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هنر رنسانس

اگر چه انديشه هاي جديد در مورد هنر و موقعيت هنرمند در 
دوره رنسانس شكل گرفته است اما در نظر حاميان و بينندگان 
ــي  ــه در خلق تابلوهاي نقاش ــه كار رفت ــت ب آن دوره، صناع
ــرد ويژه و خصلت هاي  ــار هنري، در كنار كارك ــا هر گونه آث ي
ــمايل نگارانه، معموال در حد كيفيات زيبايي شناسانه و گاه  ش

حتي بيش از آن، ارزش و اهميت داشته است. 
ــمي و مادي رنسانس در ضمن شامل ايجاد  فرهنگ تجس
توازني ميان تداوم سنت هاي هنري دوره متاخر قرون وسطي و 
اشتياق حمايت از ابداع هاي تازه از خالل بازسازي انديشه هاي 
طرح در جهان كالسيك بوده است. بسياري از اين تنش هاي 
ــن نوع يا ژانر هنري اين  ــفافيت خاصي در مهم تري ذاتي، با ش
ــت كه كانون تمركز  ــي محراب، متجلي اس عصر يعني نقاش
نويسنده كتاب هنر رنسانس در برخي فصول اين كتاب است.
ــكل آنژ، نام هاي  ــاردو، دوررومي ــي، هولباين، لئون بوتچل
ــتند؛ چنانچه شام آخر يا مجسمه داوود نيز آثاري  آشنايي هس
ــده اند اما اين هنرمندان كه بودند؟ و چرا چنين آثار  شناخته ش
شگفتي را ايجاد كردند و مخاطبان اوليه آنها اين آثار را چگونه 
مي نگريسته اند؟ اين اثر به پرسش ها و پرسش هايي نظير اين، 
ــهور، حاميان و آثار هنري در  با تامل بر هنرمندان گمنام و مش

بستر تاريخي و فرهنگي اروپاي رنسانس پاسخ مي دهد.
كتاب «هنر رنسانس» نوشته جرالدين ا. جانسون و ترجمه 
ــط انتشارات حكمت در  ــميان كه سال 1390 توس رحيم قاس

اختيار عالقه مندان قرار گرفته، شامل 9 فصل است.
ــنده درخصوص «هنر» در دوره  ــت نويس در فصل نخس
ــپس به ارزيابي دوباره رنسانس  ــرح مي دهد، س ــانس ش رنس
مي پردازد.  نويسنده در فصل دوم به سنت خلق آثار محرابي كه 
در قرون وسطي ريشه داشت و در سراسر سده شانزدهم و حتي 
ــه،  اسپانيا و مناطق كاتوليك نشين  پس از آن در ايتاليا، فرانس
ــمار اروپا ادامه يافت، مي پردازد.  روايتگري در هنر رنسانس  ش
از جمله موضوعاتي است كه در سومين فصل اين كتاب به آن 

پرداخته مي شود.
ــپكتيو خطي نيز  ــانس، پرس ــم بينندگان دوره رنس به زع
ــان و الگوهاي  ــت، پيكر انس ــاهده دقيق طبيع ــاي مش همت
ــيك از چيزهايي بوده كه به خودي خود ارزش مطالعه  كالس
دقيق و بررسي هاي نظري را داشته است، اما وقتي پاي استفاده 
ــان،  از چنين رويكردهايي در آثار هنري به ميان مي آمد، نقاش

ــتريان آنها  ــازان و مش مجسمه س
ــاده بودند تا به نفع اهداف  كامال آم
نهايي خود، چه هنري و چه هر چيز 
ديگري در واقعيت، چه گذشته و چه 
حال، چه مكاني يا زماني دست ببرند 
ــا اهداف مورد نظر خود جور  و آن را ب
دربياورند. چالش در طبيعت مبحثي 
ــت كه نويسنده در فصل چهارم  اس
ــت. در  ــه آن پرداخته اس ــن اثر ب اي

ــنده مخاطب را شاهد اين تنش ميان واقعي  فصل پنجم نويس
و آرماني بر يكي از محبوب ترين ژانرهاي دوره رنسانس يعني 

تمثال نگاري(پرتره) مي نمايد.
آيا زنان نيز رنسانسي داشتند؟ موضوعي است كه ششمين 
فصل را به خود اختصاص داده است. نويسنده در فصل هفتم به 
خلق اشيا و تصاوير درون خانه ها در عصر رنسانس مي پردازد.

ــهري در فلورانس  ــتم به هنر و زندگي ش وي در فصل هش
پرداخته و در نهايت در آخرين فصل اين كتاب، يعني فصل نهم 

به تولد هنرمند و تاريخ هنر و ميكل آنژ مي پردازد.

دين و تكنولوژى در قرن بيست و يكم
ــت و يكم؛ ايمان در  كتاب «دين و تكنولوژى در قرن بيس
ــوزان جورج به همت على اصغر  دنياى الكترونيكى» تأليف س
ــوى پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات  دارايى ترجمه و از س

منتشر شده است. 
 اين كتاب نوشته سوزان جورج است كه به پيشنهاد رئيس 
مركز افكارسنجى و رصد فرهنگى پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 
ارتباطات ترجمه شده است. در بخشى از مقدمه مترجم بر اين 
ــت: در پيوند با رابطه دين و تكنولوژى 2 نظريه  كتاب آمده اس
ــكل  ــر و ش افراطى وجود دارد: الهيات به تكنولوژى تعين و س

مى بخشد و تكنولوژى شكل دهنده به الهيات است.
ــويه دين و  ــوزان جورج در كتاب حاضر، به رابطه دوس س
ــى بيِن اين دو يادآور  ــوژى مى پردازد و با طرح هم افزاي تكنول
ــته به صورت  ــارى اين دو رش ــش به همي ــود كه كتاب مى ش
ــه نظر دارد، آنجا  ــان روى جامع ــان و در مالحظه تأثيرش توأم
ــتى دارند، بلكه همكارى  كه تكنولوژى و دين نه تنها همزيس
دوجانبه سودمند با يكديگر برقرار مى كنند. بررسى هاى كتاب 
درباره پيشرفت هاى تكنولوژيكى نشان مى دهد كه تكنولوژى 
ــتجوى معنويت» را به محاق نبرده، كه آن را به  نه  تنها «جس
ــكال دل انگيزى تسهيل كرده است. جورج و همكارانش با  اش
بررسى 5 دين بزرگ جهان، يعنى اسالم، مسيحيت، يهوديت، 
آئين هندو و بودا، مثال هاى قابل تأملى درباره اشاعه و گسترش 

جستجوى معنوى عرضه كرده اند.
مطالب مطرح شده در حيطه هاى هوش مصنوعى واقعى 
ــوـ  دينى، الهيات  ــى آن، عصر تكن ــازى و مكاتب اصل و مج
ــان از  ــايبر و فرهنگ فرافرهنگى، نش ــوژى، الهيات س تكنول
ــور دين در عرصه  ــمندان براى حض ــاى آغازين دانش تأمل ه

ــه البته  ــازى دارد ك ــاى مج دني
ــأت  ــناختى نش از افقى جامعه ش
مى گيرد.   در اين كتاب اصوال به 2 
سوال محورى پرداخته مى شود: 
ــيوه اى كه دين به واسطه  1  ـ  ش
ــود.  ــت مى ش ــوژى تقوي تكنول
ــه تكنولوژى  ــه چگون 2  ـ  اين ك
ــيع ترى از  ــد از بنيان وس مى توان

داده ها بهره مند شود.
ــخن ناشر،  ــت، س ــده اس اين كتاب در 12 فصل تنظيم ش
ــنده و  ــه قبل از فصول و درباره نويس ــه مترجم و ديباچ مقدم

واژه نامه هم مطالب نهايى اين اثر است.
تكنولوژى و دين، فلسفه تكنولوژى و تكنولوژى هاى قرن 
ــت و يكم، چالش گيرى ها و جهتگيرى هاى آينده، عصر  بيس

تكنوـ  دينى عناوين 5 فصل نخست اين اثر است.
ــيحيت قرن بيست و يكم، كليسا و اينترنت، جماعت  مس
مسيحى: واقعى و مجازى، الهيات و تكنولوژى، فلسفه هوش 
ــوى فرهنگ عناوين  ــى، مهندس اصولمند و فراس مصنوع

ديگر فصول اين كتاب است.
ــن كتاب در 449 صفحه با قيمت 63 هزار ريال عرضه  اي

شده است.  

كتاب انديشه

هنر و معماري در فلسفه يونان باستان چه مفهومي 
داشته و چه سير تاريخي را طي كرده است؟

ــتقات مختلف آن از جمله معماري  ــت هنر و مش در حقيق
ــوم به  ــه در نوعي مقوله اي خاص موس در دوران كهن ريش
ــه زبان هاي عربي و  ــته كه ب ــيس (mimesis) داش ممس
ــبيه ترجمه شده است، اما  ــي به محاكات، تخييل و تش فارس
ــيس وجود  ــايد اين ترجمه ها اصل مفهومي را كه در ممس ش
دارد بازتاب ندهد، اما در عين حال بايد گفت نگاه انسان هاي 
كهن و پيشامدرن به مسأله هنر به طور عام و معماري به طور 
خاص ريشه در اين مقوله اساسي داشته است يعني در حقيقت 
ــي گفته مي شده كه مي توانست طبيعت را در  هنرمند به كس
ــر بازتاب دهد و به همين  ــايه توانايي هنري خودش در اث س

دليل در واقع كليه هنرها از اين تعريف بهره مي گرفتند. 
ــس هنرمند به عنوان موجودي كه مي تواند در پرتو هنر  پ
ــاب دهد تعريف  ــت، حقيقت و واقعيت را بازت ــودش طبيع خ
مي شده است. اين تعريف در انديشه هاي افالطون گسترش 
ــته هاي ارسطو و بخصوص نوشته معروف  پيدا كرد. در نوش

موسوم به بوطيقا و فن خطابه اين مفهوم  تبيين  شد. 
ــطي  ــرون وس ــي در ق ــه يعن ــده هاي ميان ــا در س بعده
ــأله هنر و  ــبت به مس ــطو و افالطون نس ــت هاي ارس برداش
ــد. البته مراد از ممسيس معموال  بخصوص معماري دنبال ش
تاكيد بر چند عنصر است. اولين عنصر عبارت است از اين كه 
ــي را در فرم تلقي كنيم و عبارت بدانيم از ايجادهاي  ــا زيباي م
ــدازه و وحدت. اينها عبارت  ــب، تقارن، برابري، عدد، ان تناس
ــي در حوزه هنري  ــي كه براي تعريف زيباي ــد از مقوالت بودن
ــت. بنابراين اگر اين را در مثال رشته اي به  به كار مي رفته اس
نام معماري بازتاب دهيم؛ زيبايي عبارت از اين است كه اين 
ــه بازتاب پيدا كند براي  ــل و عناصر در يك اثر معماران عوام
ــته مراجعه كنيم آن چيزي كه  مثال اگر ما به آثار هنري گذش
ــكيل مي داد  ــه اصلي همه هنرمندان و معماران را تش دغدغ
عبارت است از: ايجاد تناسب ميان اجزاي يك بنا، اثر، يادبود 

و يادمان.
ــالوده طراحي  ــن مفهومي پايه و ش ــن طرح چني  بنابراي
ــكيل مي داد. بتدريج اين مفاهيم در سده هاي  معمارانه را تش
ــه به دوران ميانه  ــل پيدا كرد، البته قبل از اين ك ــه تكام ميان
ــؤال مي برد و  ــب اجزا را زير س ــيم، فلوطين بحث تناس برس
ــور مركب قابل تبيين  ــطح ام مفاهيم و مقوالتي را كه در س
ــيط را در بر مي گيرند، مطرح  ــتر امور بس ــتند، بلكه بيش نيس
ــدت و ... اين مقوالت  ــوم خير يا وح ــد. بنابراين مفه مي كن
ــع اين امكان وجود  ــت كه در واق ــه چيزهايي بوده اس ازجمل
ــت كه به اجزا تقسيم شود. بنابراين او براي نخستين بار  نداش
در بحث زيبايي، مفاهيم انتزاعي را وارد بحث مي كند و همين 

امر در سده هاي ميانه دنبال مي شود و كساني مثل آگوستين، 
ــن توماس آكوئيناس، آبالر، بناونتورا و ديگران اين نظريه  س
ــازه اي مي كنند و  ــكل بندي ت ــطويي را ش افالطونيـ  ارس
ــرايط زمان و مكان منطبق بوده  صورت بندي جديدش با ش
ــا اين كه با ظهور  ــور ادامه پيدا مي كند ت ــن امر همين ط و اي
ــي در حوزه هاي گوناگون  ــنگري نوعي چرخش اساس روش
ــود و هر كدام از حوزه هاي هنري واجد كيفيات  ايجاد مي ش
خاص خودشان مي شوند و در قرن 18 است كه رشته جديدي 
ــابقه اي نداشته كه در  ــود كه تا آن زمان اصال س متولد مي ش
حقيقت، هنر را به ساحت معرفت شناسي مي برد و به آن يك 
ــته اي به  ــي مي دهد و به همين دليل رش ــوع صبغه معرفت ن
نام زيباشناسي يا استتيك (esthetique) متولد مي شود. 
ــاندر بومگارتن  ــت كه الكس ــته در واقع حوزه اي اس اين رش

ــفي كرد و بعدها هم  ــراي اولين بار آن را صورت بندي فلس ب
انديشمنداني چون كانت و شاگردانش مثل فيشته، شلينگ، 
ــلگل و ديگران همين چارچوب را دنبال مي كنند  ــيلر، ش ش
ــكيل  ــه هنري را تش ــته بنياد مدرن انديش و بنابراين اين رش
ــوز اين حوزه به عنوان يك  ــد كه تا زمان حال هم هن مي ده
ــگاهي تدريس  ــتقل در محافل آكادميك و دانش ــوزه مس ح
ــي مدرن معماري يكي  ــود. بنابراين امروزه زيباشناس مي ش

از رشته هاي مرتبط با كل زيبايي شناسي است.
تفاوت ميان اين نگاه و نگاه هاي پيشامدرن چيست؟

نگاه مدرن در حقيقت هنر را متضمن داوري ذوق مي داند 
ــر عيني تلقي  ــامدرن هنر را يك ام ــه نگاه پيش ــال آن ك و ح
ــامدرن معيارهاي  ــت، يعني معيارهاي هنر پيش مي كرده اس
ــكان وجود دارد كه  ــدد رياضيات اين ام ــي بودند و به م عين
ــبه كرد و آنها را مورد ارزيابي  ــنجيد و محاس اين معيارها را س
ــت كه  قرار داد. وليكن در هنر مدرن اتفاقي كه افتاده اين اس
ــوبژكتيويته بر  ــكل گيري هنر مدرن نوعي ذهنيت يا س با ش
ــود. براي اولين بار از قرن  فرآيند خلق اثر هنري حاكم مي ش
ــود  18 مفهوم تخيل به صورت كليدي وارد حوزه هنر مي ش
ــم تخيل، جزء مقوالت  ــه تا قبل از قرن هجده ــال آن ك و ح
ــد و  ــده، اما يكي ديگر از پيامدهاي رش ــري تلقي نمي ش هن
تكامل تخيل در عرصه هنر مفهوم نوآوري، ابتكار و خالقيت 
است. هنرمندان پيشامدرن به هيچ وجه مجاز به خالقيت به 
معناي مدرنش نبودند اصال خالقيت در ايجاد اثر هنري هيچ 
ــاس هنر در ممسيس نهفته بود و  ــي نداشت چه اس نوع نقش
ممسيس هم متضمن تقليد از يك فرانمود يا صورت ابتدايي 
ــت و بنابراين اجازه اي براي ورود ذهنيت و خالقيت  بوده اس
هنرمند اصال امكان پذير نبوده است. اما در هنر مدرن در همه 
ــا چه هنرهاي زيبا و چه معماري اتفاقي كه افتاده اين  حوزه ه
است كه هنرمند به مدد خالقيت ذهني خودش بايد آثاري را 
خلق كند كه اين آثار به هيچ وجه مشابهتي با آثار قبلي نداشته 
ــد. بنابراين يكه (واحد) بودن جزو مختصات اساسي هنر  باش

مدرن تلقي مي شود.
فيلسوفان مسلمان با اين انديشه هاي هنري از يونان 
باستان يا دوره هاي ميانه چه برخوردي كردند؟با توجه به 
فرهنگ ما و انديشه هاي متفكرين مسلمان، معماري و هنر 
خاصي در ايران زمين و بقيه كشورهاي اسالمي شكل گرفته 
كه به هنر اسالمي مشهور است، اما برخي از كارشناسان 
مي گويند اين هنر اسالمي نيست چون اگر اسالمي بود، 
چرا اين هنري كه در ايران هست در مصر و تونس و... پيدا 
نمي شود؟ به اين انتقاد پاسخ دهيد كه آيا اين هنر، اسالمي 
است؟ اگر اسالمي است چرا بين في المثل معماري ايران با 

مصر، تونس، تركيه و... تفاوت وجود دارد؟
ــه تمام پديده ها  ــيم ك ــته باش بايد به اين نكته توجه داش
ــفه و... همواره دستخوش زمان  ــه، فلس ازجمله هنر، انديش
ــكان را در نظر بگيريم  ــتند اگر عامل زمان و م ــكان هس و م
ــفه يونان  ــد. فرض كنيد كه فلس تفاوت ها بديهي خواهد ش
ــرار مي گيرد به هر  ــي و تكامل ق ــي در ايران مورد بررس وقت
ــد در محتواي  ــفه كه ايران باش حال ضرورتا مكان اين فلس
ــر دارد. نمي توان گفت كه همه چيز به صورت مطلق  آن تاثي
ــالمي داريم كه در  بازتاب پيدا كند و ما چيزي به نام هنر اس

ــورهاي اسالمي بايد به يك شكل باشد. نه! عناصر  همه كش
ــكان و همين طور زمان  ــي بومي كه معلول حضور م فرهنگ
ــري تأثيرگذار  ــكل گيري خالقيت هاي هن ــت روي ش اس
ــت. بنابراين اگر مي بينيم كه مثال هنري تحت عنوان هنر  اس
ــر ضرورتا نبايد  ــران رواج پيدا مي كند اين ام ــالمي در اي اس
ــا عين پديده هاي  ــد كه در مراكش بوده، ي ــن هنري باش عي
ــالمي مانند مصر  ــور اس ــد كه مثال در فالن كش هنري باش
ــل فرهنگي، دروني و  ــت. به هر حال عوام ــته اس نقش داش
ــان را دارند و اين تنوع جزو بخش هاي  مكاني جايگاه خودش
غنايي هنر محسوب مي شود. اگر همه هنر يك چيز يكسان، 
برابر و همفكري در طول تاريخ در سطح جهان باشد بنابراين 
ــر خالقيت، بازآفريني  ــر خواهد بود. خصوصيت هن نفي هن
ــالم اين  ــت و بنابراين اگر در ذيل بينش و جهان بيني اس اس
ــت اما  ــته اس هنر در جاهاي مختلف ظهورات مختلفي داش
ــائلي از  همه آنها به يك اصل مثال توحيد، نبوت، عدل و مس
ــالمي را  اين قبيل برمي گردد كه زيربناي هدف معماري اس
تشكيل مي داده است، اما وقتي اينها در جوامع مختلف پياده 
ــه آن مي پردازند، بايد تنوع  ــوند و هنرمندان مختلف ب مي ش
ــته باشد چون ضرورت ذهني هنرمند ايجاب مي كند كه  داش
ــي كه قبال صورت  ــكل ديگران از تمام كارهاي ــد به ش او باي
گرفته، تقليد مستقيم نكند. بنابراين اگر بگوييم كه خالقيت 
ــت اين  كه همه جا يك گونه هنر داشته باشند  معناي هنر اس
ــت.  ــت چون ضرورت هنر خالقيت اس واقعا نقض غرض اس
بنابراين هنري كه تحت عنوان هنر اسالمي در كشوري مثل 
ــكل گرفته و تكامل پيدا كرده بايد با هنري كه مثال  ايران ش
ــورهاي آفريقايي مثل سودان، تونس، مصر و مراكش  در كش
ظاهر شده، متفاوت باشد. اين تفاوت ها، تفاوت هاي فرهنگي 
است كه در حقيقت افراد بشر به ضرورت زيست بوم خودشان 
دريافت هاي خاص خودشان را دارند و بنابراين همين طور كه 
ــير منابع ديني و كالمي در جاهاي مختلف فرق مي كند  تفس
ــد و تفاوت ها جزو ذاتي شان است و  هنر هم بايد اين گونه باش
به قول دريدا، تباين و مغايرت يكي از جلوه هاي غنا و باروري 

و شكوفايي هنر مي شود.
ويژگي هاي منحصر به فرد معماري اسالمي ايران چه 

بوده است كه آن را از بقيه معماري ها و هنرها جدا مي كند؟
ــول پنجگانه دين همواره  ــالم و اص اوال مباني اصلي اس
ــلمان ايراني وجود داشته است.  در ذهن همه هنرمندان مس
ــجدي را طراحي  ــه در قرن پنجم هجري مس ــدي ك هنرمن
ــاله اصلي اش اين بوده كه هدف و غايت  ــت مس مي كرده اس
ــت؟ اين اصل است اما ظرافت هاي اورنومنتال  مسجد چيس
ــي رود و آن دقايق و  ــه در اين اثر به كار م ــه اي ك و آذين گون
ــي در آن اثر هنري به  ــاد زيباي ــه هنرمند در ايج ــي ك ظرايف
ــبت  ــرد در واقع موكول به دريافت هاي هنرمند نس كار مي ب
ــي است. بنابراين عنصر قدسي  ــائل قدسي و غيرقدس به مس
ريشه در كالم احكام دارد و حال آن كه ريشه هاي زميني آن 

ــت و در عين حال  ــرايط جغرافيايي و اقليمي اس موكول به ش
ــت كه تأثيرگذارند و اينها را بايد  ــتاوردهاي فرهنگي اس دس
ــن هنر ايراني ويژگي هاي نگاه ايراني را  مطالعه كرد. بنابراي
ــالمي در آن  ــت؛ هر چند كه به اصطالح عنصر اس هم داراس
ــت، اما در عين حال بالفاصله مي توان جايگاه آن  مسلط اس
ــرد؛ مثال وقتي ميدان نقش جهان  ــي بودن را دريافت ك ايران
ــد كه در اين اثر  ــه مي كنيد در واقع هر چن ــان را مطالع اصفه
ــريعت گنجانده شده است، اما در عين  هنري مباني اصلي ش
ــر را يكه و بي مانند مي كند  ــال ويژگي هايي هم كه اين اث ح
ــرعي در آن رعايت  ــود دارد. بنابراين هم كليات ش در آن وج
ــت و هم ويژگي هاي هنري ناشي از زيست بوم آن  ــده اس ش

هنرمندي كه به خلق اين اثر مبادرت كرده است.
اگر بخواهيم مرز بين هنر(معماري) سنتي و مدرن را 
مشخص كنيم از چه مقطع تاريخي به معماري و هنر صفت 

مدرن داده مي شود؟
ــد كرد، بتدريج در همه  از زماني كه مدرنيته در ايران رش
ــل تأثيرگذار بود.  ــي ما اين اص ــؤونات و جلوه هاي زندگ ش
بنابراين بايد عرض كنم كه از اواخر دوران قاجاريه مي بينيم 
ــد. بعضي ها معتقدند  كه با ظهور مدرنيته اين تغييرات آغاز ش
كه در جنگ ايران و روس در دوره اي كه عباس ميرزا فرمانده 
سپاه ايران بود و سعي مي كرد كه مرزهاي ايران را حفظ كند 
ايرانيان براي اولين بار با مدرنيته روبه رو مي شوند و بنابراين از 
دوره آخر قاجار از دوره ناصرالدين شاه به بعد بتدريج جلوه هاي 
ــون پديده هاي غربي را مالحظه مي كنيم؛ مثال ايجاد  گوناگ
مدرسه دارالفنون كه اكثر استادان آن خارجي بودند. بنابراين 
ــوم جديد نقش كليدي پيدا مي كنند  ــم كه بتدريج عل مي بيني
ــدا مي كند و اكنون آثاري در  ــي كم كم تغيير پي و برنامه درس
ــوراي  ــور مانند كتابخانه مجلس ش كتابخانه هاي مهم كش
ــالمي و كتابخانه ملي وجود دارد كه نويسندگان آن سعي  اس
ــه هاي كساني مثل مونتسكيو،  كردند كه در آن زمان انديش
ديدرو، داالمبر و... را كه جزو انديشمندان مهم غرب هستند  
ــاله داروين در اصل  ــي بازتاب دهند، حتي رس به زبان فارس
ــان خاصي بازتاب پيدا كرد و  ــي با يك زب تطور به زبان فارس
ــن جلوه هاي دانش و بينش  ــن مي بينيم كه بتدريج اي بنابراي
ــد و به همين  غربي و بخصوص مدرن در ايران تأثيرگذار ش
دليل هم با تأسيس دانشگاه تهران در 1313 اين مسأله به امر 
ــد و رشته هاي متنوعي براساس همان برنامه  جدي مطرح ش
ــي كه در غرب وجود داشته، از جمله رشته هاي تجربي،  درس
ــكده هاي  ــد و دانش ــي و ادبي در ايران هم متداول ش رياض

گوناگون تاسيس شد.
ــته  ــكده هاي اين گونه وجود نداش قبل از اين اصال دانش
ــت كه خيلي محدود بود  ــت، فقط مدرسه طب وجود داش اس
ــت پيش زمينه  ــد. در حقيق ــبك خاصي اداره مي ش كه به س
ــيار  ــون تكامل پيدا مي كند و آن جلوه بس ــم در دارالفن آن ه
ــگاه تهران متجلي مي شود. دانشكده  ــرفته اش در دانش پيش
ــكده هاي حقوق پاريس سوربن شكل  حقوق بر مبناي دانش
مي گيرد و دانشكده پزشكي، دانشكده هاي ادبيات، دانشكده 
هنرها و... هم همين طور. اولين رئيس دانشكده هنرهاي زيبا 
يك فرانسوي بوده كه مباني زيباشناسي و هنرهاي زيبا را در 
ــگاه تهران تدريس كرد و شاگرداني را پرورش مي دهد  دانش
كه آنها هم همين مسير را دنبال مي كنند. در رشته هاي علوم 
ــته هاي وابسته  ــيمي و رش هم همين طور؛ علوم فيزيك، ش
ــد و تمام معماري دانشگاه  ــكده علوم تدريس مي ش در دانش
تهران نمودگار انديشه هاي برجسته متفكر و بنيانگذار اصلي 
ــي مورد  ــت، اگر برنامه درس مدرنيته در اروپا يعني كانت اس
ــگاه تهران  ــد، مي بينيد كه دانش ــت را مطالعه كني ــر كان نظ
ــروف كانت يعني نقد خرد  ــده اي از 3 نقد مع الگوي پياده ش
ــت. بازتاب اينها در  ــد خرد عملي و نقد قوه حكم اس ــاب، نق ن
دانشكده هايي است كه در دانشگاه تهران تاسيس مي شود و 
رفته رفته رو به تكامل مي گذارد و نمود اصلي و جديدش را هم 
ــكده هاي ايران همه بر اين اساس تدوين  مي بينيم كه دانش
ــكل برنامه ريزي مدارس قديمي با آن  ــدند، حال آن كه ش ش
ــگاه هاي امروزي هستند بسيار متفاوت بوده  چيزي كه دانش
ــت. بنابراين اگر كسي بخواهد صورت آكادميك مدرنيته  اس
را دقيق مطالعه كند، بايد دانشگاه ها را در قياس با مدرسه هاي 

علميه مطالعه كند.
برخي از كارشناسان تفاوت اصلي و اساسي معماري 
سنتي با معماري مدرن را در پيوند يا افتراق از حكمت الهي 
مي دانند، يعني معتقدند معماري سنتي پيوند عميقي با 
حكمت الهي داشت و معماري مدرن از حكمت الهي بريده 
است و مخاطب هنر سنتي انسان الهي بوده و مخاطب هنر 

مدرن انسان سكوالر است؛ نظر شما در اين باره چيست؟
اين اعتقاد درست نيست، چون تقسيم بندي به اين صورت 

خيلي تند است، حتي در هنرهاي مدرن و رشته هاي مدرن هم 
ــي هستند.  نمي توان گفت كه صددرصد بريده از مباني قدس
ــت كه نگاه مينوي را در تقابل با ساحت هاي  نگاه مادي گراس
عرفي و زميني اين گونه تقسيم بندي مي كند. اين نگاه، نگاه 
خيلي ثنوي است كه به عقيده من قابل قبول نيست. درست 
ــود، اما اين به  ــت كه با مدرنيته خيلي چيزها عرفي مي ش اس
معناي حذف مذهب و مباني معنوي نيست. اين چيزي است 
كه معموال در ايران خلط شده است و خيلي وقت ها به صورت 
ــيم بندي،  خيلي مصامحه آميز با آن برخورد كردند. اين تقس
ــت كه ما را به انحراف مي كشاند. نه! به  ــيم بندي اي اس تقس
ــي نمي توان گفت كه صددرصد افرادي كه معماري  طور كل
ــتند و افرادي كه آن را پيگيري كردند،  ــنتي را بنيان گذاش س
ــي داشتند و تمام كساني كه معماري مدرن را  همه نگاه قدس
ــي دارند؛ اين گونه نمي توان  دنبال مي كنند، مباني ضد قدس
گفت به دليل اين كه اگر اين تقسيم بندي را به اين صورت در 

نظر بگيريم، خيلي فاصله زيادي خواهد داشت.
معتقدم تقسيم بندي به اين صورت تقسيم بندي مانوي و 
ثنوي است كه قابل قبول نيست. اين گونه نگاه كردن يا سياه 
ــفيد نگاه كردن، در حقيقت براي احتجاج و مغالطه چيز  و س
بدي نيست، اما مبناي عميق فكري ندارد مصاديق آن را هم 
مي توان پيدا كرد. ممكن است كسي معمار مدرن باشد، ولي 
مذهبي باشد و كسي سنتي باشد، ولي مذهب گريز باشد. مثال 
زكرياي رازي در دوران حاكميت سنت زندگي مي كرد؛ حال 
ــته هاي او بحث هايي هست كه رو به  آن كه مي بينيم در نوش
ــديد و افراطي دارد و در همان زمان متفكراني  عرفي بودن ش
ــفي اي كه طراحي كردند،  ــينا و فارابي مباني فلس مثل ابن س
ــت و حتي در دوران هاي  ــي اساسي اي اس داراي صبغه قدس
ــنت زندگي  ديگر ابن راوندي و ديگران با اين كه در دوران س
مي كردند، ولي نگاه هاي غيرسنتي و سخت ضدسنت داشتند 
ــت  ــال آن كه در دوران مدرن هم همين طور ممكن اس و ح
كسي مدرن باشد، ولي در عين حال مباني عقيدتي اش بسيار 

استوار باشد. در اروپا هم وضعيت همين طور است.

همه علوم در تطور تاريخي مرحله رشدي هم دارند، 
منظورم اين است كه هنر مدرن مرحله تكامل يافته اي از 
هنر سنتي است. در صحبت هاي شما هم اين گونه فهميدم 
كه شما هنر مدرن را بر هنر سنتي ترجيح مي دهيد؛ آيا 

اين گونه است؟
ــان را دارند. نمي توان گفت كه  نه! هر كدام جايگاه خودش
يكي بر ديگري برتري دارد؛ اصال نمي توان اين گونه قضاوت 
ــان و مكان خودش ضرورت  ــرد. معتقدم هر چيزي در زم ك
خاص خودش را دارد. بنابراين نمي توان گفت كه هنر سنتي 
فراداده هاي كارنامه اي است كه ضرورت هاي خاص خودش 
را داشته و برحسب آن ضرورت ها، آن خالقيت ها ايجاد شده 
و شرايط مدرن هم ضرورت هاي خاص خودش را دارد كه در 
حقيقت در وضعيت خودش بازگوكننده آن اقتضائات موجود 

است.
اگر بخواهيم مصداقي تر صحبت كنيم، مثال شهر تهران 
را در نظر بگيريد با معماري اي كه دارد، ساختمان ها و 
خيابان ها و مناطق جنوب شهر و شمال شهر. ارزيابي شما از 

معماري حال حاضر شهر تهران چيست؟
معتقدم معماري شهر تهران نمودار مدرنيته ابتر و دم بريده 
ــت؛ مدرنيته اي است كه ما را در برزخ بين سنت و مدرنيته  اس
ــتي هايي را  ــت كه زش ــته و اين برزخ مرتبه انتقالي اس گذاش
ــوان آن را از نظر دور  ــود آورده كه به هيچ وجه نمي ت ــه وج ب
داشت و از آن غفلت كرد. اين وضعيتي كه در معماري تهران 
ــي از تفكري است كه نمودار  مالحظه مي كنيم، معماري ناش

حالت برزخي ذهنيت ماست.

ويژگي هاي معماري سنتي و تفاوت هايش با معماري مدرن در گفت وگو با دكتر محمد ضيمران

مريم لباف زادي/ جام جممدرنيته ابتر در معماري تهران

هنرمندان پيشامدرن مجاز به خالقيت 
به معناي مدرنش نبودند چرا كه اساس هنر در 
محاكات نهفته بود و محاكات هم متضمن تقليد 
از يك صورت ابتدايي بوده است اما در هنر
 و معماري مدرن، 
هنرمند به مدد 
خالقيت ذهني 
بايد آثاري را 
خلق كند كه 
با آثار قبلي 
مشابه نباشد

ضيمران:

معماري شهر تهران نمودار مدرنيته ابتر و 
دم بريده است؛ مدرنيته اي است كه ما را در 

برزخ بين سنت و مدرنيته گذاشته و اين برزخ 
مرتبه انتقالي است كه زشتي هايي را به وجود 
آورده كه به هيچ وجه نمي توان آن را از نظر 

دورداشت و از آن غفلت كرد

ضيمران:

ــته و  ــنتي در متن فرهنگي ما با قدرت حضور داش هنر س
آثار آن در قالب هاي گوناگون گواه اين ادعاست. با ورود 
مدرنيته به ايران و اثرگذاري آن در ساحت هاي مختلف، 

هنر هم تحت تأثير قرار گرفت. 
ــده كه بايد به  ــنتي چنان گم ش ــا هنر س ــه تنه ــروزه ن ام
ــتي آن اقدام كرد، بلكه بايد به دنبال  ــت وجوي چيس جس
ــنتي و مدرن  ــنت نيز بود. تفاوت هاي هنر س معناي س
موضوعي است كه در گفت وگو با دكتر محمد ضيمران 

به بررسي آن پرداختيم. 
ــفه  ــد 1326از اصفهان، عضو گروه فلس ــران متول ضيم
ــت كه پژوهش هاي او عمدتًا در  ــتان هنر اس فرهنگس

حوزه فلسفه هنر است. 
وي كه داراي كارشناسي حقوق  قضايي  از دانشگاه تهران 
است در رشته  معرفت شناسي  و آموزش  فلسفه  در دانشگاه  
ماساچوست  آمريكا دكتري گرفت و هم اكنون عضو هيات 

علمي دانشگاه هنر است. 
ــفي  در پايان  هزاره   ــه  فلس از آثار او مي توان  به  «انديش
ــفه »،  ــطو به  فلس دوم »، «نيچه  پس  از دريدا»، «گذر ارس
ــور» و «فوكو: دانش  و قدرت»  ــك  حض ــدا: متافيزي «دري

اشاره  كرد.

اشاره سيد حسين امامي/ جام جم
جم

جام 
س:  

عك


