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 اثیر زیبایی شناسی مدرن بر فرهنگ جامعه معاصرت

 
  ،2فاطمه ابراهیم زاده، *، 1مریم زنگنه 

 

  :چکیده

صر زیبایی مفهومی است که اثر آن خوشایند بودن را به ذهن متبادر می سازد و علم زیبایی شناسی در حقیقت شناسایی عنا

اینکه چگونه یک فرایند بصری در ادراک افراد یک  ،تشکیل دهنده ای است که در فهم این فرایند بصری خوشایند نقش دارند 

جامعه خوشایند است تا حدی تحت تأثیر طرز تلقی و پیشینه فرهنگی ، اجتماعی و تاریخی آن جامعه است ، بنابراین زیبایی 

معه با جامعه ای دیگر متفاوت است.                                                             شناسی تحت تأثیر ادراک افراد هر جا

بوجود شکل گرفته  بواسطه مدرنیسمآنچه  و فرهنگتعارضاتی بین ماری معاصر ایران ، ورود مدرنیسم به حوزه معبا حال آنکه 

و در  سنخیت دارد افراد جامعه فرهنگتا چه اندازه با  ی مدرنآمده است تا آنجا این پرسش مطرح می شود که زیبایی شناس

                   ادراک آنها خوشایند است.                                                                                                      

جامعه پرداخته شود تا پیامدهای آن عیان گشته و با تبیین در اینجا ضروری به نظر می رسد به تأثیر مدرنیسم بر فرهنگ 

مؤلفه های آن ، میزان توفیق محیط های ساخته شده از نظر زیبایی شناسی و همچنین بازخورد آن بر فرهنگ جامعه معاصر 

 شت. برداشهر تهران گامی زیبایی شناسی متناسب با فرهنگ بتوان برای بهبود  مورد بازبینی قرار داده شود تا

                                                                                                                                                                  

 زیبایی شناسی ،  مدرن ، معماری ، فرهنگ ، جامعه معاصر .  کلمات کلیدی: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

    انشجوی کارشناسی ارشد معماری ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت ا...آملید -*و  1

 .                         عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد آیت ا...آملی  -2
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 همقدم -1
فرهنگ افراد یک جامعه از فرهنگ شهری آن ها جدا نیست و اگر عناصر شهری در انتقال مفاهیمی که معرف فرهنگ آن 

افراد با محیط شهری خود ارتباط برقرار نمی کنند و با محیط زندگی خود دچار تعارض می شوند .                جامعه است نقصان یابد ،

زه معماری و شهرسازی ایران باالخص شهر تهران یک گسست ناگهانی بین فرهنگ و آنچه در با ورود ناگهانی مدرنیسم به حو

اینکه  معماری و شهرسازی تهران  شکل گرفت بوجود آمده است که سبب آشفتگی، هرج و مرج بصری و فرهنگی شده است،

نه فرهنگی ، اجتماعی و تاریخی آن چگونه یک فرایند بصری در ادراک افراد یک جامعه خوشایند است به طرز تلقی و پیشی

                                                                                                   جامعه بستگی دارد ، بنابراین زیبایی شناسی تحت تأثیر ادراک افراد هر جامعه با جامعه ای دیگر متفاوت است.                         

این برای درک ؟ حال خوشایند است جامعه زیبا ویک چه چیزی در ادراک افراد  در اینجا این سوال مطرح می شود که

 زیبایی شناسیو تشخص افراد یک جامعه و شهر شناخت به دست آید تا بتوان بر اساس آن  فرهنگابتدا باید نسبت به  مطلب

از آنجا که زیبایی شناسی مدرن فرایندی است که بر  ، رود منطبق ساخت که از آن انتظار می مفهوم و کارکردیرا مطابق با 

 ، زندگی امروزی چیره گشته ، ضروری به نظر می رسد به تأثیر آن بر فرهنگ جامعه پرداخته شود تا پیامدهای آن عیان گردد

توفیق محیط های ساخته شده را یا عدم  و همچنین با توجه به مؤلفه های معماری مدرن سعی بر آن است که میزان توفیق و

، امید آن  مسئلهلذا با شناخت از نظر زیبایی شناسی و بازخورد این فرایند را بر فرهنگ جامعه معاصر مورد بازبینی قرار داد .

 توان با در نظر داشتن فرهنگ جامعه معاصر و پیشینه تاریخی با رویکردی زیبایی شناسانه متکی بر معماری بومیبکه می رود 

 .بخشید دبهبوارتقاء یافته بر اساس نیاز های روز جامعه معاصر آن را 
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 مفاهیمی از زیبایی شناسی -2
با یا حداقل موضوع علم زیبایی شناسی تشخیص و درک عواملی است که در ادراک یک شیء یا یک فرایند تجربی زی

خوشایند نقش دارند و درک توانایی انسان برای ابداع جلوه هایی که از نظر زیبایی شناسی خوشایند به حساب می آیند که 

برای مطالعه آن دو رویکرد کلی وجود دارد: مطالعه فرایندهای ادراک ، شناخت و شکل گیری نگرش که ویژگی روان شناختی 

  بایی شناسی و فرایندهای مربوط به خالقیت است که متافیزیکی و روانکاوانه است.دارد و دومی مطالعه فلسفه زی

 ( 293:1301،)لنگ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 زیبایی -2-1

                                                 زیبایی جاذبه ای است ازلی آنچه که حس زیبا را در بیننده و مخاطب آثار هنری می آفریند،

، شی، مکانتواند یکی از خصوصیات فرد، حیوان،  زیبایی می .زیبایی یکی از مفاهیم فلسفی و مفهومی پیچیده و انتزاعی است

ماهیت زیبایی یکی از پایدارترین و بحث  .نماید و یا رضایت را در دیگران ایجاد می لذتاز  ادراکیباشد که یک تجربه  ایدهیا 

زیبایی  .انگیز موضوعات در فلسفه غرب است و بهمراه ماهیت هنر یکی از دو موضوع اساسی در زیبایی شناسی فلسفی میباشد

                                                                 .وبی، حقیقت و عدالت شمرده شده استبه طور سنتی جزو ارزشهای نهایی از جمله خ

های برجسته اینکه زیبایی زاده میل است این است که شی مطلوب است. یکی از نشانه میلعقیده دارد زیبایی زاده  ویل دورانت

خواهیم برای خوبی آن نیست، بلکه برای آن خوب است که چه میدهد. آنپس از آنکه به دست آمد زیبایی خود را از دست می

ه آن را برای خوشایندی ما نیست، بلکه چشمان ما به تدریج با آسمان آبی خو گرفت آسمانبودن  آبی.خواهیمن را میآ

(                                                                            1337)دورانت، .اند. لذت طبیعی هر شکل و رنگی به نسبت تکرار آن در سر گذشت انسان استخوشایند یافته

و محیط زیبا محیطی است که به نظاره گر لذت می است عقیده دارد زیبایی لذتی است که وجود خارجی یافته جرج سانتایانا

 (293:1301لنگ، )(است لذت)زیبایی وعده بخشد.

  

 زیبایی شناسی -2-2
الکساندر بلوم گارتن برای بیان مفهوم سلیقه در هنرهای زیبا ابداع کرد . اگر چه این  1379واژه زیبایی شناسی در سال 

. امروزه این  کرد واژه به مفاهیم مربوط به ادراک ربط دارد، وی از آن در ادراک زیبایی شعر ، نقاشی و مجسمه سازی استفاده

واژه هم در بحث های محتوایی و هم در جنبه های رویه ای چون ساختمان و طراحی اثاث ، وسایل خانه و غیره به کار می رود. 

طی گذشت صد سال رشته زیبایی شناسی تجربی رشد زیادی کرده است و نوشته هایی از فالسفه ، روان شناسان ، هنرمندان و 

که با طراحی محیط سروکار دارند به جای مانده است ، هدف این افراد درک موجبات لذت و چرایی آن حتی افراد حرفه ای 

درک کامل مفهوم زیبایی شناسی مشکل است ، ولی فهم اولیه عوامل مؤثر در ادراک خوش آیند بودن محیط امکان بوده است. 

رمی ، و نمادین هنوز معتبر است . طراحی محیط به طور پذیر است. تقسیم بندی جورج سانتایانا از زیبایی شناسی حسی ، ف

سنتی با زیبایی شناسی فرمی و نمادین سروکار داشته است. موضوع زیبایی شناسی فرمی ارزشهای اشکال و سازه های محیط 

یبایی الگوها، تناسبات و اشکال مبنایی زیست شناختی دارد یا نه، از مباحث زاست. این که احساس لذت از درک بعضی 

با لذتی که از پیشینه ذهنی مردم و یا ذهنیتی که از پیکره بندی و ویژگیهای  زیبایی شناسی نمادین شناسی فرمی است.

 (292:1301،297محیط ساخته شده ایجاد می شود سروکار دارد. )لنگ ،
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 نیازهای زیبایی شناسی -2-3
افراد وجود دارد. این گونه افراد با  است که این نیاز در بعضی و معتقدجزء ناشناخته ترین نیازها می باشد. مازل این نیاز

و با قرار گرفتن در محیطی زیبا بهبود می یابند این حالت بطور عام در  دیدن زشتی ) به طریقی خاص ( بیمار می شوند

مبادله ای نیست(، لذت  . در تعریف این نیاز سه موضوع: ارزش ) هر زیبایی دارای ارزش است که  کودکان سالم دیده می شود

بر زیبایی نوعی )هر نمودی که توقعات ما را برآورده نماید، زیبا می دانیم و هر چه زیباست لذتبخش است ( و تعجب )در برا

  ( 33:1330)پاکزاد،د می آید( مهم است.تعجب و شگفتی بوجو

کند به طوری که شخص با توجه به آن و  فرهنگ نقش بسیار مهمی در خوشایند بودن در ادراک افراد ایفا میدیدیم که 

ارتباطی که از طریق ادراک خود با آن برقرار می کند آن )اثر، محیط، بنا،فضای شهری( را زیبا یا زشت می داند، بنابراین 

 افراد جامعه معاصر ایران باشد. در ادراک  زیبایی شناسی مدرن نمی تواند پاسخگوی نیازهای زیبایی شناسی 

 

 زیبایی شناسی های نظریه  -3
در زیبایی شناسی نظری ، مانند تحقیقات روان شناختی اولیه ، بر تحلیل درونی و باورهای شخصی از مفهوم زیبایی و 

رمنوتیک ، پدیدار شناسی ، وجودی ، و سیاسی که همگی خوشایند بودن محیط استوار است. چنین تحلیل هایی تحت عنوان ه

کدام از این رویکردها به سهم خود به شناخت هنر کمک می کنند ،ولی به تجرته مردم در محیط  فلسفی اند، انجام شده اند.هر

توجه ندارند.تنها گروهی از پژوهشگران که مدل های ماهیت تجربه زیباشناختی را بر مبنای نظریه های روان شناختش و 

در این مورد چهار مکتب :  «استفن پپر»د. تحلیل درونی تدوین کرده اند ، به تحول نظریه طراحی محیط کمک کرده ان

 (  293: 1301) لنگ، ماشینی گرا ، زمینه گرا ، ارگانیزم گرا و فرم گرا را معرفی کرده است.

 

 مدرنیسم -3-1
در اینجا باید از سه معمار مهم به نام های پیتر بهرنز در آلمان، آگوست پره در فرانسه و آدولف لوس در اتریش نام برد؛ این 

عماران برای نزدیک نمودن حرفه معماری و صنعت مدرن تأثیر زیادی در اروپا داشتند و به تحقیق باید از آنان به عنوان سه م

                                                (.                72 :1333تن از بنیانگذاران مهم معماری مدرن در غرب نام برد )قبادیان، 

-1011مدارترین معماران مدرن اروپا یعنی والتر گروپیوس، لودویک میس ونده رو و کوربوزیه در بین سال های سه تن از نا

بهرنز در  نزدیک نمودن حرفه معماری با مقتضیات عصر  هر یک به مدت یک الی سه سال در دفتر بهرنز کار کردند،  1093

ایان توجه آگوست پره ، تبدیل بتن مسلح به یک نوع مصالح مدرن و شرایط ویژه آن نقش بسزایی در غرب داشت . کار ش

گاراژ چهار طبقه پونتیو را با بتن مسلح در پاریس احداث کرد و در نمای ساختمان  1097معماری مدرن بود، وی در سال   

    (.                                                                                                         77 )همان:در دفتر پره کار می کرد.   1093-1090،اسکلت بتنی بنا را به نمایش گذارد. کوربوزیه در بین سال های 

دومی را منشور  کوربوزیه در دهه بیست دو کتاب بسیار مهم نگاشت که اولی را می توان منشور بینش مدرن در معماری و

در پاریس انتشار یافت. در زمینه معماری کوربوزیه 1027و 1023سوب کرد که در سال هایحبینش مدرن در شهر سازی م

 (. 23 )همان: خانه را به عنوان ماشینی برای زندگی عنوان کرد، وی پنج اصل را در ساختمان های مدرن معرفی کرد.

                                                                                                                       

 مؤلفه های مدرنیسم -3-2

کوربوزیه خانه را به عنوان ماشینی برای زندگی عنوان کرد، همانگونه که اتومبیل ماشینی برای حرکت در زمینه معماری لو

 :های مدرن معرفی کرد که عبارتند ازاست. وی پنج نکته را در ساختمان

 .کنندها را از روی زمین بلند میختمانها ساستون -1
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 بام مسطح و باغ روی بام  -2

 پالن آزاد -3

 های طویل و سرتاسریپنجره  -7

 ها و دیوارها به صورت کنسولنمای آزاد، کف -7

 

 زیبایی شناسی مدرن -3-3
. ادراک فرم با استفاده از قوانین در مکتب فرم گرا ، بر نقش ارزش بیانی الگوهای فرم در تجربه زیبایی شناسی تأکید دارند

نیروهای فضایی و فرایند همشکلی گشتالت قابل توضیح است . بیان معماری از کارکرد خط، صفحه و فرم به دست می آید . در 

نهضت معماری جدید )مدرن( بیان ، علت وجودی هنر به حساب آمده است. تمام نظریه های زیبایی شناسی معاصر از فهم 

ادراکی و شکل گیری استنتاج و تبیین شده اند، تمام این نظریه ها در و تبیین نقش تفاوتهای فردی در نگرش به  فرایندهای

با               (     219: 1301محیط ضعیف هستند. زیبایی شناسی تجربی توجه جدی تری به این تفاوتها داشته است. ) لنگ،

تبیین  ی مدرن بر بیان الگوهای فرم در تجربه زیبایی شناسی تأکید دارد و درتوجه به مطالب فوق واضح است که زیبایی شناس

نقش تفاوتهای فردی در نگرش به محیط ضعیف است که این بدان معناست که بدون توجه مؤلفه های تأثیر گذار بر ادراک 

می نماید که ممکن است در ادراک افراد یک جامعه )مانند فرهنگ آن جامعه( اقدام به ساخت محیط بر مبنای بیان و کارکرد 

 افراد آن جامعه خوشایند نباشد.

 

 مروری بر فرهنگ جامعه معاصر -9
 گذشته انسانها رکن اساسی وجود انسان است نه چیزی مرده و از دست رفته ! انسان بدون گذشته و تاریخ وجود ندارد

ر در جمع و رابطه با دیگری است که به به هستی خود و حتی اگر بخواهد مانند مدرنیست ها آن را انکار کند. انسان با حضو

انسانهای دیگر و چیزهای کلی و جزئی، واقف می شود و با این وقوف دارای گذشته و تاریخ می شود. الزمه دجود هر فرد به 

ک است. نتایج عنوان انسان ، وجود آن تاریخ مشترک میان او و تمام آدمهای معاصر است که متعلق به تاریخ و فرهنگ مشتر

چیزی بیش از ناآگاهی صرف است و آن سقوط ساحت موجودیت انسانی است. به « بریدگی رشته تداوم تاریخی و فرهنگی»

ته به حال پیوند می خورد و دنیای حال که حالت سطح دارد، دارای بعد و ژرفا بخود می کمک فرهنگ است که زمان گذش

 ( 32:1330)پاکزاد،گیرد .

 

 فرهنگ -9-1
 به معنای ادب،« هنگ»و « فر»را مرکب از دو واژه « فرهنگ»در فرهنگ فارسی معین واژه  شناسی در زبان فارسی:واژه   

است.تربیت، دانش، علم، معرفت آداب و رسوم  تعریف کرده   

 به« هنگ»و  به معنای پیش و فرا؛« فره»است که از دو جزء آمده« فره هنگ»واژه فرهنگ در پهلوی ساسانی به صورت    

سبب است  کشیدن و فراکشیدن است. به همینبه معنای پیش« فرهنگ»است. در نتیجه معنای کشیدن و راندن ، ساخته شده

(29:1301) محمدی، دانند.زبانان فرهنگ را سبب پیشرفت میکه در فارسی  

    های اروپایی:شناسی در زبانواژه   

رایند های هیجدهم و نوزدهم میالدی در اروپا به کار گرفته شد، بر فبار در سدهبرای نخستین« فرهنگ»هنگامی که مفهوم 

 )به التین: « اکالتور»که واژه انگلیسی این مفهوم از واژه التین کشت و زرع یا ترویج در کشاورزی و باغبانی داللت داشت. چنان

Cultura  ( همان)  است که به معنای کشت، زراعت و ترویج است.( ریشه گرفته  )به التین: « کولر»( از  Colere  
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 سنت های هر جامعه است. بحث از فرهنگ و شخصیت از جهتی تقسیم و فرهنگ به معنای نگرش ، باورها ، آداب و رسوم و

نه ای توان ادعا کرد که رفتار و وضع نفسانی اشخاص آی درست است و از طرفی میکیکی نا مربوط و طرح مسئله ای ناتف

اثر  براز سوی دیگر می توان گفت که شخصیت  . ماست و فرهنگی جدا از افرادی که آن را دارا هستند وجود نداردفرهنگ ن

 . . مفهوم شخصیت الاقل تا حدی نماینده موارد عناصر فرهنگ موجود در محیط است جریان فرهنگی شدن بوجود می آید

  (793: 2،ج 1377،)کالین برگ

داد ا چنین تعریف می کند: )فرهنگ مجموعه توانایی ها و وسایلی است که زندگی ما را از اجزیگموند فروید فرهنگ ر    

.  سانی بین افرادحیوانی ما دور می کند و در خدمت دو هدف است : محافظت از بشر در مقابل طبیعت و تنظیم روابط ان

( 73:1337)گروتر،  

 

 مؤلفه های فرهنگویژگیها و  -9-2
فرهنگ ترکیبی از ردم شناسی به سه بخش : بشریت ، فرهنگ و زندگی اجتماعی تقسیم می شود که دایره المعارف مدر 

و شامل سنبل ها )معانی(، صنایع دستی ،تکنولوژی، محیط های ساخته شده ، سحر و جادو ، آیین و نمایش  سیزده بخش است

 ( 37:1309راپاپورت،) . ، هنر ، موسیقی و رقص و غیره

زبان ، لهجه و -تفریحات و سرگرمی ها؛ -اعیاد؛  جشن ها و-تولد، مرگ و مراسم سوگواری؛-شامل :  مؤلفه های فرهنگ

 (129:1301) محمدی،فولکور )فرهنگ نانوشته به معنی قوم و باور.-تجربی(؛ -آشناسازی)عبارت از آیین های شفاهی -لباس، 

امد . این به یک تضاد منتهی می شود : داشتن ویژگیهای فرهنگ به تفاوت های عمده بین گروه های مختلف می انج

فرهنگ همه ما را انسان می سازد وانواع ما را توصیف می کند، در حالیکه ما را تقسیم می کند توسط زبان ، مذهب ، عادات 

ند که به متفاوتی برمردم داشته باش محیط های مشابه می توانند تأثیرات .غذایی ، قوانین و بسیاری وجوه خاص دیگر فرهنگ 

                                     ( 21:1309. )راپاپورت،بستگی دارد  ویژگی های خاص آن ها که بسیاری فرهنگی هستند یا از فرهنگ تأثیر گرفته اند

 

 فرهنگ جامعه معاصر -9-3
ه ادراکی بین گروه هاست روند تغییر محیطی مهم اند، به همراه تغییر سریع مشکالتی بروز می کند، فاکتور دیگر فاصل

 ( 27:1309)راپاپورت، . ،زمانی که فرهنگ ها شبیه تر هستند مهاجرت آسان تر است

ما از تاریخ و فرهنگ خود بریده ایم ) برید ه شدیم( تا با فرهنگ غرب پیوند بخوریم ولی بی آنکه به آن برسیم ، از آنچه »

« بریدگی و بی پیوندی باشد بلکه تداوم و تکراری است در سطحی باالتر بودیم و داشتیم هم رانده شدیم. پیشرفت نمی تواند

 ( 179:1371)آشوری ،

وظیفه نشان دادن این و ایده آلهای ذهنی را از طریق هر جامعه ای دارای اهداف و ایده آلهایی است و فرهنگ آن جامعه 

معماری وسیله سنجش فرهنگ یک ملت بوده »ی کند عینی بر عهده دارد. در فرایند این استحاله معماری نقش اساسی بازی م

 ( 73:1337گروتر ،«.) است
 

 تأثیر مدرنیسم بر فرهنگ جامعه  -5
با این تفاسیر به نظر می رسد با ورود ناگهانی مدرنیسم به حوزه معماری و شهرسازی ایران باالخص شهر تهران یک 

ران  شکل گرفت بوجود آمده است که سبب آشفتگی، هرج و گسست ناگهانی بین فرهنگ و آنچه در معماری و شهرسازی ته

مرج بصری و فرهنگی شده است، که می توان با در نظر داشتن فرهنگ جامعه معاصر و پیشینه تاریخی با رویکردی زیبایی 

 شناسانه متکی بر معماری بومی ارتقاء یافته بر اساس نیاز های روز جامعه معاصر آن را مرتفع ساخت.
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  ت تارییی شهر تهرانتحوال -6
تهران از آغاز پایتخت شدنش و بخصوص از آغاز سده نوزدهم )با شروع خکومت فتحلی شاه ( بستر اتفاقات وتغییرات     

شود که یک پایتخت بدان نیاز دارد.گو اینکه آمد و شد به اروپای آن دوران شکلی از معماری وشهرسازی  فضایی می-کالبدی

اکمه ایجاد می کند ولی حضور نیروهای داخلی در بیان کالبدی این تصور انکار ناپذیر است . اسلوب آرمانی در ذهن هیأت ح

های هنری با روشهای کهن در هم آمیخته می شود.پیدائی سبک بازگشت در ادبیات دوره قاجار ، نشانه بارز و گویای چنین 

 (  123:1302التقاطی است. )حبیبی، 

ص دوران حکومت ناصرالدین شاه، با زبان ، سبک و ارزشهای فضائی جدیدی روبرو می شویم که در دوره قاجار و بخصو     

   ( 139شاید بتوان در یک کالم بر آن نام سبکی تازه نهاد و از دوره ای با نام و یا خاطره سبک تهران سخن گفت. )همان:

ه تولید سرمایه داری با اعالن و گسترش نوگرایی و پایان جنگ جهانی اول ، شیو 1397با تشکیل دولت پهلوی در سال     

 (179)مدرنیسم( به خویش جنبه ای جهانی می بخشد. )همان:

در پهلوی دوم بی آنکه شرایط گذار به مدرنیسم را طی کرده باشد، مظاهر و شکلهای مطروحه آن را نه تولید بلکه تقلید می     

 ( 173)همان: کند.

 .الت در شکل گیری شهر تهران آشکار می شود با این گذار تاریخی روند تحو
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 گیرینتیجه -3

خوشایند بودن در ادراک افراد ایفا می کند به طوری که شخص با توجه به آن و احساس فرهنگ نقش بسیار مهمی در   

، بنابراین  زیبا یا زشت می داند کند آن )اثر، محیط، بنا،فضای شهری( راطریق ادراک خود با آن برقرار می  ارتباطی که از

                 .پاسخگوی نیازهای زیبایی شناسی افراد جامعه معاصر ایران باشدبه طور کامل زیبایی شناسی مدرن نمی تواند 

با ورود ناگهانی مدرنیسم به حوزه معماری و شهرسازی ایران باالخص شهر تهران یک گسست ناگهانی بین فرهنگ و آنچه 

 عماری و شهرسازی تهران  شکل گرفت بوجود آمده است که سبب آشفتگی، هرج و مرج بصری و فرهنگی شده است،در م

زیبایی شناسی تحت تأثیر ادراک افراد  ، زیرا باشدخوشایند  تواند  نمی فرایند در ادراک افراد یک جامعه بدیهی است که این 

                                                                                                                   هر جامعه با جامعه ای دیگر متفاوت است.         

که از آن  مفهوم و کارکردیرا با  زیبایی شناسیتوان می و تشخص افراد یک جامعه و شهر  فرهنگ با شناخت حاصله از

به نظر میزسد   معاصر همانطور که پیشتر دیدیمبر فرهنگ جامعه یبایی شناسی مدرن زتأثیر با ،  انتظار می رود منطبق ساخت

چندانی نداشته زیرا مدرنیسم به صورت ناگهانی و کالبدی شهر تهران را دستخوش تغییر کرده توفیق مردرن  که زیبایی شناسی

نتیجه ای جز آشفتگی، هرج و مرج بصری عاصر بازخورد این فرایند بر فرهنگ جامعه مبی آنکه مجالی برای آن اندیشیده شود 

  .نبوده است

که بتوان با در نظر داشتن فرهنگ جامعه معاصر و پیشینه تاریخی با رویکردی ، امید آن می رود  مسئلهلذا با شناخت 

 .بخشید سامانزیبایی شناسانه متکی بر معماری بومی ارتقاء یافته بر اساس نیاز های روز جامعه معاصر آن را 
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