پستمدرنیسم 1در طراحی ،با گذری اجمالی
بر جایگاه آن در ایران
پردیس بهمنی

دانشجوی دکترای پژوهش هنر دانشگاه هنر

چكيده:
تغيير بنياديني که جهان پستمدرن در خلق و خوي انسان پديد آورده است ،تمايل جديدي به تنوع و حتي ناسازگاري مهملنمايي را نشان
ميدهد .اين تمايل به طور طبيعي از جهان مدرن بر ميخيزد .تنوع کثرتگرايي ،مورد پسند همگان نيست و ميتواند خسته کننده باشد و در
نهايت بازارگرايي در پس��تمدرن پيچيدگي زيادي در افزايش رنگ و آب فريبنده دارد .در اين س��بک کمتر از تکنيک و بيشتر از اساسهاي
هنرهاي زيبا پيروي ميشود .در ايران اين سبک در محصوالت کمتر مورد توجه قرار گرفته است و کارکرد غالب اشياء در اين سبک بيشتر جنبهی
تزييني دارد تا کاربردی .کما اينکه تاريخ کهن و ارزشهای فرهنگی ايران هنوز بهدرستي توسط ايرانيان مورد مطالعه قرار نگرفته است تا بتوان
از سمبلهاي آن ب ه وضوح و درستی در دل محصوالت امروزی استفاده کرد .در اين مقاله سعي بر آن است که مفهوم و فلسفهي پستمدرنيسم
بيان گردد و در اين بين مقايسهی آن با مدرنيسم ضروري بوده و نيز در ميدان کاالها و معماری جايگاه اين سبک بررسي شده است.
کلید واژهها :مدرنيسم ،فلسفه و مفاهيم ،پستمدرنيسم ،طراحی محصول
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ديگر «عقل» و «علم» و «پيش��رفت» را نميپرستد ،او منکر اينها

مقدمه:

براي آش��نايي با پس��تمدرن اول بايد دانس��ت ک��ه کلمهی
پس��تمدرن چه معنايي دارد .دربارهی تاريخچهی اس��تفاده از
پيشوند پست ( )Postو لفظ پستمدرن ،نظريات گوناگوني وجود
دارد.
فدريکو انويس نويس��ندهی اس��پانيايي ب��راي اولينبار لفظ
2

پستمدرن را در کتاب خود ،در سال  1934براي بيان عکسالعملي
از داخل مدرنيزم به کار برد(جنکز .)23 ،1375،اولين اس��تفادهی
واقعي و مثبت «پست» توسط لسلي فيدلر 3نويسندهی آمريکايي
در سال  1965صورت گرفت.
و به دنبال آن ايهاب حس��ن 4در نيمهی دههی هفتاد بر چسب
پس��تمدرن را بر ايدههاي تجربهگرايي در هنر و فراتکنولوژي
در معم��اري زد (جنکز .)25 ،1375 ،اما آنچه که در اينجا بيانش
الزم اس��ت معناي واقعي پستمدرن براساس واقعيت کنوني آن
ميباشد .چرا که اين لفظ گاهي در معناي منفي و گاهي در معناي
مثبت به کار گرفته شده اس��ت ،چنانکه گاهي آن را گرايش در
مقابل مدرنيس��م و گاهي هم در معناي اصلياش که در ادامهی
بحث شرح داده خواهد شد ،معرفي ميکنند.
پس��تمدرن يعني آنچه که بعد از م��درن و در واقع آنچه در
ادامهی مدرن است .پس��تمدرن يعني تکامل يافتهی مدرن .اين
کلمه و مفهومش در طول بيش از پنجاه سال همواره تغيير کرده
و فقط در دو دههی اخير به چنين مفهوم روشني رسيده است.

مقايسهاي بين پستمدرن و مدرن

پستمدرنيسم مانند مدرنيس��م دورهاي است که ممکن است
شامل خيلي از فعاليتهاي فرهنگي و اقتصادي باشد و در حالي
که مدرنيس��مها تمايل دارند در حل مشکالت بر راهحلهاي فني
و اقتصادي تأکيد کنند ،پس��ت مدرنيس��مها بر افزودن مس��ائل
زمينهاي و فرهنگي به طرحهايشان اصرار ميورزند.
اگر جهان مدرن بر انديش��هی تکراري پايا از کاال متکي است،
پس��تمدرن بر باور فعاليتهاي کوتاهمدت و برنامهريزي براي
توليد کاالهاي بسيار متفاوت استوار است(از توليد انبوه به توليد
قطعهاي).
بش��ر پستمدرن همان بشر مدرن اس��ت با اين تفاوت که او

نيس��ت ،بلکه ديگر به آنها اعتقاد ندارد .بش��ر پستمدرن شايد
به هيچ چيز اعتقاد نداش��ته باشد .او در هر حال به اعتقاد سابق
ش��ک کرده اس��ت پس مانعي ندارد که علم و عقل سرجاي خود
باش��ند .اما بشر به آنها با چش��م تازهاي مینگرد .بشر دوران
پس��تمدرن در دوران مدرن يا حتي در عال��م قبل از مدرن در
حال جس��ت و جوی آثار و نتايج تجدد و تکنيک ،زندگي مي کند
و به وسايل مصرفي عالقمند است و الفاظ آزادي و پيشرفت را
بر زبان ميآورد.
يک��ي از صاحبنظران در اين زمينه مي گويد« :مدرن ميگفت
منطق��هاي فکر و جهان��ي طراحي کن ولي پس��تمدرن ميگويد
جهاني فکر کن و منطقه اي طراحي کن» (.)Botta, 1998, 78

چگونگي پيدايش پستمدرن

ت گارديسم بيبند و
پستمدرنيس��مها اعتقاد داشتند که آوان 
5

بار است و حرکت مدرن ،نقاشيها و کتابهايي را نتيجه ميدهد
که هي��چ کس آنه��ا را نميفهمد ،س��اختمانهايي که هيچ کس
نميتواند در آنها زندگي کند و يا تحمل نگاه کردنشان را ندارد
و صورتهاي زش��ت و کاالهاي بيگانهاي كه ارتباطات حس��ي
ضعي��ف را نتيج��ه ميده��د( The encyclopedia of 20 the
 .)century Design and Designers, 1996, 67اين عقيده که
حرکت آنها را قبل از ده��هی  1960افزايش داد ،با يک چهرهی
بزرگ و يک گروه که به نظر ميرس��يد در هنر پاپ کار ميکنند
6

آميخته شده بود و برخی طراحان نظريهپرداز معماري آن را با
اس��تفاده از رنگ و دکور و پارچه که در کار اتوره سوتساس،7
سبک ممفيس و استوديوی آلکيميا درک ميشود ،درگير کردند.
8

9

در اينجا ممکن است فرض شود که يک زبان بصري معمولي ب ه
وجود آمده بوده که در درک کردن چيزها برای مخاطب سهمي
داشته است .بنابراين معماران مهمي وجود داشتند که با برگشت
به عقب براي رس��يدن به زبان ديداري کالس��يک کار ميکردند،
ک��ه در آن معمار ممکن نبود به نقشه��ا و قانونهاي اکيد که از
کالسيک به ميراث مانده بود (از رنسانس و يا شايد آرت دکو )
10

وفادار بماند.
زبانهاي بصري ممکن اس��ت هنوز استفاده شوند .يک جزء
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حياتي براي پستمدرنيسم« ،نمونهبرداري» از عناصر سبکهاي

را در ذه��ن خود تصور میکنند و س��پس آن را در پیکرهی یک

مختلف و دورههاي تاريخي اس��ت :به ديگر زبان ،تاريخگرايي و

محصول ،مشهود و مجس��م میکنند .این طراحان با مسائلی از

گلچين کردن.

قبیل ف��نآوری ،ارگونومی ،قابلیت کاربری ،دانش مواد و کیفیت

به هر حال طراحان پس��تمدرن از طرحهاي پستپاپ 11با يک

سروکار دارند(هاوکس .)230 ،1382 ،پس در چنین شرایطی در

فرهنگ انقالبي برخاستند .اين را ميتوان با عنوان «مرگ زينت و

طراحيصنعتي پستمدرنيسمها به اقدامات محتاطانه و انعطافي

تولد دوبارهی تاريخگرايي» بيان کرد .اين بيش��تر بر ميگردد به

ب��راي ناکاميها ميپردازند .آنها به باني يک جنگ فکر نميکنند

معماري و تجدد آن ب ه وس��يلهی آدولف لوز 12و لوکوربوزيه،13

بلک��ه به تهيهی لوازم زندگي ب��راي مصيبتديدگان ميپردازند.

که سعي کرد زيورها را جارو بزند.

آنها خيلي لطيف با محيطزيس��ت رفت��ار ميکنند .پس طراحان

در نتیج��هی اتفاقاتی همچون انتش��ار مقالهای با نام «زيور و
جنايت» ( )1908که اش��اره میکند« :بعضي از مردان و زنان از
اينک��ه چرا ما ام��روزه بر خالف مردان س��ياه و مرداني که بار
ميبرند ،توانايي ساختن زيور جديد را نداريم ناراحت میشوند
و اي��ن امر باعث میش��ود که ما برگرديم به گذش��تهی آنها»،
لوکوربوزيه به «هنر حال »14پيوس��ت .او در حدود س��ال 1923
نوش��ت که به دنبال مکانهايي است از گلچين کردن بيضيهاي
عالي در قمرهاي س��ه گوش که خود يا ديگ��ران را ميآرايند ،و
خلوتگاهي براي آرايش با طال و مخمل جديد اما نه بيش از تحمل
پذيري شهادتهاي يک روح مرده .اين جايگاه مقدس ،خفه کردن
با ظرافت يا به ديگر کالم حماقت «هنر حال» بود که گناه اس��ت
) eThe encyclopedia of 20 the century Design and D
.)signers, 1996, 68

با چنين تفکراتي رشد طراحی تا جنگ جهاني دوم و مخصوص ًا

تا دههی  ،1980نقش حياتي در پستمدرنيس��م را آغاز کرد .در
دوره بيانهاي مختلفي ،ميان رشتهای از استعدادها در عکسها
و نظريههاي معماري وجود داشت :ساختمان چارلز جنکز 15که
از معماران پستمدرن است ،در حدود دههی  ،1970مکان خيلي
مهمي براي اس��تقرارهاي مهم در اين دوره بود .در همان زمان
پستمدرنيس��م ،بارها به نقص در ايمان يک معمار و نقشهکش
شهر اشاره میش��د و هيچ جاي شکي نيست که اين حرکت يک
مردودس��ازي حرکت مدرن و يک برگش��ت به اصول اوليه در
معماري نقشهها و ساختمانهاي جهان مدرن بود.
طراحی اش��یاء (محص��ول) ،ارائهی ایده ،توس��عهی مفهوم،
آزمودن و در نهایت س��اخت یا پیادهس��ازی یک شئ فیزیکی یا
نوع��ی از خدمات تعریف میش��ود .طراحان محص��ول ،ایدهای
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اين سبک بهسوي اس��تفاده از مواد آلي و قابل جذب در طبيعت
کشيده شدند.

فلسفهی پستمدرن

پستمدرنيس��م پيش از اين ،يک فش��ار عميق در ميدانهاي
هن��ر و معماري بود .اما ام��روزه در وضعي متوازن در نفوذ به
همهی صورتها در هنرهاي موجود بينالمللي ايستاده است .اين
روحيه در طي س��الها از «فرم از کارکرد پيروي مي کند »16در
پلوراليسم  ،به «فرم خوب » پستمدرنيسم تغییر کرد .در اين
17

18

س��بک کمتر از تکنيک و بيشتر از اس��اسهاي هنرهاي زيبا در
فرم نهایی پيروي ميشود .روانشناسي فرويد 19نشان داد که ما
بیشتر به «قسمت مخفي يخ شناور» که قابل کنترل نيست و وقتي
هوش��يار نيس��تيم حکومت ميکنيم(ضمير ناخودآگاه) .محققان
زبانشناس��ي بر این باورند که ما بيش��تر از ساير مخلوقات با
زبان سر و کار داریم .بنابراين يک زیان در باور داشتن به مطلق
بودن حقيقتها وجود دارد و اين وقتي ما فعل و انفعال پايدار را
با نشانههاي جدي ،رمزها ،پيامها و يا کنايهها ميسازيم ،بيشتر
اس��ت .پس ما در انتقال راه از نشانههاي مطلق و شناخته شده
آزاديم .بنابراين هرکس ميتواند دوباره خودش را بسازد:
تا جنگ جهاني دوم پيشرفت سيستمهاي توليدي قابل انعطاف
اس��ت که به درگير ش��دن با دس��ت و شکس��تن جرم بازارها
منتهي ميش��ود .پس توليدکنندهها و خردهفروشها ،بس��ياري
از گروهه��اي کوچک در جامعه يا حتي نيازهاي منحصر به فرد
ف گرايي و
را هدف قرار ميدهند .اين انش��عاب مهم ،طرح مصر 
قابليت انعطاف ،درگير ش��دن با طرحهاي آينده و نزديک ش��دن
آنها را در پي داشت.

در نهايت بازارگرايي در پستمدرن پيچيدگي زيادي در افزايش

داريم .واقع ًا محتاج يک ايدئولوژي نرم و غيرمنطقگرا هستيم .ما

20

در عصري زندگي ميکني��م که بايد به اکنون پرداخت .وقتي در

به کمبود در بازار اعتماد کردند و در خواس��ت مصرفکنندهها

آينده بفهمي��م که بخش زيادي از فعاليتهاي امروزي غلط بوده

را با فرهنگ زيادهروي پاسخ دادند پس عادتهاي استفادهکننده

پ��س بايد همين را بپذيريم و با ديدي نس��بيگرا به دنيا بنگريم.

را گرفتند و با روانشناس��ي و حتي خواندن ديپلماسي جامعه،

يعني با يک انديش��هی ضعيف بايد پذيرفت که «همين اس��ت که

متمايل به پيش گويي کردن فرصتهاي بازار شدند.

هست».

رنگ و آب فريبنده دارد .بسياري از توليدکنندهها مانند سونی

پستمدرنيس��م فراتر از يک سبک هنري اس��ت و شالودهی

این در حالی است که بنا بر اعتقاد دینی ما هر چند تمام شرایط

تغييرات و تأثیرات فعاليت انس��ان بر نوع زندگي اوست .دنياي

ی زمانی بر ذوق و س��لیقهی انسان مؤثر باشد ولی فقط بر
مکان 

مدرنيس��م بعد از انقالب صنعتي ماشين را به خدمت ميگيرد و

س��لیقهی گذران و تربیتپذیری انسان مؤثر است .اما جنبههای

در ادامهی حرکت ،تکنولوژي ،صنعت ،انبوهي کاال ،رس��انهها و

بنیادین انسانی محفوظ است و شأن خاص خودش را دارد.

وسايل ارتباط جمعي را به خدمت ميگيرد تا براي انسانها پيام

موالنا میفرماید:

واحد بفرستد .در نتيجه ،جامعهی دنيا کوچک ميشود و جنبهی

«باده از ما سست شد نی ما از او

فرهنگ��ي و صنعت��ي جامعه ادغام ميگردد و مس��ئلهی صنعت

غالب از ما هست شد نی ما از او»

فرهنگس��ازي مطرح ميش��ود .جامعهی تکساختي و مصرفي

یعنی ش��کلها و صورتها را ما میس��ازیم ن��ه آنها ما را.

هدف مدرنيس��م اس��ت و س��رمايهداران روي مسئلهی فرهنگ

هندس��هها و فرمها و حجمها به ما خط نمیدهند .این فطرت ما

تمرکز ميکنند .پاسخ انسان به صنعت فرهنگسازي چيزي جز

و ذات زیباشناسانهی ماس��ت که به ما خط میدهد و ما را مدد

سوءِ ُخلق ،ترديد ،احترام اجباري ،احساس پوچي ،تطبيق و تسليم
به دليل استقالل طلبي و هويت و فرهنگ ملي نخواهد بود.

میدهد نه شکل و صورت.
هندسه باید از جان ،از دل و از فطرت انسان سرچشمه بگیرد.

پستمدرنيسم به اقدامي مبارزهوار يا به نوعي سازشگري با

نه اینکه مقدار یک هندس��ه ،جزئی در یک عنصر طبیعی باش��د.

رويهاي لطيف بدون احترام براي حل ريش��هاي مشکل پرداخت.

هندسه و فضاسازی معماری باید پاسخ مجموع نیازهای انسان

به عقيدهی ايشان تاريخ فاقد جهت و معناي دروني است .چيزي

را (چه مادی و چه روحی) بدهد .هر عملکرد و نیاز ،هندس��های

بهنام واقعيت وجود ندارد و همه چيز نس��بي اس��ت و ما فقط با

مخصوص میطلبد.

تفاس��ير سروکار داريم .منشأ تمام ناکاميهاي کنوني بشر عقل
اس��ت و ريش��هی آن در فرهنگ عقالني که مدرنيسم بر جهان
تحميل کرد ميباشد.
پستمدرنيس��مها به زندگ��ي به صورتي ن��رم و لطيف نگاه
ميکنند و زندگي روزمره را ميپذيرند «همين اس��ت که هست».
نوعي پيش پا افتادهشدگي و نوعي خستگي از مطلقگرايي .توجه
به نگرش ش��به ديني مبتني بر احساسات ،نوعدوستي ،محبت و
مهرباني را ضروري ميداند بدون آنکه بخواهد کنیهی مشکالت
را بررسي کند.
جنبشهاي حقوق بشری ،حفظ محيط زيست ،مخالفت با نژاد
پرس��تي و مخالفت با س�لاح اتمي از اين بينش برخاست ه است.

پس��تمدرن ميگويد «ما واقع ًا احتياج به يک انديش��هی ضعيف

مروری بر نظرات پستمدرنيستها

 جنکز پستمدرنيس��م را در معم��اري چنين تعريف ميکند« پستمدرنیس��م ترکيب تکنيکه��اي مدرن(تکنيکهاي روز) با

چيزي ديگر(معمو ًال بر مبناي س��نت) است که به منظور برقرار
ک��ردن ارتباط هم با مردم عادي و هم با اقليت هنرمند و عالقمند
به هنر شکل میگیرد»(جنکز.)83 ،1375 ،
پست مدرنيس��تها ش��عار عملکردگرايي مدرنيستها را رد
نميکنن��د ولي فرمگراي��ي را نيز قبول ندارن��د .آنها بين فرم و
عملک��رد تعادل برقرار کرده و بهجاي ش��عار «فرم تابع عملکرد
است » يا «عملکرد تابع فرم است » سخن منطقي «فرم و عملکرد
21

تابع موضوع هس��تند» را بيان ميکنند .چنانکه مشاهده ميشود
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خارج از آنچه در مورد فلس��فهی پس��تمدرن ذکر شده همهی

خصوصیت عمده پستمدرنیس��م را میتوان در ش��کاک بودن،

پيروان اين مکتب در آن هم عقيدهاند.

نسبیگرایی و پوچگرایی خالصه کرد.

 -رابرت اس��ترن ،22پستمدرنيست معروف آمريکايي معتقد

س��بکها و مکتبهای معماری ،در واقع ،ناش��ی از فلس��فهی

است هر کس بخواهد که از خشونت جنبش مدرن فرار کند با سه

زیباشناس��ی و هنر هس��تند .مس��ائل کالبدی معم��اری اعم از
آش��وب ،ناشی از فلسفههای هنر و زیباشناسی است و در آنها

راه حل برخورد مي کند:
اولين راه ،قرينهگرايي اس��ت .در اينجا فرم طراحي ش��دهی

ریش��ه دارد .سرچش��مهی معیارهای زیباشناس��ی در فطرت،

جدي��د ،از محي��ط و زمينهاي ک��ه در آينده در آن ق��رار خواهد

هستیشناس��ی و انسانشناسی اس��ت .بنابراین تا زمانی که ما

گرفت(مثل طبيعت و ساختمانهاي موجود در محل و معماري)

انس��ان را تعریف نکنیم ،نمیدانیم ابزار زیباشناسی او چیست؟

23

چه چیزهایی را زیبا میشناس��د؟ آیا این عمومی یا شخصی یا

اقتباس ميشود.
دومين راه ،تلميحگرايي است که دامنهی تلميحات مخصوص

نژادی اس��ت و یا تاریخی؟ بنابراین اگر بخواهیم به طور طبیعی

و دقيق با تلميحات تاريخي را شامل مي شود .استرن اين را بهتر

کنشه��ا و واکنشهای معماری و شهرس��ازی را بس��نجیم و

از گزينهگرايي 25محض ميداند .تلميحگرايي ممکن است متضمن

تحلیل کنی��م ،باید به سرچش��مهها برگردیم .یعن��ی به مباحث

اس��تفادهی مجدد از نمونههاي جدا افتاده و موفق باش��د .اما در

هستیشناس��ی و انسانشناسی که به مکاتب فکری یا فلسفی یا

رأس هم��هی اينها هدف ،به دس��ت آوردن دوبارهی يک حالت

اعتقادی برمیگردد ،رجوع کنیم.

24

متناس��ب ميباشد .اين حالت ممکن اس��ت از ترکيب کردن آثار

از حافظ وام میگیریم که میفرمایند:

مربوط به گذشته به وجود آيد.

ما در پیاله عکس رخ یار دیدهایم

س��ومين راه ،تزيينگرايي 26اس��ت .در اين م��ورد او عالقهی

ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

زيادي به اضافه کردن دکوراس��يون به س��اختمان ندارد .بلکه

بنابرای��ن زیبایی یک انفعال و زیباشناس��ی و هنر یک انفعال

توجه او بيشتر به سطوح و تزيين آنها است .وي معتقد است که

انسانی نیس��تند .همچنین یک نتیجهی صرف ًا تجربی و اکتسابی

سطوح تزيين شده ب ه وسيلهی الگوهاي مختلف ،پارچهها و ...با

نیستند بلکه حقیقت زیبایی و هنر یک حقیقت درونی و ذاتی است

دوامتر از س��طوح صاف و آبسترهی مدرنيسمها هستند و بهتر

که حافظ آن را در پیاله  -روح و جان خود هنرمند -مییابد.

ميتوانند عيوب را بپوشانند.

در ايران اين س��بک بيش��تر در س��اعتهاي روميزي ،آينه،

 -ماريوبوتا« :27من در حقيقت معتقدم که از يک سو هيچ فعاليت

ش��معدان ،لوس��تر ،ظروف خانگي ،بخاريهاي ش��ومينهاي و

آفرينندهاي بدون نوآوري و اختراع و از س��وي ديگر استفاده از

محصوالتی از این دس��ت وارد شده اس��ت و کارکرد غالب اين

آداب و رسوم قراردادي نميتوانند وجود داشته باشند .همچنین

اشياء در اين سبک بيش��تر جنبهی تزييني دارد و موادي که در

هميشه يک تازگي در آنچه که قديمي است و يک قدمت در چيزي

ايران بهتر جوابگوي اين سبک هستند شامل فلزات براق ،شيشه

که جديد است وجود دارد»(.)Botta, 1998, 56

و پالستيک همچنین چوب به صورت محدودتر ميشود.

نتيجه:

پستمدرنيس��م مانند مدرنيس��م دورهاي میباشد که ممکن
است ش��امل خيلي از فعاليتهاي فرهنگي و اقتصادي باشد در
حالي که مدرنيسمها تمايل دارند در حل مشکالت بر راه حلهاي
فن��ي و اقتصادي تأکيد کنند ،ولي پستمدرنيس��تها بر افزودن
مسائل زمينهاي و فرهنگي به طرحهايشان اصرار ميورزند .سه
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به هر حال ش��ايد محصوالت بستر مناس��بي براي اين سبک
نباش��ند زيرا همانطور که در بخش فلس��فهی پستمدرنيسم،
اشاره ش��د در اين س��بک کمتر از تکنيک و بيش��تر از عناصر
بصري و زيبايي ش��ناختي اس��تفاده ميش��ود و همانطور که
ميدانيم تکنولوژي اس��ت که محصوالت را بهوجود ميآورد و
آنها را از اش��یاء جدا میس��ازد که در اين سبک جايگاه مهمي
ي که
ندارد و ني��ز محصوالت نياز به توليد انب��وه دارند در حال 

پستمدرنيسم رو به توليد قطعهاي آورده است.

مش��اب ه خارجي محصوالت هستند و حتي در برخي موارد نه از

از ديدي ديگر ،اگر ما محصوالت پستمدرن را در ايران خيلي

طريق مهندس��ي معكوس بلكه قالبها نيز از كش��ور طراح اوليه

کم ميبينيم و آن هم بهصورت اشيای وارداتي ،شايد به اين دليل

خريداري م��ي گردد .پس از آنجا كه حف��ظ ارزشهاي فرهنگي

است که خود مدرنیسم به معني واقعي کلمه در ايران جا نيفتاده

امر مهمي در توس��عهی فرهنگي كشور ميباشد و يكي از طرق

اس��ت که اکنون تکام��ل يافتهی آن يعني پس��تمدرن جايگاهي

هويتبخشي به محصوالت استفاده از المانهاي سنتي در آنها

داش��ته باش��د .در ايران« ،م��درن» با يک س��ري قوانين اداري،

است ،همين امر باعث يكتايي و ارزش افزودهي آنها هم در بازار

سياس��ي و ...وارد ش��د و در زندگي اجتماعي -رفتاري ايرانيان

داخل و هم در امر صادرات خواهد شد.

کمتر تأثیر گذاش��ت .پس ش��ئ صنعتي که جوابگ��وي نيازهاي

با توجه به ورود نهچندان دور ايران در بازارهاي آزاد تجاري

اجتماعي -رفتاري انسانهاست و هماهنگ با عادات و نگرشها

و اين مطلب مهم كه به دليل رقابتهاي ش��ديد سطح تكنولوژي

و باورهاي جامعه ميتواند امکان جوالن داشته باشد ،نميتواند

محصوالت بس��يار نزديك به هم خواه��د بود ،پس عامل دوام و

در اين سبک در ايران خودنمايي کند .کما اينکه تاريخ کهن ايران

موفقي��ت در اين بازارها ايجاد ارزشهاي افزوده در محصوالت

هنوز به درس��تي به دست ايرانيان شناخته شده نيست (که خود

است كه همانا توجه به المانهاي سنتي و فرهنگ بومي ،موردي

جای بحث دیگری اس��ت) تا بتوان از س��مبلهاي آن به وضوح

است كه اكثر كشورها براي زنده نگهداشتن محصوالتشان به آن

استفاده کرد.

رو آوردهاند (اریکسون.)7 ،1386 ،

سبك پستمدرنيس��م ،نيمنگاهي به تاريخ فرهنگي و سنت و

در نتیجه پستمدرنیس��م برای ایران هم میتواند خوب باشد

نيمنگاهي به تكنولوژي دارد و استفاده از المانهاي سنتي همپا با

و ه��م بد .خوب اس��ت اگر ب��ه ارزشهای فرهنگ��ی در طراحی

ايجاد تكنولوژيهاي علمي و صنعتي در محصوالت امري است

محصوالت مورد اس��تفادهی امروزیم��ان و در معماری توجه

كه بس��ياري از كشورهاي پيشرفته در پيش گرفتهاند .متأسفانه

نماییم و بد است اگر دچار سرگشتگیها و درگیریهای فلسفی

در حال حاضر در كش��ور ما بيشتر محصوالت ،كپيبرداري از

آن از دیدگاه انسانشناسی شویم.
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11 . Post Pop
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13 . Le Corbusier
14 . Art Now
15 . Charles Jencks
16 . Form Follows Function
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