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اثربخشی سبکهای ُهنری پس از سدهی بیستم بر معماری
تندیسوار معاصر*
حسین بحرینی** ،1ایرج اعتصام ،۲محمد حبیبی سوادکوهی

۳

 ۱استاد دانشکدهی شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 ۲استاد دانشکدهی معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 ۳پژوهشگر دکترای دانشکدهی معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت ،97/7/21 :تاریخ پذیرش)97/9/27 :

چکیده

ـارف آدمی ،اعم از علوم انســانی ،علــوم طبیعی و هنر،
بــا اندکــی باریکبینــی ،تعامــل تام
وتمــام معماری با هر ســه عرصهی معـ ِ
ِ
بهچشــم میآیــد .ایــن شــاخههای شــناخت ،بهناچار بــا یکدیگر ســازگاری مییابنــد و گشادوبس ـتهایی را از ســر میگذرانند.
َ
َ
تفکرات
اینســان ،سرمشــقهای فنی و ُهنریای که زمانی بر صدر بودند و قدر میدیدند ،در هنگامهای ِدگر ،زیر تازیانههای
ِ
روزگار پیش از جنگ دوم جهانی را" ،عصر مجسمهســازی" در تاریخ معماری نام نهادهاند.
تازه ،درد کشــیدند و طرد شــدند.
ِ
ایــن مهــم ،در نتیجــهی ابداعــات انقالبی برخاســته از فناوریهای پیشــرفته و مصالح جدید در صنعت ساختوســاز بهظهور
ُ
قصد نمایــش در معرض دید عمــوم میگذارد ،در
رســید .معمــاری تندیــسوار ،که ســاختمان را چونان مجســمهای درســا ،به ِ
شــامل فرم ،ســازه ،و مقیاس ،وابســته اســت .بدینترتیب ،میبایســتی که ردپای
درجهی نخســت ،به خصایص ظاهری بنا
ِ
دوران باستان جست .با نگاهی انضمامی بر اولین زمینه ،یعنی فرم ،جستار حاضر تالش دارد
مصادیق آغازین آن را در ابنیهی
ِ
ُ
تا با کاربســت راهبرد ِکیفی و تدابیر اســتدالل منطقی و بررســی موردی ،نشان دهد که برخی از خیزشهای هنری مدرنیستی
ُ
مانند آر نوو ،ا کسپرسیونیســمِ ،نئو بروتالیســم ،کوبیســم ،فوتوریســم ،و کانسترا کتیویســم ،الهامبخش معماری-تندیســگری
معماری پسامدرنیستی نظیر هایِ -تک ،دیکانسترا کتیویسم ،فولدینگ،
معاصر شدهاند ،که خود ،در بسیاری از سبکهای
ِ
پارامتریسیسم ،زیستریختشناسی ،و بایودیجیتال ،تجلی چشمگیری یافته است.
ِ

واژههای کلیدی

هنر مدرنیستی ،مکتبهای پسامدرن ،دیکانسترا کتیویسم.
معماری-تندیسگری ،اصالت فرمِ ،
افق پسازیباییشناختی
نیهیلیسم ِه ِرمنیوتیکی بر
انداز
ِ
* این مقاله برگرفته از مطالعات رسالهی دکترای نگارندهی سوم ،با عنوان" :خوانشی از چشم ِ
پیدایش ِ
ِ
پریشانی نشانهها" ،به راهنمایی نگارندگان اول و دوم است.
معمای معنا در
معماری معاصر:
متن
ِ
ِ
در ِ
ِ
ی مسئول :تلفن ،021 -۶۶۴۱۴۸۴۱ :نمابر.E-mail: hbahrain@ut.ac.ir،021- ۶۶۴۶۱۵۰۴ :
** نویسنده ِ
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مقدمه
های قراردادی ،که خود را طبیعی و هنجارمند جا
با گذار از قالب ِ
انسجام
انهدام مفهومســازی،
هنر مدرن چونان نشــانی از
ِ
ِ
میزدندِ ،
ـنگری
ـ
روش
های
ن
آرما
ـرد.
ـ
ی
گ
ی
م
ـکار
ـ
ی
پ
ه
ب
ـخت
ـ
س
را
ـی
ـ
کارت
ی ِد
ِ
ِ
ســوژه ِ
ـاالر
ســربرآورده از عصـ ِـر رنســانس ،ســرانجام ،یــک اقتصـ ِ
ـاد سرمایهسـ ِ
تحویل بشر دادند؛ بشری که البته،
مبتنی بر ِخ ِرد ابزاری-استرا ِتژیک
ِ
ُ
ـار ســعادت و پیشــرفت بهســر میبــرد .حتی در سرتاسـ ِـر این
در انتظـ ِ
بندی
ت
صور
و
گرفتند
یغما
ه
ب
را
او
اصیل
که
شاید
های
ی
آزاد
مسیر،
ِ
ِ
ِ
"صنعت فرهنگ" را بهبار نشــاندند .ستیز با ِعلمباوری،
زای
ِ
مصیبت ِ
َ
ـای فرا گیـ ِـر مدرنیتــه
ِخردمحــوری ،و انســانگرایی ،کــه از فراروایتهـ ِ
های پسامدرنیستی،
قلمداد میگردند ،در ســطحی گسترده در نگره ِ
تحقق آنهــا را میتوان در
بهظهــور میرســد .بهنحــوی متناقض امــا،
ِ
ـای هنـ ِـر مدرنیســتی ،ماننـ ِـد
ـای متعالـ ِـی تعــدادی از قالبهـ ِ
نمونههـ ِ
موســیقی ،نقاشــی ،رماننویســی ،و نــه معمــاری ،بهنظاره نشســت.
میان
خاطر
چهبســا ،ایــن ناهمگونی به
مرزهای نهچندان مشــخص ِ
ِ
ِ
هنر مدرن یا پسامدرن مینامند ،باشد.
آنچه که ِ
ی اول ،از مشــخصاتی چون
تندیسگرایــی در معمــاری ،در وهله ِ
َ
فــرم ،ســاختار ،و مقیاس ،نشــأت میگیــرد .نا گفته نماند کــه در این
مانند مصالـ ِـح ســاختمانی ،نورپــردازی ،و رنگآمیزی
بیــن ،عواملــی
ِ
نیــز ،بههیچوجــه ،بیتأثیــر نیســتند .بنابرایــن ،بــا دقــت بــر موضوع
های
ی این رهیافت به ساختمان ِ
مشــخص میشــود که سرچشــمه ِ
َ
ُ
اهرام معظ ِم مصر.
های ســت ِ
کهن میرســد ،از جمله اریکه ِ
رگ ایران و ِ
ـیر تاریخی ،یونانیها نیز بنا را گونهای پیکره با شــکلی
در ادامه ِ
ی ِسـ ِ
ـاختن
ـ
س
م
مجس
ـت
ـ
ه
ج
ـاص
ـ
خ
ـی
ـ
ی
نیرو
ـه
ـ
ک
ـتند
ـ
پنداش
ی
م
انتزاعــی
ِ
ِ
ـتقرار
صفـ ِ
ـات انســانی دارد .همچنیــن ،محلــی کــه بـ ِ
ـرای اسـ ِ
ّ
ی تندیسوارانه را قوت
های خود برمیگزیدند ،این سویه ِ
ساختمان ِ
ـدای امــر ،معمــاری چونــان
و شــدت میبخشــید .بهتعبیــری ،در ابتـ ِ
ی فضا نشــان نمیداد،
ه
تودههایــی کالن ،چندان توجهی به مســأل ِ
تجلی
و بیشــتر ظهوری مجسمهساختی را بهنمایش مینهاد .باریِ ،
نهضت سمبولیســم
وار معاصر را ،اغلب برخاســته از
ِ
ِ
معماری تندیس ِ
َ
َ
اصلی اثر بهشمار میرود.
ی
ه
آفرینند
فرم
آن،
در
که
دانند
می
ِ
ِ
مبانی
ـودن
ـ
آزم
ـا
ـ
ب
ـا
ـ
ت
ـند
ـ
کوش
ی
م
ـدگان
ـ
نگارن
رو،
ـش
ـ
ی
پ
ـتار
ـ
نوش
در
ِ
ِ
ِ
ِ
های برجســتهای
ن
ـاختما
ـ
س
از
چند
هایی
ه
نمون
در
نری
فلســفی و ُه
ِ
پیوندهای
دوران معاصر بهاجرا درآمدهاند ،در نهایت ،مدلی از
که در
ِ
ِ

بحــث اصلی معطوف
میان آنها پیشــنهاد دهنــد .بنابراین،
ِ
موجــود ِ
ُ
ی بیستم،
نری پس از ســده ِ
های ه ِ
خواهد بود به دیدگاهها و ســبک ِ
عناویــن مــدرن و پســامدرن بازشــناخته
تحــت
ـور عمــده،
ِ
کــه بهطـ ِ
ِ
ساختن مسأله ،این نوشتار از شرحی مختصر
برای روشنتر
میشوندِ .
ِ
اعصار گذشته آغاز میکند تا به
کارکردهای هنر در
پیرامون تعاریف و
ِ
ِ
ِ
نهضتهای ُ
پیشــاتاریخ پژوهش،
عنوان
ه
ب
روشــنگری،
روزگار
نری
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
نــری مدرنیســتی
های ه ِ
گام پســین ،بــا تأمــل بــر ســبک ِ
برســد .در ِ
های
و پسامدرنیســتی،
ِ
مناســبات آن ســبکها بــا ســاختمان ِ
محــوری فــرم،
عامــل
التفــات بیشــتر بــر
وار معاصــر را ،بــا
ِ
ِ
تندی ـس ِ
ِ
تحقیق ِکیفی
مقاصد مقالــه ،روش
بــرآوردن
منظور
وامیشــکافد .به
ِ
ِ
ِ
ِ
های
ه
شــیو
از
ای
ه
آمیز
ــ
اســتنتاجی
تحلیل
نظیر
ردهایی
کنار ِشـ ِـگ
ِ
در ِ
ِ
ِ
اســتدالل منطقیــ و موردپژوهی بهکار گرفته شــده است.
توصیفی و
ِ
حاجــت بــه توضیــح اســت که ایــن پژوهــش نمیخواهــد تناظری
مابین مجسمهسازی با معماری برقرار نماید ،زیرا با اینکه هردو نوعی
ِ
بنا کردن هستند ،اما مجسمهســازی ،نرمشپذیرتر از معماری دست
منظور
هنر بنا کردنی اســت کــه به
ِ
بهعمــل میزنــد .بهواقع ،معمــاری ِ
نگرش طراح ،سازنده،
تحقق غایاتی چند طراحی میگردد ،و از اینرو،
ِ
ِ
ً
ّ
و کاربــران ،نمیتوانــد کــه کامــا آزاد از هــر قیدوبنــد و تعینــی صــورت
ماهیــت معماری
پژوهــش حاضــر بر آن نیســت کــه
پذیــرد .بهعــاوه،
ِ
ِ
ذاتی آن ،بهبررســی بگیــرد .بدینترتیب،
را ،بــا برشـ
ِ
ـمردن ویژگی ِ
های ِ
های تندیسوارانه
قضــاوت نقادانهای
ِ
ِ
پیرامون ابنیهای کــه بازنمایی ِ
ســیال زاهــا حدیــد یــا
هــای فروپاشــیده و
دارنــد ،به
ِ
عنــوان مثــال فرم ِ
ِ
مطلوب
ـزان
ـ
ی
م
بر
درنگ
واقع،
ه
ب
دهــد.
ی
نم
ارائه
کینــد،
س
لیب
ِ
دانیــل ِ
ِ
ِ
ی
ه
دایر
در
تندیســگری،
و
معماری
مابین
مصداقی
م
ه
و
ـانی
ـ
پوش
م
ه
ِ
ِ
ـؤاالت
ــمول این تحقیق نمیگنجــد .با توجه به مطالبی که آمد ،سـ ِ
ش ِ
خشان میروند ،بدین شر حاند:
پی پاس ِ
بنیادینی که نویسندگان در ِ
هنــر مدرنیســتی بــر چــه
پــس
در
نهفتــه
های
یــک .اندیشــه ِ
ِ
ِ
چشماندازها و رهیافتهایی پای میفشارند؟
امر نا کالســیکی که اصل
دو.
ِ
پسامدرنیســم معمارانــه ،بهمثابــه ِ
ی ِ
رهاورد چه نگرههایی اســت ،و تا چه
خاســتگاه را بهپرســش میگیرد،
ِ
اندازهتوانستهآنایدههارادر تجاربواقعیوعملیمعماری َ
بارور سازد؟
ِ
نویــن متبلــور در شــا کلهی معمــاری ،از چــه
گرایــی
ســه .تندیس
ِ
ِ
ریشههایی بالیده و بر چه اسلوبهایی تأثیر نهاده است؟

مبانی نظری
ِ
1
ی
ی پنجـ ِـم پ.د.م ـ ـ پیش از
ِ
دوران مشــترک  -تا ســده ِ
از ســده ِ
2
ـای
ی "می ِمســیس " ،بهمعنـ ِ
نوزدهــم ،بهوقـ ِـت تعریـ ِـف هنــر از واژه ِ
3
جهان اســطوره به
"محــا کات" یــا "تقلید" ،بهــره میبردند .با گذار از
ِ
فلســفه ،افالطــون هنر را برابر با می ِمســیس میدانــد ،بهطوریکه در

الگوی
ـرداری فــر ع از اصــل یــا "ایــدوس ،"4همــاره فــر ع چونــان
گرتهبـ
ِ
ِ
ایدوس افالطونی،
ی ناز لتری مینشیند.
مثالی آن نشده و در مرتبه ِ
ِ
ِ
5
حقیقت را نه ذهنی ،که عینی و همچنین پایدار میپندارد .خالصه
ی هنر را
فیلســوف یونانی،
ی
آ 
ِ
ِ
تقلیــد واقعیت بهوســیله ِ
نکــه نظری ـه ِ
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مــردود میشـ َ
ـتای دســتیابی
ـمارد ،چرا کــه آن را ِ
راه مناســبی در راسـ ِ
ژرفنــای حقیقــت نمیانــگارد .در ایــن چش ـمانداز ،اثـ ِـر معمــار و
بــه
ِ
کار نجــار و نســاج.
تندیســگر ،همانقــدر مصداقــی از هنــر اســت کــه ِ
مبنای آن ،هنر از واقعیت تقلید میکند را نگاه
ارسطو ،نگرهای که بر
ِ
م ـیدارد ،بــا این تفاوت که تقلیــد را نه روگرفتی تمــام از واقعیت ،که
ـتن دیدگاهی آزادانهتر نســبت بدان در نظر میآورد ،بدیناعتبار
داشـ ِ
روش خودش بهنمایش بگذارد .تا
که هنرمند میتواند واقعیت را به ِ
قرنها بعد ،تفسیری از هنر سلطه داشت که می ِمسیس را رونوشتی
آزاد
بیان
از واقعیت برمیشــمرد؛ تفســیری که
درونی ِ
ِ
مخالف تخیلِ ،
ِ
6
هنرمند ،الهام ،و ابداع بود.
بنیادین
مفهوم
موضوع تقلید دوباره
درآمدن رنسانس است که
با
ِ
ِ
ِ
ِ
اوج اعتالی خود
نظریه ِ
ی هنر میشــود ،و درســت همینجاســت که ِ
موانع پیش
ـر
ـ
ب
تا
نمودند
ـاش
ـ
ت
ـانس
ـ
رنس
ـندگان
ـ
نویس
یابد.
ی
را درم
ِ
ِ
تمامی
پــای این نظریه فائق آیند .بدیناعتبار ،تأ کیدها داشــتند که
ِ
روگرفتهــا مناســب هنــر نیســتند ،جــز آنهایــی کــه "خیــر""ُ ،هنری"،
"زیبــا" ،یــا "خیالانگیز" باشــند .اینچنیــن ،نظریهای نویــن بهطرح
میرسد :ابژهی تقلید نباید تنها طبیعت باشد ،بلکه حتی بهتر است
مد نظر قرار داد.
پیشــینیان را ،کــه خود بهترین گرت هبــرداران بودندِ ،
شــعار "تقلید از باســتانیان" ،در ســدهی پانزدهم ظاهر میشــود ،اما
ً
تــا اواخر ســدهی هفدهم ،تقریبــا بهطور کامل ،جــای ایدهی "تقلید
از طبیعــت" را غصــب کــرده و خود بــر صدر برمینشــیند .در صورت
بنــدی تــازه ،میبایســتی که طبیعــت مورد برداشــت قرار بگیــرد ،اما
اوایل ســدهی هجدهم،
بهطریــق قدیمیهــا .در دورهی بــاروک و تا ِ
اصلی زیباییشناســی همان باقی مانــد .بهتدریج ،واژهی
نظری ـهی ِ
تقلیــد عرصــه را بــرای پــرورش مبحــث "تقلیــد و ابــداع" بازگذاشــت،
ـرن هفدهــم اســت کــه
و خــود بهمحـ ِ
ـاق فراموشــی فروغلطیــد .در قـ ِ
لورنتســو ِبرنینی بزرگ اظهار نمود ،نقاشــی آنچه را که نیســت
جان ِ
بهنمایش میگذارد ،و جووانی پی ِیترو کاپریانو در شــعرهایش ســرود
کـ�ه شـ�اعری ،نوآفرینـ�ی از هیـ�چ اسـ�ت (Tatarkiewicz, 1980, 266-
 .)273در ایــن نگرش ،آشــکارا هنر دســت بــه گرت هبــرداری نمی َب َرد ،و
چشم خویش نگاه میدارد ،چرا که حتی
پیش ِ
ابداع را چونان الگویی ِ
لتــر تحقق یابد.
ی تقلیدش ،یعنــی طبیعت ،کام 
قــادر اســت از ابــژه ِ

دوران روشــنگری :از ِنئوکالسیسیسم تا
هنر
ِ
ِ .۱
پوزیتیویسم
قرون پانزدهــم تا هجدهم،
در مجمــوع ،گفتنی اســت که مابیـ ِـن ِ
ی تقلیــد ،و هیچ اصلــی جهانرواتــر از آن
هیــچ اصطالحــی بهانــدازه ِ
اصل
ـال  ،۱۷۴۷شــارل باتــو اعــام مینماید کــه ِ
متــداول نبــود .بهسـ ِ
7
های
نهفتــه در تمامـ ِـی هنرهــا را کشــف کرده اســت :تقلیــد .حفاری ِ
ـات عتیقهشــناختی در اواخـ ِـر ســدهی
باستانشــناختی و مطالعـ ِ
9
8
«هرکوال ِنئــوم » ،از
ـای «پومپهئــی » و ِ
هجدهــم ،بــه کشـ ِـف ویرانههـ ِ
قدیمی ایتالیا انجامید ،که پیامدی جز کاربســت شدیدتر
ـهرهای
شـ
ِ
ِ
ـازی پیشــینیان در پــی نداشــت .عصـ ِـر روشــنگری
روش شبیهسـ ِ
ـبک متفاوت
ـ
س
ـه
ـ
س
و
ـد،
ـ
ش
ـاز
ـ
آغ
ـم
ـ
هجده
ی
ه
ـد
ـ
س
در نیم ـهی دوم
ِ

ِنئوکالسیسیســم ،رومانتیسیســم ،و پوزیتیویســم که خود مشتمل
امپرسیونیســم برآمــده از
بــر ِرئالیسـ ِـم برآمــده از راسیونالیســم و
ِ
امپریسیســم بود ،را بهعرصههای اندیشــگی کشــاند .این سبکها
های مدرنیستی در هنر بهشمار میآیند.
چونان طلیعههایی بر ایده ِ
ِنئوکالسیسیسم ،کهبهنوعیدستاورد کشفهایباستانشناختی
بــود ،بهســال  ۱۷۵۵رخ نمــود و عالقــه بــه "آمــور وا کوآی "10یــا فضای
فضــای خالی ،که در
"هارر وا کــوآی "11یا ترس از
ِ
خالــی را ،در تقابــل بــا ِ
نهضــت فوق ،گرتهبــرداری از
بــاروک ُحکــم میراند ،مطرح ســاخت.
ِ
مؤلفههــای موجــود در یونان و روم کهن را ســرلوحهی خویش نهاد،
و در ادامهی مســیر ،به ســبکهای احیایــی و نوتاریخیگری ،امکان
ظهــور داد .در اواخــر ســدهی هجدهــم ،رفتهرفته ،وا کنشــی نســبت
به ِخ َردگرایی و نظم ِنئوکالســیک شــکل گرفت که در نهایت ،شورش
علیــه محافظــهکاری ،میانــه َروی ،و ریا ،و همچنین تأ کیــد بر اولویت
تخیل در تجربهی ُهنری ،به رومانتیسیسم انجامید .بدینترتیب،
دریافت مخاطب
سوبژکتیویسم زیباییشناختی و
موضوعاتی مانند
ِ
ِ
از متن ،که مباحثی بهشــدت امروزی هســتند ،با برازندگی بهمیدان
ابژکتیــو
آمدنــد .دســت آخــر ،پوزیتیویســم بــا التفــات بــر ویژگیهــای
ِ
ـان بیرونــی ،اصالت مشــاهده ،و فردمحــوری ،بهســال  ،۱۸۴۸بر
جهـ ِ
عرصهی هنر پرتو افکند.

واقعیت قراردادی
 .۲آیینهای ُهنری نوپدید:
ِ
ی
ی تقلیــد کــه مجادلــه ِ
ـرای بیــش از بیســت ســده ،نظریــه ِ
بـ ِ
بنیانبرانــدازی را نمیچشــید ،بــر صدر نشســت و فایدتها رســاند،
12
ــیر کامیابیهایش شکســت.
ـوخ هرچه
بیشــتر مدرنیتهِ ،س ِ
ِ
اما با رسـ ِ
ابژکتیو جهان خارج را در نظر
محــا کات ،بهگونهای کلی ،ویژگیهای
ِ
قرن نوزدهم ،هنرمندانی جاهطلب ظهور
داشــت ،تا اینکه در اواخر ِ
یافتنــد کــه ،چه در ســاحت نظر چه عرصهی عمل ،بــه دنیای درون
نمــود بیرونی طبیعت یــا احوال
روی کردنــد .آنــان بیــش از اعتنــا بــه
ِ
جامعه ،به کاوش در تجربیات ذهنی خود اهتمام ورزیدند .مصداق
مهمــی از ایــن ِدگرگونــی زلزلهآســا در بلندپــروازی ُهنــری ،جنبــش
رومانتیسیســم است ،که بیشترین بها را از بهر فرانمایی خویشتن و
مفهوم
دل
تجارب فردی قائل میگشــت 13.نگرهی
ِ
ِ
مدرن زیبایی ،از ِ
قدیمی آن استخراج شده ،با اینوجود ،تفاوتهای ژرفی میانشان
بهچشــم می َ
خــورد ،کــه از بیــن آنهــا میتــوان توجــه بــه دیدگاههای
زیباییشناختی و خالقیتمحور را نام ُبرد.
هنــر مدرنیســتی ،در نقاشــی
تحــوالت شــگرفی کــه ِ
تحت عنــوان ِ
و پیکرهتراشــی بهســوی تجریــد میگراینــد ،پیونــد وثیقــی بــا ظهــور
فرمالیســم دارند 14.در نگاه هنرمند مدرن ،واقعیت چیزی بهمعنای
حســی ســوژه نیســت ،بلکه قراردادهای
خارجی آن در ادرا ک
حضور
ِ
ِ
ِ
نشانهشــناختیای اســت کــه ابــژهی تعریــف را بــر جایــگاه امــر واقــع
َ
مینشــاند .از ایــنرو ،یقیــن بــه اندیشــهی شناســا کــه رنــه ِدکارت را
َ
بــه هســتی ،و در گام پســین ،بــه قطعیت عینــی عالم راهبر میشــد،
رخــت بربســت ،و حکومــت مطلــق ذهــن شــکل گرفــت .فضیلــت
قــرارداد تــازهای کــه هنرمنــد بــا مخاطــب میبنــدد ،آ گاهانهبــودن
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آن اســت ،به ِقســمیکه کلیــت دروغیــن را از میــان برم ـیدارد.
یکــه فرمالیس ـتهای روســی ،مفهــوم "آشــناییزدایی "15را
هنگام 
ُ
نری
طــرح کردنــد ،بهراســتی یکــی از برجســتهترین جنبههای اثـ ِـر ه ِ
ـوم بیان
مــدرن را بهبحــث گذاشــتند .برای ذهنــی که به اصول مرسـ ِ
خــو گرفتــه باشــد ،هــر چیـ ِـز ابداعــی ،هــراسآور میگــردد ،چنانکــه
شــنوندهی کوار ِتتهــای آرنولــد شــو ِئن ِبرگ یــا بیننــدهی فیلمهــای
ـدری تارکوفســکی ،از مواجهــه بــا آثــار آنــان میترســد .ایــن آثــار
آنـ ِ
میخواهنــد تــا عــادات زیباییشــناختی مخاطــب را بهچالــش
بکشــند ،تــا از ایــن رهگــذر ،آفرینش طــرح معناشــناختی مســتقل را
بــه او یــادآور شــوند .وحشــت نــه از محتوای اثــر ،که از فرم ،ســاختار،
ـارف آن برمیآیــد (احمــدی.)۴۰-۳۷ ،۱۳۹۰ ،
و شــیوهی بیــان نامتعـ ِ
بیانیهی سمبولیسـ ِـم ادبی ،که بنیادی از ذهنیت رومانتیسیسم
را در خود دارد ،بهسال  ۱۸۸۶در پاریس انتشار یافت .طرفداران آن ،با
شعار "هنر برای هنر" بهمنزلهی شیوهای از زندگی ،میخواستند
معرفی ِ
تــا هنــر را از خصوصیــت ســودا گرانه پــا ک ســازند .در تقابــل بــا اهداف
طبیعتمحــور امپرسیونیســم و اصــول عینیبــاور ِرئالیســم ،نهضــت
فوق ،که واقعیت ِصرف را چونان چیزی ُخرد خوار می َ
شمارد ،پای به
ی برآمدی
عرصهی هستی نهاد( .)Gardner, 2014, 341-386بهمثابه ِ
ی موجــود در هنـ ِـر روشــنگری ،یعنــی ِنئوکالسیسیســم،
از ســه نحل ـه ِ
گرایی
رومانتیسیســم ،و پوزیتیویســم ،و هم
چنین وا کنشــی به تاریخ ِ
ُ
فرهنگســتانی ســدهی نوزدهم ،نهضت آر نوو قد برافراشت و بر مبنای
ُ
نظریههــای اجتماعــی و زیباییشــناختی بالیــد .معمــاری آر نــوو نیز،
مابیــن ســالهای  ۱۹۲۰تــا  ۱۹۳۰جلوهگریهــا نمــود .شــیوهی آنتونــی
ً
طراح این ســبک ب هشــمار میآیــد ،عمدتا به
گائــودی ،کــه خالقترین ِ
جریان احیای گوتیک تعلق میگیرد .معمار اســپانیایی ،با مختصاتی
تندیسوارانه بهکار میپرداخت و روش معماری-تندیسگری را متبلور
ُ
میســاخت .اصــول آر نــوو عبارتانــد از :عــدم ســنتگرایی ،انتقــاد از
مکتبهــای تقلیــدی ،توجه به َ
صــور نوین ،درنظرداشــتن روح زمان،
و اشــتیاق به تولید آثار جدید .ویژگی عمدهی آن ،کاربســت تزیینات
نقوش پیچو تابدار گیاهی است.
رانحنای نامتقارن ،با الهام از
ُپ
ِ
ِ
بهمثابهی جنبشــی منتج از سمبولیسم ،فوویسم با ویژگیهایی
ـای
ـادگی فــرم و نظاممنــدی بیــان پدیــدار گشــت .فووهـ ِ
چــون سـ ِ
رویگــردان از واقعیــت عینــی ،در نقاشــی خویــش ،رنــگ و ترکیب را بر
جایگاه موضوع نشــاندند .ا کسپرسیونیســم که بین ســالهای ۱۹۰۵
تــا  ۱۹۲۰اســتیال داشــت ،بــا تأثیرپذیــری از فوویســم ،بــر احساســات
شــخصی در مواجهــه بــا موقعیــت وجودی انســانی توجه نمــود ،و با
17
نمایش شکلشــکنی 16یا دفرماســیون ،بهستایش زشــتی پرداخت
معماران ملهم از سبک
( .)Arnason & Mansfield, 2013, 90-98از
ِ
ندل ِســن ،شایســتهی اعتناســت .او پــس از جنــگ
فــوقِ ،اریــک ِم ِ
ْ
ـرج آینشــتاین را بــا خصوصیاتــی منحصــر بهفرد
نخســت جهانــی ،بـ ِ
اجــرا کــرد .در نمــای بیرونــی ایــن بنــا ،بــه پیوســتگی و حرکت اشــاره
میشــود ،پنجرهها بر ِگرد گوش ـههای نیمدایره میپیچند و پلهها در
جهــت ورودی غارماننــد پیش می َر َوند ،تا که دسـ ِـت آخــر ،نمونهای
چش ـمنواز از معماری-تندیســگری را بهنمایــش درآورنــد .معمــاری
ا کسپرسیونیســتی تمایــل دارد تــا عملکــرد را ،بهخاطر برخــورداری از

امــکان ارائهی ســخن شــخصی هنرمنــد ،نادیــده َ
انگارد ،و بــا ترکیب
ابتــکاری احجام ،بیانی انتزاعی از ارزشهای نهفته در آن را بهتصویر
بکشــد .نتیجــهی عملی کار ،پوشــانیدن ردای فاخــر تندیسواری بر
قامت رعنای معماری است.
برجســتهترین جنبــش مدرنیســتی در هنــر کــه زیرمجموعههای
بســیاری از آن منشــعب شــدهاند ،کوبیســم اســت .در ایــن ســبک،
کلیــت بهمنزلــهی نظــام بســتهای از قراردادهــا ،تقــدس پیشــین را از
دســت داده ،و هنرمند با کاربست ِش ِگردهای پستامپرسیونیستی،
آن را به اجزای دلخواه خود تجزیه میکند .این تجربه ،قرابتی غریب
بــا تقلیل پدیدارشــناختی ،و مباحــث مرتبط با شــناخت بیمیانجی
و رهــا از هرگونــه ّ
تعینهــای تحمیلــی از چیزهــا مییابــد (احمــدی،
ُ
 .)۳۷ ،۱۳۹۰تــا  ،۱۹۱۰پابلــو پیکاســو و ژرژ بــرا ک ،ایــن قالــب هنــری را
بــا کشــف نــوع جدیــدی از فضــای تصویــری ،و بــر پایهی شــکلهای
ســاده و زاویهی دید جابه َ
جاشــونده ،پی افکندنــد .این نهضت ،که
نظیر فوتوریسم ،کانسترا کتیویسم ،پوریسم،
بنمایه ِ
ی ســبکهایی ِ
و ِد ْستایل قرار گرفت ،با ابداع همزمانی متباین با ترکیببندی کامل
رنســانس و تصور فضایی ســه ُبعدی آن ،که بر هندســهی اقلیدســی
اســتوار بــود ،انســجام ترســیم را از بین ُبــرد و انتزاع را بر مســند توجه
نشـ�اند ( .)Gardner, 2014, 393-397بهعالوه ،کوبیسم با گسست از
جهت نظارهگری ،عامــل زمان را به هنرهای دیداری
نقط ـهای واحد ِ
افــزود .بدینترتیــب ،با برآمیختن چشــماندازباوری نیچهای با اصل
هایزن ِبرگیِ ،قســمی اندیشــهی انتقــادی را پدید آورد.
عدم
ِ
قطعیت ِ
جدا از نگرش تندیسگرایانهای که پیامد غیرمستقیم این نهضت در
َ
معماری است ،تجزیهی احجام به اشکال اصلی هندسه نیز ،ویژگی
مشترک آنها میگردد.
مارینتی با تأ كید بر اینکه جهان توسط امر
در  ،۱۹۰۹فیلیپو توماسو ِ
زیباییشناختی جدیدی بهنام ســرعت ،غنای فزونتری یافته است،
فوتوریسم برخاسته از صنعت را با دستور کاری اجتماعی-سیاسی ،در
میــان ایتالیا بنیان نهادِ .پیــروان آن ،با الهام از مضامین تکنولوژیکی،
ســعی در نمایش ایســتای فرمهای پویا داشتند و در این راستا ،ابتدا از
تمهیدات کوبیســتی که از عالئقشان بهشمار میآمد ،کار را آغاز کردند
و ســپس ،کوشــیدند تا حس حرکــت را بــدان ترکیببندیها بیفزایند.
نکــه ســاختمان مشــخصی در ایــن ســبک بهاجــرا درنیامــده ،اما
بــا ای 
طر حهای پیشــنهادی نمایندگان آن نگاه تندیسوار به معماری را ،از
رهگــذر بــازی با احجام و آفرینــش فرمهای فعــال بازمیتابانند .با طرد
رهیافتــی که هنر را در خدمت یک هدف مفید اجتماعی میدانســت،
و همچنین ،پیشــنهاد هنــر انتزاعی نابــی که نشــاندهندهی ماهیت
پیکار پیشین
فناورانهی مدرن باشد ،کانسترا کتیویسم در  ١٩١٣پای به ِ
گذاشت .یكی از اولین ساختمانها و نیز نماد این سبك ،بنای یادبود
بینالملل ســوم با طراحی والدیمیر تاتلین است ،که با فرمی مارپیچ و
متکی به ساختاری مهندسی ،احداث گش��ت (Chilvers et al., 1994,
معماری کانسترا کتیویستی ،چونان
نظریات
 .)116امروزه ،بســیاری از
ِ
ِ
گذاردن ساختار ،تأسیسات ،و سیرکوالسیون ،و
تبلور تکنولوژی ،نمایان
ِ
ِ
ی ِ -تک،
معماران ها 
ِ
های
نیز پرهیز از هرگونه تزیینات ،در نقشهاندازی ِ
کــه گونهای زیباییشناسـ ِـی صنعتی را بهرخ میکشــند و گاهی هم ِنئو
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اثربخشی سبکهای ُهنری پس از سدهی بیستم بر معماری تندیسوار
معاصر

فوتوریست خوانده میشوند ،حاضر است .از این منظر ،باید گفت که
های
کانسترا کتیویستها ساختمان را به ِ
سان تندیسی برآمده از مؤلفه ِ
چشم مردمان مینهادند.
پیش ِ
سازهای و تأسیساتیِ ،
ْ
گروهــی از هنرمنــدان و معمــاران هلنــدی ،بــا عنــوان ِد ســتایل،
در  ۱۹۱۷در الیـ ِـدن ِگ ِردهــم آمدنــد تــا قوانین هماهنگــی قابل اطالق
بــر حیــات ،اجتمــاع ،و هنــر را بجوینــد .آنــان هواخــواه تجریــد نــاب،
ســادهگرایی ،و جهانگســتری بودنــد و در ایــن مســیر ،تمامــی موارد
دس ـتاندرکار را بــه ضروریاتــی چند نظیــر فرم و رنگ فرومیکاســتند.
ْ
منزل
تنهــا ســاختمانی کــه قاطبهی اصول ِد ســتایل را بهکار بســتِ ،
قبیل
ـرودر اثـ ِـر ِگریت ِ
ریتفلــد شـ ِ
ِ
ریتفلد اســت .پــس از آن ،مســائلی از ِ
حذف
ـرد تزیینــات ،و
ِ
ی کالسیسیســتی ،طـ ِ
طراحـ ِـی رها از هندس ـه ِ
مؤلفههای تاریخی ،به ّ
مورد استفاده قرار گرفتند.
قوت در دیگر ابنیه ِ
ِ
ِنئوپالستیسیســم را پیت موندریان در راســتای نهضت پارسایانهی
ً
خود اصطالح کرد 18.این سبک ،با بهرهگیری از خطوط ِصرفا افقی و
های ۱۹۱۸
قائم ،ســطوح هندسی ســادهای را میآفریند.
مابین سال ِ
ِ
شارل-ادوارد ژا ِنره ،ملقب به لو کوربوزیه،
اوزنفان و
ِ
تا ِ ،۱۹۲۵آم ِدئی ِ
روح زمانه بــه هنرمند ،نابخواهی یا پوریســم را پی
بــا هــدف تلقیح ِ
ریختند .با دلبستگی به زیباییشناسی ماشینی ،آنان میپنداشتند
که کوبیســم راهاش را گم کرده و به ُهنری ســترون تبدیل شده است
( .)Janson, 2011, 1005-1014اوج ارتفــاع ایــن جنبــش را بایــد در
نظریات و دستاوردهای لوکوربوزیه رصد نمود .همچنین ،معیارهای
زیباییشــناختی مقبول در ِنئوپالستیسیســم ،کانسترا کتیویســم ،و
مکتــب ْ
باوهـ ْـاوس ،در پوریســم که نوعی حجممحوری اســت ،بیانی
تازه بهخود گرفت .آثار نهضت اخیر ،تأثیری به ِسزا در ساختمانهایی
که بهدنبال تداخل و سیالیت فضایی بودند ،بر جای نهاد.
در ابتــدای دهــهی  ۱۹۶۰و در تقابــل بــا عناصــر زیباییشــناختی
ســاختگیِ ،نئو بروتالیســم بهصورت وا کنشــی به معیارهای مدرنیسم
بینالملــل پیــش از جنــگ دوم جهانــی متحقق گشــت .این ســبک،
کــه عرص ـهی عمـ ِـل آن در معماری بهطرح رســید ،به ِقســمی ،حاصل
نکــه مناســباتی بــا جنبــش
ا کسپرسیونیســم انتزاعــی اســت ،کمــا ای 
هنرها و صنایع دســتی ،و هنر خام هم مییابد .از خصوصیات بارزش
میتوان صداقت و اخالق را ،بهمعنای نمایاندن عوامل ساختمانی و
تأ کید بر آنها ،نام ُبردِ .نئو بروتالیسم ،عالوه بر خشونت و گرانپیکری،
گرایــش بــه ابنی ـهی مجسمهســاختی دارد ،کــه در پــارهای مــوارد ،در
خدمـ�ت کیفیـ ِ�ت روسـ�تایی و بومـ�ی قـ�رار میگیـ�رد (Watkin, 2005,
ـتی نهفتــه در پــس آشــکارگی مصالــح
 .)652ویژگیهایــی چــون روراسـ ِ
نتراشــیده ،پرهیــز از پرداخت ،و نفرت از آســایش ،بــه ویرانگرانهترین
آلیســن و پیتــر ْسمیت ِســن حاضرنــد.
شــکل ممکــن در کارهــای ِ

 .۳مدرنیسم معمارانه :تکگویی اقتصادمحور
معماری مدرنیستی ،در حدود نیمسده ،توانست نحوهی نگرش
جامعــه نســبت بــه جهــان را ِدگرگــون ســازد .ایــن مهــم ،بهمیانجــی
دو ســازوکار مکمــل فراهــم آمــد :یــک .امتنــاع از تقلیــد موازیـ ِـن
زیباییشــناختی پیشــین و حــذف کامـ ِـل تزیینــات .دو .پیدایــش

مصالــح جدیــد .اولین مــورد ،به ایجــاد احجامی خالــص و فضاهایی
ساختار شفاف و دهانههای
ســیال یاری رساند ،و دومی ،ابنیهای با
ِ
سـ ُـترگ آفریــد .ســبک فوق به مــردم وعده داد تا در دنیــای هماره در
بزنــگاه دو جنــگ خانمانبرانداز ،کمــال و آزادی
معــرض تهدیــد ،در
ِ
انسانی را پاس بدارد و برای حفظ ارزشهای مدنی ،از هیچ کوششی
َ
دریغ ن َورزد .لو کوربوزیه ،چونان نمایندهی حتمی کنش مدرنیستی
ســعی مســتمر در راســتای گسســت از گذشــتهها ،در
در معماری ،با
ِ
معماری جدید میگوید:
سوی یک
ِ
به ِ
"هواپیما محصول گزینش دقیق است .درس هواپیما در منطقی
قرار میگیرد که بر بیان مسأله و ِادرا ک آن حا کم است .مسألهی
خانــه هنوز مطرح نشــده اســت .بــا اینوصــف ،معیارهایی برای
خانهی مسکونی وجود دارد .ماشینآالت ،در خود ،حاوی عامل
اقتصادنــد ،کــه از ایــن طریــق بهســوی انتخاب ســوق میدهند.
برای زیستن" (.)Le Corbusier, 1986, 4
خانه ،ماشینی است ِ
تولیــد انبــوه» از همــان کتــاب ،معمــار
در قطع ـهی «خانههــای
ِ
ُ
سوئیسی-فرانســوی نتیجــه میگیــرد کــه ا گــر همهی مفاهیــم مرده
دربــارهی خانــه را از قلبهــا و ذهنهــای خــود بزداییم و به پرســش
از دیدگاهــی انتقــادی و عینــی بنگریم ،بــه "خانه-ماشــین" خواهیم
مفهوم نوپدید معادل اســت با زیبایی وســایل و
رســید .زیبایی این
ِ
جســتار
هســتیمان را همراهی میکنند .در انتهای
ابزار کارآمدی که
ِ
ِ
َ
«تذکر سوم :پالن» ،او بهسان ا َبرقهرمانی راهبلد مینویسد:
ِ
شــرایط اجتماعــی
"مــا در برهــهای از بازســازی و ســازگاری بــا
ِ
دورزدن ایــن ِکیــپ
و اقتصــادی تــازهای زندگــی میکنیــم .بــا
ِ
جدیــد پیش چشــم مــا ،خط عظیم ســنت را
هــورن ،19افقهــای
ِ
تثبیت
هــای رایــج و
تنهــا بهواســطهی اصــاح تمام
ِ
وکمــال روش ِ
ِ
شــالودهای نــو بــرای ساختوســاز ،کــه اســتوار بــر منطــق باشــد،
بازخواهنــد یافــت .در معمــاری ،مبانــی قدیمــی ساختوســاز
ُمردهاند" (.)Ibid, 63
نگرش لو کوربوزیه با محوریت ماشینیسم ،به نوعی مینیمالیسم
کارکردمــدار منجــر میشــود ،کــه فــار غ از حاجــات پیچیــدهی یــک
پــروژهی ســاختمانی ،جلــوهی فرمــی معمــاری مــدرن را متجلــی
گزینــش
میســازد .در آغازههــای مدرنیســم ،طراحــان بــا وجــود
ِ
راههایــی گونا گون و حتی جدل با یکدیگر ،بهطور معمول ،افقهای
بینــی ســنتی را مــردود
معرفتشــناختی و زیبایی
شــناختی جهان ِ
ِ
َ
دانســته ،و برخالف اســاف قرون وسطاییشــان که در پی همســازی
روح زمانــهی
روح قدســی بودنــد ،کوشــیدند تــا بــه هماهنگــی بــا ِ
بــا ِ
بهارث ُبــرده از فلســفهی اروپایــی ســدهی نوزدهــم برســند .آنــان که
انقالب صنعتی را ارج مینهادند،
تأمل بر مباحث مهندســی متأثر از
ِ
ـتن عناصــر معماری ،اســتفاده از فرمهای ســاده ،گونهای
در فروکاسـ ِ
َ
ایجاز ،و نیز گریز از تزیینات ،رویهای مشترک را بهتصویر میکشیدند.
قاعــدهی "یــا ایــن ،یا آن" ،کــه متضمن ِقســمی طرد و حذف اســت،
مشــخصهای از آن معماری بهحساب میآید" .ساختن" و "خواستن
کارکــرد" در معمــاری را میتوان بــا مفهوم "داللت نهایی داشــتن" در
فلسفه مقایسه نمود (احمدی .)۴۱ ،۱۳۷۲ ،دستیابی به سادهترین
فرم ،بهتعبیری ،فراچنگآوردن مقتدرترین حضور معنا هم هســت؛
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ایدئولوژی همسانخواه مدرنیسم افتد.
آنچنانکه بتواند مقبول ِ
بهتدریج ،در اواخر مدرنیســم معمارانــه ،عالقه به تندیسگرایی،
تنوعــی اساســی بــه فرمهای سرراسـ ِـت مــدرن ارزانی داشــت .فرانک
ی گو ِگنهایـ ِـم نیویورک
لویــد رایت ،آخرین شـ
ـاهکار خود یعنــی موزه ِ
ِ
را بهصــورت مجســمهای ّ
دوار ســاخت .لو كوربوزیه ،پــس از هفتمین
کنگــرهی بینالمللــی معمــاران مــدرن ،20موســوم بــه "ســیام" ،در
 ۱۹۴۹کــه بــرای اولیــن بار بــه موضوع زیبایــی میپرداخــت ،از عقاید
قبلـ ِـی خود دســت شســت ،و بهجــای تکیه بر یــک معمــاری انتزاعی
ِصــرف و طراحــی مکعبهــای نــاب ،بــا آفرینــش کلیســای نوتــره دام
ـان فرانســه ،به مجســمههایی
دو ئــو ،بهمعنــای مریـ ِـم رفیع ،در رنشـ ِ
کلیساهای باروک
احســاسگرایانه تمایل نشــان داد .از زمان آخرین
ِ
در دو ســدهی پیشتــر ،کمتــر ســاختمان کلیســایی مهمــی احداث
ـام نوتــره دام دو ئــو بهســال ،۱۹۵۵
شــده بــود .بنابرایــن ،پــس از اتمـ ِ
بنیادین وجودی ،دوباره احیاء گردید .این بنا ،هم
عالقــه بــه معانی
ِ
پناهگاه است هم فرمی گشوده و آغوشی باز برای استقبال از زائران؛
یکــه درون دیوارهای ســنگین و حفاظتکننــدهاش ،رازی نهان
گوی 
اســت .فضای داخلی بهمدد ســه برجی که قد برافراشــتهاند تا نور را
جهت عمودی دارد.
به داخل راه دهند ،اشارهای به ِ
ـارین ِن
کان امریکایــیِ ،ارو سـ ِ
نــام معمــاران دیگــری ماننــد لویــی ِ
اوتســان دانمارکی ،را میتــوان بهعنوان طالیهداران
فنالندی ،و یورن
ِ
سان نوظهور بهمیان َآورد .آنان با پیشچشمنهادن
ه
معماری مجسم
ِ
ِ
تبعیت فرم از کارکرد ،دوران گذار میان معماری مدرنیستی
عدم
ِ
ایدهی ِ
َ
و پسامدرنیســتی را همــوار ســاختند .نا گفتــه نمانــد کــه طراحــان
ســاختمانهای تندی ـسوار ،بتــن را چونــان خمیــر مجسمهســازی،
مــادهای بســیار مناســب در راســتای پدیــدآوردن ابنیــهی بدیــع
درمییابند .پس از جنگ نخســت جهانــی ،تصور میرفت که بتوان با
رد هرگونه مناسباتی با گذشته ،ترکیببندیهای تازهای ایجاد نمود،
اما مســیر رخدادها ،رخنهای در خیال خاطی نهاد و امکانپذیری آن
را منتفــی اعــام داشــت .از اواخ ِــر دهــهی  ،۱۹۶۰معمــاران در راســتای
مقصود حرفهی خویش ،دوباره شــروع کردند به طرح پرسش
احیای
ِ
پیرامــون بافــت ،تاریــخ ،ســنت ،و فــرم .در بلندمــدت ،اعتــراض علیه
معماری مدرنیســتی در امریکا شــکل گرفت و جنبشی جهانی در اروپا
ِ
مدرنیسم بینالملل
گسترش
بر
توانستند
سرانجام
که
تا
یافت،
تکامل
ِ
مهار بزنند.

 .۴اســــــلوبهای پســــــامدرن :ذهنیگرایــــــی/
کثرتمداری /نسبیباوری
جهـ ِـد جـ ّـدی جنبــش مــدرن جهــت متحولســاختن انســان ،با
تأ کیــد بــر انقــاب ســاختمانی و نابــودی حافظ ـهی تاریخــی ،او را با
ِاعمــال خشــونت علیـ ِـه حرمت و هویتش تهدید نمــود .از وا کنش به
مکتــب کارکردمــداری اولیــه کــه تنوع در حالــت بنا را بهنــدرت مجاز
میشــمرد ،پلورالیســم بهقصــد شخصیتســازی فــردی در مکانها
و ســاختمانها ،بــر پای ـهی کثــرت الگوهــای ســازماندهی فضایــی،
زاده شــد .زمینهگرایــی ،بهمعنــای التفــات بــه عوامــل جغرافیایــی

و نیــز زمین ـهی تاریخــی و فرهنگــی ،طــی نخســتین مراحــل ظهــور
دوم ســدهی بیســتم،
جنبــش مــدرن مغفــول ماند ،امــا در نیمهی ِ
رغبتــی غریب نســبت به ایــدهی "بازگشــت به خانه" بهطرح رســید.
تحول معماری مدرنیســتی باید
ـض موجود در ِســیر
ِ
در توضیــح تناقـ ِ
گفــت کــه اندیشــهی رایــت مبنــی بــر ویراننمــودن جعبــه ،دســت
معــرف فضا بدل
عناصــر عملکردی
اســکلت فنی از
آخــر ،بــه جدایی
ِ
ِ
ِ
تصور ابنیــه در قالب جعبههایی ســاده
گشــت ،که خــود ،دوباره بــه
ِ
انجامید .البته ،تفاوتی اساســی در میان است؛ جعبههای پیشین،
موجوداتــی ایســتا حــاوی مجموعــهای از اتاقهــای مجــزا بودند که
پــان آزاد را
ـار هــم مینشســتند ،در حالیکــه جعبههــای اخیــرِ ،
کنـ ِ
بهنمایـ�ش مینهنـ�د ( .)Norberg-Schulz, 1975, 389-426هــدف
پلورالیســم ،که بهتدریج جای خود را باز میکرد ،این بود که تمامی
یافتههای معنادار آدمی را ،به ِقسمی ّ
َ
بگذارد.
بالقوه ،در دسترس او
ِ
اینچنیــن ،التقاطگرایــی برآمده از نوســتالژی ،رجوع بــه تاریخ را در
اولویت نخست طراحان قرار داد.
مدرنیسم با افسونزدایی از اسطورههای قدیمی ،راه را بر رهایی
معناشــناختی آدمی گشود .رفتهرفته اما ،با مشروعیتبخشی ِصرف
َ
قطعیت علمی بهمثابهی ا َب ِرروایتی تازهوارد ،صورتبندی خود را
به
ِ
بر پایهی آن مستحکم نمود .در ادامه ،پسامدرنیسم به انکار تمامی
برنامهها و نقشههای روشنگری همت گمارده ،و آسیبشناسیهای
مــرگ مدرنیســم میانگارد.
جهــان مــدرن را
بهعملآمــده از
ناقــوس ِ
ِ
ِ
عقالنیت ابزاری-استرا ِتژیک
گران پسامدرن ،که
ِ
نظام اندیشگی تأمل ِ
ِ
مدرن را زیر ســؤال می َب َرند ،سرشــار اســت از سازشــی مابین تفکرات
مشــترک شناختشناســی
هاید ِگر ،با وجه
ِ
فردریــش نیچــه و مارتیــن ِ
طــرد ِخ َــر ِد محاســبهگر بهمنزلــهی بنیادیتریــن ابــزار
مبتنــی بــر
ِ
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ـتحصال معرفت .در فرهنگ نسبیباور پسامدرن ،اسطورههای
اسـ
ِ
کالن مدرن ،جای خود را با حکایتهای محلی
فرا گیــر و ِروایتهای ِ
و انگارههای محدود تعویض کردهاند.
منــش کارکردمــدار و پیوســتگی
معمــاری و شهرســازی ،بهدلیــل
ِ
بــه نیازهــای هــرروزهی زندگی ،بحــث دربــاب نقصانهــای مدرنیته
ســخن پسامدرن وا کنشی خوشــایند نشان دادند.
را گشــودند ،و به
ِ
در معمــاری دهههــای ۶۰و  ۷۰از ســدهی بیســتم ،طراحانــی چــون
رابــرت ِونتــوری ،جیمــز ْس ِــترلینگ ،و چارلــز ِجنکــس ،بــر آن شــدند
تــا از ســادگی و نمادگریــزی مدرنیســم معمارانــه فاصلــه گرفتــه ،و در
عصر کالســیک هم داشــته
عیــن تــداوم تکنولوژیک آن ،بازگشــتی به ِ
تزییــن فــار غ از کارایــی را تجربه نماینــد .معماری
باشــند و مؤلفــهی
ِ
مدرنیســتی بــا بهرهگیــری از فنــاوری و ســاختمایههای پیشــرفته،
بــر بدعــت و الگوشــکنی ابتنــاء داشــت؛ وانگهــی ،بهمحــض پذیرایی
ُ
کم ماهیت مدرنیته کــه نوخواهی مدام
چارچوبــی متعین ،بنــا به ح ِ
رغــم آنکــه
و خودانتقــادی مســتمر را میطلبــد ،بهکنــاری رفــت .به ِ
زحمــت مباحثه پیرامون خاســتگاههای اندیشــگی معماری
ِجنکــز،
ِ
جوزف هادنات
پســامدرن را بر دوش کشــید ،اما اولین بار در ِ ،1945
ی پســامدرن» ،از این اصطالح اســتفاده
در مقالهای با عنوان «خانه ِ
طراحی انســانگرا ،و همچنین ،انتقاد از
کرد ،و به دفاع از ارزشهای
ِ
والتر گروپیــوس پرداخت .بعدها در  ،۱۹۶۶نیکوالس
ـازل
صنعتی ِ
منـ ِ
ِ
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اثربخشی سبکهای ُهنری پس از سدهی بیستم بر معماری تندیسوار
معاصر

ـرزنش ســاختمانهای
ِپوز ِنــز نیــز در یورشــی بــر پادپیشــگامان ،با سـ
ِ
ُ
تزیین��ات تندی��سوار ،آن واژه را ب��هکار ب��رد (& Mallgrave
آراس��ته ب��ه
ِ
.)Goodman, 2011, 53
ً
گردان کان ،ســبک بینالملــل را کامــا فرونهــاد و
ِونتــوری ،از شــا
ِ
ـای آن ،اعتقــاد به زمینهگرایی را برگرفت .در این نگره ،هر بنایی
بهجـ ِ
میبایســت بــر مبنای بافتهــا و رهیافتهــای فرهنگــی ،اجتماعی،
اس��تقرار خود طراحی شود (Venturi, 2002,
محل
ِ
تاریخی و کالبدی ِ
ّ
 .)9-16اینســان ،توجه به هویت جمعی تعینیافته در کالبد ابنیه،
معمار امریکایی
دوباره بهمیدان نظر و عمل معماری میآید .بهواقع،
ِ
کــه تحــت تأثیـ ِـر نهضـ ِـت ُهنری پــاپ آرت با تکیــه بر فرهنــگ تودهای
قــرار داشــت ،بهجــای تکامل و کارایــی ،ارتباط و معناهــای چندگانه
ـداف بنیــادی ساختوســاز برشــمرد .همــراه معمــاری
را چونــان اهـ ِ
پلورالیســتی پس ـتمدرن که رمزگانــی دوگانه را از بهـ ِـر ابهام و مطایبه
بهکار میگیرد ،چندمعنایی را بهنمایش می َ
گذارد ،و زیباییشناســی
َ
ناهمســازی را بازمیتابانــد ،شــیوهی هایِ -تــک از ده ـهی  ،۱۹۷۰بــا
عنایــت به تکنولــوژی ،بهــره َوری ،و بینش پوزیتیویســتی بهمنصهی
مانند ســانتیا گو کاال تــراوا ،بــا بیــان
ظهــور رســید .کارهــای اســکلت ِ
ـمار این
بیبدیــل ســازهگرایانه و ا کسپرسیونیســتی ،را میتوان در شـ ِ
َ
ـراح
خیــزش آورد .بهعنــوان مثــال ،در تــاالر اجتماعــات ِت ِنریــف ،طـ ِ
ـاخت فرمی تماشایی
اســپانیایی ،فناوری را ،تمامقد ،در خدمت سـ ِ
ـس معمارانهای بس
ب ـهکار میگیرد .ارمغان این امر ِ
برای شــهر ،تندیـ ِ
عظیم و محتشم است.
َ
آیزنمن جنبش جدیدی در معماری موسوم
ـال  ،۱۹۸۲پیتر ِ
بهسـ ِ
به دیکانسترا کتیویسم را ابداع کرد و تصریح نمود که در دنیای این
روزهــا ،ابنیه هدایــت محتوایی خویش را از دســت دادهانــد .نا گفته
َ
مباحث تأملورزانهای را
نمانــد که معمار امریکایی ،از ده ـهی ۱۹۶۰
ِ
در باب مناسبات فلسفه با معماری بهطرح رسانده بود؛ از آن جمله،
ـون زبانشناســی با ارجاع به آرای نوآم چامســکی.
بحثهایــی پیرامـ ِ
ـار دیگــری ،آشــکارا از تمامــی مفاهیـ ِـم
ـ
معم
ـر
ـ
ه
آیز َنمــن ،بیــش از
ِ
ِ
زیباییشــناختی معمــاری و شــالودههای تاریخــی آن فاصله گرفت.
مبانی نظری دیکانسترا کتیویسم ،برآمده از اندیشههای ژا ک ِدریدا
افق داللتهای متفاوت از
تافیزیک حضور ،و
پیرامــون انکار ِم
ِ
ِ
وجود ِ
متنــی واحد اســت .یکی از ابنی ـهی دیدهنواز در ایــن نحلهی فکری،
َ
ـرح فرانک
کــه بســیاری از درونمایههــای آن را پدیــدار میگرداند ،طـ ِ
هایم بیلبائو است .در این اثر که سازه تابعی
ِگری برای موزهی گو ِگن ِ
اســت از فرم و پوشــش تیتانیومی دیوار ضمانتی است بر استفادهی
صدساله از ساختمان ،معماری ُ
سمت فضای سه ُبعدی
دوبعدی به ِ
ســیال گرایــش یافتــه اســت .بــا کاربســت ســاختمایههای مطلــوب،
ـمت صنعتی
معمــار به
احداث مجســمهای برجســته در ورودی قسـ ِ
ِ
شهر نائل آمده است.
ـار سوئیسی-فرانس ـ ـ ـ ــوی حلقـ ـ ـ ـ ـهی
ـ
ـ
ـ
ـ
معم
ـی،
ِبرن ـ ـ ــــار چوم ـ ـ ـ ـ
ِ
بین ف ـ ـ ـ ــرم با عملکردهای
دیکانسترا کتیویس ـ ـ ـ ــم ،رابطهی ثابتی ِ
میشل
داخل آن نمیبیند ،و با
ساز ِ
ِ
آثار دوران ِ
ارجاعات بس ـ ـ ـ ــیار به ِ
ِ
َ
22
َ
مفهوم انفصال اساس ـ ـ ـ ــی را ،ک ـ ـ ـ ــه در ر و ِند معماری حاضر
فوکو،
ِ
رقابت طراحی پارک دو
است ،بهبررسی میگیرد .بهسال  ،۱۹۸۲او
ِ

کاربست ش ـ ـ ـ ــبکههای منطبق بر یکدیگر از سه
ویلت را ُبرد ،و با
ِ
ال ِ
متن بازی را که قابلیت
سامانهی
ِ
مستقل نقاط ،خطوط ،و سطوحِ ،
گسترش دارد ،بهمنصهی ظهور رساند .چومی با بالیدن از خا ِک
مباحث دیکانسترا کتیویستی ِدریدا ،و نیز ،آموزههای
حاصلخیز
ِ
ِ
خلق تجربهی فضایی متفاوتی دست میزند
به
فوکو،
ی
ضدسوژه
ِ
ِ
َ َ 23
نظم نامتعارف تازهای پدید میآورد (Fontana-Giusti, 2013,
و ِ
طور خالصه ،از ویژگیهای این سبک میتوان فقدان
 .)33-51به ِ
عدم ســـــــــودمندی
تقارن ،ابهام ،ایهام ،بیثباتی ،چندمعنایی ،و ِ
فرم
بیشتر
ها،
ت
را برشمرد .با توجه به اینکه دیکانسترا کتیویس
ِ
مرسوم زیباییشناختی
مفاهیم
فضایی بنا را با بهچالشکشیدن
ِ
ِ
و انتظامبخش ـ ـ ـ ــی هدف قرار میدهند ،بنابراین ،میتوان اذعان
آثار آنان با نوعی معماری-تندیســـــــــگری نوآورانه
داش ـ ـ ـ ــت که در ِ
مواجه هستیم.
َ
معمــاران دیگــری
اتفــاق
آیزنمــن به ِ
ِ
از اوایـ ِـل دهــهی ِ ،۱۹۹۰
ســبک فولدینــگ را بــا بهرهگیــری از
همچــون ِگــری و زاهــا حدیــد،
ِ
ُ
ُ
بــاب افقیگرایــی مطــرح ســاخت .دلوز،
دیدگاههــای ژیــل دلــوز در ِ
ُ
هماننــد او ،بــر ســاختارگرایی خــرده میگیــرد و تــا
پیــش از ِدریــدا و
ِ
رازگونگــی زبــان نزدیــک میشــود.
منطــق واســازی و
حــدودی بــه
ِ
ِ
در بخــش وســیعی از کارهایــش ،فیلســوف فرانســوی بــه خوانــش
تاریـ ِـخ فلســفهی غــرب میپردازد ،و بــا ِقســمی نفی قاطعانــه ،تفکر
دیا ِلکتیکــی و ِخــرد مدرن را ،مورد انتقــاد قرار میدهد .او در هزاران
ـطح صــاف :ســرمایهداری و شــیزوفرنی ،بــا همراهــی فلیکــس
سـ ِ
24
یونانی ""rhiza
گاتــاری ،مفهــوم "ریــزوم " یا ســاقهزمینی را ،با تبــار
ِ
بهمعنــای ریشــه ،از زیستشناســی میســتاند ،و چونــان نمایانگــر
وضعیــت پســامدرن و نمــادی از چندگانگــی ،تفــاوت ،و شــدن ،در
َ
س��خن فلس��فی میگنجان��د (.)Deleuze et Guattari, 2005, 7-25
در سالهای اخیر ،استعارهی ریزوم از سوی بسیاری از اندیشگران
پذیرفتــه شــده اســت ،آنچنانکــه شــاید مشــهورترین اســتعارهی
ادبیــات پساســاختارگرا باشــد .موضوع اصلی کتاب فــوق ،هراس از
جهان اســت ،و از این منظر ،آثار کی ِیر کهگور را بهخاطر میآورد.
ســاختمانهای سبک فولدینگ ،پیچیدگی را با وحدت یا تقابل
نشــان نمیدهنــد ،بلکــه بهصــورت انعطافپذیــر ،گونا گونیهــای
مختلــف را درهــم میآمیزنــد .خوانشهــای معمارانــه از اندیشــهی
ُ
نســر ،تمایل داشــتند تا فلســفهی او را با
دلــوز ،بهگمــان دا گالس ْس ِپ ِ
تعصبــی چشــمگیر ،خاصه در مخالفت با نوشــتههای مارکسیســتی،
برنگرنــد ،آنچنانکــه جنبههــای سیاســی-اقتصادی گرانبهایــی
را ،کــه فوکــو بهدرســتی آنهــا را دریافتــه بــود ،نادیــده میانگاشــتند.
دفتــر بیگانه ،25در ابتــدا مفاهیمی
بهعنــوان مثال ،شــرکت معماران
ِ
ُ
را بهمنظــور کاربســت فضایــی ،از آثــار دلــوز و گاتاری اســتخراج کرد و
برگرفتن
التفاتی به معضلهای سیاســی نشــان نداد .در ادامه اما ،با
ِ
مطمــح نظر نهاد
تأویلــی فوکویی ،نقش سیاســی ســاختمانها را نیز
ِ
گماتیســت ایــن شــرکت در
طراحــان پرا
(.)Spencer, 2011, 9-21
ِ
ِ
لنگرگاه اوسانباشــی،
ی "بنــدر بینالمللی یوکوهاما" ،واقع در
ِ
پایان ـه ِ
ضددکارتی را با کارکردهای اجتماعی پیوند زدند و ترکیبی
مختصات ِ
معماران
کــه
ن
آ
رغــم
ه
ب
آوردنــد.
فراهــم
را
محلــی
و
جهانــی
از شــرایط
ِ
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ـارت دیکانسترا کتیویستها را در
دلبســته به
سبک فولدینگ ،جسـ ِ
ِ
متالشیساختن هندس ـهی ساختمان نداشتند ،اما با تکیه بر خلق
فضاهــای ُدلــوزی و اســتفاده از منحنیهــای نــرم و ســیال ،فرمهای
بیسابقهای را آفریدند.
ـرن گذشــته ،معمــاری با بهرهگیــری از تفکــرات تازهی
در اواخـ ِـر قـ ِ
ِعلمــی و فلســفی نظیــر نســبیتگرایی ،عــدم قطعیــت ،آشــفتگی ،و
ی
نظر لودویگ میــس فان ِدر روهه ِ
پیچیدگــی ،ســامان یافت .ا گر به ِ
ـس پسامدرنیســت،
مدرنیســت" ،کمتــر ،بیشــتر اســت" ،به ِ
نظر ِجنکـ ِ
"بیشــتر ،متفــاوت اســت" ،زیــرا همافزایـ ِـی دو مجموعــه ،همیشــه
پیشبینیپذیر نخواهد بود ( .)Jencks, 1997چهبسا بتوان گفت که
همهی اســلوبهای برجســتهی حاضر در دو دههی پایانی ســدهی
ـص تندیسوارانــه در معمــاری را برازنــده
بیســتم ،کاربسـ ِـت خصایـ ِ
میدانســتند .دلیــل ایــن امــر ،در عنایــت بیســابقهی معمــاران آن
فرم بدیع و ناآشــنا نهفته اســت؛ فرمی که
مقطع زمانی به مســألهی ِ
تاریخی خود را بهفراموشــی
میخواهــد تمامــی الحاقــات و ارجاعــات
ِ
ســپرده و بهشــکلی مســتقل و خودآییــن دســت بهعمــل بزنــد.
بدینترتیــب ،ا گــر از چش ـمانداز س ـهگانهی ویتروویوســی 26موضــوع
را برنگریــم ،بهنظــر میرســد کــه جایگاههــای ســخت "اســتحکام" و
"کارایــی" در خدمــت ایــن ایــدهی نا کالســیک پسازیباییشــناختی،
ی "زیبایی" ،قرار میگیرند.
بهمثابه ِ
پارامتریسیســم کــه در آن ،مجموع ـهای از متغیرها در
ـی،
ـ
بهتازگ
ِ
ُحکــم دادههــای ســاختمانی و روابــط مابینشــان ،دگرگونیهایی در

های ُهنری.
تصویر  -1مناسبات معماری-تندیسگری معاصر با نهضت ِ

فــرم فضایی نهایــی ایجاد مینمایند ،فرصــت آفرینشهای بدیعی را
فراهــم نموده اســت .بهواقع ،طراحی برآمده از برنامهنویســی ،نوعی
عقالنیــت عمیــق را بــهرخ میکشــد و زیباییشناســی الگوریتمــی را
َ
بهبــار مینشــاند .فار غ از اینکــه رویکرد فوق چندان وقعی به اقشــار
ی ضعف
آســیبپذیر جامعه نمینهد ،و البته که این موضوع ،نقطه ِ
بزرگــی بهشــمار می َر َود ،بــا اینحال ،دربــاب مقوالت مرتبــط با فرم،
ایدههای نابی را ارائه میدهد .زیستریختشناســی ،27با کاربســت
های طبیعی ،خاصه در بحث
مفاهیــم آزمودهی موجود در ســازواره ِ
پیرامــون بهینگــی ســاختار ،گونــهای معمــاری اســتعاری را فراچنگ
پارامتریسیسم و زیستریختشناسی،
می َآو َرد .از تلفیق دو سبک ِ
معماری بایودیجیتال حاصل میآید و با استفاده از امکانات نوظهور
رایان ـهای و مطالعــهی ِعلــم بایومی ِمتیــک ،به طر حافکنــی فرمهای
َ
پیچیده و تندیسوار یاری میرساند .از دیگر سرمشقهای ِسزاواری
که امروزه اهمیت بسیاری دارد ،جستار پایداری محیطی است .این
مبحث که در اخالق معماری نیز شایســتهی توجه اســت ،با التفاتی
فزاینده نســبت به مســایل روبهرشــد وابسته به زیســتبوم ،مطالب
نغــز و ُپرمغزی را مطرح میکند .الگوهای معماری پایدار در تالشاند
تــا در راســتای دســتیابی به اهــداف خود ،بــه کارکرد بنا بیــش از فرم
ظاهــری آن اولویــت بخشــند و ســاختمان را نــه بهمثابــهی تــودهای
تحمیلشــده بــه طبیعت ،کــه چونان عضــوی هماهنگ و ســازگار با
دیگر پدیدههای طبیعی برنگرند.
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معاصر

نتیجه
هنـ ِـر مدرنیســتی ،بــا اندیش ـهها و کنشهــای خــود در راســتای
بیــان واهم ـهی آدمی در جایگاه وجودی خودَ ،
یکســر به درانداختن
طر حهــای نــو اشــتغال ورزیــد و هر لحظه ،مســألهی بغرنــج جدیدی
را بــرای فیلســوفان و هنرمنــدان فراهــم آورد .معمــاری را نمیتــوان
ُ
ـری همزمــان بــا آن در نظــر گرفــت؛ چرا کــه
ّمتمایــز از آیینهــای هنـ ِ
علیــت دوگان ـهی برســاختگی و برســازندگیاش بــر مکاتـ ِـب ُهنــری،
هنر
در فراخنــای تاریــخ قابــل مشــاهده و بررســی اســت .با درآمــدن ِ
ـکل گذشته برجای نماند و
مدرن در
ِ
ضیافت معماری ،مجلس بهشـ ِ
توجه مضاعف
دگرگونیهایی شگرف و شگفت رخ نمود .یکی از آنهاِ ،
بــه ظهور مجسمهســاختی معماری از طریق تأ کیــد بر فرم بیرونی بنا
بــود .نگارنــدگان ایــن مقاله کوشــیدند تا مناســبات میــان نگرههای

ُهنــری پس از ســدهی بیســتم را بــا معمــاری تندیسوار واشــکافند.
تحلیلهــای انتقــادی تحقیق حاضر آشــکار میســازد کــه معماری-
تندیســگری معاصــر بــا شــاخههایی از دو نهضــت برآمــده از هنــر
روشــنگری ،یعنــی رومانتیسیســم و پوزیتیویســم ،پیوندهایی چند
مییابــد .بهواقــع ،ســبکهای الهامبخش ایــن ایده عبارتانــد از :آر
ُ
مشــتقات رومانتیسیسم،
نوو ،ا کسپرسیونیســم ،و ِنئو بروتالیسم از
ِ
مشــتقات
و همچنین ،کوبیســم ،فوتوریســم ،و کانسترا کتیویســم از
ِ
پوزیتیویسم .افزودنی است که معماری-تندیسگری بر خیزشهای
پســامدرنی نظیــر هایِ -تــک ،دیکانسترا کتیویســم ،فولدینــگ،
پارامتریسیســم ،زیستریختشناســی ،و نیــز بایودیجیتــال تأثرات
بهسزایی بر جای گذاشته است (تصویر .)۱

سپاسگزاری
نا گفته نماند که از توصیههای راهگشــا و الطاف نشــاطآور داوران بزرگوار رســاله ،جناب آقای دکتر عیسی حجت و جناب آقای دکتر یعقوب
نهایت امتنان حاصل است.
آژند ،که عبور از موانع مسیر را سادهتر کردند،
ِ

پینوشتها
1 BCE: before Common Era.
2 Mimesis.
 3برخــی اعتقــاد دارنــد کــه روایــت و نگهــداری افســانهها و خاطرههــای
حماســی ازلیانگاشته ،شــالودهی عصر کالسیک را میریزد .واسطهی استمرار
ِ
اســطورهها چیــزی نبــود جــز می ِمســیس ،کــه بــه انباشــت تجربههــا و انتقــال
تمامی قدرت
گنجینههــای فرهنگــی امکان میداد .در آن روزگار ،می ِمســیس،
ِ
را در اختیار داشــت ،بهنحویکه هرگونه ابتکار و نوآوری ،بیحرمتی بهحســاب
عبور می ِمســیس از مناســک مذهبی به اصطالحشناســی فلســفی در
میآمــدِ .
سدهی پنجم پ.د.م تحقق یافت ،آنجاییکه بار معنایی جدیدی نیز بهخود
گرفت :بازتولید جهان بیرونی.
4 εἶδος: eidos.
 5سوفیســتها ســخت مخالــف ایــن نگــره بودند .ســدهها بعدتــر در دوران
مــدرن ،اندیشــهورزانی چــون نیچــه ،دوبــاره بــه دیدگاههــای سوفســطاییان
طــرح موضوعاتی
پیرامــون
ِ
حقیقــت ذهنــی ،نســبی ،و چندگانــه رســیدند و بــا ِ
بدیع ،پایههای پســامدرنیته را برافراشــتند .بهباور نیچهی ِرند ،افالطونگرایی
فوق محســوس میداند و به هنــر ،بهدلیل آنکه بر خطا
کــه ّحقیقت را معقولی ِ
توهــم مبتنــی اســت ،روی خــوش نشــان نمیدهــد ،شــکل اولیهای اســت از
و
نیهیلیسم و خصومت با زندگی.
 6در ســدههای نخســت مســیحی ،عامــل تــازهای ســر َ
بــرآورد :ســاحت
نامحســوس .متفکــران آن برهــه میگفتنــد که ا گــر کار هنر روگرفت اســت ،پس
َ
بهتر آنکه عالم غیب را موضوع مطالعه قرار دهد و بهدنبال نشــانههای جمال
جاودان روان شود ،تا که به بازنمایی مستقیم واقعیت بپردازد.
مــورد وا کاوی نهاده بودند ،آن
 7رســالههایی کــه تــا آن زمان گرتهبرداری را ِ
گــروه خاصی از هنرها صادق میپنداشــتند؛ برخی برای شــاعری،
را تنهــا بــرای ِ
برخی دیگر برای نقاشــی و پیکرهتراشــی .باتو اما ،دســت به عمومیســازی زد و

معماری و موسیقی را نیز در این نظریه گنجاند.
8 Pompeii.
9 Herculaneum.
10 Amor Vacui.
11 Horror Vacui.
فرهنــگ می ِمســیسمحور کــه خــود را ِپیــرو میدانــد ،نــوآوری
برخــاف
12
ِ
ِ
در مرکــز فرهنــگ مدرن قــرار دارد ،چنانکــه یکی از معیارهای هنر مدرنیســتی،
چیزهای تازه و
تحقق ایدهی "شــوک" اســت .ا کنون ،در زمانهی جستوجوی
ِ
بهپرسشگرفتن نقش تقلیدی هنر به َسر میبریم.
 13اتفاق تأثیرگذاری که در این مقطع زمانی افتاد ،اختراع دوربین عکاسی
هنرهــای تجســمی ،وظیفــهی شبیهســازی را بهجــای
بــود ،کــه در حیطــهی
ِ
نقاشی بر عهده گرفت و تحولی عظیم در رویکرد نقاشان نسبت به تصویرکردن
جهان عینی پدید َآورد.
ِ
 14هنرمنــدان مدرنیســتی ،نقاشــیهای خــود را بهیــاری گســترههایی
َ
از رنــگ و بــا اشــکالی کــه اغلــب فاقــد جنبــهی بازنماییانــد ،پدیــد میآورنــد.
امپرسیونیســتها ،نخســت صالبت صفحهی تصویر را محو نمودند ،و ســپس
ُپــل ِســزان ،نمایش اشــیاء را به ســاختار بنیــادی بصری آنها فروکاســت .دیری
نگذشت که کوبیسم پای بهعرصه نهاد و زمانهی هنر انتزاعی شروع شد.
15 Osteranenie.
16 Deformation.
 17ا کسپرسیونیستها برخالف فووها ،که ِقسمی آرامش و نشاط را فراروی
مینهادنــد ،نوعــی تردیــد و تشــویش را ارائه میدهنــد .این ســبک ،الهاماتی را
نقاشی کنشی ،و ِنئو بروتالیسم که در
کسپرسیونیسم انتزاعی ،تاشیسم،
برای ا
ِ
ِ
معماری بالید ،مهیا ساخت.
 18نقــاش هلنــدی مدعــی بــود که هنر بایــد طبیعتزدایی شــده و بــا تکیه
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 تا، از رابطهی بازنمایانه با جزییات انضمامی اشــیاء بگســلد،بــر عناصر انتزاعی
.بتواند از فردگرایی بنیادی رهایی یافته و به هماهنگی جهانی دست یازد
 پرتگاهــی کوهســتانی در،ی هورنــوس
ِ  واقــع در جزیــره،"Cape Horn" 19
 اقیانوسهــای اطلس و آرام،کشــور شــیلی اســت کــه در آن
بخش
جنوبیترین
ِ
ِ
 و، بادهــای شــدید، بهدلیــل آبوهــوای طوفانــی و متالطــم.بههــم میرســند
."پایان دنیا" میخوانند
 اغلب ِکیپ هورن را،امواج بسیار بلند
ِ
20 CIAM: Congrès Internationaux d’Architecture Moderne.
فروپاشــی ســوژه را بهشــکلی
گسســت تاریــخ و
، در حالیکــه مدرنیســم21
ِ
َ ِ تراژیک نمایش میدهد و بر فقدان انســجام و وحدت می
، پسامدرنیســم،گرید
 بحثهای مدرن بر ســر حقیقت و. بهنیکــی میســتاید،موقعیتهــای فــوق را
 و نیز زیبایی و پیشرفت، عدالت و صلح، آزادی و برابری، ِخ َرد و تجربه،واقعیت
 همــاره داخل، ایــن مفاهیم، در چارچــوب ســخن پســامدرن امــا،درمیگرفــت
.گیومه قرار میگیرند
22 Essential Disjunction.
 که برای فوکو چونان یک دســتهبندی تقلیلناپذیر در،"مفهوم "رخداد
23
ِ
ویلت نیز از مفاهیم کلیدی نهادهشده در
ِ  در پارک دو ال،کنار "گزاره" میایســتد
 امکانپذیر، معماری را بــدون آن ایده، چنانکــه چومی،طرح بهشــمار میآید
.نمیداند
24 Rhizome.
25 FOA: Foreign Office Architects.
26 Vitruvian triad: firmitas/utilitas/venustas.
27 Biomorphism.
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