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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
Union of Beauty with the Triad of Form, Function, and Meaning
A Phenomenological Interpretation of the Esthetic Experience of Attending
Isfahan’s Khaju Bridge
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چکیده

بیان مسئله :حکمت زیبایی معماری کهن این سرزمین ،هنوز یکی از پرسشهای اساسی است که پژوهشهای
زیادی را به خود اختصاص داده است .این مسئله با وجود بحران زیباییشناسی معماری معاصر و خأل نظریهپردازی
در این زمینه و به ویژه در دورانی که معماری معاصر ما نسبتی با مقولۀ زیبایی از دریچۀ تفکر و معماری
ایرانی ندارد ،تأملبرانگیزتر شده است .اگرچه بسیاری از مطالعات در متون مکتوب به جایمانده از متفکران
اسالمی و ادبیات دینی به طرح و تفسیر این مقوله پرداختهاند ،ولی بدون شک تنها منبع موثق باقی مانده از
آن دوران که بتوان مفاهیم و الیههای پنهان زیبایی را از دل آنها آشکار ساخت ،آثار هنری به جای مانده است.
هدف :بر این اساس این پژوهش سعی دارد با رجوع به یکی از آثار زیبای به جای مانده از عصر صفوی (پل
خواجو) ،بنیانهای هستیشناسانۀ زیبایی را در این اثر بیرون بکشد و نشان دهد زیبایی در این بنا چگونه در
تناسب با معماری شکل گرفته است.
روش تحقیق :برای آشکارگی سرشت زیبایی ،از روش پدیدارشناسی استفاده شده است و متأثر از الگوی ماکس
وان مانن ،تجربههای زیستۀ چهار گروه از افراد در حین حضور و بودن در بنا مورد تفسیر قرارگرفته است.
نتیجهگیری :یافتههای پژوهش نشان از آن دارد که جهتگیری معماری معاصر به سمت یکی از مقوالت فرم،
عملکرد و معنا ،منجر به آن شده که دیگر معماری نتواند واجد آن فضاهای زیبا و سرورانگیز گذشته باشد .در
حقیقت ،معماری زمانی زیباست که بتواند به هر سه مقولۀ فرم ،عملکرد و معنا به خوبی پاسخ دهد .همچنین
هفت مؤلفۀ زندگی ،بیخودی ،اصالت ،غنای متن ،منطق ،شاعرانگی و تفکر -حیرت به عنوان ساختهای
هستیشناسانۀ زیبایی در پل خواجو به دست آمد .ساختهایی که بتوانند با تبدیلشدن به ساختارهای متفاوت
در معماری ،در خلق فضایی زیبا مورد استفاده قرارگیرند.
واژگان کلیدی :پدیدارشناسی ،زیبایی ،پل خواجو ،تجربۀ زیباییشناسی.
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«تبیین پدیدارشناسانه تجربه زیبایی در پنج بنای شاخص اصفهان عصر
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«محمد جواد صافیان» و دکتر «بهروز منصوری» در دانشکده معماری و
شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزی انجام شده است.
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بیان مسئله

مقولۀ زیبایی در دورانهای مختلف تاریخ تفکر ،در فضاهای
مختلفی سیر کرده و این تغییرات سایر هنرها و از جمله
معماری را نیز متأثر کرده است .اگرچه در دورانی معماری ما
واجد فضاهایی زیبا و بامعنا بوده است؛ امروزه ما با صورتهای
نازیبایی در معماری خود روبرو هستیم  1که نسبتی با
زیبایی ،آن هم در گسترۀ تفکر و نگاه حاکم بر معماری
ایرانی ندارد  .2لذا پژوهش در معماری سنتی و تالش برای
فهم اینکه گوهر زیبایی در بناهای معماری آن زمان چه
بوده و چگونه به عناصر کالبدی ترجمه شده است ،ضروری
است .امروز این پرسش مهم برای همۀ ما مطرح است که
چرا معماری گذشته برای ما هنوز زیبا و سرورانگیز است،
در حالی که معماری امروز ما فاقد آن ویژگیهاست .این
آثار چه چیزی در خود نهفته دارند که ما با حضور خود
در این بناها احساس آرامش و لذت میکنیم؟ اما پرسش
مهم دیگری که شاید پاسخگویی به آن به اندازۀ پرسش
اول ضروری است ،روش برخورد ما با مسئله است .چراکه
نتایجی که برای ما حاصل میشود ،ناشی از انتخاب روش
و به تبع آن انتخاب رویکرد فلسفی و جهتگیری ما در
مسئله است .امروز بدون شک هرگونه نگاه ما به زیبایی
در پرتو اندیشۀ مدرن و نظریۀ زیباییشناسی تغییر کرده
است .نظریهای که در اوایل قرن هجدهم در غرب مطرح
شد و نگاه به زیبایی و امر زیبا را چنان متحول ساخت که
زیبایی صرفاً به امور حسی تنزل یافت .با محوریتیافتن
انسان در تفکر مدرن ،زیبایی به نگاه سوژه و نحوۀ ادراک او
از زیبایی تغییر داده شد و دیگر معیار و تعریف مشخصی
برای آن حاصل نشد .لذا در دورانی که در سیطرۀ اندیشۀ
مدرن به سر میبریم ،امکانی برای ما وجود ندارد که بتوانیم
ادعای فهم زیبایی را در عالم سنت به صورت مستقیم و
بیواسطه داشته باشیم و همانطور به زیبایی بیاندیشم که
مردمان آن زمان میفهمیدند و میاندیشیدند.
اگرچه وضعیت نابسامان امروز در گروی تقلید سطحی
از دیگران دانسته میشود  ،3و این نوع نگرش به زیبایی
متناسب با فهم عالم سنت؛ عالمی که معماری سنتی ما
در آن شکل گرفته است دانسته نمیشود؛ ولی ناگزیر به
بهرهگیری از روشی برآمده از همین نگاه مدرن در مرحلۀ
نخست خواهیم بود .برای رسیدن به مقصود خود روش
پدیدارشناسی انتخاب شد که ضمن نقد بزرگان آن همچون
هایدگر  4و گادامر به نظریۀ زیباییشناسی ،راه را برای
رسیدن به چیستی زیبایی با رجوع به خود آثار معماری
هموار میسازد .با کمک این روش مقاله به دنبال فهم
مؤلفههای زیبایی در معماری سنتی خود است .بدین منظور
پل خواجو ،یکی از بناهای زیبای معماری عصر صفوی را

..............................................................................
30

نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

برگزیده شد .عصری که بناهای آن دوره را میتوانیم یکی
از زیباترین آثار هنری به جای مانده از گذشته خود بدانیم
(پوپ1378 ،1387 ،؛ فالندن134 ،1393،؛ استرلین،1377 ،
46؛ ندیمی .)52 ،1386 ،برای دستیابی به ساختهای
هستیشناسانۀ زیبایی در پل خواجو ،از الگوی «ماکس وان
مانن» (یکی از روششناسانی که متأثر از هایدگر گامهای
عملیاتی برای انجام پژوهش پدیدارشناسی هرمنوتیکی ارائه
کرده است) استفاده شده است ،و براساس آن چهار گروه
از تجربههای زیسته (تجربههای مصاحبهای ،تجربههای
جمعآوری شده ،تجربههای توصیفی و تجربههای فیکشنال)
مورد تفسیر قرار گرفته است.

پیشینۀ تحقیق

پژوهشگران دربارۀ زیبایی معماری کهن ایران ،عمدتاً با
کنکاشی در نظریههای فالسفه و حکمای اسالمی و ادبیات
دینی به بیان وجوه زیبایی پرداختهاند (نقرهکار.)1394 ،
این پژوهشها کمتر  5به سراغ خود آثار هنری رفتهاند و
کمتر با نگاهی پدیدارشناسانه زیبایی را مورد تفسیر قرار
دادهاند؛ بلکه بیشتر از میان نظریات و فهم خود از آن به
مفهومسازی مقولۀ زیبایی پرداختهاند .میتوان گفت تاکنون
زیبایی معماری و هنر عصر صفوی از منظر فرهنگ ایرانی،
نگاه عرفانی و حقیقت معنوی اسالم نگریسته شده است .6
طرح قوۀ خیال و عالم مثال ،نیز از دیدگاه متفکران جزو
مهمترین بنیا نهای نظری هنر اسالمی است (بلخاری،
 .)81 ،1390این پژوهش تالش دارد با رجوع به خود
آثار هنری ،به عنوان تنها منبع موثق به جای مانده از آن
معماری باشکوه ،در رویکردی انضمامی به آشکارگی سرشت
زیبایی در پل خواجو بپردازد .همچنین برآن است تا نسبت
زیبایی را با معماری؛ که از زمان «ویتروویوس» به عنوان
یکی از سهگانههای مرتبط با معماری مطرح بوده است 7را
مورد تأملی دوباره قرار دهد.

مبانی نظری

•زیبایی و تفاوت معنای آن در دو عالم سنت و
مدرن
به نظر میرسد در دوران پیش از مدرن دیدگاه غالبی
نزد فالسفۀ بزرگ وجود داشته که طبق آن زیبایی شأن
وجودی و معرفتی و تحقق عینی و خارجی داشته است .8
این نظریات که تأثیر ژرفی بر عرفان اسالمی و ایرانی
داشته است (احمدی ،)69 ،1387 ،زیبایی را ارزشی غایی
تلقی میکند که باید با حقیقت و خیر قیاس شود .زیبایی
یکی از ارزشهای سهگانهای است که تمایالت عقالنی ما
را توجیه میکند (اسکروتن .)16 ،1393 ،این دیدگاه مورد
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تأکید اندیشمندان سنتگرا هم هست؛ چنانکه آنها میان
آرمانهای حقیقت ،خوبی و زیبایی پیوندی تنگاتنگ برقرار
میسازند (الدمدو.)246 ،1389 ،
این نظریات بعد از قرن  18و تحتتأثیر نظریات «دکارت»
که تأثیر نافذی بر زیباییشناسی جدید داشت (بیردزلی
و هاسپرس )27 ،1391 ،متحول شد .از آن زمان و با
اصالتیافتن انسان ،مفهوم زیبایی جنبۀ روانشناسانه به خود
گرفت و سلیقه ،احساس و ادراک در علم زیباییشناسی
9
راه یافتند و مفهوم زیبایی بار دیگر ذهنیت یافت
(گروتر 94 ،1383 ،و  .)101چنین رهیافتی که هم مولود
سوبژکتیویسم و هم هنگام تغذیهکنندۀ آن است (تامسون،
)39 ،1395؛ تفاوت اساسی مقولۀ زیبایی در دو تفکر مدرن
و پیشامدرن است .این دیدگاه مورد نقد بسیاری از متفکران
هم بوده است .چنانکه «هایدگر» زیباییشناسی مدرن را
ترک تلقی اخالقی از هنر و زیبایی میداند (یانگ،1384 ،
 .)24این در حالی است که در گذشته هنر خارج از خیر
و اخالق تعریف نمیشده است (الدمدو.)254 ،1389 ،
این تفاوت مهمی که در معنای زیبایی در دوران سنت و
مدرن رخ داده است ،کار ما را در رسیدن به آن معانی و
الیههای پنهان به زبان امروز بسیار مشکل میسازد .لذا
تبیین رویکرد مناسبی برای مواجهه با مقولۀ زیبایی در
معماری سنتی ضروری است.

آشکارگی (فهم) زیبایی در معماری سنتی از
دریچۀ زیباییشناسی

تجربۀ زیباییشناسی از دیدگاه پدیدارشناسی و
کیفیت آن در معماری

زیباییشناسی ،اثر هنری را ابژه خود میداند ،ابژۀ
ادراک حسی در معنایی گسترده .امروز ما این ادراک
را تجربه میخوانیم (یانگ .)24 ،1384 ،با وجود تعبیرها
و برداشتهای مختلف از تجربۀ زیباییشناسی ،محور
مشترک و اصلی این تفسیرها ،فاعل تجربه و دریافت
مخاطب است (رامین .)1390 ،لذا بسیاری از فیلسوفان،
از جمله «مایکل دوفران» ،که کتاب تجربۀ زیباییشناسی
او برجستهترین و کاملترین کار انجا مشده در ارتباط با
زیباییشناسی پدیدارشناسانه است ( ،)Casey, 2010در
تجربۀ زیباییشناسی تأکید را بر تجربۀ ناظر قرار میدهد.
چرا که او تجربۀ ناظر را مهمتر و معنیدارتر میبیند و معتقد
است این تجربه کمتر گرفتار مسائل روانشناسی خالق اثر
است (اسپیلبرگ .)882 ،1392 ،هنگامی که زیبایی درک
میشود« ،حس» ابژۀ زیباییشناختی را تشکیل میدهد.
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این پژوهش برآن است تا با کاربست رویکردی برآمده از
تفکر مدرن ،اگرچه منتقد آن ،با کنکاش در بنایی متعلق
به معماری سنتی ،مؤلفههای زیبایی را در آن بازشناساند.
نگرانی مهمی که این دست پژوهشها برای ما ایجاد میکند،
آن است که با وجود تفاو تهای بنیادینی که در معنای
زیبایی در تفکر سنتی نسبت به تفکر مدرن وجود دارد ،آیا
اساساً نگریستن و فهم زیبایی دوران سنت از دریچۀ تفکری
غربی ما را به جای درستی خواهد برد؟ و آیا میتوان با آن
مفاهیم بیگانه ،هنر سنتی خود را بازشناسیم؟ این نگرانی
در مواجهه با همه هنرهای سنتی در تمدنهای پیش از
مدرن با تفکر غربی وجود دارد ،ولی به نقل از هایدگر ما
ناچار به پیمودن این راه هستیم (هایدگر .10 )7 ،1392 ،در
دورانی که سنت ما و زبان متعلق به آن دچار رکود شده
است و توان احیای خود را ندارد ،آیا میتوان راهی را جز
این برگزید؟ زمانیکه اصولی متفاوت بر این جهان حاکم
شده ،و نگاه به هنر و زیبایی دستخوش تغییر شده و زبان
معماری و مفاهیم و معانی مرتبط با آن متحول شده است،
فهم آن عالم معماری از دست رفته بسیار دشوار است .لذا

زمانی هنر و معماری سنتی برایمان قابل درک است که با
زبان مفهومی امروز قابل بیان باشد.
تفکر امروز ما استحالهیافته در تفکر غربی و تحت نفوذ و
سیطرۀ آن قدرت پرنفوذی که تمام جهان را در برگرفته،
است .لذا ما هر نگاهی به سنت خود داشته باشیم از دریچۀ
همین تفکر مدرن صورت میگیرد .ما ناچار هستیم زیبایی
و هنر خود را از دریچۀ زیباییشناسی نظارهگر باشیم ،و به
زبان زیباییشناسی به دیگران عرضه داریم .هنر و معماری
سنتی ما ،با وجود همۀ تعلقاتی که با آن داریم ،و آن را واجد
ارزش میدانیم ،برای جهان امروز کمتر شناخته شده است؛
و اگر دغدغۀ شناخت هنر و زیبایی آن دوران را داریم باید
بدانیم برای احیای آن هنر و نجات آن ،که در وهلۀ نخست
نجات خودمان ،و احیای هویت تاریخیمان است ،ناچار به
پیمودن این راه هستیم .اگرچه در طیکردن این راه قائل
به خطر بزرگی هستیم که هایدگر در فهم زبان سنتی از
دریچۀ مدرن به آن اشاره میکند ( 11همان)؛ خطر ناتوانی
زیباییشناسی غربی در فهم و درک بسیاری از مؤلفههای
بنیادین زیبایی در معماری سنتی ،و خطر از دسترفتن
آن مفاهیم واال .نگرانی از اینکه در ترجمۀ آن زبان به زبان
امروز ،روح زبان از بین برود ،و ما نتوانیم ترجمهای اصیل
داشته باشیم .با این مقدمه ،با آنکه این پژوهش گزینش
این راه را امری منطقی میداند ،ولی ادعای رسیدن به
ترجمهای اصیل از زیبایی معماری سنتی را ندارد ،بلکه
نتایج پژوهش را تفسیری از زیبایی آن دوران میداند .با
این وجود سعی بر آن است که تفسیری نزدیک به زبان
زیبایی آن دوران ارائه داده شود.
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از اینرو احساسات برای ابژۀ زیباییشناختی و به عبارتی
برای ظاهرشدن اثر هنری ضروری است .درواقع «حس»
یکی از مؤلفههای محکم در هنر و ذات ابژۀ زیباییشناختی
است (بنویدی 3 ،1395 ،و .)4در این پژوهش تجربۀ
زیباییشناسی براساس دریافتهای مخاطبان مورد تفسیر
قرار میگیرد .وقتی از تجربۀ زیباییشناسی صحبت میشود،
همان درک و دریافت بیواسطۀ ما از پدیدارهاست .در
برقراری این رابطه میان ما و پدیدارها ،آن احساسی که
بر ما حاصل میشود ،تجربۀ زیباییشناسی ماست .این
پژوهش خواهان آن است که زیبایی را از دل تجربه امر
زیبا دریافت کند ،نه آن که زیبایی را در ذهن مخاطب
اثر مورد کاوش قرار دهد .تجربۀ ما از فضا باید تجربهای
فیزیکی ،ملموس و با تمام حواس باشد؛ آنچه یک پژوهش
پدیدارشناسی به دنبال آن است« .پیتر زومتور» ،معمار
پدیدارشناس ،تجربهکردن را تجربه با تمام وجود میشناسد
و مینویسد« :تجربهکردن عینی معماری یعنی لمسکردن،
دیدن ،شنیدن و بوییدن کالبد» (زومتور.)83 ،1394 ،
پدیدارشناسی به عنوان مطالعۀ اینکه پدیدارها چگونه
آشکار میشوند ،تعریف میشود .اگرچه این تعریف محدود
به حوزههای بصری نمیشود .پدیدارشناسی خواستار پذیرش
پتانسیل هستیشناسی کامل تجربۀ انسانی است .بنابراین آن
را برای پذیرش باالیی از تمام حواس فرامیخواند .البته نباید
این پذیرش سطحی و ظاهری تصور شود .فضای معماری
برای پدیدارشناسان به عنوان فضایی انتزاعی و خنثی تصور
نمیشود ،بلکه به عنوان فضایی از تجربۀ زیسته در نظر
گرفته میشود ( .)Leach Neil, 2005, 80درواقع میتوان
گفت تجربۀ ما از فضا ،تجربهای پویاست .به این معنا که
ما با حرکت در فضا و به وسیلۀ تمامی حواس خود به طور
همزمان ،از بودنمان در آن مکان ،سخن میگوییم .پاالسما
میگوید «ما به بنا در رابطۀ با تن خویش نزدیک میشویم،
با آن مواجه میشویم ،از میان آن حرکت میکنیم ،و آن را
در عمل به کار میگیریم .معماری؛ کنشها ،دریافتها و
تفکرات را هدایت میکند ،مقیاس میبخشد ،و قاب میکند»
(شیرازی .)127 ،1389 ،بر این اساس تجربۀ زیباییشناسی
در معماری ،به ادراک حسی ما از فضا وابسته است .ادراکی
که با تمامی حواس صورت میگیرد ،نه تنها از طریق چشم،
و در برخی از موقعیتها حواس بویایی ،شنوایی و بساوایی
اهمیت بیشتری نسبت به بینایی دارند .تجربۀ معماری
برای کسی متصور است که میتواند تمامی حواسش را به
کارگیرد (فون مایس.)24 ،1391 ،

روش انجام پژوهش

در این مطالعه از روش پدیدارشناسی بهره گرفته سده

..............................................................................
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است .روشی که به ما کمک میکند با «بازگشت به سوی
خود چیزها» ،به عنوان شعار اصلی پدیدارشناسی ،حقیقت
آنها را آشکار سازیم .لذا برای آشکارگی سرشت زیبایی
نیازمند رجوع به خود آثار هنری است .به گفتۀ «وان مانن»
پدیدارشناسی توأمان فلسفه و روشی است که به بررسی
ماهیت یا ذات پدیدهها میپردازد .یعنی بررسی و کاوش
آن چیزی که چیزها را به آنچه هستند ،تبدیل میکند
(محمدپور.)261 ،1392 ،
پدیدارشناسی ،روشی کیفی است که در آن پژوهشگر
جوهرۀ تجارب انسانی را در باب یک پدیده ،آنطورکه
توسط مشارکتکنندگان در پژوهش توصیف میشود،
شناسایی میکند .پژوهشگر با برقراری رابطۀ تنگاتنگ با
مشارکتکنندگان ،تالش میکند الگوها و روابط معنا را شکل
دهد (کرسول .)41 ،1394 ،مطالعۀ دقیق این گزارشات
با هدف شناسایی هرگونه اشتراکات و الگوهای اساسی و
بنیادین صورت میگیرد ( .)Seamon & K.Gill, 2016به
طور کلی ،پدیدارشناسی توصیف و تفسیر تجربۀ زیستۀ
انسان و مطالعۀ را ههایی است که اشیاء از طریق همین
تجربهها بر ما آشکار میشوند ( .)Seamon, 2013, 143این
رویکرد تالشی قاطعانه برای غنابخشیدن به جهان تجربۀ ما
است از طریق عیانکردن وجوهی از این تجربه که تاکنون
مغفول ماندهاند (اسپیلبرگ« .)1028 ،1392 ،گادامر» در
بررسی تاریخی واژۀ تجربۀ زیسته ،نشان میدهد که این نوع
تجربه از زندهبودن ریشه میگیرد؛ تجربۀ زیسته  ،12یعنی
تجربۀ حیات و زندگی ،که برخالف دانشی که از دیگران
کسب میشود ،دست اول است و از تجربیات مستقیم و
بیواسطه حاصل میآید (طاهری.)1389 ،

روش پژوهش پدیدارشناسی براساس الگوی ماکس
وان مانن

این پژوهش براساس الگوی وان مانن شکل گرفته است .او
در کتاب پ«ژوهش دربارۀ تجربه زیسته» راهکارهای اجرای
یک پژوهش پدیدارشناسی با رویکرد هرمنوتکی را چنین
بیان داشته است :رو یآوردن به ماهیت تجربۀ زیسته-
بررسی تجربه به همان شکل که ما آن را زندگی کردیم-
تأمالت پدیدارشناختی هرمنوتیکی -نگارش پدیدارشناختی
هرمنوتیکی -حفظ یک رابطۀ قوی و جهتدار و تعادل
برقرارکردن در محتوای پژوهش با در نظرگرفتن همزمان
کلیت و اجزاء آن ( . )Manen, 1997تجربههای زیسته
میتواند متعلق به پژوهشگر و یا کسانی که تجربۀ زیسته از
موضوع دارند ،باشد .برخی از شیوههای جمعآوری تجربههای
زیسته از دیدگاه وان مانن در جدول  1آورده شده است.
باید توجه داشت ،تجربۀ زیسته ،تجربهای نیست که برای
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جدول  .1دستورالعملهایی برای جمعآوری تجربههای زیسته از دیدگاه وان مانن.
تجربه زیسته

مأخذ.Manen, 1997 :

شرح تجربه زیسته
پژوهشگر تالش میکند توصیفی مستقیم و بیواسطه از تجربهاش در باب موضوع را آنگونه که هست ارائه دهد.

تجربههای شخصی

13

توصیفات تجربی دیگران

14

از اشخاص بخواهیم تا تجربههای شخصیشان را در مورد پدیده مورد بررسی بنویسند.

تجربههای مصاحبهای

15

تجربههای مشاهدهای

16

توصیفات تجربی در ادبیات

رجوع به منابعی ادبی مانند شعر ،اشکال داستانی مانند رمانها و داستانهای کوتاه ،منابع کالمی مکتوب و غیرمکتوب،
زندگینامهها ،سیاههها ،روزنامهها و غیره ،منابعی برای بیان تجربههای بنیادین زندگی هستند.

هنر ،به عنوان منبعی برای بیان تجربه آثار هنری (نقاشی ،مجسمه ،موسیقی و غیره) از منابع مهم تجربههای زیسته هستند.
زیسته
جدول  .2تجربههای زیسته جمعآوری شده در پژوهش ،برگرفته از الگوی ون مانن .مأخذ :نگارندگان.
شیوۀ گردآوری و تفسیر تجربیات

تجربههای زیسته
تجربههای توصیفی

پژوهشگران ،تجربههای زیباییشناسانه خود را در چندین بار حضور در پل خواجو به نگارش درآوردهاند .سعی شده که توصیفات
متعلق به زمانهای متفاوتی باشد تا آنچه تفسیر میشود سخن خود بنا باشد.

تجربههای مصاحبهای

مشارکتکنندگان در مصاحبه از بازدیدکنندگان دائمی انتخاب شدهاند؛ آنهایی که در طول هفته حداقل دو یا سه بار از پل خواجو
بازدید میکنند و به دلیل عالقه زیاد ،حضوری مستمر و فراوان در آن دارند .از میان آنها هم توصیفات تعداد محدودی (چهارده نفر)
از مشارکتکنندگان که از نظر پژوهشگران با توجه به متن مصاحبهها ،توانسته بودند ارتباط و همدلی الزم را با بنا برقرارکنند تفسیر
شده است .بدین منظور از مصاحبههای نیمهباز برای گردآوری توصیفات آنها از تجربۀ زیستۀ خود در پل خواجو استفاده شده است.

تجربههای جمعآوری شده

از دانشجویان معماری خواسته شد تا تجربهها و احساسات خود را از چندین باربودن و حضور در پل خواجو به نگارش درآورند .از
میان  120دانشجو درس معماری اسالمی در سه ترم ،گزارشات  25دانشجو( ،ده عدد دانشجوی پسر و پانزده عدد دانشجوی دختر)
که توانسته بودند ارتباط بهتری را با بنا برقرار سازند ،مورد ارزیابی قرارگرفت.

توصیفات تجربی در ادبیات دسترسی به الیههای بنیادین زیبایی ما را نیازمند مطالعات گستردهای در تاریخ ،فرهنگ و زبان میسازد .در این جا ما به منابع مکتوب
به جای مانده از توصیفات این اثر هنری رجوع کردیم و گزارشات توصیفی و تجربۀ زیباییشناسانه هشت گردشگر (سه نفر از دوره
صفوی ،سه نفر از دوره پهلوی و دو نفر از دوره قاجار) که در زمان خود از بنای پل بازدید کردهاند را تفسیر کردیم.

پل خواجو؛ نمونه مورد مطالعه

پل خواجو را پل بابارکنالدین ،پل شیراز ،پل گبرها و
پل حسنآباد نیز مینامند .وجه تسمیۀ آن به خواجو به

...................................................................

یکبار اتفاق افتاده باشد ،بلکه با تکرار تاریخی شکل زیسته
به خود میگیرد .این تجربه باید در پیوند و رابطۀ مکرر با
پدیده شکل بگیرد و توصیف شود.
به منظور باالبردن اعتبار 17پژوهش ،در این مطالعه از منابع
اطالعاتی مختلف و تجربههای زیسته متفاوت بهره گرفته
شده و چهار گروه از تجربههای زیباشناسانه مخاطبان (که
در جدول  2شرح داده شده است) تفسیر شده است.

مناسبت نزدیکی آن به محلۀ خواجو اصفهان است (هدایت،
 .)1377به دلیل تنگی بستر رودخانه در این محل این
پل کوچکتر از پل سیو سهپل ساخته شده است .طول
پل یکصد و شصت و شش پا و عرض آن بیست و چهار پا
است و دو نشیب بیست و پنج پائی در دو طرف پل است
که هریک دارای دو دیوار سنگی است (شاردن،1362 ،
( )180تصویر  .)1پل خواجو عالوه بر آنکه پلی ارتباطی
میان دو سوی رودخانه زایندهرود است ،یکی از فضاهای
کارآمد شهر اصفهان برای تجمعات و تفریحات مردم هم
به حساب میآید.
در دو طرف گذرگاه پل خواجو طاقها و رواقهایی وجود

..............................................................................
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دارد .طاقگان دو طبقه با کاشیهای رنگین و شاهنشینهایی
به شکل نیم هشت ضلعی در سازۀ مرکزی و دو بخش
انتهایی پل ساخته شده است (استرلین.)72 ،1377 ،
سازۀ مرکزی پل ،ساختمان مخصوصی است که آن را
«بیگلربیگی»مینامند که چند اتاق مزین به نقاشی و
تزئینات آن هماکنون باقی است (هنرفر.)142 ،1346 ،
(تصویر  )2صفا و منظرۀ رودخانه و مجاورت با محلۀ گبرها
برای رفتوآمد آسانتر آنها ،از دالیل تشویق شاه عباس به
ساخت این پل بوده است (تاورنیه.)398 ،1363 ،

تفسیر دادههای پژوهش

در این پژوهش سعی شده با استفاده از روش وان مانن ،به
کمک «تأمالت پدیدارشناختی هرمنوتیکی» دادهها تفسیر
شود .در این گام محقق باید واحد تحقیق را مشخص و
مفاهیم ،مضمو نها و مؤلفهها را شناسایی کند .شبیه به
آنچه در تحلیل محتوای کیفی ،تحلیل مضمون و کدگذاری

در دیگر روشهای کیفی انجام میشود (منصوریان.)1394 ،
لذا سعی شده برای کشف معانی بنیادین با کمک تحلیل
محتوای کیفی ،الگوها و تمهای آشکار و پنهان از دل
توصیفات بیرون کشیده شود .در این حالت مقولهها از دادهها
ناشی میشوند .پژوهشگر خود را بر امواج داد هها شناور
میکند تا شناختی بدیع برایش حاصل شود .تحلیل دادهها
با خواندن آنها به صورت مکرر آغاز میشود تا درکی کامل
دربارۀ آنها به دست آید .محقق براساس ادراك و فهم خود
از متن مورد مطالعه ،تحلیل اولیه را آغاز میکند و این کار
ادامه مییابد تا پیشزمینههایی براي ظهور رمزها آغاز شود.
سپس رمزها براساس شباهتها و تفاوتهایشان مقولهبندي
میشوند .این مقولهبندي از سازماندهی و گروهبنديکردن
رمزها به صورت خوشههاي معنادار دستهبندي میشود
(ایمان و نوشادی.)1390 ،

یافتههای پژوهش

در ادامه بعد از چندین بار مطالعه و بررسی گزارشات حاصل
از توصیفات گردشگران ،دانشجویان ،مصاحبهشوند هها و
گزارشات توصیفی پژوهشگران در ارتباط با پل خواجو،
جمالت کلیدی و مهم آنها گزینش و براساس آن
درونمایههای اصلی بیرون کشیده شد .گزیدهای از بیانات
شاخص به همان صورت ذکر شده ،در نمودارهایی آورده
شده است .در بسیاری از موارد ،توصیفات مشابه حذف
شده است .تمهای اصلی در سه دسته مؤلفههای شکلی،
عملکردی و معنایی قرار گرفتهاند (تصاویر 3تا .)6

بحث :پیوند زیبایی و سهگانه شکل ،عملکرد و معنا

18

....................................................................

تصویر  .1پالن و نمای پل خواجو ،مأخذ :استرلین.1377 ،

تصویر  .2پل خواجو.

مأخذ.Blunt, 1966 :

..............................................................................
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تفسیر دادهها ،و بیرونکشیدن مؤلفهها و مفاهیم بنیادین
زیبایی در اثر هنری مورد مطالعه ،بیانگر آن بود که
تجربههای زیباییشناسانه مورد بررسی هرسه مقوله شکل،
عملکرد  19و معنا را در خود دارند .این به آن معناست که
در تفسیر زیبایی ،این سهگانه از هم جدا نیستند .نمیتوان
تنها یک بعد را مورد توجه قرار داد و از ابعاد دیگر غافل
شد .آنگونه که در تاریخ معماری دیده میشود و گاهی
شکل در مقابل معنا قرارگرفته است  .20تفکراتی که منجر
به شکلگیری دیدگاههای فرمگرا ،عملکردگرا و یا معناگرا
در معماری شده است .دیدگا ههایی که معتقد به برتری
یکی از این وجوه بر وجوه دیگر بود هاند .این در حالی
است که معماران سنتی این سه وجه را در پیوند با هم
میدیدند .چنانکه در هنر دینی ،نادید هگرفتن جایگاه
صورت به معنای فراموشی معنا و حقیقت هنر بوده است
(بینای مطلق.)36 ،1389 ،
تفسیر تجربههای زیباییشناسی به خوبی نشان از همبستگی
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مؤلفههای استخراجشده

تجربۀ زیباییشناسی گردشگران

مؤلفههای شکلی

مؤلفههای عملکردی

مؤلفههای معنایی

تزئینات -تن ع (کمپفر .)190 ،1360 ،ا ناک چندحسی (وان  )180 ،1362 ،خ ش منظر (تاوننیف،
( )398 ،1363الی یف ،رگردتف از اوراقی )300 ،1378 ،چشمانداز ،مح م (هدای .)66 ،1377 ،
یهنتین ،وقان ،هماهنتی ،مجلل (پ پ )1431-1430 ،1387 ،هنر ،تناسبات ،تن ع ،قیق (نیچان ز،
.)56-53 ،1343

(تاوننیف .)1363 ،کان ر ی ،یسایش دیزی ی (الی یف ،رگردتف
لذت خش (کمپفر .)1360 ،کان ر ی
از اوراقی )1378 ،محل م ث ،گر وتا  ،رنامفنیزی(دالند  .)1393 ،کانایی ،سرگرمی (پ پ،
 .)1387ماندنتا  ،یسایش دیزی ی ،یسایش نوانی ،حسابود (نیچان ز.)1343 ،

هنر ،منحصررر ف در  ،ورر (کمپفر .)1360 ،وررتف انتیز ،جاذ ف نقطف ف نقطف ،حیرت (ورران ،
 .)1362منحصر ف در  ،حیرت ،حسن (تاوننیف( )1363 ،الی یف ،رگردتف از اوراقی .)1378 ،واعرانف،
خیال ،نما ین (پ پ .)1387 ،خاطر  ،لفریب و لر ا ،سررحریمیز و اسرررانیمیز ،تحسررین (نیچان ز،
.)1343

تصویر  .3درونمایههای زیبایی پل خواجو از نگاه جهانگردان .مأخذ :نگارندگان.

مؤلفههای استخراج شده

مؤلفههای عملکردی

مؤلفههای معنایی

مأمنگاع «اایب ننی توان اخ آن گذشب ،اینجا فضا تو اا زاداا ا مکث میکند» .دنج ،امنیب ،من لی،
واسخ ا کااکید ،آاامش «ننیتوان قدات هنی م ناا اا دا خ ق فضایی چنین آاامشاخش تحتین
نکید»
خیالانگیز «اینجا جایی استتب ایاپ ویزاخ خیال» .شتتاایان «تنها میخواهی ا جاپ هی کالمی ش ت ی
اگویی ،تا اا زاژگانی نامناستتتظ ا نب نگاع م ناا اا تل ی ندهی» .انکشتتتا «تو ا دنبال کشتتت
فضتاهاپ جدید هتت،ی ،هی نل یتی جدید ایایب ایجاد میکند» .آخادپ خاطی ،خندگی«دا نناپ
و هم مانند دازن آن خندگی جااپ اسب .تو و اا خندع میاینی» جذاایب ،تاخگی «دا هی ااا اف،ن
چیز جدیدپ میاینی ،یالی م،فازت مییاای».

تصویر  .4درونمایههای زیبایی پل خواجو از نگاه پژوهشگران .مأخذ :نگارندگان.

...................................................................

تجربۀ زیباییشناسی توصیفی

مؤلفههای شکلی

تنوع ،چشمانداخ «ا هی دهان ک می اسی دزسب دااپ اایت،ی ز ن ااعگی ااشی ،ن ااعگی مناظی
م،فازتی ک اخ هی دهان ایزیب گشودع شدع اسب .هیکدام دنیایی م،فازت اا ویش چشنانب
میگشاید ».هناهنگی ،هاامونی ،تاخگی « اا زجود هن این تکیااها ک الب ،اا هناهنگی ز هاامونی
دا فضا هن یاع اسب ،زلی هی نل یس فضایی م،فازتی دااد ز اصالً ایایب خت ،کنندع نیتب .تکیاا
کالبد؛ زلی ن تکیاا فضا.

..............................................................................
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مؤلفههای استخراجشده

تجربۀ زیباییشناسی جمعآوریشده

مؤلفههای شکلی

مؤلفههای عملکردی

مؤلفههای معنایی

پ،ونرشبرشطب،عت شحضورشآب شرنگشخرک شطب،عیبودنش«حسشآرامششقربلگواهیشبهشاینشپلشدارم شبهشخرط شمصرلحش
بهشارررحتهشدرشآن شرنگشخرایشآن»ش(.)a21ش(.)a3شبزریی شادراکشچنرشحسی()a1ش شگنوع شگا ارش()a2

مأمنیرهشحسیشاهشآنیرشدااتمشب،شت شساونشبود.شدلمشمی خواستشب،شت شدرشحضرهر شرو شپلشح اتشانمشوشدوش
ط کشراشبب،نمش()a19ش(.)a14شدنج شمحلشامن شآسریششح،زیای شآسریششروانی شآرامش ش«برشحضورشدرشپلشحسش
خوبشزنریی شآنشآرامششواقعیشبهشیوششمیرسر شیذرشزمرنشحسشنمیاود»ش()a15ش(.)a3شمنط،ش«ااررهشبهش
حسربارییشط بشپل»ش(.)a1,a4

عشق ،شاقرع ش«پلشحسشعراقرنهشدارد شپ شازشعش،شوشخرط هشاست»ش(.)a23ش«دلمشمیخواستشاع شبگویم»ش
( .)a25شمعنویقت شروحقرن،قت شمرنریرر شط اوت شگرزیی شسققق زنریی شنشقققرد شام،ر()a8ش شگولر شدوبرره ش
«احسقر شزنریی شارر شبودنشوشادامهدااتنشراشبهشمنشمی دهر.شاینشپلشزیبر شاحسر شادامهشح،رت شزنرییشوش
متولراقرنشبهشمنشمیشدهر»ش()a12ش(.)a13شآزاد شخرط شانقطرع شسبکشبرلی شخ،رل شاراییشازشمردیرت ش«برش
قرمزدنشرو شپلشاحسر شخستگیشوشمشغلۀشزنرییشراشبهشدستشآبشمیدهمشوشب ا شلحظها شدورشازشه،رهو ش

زنرییشبهشآرامششخرط شمیرسققم»ش()a14ش()a10ش()a17شاققرد شح بشب،ش شاناشققرکشوشانیارو ( )a8شش

منحص شبهشح د ش«حضرییشاهشپلشدارد شبینظ ،شاستشامت شارییشمیگوانیشآنشراشب،ربیشوشهوششازشس شمیب د»ش
(.)a3شغ ورشوشاحت،رر شنبوغ ش( a21,ش)a23شگحسقق،ن شگعرمل شدوسققتی(ش.)a18شاذاب،تشنقطهشبهشنقطه شارییش
ب ا شگفا ()a6

تصویر  .5درونمایههای زیبایی پل خواجو از نگاه دانشجویان .مأخذ :نگارندگان.

....................................................................

تجربۀ زیباییشناسی مصاحبهای

مؤلفههای استخراجشده

مؤلفههای شکلی

پیو گ با بیق  ،ندالح بیق« ،ب ای ،که با ندالح بیقیه ( تال ) روح ن،مهگ به مم ،بیق ه
میگه ،مم بیق را ن،بی ه ،یوشش ن ،یگ» ( .)a9 a6,ر گ یاک ،بیق ،)a8(،ساما،،
ضای باغ ،ار،با با ب ،امراک چ گحس« ،یخ ،اغ ویژا،های یاص ای جا دگای ب اس  ،که به
ا سان رانش ن،مهگ و گا کالمن به یوم ب ،که باغ اون چیزی اس که مل ا سان را داف
ن،ک گ»( ، ،)a2,a12وی (.)a1

مؤلفههای عملکردی

ل ت بخش ،الح حسابشگ «باالیال خالشگ  ،ییل ،روی این پ کارشگ  ،الح مر ن پیام شگ
و این نهته» ( .)a1راح  ،،سایش ،یلو،گا  ،ن اخ ()a1,a3,a4

مؤلفههای معنایی

ماری ،و موس ماری ،بتا ی ،،مر ب اهای تگیگ ،اد ،کس ،ملش ت،یواهگ بتا گ»(.)a3

تصویر  .6درونمایههای زیبایی پل خواجو از نگاه مصاحبه شوندهها .مأخذ :نگارندگان.

..............................................................................
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روحیهبخش ،سننن «ای جا سننن یه و روحیه یادننن ،مار  ،نه یا ههای حیاطمار» (.)a6
کنارمسننن  ، ،خال ،ی ،ین  ،تن ابین  ،ا هاای ،رهای ،اغ ه ،و هدنننه ،غامی یا ال(،)a6,a7
دننن نا( ، )a4دنننتیتن  ،روحیننهبخش ( ،)a8,a6رانش ،ان ین هه  )a1,a11(،و روا ،،
ننا گااری ،ن صدنننال به الم ،ب،بگی «این الاح ،که االن مر این پ ن،بی یگ ،مر هیچ تای
میگال ت،بی یگ» ( ، .)a8( )a5( )a3,a14ه ال ،بوغ ،هالور و ا خار «به ا شننن هها ن،بال،،
ای جا هالور نل ،را ،أنین نیخ ه»( ، )a3,a2شننخو  ،متت ، ،قلخ یا ال «یک ملبس ن گ ،به ن
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میان زیبایی و معنا دارد؛ اینکه زیبایی را باید درون اثر،
در معنا  21و ذات معماری جستجو کرد .زیبایی را نمیتوان
در ویژگیهای سطحی و کمی معماری دید ،آنگونه که
امروز متفاوت در فهم مردمان میآید و زیبایی صرفاً به
امور سطحی و پوستهای تعریف میشود و لزوماً معنایی را
در ورای خود آشکار نمیسازد« .معنی در معماری باید
مربوط به ویژگیها و کیفیات معماری باشد و از درون آن
برخاسته باشد .مراد این نیست که معنی در این عرصه
محدود و مقید باشد ،بلکه باید در پایه و اساس با معماری
پیوند داشته باشد» (مزینی)13 ،1380 ،
همچنین یافتههای پژوهش نشاندهندۀ آن بود که معماری
زمانی زیباست که هم در نمود ظاهری و وجوه هنری خود
زیبا باشد و بتواند مؤلفههایی که به حس ما دریافت میشوند
را تحریک کند؛ و هم پاسخگوی عملکرد معماری باشد .این
عملکرد تنها عملکردی نیست که پاسخگوی وجوه فیزیکی
باشد بلکه در این است که به جهان اثر پاسخ دهد .یعنی
اینکه بنا چگونه به فهم ما در میآید؟ یعنی بتواند جهانی
را ترسیم کند که متناسب با آن کارکرد مورد انتظار است.
و هم معنایی را در خود داشته باشد که بتوان آن را با
عقل دریافت کرد.
ارتباط زیبایی و سهگانه شکل ،معنا و عملکرد نشان از آن
دارد که زیبایی معماری سنتی ،یکی از وجوه هستیشناسانه
معماری بوده است .به آن معنی که معماری به مثابه اینکه
معماری است ،زیبا است و به طور وجودی این زیبایی را
با خود دارد .نه آنکه معماری کالبدی است که یکی از
ویژگیهای آن زیبایی است .یعنی زمانی میتوان این ویژگی
را از آن گرفت و زمانی میتوان این ویژگی را به آن داد.
نسبت زیبایی و معماری در گذشته نسبت وجودی بوده
است و نه قراردادی .لذا وقتی قرار است در زیبایی تفکر
کنیم ،باید خود معماری را مورد توجه قراردهیم .امروز
تغییر نگاه ما به زیبایی به سبب تغییر نگاه به معماری
صورت گرفته است .لذا برای بازگشتن به آن فضاهای زیبا،
باید به آن تفکر بازگردیم (تصویر .)7

مؤلفههای به دست آمده در تصاویر سه ،چهار ،پنج و شش،
نشاندهندۀ تجربههای زیباشناسانه مشترکی میان مخاطبان
از حضور در این بنا است .این پژوهش با مطالعه عمیق
و مکرر برروی دادههای به دستآمده از تمام تجربههای
زیسته مخاطبان ،و تفسیر آنان که شرح آن در جدول 3
آمده است ،به هفت مؤلفه بنیادین که تا حد زیادی بتواند
این تجربههای زیباشناسانه را دربرگیرد دست یافت (تصویر
 .)8زندگی ،بیخودی ،غنای متن هنری ،شاعرانگی ،تفکر،
حیرت و اصالت .اگرچه نمیتوان ذات زیبایی را با کلمه
یا حتی کلماتی نامید ،که بتوان فرض کرد هر آنچه ذیل
زیبایی است ،در آن کلمات خالصه شدهاند .نمیتوان گفت
زیبایی این اثر هنری دقیقاً از تجمیع این واژگان حاصل
آمده است .این آثار چیزی بیشتر از این واژگاناند .زیبایی
این آثار هنری رمز و راز پنهانی است که قابل بیان در این
زبان مفهومی ما نخواهد بود .با این حال سعی این مطالعه
بر این بوده که تا حد امکان آن مفاهیم را قابل بیان برای
معماری امروز درآورد.
تفسیر بیشتر این مؤلفهها در جدول  3آورده شده است.

نتیجهگیری

در این مطالعه سعی شده که بر مبنای تجربۀ زیباییشناسی
چهار گروه از مخاطبان ،گامی در جهت آشکارگی مقوله
زیبایی در یک بنای سنتی (پل خواجو) برداشته شود.
هدف اصلی طرح این پژوهش احیای مفاهیمی است که
در معماری گذشته ما وجود داشته و امروز از دست رفته
است .آن عالم و آن زبان از دست رفته و امروز تفکر مدرن
در همه شئون از جمله زیبایی بر ما غلبه یافته است و

ساختهای هستیشناسانه زیبایی در پل خواجو

تصویر  .7سهگانه مرتبط با زیبایی ،مأخذ :نگارندگان.

...................................................................

در معماری گذشته زیبایی از معماری جدا نبوده است.
زیبایی برای گذشتگان ما امری بدیهی و ملموس بوده است.
ولی امروز ما نیازمند آنیم که آن را تعریف کنیم و مؤلفههای
آن را بازشناسیم .درواقع امروز مفهوم زیبایی بداهت خود
را از دست داده و به این علت است که مورد پرسش واقع
شده است .در این پژوهش از تفسیر تجربیات زیباییشناسانه
مخاطبان ،واژگان متعددی استخراج شد .بررسی و تفسیر

..............................................................................
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جدول .3ساختهای هستیشناسانۀ زیبایی در پل خواجو .مأخذ :نگارندگان.
ساختهای
زیبایی

تفسیر مؤلفهها

زندگی

ما از تجمیع سه واژۀ زنده ،فرحبخش 22و آرامشبخش 23به واژه زندگی رسیدیم .واژگانی چون حیات ،زندگی و زنده در نوشتهها و گفتههای مخاطبان به کرات
دیده میشد .اینکه بنا زنده است و با آنها سخن میگوید ،نشان از تجربهای متفاوت داشت .آنجایی که زیبایی است ،زندگی هم هست .توصیفات نشاندهنده
تجربه زندگی متفاوت از سوی مخاطبان را دارد .بدین معنا که آنچه ما امروز در فضاهای خود تجربه میکنیم ،معنای متفاوتی از زندگی است و یا اص ً
ال زندگی
نیست .24این نشان از توجه خاص گذشتگان به زندگی است ،که توانستهاند بنایی زنده و ماندگار را خلق کنند .معماری کهن ما خالق فضاهایی شاداب و با نشاط و
سرزنده و امیدبخش بوده ،و این نشان از آن دارد که زندگی برای مردمان آن زمان با اهمیت بوده است .یکی دیگر از مفاهیم مهم آرامش و آسودگیخاطر است.
مفاهیمی که امروز در کمتر فضایی نشانی از آن میبینیم .مخاطبان از وجود آرامش واقعی در این فضا سخن میگویند ،گویی که معنای آرامش امروز متفاوت از
گذشته است .این آرامش در پیوند با طبیعت ،در آزادیخاطر و فراغ بال ،در یافتن محلی امن ،آنجا که دغدغههای ذهنی ما را کاهش میدهد ،حاصل میشود.

25

شاعرانگی

در توصیفات جمعآوری شده ،فضای رمزگونه پل و حس و حال شاعرانه آن ،نکته مهمی بود که مخاطبان بر آن اذعان داشتند .این نشاندهنده آن است که
انسانهایی که این بناها را ساختند شاعر بودند .به آن معنا که درک و فهم اصیلتری داشتهاند .بناهایی که شاعرانهتر هستند ،ماندگارترند .این نشان از آن دارد
که یک وجه زیبایی معماری گذشته ما در شاعرانهبودن آن است ،و امروز چون زبان ما از حالت شاعرانگی و رمزگونهای خارج شده است ،هنر و معماری نیز
شاعرانگی خود را از دست داده است.

بیخودی
26

منطق
غنای هنری
تفکر -حیرت
اصالت

....................................................................

یک از خود بیخودی معنوی را میتوان در توصیفات یافت .سرمستی ،حالتی همچون خروج از دنیای مادی و تعلقات مادی آن ،رفتن به دنیایی دیگر .آن
آرامشی که در این بیخودی به انسان دست میدهد ،بسیار لذتبخش است .گویی که روان آدمی متعلق به این دنیا نیست .خروج او از این دنیا ،آرامشبخش
است .این یک بیخودی معنوی است ،نه خلسهای مادی که امروز با محرکهای مادی در پی آنیم .این سرمستی ،شوری مثبت است که با انقطاع ،با آزادیخاطر،
با جدایی از دنیا و دغدغههای آن حاصل میآید .و در این جدایی از تعلقات دنیوی چنان حال مستی و سرخوشی و سبکی برایمان حاصل میشود که دیگر
خواهان بازگشت و خروج از آن فضا نیستیم .این حال زمانی حاصل میشود که معمار به خیال27ما اجازه حرکت میدهد .اجازه میدهد هر زمان که اراده کنیم
برای مدتی بتوانیم پرواز کنیم و خود را رها سازیم.

تجربههای زیباییشناسانۀ مخاطبان نشان میدهد که این بنا کام ً
ال حساب شده و براساس منطق و برنامهریزی ساخته شده است .معمار دیدی همهجانبه
داشته است .جزئی از این معماری نیست که بدون تفکر طرحریزی شده باشد .معماری این بنا برخالف بسیاری از بناهای مدرن28،کام ً
ال پاسخگو به عملکردی
است که برای آن ساخته شده است .این اثر تقویتکننده عملکرد و بسیار کاراست .جزئی از این معماری نیست که در نگاه معمار بیارزش تلقی شده باشد.
یکی از نکات مهمی که در توصیفات میتوان دید آن است که بنای پل برای مخاطبان همواره تازگی دارد و هربار با دیدن آن نکات تازهای برایشان حاصل
میشود و این نشان از عمق معناست .هر چه سخن عمیقتر باشد ،ناگفتههایش بیشتر است .اینکه پل را هر وقت ببینی برایت تازگی دارد ،و هر بار چیزهای
جدیدی از آن درمییابی ،نشان از غنای متن هنری است.

توصیفات نشان میدهد که بنای پل مکانی برای تفکر و تعمق است .با دیدن پل حیرتی برای مخاطبان ایجاد میشود که مقدمه طرح پرسشهای بسیاری در
ذهن است .اینکه بنا چگونه ساخته شده؟ با چه دستانی؟ با چه تفکری؟ و با چه ابزاری؟ .پل مکانی است که اجازه میدهد دریچههای بسیاری برای مخاطب باز
شود و او را وارد دنیای دیگری میکند .مخاطب هیچگاه معماری پل را اثری تمام شده نمیپندارد .او افقی بلند را پیشروی خود متصور میشود .اص ً
ال وظیفه
کار هنری به تفکر واداشتن مخاطب است.
ما اصالت را در مفاهیمی چون سنت (فرادهش) ،قداست ،طبیعت و هویت یافتهایم .سنت نه به معنای گذشتهای که به تاریخ پیوسته و پایانیافته ،بلکه به معنای
سرچشمهای است که همه چیز از آن میآيد .معمار هنرمند گذشته به ریشههای سنت رفته و درک و دریافت عمیقی از سنت پیدا کرده است و با درک و
دریافت عمیق خود از سنت ،شعر زیبای معماری را سروده است .واژۀ دیگر ،قداست است .قداست را در خلوص و پاکی و معنویت حاکم در این فضا دیدیم،
در صداقتی که در این فضا دیده میشود .این صداقت مربوط به انسانهایی است که این بنا را با نیت پاک و خدایی خود ساختهاند و تمام ظرفیتها و نبوغ
خود را در خلق چنین فضایی صرف کردهاند .همچنین اصالت را میتوان در ارتباط این بنا با طبیعت یافت .این اصلبودن برای مردمانی که فضای پل را تجربه
کردهاند ،مایه لذت و آرامش است .آرامش و لذتی که مصنوعی نیست .این در حالی است که در معماری امروز همه چیز مصنوعی و غیرحقیقی شده است .این
اصلبودن و حقیقت در بسیاری از توصیفات دیده میشود.

..............................................................................
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خواجو
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تصویر  .8بنیانهای هستیشناسانه زیبایی در پل خواجو ،مأخذ :نگارندگان.

پینوشتها

 .1اشاره به بحران زیباییشناسی معماری معاصر( :فالمکی)1389 ،؛
(نقرهکار )56 ،1394 ،و (حائری.)1374 ،
« .2بخش بزرگی از هویت معماری ایران از نظامهای زیباییشناسانه حاکم
بر سبکها و مکاتب گوناگون جهان سرچشمه میگیرد .روشن است که

...................................................................

همه چیز حتی ناخواسته با همین نگاه و تفکر تصور و
فهمیده میشود .لذا یادآوری آن مفاهیم بنیادین مرتبط
با زیبایی نیازمند نگاه به معماری سنتی از دریچه تفکر
مدرن است.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که تفسیر تجربههای زیسته
هر چهار گروه و معیارهای زیبایی از نگاه آنها بسیار به
هم نزدیک هستند .پل خواجو از نگاه مخاطبان فضایی
آرامشبخش ،باصفا ،دوستانه  ،29روحیهبخش ،خاطرانگیز ،30
سرزنده ،غرورآفرین ،حسا بشده و طبیعی  31دیده شده
است .با تفسیر داد ههای جمعآوری شده ،کلید واژگانی
چون زندگی ،بیخودی ،غنای هنری ،اصالت ،شاعرانگی،
حیرت -تفکر و منطق را میتوان به عنوان بنیا نهای
هستیشناسانه زیبایی از نگاه مخاطبان و از دریچه تجربۀ
زیستۀ آنها برشمرد .این واژگان بیانگر آن است که آنچه
احساسات ناظران را تحتتأثیر قرار داده و لذتی سرورانگیز
برای آنها به ارمغان میآورد ،پیوند وثیقی با معنا ،عملکرد
و فرم بنا دارد.
در پایان توجه به این نکته ضروری است که آفرینش هر
فضایی به واسطۀ تجربیات ما صورت میگیرد ،و این مهم
است که زیبایی چگونه تجربه میشود و آن تجربیات چگونه
تبدیل به خط میشود .لذا تجربه و بودن در فضایی زیبا،
الزمه خلق فضایی زیباست .البته نمیتوان گفت که در
دنیای امروز کسی به زیبایی توجهی ندارد و نمیخواهد

بنایی زیبا خلق کند .اما باید اذعان کرد که معماری امروز
یا به نظر مخاطبان نازیبا  32است و یا دنیای تکنولوژی
امروز ارزشهای حسی و زیباییشناسانه نوین و معنایی
متفاوت برای زیبایی را به وجود آورده است .اگرچه این
نگاه نو عد های را مجذوب خود ساخته است ،ولی این
زیباییشناسی نوین به دلیل نادیدهانگاری زندگی و حیات
بشری و نیازهای انسانی زودگذر بوده و بعد از مدت زمان
کوتاهی خستهکننده خواهد شد و نیاز به تغییر مییابد.
چون معنایی در خود ندارد؛ پوستهای است بدون معنا .33
زیبایی را نمیتوان تنها در سطوحی ،آن هم به ظاهر زیبا
خالصه کرد .زیبایی را باید در درون کاوید  .34زیبایی امروز
صرفاً امری بصری است که تنها چشمان را مخاطب قرار
میدهد ،ولی ماندگار نیست .ماندگاری آن عالوه بر صورت
به الیههای پنهان پشت آن است ،به معانی ،و جهانی که
اثر معماری آن را بر ما میگشاید .جهانی که در تناسب
با نام و عملکرد آن مکان شکل گرفته است .و این توجه
همزمان به سه مقوله شکل ،عملکرد و معناست که رمز
زیبایی ماندگا ِر معماری گذشته ماست.
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سمانه امامی کوپائی و ويدا نوروز برازجانی.

ناسازگاری مبانی وابسته به آنها با مبانی هستیشناسی و معرفتشناسی ما
بحران جدی را به همراه دارد» (نقرهکار.)170 ،1387 ،
 .3بحرانی که در سدههای اخیر به تدریج بروز کرده ،بیشتر در روند
فعالیتهای هنری جامعۀ ما بازتاب داشته و ضعف عمومی بنیۀ طراحی،
تقلید بیمحتوا ،آشفتگی و بیهویتی از شاخصههای بارز آن است (ندیمی،
.)142 ،1386
 .4از نظر هایدگر و هگل ،کلیت هنر پس از قرون وسطی (هنر مدرن) در
بهترین صورت امری فروتر از هنر بزرگ است (یانگ.)23 ،1384 ،
 .5از جمله این مطالعات میتوان به پژوهش پنج تنی و همکاران ()1396
در مقالهای با عنوان «پدیدارشناسی تجربه زیباییشناسی مکان؛ نمونه
موردی :میدان نقش جهان» اشاره کرد.
 .6در این باب میتوان به پژوهش دکتری ویدا تقوایی ( )1385با عنوان
«بازخوانی مراتب وجودی معماری؛ با رجوع به هندسه و زیبایی ،در معماری
صفوی» ،فرزانه فرشید نیک ( )1394با عنوان «بازتاب حکمت ایرانی-
اسالمی بر زیبا شناسی هنر ایران (مطالعه موردی :معماری عصر صفوی)»،
شروین میرشاهزاده با عنوان « بازشناسی انگارۀ زیبایی در معماری ایرانی
به منظور تجدید حیات ذهنی در معماری امروز» ،اشاره کرد.
 .7ویتروویوس در فصل سوم «ده کتاب معماری» عنوان میکند« :همه
ساختمانها باید با توجه الزم به دوام ،آسایش و زیبایی ساخته شوند»
(ویتروویوس .)25 ،1388 ،بررسی مشروح «کاپن» درباره مقوالت معماری
از یونان باستان سهگانههای متعددی را نشان میدهد ،که غالباً با سهگانه
ویتروویوس مطابق است (غریبپور.)58 ،1392 ،
 نتیجهگیریهایی از این دست را میتوان در نوشتههای متفکران ایرانیدید .رجوع شود به (پازوکی )1393 ،و (ضیمران.)1393 ،
 .9در دنیای مدرن ،هر که از زیبایی سخن گفته در پی جستجوی احوال
ذهن آدمی بوده (نیوتن)7 ،1343 ،
 .10هایدگر در دیالوگ میان انسان شرقی و متفکر غربی ،کمکگرفتن از
زیباییشناسی را برای فهم هنر شرقی ضروری میداند (هایدگر.)7 ،1392 ،
 .11هایدگر بر این باور است که اختالف میان زبان های شرقی و غربی یک
امر عرضی نیست .از این رو ترجمۀ این زبانها به یکدیگر ناممکن است
(همان.)26 ،
Erlebnis .12
Personal Experience .13
Obtaining Experiential Descriptions from Others .14
Interviewing experiences .15
Observing experiences .16
 .17معیارهای مهم برای اعتبار تحقیق کیفی .1 :نشاندادن حساسیت
و همدلی ،که به موجب آن مطالعه نشان میدهد الگوهای مفهومی و
توصیفیاش ،ساختارها و معانی ،به دقت از جهان واقعی بیرون آمدهاند و
به طور ذهنی ساختگی نیستند .2 .استفاده از سه سوسازی (زاویهبندی)،
استفاده از منابع اطالعاتی و روشهای مختلف ،به عنوان وسیلهای برای
تشخیص دیدگاههای زیسته مختلف  .3بررسی اعضای تحقیق :روند
واداشتن مشارکتکنندگان در تحقیق که گزارش محقق را از نظر صحت و
کاملبودن بررسی کنند (.)Seamon &K.Gill, 2016
 .18صحبت دربارۀ معنا نیازمند مبنای نظری و نظریۀ معنا است .بدون این
دو تنها میتوانیم بگوییم که جستن هر چیزی ورای ظاهر معماری در واقع
جستن معناست (قیومی بیدهندی.)10 ،1394 ،
 .19طرح معماری هم تابع مالحظات عملکردی است و هم با معیارهای
هنری سنجیده میشود .ساخت معماری با ذات معماری رابطه دارد و اساس
معنی معماری را میسازد (مزینی.)14 ،1380 ،
 .20در نگرش متافیزیکی ،صورت از همان اهمیتی برخوردار است که معنا.
بیوجود صورت معنا امکان جلوهگری نمییابد (بینای مطلق.)34 ،1389 ،
« .21معنای نهایی هر ساختمان در ورای معماری آن واقع شده است؛ این
معنا آگاهی ما را مجددا ً به سوی جهان معطوف میسازد و به هستی و درک
ما از خود جهت میبخشد» (پاالسما.)22 ،1388 ،
 .22فرحبخش :فرحانگیز ،شادیبخش ،آنچه خاطر آدمی را شادی بخشد.
فرح :شادمانیکردن ،شادشدن ،سرور ،لذت حاصل در قلب از رسیدن به
آنچه مورد تمایل بوده است (دهخدا.)2101 ،1390 ،
 .23آرامش :سکون ،طمأنینه ،آرامش ،سلم ،ایمنی ،امنیت ،وقفه ،فراغ
(همان.)27 ،
« .24اگر میخواهیم معماری خوبی داشته باشیم باید تصورمان نسبت به
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زندگی ،تصور بهتر و درستتری باشد .هر چقدر این تصور بهتر ،دقیقتر و
بیشتر دوستدار طبیعت باشد و رفاه و سعادت انسان را در نظر بگیرد ،آن
ظرفی هم که این نوع سعادت در آن تحقق پیدا میکند ظرف مطلوبتری
میشود ،زیرا که پاسخگوی آن زندگی است» (حجت.)205 ،1390 ،
 .25جوهر هنر ،شعر است (ریختهگران1388 ،الف.)13 ،
 .26بیخودی :مقابل هوشیاری ،ناهشیاری ،مدهوشی ،از خود رستگی ،از
خویشتن خویش رستگی ،شوریدگی ،شیدایی ،آشفتگی (دهخدا،1390 ،
« .)493بیخودی در اشعار موالنا به معنی یکیشدن یا یگانگی با او و
آگاهی به حقیقت از طریق جان ،رهایی از ظلمت و وادی حیرت ،رسیدن به
یقین و دستیابی به آب حیات است .سرمستی و خرابی در عین آگاهی که
با حاالتی همچون شیدایی و جنون و حیرانی و دیوانگی خالصه میشود.
مستی و بیخبری از خود ،خلسه یا سکر ،سکری که از شراب زمینی حاصل
نمیشود و اساساً به قلمرو تجربه نظری در نمیآید» (طهوری،1391 ،
.)293-294
« .27خیال ترکیبی عاطفی و عقالنی در لحظهای از زمان ارائه میکند .تنها
چنین خیالی ،میتواند به ما حسی از آزادی ناگهانی القا کند» (پاالسما،
.)16 ،1395
 .28ساختمانهایی که خوب طراحی شدهاند از جهانهای ویژهای حمایت و
آن را تقویت میکنند ،مدارس از جهان آموزش و یادگیری مراقبت میکنند
و ساختمانهای مسکونی از جهانی که خلوت ،صمیمت و هویت را به همراه
دارد .اگرچه تاریخ نقد معماری نشان میدهد اغلب بناها ،جهانی را که بدان
منظور به وجود آمدهاند ،تضعیف میکنند (.)Seamon, 2017, 1
 .29هایدگر در کتاب هستی و زمان از واژه «همبودی» استفاده میکند.
در بیان این واژه میتوان گفت ،انسان یک موجود زنده ،منفرد و جدا افتاده
نیست ،بودن ما اساساً بودن با دیگران است ،ذات ما و ماهیت ما اموری
منفک و جدای از دیگری نیست (هایدگر.)1394 ،
« .30شرط الزم برای کاربرد مکان ،به معنای راستین کلمه ،خاطره است.
مکانی که فاقد نشانه شکلی و تصویری باشد هویت کمرنگی خواهد داشت
و خوگیری و یگانهپنداری با آن ناممکن خواهد شد» (نوربرگ شولتز،
.)49 ،1393
 .31استفاده از مواد برای تعریفکردن و ارتباط با فضای معماری ،بخش
بنیادین از راهی است که ما معماری را درک میکنیم ،جایی که مواد
طبیعی اصالتی را به اشتراک میگذارند ،که توسط مواد ساخته شده
ماشینی امروز به دست نمیآید (.)Partner & Mogensen, 2014
 .32اشاره به مؤلفههای نازیبایی معماری معاصر ایران ،رجوع شود به
(فالمکی)16 ،1385 ،؛ (نقرهکار)81-71 ،1394 ،؛ (ندیمی.)142 ،1386 ،
 .33جهان به یک سیاحت خوشایند بصری اما بدون معنا بدل شده است
(پاالسما .)33 ،1388 ،معماری به جای خلق اثرهایی با اغواسازی بصری
صرف ،باید معماریِ معناها را طرحریزی کنند (همان.)21 ،
 .34هنر در تمدن اسالمی بیشتر یک معنا و فضیلت درونی است؛ فضیلتی
که مربوط به قلب و دل آدمی است (ریختهگران1388 ،ب.)162 ،
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