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  کتیویست هاااز دیدگاه برخی از دیکانستر زیبایی بررسی مفهوم
  )مطالعه موردي نقد اندیشه هاي پیتر آیزنمن(

  
  2مهدي رئیس سمیعی محمد ،* 1نرجس فلکیان

  (N_Falakian@yahoo.com) عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر -1
  عضو هیئت علمی دانشگاه گیالن -2

  
  
  
  

   چکیده
. ابطه با فلسفه ي دیکانستراکشن، زیبایی شناسی در قرن حاضر به تعمیم دهی بازتاب هایی خاص در تاریخ پرداختدر ر

بازتاب هایی که موجب شد تا بازتعریفی را در واژگان زیبایی شناسی به وجود آورد و امکان بروز احساس لذّتی در ادراك 
ي جدید بر پایه دگرادراکی مبتنی بر دگراندیشی فراهم گرداند و پس از کننده را بر اثر هیجان و تمایل به ادراك تجربه ا

تالش . ادراك توسط حواس و یا انتقال به مرکز اندیشه، واکنش هایی بر اساس تجربه هاي اندوخته شده را برانگیزاند
ورت موردي نقد نوشتار ذیل بر شناخت ریشه هاي زیبایی شناسی معماري دیکانستراکشن از منظر بانیان آن و به ص

تالشی که به تبیین مبانی زیبایی شناختی دگربودي با مضامین ریخت شناسی خشن، . اندیشه هاي پیتر آیزنمن می باشد
سیال، فرم هاي خُرد شده و آزاد به گونه اي نمادین می پردازد و تعاریفی از زیبایی که در تضاد با مفهوم مرسوم زیبایی 

  .است را ارائه می دهد
  

  آیزنمن پیتر زیبایی ، معماري دیکانستراکشن، :کلیدي هاي واژه
  
   مقدمه -1

محور در  - محور یا منطق گرایی ارزش -ساخت شکنی فلسفه را می توان تالشی براي جلوگیري از ارزش گرایی منطق       
قصد به چالش کشی منطقی که  -تالشی براي واژگونی سلسله مراتب ارزشی. ساحت زیبایی شناسی هنر و معماري دانست

را دارد و بازتعریفی از » زیبایی و نازیبایی«و » عین و ذهن«، »ابژه«و » سوژه«افتراق و دوگانگی هاي متضاد فلسفی همچون 
در انطباق با فلسفه ).  56، ص1379حقیقی، ( زیبایی شناسی سنّتی مبتنی بر سلیقه، احساس و ادراك را به همراه دارد 

ساخت . اسی در قرن معاصر به نقطه ي برگشتی رسید و بازتاب هاي این بحران در تاریخ تعمیم یافتساخت شکنی، زیبایی شن
اندیشه هاي غرب را همواره زیر سیطره متافیزیک حضور می داند و دریدا به عنوان یک فیلسوف زیبایی شناس، اساس  ،شکنی

نوشتن یک کلمه، خط زدن آن و بعد چاپ کردن آن به  قرار می دهد که به معنی "sous rapture"گفتار خویش را بر مفهوم 
  ).1380قره باغی، ( همان صورت خط خورده است ولی ضروري به نظر می رسد که همچنان خوانا برجا بماند

                                                
 نشگاه محل تحصیلداو ، مقطع تحصیلی درجھ علمي: نویسنده مسئول -*و  ١

 )، راست چین١١ .B Nazanin pt(نویسنده اول 
 ، دانشکده و شگاه محل تحصیل)یا سمت كاري(و رشتھ تخصصي  درجھ علمي - ٢

 )، راست چین١١ .B Nazanin pt(نویسنده دوم 
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  چیستی زیبایی -2

ده، آن زیبایی نمودي از پدیده است که پس از ادراك توسط حواس و انتقال به مرکز اندیشه یا مشاهده ادراك کنن       
در چیستی زیبایی، ). 275،ص1366نیوتن، (خاصیت را دارد که واکنش هایی مبتنی بر تجربه هاي اندوخته شده را برانگیزد 

گروتر بر این نکته اشاره دارد که زیبایی معماري را می توان پیامی به سوي حواس یا پذیرنده هاي دریافت کننده زیبایی 
بیت در ثانیه کمی بیشتر باشد  16اي زیباشناختی از حداکثر دریافت ذهنی یعنی دانست که میزان بداعت آن یا محتو

  )1375گروتر،(

  میزان زیبایی -3

میزان زیبایی احساس لذّتی در ادراك کننده است که براثر تمایل به تکرار تجربه ي فردي در عالم مشاهده درونی حاصل        
براي میزان زیبایی ). 276،ص1366نیوتن، ( هر زمینه، در انسان تکوین می یابد این تمایل نیز بر اثر کسب تجربه در. می شود

می توان مراتب کمی و کیفی نیز متصور شد که از این بستر کیفیت هنري آن معیارهاي ارزیابی را در بر می گیرد که بر 
تالش . ندي و اندازه ي زیبایی، نظر داردچگونگی زیباشناختی می پردازد و کمیت هنري به معیارهایی اشاره می کند که بر چ

هاي اساسی براي تبیین و تعیین کمی زیبایی در تاریخ هنر و معماري صورت گرفته است که زیبایی را با استفاده از معیار و 
ارزش معیار دیگر معیارهاي زیبایی شناسی را می توان مبتنی بر ارزش دانست که ). 1375گروتر،( فرمول ریاضی بیان می کند

این معیار ارزشی .گذاري زیبایی را در سطح اصیل تا بی بنیان به ارزش هاي پایه ي زیبایی شناختی،سبک و مد تقسیم می کند
  .دچار چالشی فراگیر می شود و از گردونه ي میزان سنجی معیارهاي زیبایی شناسی ساخت شکنی خارج می گردد

  پارادایم هاي زیبایی -4

پارادایم هاي موازي جدایی ناپذیر هنر، خصلت تجزیه ناپذیري دارند چرا که شکل » مفهوم، معنا « و » نشانه، صورت «        
صورت معنایی است که با اصطالحات قابل اندازه گیري ریاضی به . گیري اندیشه و وحدت و توالی آنها در ذهن ممکن نیست

. نرمند در وادي هنر در تالش است تا معادل صوري برآن بیابدمعنا برآیند بیشینه ي تجربه باشندگان است که ه. بیان درآید
بنابراین سوژه و ابژه، در مبانی زیبایی شناسی و در فرایند تفهیم و تفاهم هنري، کاربردي بدیع دارد که در دیدگاه مدرنیستی 

حال آنکه . هم کاربست می یابدو در نقطه اي مقابل  )Tentativeness(افتراق آنها به نوعی نسبیت گرایی فلسفی یا استعجال 
در دیدگاه پست مدرنیستی اصطالح سوژه براي ارجاع و اشاره به تأکیدي بر ذهن، موضوع، فاعل یا شناساگر به عنوان نقطه ي 

انگاره ساخت شکنی بر سوژه و ابژه، دال و مدلول اشکاالتی را وارد ). 478،ص1379نوذري،( کانونی و محوري استفاده می شود
در دیدگاه دریدا بر خالف آراي سوسور؛ دال یا مدلول، داللت گر یا داللت یاب، به نحو مستقیم با هم رابطه ندارند و . دمی بین

دال و . وجود دارد) هم هست، هم نیست(در نشانه نوعی . واژه و اندیشه، هرگز یکی نیستند و برهم انطباق پیدا نمی کنند
دال و مدلول یا صورت و معنا درست مانند دو . یگر به شکلی تازه به هم می پیوندندمدلول مدام از هم جدا می شوند و بار د

یا صورتی را . روي یک صفحه کاغذ، مدام به هم مبدل می شوند و سرانجام نمی توان به یک مدلول رسید که خود دال نباشد
نشانه . ا می خوانیم، معنا بالفاصله روشن نمی شودبه بیان دیگر وقتی یک نشانه ر). 1380قره باغی،( یافت که معنا در نظر نیاید

این انگاره ساخت . یا صورت، حاکی از چیزي غایب هم هست و به این دلیل است که همواره بخشی از معنا غایب می ماند
  .شکنی، صورت و معنا را در مفاهیم زیبایی شناسی دچار چالشی فراگیر می کند
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  زیبایی شناسی در دوران باستان -5

ظهور مکتب فیثاغورثی را می توان آغازي بر نظریه پیچیده و منظمی از مبانی زیباشناختی دانست ولی مضامین بنیادي        
در انگاره افالطون، زیبایی شناسی در پرتو فلسفه اي تفسیر می شود . برانگیخت) قبل از میالد 427-347(این مفهوم را افالطون

گویی که هنرمند خلق نمی کند بلکه خود را محدود به تقلید آن حقیقت برتر . پندارد که جهان را به صورت یک حقیقت می
در انگاره افالطون حرکت هاي مافوق طبیعی و عقلی ). 24،ص1363وزیري،(و ) 15،ص1374اسپریتو، ترجمه آژند،(می گرداند

تیو متافیزیک کهن و لزوم پیوستگی زیبایی ارسطو دیدگاه ابژک. بر مبناي مکتب غیرعقالنی، ذات و منشأ هنر به حساب می آمد
بعد از 205- 270(و فلوطین) 159،ص1363وزیري،(و )24،ص1374اسپریتو، ترجمه آژند،(شناسی با تقلید را باقی گذاشت

این دیدگاه توسط سنت ). 319،ص1374اسپریتو، ترجمه آژند، (گرایش متافیزیکی زیباشناخت افالطونی را رایج ساخت) میالد
بازتاب یافت که در دیدگاه وي زیبایی، وحدت بود و معناي زندگی با زیبایی و ) درون ذات زیبایی و هنر(تحت نظریه اگوستین 

اسپریتو، ترجمه ( هنر، هماهنگی با ذات الهی در یک تجربه ي زیباشناختی بود که ساحتی عرفانی به خود می گرفت
  ).32،ص1374آژند،

  زیبایی شناسی در دوران جدید -6

تالشی که برآن بود تا تقلید هنري را به . اساس دیدگاه معاصر را می توان در جایگزینی اصل ذهن با اصل عین دانست       
داوینچی خالقیت را ضرورتاً ذات مطلق پروردگار و وجود یک رابطه ي دیالکتیکی بین خدا و انسان . خالقیت هنري پیوند زند

، رویکردي عقلی به موضوعی بود که در کتاب )م1650،1595دکارت(م، پس هستم جمله ي معروف من می اندیش. نمی دانست
L,art Poetique )1643نگارش نیکوالس بووالو که برترین رساله ي فلسفه ي زیبایی شناسی دکارتی است، انعکاس ) م

-1716یدفن الیب نیتس، گوتفر(ظهور روانکاوي زیباشناختی را می توان در آثار). 41،ص1374اسپریتو، ترجمه آژند، (یافت
ولی تعریف دقیق زیباشناختی را می توان از آن الکساندر . تحت نظریه ادراکات حسی مشاهده کرد) م1646

اسپریتو،ترجمه ( دانست که هدف زیباشناختی را تکامل دانش و شناخت احساس می دانست) م1762،1714(باومگارتن
ی و آغازگاه تجربه گرایی از بیکن تا هیوم بیشتر بر ویژگی ذهنی ادراکات در پایان دوره فردگرایی دکارت). 43،ص1374آژند،

جامباتیستا ویکو نخستین انگاشت فلسفی هنر را مطرح کرد و نبوغ هنرمند را انگیزه واقعی آفرینش هنري . حسی تأکید شد
امانوئل . محسوس و متخیل استمی دانست هرچند آن را در ساحتی خاص متبلور با متافیزیکی می دانست که نه معقول بلکه 

بدانگونه که زیباشناخت متعال او نیز، نوعی تئوري خالقیت . کانت را می توان آغازگر ظهور مبانی زیباشناخت طبیعت دانست
چراکه وي بر این اعتقاد بود که پدیدارگی در ساختار عقلی شریک است و از این رو پدیده باید در غایتی نمایانگر شود که . بود

مطابق با غایت ساختار عقلی قرار گیرد که نمود آن در مضامین زیبایی شناسی رمانتیک و یوهان فن شیللر تحول بیشتري 
( یافت تا جایی که شیللر، رهایی احساس و فکر در یک فعالیت بیطرفانه و جداي از حقیقت عینی را هنر می دانست

  ).161،ص1363وزیري،

  اصرزیبایی شناسی در دوران مع -7

زیبایی شناختی را به صورت علمی مورد بررسی قرار داد که از تئوري ساحت ها نشأت می گیرد ) م1866- 1953(کروچه        
فلسفی که به وسیله ي کنش هاي یک سیستم فلسفی -تا اینکه بعدها جووانی جنتیلی زیبایی شناسی را به صورت علمی

ات اساسی تسلسل دیالکتیکی پایدار شد و تمام پاي بست تجربه گرایی را از استقرار می یابد، مطرح ساخت که بر تعیین لحظ
کانت غایتمندي را بدون غایت باور داشت و زیبایی را صورتی از غایتمندي دانست تا زمانی که مستقل از ارائه . زیباشناسی زدود

یز مبتنی بر این دو اصل اساسی بود که گفتمان زیبایی شناسی هگل ن). 1379نوذري،(ي یک غایت و هدف، فهم و دریافت شود
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چگونه آثار هنري سبب ساز رهایی اندیشه از محدودیت می گردد و دیگري اشاره به این داشت که چگونه آثار گذشته و یا 
از متن زیبایی شناسی هگل نیز چنین برمی آید که تمامی . فرهنگ هاي دیگر، می توانند جذب اندیشه هاي زمان حال شوند

) 1380قره باغی،.(ه هایش بر محور هنر و زیبایی شناختی بوده است و بر همین اساس فلسفه ي خود را شکل داده استاندیش
  ).24،ص1363وزیري، (و 

تحلیل لیوتار در زیبایی شناسی مأخوذ از کانت، در امور اخالقی مأخوذ از ارسطو و در امور سیاسی برگرفته از انگاشت         
وري او در معیارهاي زیبایی شناسی، جز به جز و بدون اتّکا به اصول یا معیارهاي از قبل موجود، پیش می دا. هاي فردي است

رود و عمل می کند و همانطور که به جلو پیش می رود از روي قواعد تجربه، قضاوت و داوري خود را نیز ابداع می کند و 
فروید از دیدگاهی روان ). 134: 1379نوذري،(ی داوري می کشاندمعیارهاي زیباشناختی را جداي از ارائه هدفمندي، به کرس

شناختی، زیبایی را تسکین بخشی بر آالم درونی می دانست و بر این باور بود که هنر می تواند کاربردي التیام بخش در هنگام 
  .زایش هنري، چه براي هنرمند و چه براي مخاطب هنري داشته باشد

زیبایی شناسی به گونه یک علم فلسفی مطرح شد و طرح این علم فلسفی این سؤال را نیز به از سده ي هجدهم به بعد علم 
. همراه آورد که زیبایی شناسی چگونه و چرا باید به فلسفه به عنوان غایتی که پایان زیبایی شناسی را بیان می کند توجه کند

یی شناختی در اندیشه هاي نیچه، هگل، کانت، هگل، هایدگر و غایتی که از ابتداي آن در نظریات فروتري یا فراتري فلسفه زیبا
  .لیوتار تا ختم گاه زیباشناختی ساخت شکنی دریدا، قابل تأمل و بازبینی یا حتّی چالشی فراگیر است

  مکتب دیکانستراکشن -8

بیشن ساختارگرایی و  مکتب دیکانستراکشن ، که یکی از شاخه هاي مهم فلسفه پست مدرن محسوب می شود ، نقدي به       
زیرا اکثر . مکتب دیکانستراکشن جزو زیر مجموعه پساساختارگرایی هم محسوب می شود . همچنین تفکر مدرن است 

پساساختارگراها منطق گرایی افراطی ساختاري و افراط . اندیشمندان این مکتب ، پرورش یافته دوره ساختارگرایی می باشند 
اهمیت و پویایی زبان باید در «پساساختارگراها معتقدند که . ر را مورد پرسش قرار می دهند ساختارگرایان در مورد ساختا

  .» سیالن و ناپایداري معناها جست و جو گردد 

ولی روالن بارت ، . » سوسور مدعی بود که دال و مدلول چنان با یکدیگر پیوند دارند که گویی دوروي یک سکه هستند «        
دال به مثابه همتا و « معتقد است ) داللت شونده ( و مدلول ) داللت کننده (ارگراي فرانسوي در مورد دال فیلسوف پساساخت

  .» همسفر دقیق مدلول نیست 

  ار مکتب دیکانستراکشنذبنیانگ -8-1

ا دریدا ب. فیلسوف معاصر فرانسوي ، پایه گذاري شد ) 1930( مکتب فکري دیکانستراکشن توسط ژاك دریدا        
ساختارگراها مخالف است و معتقد است که وقتی ما به دنبال ساختارها هستیم ، از متغیرها غافل می مانیم ، فرهنگ و شیوه 

، یعنی زمانی که سه  1967دریدا از سال . هاي قومی هر لحظه تغییر می کند ، پس روش ساختارگراها نمی تواند صحیح باشد 
گفتار و پدیدار ، نوشتار و : این یه کتاب عبارتنداز. کري و و فلسفی غرب مطرح گردید کتاب او منتشر شد ، در مجامع روشنف

در این کتاب ها هدف اصلی دریدا حمله به ساختارگرایی استراوس و پدیدار شناسی هوسرل بود . دیگر بودگی و نوشتار شناسی 
  .اي خودش را از دست داده است از نظر دریدا فلسفه غرب دچار نوعی ورشکستگی است و در حال حاضر پوی. 
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به عقیده دریدا ، یک متن هرگز مفهوم واقعی خودش را آشکار نمی کند ، زیرا مؤلف آن متن حضور ندارد و هر خواننده و        
ه نوشتار مانند فرزندي است ک« . یا هر کس که آن را قرائت کند ، می تواند دریافتی متفاوت از قصد و هدف مؤلف داشته باشد 

از نظر دریدا ، نوشتار ابزار خوبی  .»هر خواننده اي می تواند برداشت خود را داشته باشد . جدا شده ) مؤلف ( از زهدان مادر 
متن به جاي انتقال . براي انتقال مفاهیم نیست و یک متن هرگز دقیقاً همان مفاهیمی را که در ظاهر بیان می کند ندارد 

هر . همین دلیل در بینش دیکانستراکشن ، ما در یک دنیاي چند معنایی زندگی می کنیم  به. دهنده معنا یک خالق است 
  .کس معنایی و استنباطی متفاوت با دیگران از پدیده هاي پیرامون خود قرائت می کند 

رد و زن ، تقابل هاي دوتایی همچون روز و شب ، م. تقابل هاي دوتایی موضوع دیگري است که دریدا نقد کرده است        
از زمان افالطون تاکنون . ذهن و عین ، گفتار و نوشتار ، زیبا و زشت و نیک و بد همواره در فلسفه غرب مطرح بوده است 

او این منطق سیاه و سفید و مسئله . ولی به نظر دریدا هیچ ارجحیتی وجود ندارد . همواره یکی بر دیگري برتري داشته است 
به عنوان مثال ، در فلسفه غرب همیشه گفتار بر نوشتار به دلیل حضور گوینده ارجحیت داشته  .داند یا این یا آن را مردود می

بلکه شنونده و یا خواننده متن است که با توجه به ذهنیت . ولی به عقیده دریدا ، معناي متن را گوینده تعیین نمی کند . است 
ور و غرض گوینده یا مؤلف باشد مشخص می کند ، لذا لزوماً گفتار بر و تجربه خود این معنا را که می تواند متفاوت از منظ

باید عنوان شود که تعریف دقیق و مشخصی از دیکانستراکشن وجود ندارد ، زیرا هر تعریفی هر از  .نوشتار ارجح نیست 
لف کتاب دریدا و متافیزیک دکتر محمد ضیمران مؤ. دیکانستراکشن می تواند مغایر با خود دیکانستراکشن تفسیر و تأویل شود 

قرائت یک متن چیزي است شبیه پی جویی آن چه در محاق غیاب و نسیان قرار دارد و این را می توان « : حضور ، می نویسد 
روشی است که آدمی را از  بنیان فکنی: دکتر ضیمران نظردریدا را در این مورد چنین می نویسد  .» . غایت بن فکنی شمرد 

خود دریدا  .»ر دکارتی بیدا می سازد و وثوق و اطمینان خیالی را از او سلب نموده و دغدغه تازه اي می آفریند خواب یقین آو
در واقع . دیکانستراکشن کردن یک متن به معناي بیرون کشیدن منطق ها و استنباطات مغایر با خود متن است « : می گوید 

  .» گسترش درك مجازي است 

این تفسیرها و . کانستراکشن نوعی وارسی یک متن و استخراج تفسیرهاي آشکار و پنهان از بطن متن استبه طور کلی دی       
لذا در بینش دیکانستراکشن ، . تأویل ها می تواند با یکدیگر و حتی با منظور و نظر پدیدآورنده متن متناقض و متفاوت باشد

است و به تعداد خواننده ، برداشت ها ، و استنباطات گوناگون و آنچه که خواننده استنباط و برداشت می کند واجد اهمیت 
ساختاري ثابت در متن و یا تفسیري واحد . خواننده معنی و منظور متن را مشخص می کند و نه نویسنده . متفاوت وجود دارد 

  .ارتباط بین دال و مدلول و رابطه بین متن و تفسیر شناور و لغزان است . از آن وجود ندارد 

  بررسی آثار و اندیشه هاي پیتر آیزنمن -9

آیزنمن نه تنها . شخصی که این مباحث فلسفی را وارد عرصه معماري نمود ، پیتر آیزنمن ، معمار معاصر آمریکایی است        
اکشن را به با مقاالت و سخنرانی هاي خود ، بلکه با فضاها ، کالبدها و محوطه سازي هاي متعددي که ساخته ، فلسفه دیکانستر

  .صورت یکی از مباحث اصلی در طی دهه هشتاد میالدي درآورد 

از نظر وي ، . ، هم فلسفه مدرن و هم معماري مدرن را به باد انتقاد گرفت » مرز میانی « آیزنمن در مقاله اي به نام        
بحث ارزشی هگل در مورد تز ، آنتی تز و به عقیده آیزنمن ، . معماري مدرن بر اساس علم و فلسفه قرن نوزده بنا شده است 

فیلسوفان پست مدرن مانند نیچه ، فروید ، هایدگر ، ودریدا رابطه ما را با جهان . سنتز ، دیگر در جهان امروز کاربرد ندارد 
فیزیک قوانین جدید . علم قرن نوزده و یقین علمی آن دوره دیگر اعتبار خود را از دست داده است  .هستی عوض کرده اند 

لذا اگر . مانند قانون نسبیت آلبرت اینشتین واصل عدم قطعیت ورنر هایزنبرگ ، دریافت ما را از جهان پیرامون تغییر داده است 
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معماري . معماري علم است ، باید این معماري بر اساس علم و فلسفه امروز و دریافت کنونی ما از خود و محیط اطراف باشد 
همچنان که معانی ، مفاهیم و نمادها . فلسفه قرن نوزده گذر کند و خود را با شرایط جدید منطبق سازد  امروز ما باید از علم و

  .در علم و فلسفه عوض شده ، در معماري نیز باید عوض شود 

 پست مدرنیست. آیزنمن معتقد است که مدرنیست ها مدعی هستند که مدینه فاضله را باید در آینده جست و جو کرد        
در . ها نیز به دنبال این مدینه فاضله در گذشته هستند ، ولی معماري امروز باید این مدینه فاضله را در شرایط امروز پیدا کند 

استفاده کرده و معتقد است که معماري در هر زمان و مکان » اکنونیت « به معناي »  Presentness«این مورد وي از واژه 
براي رسیدن به شرایط فوق ، باید قوانین گذشته معماري را بر . تعلق به زمان و مکان حاضر باشدم. باید اکنونیت داشته باشد 

حقایق و نمادهاي گذشته . هم زد و از آنجایی که این قوانین قراردادي هستند و نه طبیعی ، لذا بر هم زدن آنها ممکن است 
پیتر آیزنمن بر این  .ق با شرایط امروز از دل آنها استخراج شودو مفاهیم جدید مطاب) دیکانستراکت شوند ( باید شکافته شوند 

باور است که در زندگی امروز ما ، دوگانگی هایی مانند وضوح و ابهام ، ثبات و بی ثباتی ، زشتی و زیبایی ، سودمندي و عدم 
کی براي استتار دیگري استفاده کرد نمی توان از ی. سودمندي ، صداقت و فریب ، پایداري و تزلزل ، صراحت و ابهام وجود دارد 

، بلکه این تقابل ها و دوگانگی ها می بایست در ساحت معماري به عنوان تجلی گاه شرایط زندگی امروز ما به نمایش گذاشته 
  .شود 

د در گذشته و همچنین در معماري مدرن و پست مدرن آنچه که حضور داشته ، تقارن ، تناسب ، وضوح ، ثبات ، مفی       
اما آنچه که مورد غفلت قرار . در این تقابل هاي دوتایی همواره یکی بر دیگري ارجحیت داشته. بودن و سودمندي بوده است 

معماري امروز . گرفته و غایب بوده ، عدم تقارن ، عدم وضوح ، ابهام ، ایهام ، بی ثباتی ، فریب ، زشتی و عدم سودمندي است 
نی و زیستی امروز ما باشد و آنچه که درمعماري امروز ما مورد غفلت قرار گرفته ، بخشی از ما باید منعکس کننده شرایط ذه

در معماري دیکانستراکشن سعی بر این است که برنامه و مشخصات طرح مورد مطالعه وارسی دقیق قرار  .زندگی امروز ماست 
و فرهنگی اي که سایت در آن قرار گرفته نیز  همچنین خود سایت و شرایط فیزیکی و تاریخی آن و محیط اجتماعی. گیرد 

در نهایت . در مرحله بعد تفسیرها و تأویل هاي مختلف از این مجموعه مطرح می شود . مورد بازبینی موشکافانه قرار می گیرد 
نات بین کالبد معماري به صورتی طراحی می شود که در عین برآورده نمودن خواسته هاي عملکردي پروژه ، تناقضات و تبای

لذا شکل کالبدي به صورت یک مجموع چند معنایی ، ابهام . موضوعات اشاره شده در فوق و تفسیرهاي مختلف از آن ارائه شود 
  .برانگیز ، متناقض و متزلزل ارائه می شود ، که خود طرح زمینه را براي تفسیر و تأویل بیشتر آماده می کند 

دو پهلو مرز  .استفاده کرده که به معناي دو پهلو یا ایهام است»  Catachresis« از واژه  »مرز میانی « آیزنمن در مقاله        
آیزنمن در این مقاله می . نه این است و نه آن  –هم این است و هم آن . در دو پهلو یا ایهام ارجحیتی وجود ندارد . میانی است 

  .» دهد که ببینیم حقیقت چه چیزي را سرکوب نموده است دو پهلو حقیقت را می شکافد و این امکان را می « : نویسد 

در ) 1982 – 1989(یکی از اولین و شاخص ترین ساختمان هاي سبک دیکانستراکشن ، مرکز هنرهاي بصري وکسنر        
از براي طراحی این ساختمان صورت گرفت ، معماران معروفی  1982در مسابقه اي که در سال . شهر کلمبوس آمریکا است 

سایت این ساختمان در قسمت ورودي اصلی  .جمله مایکل گریوز ، سزار پلی ، آرتور اریکسون و پیتر آیزنمن شرکت کردند 
. عملکرد بنا ، نمایش آثار هنرمندان و دانشجویان دانشگاه در آن است . دانشگاه ایالتی اهایو در سمت شرق دانشگاه قرار دارد 

ولی در کمال تعجب . خود را بین دروازه ورودي و ساختمان هاي موجود در سایت قرار دادند هر یک از این معماران ساختمان 
، ساختمان طراحی شده توسط آیزنمن به گونه اي بود که فضاي باریک بین دو ساختمان موجود در سایت را شکافته و در بین 

از آن زمان سبکی در معماري به نام سبک . اعالم شد  آن دو قرار گرفته بود و تعجب بیشتر ان که طرح وي به عنوان برنده اول
  .دیکانستراکشن در مجامع بین المللی معماري مطرح و مورد توجه قرار گرفت 
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یکی دانشجویان و . آیزنمن در تبیین طرح خود عنوان کرد که این نقطه محل مالقات دو قشر نسبتاً متفاوت است       
ا دراین ساختمان ارائه می کنند و دیگري شهروندان و عامه مردم شهر که به دیدن این هنرمندان دانشگاه که کارهاي خود ر

نجی دانشگاه و دیگري طریکی محورهاي شبکه ش. لذا دو کد یا نشانه براي هر یک از این دو قشر انتخاب شد . آثار می آیند 
لذا هر دو شبکه به . اختالف زاویه دارند  درجه 17این دو شبکه نسبت به یکدیگر . محورهاي شبکه شطرنجی شهر کلمبوس 

این دو گانگی درکالبد معماري ساختمان به . عنوان نشانه اي ازهر یک ازاین دو قشر در محل سایت با یکدیگر تالقی کرده اند 
ان را گونه اي نمایش داده شده که هیچ یک بر دیگري ارجحیت ندارند و این دو محور همانند دو تیغه قیچی بین دو ساختم

  .شکافته و خود در آن جایگزین شده اند 

پس از باز نمودن و شکافتن فضاي بین این دو ساختمان درسایت ، آیزنمن متوجه پی هاي یک بناي قدیمی شد که        
اك این بنا در دهه پنجاه میالدي تخریب شده بود ، ولی هنوز بخشی از پی هاي آن در زیر خ. مربوط به دانشکده نظامی بود 

اگر چه این ساختمان دیگر وجود نداشتد ، ولی آیزنمن با وارسی دقیق سایت متوجه آن شده بود ، . در محل سایت مدفون بود 
لذا در . به عنوان بخشی از متن موجود ، که همان سایت پروژه باشد ، قرائت کرد و این قرائت را به صورت کالبدي نمایش داد 

تمان دانشکده نظامی ، که شبیه یک قلعه نظامی بود ، در قسمت سردرورودي ساختمان طرح آیزنمن ، بخش هایی از ساخ
در طرح این مرکز هنري ، آیزنمن برخالف سایرین توجه خود را معطوف  .مرکز هنرهاي بصري وکسنر بازنمایی و بازسازي شد 

وشکافانه ، مواردي همچون تناقضات ، وي با کنکاشی م. آن چیزي نمود که در نگاه اول و قرائت نخست به نظر نمی آمد 
به دلیل آن که معماري باید نمود کالبدي ذهنیت و بینش . دوگانگی ها و مسائل و تفسیرهاي حاشیه اي را عیان و عریان نمود

  .باشد  –در این مورد دیکانستراکشن  –زمان خود 

معماري دیکانستراکشن به عنوان یک سبک فراگیر و جهانی عمر نسبتاً کوتاهی داشت و از حدود یکی دهه فراتر نرفت ،        
این سبک به عنوان پیش . ولی تأثیر شگرف و بنیادین بر شیوه طراحی و نوع بازنمایی معنی و تفسیر در حوزه معماري داشت 

از دیگر معماران این سبک می توان از  .کیهانی بود رشلدینگ و معماري پزمینه رویکردهاي متعاقب آن همچون معماري فو
در حوزه معماري ، اشکال و طرح هاي مختلف دیکانستراکشن  .فرانک گهري ، زاهاحدید ، رم کولهاس و برنارد چومی نام برد 

ه ازساختمان ها به این سبک نیز چند نمون. مدت بیش از یک دهه است که در دانشکده هاي معماري در ایران ارائه شده است 
وحید قبادیان (  در تهران اجرا شده ، ولی این که طرح این ساختمان ها در پی پاسخ به چه مسائلی بود ، مشخص نیست

1383(.  

 شناسی سامان شکن پیتر آیزنمننقدي بر زیبایی -9-1

هاي بشر در عصر حاضر در انسانري براساس پیشرفتشناسی معماپیتر آیزنمن از منادیان تغییرات بنیادین در زیبایی       
شناسی آیزنمن در اینجا معیارهاي زیبایی. اي را درباره تغییر مفهوم زیبایی دارداو بحث گسترده. شناسی استشناسی و طبیعت

  :کنیمرا در چهار مورد زیر بررسی می

   (Sublime)واال -9-1-1

را به ) به مفهوم لذت ویتروویایی ناشی از خوبی طبیعی و منطقی بودن(ک زیبایی ثبات شدن مفهوم کالسیاو آغاز بی       
شناسی خود به خوبی اعتماد خود را به فلسفه شناسی و زیباییاو در بحث انسان. کانت نسبت داده که بسیار جالب است

اي دیالکتیکی زیبایی که مقوله«: گویداش نشان داده است و میبراي شکل دادن به معماري) به ویژه کانت و نیچه ( نوگرایی 
هاي طبیعی، این زیبایی درباره خوبی و ویژگی. با حالتی استثنایی و تک بنیانی درك شده است) در نگرش کالسیک(است 
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ها حالت هاي زیبایی را به عنوان شکلی از لذت در مفهوم اند، آنآنچنان که به معماران آموخته. منطقی و درست است
سال از رنسانس، این  500در بطن چنین اشتیاقی بود که با گذشت بیش از . دهندکنند و بروز میجو میوایی جستویترووی

  ».حتی در معماري مدرن هرگز چیزي جانشین آن نشده است.... شکل زیبایی به ویژگی طبیعی معماري تبدیل شده است

او گفت که براي شکل دادن مفهوم . هوم استثنایی زیبایی را آغاز کردثبات کردن این مفدر قرن هجدهم، امانوئل کانت بی       
او گفت که درون زیبایی چیزي . تواند وجود داشته باشدهاي طبیعی نیز میهایی جز خوبی و ویژگیزیبایی، چیزها و شیوه

ن شد، در مخالفت منطقی با پیش از کانت، زمانی که بحث عالی عنوا. نامید (Sublime)دیگر وجود دارد که او آن را واال 
حال جالب این است که واال . اي مطرح شد که واال درون زیبایی است و زیبایی درون واالبا کانت عقیده. مفهوم زیبایی بود

آن شرایط، شرایطی نامطمئن، وصف ناپذیر، نا. زنداي قراردادي، زیبایی را واپس میدرون زیبایی نیز شرایطی دارد که به گونه
رسد؛ آورد که وحشتناك به نظر میها شرایطی را به وجود میکنار هم گذاشتن این. فیزیکی استکنونی و غیرجار، غیربهن

 . گیردشرایطی که واال درون آن قرار می

 کهتوان چنین ساده کرد که به عقیده او در گذشته زیبایی امري پست و دنیایی بود، در حالیسخن پیچیده فوق را می       
کانت این دو را در هم ترکیب کرد و ثمره این ترکیب آن شد که واال معناي . تر از زیبایی دنیایی بودواال امري برتر و عالی

بخشی از اشتباه . پذیر است رسد هر دو فرض فوق خدشهبه نظر می. به آن داد... زیبایی را دگرگون کرد و شرایطی نابهنجار و
زده و بخش دیگري از اشکال گردد که به تعارض واالیی و زیبایی قائل بوده و زیبایی را کنار میبه سنت تاریخی یهودي بر می

  .انجامدکند ورود واالیی، به ناهنجار شدن زیبایی میگردد که گمان میبه نحوه ترکیب کانت بر می

هاي اصیل دینی و از رسد در همه سنتمیبه نظر . تفسیر معمارانه آیزنمن هم اشتباه سوم از این سلسله اشتباهات است       
توان در اي از زیبایی ظاهري بوده که هرگز منافاتی با واالیی نداشته است و این را به خوبی میجمله سنت پیامبر اسالم، گونه

ز تجملاي اهاي دینی و از جمله اسالم گونهدر مقابل در همه سنت. حسن جمال پیامبرانه در لباس و منششان مشاهده کرد
این موضوع در دستورات ساده. طلبی مادي و دنیایی هم در تعارض با واالیی دانسته شده و همیشه مورد نهی قرار گرفته است

ایشان هم نسبت به سادگی خانه و مسجد دستورات جدي دادند . شودگرایانه پیامبر اسالم هم نسبت به معماري مشاهده می
گرایی و غیرودي نسبت به آن غفلت شده است اما هرگز نباید دستورات ایشان را به ناهنجاررسد در تاریخ تا حدکه به نظر می

گردد که به تعارض واالیی و زیبایی بخشی از اشتباه آیزنمن به سنت تاریخی یهودي برمی. معقول شدن معماري تفسیر کرد
کند ورود گردد که گمان میوه ترکیب کانت برمیزده و بخش دیگري از اشکال به نحارزش قائل بوده و زیبایی را کنار می

  .انجامدواالیی به ناهنجار شدن زیبایی می

 (Grotesque)عجیب و غریب  -9-1-2

این واژه . بردنام می) عجیب و غریب(آیزنمن از حالت جدید زیبایی در ارتباط آن با واالیی با نام حالت گروتسک        
شود و آیزنمن به نوعی کشیدند، اطالق میها میهاي اولیه بر غارمبهمی که انساناصطالحی است که به نقوش غریب و 

حالتی که . کند، چرا که به زعم او این نقوش واالیی را بیش از زیبایی هدف خود قرار داده بودندها را توصیه میبازگشت به آن
به گفته آیزنمن معماري . ن را زیبایی جدید نامیدشد و امروزه می توان آشناسی کالسیک زشتی تلقی میدر مقابل زیبایی

معماري در ابتدا یعنی داشتن یک ایده درباره چیزهایی که آن همانا تئوریزه کردن چیزي . ثباتی همراه بوده استهمواره با بی
موضع در برابر آن بندي آن ایده نیست، بلکه به معناي داشتن یک همچنین معماري تنها به معناي فرمول. در فضا و زمان است

با این تعبیر ما در معماري باید یک ایده را مطرح کنیم و در مقابلش واکنش نشان دهیم؛ یعنی حتی خود ایده نیز مهم . است
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هاي گرایی بیانی به معماري و انسان است و کامال معماري را از ایدهاین بیانات اوج نگاه بازي. نیست بلکه بیانی از آن مهم است
  .کندانسانی تهی می واقعی و

 گراییزشت -9-1-3

براي «:جمله عجیب او نیاز به بررسی دقیق دارد. گرایانه آیزنمن را بهتر درك کردتوان نظریات زشتبا این توضیح می       
است که پیامد این تغییر آن . هاي قدیمی تصور فضایی خود را تغییر دهددست یافتن به تغییر درونی الزم، معمار باید شیوه
فرم پیچیده تري که بیشتر زشتی یا معقول . کندتري از زیبایی را طلب میتصور خانه یا هر شکلی از اشغال فضا، فرم پیچیده

  » .هاي نامعقولشود تا فرمبودن را شامل می

وج از حوزه منطق و عقل یکی اینکه ظاهرا او زیبایی را بیشتر در خر. توان دو نکته را درك کرداز جمله آخر آیزنمن می       
کند و این گرایی یا با ترکیب آن توصیه میگرایی را نیز در کنار زیباییبیند و دیگر اینکه او در جریان جدید معماري، زشتمی

اي از تعاریف غربی و حتی برخی صوفیان شرقی زیبایی در تقابل امور اگرچه در گونه. هر دو نکته به هیچ وجه پذیرفتنی نیست
مطبوع ولی معقول اند که اگرچه نانی و امري فروعقالنی تلقی شده است، به همین جهت از نوعی زشتی معقول دفاع کردهعقال
تواند مبنایی چنین نگاهی هرگز نمی. انداي را انتخاب کردهگرایانهبه همین دلیل برخی صوفیان و زاهدان زندگی زشت. است

ها به خود اي و مطرود در تمدندنی داشته باشد، به همین جهت جریانی حاشیهانسانی، اجتماعی و به خصوص دینی و تم
تواند اند و آیزنمن نمیدفاع کرده) البته به شکل معقول( گرا تمامی پیامبران از یک زندگی معقول اجتماعی زیبایی. گرفته است

  . بران الهی براي زندگی عموم مردم پیشنهاد مطرح کنداعتنا به تعالیم پیامنشینان تمدن بشري و بیاي گوشهبا استناد به پاره

 عملی شیوه هاي -9-1-4

  :داند جایی زیر را ضروري میآیزنمن براي این تحول در معماري، چهار جابه       

و روند تواند حالتی از عدم قطعیت ایجاد کند شهود معمار هرگز نمی«: »روند طراحی«به » معمار«جایی نقش جابه) الف       
آیزنمن از . ممکن استاین شعار، شعار جالب ولی غیر» .کندت او و دخالت فردیت او در طرح کمک میطراحی بهتر به نفی منی

تنها . شودشود و این مسیر از منیت به این روش پاك نمیاین نکته غفلت کرده که روند طراحی هم توسط فرد طراح هدایت می
در معماري . با این حال شعار او به طور نسبی در سنت گذشته دنبال شده است. ذف آن استراه ، اصالح فردیت به جاي ح

  .گذاردسنتی نقش معمار بسیار اندك است و سنت همه چیز طرح را در اختیار طراح می

رد، بلکه هیچ ارزش اصیل و برتري وجود ندا«: »عدم قطعیت«به » سلسله مراتبی«هاي ارزشی تاییجایی دوجابه) ب       
 هاي سنت کالسیک گذشته که در سلسله مراتباین نکته را باید تفریطی در تقابل با افراط» .هاستبیشتر ساختاري از تعادل

  .زدایی به تدریج به خالء معنایی و پوچی محتوایی هنر و معماري خواهد انجامیدچنین ارزش. بیجا ایجاد شده است دانست

دهد و ناشی از نگاه تقریبی و نه دقیق و روشن حالتی که تقریبا این و تقریبا آن معنی می: »ینابینیب«ایجاد یک نگاه ) ج       
  .توان در امتداد نقد فوق مورد بحث قرار دادزدایی را هم میاین حساسیت. است

ونت یا اندرونی ساختمان بود هیچ کاري با فضاي قابل سکدرون:  (Interiority)» درون بود«انکارمکان و توجه به ) د       
. انجامدتر کردن معماري و تبدیل آن به بازي حجمی میاین نگاه اساسا به غیر انسانی. ندارد، مگر با حالتی در محدوده موجود

ود بگرایانه معماري معاصر بر بعد مکانی آن تاکید دارند، آیزنمن در مقابل از مفهوم مبهم درونکه بیشتر مطالعات انساندر حالی
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او  2000توان در طرح کلیساي اي را آشکارا میتعینی و آزادي از معنا، کارکرد و هر تعهد معمارانهچنین بی.گویدسخن می
شود و هیچ کمکی به این کلیسا هم از نظر فضاي داخلی و هم از نظر فرم بیرونی تنها به سیر در آفاق منتهی می. مشاهده کرد

در این کلیسا نه قطعیتی وجود دارد و نه مکانی و نه سلسله . کندف معنویت از درون نمیسیر در انفس و درونگرایی و کش
شود اش دچار میانسان به تضاد و دوگانگی بین خودش و سنت تاریخی و دینی. هاي نمادینیمراتبی و نه نظام معنوي و ارزش

تیز به هیچ وجه تمرکز آفرین و سیر در انفس نیست  هاي شکسته وو چنین فضایی با توجه به استفاده افراطی از خطوط و فرم
کند، به تدریج اصالت فرم، اصالت حجم، زمانی که انسان فقط مادي فکر می. شودو موجب ناآرامی و بیقراري و تنش می

ز اي جآید که چنین تفکري نتیجهمعماري براي معماري، هنر براي هنر و نهایت خود بیگانگی انسان و مسخ او پیش می
 . نهیلیسم و آنارشیسم ندارد

ثباتی یا تخریب داشته است ، فولدینگ و بی)الکترونیکی(سازي آیزنمن در دهه اخیر گرایشی به سوي سه جریان مجازي       
باید معماري به «جنکز با اشاره به تکرار جمله . و با زبانی ایدئولوژیک ضرورت حرکت معماري به آن سو را تاکید کرده است

آیزنمن . کندشناسی معاصر جهان توجیه می،همگام با او این سه الگوواره را سه بخش مهم از نظریه کالن زیبایی» برود... سوي
بیشتر ریشه در ماهیت » بایدها«رسد این کند اما به نظر میهاي علمی و فلسفی براي این سه استراتژي مطرح میاگر چه ریشه

  .او داشته باشد و کمتر بتوان براي آن مبانی علمی فلسفی و اعتقادي پیدا کرد ایدئولوژیک نژادي و علمی ـ تخیلی

یعنی حتی خود ایده هم . به زعم آیزنمن ما در معماري باید یک ایده را مطرح کرده و در مقابلش واکنش نشان دهیم        
به معماري و انسان است و کامال معماري را از ایدهگرایی بیانی این بیانات اوج نگاه بازي. مهم نیست بلکه بیانی از آن مهم است

  .کندهاي واقعی و انسانی تهی می

  فلسفه ي ساختار شکنی و زیبایی شناسی -10

کنکاش فلسفه ي ساختار شکنی در کلّیت پذیري یا عدم کلّیت پذیري حقیقت، پیوستگی یا گسستگی ساختاري هنر و        
و منطقی براي همزیستی مسالمت آمیز واژگان متقابل، نوعی از پیچیدگی و تناقض  حقیقت، واژگونی سلسله مراتب ارزشی

گویی بنیادي و یا حتی ساختاري را در فلسفه ي ساختار شکنی به همراه می آورد و تکوین مبانی پایداري و یکپارچگی 
ونه ساختار شکنی، چه بخواهد و چه نکته ي قابل تأمل در این است که هرگ. معیارهاي زیبایی شناسی را ناممکن می گرداند

نخواهد به تبیین اصولی می پردازد که آن را دچار ساختاري می کند و به همین دلیل باید گفت که ساختار شکنی نیز دچار 
ساختاري می شود که نمونه ي بارز آن در تکرار فرم هاي خاص یا اصول زیبایی شناختی ویژه در آثار معماران واسازي و تکرار 

  .ره گیري از آنها، خود را می نمایاندبه

تالش براي عدم ادراك مبانی زیبایی به صورت یک ادراك از پیش تعیین شده و جلوگیري از یکنواختی معیارهاي زیبایی        
 محور مبتنی بر نظم و تقارن و یا تعریف پذیري ادراکی یکسان،-شناختی، همگام با واژگون سازي سلسله مراتب ارزشی منطق

دیدگاه ویژه ساخت شکنی به مفهوم زیبایی شناسی را در پی دارد و به تالشی می پردازد که به برداشت هاي جدید می انجامد 
که نقش عقل در آن به عنوان یک مرجع نهایی مشروعیت، کمرنگ می شود و از تعریف پذیري در ساحت زیبایی و یا حتّی هنر 

ایی شناسی می تواند به صورت علم فلسفی و نه ذاتاً فلسفی صرف، به وسیله ي بخش می گریزد و در این دیدگاه است که زیب
گویی فلسفه ساختار . هاي یک سیستم فلسفی استقرار یابد و گاهی بر تعیین لحظات اساسی تسلسل دیالکتیکی استوار گردد

ناسی، مجال می یابد تا فرانمودي از واقعیت شکنی فلسفه اي براي مقابله با فلسفه می گردد بدانگونه که هنر یا خاصه زیبایی ش
  .و هر نوع تفکّر یا اندیشه اي گردد
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از دیدگاه دریدا، تعریف دقیق زیبایی شناسی همانند ساختار شکنی فلسفه مغایرتی فراگیر با فلسفه ي ساختار شکنی        
بایی یا جلوه دهی آن در صورت و معناي زیبایی دارد چرا که اگر غایت تعریف سازي تعیین معیارهاي زیبایی شناسی، میزان زی

باشد، هدف ساختار شکنی گسستن از مفاهیم مطلق انگارانه گذشته و پیوستن به وادي هاي ناشناخته آینده 
  .وادي هایی که از نوعی تمایز و افتراق به علّت دگراندیشی افراطی برخوردار می گردند). 54-53،ص1379حقیقی،(است

م یا چندگانه باوري و چند انگاري که انگاره ي دنیاي پست مدرنیستی امروز است و چارلز جنکز نیز آن را تنها پلورالیز       
ایسم دنیاي ما می داند و بر این اساس در معماري به ابعاد نشانه شناختی تأکید می ورزد و بر آن است که پلورالیزم به معناي 

: لکه ناظر بر پذیرش این گوناگونی ها است ولی باز هم به این نکته اشاره می کندواژگونی ارزش هاي نهادینه ي گذشته نیست ب
دیگر امکان نگرش همسو و مشترك نسبت به جهان از میان رفته است و در چنین شرایطی کاربست زیبایی شناسی به ویژه ...

  ). 43،ص1995جنکز،(در زیبایی شناسی شهري، یک زبان پلورالیستی است

سفه ي ساخت شکنی گمان بر آن است که نمی توان هنر و معماري، نهاد و جامعه، فرهنگ و اخالق را یکبار و براي در فل       
انگاره اي که بازخوردي براي بازتعریف امور فوق را در هر لحظه فراهم می کند تا ضمن خارج سازي عقل . همیشه تعریف کرد

و ) 53،ص1379حقیقی،(جدید را در روند زیبایی شناسی فراهم کنداز جایگاه نهایی مشروعیت، امکان تجربه احساسی 
  ).242،ص1378ماتیوز،(

  

  دیاگرام زیباشناختی معماري ساختار شکنی :1جدول 

  

  

  تسلسل 

  صوري- محتوایی

  

  هندسه و اصول هندسی

  هندسه ناب نحوي
  تجزیه سازواره هندسی

  تغییرشکل اجزاي هندسی
  ترکیب الیه هاي هندسی

  فتراق، تغییر، تمایز و تحدیدا  
  

  معماري و شهرسازي

  ناسازگاري هندسی
  کم شدن محورهاي هندسی

  پدیدارشدگی فرمی جدید
  ناهمگونی و ناخالصی هندسی

  سایت با الیه هاي متنوع
  فرم هاي خورد شده، سیال و ناموزون

  

  مراتب ادراکی در دیاگرام زیبایی -11

ق با دیاگرام زیبایی، پس از هر رؤیت بصري، امکان این تجربه ي زیباشناختی یا انگیزش واکنش هاي درونی در انطبا       
انسان کاهش می یابد در حالیکه به زعم نگارنده وجود همان تناقضات و تمایزات در زیباشناسی ساختارشکنی، در بستر 

ردد، امکان تجربه ي جدیدي را رغم می زند که لحظه به تفاوت، تغایر و تمایز که حتّی گاهی دچار تحدیدي شدید می گ
لحظه بعدي جدید به خود می گیرد و تمایلی جدید را در رؤیت دیگرباره ي اثر، براي مخاطب هنري تراز اول و نه عامی، رقم 
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قرار دهد تا شاید می زند تا ابهامی را که از استعاره زیباشناختی و یا مفهوم تجریدي سرچشمه می گیرد مورد بررسی جدید 
هرچند که مخاطب عامی تنها به نگاهی با شک و . برداشتی جدید از اثر براي وي حاصل شود و مفهومی جدید استنباط گردد

  .برآمده از عجب، بسنده می کند و هرباره از کنار اثر معماري با تعجب و احساسی غریب یا خنثی می گذرد

  :تجربه زیبایی شناسی واسازي را این گونه بیان کرد می توان پارادایم هاي شکل گیري       

در ساختار شکنی معماري تالش براي ناسازگاري هندسی و گم کردن محور صفحه هاي مستطیلی، دگرگونی        
ساختارهاي هندسی، گرایش به هندسه ناب نحوي و استفاده از جنبه نمادین مفاهیم در حوزه زیبایی شناسی و آلوده شدن 

تالش ساخت شکنی در .ه ناخالصی یادآوري نگارش معیارهاي جدید زیبایی شناسی در معماري واسازي را بیان می داردفرم ب
رویارویی سنّت متافیزیک غربی با سنّت یهودي در معماري فرانک گهري، معماري شهري آیزنمن یا شهرسازي و منظره 

از فرم هاي سیال و ناموزون و خیال گستر، بازتعریف مفاهیم و  پردازي چومی به صورت سایتی با الیه هاي متنوع، استفاده
و نوعی هندسه ي ناب نحوي با کلّیتی تمام ) 1378جودت(مضامین عملکردي و کارکردي سازه و فرم هاي تازه اي، نمود یابد

استفاده نمادین از . دآن را به اجزا تبدیل می کند و به خلق معنایی جدید از فضا مدد می رسان. سرشتی را ارائه می دهد
حروف اول نام التین اصطالح زیست شناسی در مرکز زیست شناسی، عالی ترین کاربرد نمادین مضامین زیبایی شناسی 

  .ساختار شکنی را بیان می دارد

ساس جدید در انطباق با دگر ادراکی جدید، تفاوت، تمایز و تحدید حاصل از ساختار شکنی بر میزان تمایل به تجربه اح       
چالش اساسی در این افزایش زیبایی شناسی از این بستر قابل بیان . می افزاید و تنها میزان زیبایی پنهان را افزایش می دهد

است که آنگونه که دریدا به پیچیدگی محتوایی ساختارشکنی اذعان دارد آیا افتراق حاصل از واسازي، تنها به پیچیدگی و 
  تناقض گویی نمی انجامد؟

  نتیجه گیري -12
هاي معماري مبتنی بر دگراندیشی و  دگرگونی معیارهاي زیباشناختی در فلسفه ساخت شکنی و دگردیسی حاصل در فرم       

طراحی معماري یا ایجاد تخریب ساختارهاي سنتی زیباشناختی در  که از ایجاد انگیزش آنی در روند می باشد دگرادراکی
همگام با دگرگونی مفاهیم حاصل   فرمی و سلسله مراتب نظم، تناسب تقارن، :یی همچونساختارها. شکل می گیرد معماري

دوري از ساختارهاي سنتی شکل گرفته مبتنی بر  .دریدا در زیبایی شناسی واسازي است بنیان اندیشه و این همان شود می
این تأثیر و یا حتّی تآثر، می تواند فرم  .رقم زند در معماري را مفاهیم عملکردي جایگاه و  تواند نمودي بر فرم خردورزي تنها می

هایی خردشده و سیال، الیه وار یا گسترده، خشن و غیرمتعامل، متغیر و متمایز و یا حتّی نابهنجار بر اساس واژگونی مراتب 
بر سنّت عقل گرایی  ارزشی و یا منطقی را بوجود آورد، گویی انگاره ساخت شکنی برآن است تا زیباشناسی ساختاري که مبتنی

سنّتی به عنوان مرجع مشروعیت نهایی یا برگرفته از متافیزیک حضور است، را با ساختار جدید جایگزین کند و دیدگاه 
زیباشناختی مبتنی بر نظم و هندسه ي اقلیدوسی و انگاره افالطونی را با ساختاري که تنها بر عالقه و انگیزش ذات زیبایی 

آن جایگزینی که از افتراق یا ناهمانندي در قالب مناقشه، . نوان فرد و نه یک کل استوار است، جایگزین کندشناسانه معمار به ع
تضاد و یا اختالف بهره می گیرد و به مثابه تضادي است که مستلزم راه حل یا تصمیمی عاقالنه در معیاربندي زیباشناختی است 

  .چ گونه مالك داوري یا معیاري براي قضاوت درباره آن وجود نداردو در همان حال دچار استحاله اي می گردد که هی
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