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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:

Content Analysis of Oppositions Journal’s Approach to
)after Modernism Architectural Theories (1973-1984

در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است.

مقالۀ پژوهشی

تحلیل محتوای رویکرد مجلۀ آپوزیشنز نسبت به تئوری معماری
*
پس از مدرنیسم ()1984-1973
مسعود حبیبی ،1مریم ارمغان** ،2ایمان رئیسی ،3شیدا خوانساری
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چکیده

بیان مسئله :بیگمان جریان مدرنیسم در اواخر سدۀ بیستم با نقدهای بسیاری در نشریههای معماری روبهرو
بوده است .این نقدها هم موجب شکلگیری معماری پستمدرن بودهاند و هم دیگر جریانهای هوادار مدرنیسم را
نمایندگی کردهاند .مجلۀ آپوزیشنز بهعنوان معتبرترین مجلۀ معماری ،در اواخر سدۀ بیستم نویسندگان و نقدهای
گوناگونی از هر دو طیف را در بر گرفته است .با طرح این «پرسش» که «مجلۀ آپوزیشنز در طول سالیان نشر خود
چه رویکردهایی از نقد مدرنیسم را نمایندگی میکرده است؟» تالش میشود تا جایگاه آپوزیشنز در مسیر شکلگیری
تئوری معماری پس از مدرن مورد مطالعه قرار گیرد .میتوان این «فرضیه» را مطرح کرد که آپوزیشنز با طیف
گستردۀ نویسندگان ،که هرکدام بعدها از سردمداران شکلهای مختلف تئوری معماری پس از مدرن بودهاند («پیتر
آیزنمن»« ،کِنت فرامپتون»ِ « ،رم کولهـاس»« ،رافائل مونئو»« ،دنیـس اسکات براون»« ،مانفردو تافوری»« ،برنارد
چومـی» و دیگـران) ،میتواند نمونۀ خوبی برای ارزیابی جریان حاکم بر تئوری معماری در آن دورۀ مهم باشد.
هدف پژوهش :عبارت است از واکاوی اندیشههای منتقدانی که در یک بازۀ زمانی تأثیرگذار ،تئوری معماری پس
از مدرن را رقم زدهاند.
روش پژوهش :چارچوب نظری مقاله به کمک شیوۀ استدالل منطقی به نگارش درآمده و برای تحلیل یافتهها از
نمونهگیری «تمامشماری» در روش پژوهش «تحلیل محتوا» استفاده شده است.
نتیجهگیری :براساس یافتهها میتوان گفت آپوزیشنز تعاملی دوسویه با جریانهای تئوری معماری پس از مدرن و
نقشی اثرگذار بر شکلدادن به آنها داشته است .تالش برای تئوریپردازی  -و نه تاریخنگاری معماری  -با رویکردی
تفسیری در تحلیل جریانهای روز معماری ناشی از اهمیت چنین نقشی برای نویسندگان آپوزیشنز است .در
سالهای میانی انتشار مجله ،نئومدرنیستها و ستایش از اقتصاد آزاد ،جهانیسازی و تکنولوژی بیشتر بهچشم
میخورد ،ولی در سالهای ابتدایی و انتهایی ،به تأثیر از رویکرد منطقهگرایی انتقادی پستمدرنیستها واژههای
زیرمتنگرایی ،فرهنگ و جامعه ،کلیدواژههای آپوزیشنز را شکل دادهاند.
کلیدواژگان :آپوزیشنز ،مدرنیسم ،نومدرنیسم ،پسامدرنیسم ،معماری مدرن.

مقدمه و بیان مسئله

برای ظهور جلوههای مدرنیته در صنعت ساختوساز میتوان

* اين مقاله برگرفته از رسالۀ دکتري « مسعود حبیبی» با عنوان « تبیین پارادایم
معماری معاصر ایران در دورۀ پیرامدرن» است که به راهنمايي دکتر «مریم
ارمغان» و مشاورۀ دکتر «ایمان رئیسی» و دکتر «شیدا خوانساری» در دانشکدۀ
«معماری و شهرسازی» «دانشگاه آزاد قزوین» در سال  1400در حال انجام است.
** نویسندۀ مسئولMaryam.Armaghan@gmail.com :

از تاریخ مشخصی نام برد که با ورود مصالح جدید ،مانند
چدن ،فوالد و شیشه ،در ساخت «آیرون بریج»،)1781( 1
«کریستال پاالس»  )1851( 2و اسکلتهای فلزی در
ساختمانهای بلندمرتبۀ شیکاگوی پس از «آتشسوزی
 3»1871قابل شناسایی است .با این حال ،نمیتوان برای
آغاز مدرنیسم از تاریخ مشخصی یاد کرد .مدرنیسم نه یک
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مسعود حبیبی و همکاران

رویداد ناگهانی ،که گونهای جریان فکری است که میتوان
تبارشناسی آن را از رنسانس مطالعه کرد .در زمان حاضـر
نیز ،همچنان میتوان از این ریشهها بهعنوان مبانی معماری
مدرن نام برد« .مدرنیسم سدۀ بیستم  -در برابر شکلی
از تاریخ معماری که آن را با تزئینات زیاد و همسو با سنت
میشناسیم  -خود را با عنوانهای خردگرا ،عملکردگرا و فنگرا
تعریف میکند» ( .)Klein, 2014, 6در جامعه نیز میتوان بروز
گونههایی از مدرنیسم را جستوجو کرد[« .مدرنیسم] بهشکل
برخوردی از نیروهـای اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاسـی خود
را نشـان میدهد ،سیمایی که تجربۀ زندگی مدرن را میسازد»
(.)Smith, 2014, 271
برای شناسایی تاریخ شکلگیری تئوری معماری مدرن کموبیش
میتوان به سال انتشار کتابهای تأثیرگذار مراجعه کرد (تصویر .)1
جریانی از تئوریپردازی در معماری که در ادامه ،در دهۀ ،1970
تالش میکند تا با نقد و دستهبندی خود در گونههای مختلف ،راه
را برای اندیشیدن پیرامون پسامدرنیسم در معماری باز کند .در
دو سوی این جریان ،هم میتوان رویکردی را یافت که همچنان
به بنیانهای نخستین مدرنیسم وفادار است و هم میتوان از
دستهای دیگر نام برد که با رویکردی رادیکال نسبت به مدرنیسم
به نقد مسیر طیشده در معماری مدرن میپردازند« .مانفردو
تافوری» از منتقدان دورۀ مدرنیسم ،در نقد رابطۀ میان معماری
و جامعه ،آرمانشهر مدرنیستی خود را جریانی میداند که با فراز

رم کولهاس

رافائل مونئو

رابرت ونتوری (و اسکات براون*)

بهسوی منطقهگرایی انتقادی

آموختن از السوگاس
پنج معمار نیویورک
انفجار مجتمع مسکونی پروئیت اگو
(طرح مینورو یاماساکی)

پیچیدگی و تضاد در معماری

طراحی خانۀ وانا ونتوری

طراحی خانۀ فارنز وورث

بهسوی معماری نوین

2000

1996

1991

1983

1973-1984

1972

1966

1964

1928-1959

1945

1927

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

مجلۀ آپوزیشنز

کنگرۀ سیام

کتابهای معماری
رویدادهای معماری
نویسندگانی که سالهای بعد جایزۀ پریتزکر دریافت کردهاند.
* پروژهها و کتابهای ونتوری و همسرش اِسکات براون مشترک هستند ،ولی بنیاد پریتزکر تنها از ونتوری نام آورده است.
تصویر  .1تاریخنمای مجلۀ آپوزیشنز و رخدادهای اثرگذار بر معماری مدرن .مأخذ :نگارندگان.
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و نشیب همچنان راه خود را میپیماید .در واقع «تافوری روند
مدرنیزاسیون را بهعنوان یک توسعۀ اجتماعی بیان میکند که با
عقالنیت در حال گسترش و گستردهتر کردن برنامۀ خود است»
(.)Heynen, 1999, 129
سوی دیگر این جریان در دهۀ  1980با رویکردی متفاوت
به این آرمانشهر وعد هداد هشدۀ مدرنیسم و رابطۀ آن با
جامعه مینگرد« .اگرچه جنبش مدرن جریان نیرومندی را
در توسعۀ معماری سدۀ بیستم ایجاد کرد ولی هیچ یک از
آرمانهای این آرمانشهر به واقعیت بدل نشد[ .باید پرسید]:
آیا این ایدئالهای خوشبینانه و تجربههای اجتماعی ،فرهنگی
و تکنولوژیک جنبش مدرن همچنان معنایی برای آیندۀ ما
خواهند داشت ،یا آنکه با وضعیت امروز ما نامربوط هستند؟»
(.)Henket & Heynen, 2002, 12
مجلۀ آپوزیشنز ( )1984-1973در زمانی مناسب و با نویسندگانی
متناسب با جریانهای فکری دورۀ خود تالش میکند تا راهی
برای تئوری معماری پس از مدرنیسم در معماری باز کند .نگاه
نقدگرایانهای که آپوزیشنز آن را نمایندگی میکند مجموعهای
از منتقدان مدرنیسم را در هر دو سوی این جریان فکری در
خود جای داده است .به همین جهت ،کنکاش در رویکردهای
متفاوتی که در آپوزیشنز دیده میشود ،میتواند ما را در شناخت
جریانهای مختلف پس از مدرنیسم و توان هرکدام در جهتدهی
به تئوری معماری یاری کند.
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پیرامون ضرورت انجام این پژوهش باید گفت «ساختار مدرنیسم،
پیوسته با برنامۀ فرهنگی خود آمیخته میشود و مدرنیتۀ جدیدی
را شکل میدهد» ( .)Eisenstadt, 2010, 3این تغییر ساختاری
در سالهای ( 1984-1973سالهای انتشار مجلۀ آپوزیشنز)
همسو با موج پستمدرنیته بنیادیترین انتقادها را نسبت به
معماری مدرن بههمراه داشته است؛ موجی که در سالهای پس
از مدرنیسم در معماری جریانهای مختلف و گاه متضادی از
تئوری معماری را شکل میدهد.
بهنظر میرسد شناخت جایگاه تئوری معماری پس از مدرنیسم
و تالش بانیان آن برای تفسیر این چهرۀ نورسیده الزمۀ مطالعۀ
تاریخ تئوری معماری است.
در این پژوهش ذیل عنوان «اعتبارسنجی مجلۀ آپوزیشنز» ،به
تفصیل جایگاه نویسندگان این مجله و نقش آنها در شکلدادن به
چهرههای مختلف تئوری معماری پس از مدرن نشان داده است.

روش تحقیق و نمونهگیری

اعتبارسنجی مجلۀ آپوزیشنز

در اعتبارسنجی مجلۀ آپوزیشنز به دو نکته میتوان اشاره
کرد :نخست ،تاریخ انتشار مجلۀ آپوزیشنز است .در میان
سالهای  1973تا  1984مدرنیسم در معماری از یکسو
همچنان پیروان سرسخت خود را دارد و در سویی دیگر ،در
این سالها مبا بیشترین نقدها به مدرنیسم در تاریخ معماری
روبهرو هستیم .دوم ،طیف گستردۀ نویسندگانی است که در
این مجله پیرامون نقد مدرنیسم مقاله نوشتهاند .این افراد در
سالهای پیش و پس از انتشار مجلهگونههای مختلف تئوری
معماری پس از مدرنیسم را رقم زدهاند .پیتر «آیزنمن» از سال
 1969در «نیویورک پنج»  -همراه با رم کولهاس  -چهرۀ
بهروزشدهای از مدرنیسم در معماری را نمایندگی میکنند،
«رافائل مونئو» با پروژههایش نقش منتقدی میانهرو را برای
مدرنیسم ایفا میکند و «دنیس اسکات بران» با انتشار کتاب «از
السوگاس بیاموزیم :نمادگرایی فراموششده از فرم معماری»
(بههمراه «رابرت ونتوری» و «استیون ل ِزنور») در سال 1972
رادیکالترین جریان را در نقد معماری مدرن شکل میدهد.
«پیتر آیزنمن»« ،کِنت فرامپتون»ِ « ،رم کولهاس»« ،رافائل
مونئو»« ،آلدو روسی»« ،کالین روو»« ،دنیس اسکات براون»،
«مانفردو تافوری»« ،برنارد چومی» و  ...از نویسندگان آپوزیشنز
هستند که در سالهای مختلف پیرامون مدرنیسم در معماری
نوشتهاند (بنگرید به تصویر .)1

چارچوب نظری تحقیق

بنیانهای مدرنیسم را باید در عصر روشنگری ،پیشرفت علم و
خرد انتقادی 4جستوجو کرد ،ولی چنانکه در مقدمه نیز اشاره
شد« ،مشخصههای اصلی جامعۀ مدرن را میتوان در ارائۀ سیمای
نوینی از ساختارها و نهادهای فرهنگی و پتانسیل روبهرشد بسیج
نیروهای اجتماعی معرفی کرد» ( .)Eisenstadt, 2010, 1در این
میان آنچه مهم خواهد بود تغییر در توان اثرگذاری هریک از این
موارد در بروز مدرنیسم است« .این تغییرات ساختاری و نهادی
مدرنیته [و مدرنیسم] بهطور پیوسته با برنامۀ فرهنگی مدرنیته در

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

برای پیشبرد این پژوهش ،در نگارش چارچوب نظری مقاله از
شیوۀ استدالل منطقی بهره گرفته شده و در تحلیل اطالعات
گردآوریشده از شیوۀ کدگذاری در روش تحقیق تحلیل
محتوا استفاده شده است .همچنین بهجای شیوههای مختلف
نمونهگیری  -که برای جامعۀ آماری با طیفهای گسترده و فراوانی
بسیار زیاد بهکار میرود  -در اینجا از «راهبرد تمامشماری» برای
نمونهگیری استفاده شده است؛ راهبردی که «در آن تمامی افراد
[و حجم نمونه] مورد بازدید ،پرسش و بررسی قرار میگیرند»
(حافظنیا.)143 ،1391 ،
برای «نمونهگیری» در این پژوهش ،از مجموعه مقالههای مجلۀ
آپوزیشنز که در سالهای  1973تا  1984منتشر شدهاند استفاده
شده است .این مجموعه در سال  1998در سه جلد و  700صفحه
بازنشر شده و از حدود  28مقالۀ منتشرشده در آن 17 ،مقاله
 بهطوری که در چارچوب نظری این مقاله دیده میشود  -بهتئوری معماری پس از مدرن پرداختهاند که از آنها بهعنوان منبع
اصلی تحلیلها و تدوین جدولهای بخش یافتهها استفاده شده
است .با توجه به حجم نمونه ،از شیوۀ «کد گذاری باز» استفاده
شده است تا به کمک آن محتوای مورد بررسی دستهبندی شود،
انتخاب کلیدواژهها (کدها) نیز در جدولهای بخش یافتهها با
چنین هدفی صورت گرفته است .سپس به کمک «کدگذاری
محوری» (تاریخ چاپ مقالهها و کلیدواژهها) نتیجۀ پژوهش در
تصویر پایانی آمده است.
چنانکه گفته شد« ،هدف» این پژوهش را میتوان واکاوی
اندیشههای منتقدانی دانست که در یک بازۀ زمانی تأثیرگذار،
تئوری معماری پس از مدرن را رقم زدهاند .همچنین ،برای
روشنشدن هدف« ،پرسش»هایی که در ادامه میآیند دورنمای
این پژوهش را مشخص میکنند.

[در مجلۀ آپوزیشنز ]...
 .1چه رویکردی از نقد معماری دارای بیشترین فراوانی میان
مقالههایی است که به مدرنیسم در معماری پرداختهاند؟
 .2گرایش تئوری مقالههایی که به نقد مدرنیسم در معماری
پرداختهاند ،در طول سالهای  1973تا  1984به چه سمتی
حرکت کرده است؟
 .3پیش از آنکه معماری مدرن با رویکرد منطقهگرایی انتقادی
پستمدرنیسـتها در اواخر دهۀ  1970روبهرو شود  -در
سالهای مختلف انتشار مجلۀ آپوزیشنز  -نقد مدرنیسم در
معماری چه نسبتی با منطقهگرایی دارد؟

..............................................................................
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هم آمیخته میشوند ،این مسئله موجب بروز مدرنیتههای متعدد
خواهد شد» (.)ibid., 3
مطالعۀ سیر تکاملی مدرنیسم در دهۀ اخیر ما را با گونههای
متفاوتی از آن آشنا خواهد کرد« .داگالس مائو» 5با مطالعۀ
سیر تکاملی مدرنیسم  -بیرون از مرزهای سنتی آن :اروپا و
غرب  -از سه شاخۀ مختلف نام میبرد :نخست ،نگاهی که با
استداللهای خود برای همنشینی انواع سنتهای جایگزین در
مدرنیسم ،در واقع همان اندوختۀ مدرنیسم را بسط میدهـد.
اندیشـههای «فریدمـن» در اقتصـاد و بازار و پیشفرضهای
جهانیسازی و  ...همه از این دست هستند؛ دوم ،استداللی که
فرآوردههای مدرنیسم بومی 6را با تفسیری فراملی به نمایش
میگذارد .مدرنیستهای چینی و ژاپنی هر دو در این دسته
جای میگیرند؛ سوم ،استداللی که در پاسخ مدرنیستها به
امپریالیسم شکل گرفته است (جدال میان قدرتهای سیاسی-
اقتصادی)؛ نگاهی که با حرکتهای استعمارزدایی ،7مدل نوینی
از جامعۀ فراملی را شکل میدهند ( Mao & Walkowitz,
 .)2008, 738-740در این میان ،تئوری معماری پستمدرنیسم
راهی جدا از مدرنیسم طی میکند ،ولی میتوان از آن بهعنوان
یک نقد رادیکال در «تئوری معماری پس از مدرن» نیز یاد
کرد (جدول .)1
•همسو با سنتهای مدرنیستی ،نئومدرنیستها
همزمان با بروز نقدهای رادیکال به مدرنیسم در معماری ،این
دوگانگی میان طرفداران مدرنیسم و جریانی که بعدها از آن با نام
پستمدرنیسم یاد میشود ،از همان آغاز قابل تفکیک است« .هر
دو دیدگاه حدود دهۀ شصت شروع میشوند و به کموکاستیهای
مدرنیسم واکنش نشان میدهند .معماران نیز میان یکی از این
دو ،یا رویکردی که پیوند میان آنها را دنبال میکند ،تقسیم
میشوند» ( .)Jencks, 1987, 51در این میان ،کسانی که هم
منتقد مدرنیسم هستند و هم در کشاکش میان مدرنیسم و

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

جدول  .1دستهبندی تئوری معماری پس از معماری مدرن .مأخذ :نگارندگان.
دسته

رویکرد(ها)

الف

همسو با سنتهای مدرنیسم
(نومدرنیسمها)

- Neo-Modernism
- Hyper-Modernism
- Late-Modernism
- Meta-modernism
… - and

ب

مدرنیسم بومی با تفسیر فراملی

- Para modernism
- Super modernism

ج

خودرأیی در برابر مدرنیسم
(مدرنیسم مرتجع)

- Reactionary Modernism

د

نقد رادیکال مدرنیسم

- Postmodernism

..............................................................................
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پستمدرنیسم رادیکال چشم بهسوی مدرنیسم دارند تالش
میکنند تا وفاداری به سنتهای مدرنیسم را این بار با نگاهی
نو پی بگیرند« .هر اندازه که مدرنیستها و ل ِیتمدرنیستها
تمایل دارند تا بر راهکارهای فنی و اقتصادی تمرکز کنند،
پستمدرنیستها به ضمیمههای فرهنگی و زیرمتنگرایی 8خود
تأکید دارند» ( .)ibid., 41در واقع ،فنگرایی ،علوم اجتماعی و
اقتصاد بدل به پاشنۀ آشیل نومدرنیسـتها در تعریـف خود در
برابـر پستمدرنیسـتها میشوند .هر اندازه که از معماری سبک
فراملی مدرنیسمهای نسل اول دور میشوند ،جا را برای دیگر
جلوههای جهانیسازی علوم اجتماعی باز میکنند« .علوم اجتماعی
از دریچۀ نگرش نومدرنیستی پالوده میشود .این دیدگاه بیش از
روابط انسانی ،تأکید زیادی بر مشارکت کارگران و دموکراسی در
محل کار دارد» (McAuley, Duberley & Johnson, 2007,
.)106-107
نومدرنیستها را با هر نامی که دستهبندی کنیم :هایپرمدرنیسم،
ل ِیتمدرنیسم ،متامدرنیسم ،مولتیمدرنیسم و  ...در قلمرو علوم
انسانی ،در بازار آزاد ،دموکراسی ،حقوق شهروندی و دیگر
چهرههای رویکرد جهانیسازی با یکدیگر مشترک هستند.
•مدرنیسم بومی با تفسیری فراملی :پیرامدرنیسم و
سوپرمدرنیسم
تمام رویکردهایی که میتوان در تبارشناسی میان جدال مدرنیسم
و پستمدرنیسم رادیکال شناسایی کرد از نظر چگونگی تعریف دو
گزارۀ اساسی قابل دستهبندی هستند :فرهنگ و جهانیسازی.
چنانکه گفته شد ،دستۀ اول در پـیروی از گونههای مختلف
جهانیسازی قلمرو خود را ،در ستایـش سنتهای مدرنیسم،
از پستمدرنیسـم رادیکال جدا کرد .دستۀ دوم نیـز با تعریفی
که از فرهنگ درونزای خـود و همنشینی آن با زبان مدرنیسم
در معماری ارائه میدهد ،راه خود را از پستمدرنیستها جدا
میکند .این دسته از یکسو شاگردان غیرغربی و نسل دوم
مدرنیستها هستند و از سوی دیگر ،دارای ملیتی با فرهنگ
پربار بومی نیز هستند.
اگرچه « کِنت فرامتـون» ،یکی از سـردمداران معمـاری
پستمدرن ،در کتاب «منطقهگرایی انتقادی» به سبک فراملی
مدرنیسم میتازد و شرط برقراری معماری را توجه معمار به
معماری بومی آن منطقه میداند ،دستۀ دوم  -که «معماری
پیرامدرن» نیز از آن جمله است  -تالش میکنند تا توجه به
فرهنگ بومی در معماری را در «جهانیسازی» این جنس از
معماری مدرن دنبال کند .اگر نمایندگان شکل اول را « ِرم
کولهاس» و «ریچارد مییر» بدانیم ،نمایندگان معماری پیرامدرن
را میتوان «تادائو آندو»ی ژاپنی و «وانگ شو»ی چینی در دورۀ
معاصر دانست.
در واقع نقد پیرامدرنیستها به شکلی از جهانیسازی فرهنگ
است که آن را به فرهنگ غربی و غیرغربی تقسیـم میکند.
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یافتهها

اگرچه فعالیت مجلۀ آپوزیشنز به سالهای 1984-1973
بازمیگردد ،ولی بهدلیل اعتبار آن همچنان برای مطالعۀ
تاریخ تئوری معماری یک منبع معتبر بهحساب میآید.
به همین دلیل مجموعۀ جدیدی از مقالههای منتخب آرشیو
آپوزیشنز ( - )Hays, 1998که بیشترین ارجاع را در نوشتار
معماری در این سالها داشتهاند  -در سه جلد ( 700صفحه)
منتشر شده است.
نویسندگان مجلۀ آپوزیشنز در پی تاریخنگاری معماری نیستند،
نگـاه نقدگـرایانه به معماری معاصر و تالش برای جریانسازی،
بیش از هر چیز دیگر در آن بهچشم میخورد .در ویرایش سال
 1998مجموعه جلدهای آپوزیشنز ،تنها یک مقاله  -با پرداختن
به پیشینۀ فکری گروه آرشیگرام ،که در سال نشر مقاله (یعنی
 )1976گروهی نوپا و معاصر بهحساب میآمد  -سهم موضوع
«مدرنیته» و دستاوردهای ساختوساز صنعتی در معماری شده
است (جدول .)3
•تئوریهای معماری پس از مدرن در آپوزیشنز
همزمان با آغاز به کار مجله ،معمـاری مدرن با نقدهـای
بیشماری روبهرو بود ،بهنظر میرسد «تئوری معماری پس از
مدرن» مهمترین پرسشی است که نویسندگان آپوزیشنز در پی
پاسخ آن هستند.
باید یادآور شد ،نامهایی که در اینجا برای جریـانهای تئوری

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

«مدرنیسم بهعنوان ایدئولوژی مدرنیته؛ این ابزاری برای غرب
است تا باقی جهان را همسو با دانش ،میل و یا لذت خود تغییر
دهد .جهان غیرغربی جهانی نامدرن یا پیشامدرن دیده میشود
و آن را بهشکل گونهای سنت عقبافتاده برمیشمارند ... .مدرنیته
و پیرامدرنیسم را باید از دریچهای دید که وقتی از آن نگاه
میکنیم ،ما را نسبت به یکدیگر متفاوت ببیند و در تفسیرهـای
متفاوتی که البته در قلمـرو هنر معاصـر گام بر میدارند ،کمک
کند» (.)Meyer, 2012, 9
گونۀ دیگری از نومدرنیستها ،که میتوان آن را نیز  -بهدلیل
توجه به جهانیسازی و بیتوجهی به تفکیک فرهنگ غربی و
غیرغربی  -در این دستۀ دوم قرار داد« ،سوپرمدرنیستها»
هستند .سوپرمدرنیستها با اشاره به عملکردهای جدید پدیدآمده
در سدۀ بیستم ،ناشی از سرعت باالی نقل و انتقال مسافران و
همنشینی مسافرانی که هرکدام فرهنگ خود را دارند ،در مکانی
بدون فرهنگ همچون فرودگاه ،پایانۀ مسافری و ( ...که مارک
اوژه آنها را «نامکانها» مینامد) ،به شکل دیگری از جهانیسازی
و ارجحیتنداشتن فرهنگی بر فرهنگ دیگر اشاره دارند« .در
جهان سوپرمدرنیته ،دورنمای فرهنگی ما آشکارا تغییر خواهد
کرد و نامکانها را نمیتوان تاریخی یا با هویتی مشخص به تعریف
درآورد» (.)Žukauskienė, 2016, 110
•خودرأیی در برابر مدرنیسم :مدرنیسم مرتجع
اگر در معماری پیرامدرن و سوپرمدرن شکل برخورد با فرهنگ
بومی پارادایم اصلی را مشخص میکرد ،برای «مدرنیستهای
مرتجع»( 9اگر نگوییم کهنهپرست!) ایدئولوژی سیاسی بدل به
نقشۀ راه هنر و معماری میشود .نباید فراموش کرد که این
نگرش در سایۀ روابط قدرتهای سیاسی و نظامی در سالهای
جنگ جهانی دوم و پس از آن شکل گرفته است« .این جنبش
( )1950-1930بهوسیلۀ موسولینی ،فرانسیسکو فرانکو ،هیتلر
و استالین رهبری میشد ،جمعی که فرآوردهها ،ترقیخواهی
تکنولوژیک و روزمرگیهای یک کشور مدرن را پذیرفته
بودند» (.)Jencks, 2007, 9
در نگرش مدرنیستهای مرتجع ،گونهای ناسیونالیسم دیده
میشود که تالش میکند خردهفرهنگها و چندصدایی را با
هدف برپایی نگاهی یکپارچه و برآمده از ایدئولوژی خود نادیده
بگیرد« .مفهوم فضیلت در مدرنیسم مرتجع با پرهیز از چندگانگی
فرهنگی و شکلدادن به یک گونۀ جهانشمول از فرهنگ پدید
خواهد آمد ،اگرچه باید به یاد داشت ،چنین الگویی از فرهنگ هرگز
به مدرنیسم [وعده داده شده] نخواهد انجامید ،ولـی در پس همین
فقدان هم میتوان به تفاوت اساسی میان مدرنیسم و مدرنیسم
مرتجع پی برد .مسئله این است که اولی به گسترش ارزشهای
جهانی ،مانند لیبرالیسم اجتماعی و اقتصادی ،پایبند است و
دومی به ناسیونالیسم دلبسته است» (.)Podoshen, 2014, 4-5
ناسیونالیسم در اینجا نه به معنای عام آن ،بلکه بیشتر به یک

بازۀ زمانی خاص  -چنانکه جارلز جنکس از دهۀ  1930تا
 1950نام میبرد  -اشاره دارد .در واقع« ،مدرنیسم مرتجع در
شرایط و گستـرهای جهانی رخ میدهـد که مملو از احساسهای
ناسیونالیستی و گرایشات بنیادگرایانه است» (.)ibid., 3
در سالیان اخیر دیگر نمیتوان از یک مدرنیسم ارتدوکس
سخن گفت .نومدرنیستها چهرههای متفاوتی از مدرنیسم را
نشان میدهند .در قلمرو معماری ،بروز این مدرنیسمها ناشی
از تعامل تئوری معماری مدرن با ساختارهایی از خرد انتقادی
در دورۀ معاصر است« .ساختارهایی جهانشمول با کیفیتهای
متفاوت که با نسبتهای متفاوتی از اجزاء و تعامل آنها با یکدیگر
پدیدار میشوند؛ زندگی ،آگاهی ،جامعه و فرهنگ این کیفیتها
هستند؛ پدیدههایی که نمیتوان آنها را در تکههایی جدا از هم
بررسی کرد» ( .)Jencks, 2007, 62در جدول  2با نامبردن از
مدرنیسمهایی که در میان منتقدان از اقبال بیشتری برخوردار
بودهاند ،به گسترۀ مناسبی از رویکردهای مختلف مدرنیسم
پرداخته شده است .در تنظیم این جدول تالش شده است تا از
منابع اولیه 10استفاده شود .به همین دلیل ،بیانیههای معماری،
متن سخنرانی پیروان آنها و نیز کتابهای تئوری معماری که در
میان نویسندگان همهگیر هستند ،منابع شکلگیری جدول  2را
تشکیل دادهاند.

..............................................................................
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جدول  .2عنوانها و مفهومها در سیر تکاملی مدرنیسم .مأخذ :نگارندگان.
گونهشناسی مدرنیسم

نومدرنیسم(ها)

پیرامدرنیسم

سوپر مدرنیسم
(یا نامکانها)

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

مدرنیسم مرتجع

تعریف(ها)

منبع

 .1بازار باز و دموکراسی دوباره در سطح جهان همهگیر شده است ... ،و جهانگرایی بار دیگر تبدیل
به سرچشمۀ تمامی نظریههای اجتماعی شده است .مفاهیم مشترک [میان جوامع] ارزش خود را باز
یافتهاند( .نومدرنیست)

Alexander, 1994, 184

 .2پیشوند «پست» در پستمدرنیسـم همچنان توجه مخاطـب خود را به گذشتهای فرامیخواند که مرده
است .شاید به همین دلیل اکنون زمان پیش رو بهسوی جلو با نیروی بیشتری است( 11.هایپرمدرنیسم)

Rudrum & Stavris, 2015,
157

 .3مدرنیستها و مدرنیستهای متأخر در حل مسئلهها همواره بر راهکارهای اقتصادی و تکنیکی
تمایل دارند ،در حالی که پستمدرنیستها پیوسته به افزودن بر متن و فرهنگ اشاره میکنند.
(مدرنیسم متأخر)

Jencks, 1987, 41

 .4متامدرنیسم مرحلهای است که فرد به بدگمانی و تردید رسیده است  ...و پیشنهاد آشتی میان
مدرنیسم و پستمدرنیسم را میدهد( .متامدرنیسم)

Baciu, Bocos & Baciu
Urzica, 2015, 35

 .5مدرنیسم بهعنوان یک اسم خاص مدتهاست که مرده ،ولی بهعنوان یک شیوۀ نگرش همچنان
نیرومند است .تمام تعریفها از «پیرامدرنیسم» از اصول مدرنیسم با ستایش یاد میکنند ،در حالی
که در وادی معماری به پارامترهای محیط اجتماعی و فرهنگی نیز توجه دارد.

Endo, 2016

 .6پیرامدرنیسم به گونهای از همزمانی 12فرهنگی [در مدرنیسم] اشاره دارد ... .بهگمان من معمارانی
که خود را ژاپنی میپندارند ،در بازسازی مدرنیسم خوب عمل کردهاند.

ibid.

 .7بهنظر میرسد پیرامدرنیته با منطق تکاملـی مدرنیسـم متفاوت است ،اگرچـه نمیتـوان آن را
پادمدرنیته دانست.

Meyer, 2012, 6

 .8در تعریف سوپرمدرنیسم مارک اُژه از واژۀ نامکانها استفاده کرده است.

Auge, 1997, 31

 .9کرۀ زمین کوچک شده است .ما در دورهای زندگی میکنیم که مقیاسها تغییر کرده
است :خودروها و ابزارهـای حملونقـل سریع در کمترین زمان ممکن هر فرد یا سرمایهای را
جابهجا میکنند.

ibid.

 .10ابزارهای گردش سریع مسافران و کاالها شخصیتهای شناختهشدۀ دورۀ ما هستند( .اتوبانها،
خطوط پرسرعت راهآهن ،فرودگاهها و )...

ibid., 34

 .11در جهان ابر-مدرنیتۀ کنونی ،دورنمای فرهنگی بهسرعت در حال تغییر است ،در نتیجه نامکانها
را نمیتوان بهعنوان ماهیتی تاریخی ،فرهنگی و یا هویتی تعریف کرد .هتلهای فراملی ،مرکزهای
تفریحی ،فرودگاهها ،شبکههای پیچیدۀ کابلی و تمام این نامکانها ،در پس خود ما را بهسوی
فردگرایی هدایت میکنند.

Žukauskienė, 2016, 110

 .12مدرنیسم مرتجع ( )1950-1930جنبشی به سرپرستی موسولینی ،فرانکو ،هیتلر و استالین که
به تعریف آن ،دولت مدرن روح زمانه ،13فناوری روز و تولید انبوه را میپذیرفت و ستایش میکرد.

Jencks, 2007, 9

 .13آلمان رمانتیک [در زمان نازی] تعریف مدرنیته را نمیپذیرد و در پی شکلدادن به مدرنیتۀ مد
نظـر خود ،ترکیبی از ناسیونالیسم آلمانی و سوسیالیسم ملی را معرفی میکند.

Jeffrey, 1984, 1

 .14مدرنیسم مرتجع در حقیقت تالشی است در جهت هویتبخشیدن به عنصرهای مدرن سوسیالیسم
ملی بدون ازبینبردن رویکردهای رادیکال آلمان نازی [نسبت به جامعه ،هنر و معماری].

Talmon, 1996, 131

جدول  .3تنها مقالۀ پیرامون «مدرنیته» در مجلۀ آپوزیشنز .مأخذ :نگارندگان.
نویسنده

عنوان و رویکرد مقاله

کلیدواژگان

رویکرد انتقادی

Pawley
)(1998

«آرشیگرام و بازگشت به تکنولوژی»
 -بررسی ساختمایههای نگاه منطقی به معماری در گروه آرشیگرام

 فناوری -ساخت صنعتی

نقد معیاری

..............................................................................
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معماری مدرن آورده شده (مانند نومدرنیسم ،پیرامدرنیسم،
سوپرمدرنیسـم ،مدرنیسم مرتجع) در یک یا دو دهۀ اخیر
از سوی تئوریپردازان و تاریخنگاران معماری شکل گرفته است و
به جریانهای اثرگذار معماری  -و یا در مقیاسی بزرگتر میتوان
گفت علوم انسانی  -اشاره دارند .در حقیقت ،استفاده از عنوان
«تئوری معماری پس از مدرن» با هدف نوعی کلینگری به تمام
جریانهای تئوریک پس از مدرن بهکار رفته است که تعدادی
همسو و تعدادی نیز در تقابل با یکدیگر قرار گرفتهاند.

- -نومدرنیستها در آپوزیشنز

- -پیرامدرنیستها و سوپرمدرنیستها در آپوزیشنز

مدرنیستهای ارتدوکس در غرب با نقدهایی که روبهرو بودند،

- -مدرنیستهای مرتجع در آپوزیشنز

چنانکه گفته شد ،نباید فراموش کرد که تئوری معماری پس
از مدرن در غرب ،زمانی در حال شکلگیری است که اروپای
مدرن تجربۀ جنگ جهانی دوم را نیز با خود همراه دارد.
«مدرنیسم مرتجع» گونهای از معماری مدرن را ترویج میکرد
که از یکسو ترقیخواهی مدرنیته را ستایش و از سویی دیگر،
ریشههای آن را در پیشینۀ تاریخی خود جستوجو میکرد.
«جان اوکمن» در مقالۀ «جالبترین شکل یک دروغ» این
دیدگاه را در سخنان پیروان آن اینطور نقل میکند« :در یک
مسیر روبهتوسعه ،که به جستوجوی تکنولوژی ،عقالنیت و
کاربردیکردن شیوههای ساخت در حرکت است ،ارتباط میان
کالسیکگرایی و خردگرایی کموبیش بیواسطه ما را بهسوی
مدرنیسم پیش خواهد برد .این رویکرد را میتوان در کارهای
پیتر بهرنس ،آگوست پرت و میس وندروهه مشاهده کرد»
( .)Ockman, 1998, 413جستوجوی این پیشینۀ تاریخی
را میتوان با هدف برانگیختن حس ناسیونالیسم در میان افراد
جامعه نیز تفسیر کرد«.در حقیقت ،در رویکـرد نازیهای آلمان،

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

با نگاه به جدول « 4نومدرنیستها» سهم بیشتر و صدای بلندتری
را در میان مقالههای منتشرشده از سوی مجلۀ آپوزیشنز به خود
اختصاص دادهاند .جریانی از تئوری معماری پس از مدرن که
هم منتقد مدرنیسم است و هم در پی اصالح آن ،این جریان
تئوریک راه را در ادامۀ سنتهای مدرنیسم میداند .نمایندگان
نومدرنیستها در آپوزیشنز بیشترین تالش را برای نگهداری از
سنتهای جهانشمول مدرنیسم دارند .این دست از مقالهها در
حوزههایی همچون «جهانیسازی ،سوسیالیسم ،جامعهشناسی،
اقتصاد و بازار آزاد» در آپوزیشنز خودنمایی میکنند .نومدرنیستها
برای استوارکردن تئوری خود ،در بازخوانی کنگرۀ سیام نیز
(کنگرهای که بانیان آن مدرنیسمهای ارتدوکس بودند) بهدنبال
تبارشناسی این رویکردها در میان پدران خود میگشتند« :در
متنهای فرانسوی تأکید بر ماشینیکردن کارها و رابطۀ میان آن
با تحوالت اجتماعی دیگر بهچشم نمیخورد؛ دو موردی که از دید
لوکوربوزیه بسیار مهم بودند؛ همچنیـن ایدۀ بازنگـری معماری در
حوزههای جامعهشناسی و اقتصاد ... .در این میان ،متنهای آلمانی
نیز همچنان تأکید میکنند که معماری بخش جداییناپذیری از
ساختارهای اقتصادی بهشمار میآید» (.)Ciucci, 1998, 562
سالها از ایدۀ «معمـارای سبـک فراملــی» «میسوندروهه»
میگذرد و دستاوردهای آن نیز با نقد بسیاری از معماران
همراه بوده ،ولی آرمانخواهی «جهانینگری» همچنان بخش
جداناشدنی سنت مدرنیسم برای نومدرنیستها بهشمار میرود.
در طول سالیان ،هرآنچه بهعنوان هویت جهانی ساکنان کرۀ
زمین برشمرده میشد رفتهرفته به بخشی از ماهیت تئوری
نومدرنیستها نیز بدل میشده است.
در تاریخ معماری و در زمینۀ طراحی معماری نیز کارهای دفتر
«رم کولهاس» و جریانی که با نام پستمدرن سفید از آن یاد
میشود ،بر خالف پستمدرن «رابرت ونتوری» ،تالش میکند
تا نمایندۀ تئوری نومدرنیستها در طراحی معماری باشد.
سطحهای سفید و جدارههای شیشهای آثار «ریچارد مییر» از
نیاکان ارتدوکس معماری فاصله گرفته است ،ولی در مجموعۀ
این جریان تئوریک جای میگیرند.

رفتهرفته جا را برای دیگران باز میکردند ،ولی شاگردان آنها
در شرق ،بهویژه ژاپن ،در حال شکلدادن به گونۀ جدیدی
از معماری مدرن بودند .جدول  5نمایندگان این رویکـرد را
در آپوزیشنز نشان میدهد؛ نمایندگانی با فرهنگ رشد یافتۀ
بومی ،که دلمشغولیهای جهانینگری مدرنیستها را نیز با
خود دارند« .در زیرمتن فرهنگی و کالبدی شهرهای ژاپن،
در اواخر دهۀ شصت ،بدیهی بود که مبنای حرکت انتقادی
معماران میباید چیزی بیش از «رهاکردن» ،این نگاه سادۀ
آدولف لوس ،استاد اتریشی باشد ... .بر خالف لوس ،برای
آنها «خانه محصول کار هنریِ [این فرهنگ بومی] است»
( .)Yatsuka, 1998, 259در تصویری که آپوزیشنز از آنها نشان
میدهد ،مانند دستۀ نخست ،وفاداری به سنتهای مدرنیسم
را در خود دارند ،ولی تکاپوی جهانیسازی فرهنگ بومی نیز
در آنها دیده میشود .نمایندگان شاخص «پیرامدرنیستها» در
آپوزیشنز متابولیستهای ژاپنی بودند.
شکل دیگری از تئوری معماری پس از مدرن که رابطۀ مشابهی
میان جهانینگری و فرهنگ را نشان میدهد ،رویکردی است که
بعدها در سال « 1997مارک اوژه» از آن با نام «سوپـرمدرنیسم»
یاد میکنـد .چنانکه در آپوزیشنز بهنظر میرســد این دیدگاه
 اگرچه ضعیف  -با پرداختــن به فرآوردههای ساختمانسازی درعصر مدرن (مانند کارخانههای آی.ا ِ ِ
.گ که مجله از آن نام میبرد)
مورد توجه قرار گرفته است .معرفی ساختمانهای بزرگمقیاس
کارخانهها ،فرودگاهها ،پایانههای مسافربری و فضاهای نمایشگاهی
آویخته از دیوارهای باربر در مجله از این جملهاند؛ ساختمانهایی
که همگی به لطف فوالد و شیشه هویتی جهانی و جدا از سدههای
هفدهم و هجدهم غرب را همراه دارند.

..............................................................................
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مسعود حبیبی و همکاران

جدول  .4مقالهها پیرامون نومدرنیست(ها) در مجلۀ آپوزیشنز .مأخذ :نگارندگان.
نویسندگان

کلیدواژگان

عنوان و رویکرد مقاله

رویکرد انتقادی

Rowe,
)(1998

«رابرت ونتوری و دانشکدۀ ریاضی دانشگاه ییل»
 معرفی آثار نه مدرن ،نه پستمدرن -تالش برای تعریف مدرنیسم از دریچۀ تاریخ

Eisenman,
)(1998

«سیمای مدرنیسم :خانۀ دوم-اینو و نشانههای خود-ارجاعی»
 معماری لوکوربوزیهای معماری برای تمام طبقههای اجتماعی -عملکرد بهعنوان وظیفۀ معماری مدرن

 سوسیالیسم -جهانیشدن

نقد تفسیری

Ellis,
)(1998

گرایی کالین رو»
«گونه و زیرمتن در شهرسازی :زیرمتن
ِ
 تحلیل رویکرد معماری کالین رو از زیرمتن در معماری مدرن -کوالژ در طراحی شهری مدرن

 جامعه، -زیرمتن (اجتماعی)

نقد تفسیری

Scott Brown,
)(1998

«پیرامون فرمگرایی معماری و عالقههای اجتماعی :گفتمانی برای برنامهریزان
18
اجتماعی و معماران بنیادگرایِ چی»
 تفسیر مسئلهای که میان جامعهشناسان و طراحان و همچنین میان معمارها بایکدیگر شکاف ایجاد میکند
 مؤلفههای اجتماعی در تئوری معماری مدرن اولیه رهایی از فرمهای دستوری معماری مدرن -خواست جمعی /جامعه از فرم معماری (حقوق شهروندی در معماری)

 سوسیالیسم -جهانیشدن

نقد تفسیری

Foster,
)(1998

الروچ لوکوربوزیه»
«قدمت و مدرنیته در خانه
ِ
 -آثار لوکوربوزیه در پاسخ به عملکرد و ارتباط منطقی میان فرمها در معماری

 سوسیالیسم -جامعه

نقد تفسیری

Ciucci,
)(1998

«خلق جنبش مدرن»
 جایگاه و سخنرانیهای اعضای کنگرۀ سیام تغییرات اجتماعی و پدیدارشدن بازار آزاد در دورۀ پس از جنگ جهانی مدرنیسم در بخشهای مختلف اروپا -در رویکرد آلمانیها (نازیها) اقتصاد بخش جداناشدنی از معماری است.

 بازار آزاد -اقتصاد

15

 -زیرمتن (اجتماعی)

نقد تفسیری

16

17

19

20

نقد توصیفی

جدول  .5مقالهها پیرامون «پیرامدرنیسم و سوپرمدرنیسم» در مجلۀ آپوزیشنز .مأخذ :نگارندگان.
نویسندگان

عنوان و رویکرد مقاله

کلیدواژگان

رویکرد انتقادی

Moneo,
)(1998

21
قرن معماری و مدرن»
«آلدو روسی :ایدۀ ِ
 -معماری آلدو روسی و پیشینۀ منطقهگرایی در آن

 -منطقهگرایی

نقد توصیفی

Anderson,
)(1998

«معماری مدرن و صنعتی :پیتر بهرنس و کارخانههای آی.اِ.گ»
 تاریخ ساختمانهای صنعتی و بزرگمقیاس -ساختمانهای صنعتی بهمثابۀ عصر نوینی از ساختارهای زندگی شهری

 گرایش به مدرنیته -نامکان

نقد توصیفی

Yatsuka,
)(1998

بیکرانگی شهرنشینی :مقدمهای انتقادی به معماری ژاپن پس از مدرنیسم»
«معماری در
ِ
 معرفی ساختمانهای دهۀ  1960و  1970ژاپن که از معماری مدرن تأثیر گرفتهاند صحبت پیرامون معمارانی که در پی توسعۀ جنبش معماری مدرن اُرتودوکس هستند -تاریخ معماران مکتب متابولیسم ژاپن

22

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

23

میتوان گفت کالسیکگرایی میانۀ دو قطب ناسیونالیسم
رمانتیک و خردگرایی عملکردگرا قرار میگیرد» ()ibid., 417
تا به کمک آن ،گونهای از مدرنیسم را که میپسندند (آنچه
مدرنیسم مرتجع مینامیم) تبارشناسی کنند.

..............................................................................
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 منطقهگرایی -زیرمتن (فرهنگی)

نقد توصیفی

بهشکلی که در آپوزیشنز دیده میشود ،این رویارویی میان
تئوریپردازهای مدرنیسم مرتجع و نومدرنیستها در چگونگی
تعریف معماری و جامعهشناسی آن تمام نمیشود .در واقع
هرآنچه نومدرنیستها در شکلدهی به اقتصاد و سیاست

نشریۀ علمی باغ نظر / 18-5 ،)94(18 ،فروردین 1400

آزاد بهکار بستهاند ،از نظر آنها پَست شمرده میشود« .اگرچه
دموکراسی چیزی بیش از یک سبک [هنری] است و این
اختالف نظر محدود به معماران و سیاستمداران نمیشود،
ولی ،دموکراسی امروز تعریف یک آرمانشهر [از دیدگاه
امپـریالیستها] است و پروژهای برای تخریب جامعۀ انسانی
برشمرده میشود» (.)Krier, 1998, 410
همچنین با نگاه به جدول  6مقالههایی که در آپوزیشنز این
رویکرد را نمایندگی میکنند و یا به نقد آن برخاستهاند بهنظر
میرسد تالش میکنند تا نگرش قدرتهای نظامی به معماری و
جامعه ،حس نوستالوژیکی که ناسیونالیسم ملی را در این کشورها
تقویت میکند و نیز مبارزهطلبی با امپریالیسم را به چالش بکشند.
- -پستمدرنیستها در آپوزیشنز

نام «پستمدرنیسم» در سالهای انتشار آپوزیشنز چندان

همهگیر نبود ،بهطوری که در نمایۀ کتاب مجموعهجلدهای
آپوزیشنز برای واژۀ پستمدرن تنها به پنج صفحه از 700
صفحه ارجاع داده شده است ،ولی نباید فراموش کرد که از
همان ابتدای شروع به کار مجله ،جریانی که امروز از آن با نام
«معماری پستمدرن» یاد میکنیم حضور نیرومندی در قلمرو
تئوری معماری پس از مدرن دارد (جدول  .)7این منتقدان
رادیکال معماری مدرن با انتشار دو کتاب «پیچیدگی و تضاد در
معماری» ( )1966و «از السوگاس بیاموزیم» ( )1972به قلم
«رابرت ونتوری» و «دنیس اسکات براون» که نویسندۀ پرکار
آپوزیشنز نیز بود موجودیت خود را در برابر «معماری سبک
فراملی» در دورۀ مدرن آشکار کرده بودند .چنانکه «استوارت
کوهن» مینویسد ،این جریان اعتقاد داشت «جنبش مدرن
در معماری ،سبکی شبهصنعتی از ساختمانسازی را در برابر

جدول  .6مقالهها پیرامون «مدرنیسم مرتجع» در مجلۀ آپوزیشنز .مأخذ :نگارندگان.
نویسندگان

عنوان و رویکرد مقاله

کلیدواژگان

رویکرد انتقادی

Frampton,
)(1998

«صنعتیسازی و بحرانهای معماری»
 -تاریخنگاری ساختمانهای مدرن و مدرنیتۀ سدۀ هفدهم و هجدهم در اروپا

 گرایش بهمدرنیته
 -ناسیونالیسم

نقد توصیفی

 -امپریالیسم

نقد تفسیری

Joan Ockman,
)(1998

«جذابترین فرم یک دروغ»
 -اندیشۀ آلمان نازی پیرامون هنر و معماری

 ناسیونالیسم -کالسیکگرایی

نقد تفسیری

George Baird,
)(1998

«معماری و سیاست :یک گفتوگوی مجادلهآمیز .مقدمهای انتقادی به موندمیو ِم کارل
27
تایگ و تعریف لوکوربوزیه از معماری»
 -تاریخ مدرسۀ باهاوس در آلمان نازی و تحلیل ارتباط میان معماران و سیاستمداران

 سیاست -ناسیونالیسم

نقد تفسیری

Alois Riegl,
)(1998

مدرن یادمانها :ویژگی و خاستگاه آن»
«آیین
ِ
 -نگاه نوستالوژیک به معماری یادوارهای و کالسیک در اروپا

 نوستالوژی -کالسیکگرایی

نقد تفسیری

Leon Krier,
)(1998

24

«رو به جلو ،همدلی؛ ما باید به عقب برگردیم»
 -ناسیونالیسم در برابر سوسیالیسم

25

26

28
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Stuart Cohen,
)(1998

«زیرمتن فیزیکی ،زیرمتن فرهنگی؛ ترکیب هر دو»
 زیرمتنهای کالبدی در معمـاری مدرن و زیرمتنهـای فرهنگی در معماری پستمدرن -توجه به رفتارهای جمعی در معماری

 التقاطگرایی زیرمتنگرایی -فرهنگ

نقد معیاری

 زیرمتنگرایی -پیچیدگی

نقد معیاری

 زیرمتنگرایی -التقاطگرایی

نقد توصیفی

29

Alan Colquhoun,
)(1998

«سیما و مفهوم :اندیشیدن پیرامون پیچیدگی ،الس وگاس و ابرلین»
 جستوجوی برآیند دو کتاب ونتوری در آثارش -رد کارکردگرایی در معماری مدرن

Fred Koetter,
)(1998

«پیرامون کتاب آموختن از الس وگاس؛ نوشتۀ ونتوری ،اسکات براون ،ایزنور»
 -توصیف کتاب

30

31

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

نویسندگان

عنوان و رویکرد مقاله

کلیدواژه

رویکرد انتقادی

..............................................................................
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مسعود حبیبی و همکاران

تفسیری» از این دست هستند« .اساس نقد معیاری بر شکلی
از بنای معماری ،الگو[ ،یا نوشتار] استوار است که در جهان
پیرامون ما قرار دارد و معیار سنجش ما برشمرده میشود»
(اَتو .)49 ،1388 ،در مجلۀ آپوزیشنز این معیار یک نظریۀ پیشرو
است که پیشتر در یک بیانیه یا پروژۀ معماری طرح شده است.
«نقد توصیفی بر ارتباط بیواسطه به چگونگی دیدن یا روبهرو
شدن با اثر [معماری] استوار است» (همان .)157 ،در معماری
«نقد تفسیری به جستوجوی پدیدهای اجتماعی-کالبدی در
زمینهای پیچیده میپردازد» (گروت و وانگ.)136 ،1386 ،
در مجلۀ آپوزیشنز نقد تفسیری بهشکل نقد معماری از دریچۀ
علوم انسانی بهچشم میخورد و در شکل دیگر ،به ارزشگذاری
تئوریهای مطرحشده از سوی معماران یا منتقدان پیشروی
مدرنیسم در دیگر پروژههای معماری میپردازد.
تصویر  3با نشاندادن مقالههایی که به نقد معماری پس از
مدرن پرداختهاند و دیگر مقالههای مجلۀ آپوزیشنز ،به فراوانی
رویکردهای نقدنویسی میپردازد.
چنانکه دیده میشود ،نقد تفسیری با اختالف بیشترین نماینده
را در میان نویسندگان آپوزیشنز دارد« .مهمترین ویژگی نقد
تفسیری شخصـیبودن آن است .منتقد تالش میکنـد
دیدگاههای دیگران را چنان تغییر دهد که مسئله را همچون
او ببینند و چشمانداز جدیدی را از موضوع فراهم آورد یا راه
جدیدی برای دیدن آن معرفی کند ... .در حقیقت ،منتقد اثر

جریان آکادمیک و التقاطی 32هنرهای زیبا بهنمایش گذاشته
است» ( .)Cohen, 1998, 66این جریان در برابر معماری مدرن
نقش نمادها و بیش
بر تهیشدن معماری از معنا ،جای خالی ِ
از همه بر زیرمتنگرایی در تئوری معماری دست گذاشته بود.
«بهعنوان رویکردی نقدگرانه ،جمع متضادها 33دیدگاهی است
که در آثار نوشتاری و معماری [بانیان پستمدرنیسم] مشارکت
دارد :افرادی مانند رابرت ونتوری ،دنیس اسکات براون ،چارلز
مور و وینسنت سالی .به عقیدۀ آنها معماری معاصر ،این میراث
بهجامانده از ابرقهرمانان معماری مدرن[ ،از تاریخ معماری]
جدا افتاده است ،بهطوری که از بسیاری جلوهگریهای معماری
دور مانده و برای نقدهای متوجه آن چیزی برای ارائه ندارد»
(.)ibid., 66

تحلیل یافتهها

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

چنانکه دیده شد ،دستهبندی موضوعی مقالههایی که در
مجلۀ آپوزیشنز به نقد مدرنیسم در معماری پرداختهاند را
میتوان در چهار گونۀ مختلف شناسایـی کرد« .نومدرنیستها،
پیرامدرنیستها و سوپرمدرنیستها ،مدرنیستهای مرتجع و نقد
رادیکـال مدرنیسـم (پستمدرنیستها)» از این دست موضوعها
هستنـد که در مجلۀ آپوزیشنز دیده میشوند .به سه موضوع
نخست در بخش چارچوب نظری مقاله پرداخته شد .آنچه در
اینجا با نام نقد رادیکال مدرنیسم از آن یاد شده است ،شروع
جریانی از تئوری معماری پس از مدرن است که در سالهای بعد
با نام «معماری پستمدرن» پرچمدار رویکردی اثرگذار و همهگیر
در تاریخ معماری خواهد شد (تصویر .)2
•پرسش یک
[ .1در مجلۀ آپوزیشنز ] چه رویکردی از نقد معماری دارای
بیشترین فراوانی میان مقالههایی است که به مدرنیسم در
معماری پرداختهاند؟
در میان مقالههایی که به مسئلۀ مدرنیسم در معماری پرداختهاند
 چنانکه در جدولها نیز دیده میشود  -شیوههای تحلیلیگوناگونی را میتوان یافت« .نقد معیاری ،نقد توصیفی و نقد

نقد توصیفی

6

3

%33

نقد تفسیری

9

3

%33

نقد معیاری

مجموع

تعداد

2

01

00
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درصد

تعداد

%12

6

نومدرنیسم

%22

3

پیرامدرنیسم و سوپرمدرنیسم

%21

5

مدرنیسم مرتجع

%22

3

نقد رادیکال مدرنیسم

%16

61

جمع (تئوری پس از مدرن)

%94

22

دیگر

%611

82

مجموع
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%71
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..............................................................................
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مورد نقد را دستاویزی برای نمایاندن خود بهعنوان یک صاحب
اثر قرار میدهد» (اَتو .)113 ،1388 ،آنچه در این میان مهم
بهنظر میرسد تالش نویسندگان آپوزیشنز در طول سالیان نشر
آن برای جریانسازی  -و نه معرفی پروژهها و تاریخنگاری  -در
تئوری معماری است .نقد تفسیری بر خالف دیگر گونههای نقد
این امکان را به مجله میدهد تا دیگر نویسندگان و رسانههای
معماری را با خود همراه کند و بدل به زبان همهگیر و جریان
روزانۀ نقد معماری شود.
•پرسش دو و سه
[ .2در مجلۀ آپوزیشنز] گرایش تئوری مقالههایی که به نقد
مدرنیسم در معماری پرداختهاند در طول سالهای  1973تا
 1984به چه سمتی حرکت کرده است؟
 .3پیش از آنکه معماری مدرن با رویکرد منطقهگرایی انتقادی
پستمدرنیستها در اواخر دهۀ  1970روبهرو شود  -در سالهای
مختلف انتشار مجلۀ آپوزیشنز  -نقد مدرنیسم در معماری چه
نسبتی با منطقهگرایی دارد؟
تصویر  2به دستهبندی موضوعی و پراکندگی مقالهها در چهار
عنوان «نومدرنیستها ،پیرامدرنیستها و سوپر مدرنیستها،
مدرنیستهای مرتجع و نقد رادیکال مدرنیسم» اشاره داشت.

تصویر  4این دستهبندی را در طول سالهای مختلف نشر مجله
نشان میدهد .هر نشانۀ سیاه نمایندۀ یکی از کلیدواژههایی است
که در جدولهای  3تا  7آمده است و مسیر رویکرد انتقادی مقاله
را نشان میدهند .نشانهها از سمت چپ تاریخ انتشار مقاله را
مشخص میکنند و از پایین به محور کلیدواژهها دوخته شدهاند.
به این ترتیب ،هر نشانه تاریخ انتشار مقاله و قلمرو انتقادی
نویسنده را نشان میدهد.
در تصویر  2سه محدوده را میتوان یافت که در بازههای زمانی
جداگانه خبر از همفکـری مشخصـی میان نویسندگــان  -و شاید
نقشۀ راه مجلۀ آپوزیشنز  -میدهد .این محدودهها در سالهای
ابتدایی و انتهایی انتشار مجله به کلیدواژههایی نزدیک شدهاند
که «زیرمتنگرایی ،فرهنگ و منطقهگرایی» را شامل میشوند
و بر خالف آن ،در سالهای میانی کلیدواژههای «جهانیسازی،
سوسیالیسم و تکنولوژی» را نشان میدهند .در حقیقت ،اگر در
محدودههای  1و  2نمایندگان «پستمدرنیسم ،پیرامدرنیسم،
سوپرمدرنیسم و نیز مدرنیسم مرتجع در معماری» بیشتر بهچشم
میخورند ،در محدودۀ  3نمایندگان «نومدرنیسم در معماری»
دست برتر را دارند.
با نگاه دوباره به تصویر  1دلیـل بروز این سه محدوده را

پارامدرنیسم و
بخش سوم

مدرنیته

نومدرنیسم(ها)

مدرنیسم مرتجع

سوپرمدرنیسم

پستمدرنیسم

1984
1982

محدودۀ 3
بخش دوم

محدودۀ 2

1980

محدودۀ 1
بخش اول

1978
1976
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مسعود حبیبی و همکاران

میتوان نشان داد .نباید فراموش کرد که در سال آغاز به کار
آپوزیشنز ( )1973سالهاست که از شکوه سخنرانیهای
مدرنیستها در کنگرۀ سیام ( )1959-1928میگذرد ،با انفجار
«مجتمع مسکونی پروئیت اگو» (« )1972چارلز جنکس» آن
را زمان مرگ معماری مدرن معرفی میکند و نیز با انتشار
کتابهای «پیچیدگی و تضاد در معماری» ( )1966و «آموختن
از السوگاس» ( )1972نقد رادیکال معماری مدرن پیشتاز
تئوریپردازی در رقمزدن معماری پس از مدرن میشود .بروز
محدودۀ  1در تصویر  2را میتوان به تأثیر چنین اتمسفری از
رویدادهای معماری در آن سالها دانست؛ اتمسفری که در آن
صدای پیروان مدرنیسم در معماری چندان بهگوش نمیرسد.
در پاسخ به پرسش  3باید یادآور شد در سالهای میانی انتشار
آپوزیشنز خبر چندانی از پیشتازی منتقدان رادیکال مدرنیسـم
بهچشم نمیخـورد ،ولی این گروه در سالهای پایانی باز هم میدان
را بهدست میگیرند .بهطوری که در تصویر  2دیـده میشــود،
در محـدودۀ  2از پستمدرنیستها چیزی نمیبینیم ولی
کلیدواژههای «ناسیونالیسم ،کالسیکگرایی ،فرهنگ منطقهای
و  »...باز هم سهم بیشتری نسبت به آنچه از نومدرنیستها دیده
میشود دارند .این مسئله را شاید بتوان ناشی از ظهور نقدهایی
دانست که در این سالها با عنوان «منطقهگرایی در معماری»
دوباره بهسوی تئوری معماری مدرن نشانه رفتهاند .مقالۀ
34
«بهسوی منطقهگرایی انتقادی :شش نکته از معماری پایدار»
نوشتۀ «کنـت فرامتــون» در سال  1983تنها یکی از این دهها
مقالـه بهشمار میآید؛ حرکتی که رفتهرفته جریان حاکم بر مجلۀ
آپوزیشنز را در سالهای پایانی با خود همراه میکند.
یکهتازی نومدرنیستها تنها در سالهای میانی انتشار آپوزیشنز
(محدودۀ  )2دیده میشود .شاید بتوان دلیل آن را اثرپذیری
 خودآگاه یا ناخودآگاه  -نویسندگان مجله از پروژهها و بیانیۀ«گروه معماری نیویورک پنج» ( )1972دانست (بنگرید به تصویر
 .)1البته تمامی پنج عضو اصلی این گروه در آپوزیشنز نمینوشتند،
ولی نباید تأثیر «پیتر آیزنمن»  -از بانیان نیویورک پنج و مجلۀ
آپوزیشنز  -را بر سالهای میانۀ انتشار مجله بیاثر دانست.

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

نتیجهگیری

چنانکه در متن مقاله نیز به آن پرداختیم ،مجلۀ آپوزیشنز در
دورهای از تاریخ معماری فعالیت میکند که کنکاش پیرامون
تئوری معماری پس از مدرن مهمترین فکرمشغولی تئوریپردازان
معماری بهحساب میآید .به همین دلیل و به اعتبار نویسندگان
خوشنام و آتیۀ مجله ،میتوان سمتوسوی جریانهای معماری
پس از مدرن را از مقالههای مجلۀ آپوزیشنز شناسایی کرد .حضور
این نویسندگان موجب شده است تا از یک سو چندصدایی مناسبی
در مجله شکل بگیرد و بتوان نمایندگانی را از گونههای مختلف
جریانهای تئوری معماری در آپوزیشنز شناسایی کرد و در سویی
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دیگر ،توان مجله را برای شنیدهشدن و امکان جریانسازبودن
باال ببرد .تالش برای این جریانسـازبودن زمـانی بیشتر دیـده
میشود که ببینیم رویکرد تفسیری در نگارش مقالهها  -چنانکه
بررسی شد  -از همهگیری بیشتری برخوردار است.
کاوش این تعاملهای دوسویه میان جریانهای معماری و ایفای
نقش آپوزیشنز ،در بزنگاههای تئوریک بیشتر بهچشم می خـورد.
برای نمـونه میتـوان از انتشار کتــابی اثرگذار یا همفکری گروهی
از معماران (پنج معمار نیویورک) نام برد .چنانکه در تصویر  2نیز
میبینیم ،همسویی نویسندگان مجله و مبانی فکری حاکم بر
آپوزیشنز با جریانهای روز معماری نشان از همین تعامل دوسویه
و تالش برای ایفای نقش آپوزیشنز بر شکلدادن به تئوریهای
معماری پس از مدرنیسم دارد.
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