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چکیده
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زیباییشناسی زندگی روزمره شد .جان دیویی ،فیلسوف پراگماتیست ،در کتاب هنر بهمثابه تجربه به تبیین آرای خود در باب
مفهوم تجربة زیباییشناسی زندگی روزمره پرداخت .هدف اصلی مقاله یافتن چیستی زیباییِ زندگی روزمره براساس آرای جان
دیویی است .از این روی ،پس از بررسی مفاهیم و نظریههای مختلف در باب زیباییشناسی زندگی روزمره به بررسی دو نمونه
تحلیلی زیباییشناسی زندگی روزمره در هنر معماری خانههای سنتی ایرانی(خانه مالباشی اصفهان) و هنر شعر(سهراب سپهری)
پرداخته میشود .نتیجه اینکه زیباییشناسی زندگی روزمره همان «زیباییشناسی آ ِن حضور» است که در مواجهه با هر چیزی
اعم از زیبا و نازیبا موجب  تغییر نوع حضور انسان در زیستجهانی نو با  الگویی هاپتیکی میشود .گردآوری مقالة حاضر به
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مقدمه
زیباییشناسی در طول تاریخ مقولهای مرتبط با
ا دراک حسی و ناشی از ذوق سرشار انسان در فرهنگها
و تم دنهای مختلف جهان بو ده است .گسترة موضوع
زیباییشناسی کالسیک تا قبل از قرن بیستم ،هنرمحور
و مح دو د به حوزههای متفاوت هنرهای زیبا بو د .در
مباحث زیباییشناسی م درن رابطهای سوبژه۱محور بین
اثر هنری و مخاطب برقرار است؛ با موضوعاتی همچون
اقسام اشیاء و سازهها ،پ دی دههای طبیعی ،کر دار انسان و
آنچه امروز هنرهای تجسمی نامی ده میشو د .در قرن
جهان هنر و فلسفه مشحون از نوان دیشی و
بیستم
ِ
خالقیت ،چه در محتوا و چه در سبکهای مختلف
هنری ،بهطور اساسی متحول ش د .از نیمة دوم قرن
بیستم به بع د نیز ،با توجه بیشتر به طبیعت و
محیطزیست ،کیفیت پژوهشهای نوین در عرصههای
مختلف هنر و زیباییشناسی تغییر کر د .آنچه از چشم
یشناسی کالسیک غرب مغفول مان د ،هویت
زیبای 
نامشخص ابژه تجرب ه زیباییشناختی در زن دگی روزمره
ن
بو د .زیباییشناسی زن دگی روزمره با زیر سؤال بر د ِ
گسترة تنگ و مح دو د موضوعات مطرحش ده در
زیباییشناسی کالسیک ،گسترة موضوع قابل بررسی در
علم زیباییشناسی را به تمام جنبهها و کیفیات متفاوت
تسری بخشی د.
درهمتنیدة تجارب زن دگی روزانة انسان ّ
عامل مهم و مؤثر بر اعتالی سیر پژوهشهای
زیباییشناسی روزمره ،چاپ کتاب هنر بهمثابة تجربه
نوشتة جان دیویی ۲فیلسوف پراگماتیست ۳امریکایی در
سال 1934م بو د .وی به عنوان پ در علم زیباییشناسی
روزمره ،عرصة ابژههای شناخت زیبایی را در همة
جنبهها و کنشهای گوناگون زن دگی روزانة انسان عنوان
کر د .دیویی به جای آنکه امر زیباییشناختی را در اشیاء
یا موقعیتهای مختلف قرار ده د ،آن را در سرشت تجربه
تعریف کر د .زیباییشناسی دیویی بر پایة پیون د و بازیابی
بین تجربة زیباییشناسی با فرآین دهای معمول « د ر»
لحظهای از زن دگی و برای هر«آن» از زن دگی روزمره
استوار است .زیباییشناسی زن دگی روزمره رون د گسترش
متعلّق تجربه زیباییشناختی را از حصر قواع د خشک
حاکم بر زیباییشناسی غربی رهانی د .از اه داف فلسفه

زیباییشناسی زن دگی روزمره ،عالوه بر توجه به تمام
وجوه زن دگی زیباییشناختی انسان ،رها کر دن
پژوهشهای زیباییشناختی از تمرکز بر زیبایی و واالیی
(بهعنوان مشخصة زیباییشناسی م درن) نیز مطرح
است .زیرا بستر زن دگی روزمره متشکل از انواع تجربههای
زشت و زیبا در زیست ـ جهان انسان است .در مقاله
پیش رو عالوه بر پاسخ به پرسش از چیستی
زیباییشناسی زن دگی روزمره به زیباییشناسی منفی
هم اشاره ش ده است .خلق اثر هنری ،بیانگر احساس
حاصل از انسجام میان تجربة تخیلی و عاطفی بیواسطة
اکنون «آن»های زن دگی روزمره
زیبایی در لحظة اینجا و
ِ
است .چنین مواجههای در زن دگی روزمره به م د د هنر
آن
آن حضور» است .گسست انسان با ِ
همان «زیبایی ِ
آن بع د ،او را در برابر دنیای ج دی د و
قبل و پیوستن با ِ
یدهد
ی ده د که نوع حضورش را تغییر م 
متمایزی قرار م 
و بازیابی میکن د .برای درک بهتر مفهوم زیباییشناسی
زن دگی روزمره دو نمونه تحلیلی در هنر معماری
خانههای سنتی ایرانی(خانه مالباشی اصفهان) از دی دگاه
یوهانی پاالسما؛ الگوهای بصری اپتیکی (متمرکز بر
حس بینایی) و هاپتیکی(مبتنی بر حواس المسه و
حواس حرکتی) و نیز ،هنر شعر (سهراب سپهری)
براساس گفتمان نشانه ـ معناشناختی بررسی ش دهان د.
نگارش این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام
ش ده و گر دآوری اطالعات با مطالعة پژوهشهای بنیا دی
پیشین از منابع کتابخانهای و سایتهای معتبر اینترنتی
است.

پیشینه پژوهش
در باب فلسفه زیباییشناسی زن دگی روزمره مقاالت
علمی ـ پژوهشی متع د دی نوشته ش ده است که از میان
آنها میتوان به موار د زیر اشاره کر د.
در پژوهشهای خارجی ،کتاب زیباییشناسی
۵
زن دگی روزمره ،ویراستة ان درو الیت ۴و جاناتان اسمیت
در سال 2005م در دانشگاه کلمبیا ۶چاپ ش د .مجموعه
مقاالت این کتاب با نظریهپر دازی در باب ماهیت
زیباییشناسی زن دگی روزمره آغاز و به ابژههای
زیباییشناسی در حوزههایی فراتر از زیباییشناسی
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سنتی پر داخته است .درک محیط روزمره ،زیباییشناسی
محیطزیست ،زیباییشناسی آبوهوا ،زیباییشناسی
هنر ،زیباییشناسی ورزش ،زیباییشناسی بوها و مزهها
عناوین متعلّقهای تجربة زن دگی روزمرهان د که در این
کتاب مطرح ش ده است .همة مقاالت مذکور در واکنش
به مطالب کتاب نق د قوه حکم ایمانوئل کانت ۷که امر زیبا
را امری سوبژکتیو ،نخبهگرا و به دور از تجربة زن دگی
ی دانست نوشته ش دهان د .کتاب مذکور را شیما
روزمره م 
بحرینی در سال 1400ش با همین عنوان در ایران نیز،
ترجمه کرده و به چاپ رسی ده است  .اثر دیگری با عنوان
خاص زیباییشناسی زن دگی روزمره نوشتة کاتیا
من دوکی ۸با عنوان فرعی یومیهشناسی در سال 2007م
منتشر ش د .وی به نق د همه جانبة گفتمان زیباییشناسی
غرب و تحلیل نشانهشناختی مفصل از زیباییشناسی
نهفته در زمینههای مختلف پر داخت .بالفاصله پس از
کتاب فوق ،کتاب یوریکو سایتو ۹دربارة زیباییشناسی
ژاپنی چاپ ش د .آثار من دوکی و سایتو هر دو عنوان
زیباییشناسی روزمره را به عنوان زیرمجموعهای از
رشتة زیباییشناسی فراهم کردن د .در سال 2012م با
چاپ کتاب امرغیر معمولی در امر معمولی :زیباییشناسی
زن دگی روزمره تامس ل دی ،۱۰زیباییشناسی روزمره
تثبیت ش د .در سال 2014م گزی دهای از متون با عنوان
زیباییشناسی روزمره :شرق و غرب به ویراستاری
لیویوئ دی ۱۱و کرتیس کارتر ۱۲که بخشهایی از آن دربارة
زیباییشناسی چینی بو د نیز ،چاپ شد(سایتو:1396 ،
 .)22-20مایک ف درستون ۱۳در مقالهای با عنوان
«زیباییشناختی کر دن زن دگی روزمره» به بحث معنای
زیباییشناسی زن دگی روزمره در وضعیت پستم درن از
منظر آرای جامعهشناسان میپر داز د.
در پژوهشهای داخلی نا در شایگانفر در کتاب
زیباییشناسی زن دگی روزمره دیویی و هنر پاپ با نقد
دیویی از تفکر ثنویتگرایی م درن به بررسی جایگاه
زیباییشناسی زن دگی روزمره در هنر پاپ 14اروپا
میپر دازد (شایگانفر .)۱۳۹۱،وی در سال  1388در
مقالة «ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻮﺯﻩ  در ﺗأﻣﻼﺕ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎنة ﺟﺎﻥ 
ﺩﻳـﻮﻳﻲ» به ﺗﺤﻘﻴﻖ و تفسیر در ﺁرای ﺯﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎسیﺟﺎﻥ 
ﺩﻳﻮﻳﻲ پرداخته ﻭ ﻣﺘﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ را بهروشنی ﺗﺒﻴﻴﻦ کر ده

است .همچنین در سال  1387در مقالة تقابلهای سنتی
دو متافیزیک ،دو فرهنگ و دو هنر سعی دار د از منظری
متافیزیکی و سپس فرهنگی و درنهایت زیباییشناسانه
بحث را مطرح و پیش ببر د .مریم انصاری در سال 1393
در مقالة «تحلیلی بر نظریه تجربه زیباییشناسی جان
دیویی» با تأکی د بر مؤلفههای زیباییشناسانة تجربه از
منظر دیویی به ارتباط و نقش آن در تعلیم و تربیت
میپر داز د .هاله الجور دی در سال  1382در رساله
دکتری خو د با عنوان «بازنمایی زن دگی روزمره در
سینما» زن دگی روزمره را از مناقشهبرانگیزترین مقوالت
ی دان د که م درنیستها و پستم درنها
جامعهشناسی م 
به اهمیت این مقوله معترفن د .حمی درضا شعیری در
مقاله نشانه ـ معناشناسی سبک زن دگی ،شیوة حضور
اجتماعی انسان را در سبک زن دگی روزمره هرکس
ی دان د .وی در فصل پنجم کتاب تجزیه و تحلیل نشانه
م
ـ معناشناختی گفتمان به خوانش زیباییشناسانه در
گفتمان اشعار سهراب سپهری میپر داز د .در باب
زیباییشناسی زشتی ،مرتضی بابکمعین در کتاب
زیباییشناسی نفی در آثار ماالرمه با بطالن ما دیت
جهان ما دی به تحلیل انتزاعی و زیباییشناسانة اشعار
استفان ماالرمه با تأکی د بر دیالکتیک حضور و غیاب در
زن دگی روزمره میپر داز د .پایاننامه فاطمهسا دات علوی
در سال  1400با عنوان «زیباییشناسی زشتی به روایت
امبرتو اکو» نق د کتاب تاریخ زشتی ،انواع زشتی و
کارکر دهای آن را بیان میکن د .در بحث مصا دیق هنری
اعم از هنر معماری و شعر؛ سمانه امامی کوپایی سال
 1399در مقاله « پیوند زیبایی و سه گانه شکل ،عملکرد
و معنا» با تفسیری پدیدارشناسانه ،از تجربه
زیباییشناسی حضور در پل خواجوی اصفهان مینویسد.
عارف امامی مهر در مقاله «بررسی تأثیر ان دیشههای
یوهانی پاالسما در معماری» با بررسی آرای
پ دی دارشناسانة پاالسما ،با توجه به از دست رفتن ق درت
ارتباطی معماری معاصر ،از بحران معنا در تجربة زن دگی
روزمره انسان بحث میکن د .سی دمحم دها دی حسینیان
خطیبی در مقاله «شرحی بر معماری اسالمی و
پ دی دارشناسی یوهانی پاالسما» با بررسی هستیشناسی
تعالیم دینی و علم پ دی دارشناسی پاالسما ،از هنر معماری
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در زن دگی روزمره مینویس د .مریم سلیمانی در مقاله
«زیباییشناسی خانههای سنتی ایرانی :بازشناسایی
مؤلفههای زیبایی براساس مبانی برخاسته از زمینه
(مطالعه مور دی شهر یز د)» چهار عامل زیبایی این
خانهها را در زیبایی طبیعت ،نمو د وح دت ،تأکی د بر جلوه
ی دان د.
فضا در دی د ناظر و توجه به معانی نما دین م 
همانطور که مالحظه میشو د با وجو د انتشار
کتابها و مقاالت متع د د در زمینة وجوه نظری متفاوت
زیباییشناسیزن دگی روزمره در ایران ،مقاالت مح دو دی
بهطور اخص به بررسی چیستی زیباییشناسی زن دگی
روزمره از بُع د عملکر دگرایی با تأکی د بر بافتار زن دگی
روزمره و مصا دیق کارکر دی هنر در زن دگی روزمره
پر داختهان د .لذا نوشتار حاضر با تمرکز بر چیستی مفهوم
کلیت زن دگی روزمره ،پژوهشی
زیباییشناسی در ّ
منحصرب هفر د است.
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زندگی روزمره
زن دگی روزمره از سویی مفهومی عام است که
دربرگیرن دة همة روایتهاست و از دگر سو ماهیتی نسبتاً
ناپایا و سیال دار د که بهراحتی قابل تعریف نیست.
زن دگی روزمره تمایل به یکنواختی و تکرار دارد(سایتو،
.)23 :1396
اگر فعالیتهای روزمره شامل خور دن ،خوابی دن،
رخت شستن ،آشپزی ،آرایشکر دن ،نظافتکر دن و
لباس پوشی دن و رخ دا دهای خاص در سال را شامل
میهمانی رفتن ،سفر یا رخ دا دهای ورزشی و ...در نظر
بگیریم ،مفهوم روزمره بسیار ناروشن و گستر ده میشو د.
شپاافتا ده ،معمولی،
عموماً چنین تجربههایی را پی 
ی دانیم ،چراکه رویکر دها نسبت به
تکراری و بیاهمیت م 
این امور و فعالیتها عملگرایانه و تکرار مکررات است .اما
میتوان از حیطة تفاوتهای فر دی و فرهنگی در قالب
سبکهای متفاوت زن دگی پا فراتر نها د  .به عنوان مثال
شغل ماهیگیری در خلیجفارس ایران ،زن دگی روزمرة
صیا دان است .حال آنکه برای شهرنشینی عازم سفری
تفریحی به جزایر هرمز در قسمت جنوب ایران ،تجربهای
نا در است .پس شغل افرا د ،محیطزیست و زن دگی مر دم
و سبک زن دگی 15عوامل تعیینکنن دة نو ِع سبک زن دگی

روزمره است که متأثر از آیین و سنن مختلف در
فرهنگهای متفاوت است.
سبک زن دگی دارای وجهی فراین دی و چالشی است
که انسان در مرکز آن قرار دار د .عا دتها و رفتارهای
تثبیتش ده که به یک باور جمعی تب دیل ش دهان د و عمل
به آنها ارزشی جمعی یافته است ،سبک زن دگی را
میسازن د که انسان محل تجلی آن است .در شرایط
خاص سبک زن دگی میتوان د از طریق نها دهای اجتماعی
و رسمی یا سازمانها و انجمنهای خو دگر دان و
خصوصی و یا حتی افرا د به چالش کشی ده شو د .به
همین دلیل ،جهت نفی رفتار یا کنشی جمعی و فر دی،
سبک ج دی دی با مزایا و برتریهای آن شکل میگیر د.
همین سبکها هستن د که شیوه حضور اجتماعی انسان
را تعیین میکنن د .درهرحال سبک زن دگی کنشی
فراین دی ،پویا ،توسعهپذیر و قابل تطبیق با شرایط خاصی
است که انسان در مرکز آن قرار دار د .به همین دالیل
16
سبک زن دگی قبل از هر چیز امری نشانه-انسانشناختی
است (شعیری.)1397 ،
زن دگی روزمرة زیستجهانی مهیاکنن دة زمینهای
غایی است که تمامی مفهومپر دازیها و تعاریف و
روایتهای ما از آن سرچشمه میگیرن د .تف ّکر روزمره
ناهمگن و ترکیبی است ،حال آنکه سایر شیوههای
صوریش دة تفکر بیشتر نظاممن د و تأملی و
انسانشکلز دایانه هستن د .در برابر جهانهای خواب،
رویا ،خیالپر دازی ،بازی ،افسانه و تئاتر جهانهای
صوریتری مثل جهان علم ،فلسفه و هنر هم وجو د دارد
(ف درستون .)2 :1389 ،همانطور که علم ،فلسفه و هنر؛
وطن ن دارن د ،زیباییشناسی زن دگی روزمره نیز مفهومی
بیوطن و همگانی است.
17
جان دیویی تحت تأثیر آموزههای هگلی  تجربههای
ناپختهای را که وح دت ،انسجام ،جامعیت و سازگاری
یدان د .دیویی تحلیلهای
ن دارن د با حوزة تاریخ مرتبط م 
الک ۱8و هیوم 19از تجربه را هم جزئینگر و هم متکی بر
ی دان د؛ به نحوی که آنان
تحلیلهای روانشناسانه م 
درنهایت ،تجربه را به ای دهها و انطباعات تفسیر میکنن د.
این در صورتی است که تجربه جز در سپهر بافتار بستر
زن دگی کلی و همگانی انسان و محیط پیرامونش قابل
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بحث و بررسی نیست (.)Dewey,1934
آین ده و پیشبینی آین ده اصلیترین بُنمایة فلسفة
دیویی فیلسوف است .از نظر وی نگاه آ دمی نگاهی نگران
و مضطرب است ،نگاهی که به تعبیر هگل با همة تاریخ
گذشتة او پیون د دار د.
زن دگی روزمره از نظر هی دگر نحوه بو دنی است که
دازاین 20از آن برخور دار است .دازاین تحت سیطرة خو د ِ
زن دگی و چگونگی زن دگی است .زن دگی روزمره انسان در
عالمی با دیگران و وظایف مشخص برای هرکس تعریف
ش ده است .ح ّتی زمانی که در تالش برای رهایی از
غرقش دگی و حل ش دن در روزمرگیهای زن دگی هستیم،
هنوز زن دگی روزمره برای نحوه بو دن ما امری
اجتنابناپذیر و قوامبخش است .به باور هی دگر ،به واقع،
آن بینایی و اغلب در همان لحظه ،نحوة هستی آ دمی
در ِ
۲1
(اگزیستانس ) قا در است بر زن دگی روزمره غلبه کن د؛
حال آنکه این غلبه قا در نیست زن دگی روزمره را محو و
د (.)BT,371
ناپ دی د کن 
دیویی زن دگی را با تمام خوشی و ناخوشیهایش
ی دار د ،به همان ان دازه
همانق در که دوست دار د و پاس م 
ی دان د .از نظر او زن دگی مملو از
هم امری  مخاطرهآمیز م 
لحظات زیباییشناسانهای است که ارگانیسم در جنگی
م دام میان بقا و فنا (حضور و غیاب) ایستا ده است .به باور
دیویی ارگانیسم موجو دی تجربهگر ،نیازمن د ،تالشگر و
جنگن ده است .اگر کامروا شو د ،لحظة پیروزی لحظة اوج
زن دگی و زیباترین لحظة زن دگی روزمرة اوست .چنین
لحظة زیباییشناسانهای ارگانیسم را پربارت ر و به غنای
مطلوب نز دیک میکن د .نگرانی و تنش ،ریشة
زیباییشناسی دار د .زیرا پس از تهی ش دن است که
حصول ،معنا مییاب د.
بهعنوان مثال سهراب سپهری در بررسی و تحلیل
خوانش زیباییشناسی هنر از نظر نشانه ـ معناشناختی
گفتمان ،شعر یا گفتهای دارد که در مجموعه اشعار
هشت کتاب او آمده:
«زن دگی ،تر ش دن پی در پی
زن دگی ،آبتنی کر دن در حوضچة اکنون است».
شاخص زبانی که موجب تحقق ناپیوستگی در
ی درپی میشو د ،واژة «تر
پیوستار استمرار زن دگی پ 

ش دن» است .شای د همین واژه ،خارج از بافت زبانی
خاصی که در اینجا با آن مواجهیم ،هیچ ویژگی خاصی
که بتوان آن را شاخصه معنایی دانست ،ن داشته باش د .اما
در ترکیب با زن دگی ،موجب برجستگی ارزش تکرار
زن دگی روزمره میشود و نوعی شکنن دگی همگنهای
ایجا د میکن د که خو د این شکنن دگی موجب بروز
رخ دا دی زیباییشناسانه میشو د .در گفتة سپهری ابت دا
م داومت در زن دگی و سپس در لحظه زیستن ،نمایانگر
نوعی دیالکتیک پیوستگی و ناپیوستگی حضور است.
آنچه ما به آن زیبا گوییم در قالب یک تقابل شکل
میگیر د ،مانن د ارتباط زیبا و نازیبا که یک ارتباط تقابلی
است .زن دگی نیز مانن د نظام گفتمانی پیوستة یک
مسابقه فوتبال است که هرچه بیشتر مشمول گذر زمان
شو د ،عا دیتر و کسالتبارتر میشو د .اما لحظاتی در این
ی ده د .ناگهان چیزی
نظام پیوسته ،انقطاعی رخ م 
متفاوت مثل ضربه سر بازیکنی در دقایق آخر مسابقه که
گلی را روانة دروازه میکن د .اینجاست که خوانش
گفتهپر داز ورزشی با شناخت او از کنش در حال انجام به
خوانشی زیباییشناختی تغییر میکن د (شعیری:1398 ،
.)183
ی درپی آنات زن دگی روزمره با
پر و خالی ش دن پ 
رخ دا دهای متع د د خوب و ب د به نوبه خو د امری «ارزشی»
است که به جریان زیباییشناسی فضای معماری به
مثابه مکان تجربه زیسته انسان گره خور ده است.
تنیافتگی تجربه زن دگی روزمره و حس تعلق خاطر به
بنا را میتوان زیباییشناسی حضور در اثر هنری
(معماری) دانست.
به قول گرمس 22ناپیوستگی نوعی «تفکیک» است.
اتفاق این است :چیزی تب دیل به ارزش میشو د و سپس
از بقیه عالم ج دا میشو د .این ج دایی آفرینن ده لحظه
خاصی است که میتوان آن را لحظة زیباییشناختی
نامید (شعیری.)187 :1398 ،
فلسفة دیویی ،زیستن در لحظة حال ،دم غنیمت
دانستن و در لحظه زن دگی کر دن است .زیباییشناسی
وی مبتنی بر تحمل ارگانیسم در شرایط ناپای دار زن دگی
نفس در راه بو دن به معنای تابآوری
روزمره است.
ِ
ارگانیسم درخصوص تصمیم دربارة ا دامه مسیر یا
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عقبنشینی است .ارگانیسم بای د بتوان د نگرانی و تنش راه
و مسیر را تاب آور د و همین آنات تحمل از دی د دیویی
زیباست .لحظة گذار از بحران و بینظمی به سوی نظم،
لحظة غنای زن دگی و به نقطة اوج رسی دن ،لحظات
زیباییشناسانة ارگانیسم است .دیویی شا دی را چون
ی دان د که در آنهای خطیر و
طفل گریزپایی ،ناپای دار م 
هجمة آنهای بیامان در د و ناکامیها به ما میآموز د تا
بر زیباییشناسی هر دم از زن دگی روزمره توجه و تمرکز
بیشتر داشته باشیم .موالنا محم د بلخی در مصرعی از
آن من باش د».
غزلیات شمس۲3میسرای د« :که شا دیِ ،
ی دان د.
آن حضور م 
وی زیبایی را در شا دی؛ و شا دی را در ِ
از نظر دیویی شا دیِ هر پیروزی ناپای دار است و لحظة به
پایان و اوج رسی دن یک موقعیت ،همانا لحظة آغاز
طرحی تازه برای آین ده است.
دیویی با همة متفکران اگزیستانسیالیست همعقی ده
است که طبیعت و جهان غالباً به صورت یک ناما دری
نامهربان ظاهر میشو د .نیچه 24در کتاب چنین گفت
زرتشت معتق د است که اضطراب و نگرانی بشر امروز به
دلیل گرفتاری در دام نوعی نیهیلیسم( 25پوچگرایی)
است و بای د اَبَرمر دی بیای د و ارزشهای تازه را جانشین
ارزشهای کهنه کن د .این ارزشهای ج دی د م د دکار
انسان در داشتن زن دگی خوب است .از بُع د ارزششناسی
دی دگاهی ،نیچه و دیویی همباورن د .نیچه فیلسوف
شا دمانه زیستن و آریگوی به زن دگی است .همینطور
دغ دغة اصلی هی دگر در دوران م درن ،بیخانمانی انسان
یا همان گرفتاریاش در دام نیهیلیسم وجو دی است .به
عقی دة او انسان م درن بیهویت و از جا کن ده ش ده است.
دیویی با نیچه و هی دگر دربارة نگاه نگران و مضطرب
وضعیت انسان پستم درن همرأی است .در این دنیای
پرمخاطره و پرسرعت« ،هنر» ناجی انسان م درن است.
هنر غنای هر لحظة خاص از زن دگی روزمره را جشن
میگیر د .هنر چیزی جز نفس مجاه دت و غلبه بر
مشکالت و خطرات زن دگی برای ارگانیسم نیست .به قول
فلوبر ۲6هنر شرکت در جشنی شا دمانه است .وظیفة هنر،
زیباتر جلوه دا دن جهان و زن دگی روزمره در چشم انسان
است تا دنیا را به جایی بهتر برای زیستن تب دیل کن د.
فوکو 27در آثارش به تبیین این مطلب میپر داز د که

چگونه چیزی که خو د را همواره در زن دگی روزمره به
صورت امری طبیعی ،جهانشمول و تغییرناپذیر نشان
ی ده د ،درواقع محصول عملکر دهای خاص اجتماعی
م
در زمان و مکان خاصی است .وی تحت تأثیر نیچه
برخالف شیوههای یکبع دی درک جهان ،آن را به
شیوهای بر دبارانهتر و چن دوجهی درک میکن د .فوکو
معتق د است که افزایش فرصتها و امکانات به انسانها
ی ده د تا نظارت هنرمن دانهتری بر زن دگی خود
اجازه م 
داشته باشند و زن دگی شخصی بهتر و سالمتری برای
خو د بسازن د .به تعبیر وی ،زیباییشناسی اگزیستانسیانس
تأملی عمیق است که به بیان دقیقتر ،به هنر زیستن
میپر داز د (گات 109 :1393 ،ـ  .)115جوهر زن دگی
کلیتی به هم پیوسته است که رنگ و بوی اب دیّت
روزمره ّ
دار د.
گا دامر معتق د است در هنر کلیت و شمولی را
مییابیم که در جشنها (اعیا د) مییابیم ،زیرا عی د نقطه
خاصی از زمان است .در عی د طعم جرعهای از اب دیت را
میچشیم (گراهام.)38 :1392 ،
شای د رسالت آ دمی در دل دغ دغههای جزئی زن دگی
روزمره این است که با استعانت از حس زیباییشناسانهای
که بهصورت سوبژکتیو در خو د نها دینه دار د،
خو دآگاهانهتر به تجربههای متفاوتی در مقولة هنر
بپر داز د .براساس تع د د فرهنگها ،آرمانها ،باورها و
نگرشها میتوان به ا دراک زیباییشناسی زن دگی روزمره
در قالب ارجشناسی «آن»های حضور در موقعیتها و
فعالیتهای متنوع زن دگی روزانه پر داخت .بهعنوان مثال
یک ابژه مانن د سماور برنجی در گوشه سالن م درن
ی ده د ،زیرا افزو دة
امروزی ،حضور ما را با فضا تغییر م 
ی دهد
معنایی دار د و ریتم حضور مکانیکی ما را تغییر م 
و به حضور کیفی تب دیل میکن د .وجو د هر شیء هنری
مانن د یک تختهفرش دستباف ایرانی ،یک تابلوی
نگارگری ایرانی روی دیوار یا ظرف سفالی دستساز و...
در زن دگی روزمره قا در است برای یک لحظه انسان را از
تن عا دات روزمره خارج و نوع حضور را در جهان تغییر
ده د .چنین ا دراک حسی زیبایی همان مفهوم
زیباییشناسی آن حضور را در زن دگی روزمره در بر دار د.
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تجربة زیباییشناسی زندگی روزمره از نظر
دیویی و سایر متفکران
ِ
عمل
اصالت
جان دیویی ،متفکر مکتب فلسفه
ِ
(پراگماتیسم )۲8امریکایی قرن بیستم ،با چاپ کتاب هنر
پژوهشگران
بهمثابه تجربه در سال 1934م الهامبخش
ِ
عرصة زیباییشناسی روزمره ش ده است.
پر داختن به فلسفة پراگماتیسم مهم است ،چرا که
انسان در جهانی پرمخاطره زن دگی میکن د و همواره در
توجوی امنیت و آرامش است .هنگام روبهرو شدن
جس 
موقعیتهای ته دی دکنن ده و خطرناک ،ان دیشه کافی
با
ّ
نیست ،بلکه عمل بای د کر د .ان دیشه از نظر دیویی عملی
است اعم از اینکه در سطح عرف عا دییا سطح نظریة
علمی صورت گیر د که در هر دو مور د شیوة معامله با
موفقیت ،بغرنج است (کاپلستون.)390 : 1392 ،
ّ
۲9
جان درموت یکی از مفسران دیویی دربارة کتاب
یاد شدة دیویی معتق د است ،دیویی این کتاب را زمانی
به چاپ رسان د که بیشتر مر دم در فضای نوستالژیک و
د (.)Dermott, 1992
گذشتهگرا زن دگی میکر دن 
از نظر دیویی گذشته لحظة حال را پریشان میکند.
وی بی انکار گذشته ،بیش از هر چیز چشمبهراه آین ده
است .دیویی فیلسوف لحظة حال است و هر دم را آبستن
مالل تکرار
ی دان د که روزمرگی و
ی دان د .وی م 
آین ده م 
ِ
مکررات از جذبههای حیات میکاه د .به بیان گا دامر نگاه
ی است که با افق گذشته و
نگران انسان امروزی نگاه 
آین دة او گره خور ده است .نگاه به گذشته و فر دای نیام ده
میاندیشد .ناجی ارگانیسم در گذر زن دگی روزمره ،م دد
از هنر و همگامی با طبیعت است .زن دگی بی تنش و
نگرانی امکانپذیر نیست .بزرگترین هن ِر انسان آن است
که در لحظة حال و کام ً
ال هوشیار از شا دی لحظاتی که
تجربه میکن د خو دآگاهانه کامروا شو د .فهم و درک
لحظات ناب سرشار از شا دی و غم در دل زن دگی روزمره
ی ده د تا به تجربة زیباشناسانة حضور نائل آی د.
رخ م 
زیباییشناسی درواقع سازش انسان با انواع آنات حضور
در زن دگی روزمره است .است دالل اصلی دیویی در کتاب
هنر بهمثابه تجربه بازیابی استمرار تجربه زیباییشناسی
همگام با فرآین دهای پیاپی زن دگی روزمره است .وی در
نیمة دوم قرن بیستم با عنایت به طبیعت و محیطزیست

و پژوهش در حوزة هنرهای عامهپسن د موجب شکلگیری
زیباییشناسی زیستمحیطی هم ش د.
دیویی در معرفتشناسی طبیعتگرایانهاش به دنبال
پیام د اعمال و عقای د انسان بو د تا اینکه به علل و دالیل
پی دایش آنها بپر داز د (.)Dewey, 1929
دی دگاه او در باب زیباییشناسی نتیجة معرفتشناسی
او و مبتنی بر سرشت تجربه است و تجربه را بنیان
ی دان د .دیویی زیبایی را با تجربه
آغازین زیباییشناسیم 
و در تجربة آنات زن دگی روزمره مطرح میکن د .به باور او
زیباییشناسی تجربهای کامل و پربار است که با شور و
حرارت در برابر نیازها و اه داف اساسی زن دگی انسان سِ یر
میکن د.
وی معتق د است در طی تاریخ ،نظریههای بسیاری
در باب زیباییشناسی وجو د داشته ا ّما هیچیک رابطة
واقعی زیبایی را با زن دگی ،نه درک کر ده و نه عنوان کر ده
ت .نق د دیویی به نظریههای زیباییشناسی،
اس 
معنویسازیِ هنر است؛ بیآنکه پیون دی میان ساحت
هنر و تجربة انسانی برقرار کن د .حال آنکه اگر هنر در
بافت زن دگی انسان بهطور بیواسطه وجو د داشته باش د،
جذبهاش بسیار بیش از جذبة معنوی آن است .به عبارتی
نمو د زیباییشناسی در وجو د داشتن اثر هنری است
(.)Dewey, 1980: 21
ی داند؛ ابژه
زیباییشناسی ،اثر هنری را ابژه خو د م 
ا دراک حسی در معنایی گستر ده .امروز ما این ا دراک را
تجربه میخوانیم (یانگ.)24 :1384 ،
زیباییشناسییکی از ساحتهای مختصات وجو دی
انسان و زیباییشناسی طبیعتباورانة دیویی در پی
بازیابی پیون د تجربة زیباییشناختی با فرآین د معمول
زن دگی روزمره است .چنین پیون دی در هنر معماری
خانه بهعنوان ظرف زن دگی روزمره بهخوبی دی ده میشو د.
30
دیویی کل هنر را محصول تعامل میان اُرگانیسم
ی دان د.
(موجو د زندة تجربهگر) و محیط زن دگی او م 
وی تجربة انسان را در جریان تکامل بررسی میکند
و به جای تجربه ،تجربهورزی را که در آن شعوریا ذهنی
را بهمثابة عملی در زمینة افعال حیاتی و اجتماعی به
ی ده د .جریان تجربه از تأثیر متقابل
وجو د میآی د ،قرار م 
انسان و محیط ایجا د میشو د (.)Dewey, 1988
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به باور دیویی تجربة زیباییشناختی امری بیواسطه
است و برتر از امر زیبا شکل میگیر د .فلسفة وی فلسفة
اصالت طبیعت تجربی یا اصالت تجربة طبیعی است.
ی دان د؛
دیویی بستر جریان زن دگی روزمره را محیط م 
محیطی محصول شرایط ناپای دار ،میان مرگ و بقای
ارگانیسم ،که در جنگی م دام ایستا ده است.
دیویی در رابطة نز دیک بین زیباییشناسی و زن دگی
طبیعی مر دم یونان و نظریه تقلی د نز د متفکران آن
دوران ،با نظر ارسطو درباره اینکه در هنر ضرورتاً نوعی
پاالیش ۳1وجو د دار د ،موافق است .ارسطو در هنر ،خاصه
نمایشنامه و تراژ دی ،پیون د میان زن دگی و هنر را
پایهریزی کر د .ارسطو و دیویی تراژ دی یونانی یا هر نوعی
از هنر را درواقع فشر ده و خالصهشدة زن دگی آ دمیان
ی دانند  (شایگانفر  .)60-57 :1391 ،
م
فلسفة زیباییشناسی زن دگی روزمره دیویی بر پایة
رش د و پیشرفت در همه عرصههای زن دگی روزمره استوار
است .ولی معموالً تجربههای ارگانیسم منجر به پیروزی
و لذت نیست .جهان گاه در مقام یک ناما دری نامهربان
اتفاقهای دهشتباری را رقم میزن د .ازاینرو دیویی
ی دان د که به نقطة اوج خود
تجربه را چون طوفانی م 
میرس د و پس از لختی ،فروکش میکن د .تجربه ،گاه خام
است و ناکام و گاه پخته است و پیروز .در صورت وجود
مغایرت میان آنچه ارگانیسم مشاه ده میکن د ،فکر
میکن د،اگر بین خواستة ارگانیسم و دستاوردش وحدت
و انسجام کافی وجود نداشته باشد؛ آن تجربه ناموفق
است .گاه برخی تجربههای بهغایت سا ده مانن د لحظات
غذاخور دن ،تماشای لحظة غروب خورشی د ،شنیدن یک
آن ص دای پر پرواز پرن دگان ،آنات نوشتن کتاب ،دقایق
پرسهزنی در پاساژ و خیابان و تجربههایی به همین
سا دگی موجب ایجا د گسستی در ا دراک هستی میشود
که همان «زیباییشناسی آن حضور» در کنشهای
ِ
سنگ تنها ،ارزشی ن دار د.
زن دگی روزمره است .یک قطعه
آب برکه هم بهتنهایی ،آب است .اما پرتاب سنگ در آب
برکه ،موج ایجا د میکن د و موجها الیه و الیهها جهت
حضور انسان را بازیابی میکنن د .اتفاقی که برای یک
لحظه انسان را از تن «عا دت» رها میکن د و نوع حضور
ی ده د .زن دگی روزمره امری دووجهی
را در جهان تغییر م 

است؛ یک وجه سلبی و نفیکنن ده و وجه دیگر ،ایجابی
و آفرینن ده است .چنین ا دراک حسی ،نزاع م دام میان
مرگ و زن دگی ارگانیسم را چونان آینههایی بر یک دیگر
۳2
باز میتاباند و معنای زن دگی روزمره را میزایان د .سقراط
معتق د بو د حقیقت از دل گفتمان زا ده میشو د .پس
میتوان زیباییشناسی زن دگی روزمره را بهمثابه حقیقتی
دانست که از دل گفتمان ،میان آنهای حضور و غیاب
زن دگی روزمره یا بازی دیالکتیکی بین حضور و غیاب،
بیرون میآید.
بهعنوان یک نمونه تحلیلی بر اثبات این م دعا
میتوان به هنر معماری خانههای سنتی ایرانی در دوره
قاجار اشاره کر د .به این دلیل هنر معماری خانههای
سنتی ایران توسط نگارن ده انتخاب شد .هن ر معماری،
مکاشفهگر زن دگی روزمره و متأثر از محیط است .معماری
با نفوذ در وجو د جهان روزمره ،جانپناه انسان است؛
هنری تجربهگرا و برخاسته از باورهای عقلی ،حسی،
انسانگرایانه ،اجتماعی و درونگرا.
یکی از وجوه هستیشناسانة هنر معماری تجربه
زیباییشناسی است که شکل؛ عملکرد؛ و معنا را در خود
دار د .در تفسیر تجربه زیباییشناسی ،این سهگانه از هم
ج دا نیستند .معماران سنتی این سه وجه را در پیون د با
ی دی دن د .زیبایی را بای د درون اثر معماری ،در معنا
هم م 
و ذات معماری جستوجو کر د(امامی کوپائی؛ نوروزی
برازجانی.)1399 ،
در هنر معماری ایرانی مفهوم معنا در بنا ،چه برای
ش دهن ده
هنرمن د معمار(سازن ده) ،چه برای سفار 
(صاحبکار) و چه برای بهرهوران (استفا دهکنن دگان)
ماهیتی معنوی و متأثر از مراتب وح دت بین سوبژه و ابژه
در آنهای مختلف زن دگی روزمره دار د .خانه معرف
ملیت و هویت خانوا ده ،خاستگاه فرهنگ و تم دن با حس
تعلق خاطر در فضایی امن برای انجام مناسبات انسانی
است .فضای خانه ،مکان تجربه زیست و گذران زن دگی
در همنفسی حسی بساوایی پویا با فضاهای مختلف
معماری بنا است .تجربه حضور در فضای معماری خانه
بر مبنای سبک و مناسبات فرهنگی زن دگی اقلیمی،
همنشین حس آرامش ،امنیت و لذت آسایش است.
بررسی تجربة زیباییشناسی حضور در فضای زیسته
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معماری خانههای سنتی ایرانی برمال کر دن برگبرگ
شناسنامة هویت هنری ،ملی ،تاریخی و فرهنگی
ایرانیان در پیون د تنگاتنگ با فراین د انضمامی زن دگی
روزمره است.
جان دیویی هنر معماری را بخشی از زن دگی
پرمعنای اجتماعی سازمانیافته با آن مقصو د اجتماعی
ی دان د .در
که بناها در خ دمت آن بو دن د اساساً یگانه م 
معماری درمییابیم که چگونه ای دهها ،که در آغاز شاید
در تفکری بسیار ف ّنی نظیر تفکر مربوط به ریاضیات
ساخته و پر داخته ش دهان د؛ قابلیت آن را دارن د که
مستقیماً در فرم (صورت) حسی ا دغام شون د( دیویی،
.)50 :1393
جان و جوهر هنر معماری تجربه فضا بهصورت
انضمامی است که معمار امر ای دهآل و ریاضیوار را در
ِ
نهایت تناسب و هماهنگی بر امر ما دی استوار میکند و
یده د.
هستی کلی بنا را تشکیل م 
ا دوار د وینترز ۳۳در مقالة «معماری ،معنا و داللت»
هنر معماری را هنری تجری دی با محتوایی داللتگر
معرفی میکن د .از نظر او تئوری زیباشناختی نظریهای
است که نیازمن د محتوایی برای آثار معماری نیست اما
تبیینی از محتوای تجربة معماری ارائه میکن د .در
توجیه یک تجربه ،دالیلی عرضه میشو د تا سایرین
تحت لوای توصیف معینی از آن تجربه ،آن را درک
کنند و از آن لذت ببرن د .در ارزیابی هر اثر معماری
انتظار میرو د تا تبیینی بیش از تجربه به دست دهیم
که به چیزی بیش از خوشاین د بو دن اشاره داشته باشد
و م د درسان فهم ما از آن اثر معماری باشد تا با توجیه
تجربهای مستقل ،منجر به لذت خوشاین د زیباییشناسی
مقی د به
شو د .توجه به این نکته ضروری است که معمار ّ
زمینه و شرایط خلق اثر معماری در چارچوب آن
وضعیت است .منظور از زمینه ،مراجعه به س ّنت است
که انسان را در فهم و ارزیابی اثر هنری کمک میکن د.
فهم یک بنا همان دی دن آن به نحوی معین و ارائه
توصیفات حاصل از تجربة حضور در بناست .توصیفات
ما وابسته به فهم ،بر داشت ما از بنا و دانش ما از تاریخچة
آن بناست که این اوصاف بخشی از معناهایی هستند
که ما از ساختمان دریافت میکنیم .فرهنگ ما

گنجینهای از معانی است .معناهایی که قابل یافت در
معماری هستن د(  .راس ،وینترز ،کویر 35 :1379 ،ـ .)40
هنر معماری تحقق ای ده ذهنی و امر ما دی در ترکیبی
یگانه و متناسب است که کنار هم جمع میشوند و
ی دهن د و در نظمی دینامیک و پویا
تشکیل هستی کلی م 
با هم ،حضوری معنادار ایجا د میکنن د .بنا توسط قوه ذوق
و ای دهپر دازی هنرمن د معمار براساس آرمانها و باورهای
ِ
نهایت نظم ساخته میشو د .تجربه زیباییشناسی
او در
بیواسطه توسط فاعل شناسا ،تجربه ،ا دراک و با حواس
پنجگانه ،ا دراک و احساس میشو د.
یوهانی پاالسما ۳۴معتق د است ما در رابطه با بنا به تن
خو د نز دیک میشویم ،با آن مواجه میشویم ،از میان آن
حرکت میکنیم و آن را در عمل به کار میگیریم.
معماری؛ منشها ،دریافتها و تفکرات را ه دایت میکن د،
مقیاس میبخش د و قاب میکن د (شیرازی.)1389 ،
از نظر پاالسما ،اپتیک ۳5بهگونهای به هنر معماری
اشاره میکن د که با چشم بینن ده در ارتباط است و
هاپتیک 36به هنری داللت دار د که در کنار بینایی ،حس
المسه مخاطب را نیز درگیر میکن د (قهرمانی؛ پیروای
ونک؛ مظاهریان؛ صیاد .)57 :1393 ،هنر معماری از
چنین ویژگی برخور دار است و انسان در اثر هنری
معماری گام میزن د.
مهمترین ای ده در نظریه اپتیکی ،تأکی د بر فاصله میان
سوژه (تماشاکنن ده) و ابژه (نگریسته) است و گونهای از
ای دئولوژی دی داری را در مواجهه با محیط پیشنهاد
ی ده د که در آن نقطه دی د سوژه انسانی در کانون مفهوم
م
ا دراک فضایی قرار دار د (صیاد؛ غریبپور؛ دلشاد سیاهکلی،
.)19 :1398
در چنین رویکر دی نگاه کر دن به بناهای معماری
صرفاً امری بصری نیست بلکه میتوان د امری هاپتیکی،
حسانی و تنیافته باشد؛ بهطوریکه بین انسان و بنا حس
ّ
عاطفی ،با واکنشهای ا دراکی برانگیزانن ده ،ایجا د کن د.
این برانگیختگی عاطفی در یک «آن» توسط تجربهگر اثر
هنری گویای زیباییشناسی زن دگی روزمره است .در ب دو
ورو د تماشاگر به فضای معماری سنتی خانههای ایرانی
تجربهای اپتیکال (متمرکز بر درگیری حس بینایی با
پروسه دی دن) شکل میگیر د .به محض پا گذار دن در

49

فصلنـامۀ علمی

سال یازدهم ،شامرۀ  ،۴3تابستان ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 140۱

تصویر .1نمای بخشی از اندرونی شاهنشین خانه مالباشی ،اصفهان( ،سایت اقامت )24
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فضاهای مختلف زیبای معماری ایرانی چشم میبیند و
نگاه تماشاگر را به خو د خیره میکند و قوه المسه به کار
میافتد و ا دراکات حسانی او را برمیانگیزان د.
نگاه هاپتیکال ،گونهای منعطف و ناپای دار از نگریستن
است که به جای فوکوس کر دن و متمرکز ش دن ،تمایل
به حرکت و سیالیت دار د و پیش از آنکه با فاصلهای
خر دمن دانه بنگر د و خواهان تشخیص و شناسایی باش د،
خواهان احساس کر دن و لمس کر دن است (نصرتپور؛
انصاری؛ پورمند.)780 :1400 ،
از ویژگیهای معماری خانههای سنتی ایرانی نگاه
هاپتیکال (بصری حسانی) مخاطب است که در مواجهه
با بنا ،مرز بین دی دن و لمس کر دن و حس کر دن را
درنور دی ده و بینن ده را دعوت به سیالیت و حرکت در
فضاهای مختلف به ا دراک «آن حضور» یا  ا دراک حسی
زیباییشناسی زن دگی روزمره فرا میخوان د .در این
لحظه ،مرز میان سوژه و ابژه از میان میرود و تجربهای
تنیافته و منعطف متول د میشو د.
۳7
حواس
پاالسما با تأثیر از مرلوپونتی  ،ب دن را با تمام
ِ
وجو دیاش به جای چشم در محور ا دراک معماری قرار
ی ده د :معماری بیشتر هنر ب دن و حس وجو دی است
م
حس وجو دی یا
تا هنر چشم (حتی بینایی در خ دمت ِ
بو دن است) ( رابینسون و همکاران.)64 :1396 ،
ه دف معمار از ساختن ،مان دگار مان دن بنا در طی
اعصار است .وی در طراحی بنا هم به جذابیتهای
زیباییشناسانه ظاهری و هم به کارکر دهای باطنی و

ساختاری بنا توجه دار د .هنر معماری پایگاه ابژکتیویته
زن دگی روزمره است که به امری سوبژکتیو میانجام د.
چنین خلق و خالقیتی ،از غیاب تا حضور اثر هنری،
گفتمان معناشناختی بین بنای معماری و مخاطب پ دید
میآور د .تجربه زیباییشناسی زن دگی روزمره در هنر
معماری ،ا دراکی حسی ،درونی و تنانه در دیالوگی م دام
میان ان دامهای انضمامی بنا و انسان در هر «آن» از
زن دگی روزمره برقرار میکن د.
پیتر زومتور 38تجربة عینی معماری را لمس کر دن،
ی دان د (زومتور،
دی دن ،شنی دن و بویی دن کالب د بنا م 
.)83 :1394
یکی از شاخصترین خانههای زیبن ده در معماری
سنتی ایرانی ،خانه مالباشی (خانه معتم دی) واقع در
محله پاقلعه شهر اصفهان است این خانه متعلق به
منجم دربار ناصرال دین شاه قاجار
عالمی فقیه بوده که ّ
ت .ویژگیهای معماری خانه مالباشی مانند
نیز بوده اس 
سایر خانههای سنتی معماری دوره قاجار عبارتن د از:
درونسویی ،مر دمپسن دی ،ریتم موسیقی افقی فضاها،
دعوتکنن دگی فضایی ،رعایت سلسلهمراتب فضایی ،با
سبک ساختاری تلفیقی معماری ایرانی و اروپایی .بنا از
دو بخش بیرونی (مر دانه) و بخش ان درونی (زنانه) تشکیل
ش ده است .پس از گذر از در ورو دی چوبی با گلمیخهای
فلزی تزئینی و ان دکی مکث درفضای هشتی که اتاق
انتظار است؛ راهرویی ما را با فضای باز میانسرای مرکزی
مواجه میکند .طبیعتگرایی در معماری ایرانی با حیاط
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مرکزی متشکل از باغچه با ترکیب درختان و رایحة
خوشبوی گلها ،حوض آب با ایجا د انعکاس تصویر خط
آسمان ،ص دای پرن دگان ،نمایی از نقوش ظریف هنر
گرهچینی چوب با شیشههای رنگی و تأللو نور در
ارسیها که در جبهة شاخص نمای خانه خو دنمایی
میکن د دی ده میشو د .جوهر خِ َر د معماری ایرانی در
هماهنگی بنا با طبیعت و در امت دا د طبیعت در محیط
خانه جاری است .تمام عناصر ساختمانی و تزئینی نظم
و ریتم منطقی معمارانه دارن د .عنصر نور ،در فضاهای
مختلف خانه ت داعیگر خیال و گستر دگی فضایی در
زن دگی روزمره است .هر آنچه خیال را نمو دار کند
بیشک ،خوشاین د و زیباست.
ی ده د ،از رویاپر دازی
خانه ،خیالپر دازی را مأوا م 
ی ده د که در صلح و
محافظت میکن د و به انسان اجازه م 
آرامش ،رویاپر دازی کن د (.)Bachelard, 1994:6
دیویی احساس خرسن دی خاطر را به معنای
ی داند
سازگاری و تطابق کل وجو دمان با شرایط هستی م 
( .)Dewey, 1980: 17همین احساس خرسن دی خاطر،
منشأ ایجا د معنای زیباییشناسی است و هنرمن د به
ی ده د که
شیوهای خاص به مرحلهای از تجربه اهمیت م 
د (.)Ibid, 15
وحدت در آن حصول مییاب 
زیباییشناسی زن دگی روزمره در معماری خانه
مالباشی چه از نظر ساختاری و چه از نظر تزئینی شامل
تجلی تجربه وح دت و انسجام فضایی در هماهنگی
کالب دی اجزاء و کل بنا است .در اُرسیها ریتم و تکرار
عناصر نقوش هن دسی و اسلیمی و ختایی ،توازن در
جنس مصالح ساختمانی و شیشههای رنگی و طرحها،
تجلی معنا با عناصر ذهنآشنا و هارمونی تزئینات
خاطرهبرانگیز نما دین موجب بروز و پیون د ا دراک حسی
زیباییشناسی از لحاظ بصری ،شنی داری ،بویایی ،فراخی
خاطر و ایجا د حس تعلق خاطر به مکان و پاسخگوی
حس زیباییشناسی انسان میشو د .آنچه در معنای
معماری خانههای سنتی ایرانی بهجز عملکر د و شکل
سازهها به عنوان ویژگیهای مهم مطرح است؛ درونگرایی
به معنای رعایت حریمها و نیز ،رعایت سلسلهمراتب
وجو دی نظامهای فضایی در بخشهای مختلف بناست.
تجربة حسی برخور د بین سوژه و ابژه به شکل

ناگهانی و تصا دفی در بطن زن دگی روزمرة یکنواخت ،در
ی ده د و در دم
فضای پیوستار و حتی کسالتبار رخ م 
معنا و ارزشی توصیفناپذیر و غریب برای سوژه شکل
میگیرد؛ احساسی که او را از آن کسالت روزمرگی ج دا
میکن د (بابک معین .)63 :1394 ،این اتفاقی است که
در آنهای زن دگی روزمره انسان ،در بنای معماری ،رخ
ی ده د و کلیت هستی را زیباتر نمایان میکن د.
م

کیفیت زیباییشناسی منفی زندگی روزمره
از نخستین انتظارات انسان پناه بر دن به کیفیتهای
زیباییهای هستی در گریز از زشتیها و ناگواریهای
زن دگی روزمره بو ده و هست .شای د دلیل اینکه در تاریخ
زیبایی کمتر به مقوله کیفیت زیباییشناسی منفی
پر داخته ش ده این است که میل ذاتی و گرایش درونی
انسان به کیفیتهای زیبایی بیش از کیفیتهای منفی
زن دگی روزمره است .مث ً
ال هنر پرفورمنس آرت 40که
جهان را در یک لحظه بر ما متجلی میکن د؛ وجو د انسان
در یک آن از همة زشتیها بری میشو د.
زیبایی هرگز مطلق و ثابت نبو ده ،و به تناسب دوره
تاریخی و سرزمینی خاص ،جنبههای متفاوتی به خود
گرفته است (اکو .)17: 1392 ،از برکت وجو د تناسب و
تضا د ،حتی چیزهای زشت نیز جزئی از هماهنگی
جهانان د .زیبایی نیز از تقابل تضا دها بر میخیز د(همان،
.)48
گاه زیباییشناسی زن دگی روزمره با ارزش
زیباییشناختی چشمگیر مثبت مانن د خلق یا تماشای
یک اثر هنری بینظیر یا دی دن منظر های طبیعی و
چشمنواز هوی دا میشو د و گاه برخی پ دی دهها یا اشیاء با
نمو د ناخوشاین د و ماللآور در برابر دی دگان رخ مینماین د.
همانطور که کیفیت زیباییشناختی مثبت همان
شورمن دی هیجانات درونی با درونمایهای منسجم،
وح دتبخش و فراگیر است؛ کیفیت زیباییشناختی
منفی زن دگی نیز ،بسیار گستر ده در تمام عرصههای
زن دگی و مؤثر بر کیفیت اصلی زن دگی روزمره مطرح
یکنواختی
است .کیفیاتی همچون کسالت ماللآور،
ِ
آزارن ده در صحنههای مختلف زن دگی روزمره مانند
ک بو دن ،41کثیفی و غیربه داشتی بو دن
زشتی ،گروتس 
۳۹
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شهر ،و بوی ب د و منزجرکنن ده .البته کیفیت
زیباییشناختی منفی نیز به منزلة رکنی اساسی برای
تسهیل تجربة زیباییشناسی موجه است چراکه
بههرحال بهعنوان جزئی ضروری از فرآین د طبیعت ،قابل
ارجگزاری است .بهعنوان مثال گاه محتوای منزجرکنن دة
یک اثر هنری برای انتقال پیام اثر و برمال کنن دة معضالت
جامعه و نق د بیماریهای اجتماعی و گاه ،در یک تابلوی
نقاشی منظرهای دلخراش و طبیعی از شکا ِر شکارچی و
یا بلعی دن حیوانات به دست هم دیگر نمونههای
زیباییشناسی منفی زن دگی روزمره است.
اومبرتو اکو ۴2در کتاب تاریخ زشتی مینویس د:
«ه دف هنر الزاماً بازنمایی زیبایی نیست ،بلکه تحقق
شایستة فعلی است که میخواه د انجامش ده د .مث ً
ال
میتوان د بازنمو دی زیبا از زشتی ارائه کن د .قسمت اول
کم دی الهی دانته تجسم وحشت مطلق است .هنر قا در
است زشتی دنیا را زیبا کند» ( اکو :1395 ،ع).
زیباییشناسی زن دگی روزمره َمحمل توجه به دو
وجه مجموعهای درهمتنی ده از کیفیات مثبت و منفی
تجربههای متفاوت زن دگی است که جهان را در یک آن
بر ما متجلی میکن د.
تام ل دی ۴3در مقاله «سرشت زیباییشناسی زن دگی
روزمره» تأکی د بیش از ح د به زیباییشناسی هنر میکند
و تالش برای فهم زیباییشناسی کالسیک را موجب
مغفول مان دن حوزههای مختلف زیباییشناسی زن دگی
ی دان د .به باور او سرشت زیباییشناسی
روزمره در تاریخ م 
زن دگی روزمره شامل انواع آراستگیها ،آشفتگیها ،بوی
خوش و هر چیز مطبوع و نامطبوع تعریف میشود
(.) Light; Smith, 2005

آنچه در زیباییشناسی منفی دارای اهمیت است
نگرش کنشگرایانه یا سویههای عملی در مواجهه با
موقعیتهای مشمئزکنن ده یا زشتیهاست .همینکه در
برابر هر زشتی تماشاگر صرف باقی نمیمانیم؛ انگیزههای
درونی برانگیخته میشود؛ دست به کاری یا عملی ز ده
میشود یا در دل آرزوی انجام کاری برای برطرف کر دن
آن صورت میگیر د ،زیباست .ویژگی برانگیزانن دگی در

کیفیات متفاوت زن دگی روزمره در مواجهه با
زیباییشناسی منفی در بهبو د و رش د رون د زن دگی بسیار
مؤثر و قابل م داقه است.
بنیا د زیباییشناسی نفی ،در آثار استفان
ماالرمه۴4شاعر و فیلسوف فرانسوی ،مرتبط با بازی غیاب
و حضور و نفی جهان ما دی است .غیاب در شعر ماالرمه
جایگاه متعالی و متافیزیکی دار د و حضور ،گذرا است.
شاعر با به غیاب ران دن خو د ما دیاش ،جلوهای متعالی و
برتر از خو د میآفرین د (بابک معین 3 :1389 ،ـ .)4
زیباییشناسی نفی در آثار استفان ماالرمه بر پایه ان دیشة
دیالکتیک هگل نظام مییاب د .گرایش ماالرمه به
مضامینی مانن د نفی ،بطالن ،غیاب ،آینه و همه و همه
نشأتگرفته از تعلق هگل به مفاهیم و مقولههایی چون
نفی ،تضا د و مرگ است که بنیا د ان دیشة دیالکتیکی او بر
آنها استوار است (همان.)102 ،
بنابراین در نظریه زیباییشناختی زن دگی روزمره
هرچیزی اعم از زیبا و نازیبا به مثابه متعلّق (ابژه) تجربة
زیباییشناختی مطرح است .اشیای عا دی این قابلیت را
دارن د که با هال هافکنی گر داگر د وجو دشان بر ارزش
زیباییشناختی آنها افزو ده شو د که این امر بستگی به
نوع تمرکز فکری و هالهگذاری بر اشیاء ،طبیعت و آثار
هنری دار د؛ کاری که در موزهها ،گالریها و معاب د با
اشیاء انجام میشو د .مکانهای مذکور اثر هنری را به
شیء تب دیل میکنند و ارزش هستیشناسی آن را
میکاهن د.
جان دیویی موزهها را سر دخانه و گورستان فرهنگ
ی دان د .زیرا به باور وی آن اشیاء هیچ نسبتی با
و تم دن م 
هنر به معنای تجربه و حیات ن دارن د بلکه به خاطر
ای دئولوژیهای م درن فرهنگی و اجتماعی در موزهها قرار
دارند(شایگانفر.)1388 ،
ب دین ترتیب اگر درک و دریافت زیباییشناسانه
بهصورت تبویبی و نه تکریمی فهم شو د میتوان به
کیفیتهای انضمامی منفی و مثبت تجربه زیباییشناسی
در زن دگی روزمره بهتر پی بر د .کیفیت زیباییشناسی
منفی در نتیجة ع دم توازن و تناسب در روابط ارگانیک
ی ده د.
بین اجزای یک کل رخ م 
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همچنین بای د هربار در نظر داشته باشیم تا چه حد
جا دوگران کتاب مکبث 45برحقاند (اگر اساساً بتوان آنان
را بر حق دانست) .آنجا که در صحنه اول فریا د میزنن د:
«زیبا زشت است و زشت زیباست» (اکو.)11 :1395 ،
پس هرق در در زن دگی روزمره وجوه زیباییشناسی مثبت
وجو د دار د ،وجوه زیباییشناسی منفی هم هست و به
همان حد ،نازیبا هم زیباست.

نتیجهگیری
در زیباییشناسی زن دگی روزمره ،هر چیزی اعم از
زشت و زیبا به مثابه متعلق (ابژه) تجربه زیباییشناسی
مطرح است .ا دراک حسی چگونگی تغییر نوع حضور
انسان در مواجهه با کیفیتهای مختلف زیبا و نازیبای
لحظههای زن دگی روزمره ،زیباییشناسی«آن» حضور
است .معرفتشناسی طبیعتگرایانة جان دیویی در
راستای نیل به رش د روزافزون انسان و در پی تغییر
کیفیت تجربه زیسته«آن»های حضور او در همه ابعاد
زن دگی روزمره از جمله تجربة هنری بارز است .مثلث
زیباییشناسی زن دگی روزمره از سه رأس هنرمن د  ،
مخاطب و خو د اثر هنری ،بهعنوان ابژه ،تشکیل ش ده
است که در دایره «آن»های زن دگی روزمره محاط
ش دهان د .زیباییشناسی زن دگی روزمره حاصل پیون د میان
زیبایی«آن»های حضور هنرمن د حین خلق اثر هنری و
ِ
لحظه دی دن ،احساس و ا دراک مخاطب است .در
زیباییشناسی نفی ماالرمه اثر هنری محصول نفی
لحظههای غیاب و خلق آنهای حضور توسط هنرمند
حین خلق اثر هنری در لحظه است.
در این تحقیق پس از بررسی آرای جان دیویی و
برخی متفکران در باب تجربه زیباییشناسی زن دگی
روزمره به بررسی دو نمونه تحلیلی زیباییشناسی در
هنر شعر و هنر معماری خانه پر داخته ش د .تحلیل
زیباییشناسی زن دگی روزمره در نمونه شعر سهراب
سپهری ،مخاطب را برای لحظهای تحت تأثیر گفتمان

نشانه ـ معناشناختی کلمات و ارزش زیباییشناسانة
ی ده د .در دومین
مفاهیم آن در زن دگی روزمره قرار م 
نمونه تحلیلی زیباییشناسی زن دگی روزمره هنر معماری
سنتی ایرانی در خانه مالباشی اصفهان عنوان ش د .در
گفتمان نشانه ـ معناشناختی معماری خانههای سنتی
ایرانی چه از نظر ساختاری معماری اعم از موا د و مصالح
ساخت کالب دهای فضایی و چه از نظر تزئینات وابسته به
معماری ایرانی ،دیالکتیک حضور و غیاب مرتبط با روح
زیبایی معماری خانه مطرح است .عناصر فضایی مختلف
معماری خانه در حال گفتمانی نشانهمحور گویای
معناهای متفاوتیان د که تفکیکهای فضایی حاصل
نوعی ناپیوستگی گفتمانی و زیباییشناختی میان اجزای
بنا با ساختاری زیباییشناسانه است .در مواجهة
بیواسطة لحظة زیباییشناختی آن حضور و ارتباط تنانه
بینن ده و بنا ا دراک حسی برانگیزانن دهای خوشاین د در
ی ده د که گویای زیباییشناسی حضور
یک لحظه رخ م 
در فضای معماری است .هنر معماری حاصل سازمان دهی
حسانی و ب دنمند
فضایی در قالب زن دگی انسان و هنری ّ
با سیالیت است .این فضا با حضور تنیافتة سوژه در
ا دراک فضایی مرتبط است؛ به گونهای که تمام حواس
بهطور همزمان تجربهای وح دتیافته از فضا را بازتاب
ی دهن د .زیباییشناسی زن دگی روزمره در فضاهای
م
معماری عالوه بر زیبن دگی ان دامهای بنا با رعایت
تناسبات هماهنگ فضایی ،ناشی از حس وح دت و
انسجام یکپارچه و درونگرا بین نگاه اپتیکال (بصری) و
هاپتیکال(بصری حسانی) است که در یک لحظة حضور
ی ده د .بنابراین زیباییشناسی زن دگی روزمره را
رخ م 
میتوان شناخت ا دراک حسی تنیافتة نوبهنوشون دهای
سیال در گسست با «آن» قبل و مواجهه در لحظة حال
ش ِ رو دانست .آنچه به
با دنیای ج دی دی از آنهای پی 
ی ده د خو دآگاهی کیفی از
زیبایی زن دگی روزمره معنا م 
ا دراک حسی آنهای حضور در زن دگی روزمره است که
با غنای درونی و خرسن دی خاطر ،نوی دبخش تجربه
زیسته انسان در جهانی سعا دتمن دتر خواه د بو د.
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