
افلوطين گفته اسـت : "نيكويـى و زيبايى درون، 
بهتر از زيبايى و نيكويى بيرون است".

ــان از اشياء دارد، مهم تر  عملكرد، محتوا و ذهنيتى كه انس
ــكل آنهاست. اين عبارت يكى از مهم ترين  و اصيل تر از ش
مباحث فلسفه را به خود اختصاص داده است. در نقد آثار 
ــر ساخته  ــت بش هنرى، محصوالت و صنايعى كه به دس
مى شود، اين بحث يعنى بررسى و تحليل رابطة صورت و محتوا، بحثى بنيادين و 
اساسى است. «هيدگر» متفكر آلمانى، در كتاب «هستى و زمان» بحث قابل تأملى 
را در مورد رويكرد انسان به اشياء مطرح كرده است. عنوان بحث او «اشياء تودستى 
ــى به عنوان ابزار در كارگاه نجارى از ديوار آويخته  ــتى» است. اگر چكش و فرادس
شده باشد و آن را مالحظه كنيم، تنها مى توانيم تصويرى از آن را دريافت كرده و 
فقط شكل و شمايلش را بشناسيم و تمايز آن را از ساير اشياء همچون اّره و رندة 
نجارى مشاهده كنيم. اّما وقتى كه آن چكش را در دست مى گيريم، سنگينى يا 
سبكى و احياناً خوش دستى و عملكرد مناسب يا نامناسب آن را تجربه مى كنيم. اين 
رويكرد در مورد همة اشيايى كه انسان آن را مى سازد يا توليد مى كند، صادق است. 
تكنولوژِى ساختن و توليد، علمى است كه مبتنى بر چگونگى شكل دادن به مواد و 

مصالح است و خود اين مصالح مانند شيشه مى تواند محصول تكنولوژى باشد. 
پيشرفت تكنولوژى در ساخت كالبد شهر تغييرات شگرفى به وجود آورده است 
كه در نگاه بيرونى به آن قابل مشاهده است. در نگاه بيرونى، آنچه اهميت دارد، 
تأثيرات حسى و واكنش هاى عاطفى نسبت به تصاوير دريافتى است كه مى توان 
آن را فهم و تفسير مخاطب از بناها، شهر، خيابان و ميدان محسوب كرد. دانش 
ــت و قدرت دائماً در  و توانايى، بال هاى قدرت اند كه به هيچ حَدى محدود نيس
اشكال مختلف خود با تكيه بر دانش و توانايى توسعه پيدا كرده و زبان سلطه اش 
ــى به جامعه معاصر تحميل كرده  ــئون زندگ را به مثابه زبانى غالب در تمام ش
ــليقه ها و نيازهاى جديدى را با توليد محصوالت فرهنگى و  ــت. مدرنيته، س اس
ــت. در اين ميان عرصة فرهنگ، هنر، معمارى و  تكنولوژيك به وجود آورده اس
شهرسازى دستخوش بيشترين تحوالت شده است. معمارى عالوه برآنكه عنصرى 
كاربردى است، محصولى فرهنگى نيز به شمار مى رود. معمارى مانند تابلو نقاشى 
قرائت نمى شود، بلكه عالوه بر زيباشناسى بصرى، موجوديت آن نيز در رويكردى 
ــت؛ به گونه اى كه فضاى زندگى در كليت خود  ــتى» نيز قابل ادراك اس «تودس
ــى يا نا آرامى، دلشوره و معلق بودن را  ــاس آرامش، لذت، سرخوش مى تواند احس
ــووان» در تحليل جامعه و دنياى جديد، رابطة واژه هاى  به كاربران القا كند. «ش
قدرت، استقالل، زيبايى (كه با تكنولوژى رابطه اى نا گسستنى دارند) را اين گونه 

بيان كرده  است :
زشتى هاى دنياى جديد با قدرت و استقالل مترادف شده است. اصِل زيبايِى هنرى، 
معنوى است. در حالى كه، قدرت مادى، دنيوى است و از آنجا كه مردِم دنيوى قدرت 
ــنت نه فقط مترادف با ضعف  را با عقل و ذكاوت يكى مى دانند، زيبايى دينى و س
مى شود، بلكه با حماقت، وهم، امرى مضحك و خنده آور نيز هم سان به شمار مى رود. 

(شووان،1372 : 116) 
وى براى عناصر طبيعى معناى ذاتى قائل شده و دنياى امروز را با همان معانى را 

درست كرده است :
يكى از اشتباهات اساسى هنر جديد اشتباه آن دربارة مواد اولية هنر است. مردم 
ــنگ و آهن و چوب فرق بگذارند.  ديگر نمى دانند چگونه بين اهميت كيهانى س
ــرد» و  ــنگ در «س ــكال و الوان را نمى دانند. س همان طور كه كيفيات عينى اش
ــت، در حالى كه چوب «گرم» و «زنده» و  ــترك اس ــخت بودن» با آهن مش «س

ــت. لكن درحالى كه «سردى» سنگ مانند ابديت، بى طرف و  دوست داشتنى اس
بى تفاوت است آهن با «خصومت» و «معترض» و «بدطينت» است و اين حقيقت 

اهميت هجوم آهن را در جهان مى فهماند. 
... طبيعت سنگ، جنبه اى مقدس دارد، مانند فلزهاى شريف كه مانند آهن به وسيلة 
نور، آتش كيهانى يا نفوذ سيارات تبَدل يافته است. بايد اضافه كرد كه سيمان كه 
ــت، يك نوع سنگ تقلبى است كه پست و  مانند آهن همة جهان را فراگرفته اس
فقط داراى كميت است. در آن جنبة معنوى ابديت جاى خود را به يك سنگينى 
بى رحم و بى نام و نشان داده است. اگر سنگ مانند مرگ سخت است، سيمان مانند 

ويرانى بى رحم است. (همان)
مفاهيمي كه مصالح جديد به همراه دارند يا معنايى كه انسان امروز از مصالح قديمي 

درك مي كند با انديشه انسان دوره سنت منطبق نيست.
بايد دانست هيچ ماده اى در ذات خود شر نيست. مواد، امكان تبديل شدن به اشياء 
را دارند. اين نسبت يك طرفة ذهن با اشياء است كه منجر به داورى هايى در مورد 
ــاس پيش داورى ها و  تصورات اوليه خود، چيزى را  ــياء مى شود. اگر ذهن، براس اش
تفسير كند، اين تفسير در ذهن تحقق پيدا مى كند نه در خود شىء. بديهى است 
كه با پيش داورى هاى ديگر، مى توان تفسيرهاى متفاوتى از همان شىء ارائه داد. آيا 
تفسير، نقد و داورى منطقى با نقد پيش داورى ها و پيش داشت ها و پيش فهم ها و 

پيش تصوراِت خود منتقد و مفسر آغاز نمى شود؟
داورى و تفسير مى تواند بر اساس خاصيت، موقعيت، زمان و مكانى كه شىء در آن 
استقرار پيدا كرده با نقد پيش داورى ها شكلى منطقى و علمى داشته باشد. در رسالة 

«هيپياس بزرگ» كه منسوب به افالطون است، سقراط به هيپياس مى گويد : 
ــزى را زيبا مى كنند كه بجا و  ــاج و طال (ماده) وقتى چي ــس اى مرد حكيم، ع "پ
ــد موجب زشتى مى شوند". كاربرد غير  ــب به كار روند و وقتى چنين نباش متناس

متناسب و زيان بخش مصالح، ربطى به خصوصيات مواد ندارد. 
بى آنكه بدانيم تكنولوژى و فرآورده هاى آن چيست و چگونه مى تواند زندگى ما را در 
مسيرى هدفمند از خود بهره مند سازد، نمى توان با نسبت دادن ارزش هاى ذاتى به 
آن تكليف مصرف كنندگان را روشن كرد. بلكه بايد فرزند زمان خود باشيم و داورى 
ــتاوردهاى آن را بر حسب نفع و ضررى كه به حال جامعه  خود از تكنولوژى و دس
خواهد داشت مالك عمل قرار دهيم؛ و بايد بدانيم كه اين داورى و آن نفع و ضرر، 

امورى نسبى و پيوسته در تغييرات كه با شرايط روز بايد هر لحظه به هنگام شود.
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