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 چکیده

از معماری بیگانه است که اگر  ناآگاهانه اثیرپذیری هایر ایران را تهدید می کند، تمعماری معاص ،یکی از مسائلی که در این برهه از زمان

منبعِ معماری ایرانی که روزی . محسوب خواهد شد برخورد صحیح و مدبرانه ای با آن نشود، خطری جدی برای هویت معماری ایرانی

 .قرار گرفته است ی جدیمعرض تهدید، امروزه در همحسوب می شد مللسایر الهامی برای معمارانِ 

پرداخته شده و رویکردهای مختلف به  در این مقاله در ابتدا پس از ریشه یابی واژه تقلید، به بررسی هنر و تقلید از دیدگاه فالسفه باستان

در این  .ستسپس به طبقه بندی کلی از انواع تقلیدهایی که در حوزه معماری رخ می دهد پرداخته شده ا .بررسی شده است مشی تقلید

به گونه ای که اگر آگاهانه صورت . مبتنی بر آثار دیگر معماران، دو وجهه کامال متناقض دارد تقلیدِمشخص می گردد که طبقه بندی، 

با روشن شدن این مسئله، در مرحله بعد، این  .بگیرد، سازنده و مثبت است و اگر کورکورانه انجام شود مانع خالقیت و موجب رکود است

چندین نمونه موردی  تا شاید با بررسی تاریخیِ هدر معماری ایران مورد بررسی دقیق تر قرار گرفت( مبتنی بر آثار دیگر معماران)از تقلید نوع 

با پدیده تقلید از اهمیت گردید که امروزه نحوه برخورد  در این میان مشخص .در چند برهه از زمان، بتوان منشاء اصلی مشکالت را یافت

 .یا به دید یک فرصت شود درنظرگرفتهبه دید یک تهدید  "تقلید"ی برخوردار است که آیا یباال

در برخورد ( ادبیات، مدیریت، صنعت و تکنولوژی نقاشی، سینما، موسیقی،: نظیر) علوم و هنرها ، به بررسی تجربیات سایر بخشی دیگردر  

و هنرها،  با وجود تفاوت های بنیادینِ معماری با سایر علوم که رددر بردا ینکاتهریک از آنها،  و نحوه مواجههِ هبا پدیده تقلید پرداخته شد

  .صحیح با پدیده تقلید باشد در نحوه مواجههِ تواند منبع الهامیشاید ب
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 مقدمه( 1

تهاست تبدیل به دغدغه ذهنی بسیاری از اساتید و دانشجویان معماری در سراسر کشور شده است، بررسی یکی از مسایلی که مد

 .علل رکود و عقب ماندن معماری ایران از معماری معاصر جهان ،از یک برهه زمانی خاص است

تقلیسد ازمعمساری    "پسس از آنکسه   . عنوان کردند بیگانهریشه این قضیه را در تقلید بیش از میزان قابل هضم از معماری عده ای 

به عنوان ریشه بحران و عامل انفصال معماری معاصر ایران از دوران باشکوه گذشته ، شناخته شد ، تالشسهایی نافرجسام    "بیگانه

به عنوان مثال بعضی از اساتید دانشکده های معماری، مشاهده مجالت معماری خارجی و . برای کنترل این قضیه صورت گرفت

در دنیای امروز و در این عصر ارتباطات، این گونسه اقسدامات ،   واضح است ستفاده دانشجویان از اینترنت را ممنوع کردند ، که یا ا

را باید به عنوان یک واقعیت پذیرفت  تقلید شاید پدیده. پس باید به گونه ای دیگر با این پدیده مواجه شد .است بی فایدهتالشی 

بدانیم پیشینیان ما در برخورد با این امر طبیعی چه می کرده . را بیاموزیم ، نحوه مواجهه صحیح با آنو به جای مقاومت بی فایده

آیا می توان به گونه ای برخورد کرد که این میل طبیعی که در وجود دانشجویان معماری نیز مشاهده می  .اید کنیمباند و ما چه 

اینها سواالتی است که ضسرورت   .پرورش خالقیت های آنها استفاده گردد و از آن به عنوان فرصتی در جهت شودشود، مدیریت 

 .کار بر روی این موضوع را بیش از پیش مشخص می کند

 

 

 هنر و تقلید از دید فالسفه باستان( 2
 

ر است که این اصطالح اولین بار در یونان قدیم مورد استفاده قرا( Mimesis) میمسیس، ( Imitation)ریشه واژه تقلید 

بهره  "تقلید "در اغلب آثار و نوشته های مربوط به فلسفه و هنر در روزگار ما ، به جای اصطالح میمزیس از کلمه . گرفته است 

: چون ) ، برابر واژ ه های دیگری ... ابن سینا ، فارابی ، ابن رشد و : اسالمی از جمله  –می برند ، اما قدمای فالسفه ایرانی 

 ( 18، ص3128بصیری تویسرکانی، ). را نیز در ترجمه هایشان از آثار یونانی به کار برده اند  ( ثیل و تخیلمحاکات ، تشبیه ، تم

تقلید ، پیش از افالطون و در یونان باستان ، از چنان دیرینگی کاربری بر خوردار بوده است که حتی تبار شناسی زبان شناختی 

چرا که . آغاز می کنند  "دیونی سوس  "قه استفاده از میمزیس را ، از آیین برخی کند و کاو در ساب. آن نیز نا مشخص است 

در آن دوران . این واژه در مراسم رقص و نغمه خوانی های آیینی و مذهبی ، از سوی کاهنان یونانی به کار برده می شد 

مانند پیکر )ه در حوزه هنر های دیداری به کار می بردند و این واژ... میمزیس را فقط در حوزه های موسیقی ، رقص ، نمایش و 

در قرن پنجم پیش از میالد بود که واژ ه میمزیس برای نخستین بار از . به هیچ وجه استفاده نمی گردید ...( تراشی ، نقاشی و 
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لسفی آن ، حوزه آیین ها و مراسم مذهبی به قلمرو فلسفه وارد شد ، و رمز وارگی این واژه ، جای خود را به درک و دریافت ف

 . ی جهان خارج بخشید ینمایش و بازنما: یعنی 

به بعد به کار گرفته شد ، چرا که در نظرگاه دمکریت ، میمزیس عبارت از  "دمکریت  "این معنای متفاوت میمزیس از زمان 

در ریسندگی  ونه که مثالهمان گا در هنر از طبیعت تقلید می کنیم، از نظر دمکریت م. تقلید شیوه ها و کارکردهای طبیعی بود 

 ...!نکبوت یا در خانه ساختن از پرستواز ع

ای تجسمی هم به کار برده شده واژه میمزیس در ادامه تطور و سیر خویش ، از سوی سقراط در مورد هنره

و همین تفاوتشان با در نگاه سقراط ، هنرهای دیداری از چیزی تقلید می کنند که قابل دیدن است . است

شاید بتوان گفت که سقراط نخستین فیلسوفی است که مفهوم میمزیس را در رابطه با هنر ،  .رهاستسایر هن

پس از او میمزیس در آثار افالطون و ارسطو ، به صورتی کلیدی و بنیانی اما از نظرگا ه . به صورتی منسجم به کار برده است 

 ( 28و 28هنروزیبایی، دکترمحمدضیمران، ص :رک. )های مختلف ، مورد توجه جدی نظری و فلسفی قرار گرفت 

در فرآیند تفکر نظری افالطون چنان نقش بنیادینی را به عهده می گیرد که گذشته از ( تقلید ) میمزیس 

مزیس قابل درک و ، هستی شناسی و معرفت شناسی افالطونی نیز از رهگذر تحلیل مینظریه هنر و زیبایی 

که ما پیش از زندگی این جهانی خود ، در عالم مثل سیر کرده ایم و  بود افالطون معتقد. دریافت می گردد

آن الگوها ، ( تذکر ) اکنون در جهان طبیعت و مادیات ، با دیدن روگرفت های صور ، از طریق به یاد آوردن 

ن می توان اهمیت از همین گزارش اجمالی و ناقص نظریه مثل افالطو. می توانیم در راه رسیدن به حقیقت گام بر داریم 

چرا که همه چیزها و پدیده های جهان مادی ، رو گرفت و تقلیدی به نسبت نازل تر و . میمزیس را در این طرح فلسفی دریافت 

 همین جاست که . کم ارزش تر از الگوهای مثالی اند 

تقلید جهان مادی و طبیعی یگانه انگاشته می شود لذا از آنجا که در تعریف او هنر با . دیدگاه افالطون در باره تقلید هنری باید طرح شود 

اری نجا نسبت میان حقیقت و هنر است که پایه ارزش گذیدر ا. بنابراین دو مرحله از حقیقت دور گشته است . تقلید از تقلید می شود  ،هنر

 .افالطونی استافالطون درباره هنرمی شود؛ لذاهنر، نازل و فرومایه است واین نتیجه منطقی فرآیند تفکر 

را به منزله نمونه هایی که تحقق عینی و مستقل دارند و اشیاء رو گرفت آنها هستند  "مثل"، هیچ گاه وجود ارسطو 

روگرفتی از نمونه های مثالی هستند  و پس هنگامی که او نمی پذیرد که طبیعت و جهان مادی ، تقلید. نمی پذیرد 

رد و رزشمندی آنها از نظر افالطون بود، ر و هنر را نیز که مهمترین دلیل نااشع "تقلید از تقلید بودن"، پیشاپیش 

او می  (331ص ،3123زرین کوب، . )داند  متفاوت می وسیله تقلید را در هنرهای مختلف، ارسطو . نفی کرده است 

در شاعری بوسیله الفاظ ، تقلید صورت می  در موسیقی به وسیله اصوات و. گوید که هنرهای دیداری بوسیله الوان و نقوش تقلید می کنند 

چرا . با این حال می توان گفت که در دید گاه ارسطو بر خالف دیدگاه استادش افالطون ، میمزیس ، خالی از کنشی خالقانه نیست . گیرد 

 .مستقیم دارد که در جایی به ابداع و ابتکار شاعران اشاره

  3تصویر 

  8تصویر 

  1تصویر 
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از این روست که او این . ایده افالطونی، زیبایی آرمانی بیرون از زندگی زمینی وجود ندارداین ناقد سرسخت  ،به هر رو به نظر ارسطو»

احمدی، ) "...شناخت  یاو می خواهد نشان دهد که در نهایت هنر را باید نتیجه زندگی زمین. واژه تقلید سود جسته است  ، ازچنین با تا کید

 ( 83، ص3138

 

 رویکرد هایی به مشی تقلید ( 3

 
. و یا شیوه صحیح یا غلط آن در بین زیبایی شناسان مختلف اختالف نظر هایی وجود داشته است  "تقلید  "واره در پذیرش یا رد مشی هم

در طول تاریخ معماری ، چه در مقوله مطالعات ناب زیبا شناسی و چه در آثار انتقادی،  3عالوه بر تقلید ، مفاهیمی چون اقتباس و وام گیری 

 به هر حال ، تقلید عموما. ندارد هیچ بحثی وجود  8در باره جنبه های منفی کپی کردن یا ایده دزدی  "مسلما. و جدل بو ده اند مورد بحث 

تقلیدی ، از نظر  "به عنوان واژه ای زشت تلقی می شود ، و برای اکثر زیبا شناسان ناب جنبش مدرن ، محصوالت هنری کا مال

نیز به همان اندازه ناپسندیده اند ،   «اقتباسی » 1«التقاطی»از دیدگاه آنها ، اصطالحاتی چون. ت قرار دارند زیباشناسی در مرتبه ای فرودس

 ( 133،ص 3121آنتونیادس، . )در نظر گرفته می شوند  3«ناب گرایی »زیرا به عنوان تالش هایی برای گریز از

"هوراشیو گرینو"در این میان افرادی چون 
تالش دارد تا  "فرم و عملکرد"رش با عنواندر کتا ب مشهو 8

من برای اصول یونانی تالش » :در عین حال می گوید. از سبک های قدیمی را منطقی جلوه دهد  تقلید

با این حال او تقلید محض را موجب نابودی فرد می داند ولی بی توجهی به به  « می کنم نه اشیاء یونانی

او می گوید آثار هنری یا باید تجسم اندیشه و . جیه نمی داند گذشته را نیز به لحاظ نظری قابل تو

از شهر مادری اش فلورانس  8شاید داستانی که از سفر میکل آنژ  .احساس هنرمند باشد یا تجسم تئوری

بهترین مثال از تصدیق اصالت  کند، می لنق -جایی که قرار بود کلیسای سنت پیتر را تکمیل کند - به رم

 میکل آنژ به هنگام ترک فلورانس ، اسبش را بر می گرداند و به. تقلیدی باشد  سرشت فردی در برابر

                                                           
1 Derivation 
2 Plagiarism 
3 Eclectic 
  Derivative 
  Purism 
  Horatio Greenogh  (3233-3238)مجسمه ساز نئو کالسیست آمریکائی 
  Michelangelo ،83 3- 338شاعر و نقاش ایتالیایی  معمار، مجسمه ساز 

   تصویر 



   

پس  بهتر از تو نمی توانم بسازم ، »:گنبد برونولسکی در سانتیا ماریا دل فیوره می گوید 

  «.مانند تو نخواهم ساخت

زیباشناسی تئوری "رویکرد گرینو قانع کننده ترین بیان موجزی است که می توان آن را 

خواستار  ،معماران مشتاق به این نوع تئوری. در باب این موضوع به حساب آورد  "ارتدکس

 . هستند  "ظاهر"نه تقلید از  "باطن"شکل گیری معماری به مثابه چیزی حاصل تقلید از 

( 3833)گوتشد . ت طبیعی می دانست خرد گرایی دکارتی مفهوم تقلید را نوعی به کمال رساندن واقعیتحت تاثیر( 3813) شاپلن فرانسوی

مسئله تقلید نیز شرایط خاص خود را داراست ، آنچه طبیعی است در ذات خود زیباست ؛ پس اگر هنر » :نیز به همین منوال می نویسد

  ( ،ص 3128سجودی، ) «.بخواهد زیبایی پدید آورد باید به تقلید از طبیعت بپردازد

"رودولف آرنهایم"نی به نام لماآیکی دیگر از زیبا یی شناسان 
او بیان می کند . معتقد است که چیزی به معنای تقلید صادقانه وجود ندارد  2

مشاهده می کند قرار می  ،تحت تاثیر ات تصادفی از شکل و رنگ موضوع که به طور پراکندهکه اگر کپی کردن تنها انگیزه باشد ، شخص 

 . بود که به قلمرو علم و هنر تعلق ندارد تجسمی زشت از واقعیت خواهد ،گیرد که نتیجه

 "موالنا"تحقیق و تقلید در جهان بینی . آشنایی با نحوه نگرش برخی از متفکرین ایرانی و اسالمی به پدیده تقلید نیز جالب توجه است 

اگر هم در مواردی از تقلید ناچار است  معتقد است انسان باید بکوشد تا از درجه تقلید به مقام تحقیق برسد و "موالنا". جایگاهی ویژه دارد 

از نظر موالنا کسی این شایستگی را دارد که . ، باید با تقلید ، محققانه بر خورد کند نه کور کورانه ، بداند چه کسی شایستگی تقلید را دارد 

 .شده و به مقام پختگی رسیده باشدزاد جهان مادی آ اشد ، از حرص و طمع بریده و از رقّنور حق را نوشیده و هواهای نفسانی را کشته ب

 ( 338، ص  312فوالدی، )

دکتر شریعتی تقلید را امری غریزی و روانی . در میان متفکرین معاصر ، دیدگاه دکتر شریعتی در باب تقلید ، حاوی نکات ارزشمندی است 

 چ عاملی مثل تقلید دو وجهه کامالاو می گوید هی .دانسته است که در اثر احساس حقارت و در رابطه بین قوی و ضعیف پدید آمده است 

 ابمتناقض ندارد که اگر آگاهانه باشد ، با ارزش ، طبیعی ، عامل رشد ، سازنده و مثبت باشد و اگر کور کورانه باشد ، مانع خالقیت و انتخ

مگر یک دوره تقلید را  قوم خالق نمی شود ،ه هیچ قوم راکدی ناگهان تبدیل ب»: دکتر شریعتی می گوید . آزادانه و عامل در جا زدن باشد

 «.بگذراند

 نواع تقلیدها در رشته معماری اطبقه بندی کلی ( 4

 
به . نظریات و طبقه بندی های مختلف ارایه شده است و منظور از تقلید، تنها بار معناییِ منفیِ آن نیست ،تقلید در حوزه معماری در زمینۀ

 چندبه  سر چشمه انگیزشبر اساس  را که در رشته معماری رخ می دهدیی انواع تقلیدها ،آنتونیادسپروفسور آنتونی سی  عنوان مثال

 : ه استدسته کلی ، طبقه بندی کرد

 :تقلید مبتنی بر پیشینه تاریخی ( 4-1

                                                           
  Rudolf Arnheim  (  1409متو لد ) 

  3تصویر 



   

جب پیدایش بناها و حتی همواره عالقه و میل خوآگاه یا ناخود آگاه به بازگشت به تاریخ کهن معماری در وجود بسیاری از معماران ، مو

 رسهای اصلی معماری بومی را نه تنها د "آلوار آلتو"به عنوان مثال ، بسیاری معتقدند که . سبک هایی با این تمایل تاریخی گشته است 

طع آمفی تئاتر مق(  8، ص  3182کرتیس ، )  « .از طریق ویرانه های یونان باستان به بنیادهای کالسیسم بازگشت» دریافت، بلکه  عمیقا

اتانیمی به روشن ترین وجهی، ارتباط آنرا با 

مالقه . الگوهای باستانی خود عیان می سازد

های خمیده نور طوری قرار گرفته اند که 

بتوانند آفتاب بی رمق زمستانی را جمع آورند 

این . نرا به فضاهای داخلی هدایت کنند آو 

اند که آلتو از بر آمدگیهای پله پله و هره های مقعر محل نشستن در آمفی تئاترهای یونان  مالقه ها یاد آور طرح ها و کروکیهای دقیقی

مارا به یاد معماری رومانسک می  "مونته تامارو"نظیر نمازخانه  "ماریو بوتا"یا به عنوان مثال برخی از کارهای  3باستان کشیده بود 

طع ، استفاده از هندسه مشخص و قا( 2 ، ص 3182افشارنادری، ) 3اندازد

از  انهاحجام بسته که به صورتی گویا محصور شده اند، استفاده سخاوتمند

بکار گیری  –نه یک سطح مجرد  –دیوار به عنوان یک حضور معنی دار 

سنگ و آجر و استفاده از قوس ، وجوه مشترک کار او با معماری رومانسک 

ختاری و اساسی می دانند با این حال بهره گیری بوتا از تاریخ را سا 3هستند 

گرفتار شدن در  ،ندک چرا که یکی از خطر هایی که همواره ، این نوع تقلید با پیشینه تاریخی را تهدید می 3نه سبک شناسانه و اکلکتیک 

"تاریخ گرایی" دام
"التقاط گرایی"و   

مبتنی بر پیشینه )تقلید نوع از دیگر نمونه های مرتبط با این  (138، ص3121س، دآنتونیا) 3است  33

که سعی  "نئوگوتیک"یا  "نئوکالسیک"مانند سبک  3نام گذاری شده اند  "نئو"با پیشوند  "پیدایش سبک هایی است که معموال( تاریخی

 33به عنوان مثال کوتیلن تری انگلیسی 3تاریخی مانند گوتیک و کالسیک یونان را دارند در احیای اصول ارزشمند برخی از سبک های 

نظم های کالسیک الهاماتی  »:د است که معتق

« .آسمانی و مقدس هستند پس نباید آنها را تغییر داد

این قضیه ساختمانهای ( 313، ص 3128قبادیان، )

کالسیک به  "نئوکالسیک را به پوسته ای کامال

 . روی امکانات مدرن تبدیل کرده است 

 

 تقلید مبتنی بر طبیعت و محیط پیرامون ( 4-2

                                                           
  Historicism 

1  ٍٍEclecticism 
  یکی از مهمترین نطریه پردازان سبک نئو کالسیک 11

  8تصویر 

  8تصویر 

  2تصویر 



   

 
از طبیعت است و حالت دوم؛ ( صوری)حالت اول ؛ برداشت سطحی . از طبیعت به اعتقاد نگارنده به دو دسته کلی قابل تقسیم است تقلید

در پرورش قوه خالقه اشاره می است که در ادامه به توضیح و نحوه تاثیرگذاری هر یک از این دو نوع برداشت ( متفکرانه) برداشت عمیق 

 :شود

 سطحیبرداشت ( 8-3- 

توسط فرد مشاهده می گردد و ... ( مانند حیوانات و گیاهان و )از طبیعت، به این شکل است که یک فرم طبیعی ( صوری)برداشت سطحی 

این . بدون تفکری عمیق در کارکرد و نحوه عملکرد و ایستایی و نکات ارزشمند پشت پرده آن، تنها فرم ظاهری مورد تقلید قرار می گیرد

لید که نمونه های آن در تاریخ معماری به وفور مشاهده گردیده است، به حالت از تق

 . گشته استخالقیت ندرت منجر به 

با هم همپوشانی دارند، زیرا که فرم بصری بیان « معنا»و « صورت»در برداشت صوری 

چنین فرمهایی چیزی را ( 138، ص3121آنتونیادوس، . )صریحی است از آنچه که هست

برداشت صوری محض، باعث تضعیف . ف و انگیزش ذهن باقی نمی گذارندبرای اکتشا

معمارانی که از تعابیر صوری استفاده می کنند، یا به تقلید صوری . قوه تصور می شود

مستقیم متوسل می شوند، توانایی ذهن را برای ادراک و خلق مفاهیم گسترده تر و ژرف 

 .مان بنا شده، کمتر از آنچه هست می پندارندتر از اجزا، یا انتزاع از قسمتهایی از ساخت

 
 برداشت متفکرانه( 4-2-2

 
در این نوع برداشت از طبیعت، معمار با تفکر عمیق در چرایی و کیفیت ساختاری و عملکردی یک فرم طبیعی، به نکاتی حایز اهمیت پی 

 .ایی دست یابدمی برد که با بهره گیری خالقانه از آنها در طرح خود می تواند به نوآوری ه

در اغلب طرح هایی که به این گونه شکل گرفته اند، ما به طور مستقیم ، شاهد فرمی که تداعی کننده یک فرم موجود در طبیعت باشد، 

ال به عنوان مثال؛ با ایجاد سو. نیستیم؛ بلکه از نقاط قوت و کیفیت ساختاری و عملکردی آن در خلق ساختاری جدید، استفاده گردیده است

 طراح، نتایجی حاصل می شود که دانش حاصل از آن، انسان را در خلق در ذهنِ... یک درخت، صدف، استخوان و  پایداریِ از چراییِ

در آتلیه آموزشی خود، جهت تقویت قوه خالقه دانشجویان ( استاد دانشگاه تکزاس)آقای مارتین پرایس . نو هدایت می کندساختاری 

روشهای بهره گیری و الهام از معماری،  به صورت جدی 

 .طبیعت را به این شکل آموزش می دهند

و سانتیاگو ( 3238-88 3معمار اسپانیایی )آنتونیو گائودی 

از معمارانی هستند که در این زمینه ( دوره معاصر)کاالتراوا 

 (33تصویر ). به نوآوری هایی قابل مالحظه دست یافته اند

 

  8تصویر    تصویر 

  33تصویر 



   

 آثار دیگر هنر مندان تقلید مبتنی بر ( 4-3
 

در خالقیت ، اقتباس یکی از زمینه های بسیار متداول و . همان گونه که ذکر گردید ، هیچ خالقیتی نیست که از هیچ بوجود آمده باشد 

در به فرض،  ( 8، ص  3182افشار نادری ، ) . باشد از هنر های دیگر یا از تولیدات صنعتی و صنعتگری می تواند اقتباساین . مهم است

آثار  به عنوان مثال؛  .رابطه با اقتباس از هنرهای دیگر می توان به رابطه نقاشی و مجسمه سازی با معماری در آغاز مدرنیسم اشاره کرد

 کوبیسم را به ،فرانک گهری بر خالف لوکوربوزیه. های پیکاسو و براک نزدیک هستند فرانک گهری به لحاظ زیباشناسی به برخی از تابلو

نرا زبان معماری ترجمه نکرده است و آ

لوص با همان بیان دراماتیک و خ

 .گیرد نقاش کوبیست به کارمی

تصاویر مربوط به دانشگاه مینه سوتا )

هری و تابلوی پیکاسو اثر فرانک گ

آثار  ،است که در یکی سه کتاب توسط انتشارات الفت منتشر شده ،در زمینه تاثیرات متقابل معماران و نقاشان از یکدیگر (38 3سال 

"سالوادوردالی"و( معمار)38"یدآنتونیوگائو"
"سرتلویی خوزه " آثار ،در یکی، ( نقاش) 31

"خوان میرو" و( عمارم) 3
و در دیگری ( نقاش) 33

"فرانک لوید رایت"آثار 
"جورجیا اوکیفه"با ( رمعما) 38

 3مقایسه شده است( نقاش) 38
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به عنوان مثال ، همانطور که 

یکی از شاخصه  می دانیم

های آثار خوان میرو ، خلوص 

از رنگهای اصلی در و استفاده 

. است تابلوهایش

(kliczkowski, 2003, p 

  3معمار همشهری او نیز تحت تاثیر او در آثار معماری خود از رنگ های اصلی و خلوص احجام استفاده می کند "سرت خوزه لویی"( 63

افشار )  «.جدایی ناپذیر است Design امروزه معماری از» . ه استهمواره مبادالتی صورت گرفت معماری و تولیدات صنعتی نیزبین 

طراحان برجسته نظیر نورمن فاستر ، اتوره سوتساس ، آلدوروسی و فیلیپ استارک به طور همزمان طراح صنعتی و (  8، ص  3182نادری ، 

ساعتهای ، درتصاویر 3ندمعمار هست

ر کریم اث Fatboys موسوم به

رشید با اتاقک موسوم 

اثرفیلیپ جانسون   GateHouseبه

  .مقایسه شده اند

به حوزه حتی  ،است که این گونه تاثیرپذیری های متقابل جالب

که از  32نارسیسو رودریگرز . مد و لباس نیز کشیده شده است  طراحی

معماری »  :طراحان مد صاحب نام است در مصاحبه ای می گوید

فه ای طراحی مد و لباس بوده است بع الهام من در حوزه حرهمواره من

روند فکری ، انتخاب مصالح و ترکیب این مصالح برای خلق . 

ساختاری نو ، کاربردی بودن و عملکرد یک ساختار ، چیزهایی است 

  «.اره در کارهایم به دنبال آن هستمکه من همو

 تقلید مبتنی بر آثار دیگر معماران( 4-4

  
، رام مصریان باستان ، فرم پایدار هرم .ق 8833در به عنوان مثال،  .یگر سابقه ای به قدمت تاریخ داردو تاثیر پذیری معماران از یکد تقلید

به صورتی آگاهانه ، از ( م .ق8333)سال بعد  833سومریها . که دارای نقاط قوت و استحکام بسیاری بود ، برای مقابر فراعنه خود برگزیدند

اما استفاده آنها از فرم هرمی شکل ، تنها به . بهره بردند م هرمی با اندکی تغییرات در ساخت زیگوراتهایی همانند زیگورات اوراین فر

به اعتقاد نگارنده ، آنها با تجزیه و تحلیل خود از فرم هرمی شکل ، استحکام آنرا . صورت یک تقلید صرف نبود و نمی توانست باشد

یاز به دسترسی به سطوح باالیی زیگورات ، آنها را بر آن داشته بود که یک پله خارجی به حجم هرم پله پله ای اضافه پسندیده بودند ولی ن
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  38تصویر 
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ایالمی ها در چغازنبیل ، فرم زیگورات را به نهایت تکامل خود رساندند و آن پله (  م.ق3883)سال بعد   213درحدود . کنند

این روند تا آنجا ادامه دارد که  .م را از بین برده بود، به پله ای داخلی تبدیل کردندخارجی که با الحاق به زیگورات، خلوص حج

به طور قطع ، این تکامل و پیشرفت میسر . فرم هرم را برای ورودی موزه لوور برمی گزیند I.M.Peiدر دوره معاصر نیز آقای 

    .زی آن با نیازهای معاصرنبود، مگربا مشاهده آثار گذشتگان و تجزیه و تحلیل آن و هماهنگ سا

 

  

اگر بخواهیم به نمونه های معاصر اشاره کنیم نیز نمونه های بسیاری قابسل ذکسر   

ت یبه عنوان مثال برخی معتقدند که در آثار مساریو بوتسا مسی تسوان حساسس     . است

ت فرمال لوکوربوزیه ، عالقه به الگوهای جاودانی لویی کان و پرداختن بسه جزئیسا  

 یا به عنسوان مثسال مسی تسوان بسه       (2 ،ص  3182افشار نادری، . )سکارپا را یافت

 .چون پیرلوئیجی نروی، لوکوربوزیه، فلیکس کاندال و یا حتی سسانتیاگو کساالتراوا اشساره کسرد     یگائودی بر معمارانآنتونیو تاثیرات

که خالقیت های زیادی در زمینه ابسداع سسازه هسای     ،  3پیرلوئیجی نروی

اگزهیبیشن "در پروژه   2  3ن داشته است، در سال نوی

83هال
از سیستم چند شساخه شسدن سستون در قسسمت      "

در . فوقانی که از ابتکارات گائودی بسود ، اسستفاده کسرد    

همانطور که می دانیم ، گائودی اولین کسسی   .با کار پیرلوئیجی نروی مقایسه شده است، کار گائودی ، تصاویر

سستونی بسا مقساطع    ، در تصسویر . ا مقاطع مختلف اسستفاده کسرد   بود ، که از ستونی ب

،  کسرد  طراحییونسکو برای ساختمان  38 3مختلف ، که پیرلوئیجی نروی در سال 

 .     نشان داده شده است

83فلیکس کاندالکه  مشاهده می کنیدرا  مکزیک، کلیسایی در دیگر یتصویر در    
،  38 3در سسال    

او همانند گائودی ، مصالح صلب را آنچنان به کساربرده اسست کسه گسویی ایسن      .آنرا طراحی کرده است 
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 .حجم را با گل یا ماده ای انعطاف پذیر شکل داده است

اعتراف می  تقلیدها و تاثیرپذیری های خودنکته جالب آن است که حتی بسیاری از معماران صاحب نام جهان به راحتی و بدون پرده به 

 یکبه هنگام مشاهده یک ساختمان که اثر »:سوال شد (ایتالیاییمعاصرمعمار)و پیانو نزل از ربه عنوان مثا. کنند 

به دنبال نکته یا ایده ای می »: او بی پرده پاسخ می دهد  «ت ، به دنبال چه چیزی می گردی؟معماردیگر اس

افزاید ما واژه ای در زبان  سپس می. گردم که بتوانم آنرا بدزدم تا بتوانم از آن در کار خودم استفاده کنم 

سعی می کنم به این  3که معنی آن سارق حرفه ای و بدون ماسک است rubarro"" داریم به اسم ایتالیایی

  «.شکل عمل کنم

من شاگرد »: مصاحبه ای در پاسخ به سوالی که در مورد تاثیر گذاری کدام معمار بر وی از او سوال شده است می گوید در بهرام شیردل

 (81، ص 3182طالبی، )« 3گرفتمبسکیند بودم و به طور کلی مبانی تفکر و کارم را از استادم یاد لی

 اما باید توجه داشت که همواره نیز به این گونه نبوده است که این گونه تقلیدها و تاثیرپذیری ها، آگاهانه و به شکلی صحیح صورت پسذیرد 

در بسیاری از موارد نیز تقلیدهایی به اشتباه و بدون آگاهی انجسام شسده کسه متاسسفانه     . وردو موجبات پیشرفت و تکامل معماری را فراهم آ

برای روشن تر شدن مطلب ، به ذکر مثسالی در ایسن مسورد مسی      .تعداد آنها نیز کم نیست

، عده بسیاری، تحت تساثیر ایسن    88 3در سال  مرکز پمپیدو پس از ساخته شدن. پردازیم

برخی که ظاهربین بودند و با آرمانهای اصلی این ساختمان بیگانسه  . ساختمان قرار گرفتند

لوله های تاسیساتی نمایان و استفاده از رنگهای اصلی  ظاهر این ساختمان و تنها بهبودند 

نکته ظاهری و بدون توجسه بسه موضسوع     تاسیسات آن توجه کردند و با توجه به همیندر 

از این نمونه ، ساختمان دانشکده پزشکی دانشسگاه  . پروژه به تقلید ناآگاهانه ازآن پرداختند

 .ساخته شسد  88«براند اند وبر» توسط   2 3در آلمان است که در سال ( 81 تصویر)آچن 

و قساب هسای   داکت های بیرونی فوالدی بسه رنسگ نقسره ای و زرد ، پلسه هسا، نسرده هسا        

 (338، ص3123ذاکسری،  ) .شسبیه کسرده اسست تسا بسه یسک دانشسگاه        به یک کارخانهبیشتر ساختمان را  نگهدارنده فوالدی به رنگ قرمز،

ایسن سساختمان ، بسیش از     انطراح. در این محیط  بی روح و کارخانه ای ، دوره تحصیلی طوالنی خود را سپری کنند محکومنددانشجویان 

د و هیچ حرف جدید و اندیشه ن، به لوله های تاسیساتی نمایان و رنگارنگ بنا می ناز بیاندیشند وکیفیت زندگی انسان  ضاهاآنکه به روحیه ف

 .دنای خاص را عرضه نمی کن

ترقسی  هم می تواند موجب پیشرفت و . سایر انواع تقلید، وضعیتی حساس و کامال دوسویه دارد تقلید مبتنی بر آثار دیگر معماران، بر خالف

استفاده و یا عدم استفاده از قوه تفکر و آگاهی به هنگام تاثیرپذیری از یسک اثسر   . گردد و هم می تواند باعث عقب ماندگی و درجازدن شود

 .، رمز اصلی این دوگانگی استمعماری

                                                           
22 Weber & Brands 

 88تصویر

 81تصویر
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از  .پرداختسه مسی شسود    این مرز و بومآن در معماری ، در بخش بعد به بررسی عمیقتر در معماری ایرانیبا توجه به اهمیت این نوع از تقلید 

 .استفاده می شود "تقلید" به اختصار از واژه "تقلید مبتنی بر آثار دیگر معماران"به جای واژه این پس 

 

 مسئله تقلید معماری ایران و( 5

همسواره بسه عنسوان یسک      -ه ایسران چه قبل وچه بعد از وروداسالم ب -بامروری برگذشته معماری ایران درمی یابیم، که معماری کهن ایران

همواره دیگرمعمساران درکشسورهای مختلسف راتحست تساثیرقرارمی داده ومنشسا        ومولف درسطح جهانی مطرح بوده است؛  معماری پیشرو و

نه تنها جالب این است که این مسئله  نمونه های بسیاری درگوشه وکنارجهان ، این قضیه را اثبات می کند، و. تقلیدهایی می گردیده است

 یکی از این نمونه ها،ساختمان گنبد کلیسای  .توسط ایرانیان بلکه توسط متخصصین و اساتید معماری آن کشورها اذعان گردیده است

 

را  رئیس وقت دانشکده معمساری فلسورانس،آن   "سن پائولوزی"سانتاماریادل فیوره درشهر فلورانس ایتالیا است که دانشمندی چون پروفسور

گنبد دو پوش یا دو پوسته تقریبا موازی و نزدیک به هم بافرم سساختمانهای دنسده ای   » :بد سلطانیه درایران معرفی کرده استبرگرفته ازگن

وبافت آجری که درساختمان آن به هیچ وجه از اسکلت و مهاراستفاده نشده، از شهر سلطانیه یا بهتربگوئیم قبال طوس کیلومترها سفرکرده 

به یک مسئله می توان جواب صریح  قاطع داد وآن اینکه ... این خصیصه فنی را ارزانی بخشیده است  ،دل فیوره ایتالیاو به گنبد سانتا ماریا

عسده ای بیسان   . هرگز چنین فرم ساختمانی وجود نداشته اسست ( ایتالیا)قبل از بنای سانتاماریادل فیوره نه در فلورانس و نه در استان تسکانا 

صرفنظر ازاین ادعاها جنبه های فنی مذکور بی چون و چرا ازایران گرفته شده . توسط برونولسکی ابداع شده استمی کنند که این تکنیک 

ازدیگرنمونه های تاثیرپذیری از معماری ایرانی ، درکشور مصسر بسه سسهولت قابسل     (888،ص 3123پیرنیا، )« .است ونمی توان منکر آن شد

مصرتاثیر زیادی نهاد و ابنیه مصر اسالمی به ویژه از زمسان ظهسور طولونیسان کسه اسسلوب هنسر و       ایران درزمینه معماری بر. تشخیص است

معتقد است که منشا مناره  "گرابار". معماری سامرا به مصر منتقل شد، مشحون از تاثیرات هنرومعماری ایران است که درسامرا رواج داشت

ستان جست، بلکه درنوع خاصی از برج های مارپیچ بایسد جسستجو کسرد کسه در ایسران      های مارپیچ را نباید در زیگورات های بین النهرین با

در مسجد ابن طولون درمصر که از کهن تسرین نمونسه هسای معمساری دوره     . و هنوز هدف ساخت آن معلوم نیست ه استساسانی دیده شد

 ( 38،ص 3128عریان ، . )ابل تشخیص استبه وضوح ق -برج مارپیچ فیروزآباد -اسالمی محسوب می شود ، تاثیرمعماری ایرانی

  8تصویر

 83تصویر
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معمسار  ( 3238-88 3)  81گسائودی  وآنتونیس  .سسال پسیش برمسی گسردیم    3 درنمونه بعدی به دوران معاصر نزدیک تر می شویم و به حسدود  

را  "اکلکتیسزم "یا  "اکسپرسیونیسم"،"نئوگوتیک"،"آرت نئو"سرشناس اسپانیایی است که هر کس از ظن خویش وصله مکتب هایی چون 

به او می چسباند و شاید به این علت باشد که ،او بسرای  

رهایی از معماری کسل کننده و تکراری زمانسه اش ، از  

تجربه هیچ شیوه ای ابایی ندارد، و حتسی در دوره ای از  

زندگیش ، به تجربه عناصر معمساری ایرانسی و اسسالمی    

گسائودی ، در اوایسل فعالیست حرفسه ایسش ،      . می پردازد

ال  ویسالی در طراحسی  . ب معماری اسسالمی شسد  مجذو

 8کاپریکو
ما شاهد عالقه گائودی به معماری ایرانی و به خصسوص مسسجد    83کامیالزاسپانیا درشهر  هترین نقط در شمالی( 3223تا  3221(

 مناره مسجد جامع اصفهان را تحت تاثیر که آن،است  استفاده کرده استوانه ای شکل یالماناو در ساخت این ویال از.جامع اصفهان هستیم 

 (Bassegoda, 2000, p 64) .ساخته است

هنرمنسدان ایرانسی تساثیرات     ،در عرصه هنری نیز در طول تساریخ . این گونه تقلیدها و تاثیرپذیری ها تنها به حوزه معماری محدود نمی شود

دکتسر  . مهمی بر نهضت های هنری غربسی گذاشسته انسد    

هضت هنر و پیشه انگلسستان  پورجعفر دربیان تاثیرپذیری ن

» :از هنر اسالمی ایران می نویسسد ( میالدی3233- 3 3)

بسرای یسافتن زبسانی نسو      هنرمندان این نهضت در جستجو

ومتفاوت با تزیینات پر زرق و برق نخوت بار دنیای غسرب  

با گرایش به شرق ، زیباترین و با شکوه ترین زبان هنری 

ان به ویژه تزیینسات  همه اعصار را در هنرهای اسالمی ایر

در مقاله مسذکور ،  (  ،ص 3123پور جعفر،)« .ایرانی یافتند

با برخسی از  ( پایه گذاراین نهضت )کارهای ویلیام موریس 

 .آثار هنری ایرانی مقایسه تطبیقی شده است

                                                           
23 Antonio Gaudi 
2  El  Capricho 
2  Camilaz 

 88تصویر

 88تصویر 88تصویر
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قابسل مشساهده    ، کم و بیشان بر ایراناز این نمونه تاثیرگذاری های هنرو معماری ایرانی بر سایر کشورها، حدودا تا قبل از حکومت قاجاری

بسه تسدریج رونسد    . ، به تدریج این روند، سیر معکوس پیسدا کسرد   اجتماعی در دوره حکومت قاجاریان براثر تحوالت مختلف سیاسی ،. است 

ری ها در آن دوران در حدی اما میزان این تاثیر پذی. تاثیرگذاری معماری ایرانی بر سایر کشورها، معکوس گردید و به تاثیرپذیری تغییریافت

یعنی با وجود تاثیرپذیری معماری ایران از معماری غربی ، هنوز هویت ایرانسی بناهسای سساخته    . بود که برای معماری ایران قابل هضم بود

تاثیرپسذیری از  حتی به اعتقاد نگارنده ، در دوره های پهلوی اول و دوم نیز که ایسن جریسان   . شده به آن سبک و سیاق ، قابل تشخیص بود

معماری غربی ، با پیدایش نهضت مدرن و سبک های مختلف و تحصیل دانشجویان ایرانی در اروپا، شدت بیشتری یافته بسود؛ هنسوز هسم    

بسه عنسوان مثسال ؛ اگسر مسوزه      . یگانه ، رنگ وبویی ایرانی داشستند شاهد ساختمانها یی بودیم که با وجود اقتباس و تاثیرپذیری از معماری ب

"خوزه لویی سرت"اثر "Maeght Foundation"های معاصر کامران دیبا و ساختمان هنر
تشسخیص آن دو ازیکسدیگر بسه     ،را ببینسیم  88

کامران دیبا به حدی تحت تاثیر آثار این معمار اسپانیا یی قرار گرفته است که نوع مصالح و نورگیرهای بادگیرماننسد را  . سختی میسر است 

با ایسن حسال فضسا سسازی هسا      . ار خود استفاده کرده است، عینا در ساخت موزه هنرهای معاصر بکار برده استدر ک "خوزه لویی سرت"که 

عناصسر بکسار رفتسه در کسار معمسار       از توان گفت، کامران دیبا باوجود تاثیرپذیری از برخیواجرای دقیق این موزه به گونه ای است که می 

بعضسا  اما در یکسی دو دهسه اخیسر،     .کند "ایرانیزه"کار خوزه لویی سرت را  تالش کرده است تاو  اسپانیایی ، گامی رو به جلو برداشته است

شاهد تقلیدهای کورکورانه ای هستیم که منجر به ساخت کاریکاتورهایی از ساختمان های اصلی گردیده است و چهره بسیاری از شهرهای 

. در غرب تحولی در ساخت و ساز در مغرب زمین پدیدار شد "Hightech"پیدایش سبک به عنوان مثال با . ایران را بی هویت ساخته است 

داشت که هریک با توجه به نیاز زمانسه،   "تکنولوژی باال و نمایان"،  "انعطاف پذیری فضا"این سبک ، شعارها ی ارزشمند و مفیدی چون 

امسا برداشست   . به دقست اجسرا مسی گردیسد      -...یانو، ریچارد راجرز و مانند رنزو پ -تعریف گردیده بود و این اصول توسط معماران این سبک

موجب گردید که برخی از معماران در ایران به تقلید کورکورانه از فرم ظاهری و نمای این  Hightechسطحی و ناآکاهانه از ساختمان های 

 .رهایی از آنها را در شهرهای ایران بسازندکاریکاتو ،گونه ساختمان ها بپردازند و بدون توجه به شعارهای ارزشمند این سبک

                                                           
 (21 3-38 3) معمار اسپانیایی  2
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 "لویسدز   "به عنوان مثال ؛ به وضوح  روشن است که ساختمان گلدیس که در آریاشهر تهران ساخته شده است ، تحست تساثیر سساختما ن    

. لندن اثر ریچارد راجرز بوده است

ساختمان لویسدز یکسی از موفسق    

تسسسرین سسسساختمانهای سسسسبک   

Hightech    بسسیاری از  بود کسه

آرمانها و شعارهای این سسبک در  

امسا بسا   . آن مصداق عینی یافست  

نگاه به ساختمان گلدیس تهسران  

که به تقلیسد از سساختمان لویسدز    

پسیش پسا   . درآن به چشم نمی خورد  Hightechساخته شده است ، به یقین می توان گفت که هیچ یک از شعارها و اصول ارزشمند سبک 

و انبوه سستونها کسه انعطساف پسذیری را از فضسا      ( نظیر پله های داخلی که با تیرچه بلوک ساخته شده است ) ژی ساخت افتاده ترین تکنولو

به عنوان مثال . گرفته است به سادگی روشن می نماید که معمار، تنها پوسته ظاهری و نمای ساختمان لویدز را کورکورانه تقلید کرده است 

 در کمتسرین زمسان ممکسن    سرویسهای بهداشتی که در ساختما ن لویدز به صورت پسیش سساخته و  به سلول های مکعب مستطیلی مربوط 

در ساختمان گلدیس به صورت پوسته آلومینیمی و بدون توجه به فضسای داخلسی بسه روی نمسا،      ،توسط جرثقیل در محل نصب گردیده بود

 .شده و در حال جدا شدن از نماستاین ورق های آلومینیمی پوسته  ،کالژ گردیده است و در بعضی نقاط

تقلیدی بدون درک درست مفاهیم واقعی و پشت پرده یک اثر که نه تنها یک گام به جلو محسوب نمی گردد، بلکه یک گام نیسز از اثسری    

معسرض خطسر   ا در این گونه تقلیدهاست که می تواند معماری بومی و هویت یک کشسور ر . که از آن تقلید گردیده است عقب تر رفته است

فی نفسه امری طبیعی است و حتی اگر آگاهانه و با درک عمیق صورت پذیرد ، نه تنها تهدید محسوب نمی شود  "تقلید"قرار دهد و گرنه 

بلکه موجب پیشرفت معماری یسک کشسور نیسز مسی     

  .گردد

یکی دیگر از سبکهای معماری که به وفور و بسدون  

قلیسسدهای درک دقیسسق مبسسانی نظسسری آن ، مسسورد ت 

که . کورکورانه قرار گرفت، سبک دیکانستراکشن بود

نمونسسه هسسایی از آنهسسا در 

تصاویر، نشان داده شسده  

در سسسایر تصسساویر  .تسسسا

سسسسسسسسساختمان اداری و 

تحقیقاتی شسرکت عصسر   

 13تصویر 13تصویر
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ده انسد، بسا   طراحسی کسر   "رم کولهساس "آقسای  که  (8  3 – 8  )مرکز آموزشگاهی اوترخت، هلند، ساختماندانش افزار گستر در تهران و 

 .یکدیگر مقایسه شده است

 .، مقایسه شده اشتاست "رم کولهاس"کار آقای در چین که  CCTVبا مرکز تلویزیون   ،شیراز  مرکز تجارتِ طرح پیشنهادیِ همچنین 

 

 

 
 

 

 

 پدیده تقلیدسایر علوم و هنرها در زمینه برخورد با  متخصصینِ تجارب نیم نگاهی به( 6

  

باز هم نگاهی کلی به تجاربِ آنها در زمینۀ نحوه ...( نظیر نقاشی و موسیقی و )معماری با سایر علوم و هنرها  بنیادینِبا وجود تفاوت های 

حسوب چرا که این پدیده در بسیاری از حوزه های علمی و هنری همواره دغدغه ای جدی م .تقلید، خالی از لطف نیست مسئلۀمواجهه با 

 .کارساز باشد برای محققینِ این حوزه می تواند شده است و آشنایی با انواع نگرش ها در این زمینه،

 

 : و تکنولوژیصنعت در حوزه تقلید ( 6-1

 

حوزه صنعت و تکنولوژی، به جای ترس از پدیده تقلید، ار آن به عنوان اولین گام در جهت حرکت به در اکثر متون و مقاالت مرتبط با 

همانطور که می دانیم، کشور ژاپن به ناگاه و در مدت بسیار کوتاه توانست پله های ترقی  .سمت خالقیت و نوآوری نام برده می شود

علل این پیشرفت، مقاالت و سخنان جالب و شنیدنی دارند که به ذکر با متخصصین امر، در ارتباط . و تکنولوژیکی را طی کند صنعتی

 :یمبعضی از آنها می پرداز

را به  "تقلید به خاطر نو آوری"ژاپنی ها شعار » : می نویسد "تا خالقیت از تقلید"در مقاله ای با عنوان  "هیونگ ساپ چوی" پروفسور

این شعار، به ظاهر، بیانگر یک قیاس مغایر است ولی با پذیرفتن واژه تقلید به  3عنوان یک استراتژی ، سر لوحه کار خود قرار داده اند

 13تصویر

 18تصویر

 12تصویر

 11تصویر
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جهت بارور ساختن قابلیت های تکنولوژیکی کشور و صرفه جویی در زمان و سرمایه و بدیهی شدن این واقعیت  "فرآیند یادگیری"عنوان 

 (  12، ص 3188ساپ چوی، ) 3«در کشور ژاپن ، می توان به اهمیت این عبارت واقف گردید

اول تقلید از تکنولوژی خارجی که » : را حاصل دو چیز می داند  یا در مقاله ای دیگر پروفسور تسورومی ، توسعه علمی و تکنولوژیک ژاپن

« خالقیت و نو آوری داخلی: دانست، دوم  3283شاید شروع آن را بتوان با وارد کردن تکنولوژی مدرن تولید آهن از کشور بریتانیا در سال 

 (  8 ، ص 3188ناکااوکا ،)

 

 :  تقلید و تاثیر پذیری در شعر و ادبیات( 6-2

 

پدیده تقلید  نیز،  در عرصه شعر و ادبیات ،معمارینگرانیهای موجود در حوزه ن طور که از شواهد و مستندات ، مشخص است ، بر خالف آ

رج پور در مقاله ای می عباس فبه عنوان مثال . شده استحل مسئله ای از نظر متخصصین این حوزه، با تعاریف دقیقی که از آن دارند، 

شعر و شاعری ، تقلیدها و تاثیر پذیری های شاعران از یکدیگر امری کامال طبیعی است، در این میان، میزان افزودن  در حوزه»: نویسد 

 ( 33، ص 3188فرج پور، )« .داشته های شخصی هر شاعر به شعر شاعر قبل است که نقش تقلید را کمرنگ می کند

حال اگر به دو بیت زیر که  3در حوزه شعر و شاعری شک کند  "حافظ"دستی به عنوان مثال امروزه هیچ کس نمی تواند بر تبحر و چیره 

 .، دقت کنیم ، جالب توجه استاست( قرن هفتم ) و دیگری از سعدی ( قرن هشتم ) یکی از حافظ 

 "جز این قدر نتوان گفت بر جمال تو عیب              که مهربانی از آن طبع و خو نمی آید  ": سعدی 

 "این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب               که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را  جز ": حافظ 

چرا که او با وجود تاثیر پذیری از شاعران گذشته ، به  .امروزه هیچ کس به خود جرات نمی دهد که حافظ را شاعری مقلد محض بخواند

حسین قربانپور در مقاله ای با . ابیاتی را نیز امروزه حافظانه تلقی می کنیحدی داشته های خود را به آن افزوده است که ما حتی چنین 

در سرودن  "نظامی". بخش بزرگی از ادبیات ما را آثار تقلیدی تشکیل داده است » : می نویسد  "تقلید گرایی درادبیات فارسی"عنوان 

قرار ( ازجمله فردوسی و سنایی) آثار شاعران پیش از خودتحت تاثیر  "مخزن االسرار"و  "خسرو و شیرین"، "اسکندر نامه"، "خمسه"

تقریبا همه سخنورانی که بعد از نظامی به داستان سرایی و منظومه سازی پرداخته اند از شیوه نظامی پیروی و تقلید کرده  3داشته است 

 (  8، ص 3188قربانپور، ) « .اند

در مقاله ای با ( دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه کلکته)دکتر فیروز . چشم می خورد اما در این بین، تقلیدهای ضعیف از شاعران قبل نیز به

  ،ص  3121فیروز ،) « .بسیاری از شاعران فارسی زبان هندی تحت تاثیر اشعار حافظ بوده اند»: می نویسد" قند پارسی در بنگاله"عنوان 

 :مقایسه کنید به عنوان مثال دو بیت زیر را از حافظ و عبیدی با یکدیگر ( 

 "اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا          به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارارا  ":  حافظ 

 "اگر آن هندوی کافر بدست آرد دل ما را           به ترک چشم فتانش ببخشم دین و دنیا را  ": عبیدی 

باید میان تاثیر  3یراث گذشته و حال کل بشریت امکان ظهور ندارداصوال هیچ جنبش ادبی در هیچ کشوری بدون بهره گیری و جذب م

به عنوان مثال نیما یوشیج از میراث ( 33، ص  3123صفری ، . )پذیری از میراث فرهنگی ملت های دیگر با تقلید کورکورانه فرق قایل شد
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این نمونه از تقلیدهاست، که نه  3و جنبشی نو آفرید ری خودمان آمیختهنر شاعری فرانسه تاثیر گرفت و این تاثیر را با میراث هنر شاع

گواه  3این قضیه تنها در مورد کشورهای در حال توسعه مطرح نیست  .نمی شود، بلکه موجب پیشرفت نیز می گرددتنها خطری محسوب 

در آثار  "بوف کور  "رمان ایرانی این ادعا آن است که عده ای از شاعران و داستان نویسان اروپایی و آمریکایی اعتراف می کنند که از 

 .خود تاثیر گرفته اند

 :موسیقیدرعرصه تقلید و تاثیر پذیری ( 6-3

 
تکسرار کسردن و   » :مجید کیانی می نویسسد  . نگاه اهالی موسیقی به پدیده تقلید بسیار متفاوت و در عین حال حاوی نکات ارزشمندی است

ر هنرجوی موسیقی باید در ابتدا به تقلید و تکرار سرمشق های استادان پیشین بپردازد تا ه.تقلیدکردن در آموزش موسیقی، نقشی مهم دارد 

لسذا تنهسا   . در آن ریشه بدواند و در نهایت جایگاهی مسستحکم در آن بیابسد   . به تدریج سنت موسیقایی زمان و محیط خویش را جذب کند 

« . به هیچ هنرمندی نمی توان روش آفرینندگی را آموخت . ندگی می رسندهنرمندانی که واقعا صاحب قریحه ذاتی هستند به مرحله آفرین

هنرجوی موسیقی نه با احساس سرافکندگی بلکه با افتخار و بالندگی ، به تقلید از سرمشق های اساتید می پردازد (   8، ص 3123کیانی ،)

 . بتواند به مرحله آفرینندگی برسد رامی آموزد، تاشاید او نیز روزی... واز آنها درس زیباشناختی ، تعادل، و

  :نقاشیحوزه  تقلید و تاثیر پذیری در( 6-4

 
آیسدین  . یکی از دغدغه های این عرصه هنری محسوب می شودپدیده تقلید  به نظر می رسد که درحوزه نقاشی نیز همانند رشته معماری، 

سراغ ندارم هنرمندی راکه روی دوش هنرمنسدان قبسل ازخسود نایسستاده     من »:آغداشلو با آنکه در توجیه این گونه تاثیر پذیری ها می گوید 

نقاشی اروپسایی  »: بااین حال همواره از تقلید های کورکورانه گالیه و شکوه می کند و در جایی می گوید( 382،ص 3123آغداشلو ،)« باشد 

زاید، مشکل آن است که عده ای اگر در نمایشگاهی اثری را در ایران با تقلید شروع می شود، ادامه دارد و ما هنوز هم مقلد هستیم و می اف

سال پیش ببینند آنرا بی ارزش می دانند ولی اگر اثری شبیه به یک سال پسیش غسرب را ببیننسد آنسرا ارزشسمند مسی        333شبیه به اثری در 

می در نقاشسی معاصسر جهسان، مشسخص     جایگاه ایران و کشورهای اسسال » : آغداشلو همچنین می افزاید( 2،ص  318آغداشلو، )« .پندارند

 « .نیست و امروز بر خالف گذشته، همه به یک زبان بین المللی آثارخود را ارایه می کنند

شاید یکی از علل پیدایش مکاتب جدید در هنر نقاشی، . با این وجود، همواره در عرصه نقاشی ، تالش برای فرار از تقلید وجود داشته است

 ( 88،ص  318دانش پژوه، . )گردید، همین قضیه اجتناب از تقلید باشد 88آلیسمکه موجب کم رنگ شدن ر

 :پدیده تقلید در عرصه سینما( 6-5

 

نوع نگاه به پدیده تقلید در حوزه سینما وپذیرش آن از سوی اهالی این حرفه تاحدی شبیه به پذیرش آن از سسوی اهسالی شسعر و ادبیسات      

طبیعی و عادی می دانند ولی به شرطی آنرا قابل قبول قلمداد می کنند که فرد،داشته های خود را نیسز   به این گونه که تقلید را امری. است

"کوئنتین تارانتینو". در حد توان به اثر قبلی بیافزاید
همه ما وقتی فیلمی می سسازیم خسود آگساه یسا ناخودآگساه      » : در این رابطه می گوید 82

                                                           
2  realism 
 از کارگردانان بنام عرصه سینما  2
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نکته اصلی فقط این است . این کار به هیچ وجه بد نیست. های خود مورد استفاده قرار می دهیم  صحنه هایی از فیلم های دیگر رادر فیلم

 (  3،ص 3121عاصمی ، )« .که استفاده خوب و درست و مقبولی از این صحنه درفیلم های خود بکنیم

بسه  . تقلیدی و نقد این آثار را برخسود آسسان کسرده انسد     تاحد زیادی نوع برخورد با آثار "بازآفرینی"اهالی سینما با استفاده از واژه ای به نام 

این فیلم نمونه قابل قبولی بود از توجه به عناصر خالقیت وابتکاردربساز  » :می نویسد "ترن"عنوان مثال؛ دکتر شهرام خرازی ها درنقد فیلم 

یلم تجاری خسوش سساختی بسود کسه نشسان داد      گاالن ف»:می گوید "گاالن"یا در جایی دیگر درنقد فیلم « .آفرینی یک فیلم موفق خارجی

تالش فیلمسازان ایرانی دربازسازی فیلم های خارجی اگر با دقت و حوصله فراوان همراه شود ، می تواند نتایج خوشسایندی در پسی داشسته    

ثار معماری کسه در جهسان   تنوع فیلم ها در عرصه سینما هیچ گاه به میزان تنوع آ نکته اینجاست که اما (333،ص 3123خرازی ها،)« .باشد

اکثر متخصصین و منتقدین سینما،کلیه فیلم های شاخص جهان را به خوبی می شناسسند لسذا نقسد آثسار تقلیسدی و      . ساخته می شود؛ نیست

ولی در عرصه معماری کمتر کسی است که کلیه کارهسای معاصسرو شساخص جهسان را بسه      .تشخیص آنها دشواریهای رشته معماری راندارد

 . ناسدخوبی بش

 :علوم مدیریتی در پدیده تقلید(  6-6

 
. دراین حوزه، از تقلید نه تنها به عنوان تهدید یاد نمی شود، بلکه به عنوان یک فرصت عالی در اصالح سیستم، از آن بهره برداری می شود

مقایسه فعالیت ) " benchmarking"جالب است که در علوم مدیریتی ، برای رفع نقیصه یک شرکت از یک سیستم مقایسه ای به نام 

بسود کسه بسا     Xeroxابداع کننسده ایسن روش ، شسرکت    . استفاده می کنند که اساس آن برتقلید آگاهانه شکل گرفته است( خود با دیگران

 مشاهده  ضعف در سیستم انبارداری خود، به مطالعسه و ارزیسابی الگوهسای موفسق درایسن زمینسه پرداخست و سسرانجام بسا تقلیسد از شسرکت           

(LLbean )  اسساس کساردراین   . که دراین زمینه موفقیت زیادی داشت ، درنهایت توانست این ضعف سیستم مدیریتی خود را اصسالح کنسد

فتساح  )ازاین مقایسه چه درسسهایی مسی تسوان گرفست؟     ( 8دیگران در چه اموری از ما بهترعمل می کنند؟ ( 3: روش بردو اصل استواراست 

 (33،ص3123زاده،

 ی و نتیجه گیریجمع بند( 7

 
مشخص گردیدکه اکثر تقلیدهایی که مبتنی بر طبیعت یا سسایر هنرهسا،    شد، در طبقه بندی کلی که از انواع تقلیدها در رشته معماری ارایه 

، نیساز بسه   تنها تقلیدی که مبتنی بر آثار دیگر معماران می باشسد . شکل می گرفتند؛ می توانستند زمینه های خالقیت و نوآوری را مهیا کنند

باعسث   ممکسن اسست  . مفید یا خطرنساک باشسد   چرا که امری دوسویه است و بسته به نحوه مواجهه با آن می تواند. دقت نظر بیشتری دارد

این گونه تقلیدها و تاثیرپذیری ها در عالم معماری، امری کامال طبیعی است و به  وگرنه ؛پیشرفت و ترقی و یا باعث درجازدن و رکود گردد

، صسورت گیسرد  که استفاده صحیح از آن  در صورتیخود، نه تنها تهدیدی برای هویت معماری یک کشور محسوب نمی شود، بلکه  خودی

آن باشد کسه آیسا فسرد بسا شسناخت       ،سودمندی یا خطرناکی این نوع از تقلیدشاید کلیدی ترین نکته در . پیشرفت گرددمی تواند باعث حتی 

بعضی از نقاط قوت آن قرار گرفته است یا آنکه تنها با دیدن صورت ظاهری و بدون شسناخت  حت تاثیر عمیق و درک صحیح از یک اثر، ت

آنچه در معماری معاصر ایران به صسورت معضسل در آمسده اسست،      .مفاهیم پشت پرده یک اثر، به صورت کورکورانه از آن تقلید کرده است
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در بسسیاری مسوارد نیسز از معمساری ایرانسی       ،در طسول تساریخ   ه در مثالها ذکر گردیدوگرنه همانطور ک ؛ناشی از همین نوع دوم از تقلید است

، نه تنها هویت معماری آنها تهدید تاثیر پذیرفته اندهرگاه سایر تمدنها به صورت آگاهانه از معماری ایرانی  تقلیدهایی صورت گرفته است و

پس مهمترین فاکتور در مورد این مسئله، وجود یا عدم وجودِ عنصسرِ   .ه استآنها را نیز مهیا ساخت وترقی بلکه موجبات پیشرفت ه استنشد

 .در هنگام تاثیرپذیری از یک اثر است آگاهی

همانطور کسه   .باشد قابل تامل دکه می توان نکات آموزنده بسیاری داشت ، تجربیات سایر علوم و هنر ها در نحوه مواجهه با پدیده تقلید نیز

در  حوزه معماری صاحب نظرانِ شته های علمی و هنری، نگرانی های ناشی از مسئله تقلید، به مراتب کمتر از نگرانیِذکر گردید، در سایر ر

، تنهسا بسه آن   یآثارچنین  این پدیده را به صورت یک واقعیت موجود، پذیرفته اند و در حوزه نقدِبسیاری از آنها چرا که  .است این خصوص

و از این منظر به نقد  روبه جلو به اثر قبلی اضافه گردیده است یا تنها تقلیدی محض و کورکورانه بوده است مثبت و گامیمی نگرند که آیا 

که حتما باید از این مرحله عبور کرد تسا   حتی برخی از آنها تقلید را اولین قدم در حرکت به سمت خالقیت معرفی کرده اند .آثار می پردازند

البته در انتها باید ذکر گردد که . ضروری دانسته اند امریرا  ،آموزشاجباری در اولین مراحل  تقلیدستفاده از ا برخی دیگر، .به خالقیت رسید

، جای تامل بسیار دارد و زمینه را برای تحقیقات این حوزهدر  هر یک از این نظریه هاتعمیم با توجه به پیچیدگیِ مسائلِ حاکم بر معماری، 

  .بعدی فراهم می کند
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