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چکیده
در طول تاریخ ،زیبایی بهعنوان جاذبهای ازلی مطرح بوده و در رشتههای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
زیبایی تنها امری ذهنی نیست ،بلکه باید آن را بهعنوان حقیقتی عینی درک کرد .بناهای دوران اسالمی بهعنوان
پدیدههای مهم شهری ،از نظر ویژگیهای زیباشناسانه اهمیت ویژهای دارند .از این رو ،در دهههای گذشته پژوهشگران
خارجی و داخلی به بررسی جنبههای گوناگون آن پرداختند .این تحقیق به صورت خاص ،بر بُعد زیباییشناسی محیط
و کالبد معماری تاکید دارد .این کار پژوهشی به روش «تحلیلی-کاربردی» انجام شده است و در حوزه مطالعات میدانی،
«روش پیمایشی» با ابزار گردآوری داده از راه مشاهده «عینی» از بناهای اسالمی و «پرسشنامه» به روش ذهنی صورت
گرفته است .اولویتبندی دادههای عینی و ذهنی زیبایی از کالبد و مکان معماری ،به خصوص معماری اسالمی دوران
معاصر در کانون توجه این پژوهش بوده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که معیارهای عینی و ذهنی مردم و
معماران اندکی با هم تفاوت دارد ،اما ادراک عینی زیبایی از محیط و کالبد معماری در هر دو گروه ،موضوعی مهم
است .همچنین ،بررسی دادهها نشان میدهد که زیبایی ساختار ،کالبد و فضای معماری بر درک عینی و ذهنی
زیباییشناسی معماری اثری مهم دارد.
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سواالت پژوهش:
ابعاد عینی و ذهنی زیباییشناسی چگونه در آثار معماری اسالمی دوران معاصر نمود پیدا کرده است؟
زیبایی ساختار و فضای معماری چه تاثیری بر درک عینی و ذهنی زیباییشناسی معماری دارد؟
واژگان کلیدی :زیباییشناسی ،معماری اسالمی ،مفهوم عینیت ،مفهوم ذهنیت ،دوران معاصر

مقدمه
 . 1دانشجوی دکترای معماری ،گروه معماری ،دانشکده فنی و مهندسی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.
sadeghkarimi64@yahoo.com

بیگمان ،جمال یا زیبایی دلکشترین پدیده هستی است و ادراک زیبایی نیز برجستهترین امتیاز معنوی انسان محسوب
میگردد .انسان همواره زیبایی را تجربه کرده و مجذوب آن شده و به آفرینش آن دست یافته است (یوسفیان:1379 ،
 .)136بسیاری از نظریه پردازان که دست کم به زمان افالطون برمیگردند ،زیبایی را به عنوان یکی از خصایص اشیا
میدانستند که منجر به تجربهای لذت بخش در ادراک کنندهها میشود (تاتارکوویچ .)1381 ،زیباییشناسی در آغاز،
شناختی تجربی یا عملی بود ولی به تدریج با دانشی نظری مبدل گردید و سرانجام در سده هجدهم به صورت یکی از
مباحث نظری و مباحث فلسفه درآمد .در حال حاضر ،زیباییشناسی با آنکه علم جوانی نیست با دو مانعی که در مقابل
آن قرار داشته ،به حد کافی از نظام بر خوردار نشده است .از یک طرف ،زیباییشناسی همانند روانشناسی ،با حاالت و
عوالم درونی انسانی ،یعنی ادراک و عاطفه ،غم و شادی ،زیبایی و اراده و غریزه سرو کار دارد و از طرف دیگر ،مفهوم و
احکام آن شدیدا نسبی است؛ به این معنی که هر کس یا هر گروه مفاهیم زیباییشناسی را به خواست خود تعبیر و
ارزشگذاری میکنند و ما را به اصول یا الگوهای سنجیده ی که فرآیند هنر آفرینی و هنر پذیری را هدایت و تسهیل
میکنند ،نایل میگرداند .با این که زیباییشناسان در مورد مالکهای زیبایی ،همداستان نیستند ،هر شیئی یا پدیدهای
را که در هنر پذیر ،احساس خوشایندی برانگیزد ،اعم از اینکه زمینهای طبیعی یا هنری داشته باشد ،زیبا و برخوردار
از زیبایی میدانند (یوسفیان 135 :1379 ،و  .)136در این هنگام ،زیبایی میتواند تسلیبخش ،مشوقکننده ،مقدس
یا نا مقدس باشد؛ زیبایی میتواند مسرتبخش ،جذاب ،الهام بخش و یا خوف برانگیز باشد .زیبایی میتواند به انهنای
مختلفی (اسکروتن )9 :1393 ،برای انسانها ،متفاوت و تاثیر گذار باشد .در کل زیبایی جزو نیازهای متعالی انسان بوده
و به میزان سالمت ،طول عمر و به مثابه متحرکی برای شکوفایی ) (Smith, 1976&2003استعدادها و تجربیات
انسان در طول زمان مطرح است .عواملی بر اساس تجربیات فردی و جمعی از گذشته و حال در مواجهه با پدیده
زیبایی ،ذهنیت دهنده و به وجود آورنده تصویر ذهنی برای انسان هستند (پاکزاد .)1375 ،انسان بر مبنای این توقع
ذهنی و ادراکی که از واقعیت یا پدیدههای محیط دارد ،یک عینیت را به نحو خاصی بازشناسی میکند (دامیار:1392 ،
 )92بر این اساس می توان گفت توقعات مردم از زیبایی بر اساس توقعات ذهنی میتواند کامال متفاوت هم باشد .در
دوران پس اسالم ،معماری ایران بهعنوان بخش عظیمی از میراث فرهنگی و هنری جهان اسالم مطرح شد .با ظهور
اسالم ،هنرمندان و معماران سعی کردند تا از اصول و ارزشهای گذشته و اعتقادات اسالمی در کارهایشان بهره نمایند
(بمانیان )38 -40 :1386 ،و زیبایی را به نمایش بگذارند که از امور اخالقی ،اعتقادی و معنایی شکل گیرد.
چندین دهه است که پژوهش در خصوص ابعاد مختلف معماری دوران اسالمی توسط محققان بزرگ خارجی و داخلی
در حال صورت پذیرفتن است .از بزرگترین این محققان میتوان به هانری کوربن ،تیتوس بورکهارت و سید حسین
نصر ،حسن بلخاری قهی و شهرام پازوکی اشاره نمود که سهم بسزایی در این عرصه داشتهاند .با توجه به پژوهشهایی
که در زمینه زیباییشناسی انجام گرفته ،اما هم چنان کمبودهایی در حوزه مطالعاتی و پژوهشی حوزه زیباییشناسی
معماری و آثار اسالمی وجود دارد .بر این اساس محقق سعی دارد با تاکید بر اولویتبندی شاخصهای زیباییشناسی
معماری دوران اسالم به صورت ذهنی و عینی اقدام نماید .تحقیق حاضر با روش «تحلیلی-کاربردی» در حوزه مطالعات
میدانی« ،روش پیمایشی» با ابزار گردآوری داده به روش «پرسشنامه» انجام گرفته است .همچنین در مطالعهی
کاربردی ،داده های مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .بر اساس بررسی آمار توصیفی و شاخصها ،نسبت
به بررسی روابط همبستگی میان متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل پرداخته شده است .طبق نتایج به دست آمده
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که حاصل نتایج آمار استنباطی هستند .با توجه به نوع دادهها ،که از نوع دادههای رتبهای هستند و از طیف  4گزینهای
که برای پاسخها در نظر گرفته شده است و از آزمون گاما در نرم افزار  Spssبرای استخراج معیارها استفاده شده است.
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