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Although globalization refers to the global scale, as in
contrast to the local/cultural dimension, it is subject
to cross-cultural interaction. Hence, globalization requires global thinking based on universal concepts
which allow for cross-cultural dialogue and understanding. The interaction between regional thoughts
is a sine qua non of global thinking and it requires the
extension of thinking from the local to the global
scale. At this larger scale, there is no way of avoiding
encounters and dialogues with others. Although dialogue is made possible via language and translation,
agreement would be impossible without shared concepts and mentalities. Thinking and speaking about
Islamic architecture is not an exception either.
Speaking of Islamic art and architecture at the global
scale is associated with certain challenges. One important challenge is the misunderstandings surrounding the meanings of these terms. The greater
portion of these misunderstandings is rooted in Oriental studies. On the one hand, the debates on such
terms inside the Islamic world are subject to implied
assumptions that may not be acceptable to the outsiders. On the other hand, both architecture and Islam are complex and controversial concepts, giving
rise to disagreements among experts. In addition, the
cultural aspects of these concepts, as rooted in their
nature, pose the challenge of cultural relativity, which
is an obstacle to mutual understanding at the global
scale. It is no surprise, then, that the concept of Islamic architecture is misunderstood in global dialogues. Considering all this, if these terms are to be
discussed and thought globally, such barriers must be
overcome. To have a global dialogue about Islamic ar-

chitecture, it is necessary to rethink its constituent elements, i.e., Islam and architecture, in a more profound and rational way. One way to rethink a concept
is to consider its dictionary definition(s) so as to better
understand the meanings that it conveys. On the one
hand, language is a cultural phenomenon which
serves as the main medium of intra- and inter-cultural
communication; so, a comparative, cross-cultural, linguistic study can help us better understand a concept.
On the other hand, definitions prepare the ground for
collective agreement on a concept among the experts
in a field of study and, thus, help us overcome the
limits of cultural relativity. Therefore, exploring the
definitions provided for religion and architecture
would facilitate the feasibility of studying the relationship between these two concepts and, as a result, discussing Islamic architecture. Relaying on a rational
definition of religion according to Islamic wisdom, the
present study addresses the literal/lexical definitions
of architecture. Religion is defined as a coherent system of beliefs, morals and practical principles that
shape an individual’s lifestyle. Based on this definition, we explore and compare the literal definitions of
“architect” and “architecture” in both English and
Persian lexicons: An “architect” lives a life of serving
other people’s lives and “architecture” is a theoretical-practical process whose product is livable structures for human beings. These two are not only connected to religion but they are also religious in nature.

Keywords: Globalization, dialogue, definition, religion,
architecture.
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امکان سخن از نسبت معماری و دین در عصر
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جالل محدثی  ،1هادی ندیمی
 .1دانشجوی دکتری معماری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .2استاد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،1317/2/2 :تاریخ پذیرش نهایی)1317/5/14 :

چکیده
جهانی اندیشیدن ،برای هر حوزۀ فکری ،مستلزم تعامل میان ساحت درونی اندیشه و دیگر ساحتهاای بیرونای اسات
این تعامل ،متکی بر بنیانهای اندیشۀ درونی است و در عین حال به تناسب مقیاا

تعامال بیرونای ،نیازمناد نهرواا و

اندیشۀ وسترد تری است خروج از قلمرو درونی و ورود به محیط وستردۀ بیرونی ،نیازمناد تواناایی وگتگاو و مگاهماه
است وگتگو شاید با زبان مشترک امکانپذیر باشد ،اما مگاهمه ،بر پایۀ مگاهیم و پیشفرضهای مشترک و بایناالذهاانی
امکانپذیر است
سخن وگتن و اندیشیدن دربارۀ معماری اسالمی ،در مقیا

جهانی ،از این قاعد مستثنی نیسات تممال بار مگهاوم

معماری و مگهوم اسالم ،میتواند زمینهساز مگاهمۀ بهتری در جهان امروز شود این تممل ،از روشهاای مختلگای چاون
تصاویر ذهنی ،رسانههای جمعی ،مصادیق آشنا ،امکانپذیر است از جملۀ این روشها مراجعه به تعریف اسات هاه در
این مجال ،با مراجعه به تعریف لگهی معماری ،در دو زبان فارسی و انگلیسی ،زمیناههاای ارتااام مگهاومی آن باا دیان
اسالم بررسی میشود نتیجۀ تحقیق حاهی از آن است هه این تعاریف ،معمااری را فراینادی نهاری-عملای در تعامال
انسان و هستی میدانند هه به دستاورد انسانی سازوار و متناسب با زندوی انسان میانجامد از آنجاا هاه زنادوی واقعای
انسان بر مانای نهام باور اوست ،نوع زندوی انسان ،دیندارانه است و ضرورتاً معماری و معماار ،ناه تنهاا مگااهیمی در
نسات با دین ،بلکه ماهیتاً دینیاند

واژگان کلیدی
جهانیشدن ،وگتگو ،تعریف ،دین ،معماری
* این مقاله برورفته از رسالۀ دهتری ،با عنوان «روششناسی پژوهش در نسات معمااری و دیان» باه راهنماایی آقایاان دهتار مهادی
حجت و دهتر هادی ندیمی ،در دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگا شهید بهشتی میباشد
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مقدمه
Malekian

جهانیشدن ،در هر معنایی ،مقیاسی جهانی دارد جهانیشدن در

سازندۀ مگااهیم و تحاول در ماالک آنهاسات (

فلسگه و علوم اجتماعی دارای سه معناسات معناای نخسات،

 )2003, 19‒22بازاندیشی عقالنی در مگااهیم ،باا عااور از

جهاانی

چالش تکثار و نساایت فرهنگای ،مگااهیم را جهاانشامول

«دهکدۀ جهانی» است هه رویاداد محلای در مقیاا

منتشر میشود و تمثیر میوذارد معناای دوم« ،جهاانیساازی»

میهند

است هه ارزش و معیار بومی نگی مایشاود و ارزش و معیاار

مفاهی جهانشول  ،مبنای مفاهوه در گفتگلهای جهانیاند

جهانشمول حاهم میوردد معنای سوم «تگاهم جهانی» اسات

جهانیشدن ناوزیر از رویارویی با دیگری ،در مقیا

جهاانی

هه برای پرهیاز از نازاع جهاانی برخاساته از منااف نزاعهاای

است رویارویی جهانی برای پرهیز از جنگ و نازاع ،نیازمناد

بومی ،یک هلیت واحد جهانی در اقتصاد و سیاسات پیگیاری

تگاهم در وگتوووی بینافرهنگی است وگتوووی زبانی ،باه

میشود و بومها در سایۀ آن قرار میویرند ( Malekian 2003,

واسهۀ ماهیات انساانی و فرهنگای زباان ،مساتعد چاالش در

 )11‒16مگهااوم جهااانی در براباار مگهااوم فرهنگاای – 1هااه

تگاهم است عقالنیت ،این مشترک انساانی ،را عااور از ایان

پدیااد ای بااومی و منهقااهای و متاامثر از تاااریج و جیرافیااای

چالش است تحلیل عقالنی مگاهیم مشترک – هاه تگااهم در

جوام انسانی است – قرار دارد جهانی شدن به هار معناا ،در

وگتگوی زبانی را ممکن مایهناد – زمیناهسااز دساتیابی باه

خصوص هر پدید (معماری ،دین و ) ،اندیشاه و عملای در

مگاهیم جهانشمول و حصول است از این رو واهاوی مگاهیم

مقیا

3

در معماری (بر پایاۀ مشاترهات علمای و عقلای ) و ادیاان و

و افق جهانی میطلاد

5

4

جهانی شدن ،مستلزم جهانی اندیشیدن است اندیشۀ انسان

فرهنگهای دینی (بار پایاۀ اشاتراهات و تجرباۀ تااریخی )،

برآمد از خاستگا های عقالنی یا فرهنگای اسات هار اناداز

زمینهساز جهانیاندیشی و هامورایای در وگتگاو از معمااری

معرفتهای عقالنی ،مشاترک انساانهاا باشاد ،معرفاتهاای

اسالمی در عصر جهانیشدن است

با ادیاان منحصار باه

بااا عنایاات بااه مقدمااۀ ذهرشااد  ،ایاان نوشااتار در پاای

فرهنگی ،متکثر و نسای است در قیا

بستر های محدود فرهنگی ،ادیان عقالنیتورا 2دارای ظرفیات

پاسجوویی به ایان سالال اسات هاه آیاا اصاهالح معمااری

جهااانیاندیشاای بیشااتری هسااتند ()Dehshiri 2014, 32

اسالمی ،قابلیت جهانیاندیشی و جهانیشدن دارد؟

همچنین معماری ساک بینالملل و مدعی جهاانشامولی ،در

جهانیاندیشی در باا

اصاهالح معمااری اساالمی ،باا

مواجهه با فرهنگها دچار چالش میشود از ایان رو باه نهار

چالش سوءتگاهم نسات به مگاهیم ساازندۀ آن همارا اسات

میرسد برای جهانی اندیشیدن ،رویکارد عقالنای ضاروری و

بازاندیشی عقالنی در دو مگهوم معمااری و دیان (اساالم) باا

رویکرد فرهنگی چالشآفرین است

مراجعه به تعریف واژوانی آنها ،زمینههای نسات معمااری و

جهانی اندیشیدن ،متکی بر مفااهی جهاانشاول اسات

دین (اسالم) را در قلمرو زبان ،واهاوی میهند تگاهم زبانی و

اندیشه ،متکی بر مگاهیم است مگااهیم فرهنگای نساات باه

عقالنی بر سار چناین نسااتی ،امکاان اندیشایدن و وگتگاوی

مگاااهیم عقالناای ،همتاار قابلیاات جهااانیشاادن دارنااد

جهانی در با

معماری اسالمی را فراهم میآورد و زمینهسااز

جهانیاندیشی ،نیازمند بازاندیشای در عناصار و مللگاههاای

ورود آن به عرصۀ جهانیشدن است

42
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امکان سخن از نسبت معماری و دین در عصر جهانی شدن

 .1معماری اسالمی ،جهانیاندیشی و چالش مفاهمۀ

9

فرهنگی

ترهی  ،ماالیی و در وساترۀ جهاان اساالم ،باا ایان چاالش

جهانیاندیشی در باب معواری اساممی باا لااسو سال تفاه

فرهنگی روباهرو بالد اسات وگاتوواو در باا
اسالمی ،در مقیا

چالشزاست  8وگتووو میان زبانهای عربای ،فارسای ،اردو،

معمااری

11

روبهروست در وسترۀ جهانی نیز بهار ویاری از زباانهاای
بینالمللی (متعلق به هشورهای غیراسالمی) مشکالت خااص
11

جهانی ،به واسهۀ ماهیت فرهنگی معماری

خود را دارد آیا در اصاهالح معمااری اساالمی ،منهاور از

و دین ،میتواند دچاار ساوءتگاهم شاود ساخن از معمااری

معماااری همااان « »architectureو اسااالم همااان دیاان یااا

اسالمی در جهان اسالم ،میراث ادبیات شار شناساانۀ غار

« »religionاست؟ تلقایهاا و رویکردهاای نهاری در حاوزۀ

است نسال اول ایان ادبیاات ،باا رویکارد باساتانشناسای و

معماری و دین را نیز باید به چاالش فاو افازود  12در نگاا

تاریجنگاری و در امتداد سانت شار شناسای غربیاان باود و

نخست ،زبان همچون مانعی است هاه از آن وزیاری نیسات؛

معماری اسالمی را در نسات با تاریج ،حکومت و جیرافیاای

آواهی از ماهیت زبان و تحلیل مگاهیم در آن ،این ماان را باه

اسالمی میفهمید اولگ ورابار در مقام نقهۀ عهف ،باا توجاه

فرصتی برای تگاهم تادیل میهند

به اسالم و تمرهاز بار بعاد هالاادی ،آغاازور نسال دوم ایان
ادبیات شد پس از او ،دو جریاان ،یکای در امتاداد او در پای

 .2زبان ،تعریف و تفاهم

اصالح سنت شر شناسی و دیگری منتقد این سنت و در پای

زبان یکی از ساحتهای وجلد و دریچاۀ شاناتت اسات هار

معنای معماری اسالمی ،به وجود آمد ()Imani 2006, 86‒91

پدید میتواناد دارای ساه سااحت وجاود (زباانی ،ذهنای و

علیرغم این بازنگریها ،مگاهیم این ادبیاات هناوز وابساته باه

خارجی) باشد مگاهیم ،صورتهای ذهنی حاصل از شاناخت

خاستگا های فرهنگی اندیشه صاحبنهران این حوز است

پدید هاای ذهنای یاا خاارجی هساتند هاه باه هماک الگاا

یکی از لاسوهای جهانیاندیشی در باب معواری اسممی،

اندیشید و منتقل میشوند ( )Khanda 2010, 31‒32با توجه

سل تفاه در باب اسمم و معواری است اندیشه و وگاتوواو

به تناظر این سه ساحت ،تممل بر روی وجود زبانی پدید  ،هه

در بااا معماااری و دیاان اسااالم ،ماایتوانااد بااا سااوءتگاهم

دال باار دیگاار ساااحات وجااود اساات ،در شااناخت هلیاات

بینافرهنگی همرا باشد هیلن براند این سوءتگاهم را – هه در

وجااودیشااان راهگشاساات زبااان ،از هسااتیشناساای و

به اسالم ریشه دارد« – 6دام بیگاانگی» مایناماد و

معرفتشناسی انسان خار میدهد و بر پایۀ فهم ذهنی عینی از

برای آن آسیبهایی را برمیشمارد (‒Hillenbrand 1994, 10

جهان است؛ در عاین حاال ،هار زباان ،جهاان خاارج را باه

 )12این آسیبها – به واسهۀ شاخصههای فرهنگی معمااری

وونهای متگاوت با سایر زبانها برش مایزناد (

Trask 1995,

(همچون اقلیم ،آدا ورسوم و رفتار ،فنون و مصالح و سااز ،

 )96‒99مهالعۀ تهایقی زبان ،در هنار شناخت تگاوتهاا ،باه

ساختار اجتماعی ،عناصر و انادامهاای سااختمانی ،مگااهیم و

زمینههای مشترک فهم انسانی از چیزها را نماست 13تممال در

حتی الگوهای ذهنی و شناختی) – میتوانند در معمااری نیاز

وجود زباانی معمااری و اساالم ،هام باه داللات مگهاومی و

منجر به سوءتگاهم شوند؛ حتی برخی این سوءتگاهم معمارانه

مصداقی آنها و هم به فهم فرهنگای از ایان دو ،را مایبارد

را دستاورد غگلت از پیوند معماری و فرهنگ دینای ،و توجاه

یکی از را های این تممل ،مراجعه به تعاریف زبانی است

نگا غر

به بسترهای فرهنگی را مان باروز آن مایدانناد (
)1972

Rapoport

7

تعریف ،فرصتی زبانی برای بازاندیشی در مفاهی و تحلیال

آنهاست .تعریاف شناسااندن یاک چیاز مجهاول باه هماک

زبان یکی از علامل سل تفاه بینافرهنگی است در عرصۀ

چیز(های) معلوم است هه بسته باه سااحت وجاودی زباانی،

معماری اسالمی به زباان و مگااهیم

Khandan 2010,

جهانی ،وگتووو در با

مشترک نیاز دارد ،اماا تکثار فرهنگای -زباانی ،در ایان زمیناه

ذهناای و خااارجی ،انااواع مختلگاای دارد (

63؛ )Montazeri Moghaddam 2006, 72تعریاف در بعااد
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منهقی ،ابزار تحلیل مگاهیم است 14و در بعد هاارهردی ،ابازار

به خدای یگانه و تسلیم فرماان او باودن اسات (

تگاهم نهری اهالی یک دانش  15تعریف بار دو ناوع لگهای و

2007, 25‒28؛  )Tabatabai 2008, 31‒34همچنین در نهار

حقیقی است تعریف لگهای ،از را داللات زباانی و تعریاف

(آیت ا ) جوادی آملی دین مجموعۀ عقاید ،اخال و قاوانین

حقیقی از را معرفات باه چیساتی ،آن چیاز را مایشناسااند

برای ادار و پرورش فرد و جامعۀ انسانی است دین میتواند

( )Khandan 2010, 64‒65تعریااف ،فرصاات بازاندیشاای

در نتیجۀ ضرورتها و نیازها از منشم انسانی صادر شد باشاد

تحلیلی در مگاهیم «معماری» و «دین» است

یا پیامی با منشم الهی باشد هه از طریق وحی در اختیار انساان

Tabatabai

مراجعه به تعاریف معواری و دیا ااسامم  ،زمیناهسااز

قارار ورفتااه اساات (Javadi Amoli 2011, 26‒27؛ Javadi

بازاندیشی در معواری اسممی است .دین و معماری ،مگاهیمی

 )Amoli 1999, 112این تعاریف ،بر مصاادیق دینای زیاادی،

پیچید و دارای ابعاد فرهنگیاند؛ بناابراین تعااریف متعادد و

قابل تهایقاند و بنابراین بهمثابۀ تعریگی عقالنی و قابالتگااهم

متنوعی از آنها وجود دارد هاه بروزیادن تعریگای منتخاب را

در وگتوووی جهانی ،انتخا

میشوند رویارویی ایان فهام

دشوار میهند  16تعریف ارائهشد از این دو هر چه عقالنیتار

از دین با تعاریف معماری ،میتواند زمینههای نساات ایان دو

باشد ،به تگاهم در وگتووو نزدیکتار خواهاد باود در ایان

را روشن نماید

17

مقاله ،از میان انواع تعاریف دین ،تعریگی با رویکرد اسالمی

و عقالنی ،مانا قرار داد میشود تا مجال تحلیل برای تعاریف

 .3تعریف معماری در واژهنامهها

معماری فراهم شود با محدود هردن دامناۀ وساتردۀ تعااریف

از میان تعاریف متنلع برای مفهالم ییچیادۀ معوااری ،تعریاف

معماری به تعاریف لگهی معماری در واژ نامههاا ،زمیناههاای

«سفظی -معجوی» ،بررسی میشلد به تناسب فهمهاای مختلاف

نسات ادعاشد میان معمااری و دیان در اصاهالح «معمااری

از معماری ،تعاریف مختلگای از آن وجاود دارد ماروری بار

اسالمی» ،تحلیل و بررسی میشود باید توجه داشت هه بساته

مناب نهری معماری ،وونههای متناوعی از تعااریف معمااری

به نوع تعریف انتخا شد  ،نتاای تحلیال نساات معمااری و

(لگهی ،واژ شناختی ،دایر ًالمعاارفی ،معناشاناختی ،مصاداقی،

دین متگاوت خواهد بود لذا هدف این مقاله حکم باه نساات

منهقای -ماااهوی ،منهقاای -علای ،مگهااومی و  )18بااه دساات

معماری و دین (اسالم) نیست ،بلکه بازاندیشی در این مگاهیم

میدهد در این مقاله ،تعاریف مُعجَمی 19هه یکی از وونههای

برای امکانسنجی قابلیت وگتووو در مقیا

جهانی است

تعریف لگهی است بررسای مایشاوند تعریاف معجمای در

در عقمنیت اسممی ،دی مبنای نظری -عولی زندگی انسان

منابعی همچون لیتنامه ،فرهنگنامه و دانشنامه یافت مایشاود

است .حکمت اسالمی ،ارائههنندۀ تعریگی از دین (اساالم) بار

واازارش بررساای مااوردی « »architectو « »architectureدر

پایۀ عقالنیت مشترک انسانی است در این مقاله ،تعریف دین

واژ نامههاای انگلیسای « »Merriam-Websterو «»Longman

نزد دو حکیم معاصر اسالمی( ،عالماه) ساید محماد حساین

و واژ های «معمار» و «معماری» در لیتناماۀ دهخادا ،فرهناگ

طااطاایی و (آیت ا ) عاادا جاوادی آملای ،انتخاا

شاد

است در نگا (عالمه) طااطاایی ،دین در معنای عام ،برناماه و

21

معین و فرهنگناماۀ معمااری ایاران ،مراجعاه در دو معناای
عمومی و تخصصی ،در ادامه میآید

روش زندوی است هه بر اصاولی اعتقاادی در باا انساان و
هستی استوار است و به مقاررات متناساب باا آن در زنادوی

Architecture .1-3

عمل میشود؛ در همین نهروا دین در معنای خاص و الهای،

معواری در معنای عولمی ،اسوی است که بر سازواری دالسات

یک سلسله عقاید و دستورهای عملای و اخالقای اسات هاه

میکند معماری هم بر دساتاورد محساو

و حاصال نهاایی

پیااماران از طارف خداونااد بارای راهنمااایی و هادایت بشاار

یک عمل هوشیارانه و فکرشد داللت دارد و هم بر هیگیات

آورد اند؛ پس میتوان وگت «اسالم» ،دینی بار اساا
44

│

اعتقااد
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22

انسجام و سازواری در یک شکل و سااختار هاه مایتواناد
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امکان سخن از نسبت معماری و دین در عصر جهانی شدن

صورت وصگی نیز پیدا هناد  23همچناین معمااری در معناای

.2-3

«ساختار یک چیز» ،24بر هیگیت یک سامانه و نحوۀ هارهرد آن

معوار در معنای عولمی ،کسی اسات کاه طراحای و راهباری

داللت میهند؛ ماثالً معمااری دی ان ای ( )DNAیاا معمااری

برنامه ،تصوی یا کاری را برعهد دارد؛ 34هوچنی بنیانگذار یک

هامپیوتر  25از این رو معماری ،هم جنااهای ایساتا دارد و هام

اید را معوار آن مینامند  35طراحی و راهاری ،از یکساو بار

جناهای پویا هه ناظر بر حیات هاارهردی (طایعای مصانوعی)

پایۀ فهم معنادار از ساختار و هلیت هدفمند سامانه و از ساوی

چیزهاست اسم مصدر معماری ،بر نگس هُنش و رفتار انسان

دیگر بر مهارتهای هماهنگی و مادیریت متکای اسات نازد

غیرانسان داللت میهند هه به دستاوردهایی با هیگیت معمارانه

طراح و راهار ،شاناخت نهاری از وجودهاا و سااختارها بار

منجر میشود  26معماری در معنای عماومی ،در پیوناد باا دو

مهااارت عملاای ،اولویاات دارد؛ از ایاان رو معمااار ماایتوانااد

مگهوم اصلی ساختار 27و سامانه 28است و با مگااهیم سااختن،

هارهای عملی مرباوم باه تصامیم و برناماه و هاار را – هاه

فرایند ،دستاورد ،انتهام ،شکل و شکل ورفتن رابهه دارد ایان

دیگران انجام میدهند – راهاری هند

Architect

ساختار ( )structureو سامانه ( ،)systemبه طاور طایعای یاا

معوار در معنای تخصصی ،کسی است که ییشۀ او طراحی

انسانی به وجود میآید و با ساختن ( )constructionدر پیوند

ساتتوان و نظارت و را نوایی بر سااتت آن اسات  36معناای

این ساختن ،طی یک فرایند ،باه دساتاورد ( product /

تخصصی معمار ،بر مصدا مشخصی از معنای عمومی معمار

 )workمنجاار ماایشااود؛ دسااتاورد ذهناای عیناای ،بااه نحااوی

داللت دارد معمار ،بنیانگذار ایدۀ ساختمان و طاراح و ساپس

انتهامیافته ( )organizedاست هاه باه صاورت یاک هیگیات

راهار فرایند تحقق آن است ساختمان ،تصمیمی است هاه در

سَ ااکی یااا روششااناختی ( )method/styleقاباال تشااخی

برنامۀ طراحای ،تادوین و در برناماۀ عملای سااختن ،محقاق

است در مجماوع ،وجاود ذهنای معمااری ،هلیتای مناتهم و

میشود برنامۀ طراحی یا ساخت ،همان سامانۀ هدفمند ذهنای

معنادار است هه سامانه را در راستای هدفش ،آنچناان نهام و

است هه در قالب دستاوردش ،ساختار معنادار عینی مایشاود

نَسَق میبخشاد هاه مایتواناد در صاورت عینای محصاولی

معمار ،حرفهمندی است هه دارای دانش -مهاارت الزم بارای

است

نهامیافته ،شکل محسو

( )formبیابد

29

راهاری فرایناد نهاری -عملای سااختن (ساکونتگا انساانی)

معواری در معنای تخصصی ،سَبک و /یا طراحی بنا 03اسات

است

معماری از یکسو به هنار ،علام و عمال طراحای و سااختن

تعریف واژۀ معماری و معمار در واژ ناماههاای انگلیسای،

ساختارهای قابلسکونت 31و از سوی دیگر به شیو یا سَااک

بر مگهوم ساختار و سامانه و فرایندهای نهری -عملای مربوطاه

بنا 32داللات دارد معمااری در معناای تخصصای ،پیوساتاری

داللت دارد هه به صورت ذهنی -عینی ،نزد معماار ،بنیانگاذاری

نهری -عملی و ذهنی -عینی است هه توسط انسان و در بُعاد

و سپس راهااری مایشاود در زباان فارسای ،داللات واژواان

محسو

ظهور پیدا میهند معماری در معنای تخصصای ،در

معماری و معمار ،بر چیز دیگری است هه در ادامه خواهد آمد

ارتاام با مگاهیم مهم طراحی و ساختن و پیوسته به هنر ،علم،
عمل ،ساختار و سکونت است معماری بر پایۀ دانش انساان،

 .3-3معماری

در فرایند ذهنی -عینی طراحی شکل مایویارد و ساپس نازد

معمار واژ ای عربی است 37هه به زبان فارسی وارد شاد و از

مخاطاان تخصصی و در خوانشی سااکشناساانه ،بازشاناخته

افزودن یاء نسات حاصل مصدر به آن ،واژۀ فارسی معمااری،

ماایشااود تعریااف تخصصاای معماااری ،محاادود بااه حااوزۀ

به دست آمد است با توجه به این نکته ،برای تحلیل مگهاوم

و هالااادی «بَنااا» اساات 33،امااا همااین دسااتاورد

معمار و معماری در زبان فارسای (فاارا از ریشاهشناسای در

محسااو

38

انسانساخت نیاز باه هار دو جنااۀ نهاری (داناش) و عملای

زبان عربی ) بایاد در برابارهاای فارسای آن در واژ ناماههاا

(مهارت) در انسان هماسته است

درنگ هرد
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معواری در معنای عولمی بر آباادبلدن و آباادکردن لیازی

 .4-3معمار

دالساات دارد .معماااری ،براباار عمااارت ،آبااادانی ،آبااادی و

معوار در معنای عولمی ،کسی است که لیزها را آباد میکناد

آبادسازی آمد است (Moin 1992؛  )Dehkhoda 1994هه بار

معمار ،عمارتهنند  ،تعمیرهنند  ،آبادانیهنناد اسات (

Moin

هیگیت و عمل ،هر دو ،داللت دارد آبادی یا آواتای ،در برابار

)1992؛ معمار ،صییۀ ماالیه است و بار ماردی بسایارعمارت،

آباادی همچناین

آنکه عمارت هند و موجب رونق و تعالی واردد ،داللات دارد

ویرانی است و آباد ،در برابر ویران و خرا

به مجاز ،بر «جای آباد» نیز داللت میهناد هاه هام باه منازل

( )Dehkhoda 1994ماالیۀ موجود در این واژ  ،بر شخ

یاا

و ویا و هم به جایی هه اهالی زیااد دارد و «بسایار

هیگیت عمل او داللت دارد در هر دو صورت ،معماار داللات

مردم» است وگته میشود ( )Dehkhoda 1994, 14‒15آبادی

بر انسانی دارد هه در ایجاد سامان و آبادی بر دیگار انساانهاا

جایی است هه وروهی ورد آماد و هشاتزار ،آ  ،درخات و

برتری دارد؛ این برتری هه در این تعاریف ،بیشتر جناۀ عملای

وسایل زیست برای خود فراهم هنند؛ اصاهالحی جیرافیاایی

دارد ،نمیتواند بدون داشتن درک درساتی از آباادی متناساب

است به معنی زیستگا دایمی یا موقتی وروهای از ماردم ،باه

با یک چیز ،صورت پذیرد

بسیار آ

ویااژ در مناااطق روسااتایی ()Beheshti & Qayyumi 2009

معوار در معنای تخصصی ،فردِ دانا به فراینادهاای سااتت

آبادی در معنای عمومی ،فراتار از جاای ،بیاانگر هیگیات هار

بناست .معمار ،بنا و هسی است هه طرح و نقشۀ ساختمانی را

چیزی (از جمله جاندار یاا انساان) اسات :تندرسات ،ساالم،

هشد و در بنای آن مراقات هند ()Moin 1992؛ مااشر بناایی و

بیوزند؛ خوش و خو ؛ مرفه؛ بساز ،بسامان ،مانهم ،مرتاب،

دانای به علم بنایی هه به استاد بنا دستورالعمل میدهد ،اساتاد

آراسته ،منتسق؛ توانگر ،پرمایه؛ تمامسالح؛ روا؛ مجری؛ بروناق

و مهتر بنایان و هسی اسات هاه در امار سااختمان اطالعاات

()Dehkhoda 1994, 14‒15

تجربی بسیار دارد و نقشه و طرح ساختمان تهیه هناد و چناد

معواری در معنای تخصصی ،بر آبادبلدن و آبادکردن محای

بناا ،باا مراقات و نهاارت او هاار هنناد ()Dehkhoda 1994

زندگی انسان ،به کوک دانو و مهاارت انساانی دالسات دارد.

معمار ،دانایی است هه جنس دانش او ،عملی یاا معهاوف باه

Dehkhoda

عمل است این دانش ،شامل فرایناد سااختن (از طراحای تاا

 )1994همچنین معماری ،داناش و هنار طراحای و احاداث

راهاری و نهارت) است معمار در معنای تخصصای فارسای،

ساختمان؛ یکی از شاخههای مهندسی باا موضاوع طراحای و

از معنای عمومی آباادور ،فاصاله ورفتاه و باه «ساازندۀ بَناا»

احداث ساختمان؛ ساک و روش طراحی و ساخت بناهاسات

نزدیک شد است وویی معمار ،فارا از دغدغاۀ آباادی ،هار

(Beheshti & Qayyumi 2009؛  )Moin 1992هاار چنااد

بنایی را طراحی و نهارت بر ساخت میهناد ورچاه طراحای

معماری در معنای تخصصی از معنای «آبادی» فاصله میویرد،

متکی بر شناخت نهری است ،این تعریف به تجربۀ عملی آن

همچنان به معنای «آباد هردن» جاای و زماین نزدیاک اسات:

اهتگا هرد است

معماری ،عمل و علم بنایی و شیل معمار است (

مناسب هردن جایی برای سکونت با احداث سااختمان در آن
و ایجااد تساهیالت زنادوی ()Beheshti & Qayyumi 2009

 .5-3جمعبندی تعاریف

همچنین آباد به معنای «سالمت» ،در معنای تخصصی ،حااهی

تعاریف واژ های معوار و معواری در زبان انگلیسی و فارسای،

از بی عیب و نقا

باودن بناا ،سااختمان و مانناد آن اسات

تفاوتها و شباهتهای معنایی دارند که تحلیل آنهاا باه فها

( )Beheshti & Qayyumi 2009معنای تخصصی معماری در

بهتر معواری کوک میکند .در واژواان بررسایشاد  ،مگهاوم

امتداد مگهوم آبادی و سالمت ،بر فراینادهاای نهاری -عملای

معماری در زبان انگلیسی بیش از زبان فارسی ،انسجام معنایی

انسان ،در ارتاام با طراحای و سااخت بناا داللات دارد و باا

دارد معانی عمومی و تخصصای معماار و معمااری در زباان

مگاهیم سکونت و زندوی انسان پیوند میخورد

فارسای ،هماهناگ نیسااتند (آباادی بناایی)؛ باه ویاژ معااانی
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امکان سخن از نسبت معماری و دین در عصر جهانی شدن

تخصصی فارسی هاه دال بار سااختوسااز هماابیش سانتی

تصرف انسان در هستی ،ساختاری متشخ

هستند و معانی اماروزین دانشاگاهی و حرفاهای را پشاتیاانی

به دست میدهد دانش و حرفه و مهاارت معمااری ،هام باه

نمیهنند؛ حال آنکه در زبان انگلیسی ،دال بر مگااهیم سااختار

شناخت انسان و برنامۀ زنادوی فاردی و اجتمااعی و مگهاوم

و سامانه و فرایند نهری -عملای تحقاق آنهاا هساتند هاه بار

سکونت او ،و هم به شناخت هستی و تصرف در آن هه طای

مصدا ذهنی عینی سااختمان نیاز داللات دارد تعااریف در

فرایند نهری -عملی طراحی و ساخت روی میدهاد ،وابساته

زبان انگلیسی ،واق بینانه ،ناظر به هستها ( )factsو باه زباان

است نحوۀ بودن انسان در هستی ،بخش مهمی از آموز هاای

علم ) (scienceنزدیکترناد؛ در حاالی هاه در زباان فارسای،

ادیان است 42و ماانی معماری در هنر ،علم و عمل را از خاود

دارای بااار عاااطگی ،ناااظر باار ارزشهااا ( )valuesو دال باار

متمثر میهند  43مگهومی همچون طراحی هاه پال میاان نهار-

مهلوبیتاند با نهر به تعریف منتخب از دین ،مگاهیم معمار و

عمل و ذهن -عین معمار اسات ،باا مگااهیم معرفاتشناساانۀ

معماری در هر دو زباان انگلیسای و فارسای ،زمیناههاایی در

ادراک ،تصور ،الهام و عاالم خیاال ارتااام دارد هاه در ادیاان
سوابق نهری جدی و متنوعی دارد

نسات با دین دارند هه در ادامه بررسی میشوند

و قابالساکونت
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تعریف عولمی و تخصصی معوار نیاز در ییلناد باا دیا

 .4نسبت تعاریف معماری /معمار با تعریف دین

است معنای عمومی معمار در نگاهی واق ورا ،صاحب اید

تعریف معوااری ،در هار دو معناای عوالمی و تخصصای ،در

و راهاار برناماۀ تحقاق آن ،و در نگااهی هماالوارا ،بساایار

ارتباط جدی با تعریف دی است معنای عمومی معمااری ،در

آبادهنند است از یکسو هر اید برآمد از شناخت نهاری

نگاهی واق ورا ،دال بر سازواری و در نگااهی هماالوارا دال

است؛ از این رو اید  -برنامۀ معمار ،در منهومۀ اید  -برناماۀ

بر آبادی است از یکسو معناداری ساختار ،هدفمندی سامانه،

بزرگتری قارار مایویارد و تحقاق ایاد  ،یعنای تحقاق آن

سازواری و عدم تعارض درونی آن ،نیازمناد ناوعی

شناخت نهری در واقعیت عملی؛ هه همان زندوی است هاه

ارزش -داوری است از دیگرسو آبادی یک چیز ،در نسات باا

در تعریف دین آمد  45از سوی دیگر بسیار آبادهردن چیزها،

ذات آن است و بر وجود و حیاات بهیناه و ساالم آن داللات

هم نیازمند نگرش ارزشی به هساتی بار پایاۀ دوواناۀ آبااد

تشخی

دارد و از شکوفایی وجودی آن حکایت میهناد معمااری در
این معنا ،نوعی داوری میان وض موجود و صاورت مهلاو

46
خرا است – هه نمیتواند صرفاً برآمد از تجربه باشد –
و هم نیازمند دلیل و ارادۀ منجر به عمل ،همساو باا نگارش

است و دارای بار ارزشی اسات هار دو مگهاوم ساازواری و

ارزشی است 47هه همان زندوی دینداراناه اسات معماار در

آبادی متکی بر یک هساتیشناسای 39و برآماد از دیان – در

معنای تخصصی ،حرفهمند دانا و مااهر ،در خادمت جامعاۀ

41
مقام دستگا نهاری توضایحدهنادۀ هساتی بارای انساان –
هستند همچنین معناای عماومی معمااری ،دال بار دساتاورد

48

معمار ،طی فرایندهای معمارانه ،با خود ،دیگاران و طایعات

اندیشه-هُنش انسان و ناظر بر نسات نهار -عمال اسات؛ هاه

در ارتاام است تنهیم این روابط بر عهدۀ دین است؛ چیزی

41

حرفاه

اساساً ماتنی بر دین به معنای برناماۀ زنادوی انساان اسات

معماری در معنای تخصصی ،هنر ،علم و عملی اسات هاه باا

انسانی و در تعامل با عقایاد ،اخاال و قاوانین آن اسات

هه در جوام سنتی ،به ظهور فتوتناماههاا در آدا
انجامید

نتیجهگیری
ادبیات معماری اسالمی ،برای ورود باه عرصاۀ جهاانی ،بایاد

بتواند بر پایۀ تگاهم جهانشمول ،وارد وگتووو شود هار دو
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مگهوم معماری و اسالم ،در بستر تنوع فرهنگی ،نسای و قابال

بررسیشد هرچند جاام و ماان نیساتند ،امکاان تحلیال در

سااوءتگاهم بینااافرهنگی ماایشااوند مگاااهیم در فرهنااگهااای

نسااات معماااری و دیاان را فااراهم ماایهننااد «معماااری» در

مختلف ،تگاوت شاااهتهاایی باا هام دارناد هاه در تهایاق

واژ نامههای فارسی ،مگهومی وسی  ،ارزشی و نزدیک به دیان

زبانشناسانه ،آشکارتر میوردند مهالعات فرهنگی (از جملاه

است؛ اما باید به تعاریف تخصصی معماری نزدیاکتار شاود

در حوزۀ زباان) ،ماادامی هاه بتواناد را باه تگااهم بگشااید،

تا بتواند بهتر بر «معماری اسالمی» داللت ذهنی عینای نمایاد

پشتیاان وگتمان جهانی است؛ در غیار ایان صاورت ،تعلقاات

معماری در واژ نامههای انگلیسی ،مگهاومی ساکوالر ،علمای،

فرهنگی ،در جهاانی اندیشایدن ناهارآماد اسات مراجعاه باه

محدود و بیتوجه به انسان و دیان اسات هاه در داللات بار

تعاریف معماری و دین در زبان فرهنگها و تحلیال مگهاومی

مگهوم « »Islamic Architectureهارا نیسات اماا در مجماوع،

آنها ،فرصتی برای بازاندیشی عقالنی و زمینهسااز تگااهم در

این تعاریف ،معمااری را فراینادی نهاری -عملای در تعامال

معماری اسالمی ،در مقیا

با

جهانی است

انسان و هساتی مایدانناد هاه باه دساتاورد انساانی ساازوار

در این مقاله تعریگی از دین هه عقالنی و شامل مصاادیق

(ساختمان) و متناسب با زندوی انسان میانجامد از آنجاا هاه

باشد ،مانا قرار ورفت :دین منهومۀ بااور و اخاال و قاوانینی

زندوی واقعی انسان (فارد یاا جامعاه) بار ماناای نهاام بااور

است هه برنامۀ نهری -عملی زندوی فردی و اجتماعی انساان

اوست ،نوع زندوی انسان ،دیندارانه است و ضرورتاً معمااری

را شااکل ماایدهااد سااپس تعاااریف لگهاای معماااری در

و معمار ،نه تنهاا مگااهیمی در نساات باا دیان ،بلکاه ماهیتااً

واژ نامااههااای انگلیساای و فارساای بررساای شااد تعاااریف

دینیاند

پینوشتها
 1تایلور ( )Edward Burnett Taylorدر هتا فرهنگ ابتدایی ،فرهنگ را چنین تعریف میهند« :فرهنگ یا تمدن ،هلیت درهمتافتهای اسات
شامل دانش دین ،هنر ،قانون ،اخالقیات ،آدا ورسوم و هروونه توانایی و عادتی هه آدمی همچون هموندی از جامعه باه دسات مایآورد»
()Ashoori 2001, 47‒75
 2مثالً فقه متکی بر روششناسی اصولی ،دارای ظرفیتی عقالنی در استناام احکام دین است هه نزد اهل سنت و امامت ،یافت میشاود رک
Dehshiri 2014, 117‒120

 3چیزی هه آرمان معماران مدرن بود و خصوصاً در ساک بینالملل تجلی میهرد لکوربوزیه نیز در هتا

«به سوی معماری» بیان میهند هاه

معمار نیز همچون مهند  ،به قواعد مشخصی ماتنی بر علم به اصول هستی نیاز دارد
 4فرهنگ ایرانی ،مهد پرورش ادیان زرتشتی ،مانوی ،بودایی و اسالم بود و با یهودیت و مسیحیت نیاز همزیساتی داشاته اسات (

Tholathi

)2007
« 5بگو ای اهل هتا  ،بیایید بر مانای سخن و هلمهای هه میان ما و شما مشترک است ،ورد هم آییم :اینکه جز خدا هسای را نپرساتیم ،باه او
شرک نورزیم و یکدیگر را سرور خود قرار ندهیم » قرآن هریم ،سورۀ آل عمران ،آیۀ 64
 6نگا شر شناسانۀ غربیان به اسالم و معماری اسالمی ،بیگانهستیزی؛ تحقیر؛ تحریف؛ نگا رمانتیاک باه شار (هزارویاک شاب)؛ نگارش
تاریجنگارانه ،ساکی و علمی سهحینگر
 7راپاپورت رویکرد اثااتورایانه و تقلیلورا در علوم تجربی ( )scienceرا آفت مهالعۀ معماری در جوام انساانی مایداناد ظهاور رویکارد
پدیدارشناسی در معرفتشناسی ،در واهنش به اثااتورایی و در پی مواجهۀ همدالنه و بدون پایشفارض باا پدیاد

هاا باود ( Faramarz-e

)Qaramaleki 2011, 323‒325
 8به عنوان نمونه ،به چالش وگتوووی بینافرهنگی در خصوص مگهوم «بام» میتوان اشار هرد؛ آنجا هه در معماری هویری ایران میتوان بار
بام خوابید در حالی هه در معماری ژاپن سقفها شیب دارند و بر آن را هم نمیتوان رفت ()Pashai and Shamlou 2014, 18‒19
 9ای بسا هندو و ترک همزبان ای بسا دو ترک چون بیگانگان؛ پس زبان همادلی خاود بهتار اسات همادلی از همزباانی خوشاتر اسات
44
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امکان سخن از نسبت معماری و دین در عصر جهانی شدن

(مولوی ،مثنوی معنوی)
 11در تاریج اسالم – وذشته از زبان رسمی دیوانی یا علمی – هویتهای فرهنگی ،زبان خود را حگظ هرد اند در همین راستا دشواری هار و
همت بلند اسالمشناسانی هه با مراجعه به مناب زبان اصلی در قلمرو فرهنگی جهان اسالم ،به تحقیق میپردازناد ،قابال توجاه اسات رک
پیشگگتار عادالرحیم وواهی در هتا

«تایین آیات خداوند» ()Schimmel 1994, 7

 11زبان انگلیسی ،در مقام زبانی بینالمللی و وسیلۀ ارتااطی وسترد  ،جزء جداییناپذیر روند جهانیشدن تلقی میشود .ایان در حاالی اسات
هه زبان انگلیسی با وجود تمایالت ،فرضیات و تعصااتی یکسویه ،هه همه ریشه در فرهنگ غر

دارناد ،نمایتواناد غیرساودار و خنثای

باشد وضعیت هنونی زبان انگلیسی و سیر تحوالت در مسیر جهانیشدن نشان میدهد هه این زبان همچنان افکاار و عقایاد خاصای را باه
طور یکجاناه دناال و تروی مینماید ()Zarei, Poorghasemian & Khalesi 2017
 12از یکسو در فهم معماری ،برخی فضا و برخی هالاد ،ساختار یا معنا را ذات آن میشمارند و در اینکه علم ،هنر یا حتی فن است مناقشاه
وجود دارد از سوی دیگر چالش وجود اسالم«ها» مهرح است؛ تنوع تصویر اسالم در غر

(از شر شناسی تا اسالمهراسی) یا تعدد تلقای

از آن درون جهان اسالم (از مذاهب تا فر و از مکاتب تا جریانها) ،هر هدام فهمی از «اسالم» دارند
 13اصل بیانپذیری ( :)Principle of Effabilityهر چیزی هه در یک زبان قابل بیان باشد ،در زبان دیگر هم بیانشدنی

است.

 14ترهیب و پیچیدوی تصورات ،بزرگترین مان برای روشنی آنهاست لذا عالم با تحلیل آنها ،اجزای سادۀ سازندۀ آنها را بازمینمایاد هاه
تنها از را تعریف ممکن است ()Khansari 1977, 57
 15علوم با یکسلسله تعاریف هه اصهالحاً ماادی تصوری آنها هستند ،آغاز میشوند واهی در حالی هه واژ یا عاارت ماهمی محور اصلی
وگتووو است ،محل مناقشه میباشد یعنی طرفین وگتووو عالو بر اختالف نهر در موضوع مورد بحث ،واژ یا واژوان هلیدی آن را نیز
ماهم و غیردقیق به هار میبرند ()Khandan 2010, 62
 16در این خصوص ،رک

Shoja’i-Zand 1999

 17تممل بروندینی در مگهوم دین ،رویکردهای نهری متنوعی دارد و موضوع این مقاله نیست
 18شاهتعاریگی همچون «معماری ،ظرف زندوی»« ،معماری ،موسیقی منجمد» یا «معماری رد فضا بر زمان» هرچند راهنما به شناخت معماری
هستند ،چون ماتنی بر نوعی استعارۀ قیاسی میباشند چندان امکان تحلیل و ارزیابی مگهومی نمیدهند
 19تعریف لگهی ،بر دو نوع وضعی و وزارشی است هه نوع وزارشی به چهار دستۀ معجمی ،تدقیق ،اقناعی و نهری تقسایم مایشاود از آن
میان ،تعریف معجمی ،و از تعریف معجمی ،وونۀ واژ نامهای انتخا

شد است

 21بررسی تعاریف فرهنگنامهای و دانشنامهای مجال دیگری میطلاد
21. Formation or construction resulting from or as if from a conscious act (the architecture of the garden) (Merriam-Webster,
)2018
)22. A unifying or coherent form or structure (a novel that lacks architecture) (Merriam-Webster, 2018
)23. Architectural product or work (buildings that comprise the architecture of the square) (Merriam-Webster, 2018
)24. The structure of something (Longman
)25. The structure of a computer system and the way it works (Longman,2006
26. The manner in which the components of a computer or computer system are organized and integrated (Merriam-Webster,
)2018
 27ساتتار ،هم بر شیو (روشی هه اجزای یک چیز به هم مرتاط شد و یک هلیت را میسازند) و هم بر محصول (آنچه از ارتااام و اتصاال
این اجزا به هم ،برپاا مایشاود) ،داللات دارد [ Structure: the way in which the parts of something are connected with each other

)Longman 2006(]and form a whole, or the thing that these parts make up
28

سامانه ،به معنای هلیتی هدفمند و متشکل از اجازای مارتاط اسات [ System: related parts [countable] a group of related parts that

)Longman, 2006(]work together as a whole for a particular purpose
 29دادن ساختار به چیزی یا توصیف آن به این هیگیت ،از تحقق ذهنی -عینی یک سامانه خار میدهد
 31ساختار ،مگهومی هلیدی در حوزۀ هستیشناسی و معرفتشناسی است هه رویکردهای ساختارورایی پساساختارورایی را در زباان ،هنار و
معماری به وجود آورد است (در این زمینه رک هتا

«ساختگرایی و پساساختگرایی» تملیف فرزان سجودی)

31. Architecture: the style and design of a building or buildings (Longman, 2006).
32. The art or science of building; specifically: the art or practice of designing and building structures and especially habitable
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ones (Merriam-Webster, 2018).
33. A method or style of building (Gothic architecture) (Merriam-Webster, 2018).

 34این تعریف از معمار به دلیل محدود بودن آن به بنا ،ناق

است ،زیرا مصادیقی همچون باا یا محیط شهری و یا هیگیت فضایی و معناایی

آن را شامل نمیشود تعریف باید جام انواع و مان اغیار باشد؛ یعنی بر مصادیق به درستی تهایق هند و چیزی را از دایارۀ شامول بیارون
نگذارد
35. A person who designs and guides a plan or undertaking (the architect of American foreign policy) (Merriam-Webster).
36. The architect of something: the person who originally thought of an important and successful idea (Longman).
37. A person who designs buildings and advises in their construction (Merriam-Webster); someone whose job is to design
buildings (Longman).
« 38معمار» واژ ای عربی و از ریشۀ «ع م ر» است هه از آن مشتقات مختلگی (از جمله معمار) وارد زبان فارسای شاد اسات ( Nahvi 1989,

)283‒284
 39ریشهشناسی عربی معمار ،خارج از روششناسی این مقاله است
 41معرفت به این هستیشناسی و مانا و مالک وض مهلو

میتواند از را فهرت ،عقل یا علم به ثوابت در هستی مادی به دست آید

 41در مسیحیت ،هستی بر پایه دووانۀ خیر شر است؛ زندوی انسان با ونا نخستین و هاوم به هستی مادی شروع میشود ()Wilson 1999
 42در دین بودایی ،فلسگۀ زندوی ماتنی بر مگهوم رن انسان است و را رهایی از آن ،نهامی ذهنی -بدنی -رفتاری (مراقاه و ریاضات) اسات
()Yusa 2002, 37‒38
 43مثالً خودسازی از را آفرینش هنری در فرقۀ ژاپنی هیودان ()Yusa 2002, 146؛ یا دو رویکرد متگاوت به دنیا در دین یهاود :در حاالی هاه
اشکنازیها نگرش زاهدانه و تارک دنیا دارند؛ سگارادیها با نگرش فقهی در پی زندوی و تعامال باا واقعیات دنیااییاناد (

Cohn-Sherbok

)2003, 58
 44در فلسگۀ هنر به مگهوم زیاایی ،خیر و جمال؛ در فلسگۀ علم به پیشفرضهای دینی هستی و معرفتشناسی؛ و در فلسگۀ عمل به اخاال ،
جار اختیار و اراد آزادی میتوان اشار هرد
 45در خصوص دین اسالم ،رک Rabi’i 2014؛ در خصوص دین مسیحیت ،رک

Wilson 1999, 142‒143

 46نزد یهود ،انسان عاد است ،وجودش وقف خداست (حسیدیم) ،به او خدمت میهند (هیرش) و هموار

پیرو قاانون خادا اسات (Cohn-

)Sherbok 2003, 61, 69, 84‒85
 47در اسالم ،خدا انسان را از زمین برآورد  ،در آن به آبادانی وماشته است (قرآن؛ سورۀ هود ،آیۀ )61؛ در ذنبودیسم و شینتو ،توجه به هماۀ
موجودات و رستگاری آنها ،انسان و طایعت را به هم پیوند داد است ()Yusa 2002, 21, 123
 48در دین بودا ،سانگها ،نهام اجتماعی عمل است هه بر اسا

مراتب و قوانین هامالً مشخصی تدوین و بیان شد است ()Adler 2002
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