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Grasping potential methods for exploring Islamic art
and architecture is a continuous challenge. The
problem is to what extent we should rely on strategies based on the world knowledge (science and intellect) or the Islamic worldview and doctrine
(religion and revelation)? In the first part of the present article, mainly based on the documentary
studies of the major foundations of contemporary
epistemology and their theoretical approach, each
of these methods and their significance and credibility are reviewed and appraised. In this way, using
descriptive-analytical method, various possibilities of
understanding in architecture spaces in general and
Islamic architectural spaces in particular are examined. The results of the survey show that the foundations of materialistic recognition and even the
foundational principles of artistic ontology, although
yielding significant gains from understanding, are
not capable of comprehensively identifying an architectural work, especially Islamic architecture. The
method proposed here is the transcendental wisdom of Islam. From the perspective of Islamic culture, this method is due to: 1) belief in the ontology,
anthropology and epistemology of the divine; 2) the
freedom of the spiritual soul of man in realizing his
innate talents; 3) belief in the constant type of innate human needs and their direction and purpose;
4) belief in the validity and relativeness of the actual
human identity (issues such as art, religion, culture,
style and way of creating the work) by affirming the
four sources of Islamic jurisprudence and ijtihad
(Quran), tradition, consensus, wisdom; 5) using interactional variety of perception tools (sensory experiences, rational reasoning and mystical intuition);
6) possibility of the appearance of different epistemic approaches are adequate to provide certain

epistemology to understand the concept of sacred
art and subsequently Islamic architecture. In the second part of the article, the relation between Islam
and modernity are examined. It becomes clear that
the sources of conflict between science and religion
go back to restriction of the domain of religion to
quotes and leaving the wisdom beyond the framework of religious knowledge. This article, based on
verses and narratives, suggests the evidence of wisdom and the relation between science and religion
and believe that if wisdom is a religious proof and
conferring religious verdict, then rational products in
the broad sense, which includes all sciences in different areas, will complement religious material and
will not in contrary and distinct with religious verdicts. Finally, it is suggested that a proper understanding of Islamic art and architecture would be
subject to a fundamental change in the perspective
of the practical wisdom of Islam and the production
of knowledge based on Islamic notions. Practical Islamic wisdom regulations, that is the doctrine and
rules of the Shari’a in the field of belief, morality and
verdicts, as well as human communication with the
components of existence in the ontology of transcendental Islamic philosophy (relation with God,
self, society, nature and history), should be drafted
based on the principles of the Islamic world. This
may be used as a criterion for the study of Islamic
art and architecture. Obviously, the architecture derived from such knowledge that intertwine both the
wisdom and the Shari’a without prejudicing and distracting through justice, will deserve to be appreciated as religious and Islamic architecture.
Keywords: Meaning perception, Foundations of
epistemology, Social methodology of Quran.
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سال پنجم ،شماره اول -بهار و تابستان ۹۹

تحلیلی بر روشهای فهم هنر و معماری اسالمی
مرتضی میرغالمی ،*1اشرف السادات میرفخرائی ،5مجتبی انصاری
 .1دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
 .2دانشجوی دکتری شهرسازی اسالمی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
 .3دانشیار دانشکده معماری ،دانشگاه تربیت مدرس تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،1331/80/11 :تاریخ پذیرش مقاله)1331/12/11 :

چکیده
شناخت روشهای بررسی و فهم هنر و معماری اسالمی ،چالشی مستمر است .سؤال این است که برای نیل به این فهم،
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تا چه اندازه باید به دانش جهانی(علم و عقل) و تا چه میزان بر راهكارهای مبتنی بر آموزههای اسالمی (دینن و وینی)
اتكا کرد؟ مقالۀ یاضر ،برای پاسخگویی به این سؤاالت در بخش اول ،با استفاده از روش توصیفی -تحلیلنی و مطالعنۀ
این روشها در فهم فضاهای معماری بهطور عام و فضاهای معماری اسالمی بهطور خاص ،میپنردازد .نتنای بررسنی،
نشان میدهد که بنیانهای شناخت ماده محور و یتی بنیانهای معتقد به وجودشناسنی در هننر ،هرچنند دسنتاوردهای
قابلتوجهی از فهم را به ارمغان میآورند اما قادر به شناسایی همهجانبۀ ینك ارنر معمناری خصوصناً معمناری اسنالمی
نیستند .شیوۀ پیشنهادی این مقاله ،یكمت متعالیه اسالم است زیرا جامعومانع محسوب منیشنود و منیتوانند معرفتنی
یقینی را نسبت به درک هنر و معماری اسالمی ،فراهم آورد .در بخش دوم مقاله ،با استناد بر آیات و روایات ،نسبت بین
دین اسالم و مدرنیته بررسی و مشخص میشود که اگر عقنل یتنت دیننی اسنت و یكنم دینن را منیرسناند ،پن
محصوالت عقلی به معنای وسیع آن ،که شامل تمامی علوم در یوزههای مختلف میشود ،مطالب دینی را میرسانند؛ نه
آنكه بیگانه و متمایز از دین باشند .درنهایت ،پیشنهاد شد که فهم صحیح از هنر و معماری اسالمی ،درگرو تغییر اساسنی
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بنیانهای مهم شناختشناسی معاصر که عمدتاً از طریق مطالعات اسنادی گردآوریشده است ،بهنقد و بررسی هریك از

در نگاه به یكمت عملی اسالم و تولید دانشی با انگارههای اسالمی است که بدون تعقل و ویی شناسی (مالزمۀ عقنل
و شرع) امكان نخواهد داشت.

بنیانهای شناختشناسی ،یكمت متعالیه اسالم ،هنر و معماری اسالمی.
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واژگان کلیدی

مقدمه

متغیری که مولود ایساسات و قوای دروننی اوسنت ،فضنا را

و بهجای پیشبینی ،کنترل و اندازهگیری ،بر کشف ،توصیف

درک میکند .از طرف دیگر مصادیق اعتباریات رابت و متغینر

و معنننی تأکینند مننیکننند .کننه از آن جملننه ،مننیتننوان از

نزد انسانهای مختلف متفاوت است ،بر همین اسنا  ،بنرای

پدیدارشناسننی ،مننردمشناسننی ،هرمنوتیننك پدیدارشناسننی و

هر انسانی معنی خاصی از عناصر فضا قابنلفهنم و شناسنایی

هرمنوتیك فلسنفی ننام بنرد (.)Denzin & Lincoln 2000, 1

است .بنابراین ،اگر بنیانی بتوانند اصنول و ارزشهنای فطنری

آرار هننر اسنالمی در اینن روششناسنیهنا ،متموعنهای از

انسان را بهعنوان اعتباری رابت ،برای خلق فضا معرفی کنند و

عناصر فرا تاریخی است که ماهیتش فراتر از اقلیم ،محنی و

با وضع کردن عالئم فرهنگی و بین فرهنگنی توسن «زبنان»،

زمانی خاص بودهاسنت و بحن

از ریشنه هنای تناریخی و

«نشانهها»« ،آداب» و «رسوم» در اعتباریات متغیر فضا ،تفهیم و

تأریرگذاری هنر دیگر تمندنهنا همچنون بیزانسنی ،رومنی،

تسهیم «معنی» ایتاد کند یا به تعبیری دیگر اگر بتواند مذهب،

از نسبت میان هنر پنیش از

همانطور که میداننیم انسنان بنر اسنا

ساسانی بر تكوین آن و یا بح

از اسالم و  ...مورد اهتمام قنرار نمنیگینرد .در

هنر و فرهنگ را اصالت بخشد و تكنولنو ی را در اختینار آن

اسالم و پ

قرار دهد راه به منزل خواهد برد .بنهاینن ترتینب اعتبنار عنام

ادامه و در پاسخ به معنویت ستیزی جامعنۀ مندرن و ینذف

فضای به وجود آمنده ،یاصنل همناهنگی و تعناون کامنل و

بیقیدوشنر سننتت هنای تناریخی و منذهبی ،همچننین در

متعادل همۀ اعتباریات در پیدایش ارر و در جهت پاسنخگویی

راستای رفع خألهنای موجنود در روششناسنیهنای علنوم

به همه نیازهای انسانی و نداشتن نقصان و زیان برای مخاطب

اجتماعی معاصر ،گروهی تحت عنوان قنائالن بنه "یكمنت

خواهد بود (.)Ansari and Diba 1995, 392-399

جاودان" که امروزه با وا ه سنتتگرایان معروف شدهانند ،پنا

آندره گُدار ،اَلِك گرابار ،تِری آلِن ،ارنست کوننل و ریچنارد

معنای آدابورسوم گذشتگان ،بلكه یقیقتی منافو بشنری،

اتینگهاوزن ،که میتوان آنها را تاریخ محور نامید ،با شیوهای

ازلی و فراگیر است که همۀ ابعناد زنندگی انسنان از دینن و

برآمده از فلسفۀ تاریخ هگل ،همه آرار و دستاوردهای هنری

تفكر تا صنایع ،هنر و امور روزمره را

در برمنیگینرد ( Nasr

را برآمده از شرای اجتماعی و تاریخی دوران خویش دانسته

 .)2002, 58&73همانطور که مالیظه منیشنود اسنتفاده از

و تأریر هرگونه اصول و اندیشه های رابت و فرازمان را نفنی

روش های متعندد از سنوی محققنان در اینن زمیننه ،نتنای

کرده و نتیته گرفته اند که هنر اسالمی ،همان هنر مسنلمانان

متفاوتی را به همراه داشته اسنت .ازایننرو ،نقند و بررسنی

است .از طرف دیگر ،روششناسیهای مرتب با پژوهشهای

هریك از این روشها و میزان اهمیت و اعتبار آنهنا جهنت

کیفی نیز رشد قابل مالیظهای داشته است .اوسنبورن اواینل

بازسازی روششناسی شناخت هنر و معماری اسالمی ،بسیار

دهۀ  0891میالدی را آغاز رهایی از طلسم محندودیتهنای

ضروری به نظر میرسد.

 .1روش پژوهش

در این مقوله میپردازد .سپ

بخش اول این مقاله با هدف پاسخ به اینن سنؤال کنه «کندام

آسیبهنای پنیش روی اینن روشهنا ،بنه اسنتخرار روشنی

بنیان شناختشناسی معاصر ،شایستگی بررسی هنر و معماری

مناسننب و متناسننب بننا هسننتیشناسننی ،انسننانشناسننی و

اسالمی را دارد؟» ،به شناسایی روششناسی مكاتنب معمناری

معرفتشناسنی مكتنب اسنالم ،اقندام منیکنند و بنه معرفنی

بنا توجنه بنه محندودیتهنا و
] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.1.3
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در میان پژوهشگران هنر اسالمی ،محققان شهیری چون

به عرصه فلسفه و هنر گذاشتند .ازنظنر آننان ،سننتت ننه بنه
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اعتبارینات رابنت و

روششناسی تتربی – منطقی قلمداد ()Osborn 1994, 167

تحلیلی بر روشهای فهم هنر و معماری اسالمی

قابلیتهای این روش ،برای درک معماری اسالمی میپنردازد.

رویكننرد ،در بهتننرین و معنننویتننرین یالننت ،بننا ارتقننا

بخش دوم مقاله نیز بنه اینن سنؤال کنه «جهنت فهنم هننر و

زیباییشناسی به "جمالشناسی" میتوانند در بناب تتسند و

معماری اسالمی تا چه ید بایند بنه روشهنا ،اسنتانداردها و

تمثل معانی قُدسی در قالب تصویرگری و متسمه و معماری

دانش جهانی(علم و عقل) اتكا کنیم و تنا چنه یند سنعی در

سخن بگوید (.)Homazadeh 2012, 14

ارائۀ راهكارهای مبتنی بر جهانبینی و آموزههای اسالمی(دین
و ویی) داشته باشیم؟» پاسخ خواهند داد .در اینن راسنتا بنه

 .5-5بنیانهای مهم شناختشناسی

بررسی نسبت بین اسالم و مدرنیته و تأریر واکنشهای پیچیده

تاریخگرایان و فرممحوران ،دو گروه با دیندگاه اربناتگنرا در

آنها بر زندگی انسانها نیز پرداخته خواهد شد.

عرصۀ شنناخت آرنار معمناری هسنتند کنه رویكنرد و روش

دارد :تبیین( )Explicationکه کاربرد آن در علوم طبیعی است
و تفسیر( )Interpretationکه بهکارگیری آن برای فهم یك
ارر در یوزۀ علوم انسانی ضرورت دارد .ازآنتاییکه مبای
فلسفی -هنری از شناختشناسی و ابزار و شیوههای معرفتی
انسان آغاز میشود و این امر تأریر عمیقی بر فلسفۀ هنر و
معماری و شیوههای معاصر داشته است ،بنابراین جهت
بررسی بنیانهای شناختشناسی مطرویه و نقد و ارزیابی
رویكرد فكری آنها ،بُعد هستیشناسی ،معرفتشناسی و
روششناسی و درنهایت ،یاصل زیباییشناسی آنها ،مورد
ارزیابی قرار میگیرد.

 .7دیدگاه تفسیری در هنر و معماری
 .1-7مبانی فلسفی و هنری
روش تفسننیری در نقنند روش اربنناتگننرا ،قنندم در عرصننۀ
جامعهشناختی نهاد و با در نظر گرفتن وجه معننا و مفهنوم در
پدیدههای اجتماعی ،آنها را از پدیندههنای طبیعنی متمنایز و
متزا ساخت .برخالف رویكرد پوزیتیویسم ،هستیشناسنی در
روش تفسیری ،پدیدههای اجتماعی را سرشنار از ارزشهنا و
معانی فرهنگی تلقی میکند که شناخت آنها بندون اطنالع از
این ارزشها قابلفهم نیست ( .)Ganbari 1998انسنانشناسنی
تفهمی ،انسان را دارای ینق انتخناب و اعمنال وی را ارادی،

 .1-5مبانی فلسفی و هنری

برخالف پوزیتیویسم که به تبیین پدیدههای عینی منیپنردازد،

رویكرد ارباتگرا از بُعد هستیشناسانه ،هر چه را که منادی و

روششناسی تفهمی به معننای ذهننی پدیندههنای اجتمناعی

و مشناهده اسنتناد نمنیکنند ،انكنار

توجه میکند .در این دیدگاه از منظر زیباییشناسی ،هر فرمنی

میکند .با ظهور چنین رویكردی در جامعهشناسی ،مادهگراینی

برای هر مفهومی به کنار گرفتنه منیشنود .بنهعبنارتدیگنر،

بر عالم ،یاکمیت مییابد و دوری از خندا و معنوینت و رمنز

صورتها خنثی و فاقند معننا و مفهنوم هسنتند و ارنر هننری

زدایی از عالم بنه وقنوع منیپیونندد .از منظنر انسنانشناسنی

بهصورت خودبنیاد تفسیر میشود (.)Nogrekar 2014, 94

ارباتگرا ،انسان فاقد اراده ،آزاد و مستقل است؛ چراکه تحنت
تأریر جبر پدیده های اجتماعی و طبیعی قنرار دارد .بنه لحنا

 .5-7بنیانهای مهم شناختشناسی

معرفتشناختی ،اربناتگراینان ،اسنتقراگرایانی هسنتند کنه دو

زبننانشناسننی ،پدیدارشناسننی ،هرمنوتیننك ،زیبنناییشناسننی

فرض مهم دارند :اول اینكه معتقد هستند علم با مشاهده آغاز

امرمتعالی ،از رویكردهای مهم تفسیری در شناخت ارر هستند

میتوان از آن به معرفت دستیافنت (.)Chalmers 2005, 39

این مكاتب را موردبررسی قرار میدهد.

از تبَعات تئوریك مهم اینن دیندگاه ،محورینت ینافتن بحن
زیباییشناسی به معنای "استاتیك" در فلسفۀ هنر اسنت .اینن
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میشود و دیگر اینكه مشاهده ،اسا

وریقی فراهم میکند کنه

( .)Nesbitt 2012, 41-52جندول شنماره  2رویكنرد و روش

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.1.7

 .5دیدگاه تبیینی (اثباتگرا) در هنر و معماری

داوطلبانه و سرشار از معنا ،انگیزه و دلیل میدانند (.)Ibid 186

طبیعی نیست و بر ی

[ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09
] 2023-01-03

از منظر فلسفی ،دو نگاه و تلقی نسبت به عالم ،وجود

هرکدام از آنها در جدول شماره  0موردبررسی قرار میگیرد.

جدول  :1رویکرد نظری بنیانهای شناخت تبیینی در عرصۀ شناخت آثار معماری

Table 1: Theoretical approach to the basics of explanatory cognition in the field of recognizing architectural works

تاریخگرائی
تبیینی

زیبائیشناختیشناسی

مدرنیست

ماهیتشناسی فرم اثر از طریق

فرم محوری

نقد اصلی بر
رویکرد
نظریهپردازان

.)and Momeni Renani 2001
درک مکانیستی از اثر ( Ansari and
.)Diba 1995
فارغ ساختن فرم از آرایهها ،با هدف
رسیدن به فرمهای خالص و
عملکردی ( Imani and Momeni
.)Renani 2001

امکان تحلیل صرفاً کالبدی اثر (.)Imani and Momeni Renani 2001
نگرش تک ساحتی به اثر

_

 .4رویکرد نظری بنیانهای شناختشناسی معاصر
به هنر و معماری اسالمی

لوکوربوزیه ،میس وندروهه ،آدولف
لوس.

فرم اثر حاصل اجزاء متشکله آن
است ( Imani and Momeni
.)Renani 2001
درک تجزیهگرا ،عنصرگرا ،ذرهگرا از
اثر (.)Ansari and Diba 1995
ساختار و مناسبات میان اجزای
تشکیلدهندۀ فرم ( Imani and
.)Momeni Renani 2001
امکان تحلیل صرف روابط میان اجزا
و عناصر اثر ( Imani and
 .)Momeni Renani 2001یک
کل ،خیلی بیشتر از جمع جبری
اجزاء تشکیلدهنده آن است.
لویی کان ،کنزو تانگه.

 .2بررسی تحلیلی بنیانهای شناختشناسی معاصر
در حوزۀ هنر و معماری اسالمی

را که با استفاده از رهیافتهای گوناگون تبییننی و تفسنیری

در س نیر تنناریخی خننود ،از مشننرب فكننری تتزیننهگرایننی،

همچنننون تننناریخینگنننری ،پدیدارشناسنننی ،هرمنوتینننك،

عنصرگرایی و بیننش مكانیسنتی ،بنه سنمت مشنرب فكنری

سنت گرائی و یكمنت متعالینه اسنالم انتنامگرفتنه اسنت،

ارگانیسم و کلگرایی ،سو یافتهاند .دلیل اینن امنر ،آن اسنت

موردبررسی قرار میدهد.
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با تعاریف فو الذکر مالیظه میشود که بنیانهای مادهمحنور
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رویکرد به فرم فرم اثر ،حاصل هندسۀ آن است
( Imani and Momeni Renani
و معنا
.)2001
درک حسگرا از اثر.
دستیابی به خصوصیات فرمی و
هندسی فضا ازجمله تناسبات،
دستاورد
مقیاس ،ریتم ،تقارن ( Imani and
رویکرد
.)Momeni Renani 2001

عملکرد آن ممکن است ( Imani

ساختارگرا
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وابستگی همه پدیدههای اجتماعی ،فرهنگی و هنری به علتهای برآمده از تاریخ ،تکامل و تحول تدریجی انسان،
نبود هیچگونه اصول ثابت فراتاریخی ،تحلیل خطی از پدیده از حیث زمان و مکان خاص و بهعنوان رخدادی در
رویکرد به هنر
برههای از تاریخ ،بستر تاریخی تعیینکنندۀ هویت اثر هنری ،عالئق و سلیقههای هنرمند تحت تأثیر تاریخ
( .)Mousavi and Yahyaei 2011محصور بودن هنرمند به شرایط تاریخی(.)Hauser 2003
گردآوری اطالعات از اثر (.)Golijani Mogadam 2007
روش
رویکرد به فرم فرم اثر ،تنها دربرگیرنده خصوصیات ظاهری آن است ،معنای اثر تنها از تفسیر سیر تحول کالبدی آن به دست
میآید (.)Golijani Mogadam 2007
و معنا
طبقهبندی خصوصیات کالبدی ،مکانی ،زمانی مانند تاریخ ساخت ،موقعیت جغرافیایی بنا ،خصوصیات فرمی مصالح،
دستاورد
سبکشناسی و گونهشناسی فرم اثر ( )Conway 2005و (.)Golijani Mogadam 2007
رویکرد
نقد اصلی بر میتواند اطالعات موردنیاز در فهم اثر یا توصیف آن را گردآورد ،اما امکان اندیشیدن در ماهیت اثر یعنی نیاز به
«فهم علت یا چرایی» شکلگیری اثر را فراهم نمیسازد (.)Imani and Momeni Renani 2001
رویکرد
نظریهپردازان آندره گُدار ،اَلِک گرابار ،تِری آلِن ،ارنست کونل و ریچارد اتینگهاوزن.
اصالت دریافت شخصی ،تأکید بر خود فاعل شناسا ،اعتقاد به هنر برای هنر نه برای مذهب یا هر آرمان دیگر،
رویکرد به هنر رویکرد استاتیکی به زیباییشناسی هنری ،ناتوان در تبیین فلسفه هنر دینی ( .)Homazadeh 2012برتری حس به
سایر مراتب وجود ،رویکرد روششناسانه و اثباتگرا نسبت به هنر.
مطالعه کاربردی شکل و فرم اثر هنری (.)Ahmadi 1995
روش

تحلیلی بر روشهای فهم هنر و معماری اسالمی

جدول  :2رویکرد نظری بنیانهای شناخت تفسیری در عرصۀ شناخت آثار معماری

Table 2: Theoretical approach to the basics of interpretive cognition in the field of recognizing architectural works
نشانهشناسی

رویکرد به هنر

تفسیری

زبانشناسی

رویکرد به فرم
و معنا

نقد اصلی بر
رویکرد

نظریهپردازان
حوزۀ معماری
رویکرد به هنر
تفسیری

پدیدارشناسی

رویکرد به فرم
و معنا
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روش
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دستاورد رویکرد

وابستگی ماهیت هنر به
اعتقاد به دور و تسلسل در
رویکرد مادی
قراردادی و اعتباری بودن روابط اجزاء ثابت آن
معنای هنر
نسبت به هنر
هنر به علت استفاده آن از (.)Nesbitt 2012
عدم اعتقاد به وجود رابطه
( Homazadeh
تجزیهگرا بودن هنر،
نشانهها ( Nesbitt
علّی در درک هنر
.)2012
تخلیه هنر از سمبل،
.)2012
کاربردی نبودن هنر قدسی
بررسی ساختار اثر و
فروپاشیدن همزمان استفاده از روش دال به دال
صرف و نحو هنر بهمثابه مناسبات میان اجزای فرم
نشانهها و بازی آزاد (.)Harland 2009
زبان با بهکارگیری روش اثر جهت راهیابی به معنای
بها دادن به اندیشه مخاطب
دالها
مشاهده ( .)Leach 1997آن (.)Ahmadi 2004
(.)Nesbitt 2012
یافتن گونههای مشابه و
استخراج کهنالگوها به
روش زبانشناسی ( Nesbitt
.)2012
اثر ،بیانگر گفتگوی معنای اثر بالقوه نامحدود
ماهیت فرم ،ترکیبی از
است ( .)Nesbitt 2012اثر
معمار و مخاطب
فرم اثر ،نظامی از نشانهها عناصر نظاممند و در گرو
ابعاد معنایی متفاوتی دارد،
است و مخاطب
روابط اجزاء آن است
است که با رمزگشایی
استلزام بیپایان معنا
تولیدکنندۀ معنا
(.)Nesbitt 2012
میتوان به معنای آن
(.)Harland 2009
محسوب میشود
از منطق فرم ،میتوان به
رسید (.)1997 Leach
(.)Nesbitt 2012
معنا رسید ( Ahmadi
.)2004
درک تداعیگرا نسبت به فضا (.)Ansari and Diba 1995
آشکارشدن تقابلها و
فهم نشانه شناسانه اثر با شناخت اثر از طریق تحلیل
پیشفرضهای آسیبپذیر
فهم اثر از طریق
ساختار درونی آن
طبقهبندی عناصر و
دستیابی به نظرات اثر (.)Nesbitt 2012
(.)Ahmadi 2004
اجزای سازندۀ آن (کدها)
خوانشهای متفاوت از اثر
دستیابی به الگوها و علتها مخاطب
(.)Leach1997
یا چراییهای اثر
عدم وجود یک معنای واحد
برتری دادن حس بینایی ناتوانی رویارویی فرمهای
برای اثر (.)Harland 2009
تحتالشعاع بودن
تثبیتشده با فرمهای
بر سایر حواس
نیت اصلی معمار در محال بودن دور و تسلسل در
ناآشنا و درونمایههای
(.)Leach 1997
اثبات یک فرضیه
مقایسه با نظر
برخاسته از تاریخ یا
امکان عدم توافق در
مخاطبین
روانشناسی ( Barthes
درک برخی نشانهها
)2008
ژاک دریدا،
رم کولهاوس،
رنزو پیانو ،نورمن فاستر،
امبرتو اکو
فرشید موسوی
روالن بارت
ریچارد راجرز ،سانتیا
دانیل لیبسکیند
کاالتراوا ،آیزنمن
اعتقاد به وجودشناسی در هنر (.)Gadamer 2006
توصیفی و گزارشگونه ،درک فرا تاریخی و بدون توجه به مقولۀ زمان (.)Mousavi and Yahyaei 2011
رهاسازی شناخت از پیشفرضهای آزمون نشده ،پرهیز از توضیحات علّی معلولی ،درک و شهود ذاتی معانی
(.)1987 Allen & Eliade
توجه به چگونگی ساختهشدن فضاها ،توجه به جزئیات فضاها ،توجه به کیفیات حسی فضاها مانند مواد و مصالح،
نور ،رنگ و غیره (.)Nesbitt 2012
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روش

ساختارشناسی

پسا ساختارگرائی

شالوده شکنی

دستاورد رویکرد
نقد اصلی بر
رویکرد
نظریهپردازان
رویکرد به هنر
روش

دستاورد رویکرد
نقد اصلی بر
رویکرد
نظریهپردازان
رویکرد به هنر
روش
زیباییشناسی امر متعالی

رویکرد به فرم
و معنا
دستاورد رویکرد

جدول  :3رویکردهای نظری به هنر و معماری اسالمی

Table 3: Theoretical approaches to Islamic art and architecture

رویکرد به هنر (قدسی)
روش
تاریخی نگری

رویکرد به فرم و معنای آثار
هنر و معماری اسالمی
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دستاورد رویکرد

هنر اسالمی ،هیچ نسبتی با اندیشههای فرازمان دینی و عرفانی ندارد ( .)Hauser 2003عالمگیر نبودن
هنر اسالمی ( .)Hillenbrand 2007نگاه انسانمحورانه ،تفرّدگرا و تشتّتگرا به هنر اسالمی ،هنر
اسالمی همان هنر مسلمانان است ( .)Homazadeh 2012غیردینی پنداشتن هنر اسالمی
عدم اعتقاد به سمبولیزم ،تجزیهوتحلیل صرف تاریخی ،بهرهگیری از فلسفۀ تاریخ هگل ( Homazadeh
.)2012
فرمهای بهکاررفته در قلمرو تمدّن اسالمی ،نتیجۀ دستاوردهای تمدّنهای سابق و مجاور است ،فرم در
هنر اسالمی از همان قرن اوّل ،از ویژگیهای خاندانی(اموی) و منطق کامالً تعریفشدهای برخوردار بود
و بعدها نیز آن را محفوظ داشت ( .)Hillenbrand 2007فرمهای اسالمی ،به جبر و حتمیت تاریخی،
تأویل مییابد ( .)Hauser 2003فرمهای اقتباسی ،تقلیدی ،تکراری (.) Godard 1998
تفاسیر عرفانی ،تحریفهای حاصل از یافتههای ذهنی معاصران بر آثار هنر اسالمی است
( .)Ettinghausen and Grabar 1999آثار هنر اسالمی برآمده از شرایط اجتماعی و تاریخی است
(.)Mousavi and Yahyaei 2011

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.1.7

نقد اصلی بر
رویکرد
نظریهپردازان

[ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09
] 2023-01-03

هرمنوتیک

رویکرد به فرم
و معنا

روشن کردن ماهیت ساختار پدیدهها بدون واسطه ( .)1987 Allen & Eliadeدرصدد یافتن تفسیری معتبر که
مبتنی بر موقعیت تاریخی یا اجتماعی مفسر نباشد (.)Mousavi and Yahyaei 2011
نادیده گرفتن شواهد تجربی و استداللهای منطقی ،بهرهگیری از شهود محض ،داشتن ماهیت توصیفی
(.)Sakhaei 2004
تادائو آندو ،سدریک پرایس ،استیون هال ،یوهانی پاالسما ،کریستین نوربرگ شولتز.
رویکرد پسامدرن نسبت به هنر (.)Nesbitt 2012
بها دادن به اندیشۀ مخاطب ،هنرمند و شرایط محیط (.)Schulz1963
استفاده از شیوۀ فلسفه و تأویل ( .)Ahmadi 2004توجه به سوگیریهای مفسر.
تأثیرپذیری فرم و معنا از زمان ،مکان ،اندیشۀ معمار و مخاطب(.)Schulz 1963
پیوند معنا با هستیشناسی و تأکید بر معنایی که از تعامل تفسیری بین متون تاریخی و خوانندۀ متن حاصل
میشود (  .)Gadamer 2006درک محیطگرا از اثر ،شکلگیری اثر از طریق فرم و معنا.
سیر از اندیشه تا کالبد ،با پرداختن به ابعاد کالبدی ،زمانی ،مکانی و سایر عوامل تأثیرگذار در پدیدار شدن اثر،
دستیابی به علت یا چرایی شکلگیری ماهیت اثر با تکیهبر مباحث وجود شناسی
(.)Imani and Momeni Renani 2001
عدم دستیابی به معنای نهایی( .)Ahmadi 2004احتمال عدم تالقی افق معنایی مخاطب با متن ،به دلیل وابسته
بودن پیش دانستههای مفسر به بسیاری از متغیرها.
هانری کربن ،شالیر ماخر ،دیلتای ،هایدگر ،گادامر
رویکرد تجربهگرایانه و روان -تن شناسانه به هنر (.)Ferguson 1992
استفاده از شیوۀ فلسفه ،تجربه و روانشناسی ،مقایسه دو مقوله واال و زیبا (.)Ferguson 1992
متعالی بودن فضا ،به دلیل مبهم بودن آن است ( .)Ferguson 1992فضای متعالی ،ناب ،ساده ،عظیم و نامحدود
است ولی فضای زیبا ،محدود است ( .)Nesbitt 2012فضای زیبا مفهوم نامعین فهم ولی فضای واال مفهوم
نامعین عقل است ( .)Lyotard 2005درک فراحسی نسبت به اثر.
هر کنش عاطفی که توسط بشر تجربه میشود ،واکنشی ادراکی ایجاد میکند ،برخی از حاالت انسان موجب
تحریک امر واال و مسبب تجربۀ آن میشوند ( .)Ferguson 1992امر واال ،عامل مختلکنندۀ نمایاندن ،فهمیدن و
معنیسازی عادی ،محسوب میشود و از صورتبندی گریزان است (.)Lyotard 2005
به علت تبیین ناپذیری امر واال ،توانایی ادراکی فرد و تواناییاش در عرضه و نمایش دادن آن بسیار مهم است
( .)Lyotard 2005تکیهبر درک ذهنی.
ادموند برک ،لیوتار ،زاها حدید.

تحلیلی بر روشهای فهم هنر و معماری اسالمی

نقد رویکرد

نظریهپردازان
رویکرد به هنر (قدسی)

پدیدارشناسی

رویکرد به فرم و معنای آثار
هنر و معماری اسالمی
دستاورد رویکرد

نقد رویکرد

هرمنوتیک

روش
رویکرد به فرم و معنای آثار
هنر و معماری اسالمی
دستاورد رویکرد
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نقد رویکرد

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.1.7

نظریهپردازان
رویکرد به هنر (قدسی)
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روش

عدم اعتقاد به انقطاع و انفصال میان سبکهای هنری اسالمی با شیوههای کهن و اعتقاد به هنر
مسلمانان بهجای هنر اسالمی ( .)Pope 2005سلب خالقیت از هنر اسالمی ( Burckhardt 1990,
 ،)1997سلب منشئیّت اعتقادی اسالمی در خلق آثار ( .)Godard 1998نفی اصول و اندیشههای ثابت و
فرازمان ( .)Mousavi and Yahyaei 2011برخورداری صرف از ویژگیهای عصر اموی و ثابت
نگهداشتن آن در قرون بعدی (.)Hillenbrand 2007
آندره گُدار ،اَلِک گرابار ،تِری آلِن ،ارنست کونل و ریچارد اتینگهاوزن.
مؤلفههای فکری و دین ،موجب تحقق یافتن هنر دینی است ،هنر دینی به بیان و توصیف آموزههای
مذهب میپردازد ،تفاوت و تضاد میان هنر در ادیان مختلف ،ریشه در اندیشههای اعتقادی دارد ،شناخت
ماهیت هنر اسالمی وابسته به تاریخ هنر اسالمی نیست (.)Mousavi and Yahyaei 2011
مخالفت با تحویلگرایی(تصورات پیشین) ،حیث التفاتی ،شهود مستقیم ذات ،طبقهبندی و نظاممند کردن
پدیدارهای دینی ( .)Allen & Eliade 1987در پرانتز نهادن پیشفرضها (تعلیق) ( Klein&Westcott
 .)Polkinghorne 1983 ، Osborne 1994 ،1994کنار نهادن سوگیریهای مفسر (.)Chenari 2007
تحلیل و ارزیابی عناصر خود پدیده ،بررسی معنا و ساختار تجربه هنری و ارتباط پدیدارهای هنری با
یکدیگر ( .)Mousavi 2015همدلی و تشارک اذهان (.)Khatami 2003 ،Rikhtegaran 2003
دستیابی به جهان زیسته (.)van Manen 1997
آثار هنر اسالمی مجموعهای از عناصر فرا تاریخی است ،ماهیت آثار هنر اسالمی فراتر از اقلیم ،محیط و
زمان خاص است ( .)Schimmel 1997تفاوت آثار مختلف به جهت تفاوت زمانیشان نیست ،بلکه به
دلیل تفاوت جهان و تجربه زیسته هنرمندانی است که آنها را بنا کردهاند (.)Norberg-Shulz 2002
مکمل سیستماتیک تاریخ ( .)Allen & Eliade 1987شکلگیری«عالم هنری» میان هنرمندان در
سنتهای دینی متفاوت ،شناخت معنای مشترک هنر در ادیان و سنتهای متفاوت دینی (.)Nasr 2007
قابلقبول بودن پیشفرضهایی که تنها با روش استقرائی سازگار است ،تجربۀ دینی پیششرط الزم
برای فهم همدالنه ( .)Sakhaei 2004ذهنی ،غیرعلمی و سلیقهای بودن این رویکرد (Allen & 1987
 .)Eliadeتکیهبر رهیافتهای دیگر ( .)Sakhaei 2004شناخت مجرد از بستر فرهنگ و اجتماع
( .)Mousavi and Yahyaei 2011عدم توجه به تفاوت دین در نگاه مدرنیته (سکوالر) و معنای دین در
فرهنگ اسالمی (فراتر از افق انسانی و داللت بر حقیقتی ماورایی و مستقل از زبان و آگاهی انسان)
( .)Khatami 2003, Mohammadi and Khosropanah 2007ادعای مطالعه بیطرفانه نسبت به
امور دینی ،خودداری کردن از هرگونه حکم دربارۀ دین و فروکاهش آن به مجموعهای از پدیدارهای
مشهود انسانی.
کریستین نوربرگ شولتز ،دیوید سیمون ،ادوارد رالف.
اعتقاد به وجود شناسی در هنر ،هنر دینی میتواند واقعیتی هستی شناسانه ،جدای از آگاهی داشته باشد.
توجه به چیزی فراتر از مفهوم ظاهری ،تفسیر معنا و حقیقت الفاظ از طریق توجه به مؤلفههایی همچون
نشانه (عالمت یا پیام) ،مفسر و مخاطب ( .)Mousavi and Yahyaei 2011شناخت زبان ،نمادها و
عالئم بهکاررفته در آثار هنر اسالمی ،تالش برای همافقی با ذهن هنرمند مسلمان و نزدیک شدن به
جهان وی (.)Heidegger 2000
آثار هنر اسالمی هر نوع تأویل و تفسیری را برنمیتابد ،آثار هنر اسالمی تنها بر تعالیم دینی ،عالیق،
سلیقهها و انگارههای ذهنی خاص هنرمند مسلمان استوار است (.)Mousavi and Yahyaei 2011
مشابهت با روش تأویل به معنای برگرداندن سخن به اصل خود ( ،)Corbin 1998اهمیت دادن به زبان،
فرهنگ و نشانه در بررسی هنر.
سختی شناخت زمینۀ اصلی ،حدود متن ،افق فکری و پیش فهمهای مؤلف ،وجود رویکردهای متفاوت
در کاربرد این روش (مؤلف محور و مخاطب محور) (  .)Ahmadi 2004 ،Garamaleki 2006امکان
وجود معنای واحد و معانی متعدد ،دشواری نزدیک شدن مفسر به جهان هنرمند ،ابهام در افق دین
هنرمند و عدم اشراف به اعتقادات تاریخی هنرمند ،تنوع نگرش عالمان علوم اسالمی ازجمله فقها ،عرفا،
فیلسوفان و متکلمان به هنر و عدم توافق جمعی آنان در حرمت و حلیت بعضی از هنرها  ،وجود
دورههای متفاوت در تمدن اسالمی ،گرایشهای متنوع به هنر از جانب تودۀ مردم ،اشراف ،شاهزادگان و
یا عارفان ،نگرش متفاوت حاکمان در دورههای مختلف به هنر ،تفاوت میان متون اسالمی و متون

نظریهپردازان

رویکرد به هنر (قدسی)

روش

سنتگرائی

دستاورد رویکرد

نقد رویکرد

رویکرد به هنر (قدسی)

حکمت متعالیه اسالمی

روش

دستاورد رویکرد
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رویکرد به فرم و معنای آثار
هنر و معماری اسالمی

تعالیم اسالمی با نگاه خاص خود به هستی و انسان ،موجب شکلگیری تمدّن و فرهنگی خاص شده
است ،بیان گوهر و روح هنر اسالمی ،نیازمند شناخت دقیق اصول و مبانی فکری اسالم و
درک صحیح عالَم معنوی هنرمند مسلمان است ،آثار هنر اسالمی مفاهیم خاص خود را دارند که اهل
فتوّت و سلوک معنوی ،در اثر سالها رازآموزی ،بدانها رسیدهاند ( .)Homazadeh 2012آثار هنر
اسالمی حاصل گزینش و ترکیب عناصر هنری دوران پیشین خود ،با یک هویت جدید است( Nasr
.)2007
هنرهای سنّتی تولیدشده از سوی هر فرقۀ اسالمی ،معنوی و الهی تلقی میشوند ،خلّاقیت و نوآوری
هنرمند مسلمان منحصر به اولیاء هر سنّت است و عامه هنرمندان صرفاً الگوبردارانی بیش نیستند،
پذیرش مریدانۀ چهرههای شاخص سنّتگرایی و قُدسی پنداشتن اندیشۀ آنان ،تسرّی سنت بهتمامی
ادیان و مذاهب گوناگون در طول تاریخ ( .)Homazadeh 2012یکسانی هنر سنّتی ،حافظ "فقر معنوی"
آن است ( .)Burckhardt 1990عدم امکان استفاده از هنر مدرن جهت إنفاذ مفاهیم معنوی و دینی
( .)Guénon 1984عدم توجه به زمینههای خاص تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی پدیدهها،
کثرتگرایی مفرط سنّتگرایان در تعریف سنّت ،مغایر بودن سنت نزد سنّتگرایان با مفهوم سنّت در
فرهنگ اسالمی ،داشتن معیارهای متعدد برای هنر و معماری دینی مانند مافوق بشری بودن ،تکرار و
تداوم فرمها و تاریخ هنر ،تقلید کامل از فرمها و سبکهای تاریخی بهجای معیارهای اسالمی ،سوق
دادن هنر و معماری به سمت فرمالیسم و شکلگرایی (.)Mansouri and Teimouri 2013
شوان ،بورکهارت ،نصر.
کبعدی نیستند و برحسب
هنر ،تجلّی مراتب برتر وجود در مراتب نازلۀ وجود است .زیباییها در هستی ی ُُ
مراتب وجود ،از زیباییهای مادی تا زیباییهای معقول و ملکوتی ،سیری از ظاهر به باطن و از فرم تا
معنا را میپیمایند .هنر اسالمی در این مکتب ،تجلی حکیمانه و عادالنه حُسنها در پدیدارها ،متناسب با
نیازهای زمانی ،مکانی و در جهت تکامل آنها است (.)Nogrekar 2014
استفاده از منابع چهارگانۀ فقه و اجتهاد اسالمی یعنی کتاب (قرآن) ،سنت ،اجماع ،عقل
تعامل هر سه ابزار معرفتی حواس پنجگانه ،عقل و وحی
تأویل و تفسیر اثر هنری به هر سه روش:
 -1استقراء عقلی  -2استدالل منطقی  -3معرفت حضوری (.)Nogrekar 2014
رابطه بین معنا و فرم در هنر اسالمی ،نه تجسد است و نه سکون؛ بلکه معنا در درون فرم است ،اما با
آنیکی نیست و بیرون از فرم است اما از آن جدا نیست ،معنا بهصورت نمادین ،نسبی و متنوع در فرم
تجلی پیدا میکند .بهرهبرداری از فرم بهشرط عقل ،به ماهیت ،کیفیت و ارتباط صورت بامعنا ،توجه
میکند تا به کمیت و صورت بهصورت مستقل و خودبنیاد (.)Nogrekar 2014
ادراک تمامی مراتب عالم هستی (طبیعت ،معقول ،ملکوت) ،ادراک همهجانبۀ پدیدهها ،اقناع تمامی
مراتب وجودی مخاطبین ،معرفت یقینی ،نسبی ،اعتباری و تنوعپذیر بودن شیوههای خلق اثر (به دلیل
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فُرم عین محتوا است ،فرم هنر سنّتی ،تجلّی عالَم معنا است (.)Coomaraswamy 2005
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رویکرد به فرم و معنای آثار
هنر و معماری اسالمی

دوران اسالمی ،چند تفسیری بودن دین که حاصل نقلها و روایات مختلف در بسترهای فرهنگی و
تاریخی متفاوت است (.)Mousavi and Yahyaei 2011
هانری کربن.
خاتمیت و جامعیت (یکپارچه بودن) هنر اسالمی ( .)Burckhardt 1990حضور قدسی سنت در هنر
اسالمی ( .)Mansouri and Teimouri 2013وضعی و قراردادی نبودن هنر اسالمی ،حقیقی و وجودی
بودن هنر اسالمی ( .)Avani 1996انتزاعی بودن هنر اسالمی ،هنر اسالمی بیانگر وحدت در کثرت است
(بورکهارت .)1311هر چیزی در هنر اسالمی ،رمز یک حقیقت برتر است ( Kadivar and Karami
 .)2005هنر اساساً صورت است ( .)Coomaraswamy 2005برای آنکه بتوان هنری را مقدس نامید،
باید زبان صوری (سبک و فرم) آن نیز مقدس باشد (.)Burckhardt 1990
استفاده از سمبولیزم یا نمادگرایی (زبان رمزی و تمثیلی) ( .)Coomaraswamy 2005بهرهگیری از
شهود محض ( .)Avani 1996توجّه به عناصر بیزمان و حقایق جاودان ( .)Nasr 2007بهرهگیری از
سنت (حکمت جاودان) (.)Homazadeh 2012

تحلیلی بر روشهای فهم هنر و معماری اسالمی

نقد رویکرد

نظریهپردازان

متغیر بودن هویت بالفعل وی) با حفظ اصول و ارزشهای ثابت ،آزادی نفس روحانی انسان در تحقق
استعدادهای فطری خود ،عدم توصیه به ساختارشکنی اصول و ارزشهای ثابت فطری و تکرار و تقلید
مواد ،صورتها و فرمهای گذشته ،ابزار شناخت و شیوههای معرفتی هنرمند مسلمان ،یگانه نیست و
ساختاری طولی دارد ،به میزانی که هنرمند ،معرفت کاملتری پیدا میکند ،واجد ایدهها و آرمانهای
بهتری برای خلق اثر هنری میشود (.)Nogrekar 2014
بسنده کردن به تعاریف نظری از حکمت ،نبود تعاریف عملیاتی از حکمت ،مشخص نبودن ابعاد گوناگون
حکمت و زیر بعدهای آن ،مشاهدهپذیر نبودن برخی از معرّفها یا جلوههای حکمت ،نبود تعریفی متقن از
ماهیت ابعاد حکمت و چگونگی مشخص کردن آنها ،بسنده کردن به یک یا معدودی معرّف (مثل ،اعتقاد
به خداوند یا اقامه نماز) ،ناتوانی در بازنمایی همۀ واقعیتِ حکمت ،عدم شناخت صحیح از ساختار و
چگونگی روابط بین ابعاد حکمت و ارتباط علّی میان آنها
نقرهکار

و بنا بهقاعدۀ اخف و اسهل ،هم فضا و هم اعتباریات ناشی از

در تعامل با یكدیگر ،روشهای تتربیای را پدید منیآورنند

آن ،در طی زمان و بریسب ضرورت ،تغییر مییابند ( Ansari

که بر بنیانهای فلسنفی تكینه منیکننند .وینی و شنهود نینز

 .)and Diba 1995بهعنوانمثال بسیاری از محققان برای پرهیز

بهتنهایی روشهای عرفنانی تزکینه ،سنلوک و ریاضنت را بنه

از تحویننلنگننری موجننود در دینندگاههننای پوزیتیویسننتی و

وجود میآورند .اما عقل ،ی

و ویی زمانی که بنا یكندیگر

تحصلی ،بنه شنیوههنای تفسنیری همچنون پدیدارشناسنی و

یتیت داشته باشند ،روشهنای وینژهای را شنكل منیدهنند

هرمنوتیك روی آوردهاند ،ولنی بنه دلینل اسنتفاده از معرفتنی

( .)Sayer 2003, 32یكمت متعالیۀ اسالمی با در نظر گنرفتن

صننرفاً شننهودی ،در دام نگننرش تننك سننایتی بننه عننالم و

چنین تعاملی بین ابزارهای معرفتی ،شناخت را در ینك ابنزار،

فروکاهش انسان به پایینتنرین مرتبنه وجنود افتنادهانند و بنه

منحصر نمیکند بلكه ضمن توصیه و تأکیند بنر دسنتاوردهای

تفاسننیری نننامعتبر و اییان ناً متضنناد از پدینندارها م نینش نینند

آنها ،اینن شنیوههنا را بنرای درک مراتنب وجنود در طنول

( .)Nogrekar 2014, 133تعریف فرمنال از معمناری دیننی و

یكدیگر ،جهت سیر از ظاهر به باطن و صیرورت وجنودی و

اسالمی و ضرورت استفاده از الگوهای تاریخ معماری نیز کنه

کمالی انسانها ضروری میدانند (.)Nogrekar 2014, 23&62

سنتگراینان بنهآنهنا تأکیند منیکننند ،علنیرغنم مقابلنه بنا

این روششناسی که بر مبنای هستیشناسنی ،انسنانشناسنی و

کاستیهای مدرنیستی و خطاهای پستمدرنیسنتی و بناوجود

معرفتشناسی وایدی پدید آمده اسنت ،ننه تنهنا نمنیتوانند

داشتن مبادی فلسفی مشترک در یوزههنای هسنتیشناسنی و

التقاطی باشد بلكه در یك رویكرد نیز خالصه نمیشود یعننی

انسانشناسی بنا فرهننگ اسنالم ،بنه علنت ضنعف در روش

صرفاً خُردنگر یا کالن نگر ،توصیفی یا تبیینی ،سناختارگرا ینا

معرفتی ،راهكاری قابلاستفاده برای شناخت معماری اسنالمی

کارکردگرا و… نیست ( .)Sayer 2003, 32بننابراین ،بنه نظنر

نیست و آرار نامطلوبی همچون مدرنیسم بر آن مترتب است.

میرسد در بستر «یكمت متعالیه اسالمی» ،به دلیلِ  -0اعتقناد

ابزارهای معرفتی در اختیار بنینانهنای شنناختشناسنی قنرار

آزادی نف

رویانی انسان در تحقق استعدادهای فطری خود

میدهد ،تعامل بین این ابزارها نیز دارای اهمیت بسنیار اسنت.

 -3اعتقاد به رابنت و ننوعی بنودن نیازهنای فطنری انسنان و

بدین معنی که ی  ،بهتنهایی منتر به روشهای اسنتقرایی و

جهت و غایت آنهنا  -4اعتقناد بنه اعتبناری و نسنبی بنودن

پوزیتیویستی است که ارزش جهان شناختی معرفنت را زاینل

هویت بالفعل انسان با تأیید مننابع چهنارگاننه فقنه و اجتهناد

میکند و اگر با فهم عرفی ،مشارکت داشنته باشند ،منتنر بنه

اسالمی یعنی کتاب (قرآن) ،سنت ،اجماع ،عقل  -5اسنتفاده از

شكلگینری نظرینهای تناریخی و فرهنگنی منیشنود .عقنل،

تعامل ابزارهای متنوع ادراکی  -6دارا بنودن پتانسنیل بنروز و
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از طرف دیگر علیرغم قابلیتهای بسیاری که هرینك از

به هستیشناسی ،انسنانشناسنی و معرفنتشناسنی وایند -2
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متغیری است که مولود ایساسات و قوای درونی انسان اسنت

بهتنهایی روشهای قیاسی را شكل میدهد .عقل و ین

[ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09
] 2023-01-03

نینز

و متعاقب ناً درک معمنناری اسننالمی ،بننهصننورت

بررسی نسبت بین اسالم و مدرنیته و تأریر واکنشهای پیچیدۀ

جامعتنری میسنر منیشنود ( .)Nogrekar 2014, 23&62امنا

آن ها بر زندگی انسان هنا بپنردازد .بناکمی تفحنص در مبنانی

جهت فهم هنر و معماری اسالمی تا چه ید باید به روشهنا،

نظری مدرنیته ،به آسانی میتوان دریافنت کنه شندت گنرفتن

استانداردها و دانش جهانی(علم و عقل) اتكا کننیم و تنا چنه

منازعات و متادالت مینان عالمنان علنوم دینن و دانشنمندان

ید سعی در ارائۀ راهكارهای مبتنی بر جهانبینی و آموزههای

علوم تتربی در مغرب زمین ،محصول تخصصی شدن علنوم

اسالمی (دین و ویی) داشته باشیم؟ در پاسخ به اینن سنؤال،

و معارف و بیگانه شدن آنها از یكدیگر است .تخصصیشدن

ناگزیر باید به سؤالی ریشهای تر -هرچنند بنهاجمنال -پاسنخ

گستردۀ علوم و دانشها ،این ارنر مهنم را بنه دنبنال دارد کنه

دهیم :نسبت بین دین اسالم و مدرنیته چیست؟ و چگونه باید

دادهها و نتای آنها بیگانه و بیارتبا باهم شكل میگیرنند و

هنننر مقنند

تصویری مبهم و نامتتنان

باشد؟

و عیبنناک از عنالم و آدم عرضنه

میکنند ( .)Javadi Amoli 2007bهنر سنه رویكنرد فنو  ،ینا

 .6نسبت بین اسالم و مدرنیته

نگاهی افراطی به شأن علم در قلمرو دین دارند و آن را میزان

در این زمینه سه دیدگاه اصلی وجود دارد کنه بنهاختصنار بنه

دین و شریعت میپندارند و معتقد هستند که هرچه مطنابق و

آنها اشاره میکنیم:

موافق با علم است ،صنحیح ،بنهنظنر منیرسند و جنز دینن

دیدگاه اول -مدرنیتۀ اسالمی :در این دیدگاه تتدد امری

محسوب میشود یا اینكه دید تفریطی به علم دارند و با دفناع

تتزیهپذیر است ،بنابراین ،میتوان خوبیهایش را اخذ کنرد و

از «نظریۀ تفكیك» ،معتقد هستند جدایی مرز علم بنا کتناب و

سپ

به آن آهنگ اسالمی بخشید.

سنت باید محفو بماند و اگر دانش عقلی یرمتنی و منزلتنی

متناسننب بننا جریننان مدرنیتننه :در ایننن دینندگاه تضننادها و

آنها یتی گاهی اوقات عنالوه بنر تعنارض علنم و دینن ،از

تناقضهایی که بین مدرنیتنه و آمنوزههنای دیننی بنه وجنود

محاربۀ آن دو نیز صحبت میکننند .در اینتنا بایند بنه دنبنال

میآید ،از طریق قرائت دینی و بنهوسنیلۀ تئنوریهنایی ماننند

پاسخ به این سؤال باشیم که آیا رهاورد عقل یعنی علم ،خارر

قبض و بس و نظریههای هرمنوتیكی و  ...اصالح میشود.

از محدودۀ معرفت دینی و در برابنر شنناخت دینن اسنت ینا

اسالمی :این اندیشه بهشدت با مدرنیزاسیون و اصالح قرائنت

جوادی آملی در آرار خود با استناد به آیه «و لقد اتیننا لقمنان

دینی ،مخالفت میکند هرچند بنرای آن منطقنی ماننند تأوینل

الحكمه أن اشكر للته ( »...لقمان  )02بیان میکند که یكمنت،

یسی (هرمنوتیك) یا تئوری قبض و بس یا دینامیزم قنرآن و

در دفتر تدوین و اندیشه به دو صورت ظاهر منیشنود :یكنی

مانند آنها درست شود .این دیدگاه اصالح قرائت دینی را بنه

طریق ویی و دیگری صرا عقل ،که هنر دو ،یتنت الهنی

معنای تأویل دین به نفع عینینت و تحرینف قنرآن و معنارف

برای انسانها هسنتند .چهنرۀ وینی ،ذاتناً یتنت محسنوب

دینی میداند؛ نه تفسیر آن .دیدگاه اخیر مدعی تشنكیل تمندن

میشود و میتواند تبیینکنندۀ یقایق اشیا باشند و عقنل نینز

اسالمی است و معتقد است که با تكیهبنر ننرمافنزار تتندد و

اگر در کانال صحیح اندیشه و متنرای درسنت تفكنر ،یعننی

علم سكوالر ،هرگز نمیتوان تمدن اسالم را پیرینزی کنرد و

برهان درآمده باشد و از مادۀ یقیننی و از هیئنت قطعنی بهنره

Mirbageri

برده باشد ،میتواند یتت ،محسوب شود و راه دیگری برای

اصوالً صنعت سكوالر ،صنعتی اسنالمی نیسنت (
.)2010, 30-33

بننرای رفننع فق نرِ نگننرش رویكردهننای فننو  ،پننارادایم
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معرفی صنحیح اشنیا و شناسنایی درسنت موجنودات باشند
( .)Javadi Amoli 2007cبهعبارتدیگر ،اگر نقنل معتبنر« ،منا
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دیدگاه سوم -مردود بودن تمامی مدرنیته و ایتاد تمندن

داخل معرفت دینی و منبعی معتبر در کنار نقل است؟ آینتاهلل

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.1.7

دیدگاه دوم -پذیرش کامل مدرنیته و اصالح قرائت دینی

داشته باشد ،نباید آن را در کنار ویی و کتاب و سنت نشناند.
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ظهور رویكردهای مختلف معرفتی ،دسنتیابی بنه درک معننای

جامعتری را میباید تدوین کرد کنه فنارا از جز نگنری ،بنه

تحلیلی بر روشهای فهم هنر و معماری اسالمی

«ما ألهمه اهلل» است و هر دو ،منبع معرفت دینی و بال وصنول

سیاسی ،اقتصنادی ،یقنوقی ،اخالقنی ،فرهنگنی ،خنانوادگی،

بشر به شناخت یقایق دینی هسنتند (.)Javadi Amoli 2007b

بهداشتی و غیره ،اصول و قواعدی راهبردی و تكامنل آفنرین

عقل در هندسۀ معرفت دینی ،همسطح با نقل و در درون دین

را مطرح کنرده و در فلسنفۀ سیاسنی خنویش بنر آن اهتمنام

است؛ نه در مقابنل دینن و بنرون از منرز آن ( Javadi Amoli

ورزیده است ( .)Khomeini 1995, 383اینن یقیقنت بنزر

 .)2008به همین جهت است که هرگاه برهنان عقلنی و دلینل

اسالمی ،اگر تنها ،جنبۀ تبلیغاتی بنه خنود بگینرد و در ینوزۀ

معتبر علمی ،مطلبی را رابت کند ،اگر آن مطلب ،مخالف دلینل

عمل اجتماعی عینی نشود ،کمترین تنأریری از خنود نخواهند

مأرور از معصوم باشد ،میتنوان

داشت .اما آنچه در هنر و معماری رای ما به چشم میخنورد

آن دلیل معتبر علمی را مقید یا مخصص لبی قرار داد و بنا آن،

تنها متتسد کردن یبابگونۀ مؤلفههای یكمت نظری ،آنهم

دلیل نقلی را تقیید یا تخصیص کرد و با پیمودن سایر راههنای

فق در بناهای عبنادی نظینر گنبند و قنو

و منناره و غینره

شناختهشده در فنت اصول فقنه ،تعنارض بنین دو دلینل معتبنر

است؛ دریالی که اوالً گسنترۀ معمناری اسنالمی بایند شنامل

دیننی را برطنرف سناخت ( .)Javadi Amoli 2007dبننابراین،

تمامی امكنه موجود در نظام شهرسازی اسنالمی باشند ،زینرا

بهجای صحبت کنردن از تعنارض علنم و دینن ،بایند رابطنۀ

خداوند در قرآن تصریح دارد :پن

بنه هنر طنرف رو کنیند،

مالزمۀ بین عقل و شرع را مطرح کرد .بنه اینن معننا کنه اگنر

بهسوی خدا رو آوردهاید (بقره –  )005و طبق فرمودۀ پینامبر

نقلی مانند آیۀ قرآن یا یدی

Gazizadeh

عقل یتت دیننی اسنت و یكنم دینن را منیرسناند ،پن

عظیم الشان اسالم ،زمین ،سراسر ،مستد اسنت (

محصوالت عقلی به معنای وسیع آنکه شنامل علنوم طبیعنی،

)2012؛ رانیاً رابطۀ بین معنا و فرم در هنر و معماری اسنالمی،

انسنانی ،ریاضننی ،فلسنفه و هنننر منیشننود ،مطالنب دینننی را

تتسد نیست؛ بلكه طبق آمنوزههنای اسنالم هنر چینزی کنه

Javadi

سنناخته مننیشننود باینند خیننری در آن باشنند و در جهننت

 .)Amoli 2007bهنر و معماری نیز از این امر مستثنی نیسنتند

بهرهبرداری انسان طرایی شود .بهعبارتدیگر در این دیدگاه،

و در دنیای پیچیده و صنعتی امروز ،از اسنتانداردها و ضنواب

خلق آرار معماری بر اسا «اعتبار وجوب» است و هیچ ارنری

عقالنی و تتربی جهانی تبعیت میکنند.

به وجود نمیآید مگر برای رفع نیازی ینا داشنتن عملكنردی

میرسانند؛ نه آنكه بیگاننه و متمنایز از دینن باشنند (

 .3مالزمۀ عقل و شرع در شناخت هنر و معماری
اسالمی

میفرماید« :إنت لكلت بنا یبنى وبال على صایبه یوم القیامۀ ،إلتنا
ما ال بد منه»؛ هر بنایى که ساخته شود ،براى صایب خنود در

نتیته رسیدیم که یكمت متعالیه اسالمی در مقایسه بنا سنایر

نینناز ( .)Tabarsi 1991همچنننین در روایننات آمننده اسننت:

رویكردهای شناخت ،بستر مناسب تری را برای فهم و بررسی

"خانهای را نسازید که در آن سنكونت نمنیکنیند" (

هنر و معماری اسالمی فراهم منیآورد .از طنرف دیگنر ،هنر

 .)2006, 48به نظنر منیرسند کنه فهنم صنحیح از معمناری

یكمت نظری ،ینك یكمنت عملنی نظینر اخنال  ،اقتصناد،

اسالمی ،درگرو تغییر اساسی در نگاه به یكمت عملی اسنالم

سیاست و  ...را به همراه دارد و بدون جهانسازی یا یكمنت

و تولید دانشی با انگارههای اسالمی اسنت؛ زینرا اینن داننش

عملی ،تنها متموعهای از مفناهیم تتریندی و خشنك ،بنیش

اسالمی است که بنایی را اسالمی خواهد کنرد ننه عكن

آن؛

نیسننت ( .)Javadi Amoli 2007bیكمننت عملننی اسننالم،

یعنی با تأکید بر ظواهر شرعی ،هرچند ممكنن اسنت فضنای

متموعهای جامع ،کامنل ،مترقنی و قابنل انطبنا بنا شنرای

غالب و جو یاکم بر معماری ،اسنالمی شنود ،امنا نمنیتنوان

تناریخی ،زمنانی و مكننانی گونناگون اسننت و در زمیننههننای

معماری را اسالمی کرد .معماری اسالمی برای خلق یك بنای

Koleini
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با بررسی بنیانهای شناختشناسی در بخش اول مقاله ،به این

روز قیامت وبالى خواهد بود مگر سناختمانى باشند بنهانندازۀ
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( .)Ansari and Diba 1995, 398در اینن زمیننه پینامبر(ص)
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أنزله اهلل» است ،عقل برهانی که محصول آن علنم اسنت نینز،

مختلف زندگی انسان ،اعنم از عقیندتی ،رفتناری ،اجتمناعی،

اسالمی ،به تعاریف نظری بیرمنر از یكمنت ایتینار نندارد،

بدون تعقل و وینیشناسنی (مالزمنۀ عقنل و شنرع) امكنان

بلكه به تعاریف عملیاتی از آن نیازمند اسنت .یعننی معمناری

نخواهد داشت ( ،)Javadi Amoli 2011زیرا بر اسا

اسالمی به تعیین و تشخیص ابعاد یكمت و سنپ  ،تعینین و

نظری یا تتربی ،یك یا معدودی معرتف (مثل اعتقاد به خداوند

تصریح زیر بُعدها یا مؤلفهها و درنهاینت ،شنناخت سناختار و

یا اقامه نماز) ،نمیتواند طبیعت چندبعدی یكمت را پوشنش

بننین ابعنناد یكمننت ،نیازمننند اسننت.

دهد و بهخوبی آن را بازنمایی کند .از طرف دیگر همۀ واقعیتِ

بهعبارتدیگر ،باید از توصیف سادۀ یكمت فراتر رفنت و بنا

یكمت را نمیتوان از طریق روشهای تتربی ،به دست آورد.

یك طرح تبیینی ،ارتبا علتی مینان ابعناد یكمنت را مشنخص

معماری برخاسته از چنین دانشی ،چون عقل و شرع را درهنم

کرد .در این راستا ،مشكل اصلی ،تعنداد ،ماهینت و چگنونگی

میتند و بدون سوگیریهای متعصبانه از رمرات هر دو ،توأمان

مشخص کردن این ابعاد ،است .بدیهی است که برطرف کردن

بهره میبرد و هیچگاه از طرینق عندالت منحنرف نمنیشنود،

این معضل ،فقه مقارن و اصول توانمند جهانی را منیطلبند و

شایستۀ اتصاف به صفت دینی و اسالمی خواهد بود.

چگننونگی روابنن

استدالل

فهم هنر و معماری میتواند در گسترۀ وسیعی تحقق پذیرد.

یتیت عقل و مالزمه بین علم و دین را مطرح کرد و معتقد

در بخش اول مقاله ،این طینف معننایی از دوران تفردگنرای

به این شد که اگر عقل یتت دینی اسنت و یكنم دینن را
محصننوالت عقلننی نیننز مطالننب دیننی را

چندمعنایی در عصر تشتتگرای پستمدرنیسم انتامید .هنر

میرسنانند و نمنیتواننند بیگاننه و متمنایز از دینن باشنند.

یك از این بنیانها به دلیل اعتباربخشی به پنارهای از عوامنل

همچنین بینان داشنت کنه فهنم صنحیح از هننر و معمناری

در یوزههای هستیشناسی ،معرفتشناسی و روششناسی و

اسالمی ،درگرو تغییر اساسنی در نگناه بنه یكمنت عملنی

بهره گینری انحصناری از ابزارهنای معرفتنی ،دسنتاوردهای

اسالم و تولید دانشی با انگاره هنای اسنالمی اسنت .بندیهی

متفاوت و اییاناً متناقضی را بنه ارمغنان منیآورنند .امنا در

است مرتفع کردن این معضل ،فقه مقنارن و اصنول توانمنند

بستر «یكمت متعالیه اسالم» ،به دلیل اینكنه شنناخت را در

جهانی را میطلبد و بدون تعقنل و وینی شناسنی (مالزمنۀ

یك ابزار ،منحصر نمیکند و دسنتاورد آنهنا را بنرای درک

عقل و شرع) امكان نخواهند داشنت .معمناری برخاسنته از

مراتب وجود در طول یكدیگر ،ضروری میداند دستیابی بنه

چنین دانشی ،چون عقل و شنرع را درهنممنیتنند و بندون

فهم هنر و معماری بهصورت جامعتری میسر اسنت .بخنش

سوگیری های متعصبانه ،از رمنرات هنر دو بهنره منیبنرد و

دوم مقاله ،پاسخ به اینن سنؤال را بنه خنود اختصناص داد:

هیچگاه از طریق عدالت منحرف نمیشود ،شایسنتۀ اتصناف

جهت فهم هنر و معماری اسالمی تا چه ید باید بنه داننش

به صفت دینی و اسالمی خواهد بود .الزم به ذکر اسنت کنه

جهانی (علم و عقل) و تا چه میزان بر راهكارهای مبتنی بنر

کاربردی کردن این رویكنرد در مباین

معمناری اسنالمی،

جهانبینی و آموزههای اسالمی(دین و ویی) اتكا کرد؟ اینن

نیازمند توجه و تالش بیشتر از سوی معماران و اندیشمندان

مقاله در پاسخ به این سؤال ،با اسنتناد بنر آینات و رواینات،

در این زمینه است.

 .0این مقاله مستخرر از رسالۀ دکتری خانم اشرف السادات میرفخرائی تحت عنوان«واکاوی عوامنل منؤرر بنر رفتارهنای دیننی در
مساجد تبریز» است که در دانشگاه هنر اسالمی تبریز انتامشده است.
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