House Gerrit Rietveld
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