دريافت مقاله83/8/26 :

پذيرش مقاله93/10/27 :

عبدالحمید نقرهکار* راضیه لبیبزاده

**

چکیده

فرهنگ مادیگرای معاصر غرب به دلیل محرومیت از کالم الهی و سنت معصومین سالم اهلل علیهم ،در
تبیین عالم و آدم دچار انحراف و گمراهی عظیمی گشته است .پیرو آن در تبیین مفاهیم ،ساختار ،مراحل،
منابع و مبانی فرایندهای انسانی نیز تناقضها و تعارضهایی در آن پدید آمده که سبب شده در حوزههای علوم
انسانی ،فلسفه هنر ،معماری و شهرسازی هرگاه از انسان و نظام ارزشهای او سخن میرود ،مغالطههای متعددی
صورت گیرد .در بیشتر مواقع ،چنین مغالطههایی در استداللهای شبه روشنفکران غربزده و حتی استادان
دانشگاه هم دیده میشود .این مغالطهها باعث مقاومت تعدادی از دانشگاهیان با رویکرد تحول و ارتقای علوم
انسانی ،قدرتنیافتن اجتهاد در نظریهپردازیهای اصیل و اسالمی و نبود همکاری الزم در تهیه نقشه راه تمدن
نوین اسالمی شده است .در مقاله پیشرو ،مهمترین این مغالطهها که به خصوص در زمینههای هنر ،معماری و
شهرسازی مطرح هستند ،در  8طرح تعارض بررسی شدهاند .1 :تضاد بين علم و دين  .2تضاد بين سنتگرائي
(تراديسيوناليزم) و تجددگرائي (مدرنيسم)  .3نفی رابطه اسالم و آثار مسلمانان همچون معماري و شهرسازي
 .4تضاد بین رویکردهای نخبهگرایی و مشارکتگرایی  .5تضاد بین تقلید و خالقیت  .6تضاد بين آرمانگرائي
(ايدهآليسم) و واقعگرائي (رئاليسم)  .7تضاد بين انسانمحوري (اُمانيسم) و خدا محوري (تئيسم)  .8تضاد بين
جهاني يا بوميبودن.
ازآنجا که مبنای اعتبار در این پژوهش عقل و نقل است ،روش تحلیلی برای فهم مدعیات و روش تفسیری
و استداللی برای تبیین و نقد دیدگاهها به کار گرفته شده است .این تحقیق با استناد به متون دینی و تحلیل
عقلی نشان میدهد که تعارضات بیانشده از نگاه اسالمی ،اعتباری ندارند .تعارض به خاطر تفسیر غلطی است
که از یک یا دو بعد متعارض بیان شده است .همچنین ،در پژوهش حاضر با ارائه  8جدول پیشنهادی ،مدلهایی
راهگشا برای این شبه تعارضها پیشنهاد شده و احتمال میرود بیتوجهی به این مغالطات ،مشکالت بسیاری را
در پژوهشهای تخصصی به همراه داشته است.

کلیدواژگان :اسالم ،علم ،دین ،سنتگرایی ،تجددگرایی.
*دانشيار ،دانشکده معماري و شهرسازي ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران.
** دکتري ،دانشکده معماري و شهرسازي ،دانشگاه علم و صنعت ايران ،تهرانr.labibzadeh@gmail.com                                            .
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متأسفانه امروزه مغالطههایی شبههناک میان بعضی از
دانشگاهیان و دانشجویان پدید آمده که برخی از دالیل آنها
بدین قرار است :رویکردهای مادی به جهان هستی و گرایشات
نسبیگرا ،کثرتگرایی و شکاکیت در حوزه معرفتشناسی و
حیوانپنداری آدم در علوم انسانی و غفلت از بعد فطرت نوعی
انسان و نفوس عقالنی و روحانی او و نفوذ این دیدگاهها در
اندیشه بیشتر شبه روشنفکران غربزده و مقلد.
رمزگشایی از مغالطههای رایج و گمراهکننده ،جزیی از بدیهیات
فرهنگ اسالمی است اما به دلیل تبلیغات وسیع رسانهای غرب،
پاسخ به آنها در شرایط فعلی الزم و ضروری است.
مغالطه در مقاله پیشرو به مفهوم طرح تضاد بين دو موضوع
است که در صورت بیتوجهی مخاطب ،هر دو پاسخ مثبت
يا منفي آن نيز ،غلط اندر غلط خواهد بود .زيرا پرسشگر،
مخاطب را دربرابر دو سؤال آري يا نه قرار ميدهد که هر
دوي آنها غلط است.
اگر مخاطب فريب خورده و تسليم شود ،با پاسخ غلط
اندر غلط خود ،دچار جهل مرکب ميگردد .اما اگر مخاطب
هوشيار و آگاه باشد ،با تبيين و تحليل سؤال طرحشده،
پاسخهاي شايسته و صحيحی ارائه خواهد نمود .براي نمونه،
در پژوهش حاضر چند مغالطه رايج که در جامعه ما حتي بين
شبه روشنفکران و برخي استادان دانشگاهي نیز رايج شده
است ،مبتنيبر فرهنگ اسالمي تشريح و ارزيابي خواهد شد.
پیشینه پژوهش
با توجه به ماهیت استداللی و تحلیلی پژوهش حاضر،
پیشینه آن در خالل مباحث استداللی بیان شده است.
روش پژوهش
مقاله حاضر انکشافی بوده و روش تحقیق آن مبتنیبر
منابع اصلی شناخت از دیدگاه اسالم ،عقل و نقل ،و بهرهگیری
از روشهای تفسیری و استدالل منطقی است.
تضاد بين علم و دين
در طرح اين مغالطه ،گوينده بدون تعريف مشخصي از علم
و دين ،مخاطب را بين دو پاسخ آري يا خير قرار ميدهد 1.در
حالي که از اساس ،طرح این نوع سؤال غلط است.
پرسش اول :بايد پرسيد ،علم با چه مفهومي؟ علوم تجربي،
فلسفي و رياضي ،علوم عرفاني يا هر نوع پيش فرض توهمي و
متعصبانه؟ بين مکاتب موجود معرفتشناسي و شناختشناسي
از بعد ابزار شناخت ،شيوههاي شناخت و منابع و مباني شناخت،
بیشتر اختالف نظر و تضاد بسيار وجود دارد .بنابراين نخست

بايد تعريف مشترکي از علم و معرفت صادق و حقيقي ارائه
شود تا بتوان به بحث وارد شد.
پرسش دوم :منظور از دين کدام دين است؛ هزارها دين به
عنوان مکاتب فکري و اعتقادي که داراي نظريههاي بسيار متناقض
فکري و عملي در حوزههاي هستيشناسي و انسانشناسي هستند،
در جهان وجود دارد که همواره تکثير ميشوند .دستکم از
منظر اسالمي يک طبقهبندي سه گانه از اديان وجود دارد :ادیان
غير توحيدي يا کافرانه و مشرکانه ،اديان توحيدي تحريفشده
و دين توحيدي اسالم .حتي در حديثي منقول از پيامبر اکرم
(ص) درباره دين اسالم چنین بیان شده است« :مسلمانان
در آخر الزمان به هفتاد و سه فرقه تقسيم ميشوند و فقط
يک فرقه آن به حق است»( 2سليم بن قيس الهاللي:1413 ،
 .)٦٠٥با توجه به دو نکته بیانشده ،در پاسخ نهائي ميتوان
گفت ،از منظر اسالمي «آنچه علمي است ،عقالني است و آنچه
عقالني است اسالمي است»(3خسروپناه )31 :1385 ،و اسالم به
وسيله دو منبع عقل و نقل ،نظريات خود را با روش تفسيري و  
استدالل منطقي اثبات ميکند (جوادی آملی.)75-73 :1386 ،
بنابراين در پاسخ مغالطه تضاد بين علم و دين بايد گفت ،دين
اسالم نه تنها با علم تضادي ندارد بلکه به کمک دو منبع عقل
و نقل ،علم ناب و خطاناپذير را تبيين ،اثبات و تأیيد مينمايد
(جدول  .)1زيرا دستاوردهاي علوم تجربي با استقرای عقلي
اثبات ميگردد و تا نقض نشده علمي است .مباحث منطقي
نيز از طريق استداللهاي عقالني اثبات ميشود زیرا عقل نيز
از منابع ديني است .راه حل موارد اختالف ظاهري بين عقل و
نقل هم توسط منابع اسالمي تبيين و تشريح شده است (همان).
تضاد بين سنتگرائي4و تجددگرائي

5

پرسش اول :نخست بايد پرسيد سنت به چه مفهومي
مطرح ميشود

اگر سنت به مفهوم ديدگاه نظري گذشتگان است ،اول
اینکه ،گذشتگان هزارها ديدگاه نظري متفاوت و متعارض
دارند ،منظور کدام ديدگاه است .دوم اینکه ،ديدگاههاي
نظري مشمول صحيح يا ناصحيح ،حق يا باطل و عالمانه يا
جاهالنه هستند و اصوالً مسئله قديم يا جديد مطرح نيست.
همين مطلب درباره تجددگرائي نيز قابل طرح است .يعني
تجدد اگر به مفهوم ديدگاههاي نظري است ،اصل جديدبودن،
ارزشي ايجاد نمينمايد .بايد ديد که نظريات جديد ،نسبت
به نظريات قديم ،عالمانهتر و حقيقيتر است يا برعکس .در
بعد نظري بايد حقيقتمدار بود و قديم و جديد مطرح نيست.
اگر سنت به مفهوم گزارههاي عملي و احکام بايد و نبايد،
تعبير شود ،از منظر اسالمي انسان ذاتاً داراي دو فرمانده

اگر تجدد به مفهوم ديدگاههاي جديد نظري است ،اصل
نوگرائي ،چيزي را مشخص نميکند بلکه بايد ديدگاه نظري
گذشتگان را ارزيابي و با استداللهاي عقالني يا وحياني نقد
کرد .آنگاه نظريه صحيح را پيش نهاد و اثبات کرد .نوبودن
يا نونبودن يک نظريه چيزي را ثابت نمي کند .به خصوص
درباره مکتب اسالم که مکتبي وحياني است وکتاب قرآن آن
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دروني است :يکي نفس حيواني که ذاتاً به زشتي (شهوت و
6
شر (فساد و خونريزي) 7امر ميکند
غضب) و زيادهخواهي و ّ
و اشباعناپذير است .نفس عقالني و روحاني که وجدان نيز
خوانده میشود و به زيبائي ،خير و عدالت امر مينمايد و از
شر و زشتي و جهل نهي ميکند .بنابراين در بعد عملي ،بايد
ّ
عدالتمدار بود و قديم و جديد جايگاهي ندارند.
گزارههاي عملي و بايدها و نبايدها وابسته به بنيانهاي
هستيشناسي و انسانشناسي مکاتب مختلف فلسفي و اعتقادي
هستند و امکان تبيين و ارزيابي دارند .همچنین ،بدون زيربناي
انسانشناسي و تبيين جهت و غايت سعادت و کمال انساني،
نميتوان جايگاه عدالت يعني قراردادن هر چيزي در محل
مناسب و شايسته آن 8و نقطه مقابل آن يعني بيعدالتي را
تعيین و مشخص نمود.
اگر سنت به مفهوم روشها و شيوههاي عملي (سبکهاي
هنري) براي تحقق ايدهآلها در فرايندهاي انساني و عالم خارج
و طبيعت دانسته شود ،بايد گفت سبکهاي هنري ،حالتي
بينابيني (برزخي) دارند .از طرفي سبکها بايد متضمن تجلي
ايدهها و ايدهآلهاي فرازماني و فرامکاني و هنرمندان باشند
و از طرفي ديگر ،کالبد آنها باید متناسب با مجموع شرايط
زماني و مکاني در عالم طبيعت تحقق يابد .اين شرايط بسيار
متنوع بوده و شامل شرايط هنرمند ،کارفرما ،نوع عملکرد
ساختمان ،مجموع شرايط اجتماعي ،اقتصادي ،اجرائي ،اداري،
قانوني ،محيطي و  ...است.
بنابراين فقط ميتوان از تجربيات تاريخي و سبکهاي
گذشته بهرهبرداري کرد و الهام گرفت .بااینهمه ،قطعاً از
بسياري جهات بايد شيوه عمل و سبک هنرمند مبتنيبر
مفاهيم ثابت نظري و رعايت احکام عملي ،متناسب با مجموع
شرايط زماني و مکاني اجتهاد و ابداع شود .در اينباره ،اسالم
(مکتب تشيع) اصول دهگانهاي را مطرح نموده است (مطهرى،
.)161 :1378
اصول (قواعد) دهگانه اجتهاد در تشيع در جهت اجتهاد
حرفهاي مبتنيبر مفاهيم ثابت نظري و احكام اوليه براي
اتخاذ روشهاي مناسب عصري و آفرینش آثار بديع و اصيل،
بدین شرح است:
 .1مالزمه عقل و شرع؛ ابزار اجتهاد ،عقل است و احكام
عقلي همان احكام شرعي است .2 .بقاي اصول؛ اصول نظري
و عملي بيانشده ازسوی سنت نبوي برخاسته از فطرت که
بيزمان هستند .3 .تفريع؛ فروع و جزئيات همچون روشها،
صورتها و مواد کالبدي .در پرتو اصول ثابت با تفريع عقلي
میتوان آنها را استنتاج و اجتهاد نمود .4 .نسبيت؛ فروع
همچون روشها ،صورتها و مواد کالبدي .براساس مقتضيات

زمان و مكان ،كام ً
ال نسبي هستند .5 .جامعيت و وسطيت
(عدالت)؛ فروع همچون روشها ،صورتها و مواد کالبدي.
بايد همه جوانب و ساحات مختلف انساني و مجموع شرايط
زماني و مکاني را درنظر بگيرند .6 .اولويت؛ فروع همچون
روشها ،صورتها و مواد کالبدي .بايد با توجه كامل به
اولويتها و مصلحتها شكل بگيرند؛ با توجه به مجموعه
حقوقها و مصلحتها .7 .قاعده هماهنگي با قوانين حاكم؛
فروع همچون روشها ،صورتها و مواد کالبدي .نبايد معارض
با قوانين حاكم و اصولي كه حق وتو دارند باشند .مانند اصل
الضرر و الضرار در اسالم .8 .حوزههاي آزاد؛ فروع همچون
روشها ،صورتها و مواد .نبايد حوزههايي را كه خداوند انسان
را آزاد گذاشته محدود كنند (احکام مباح) .9 .احكام خمسه
تكليفيه؛ فروع همچون روشها ،صورتها و مواد کالبدي .بايد
در اجرا براساس احكام خمسه ،حالل و مستحب و مباح و
مکروه و حرام ،تعيين اولويت و ضرورت کنند .10.احكام ثانويه
و حكومتي؛ فروع همچون روشها ،صورتها و مواد کالبدي.
حتي اصول اوليه ميتوانند با نظر و اختيار ولي فقيه بطور موقت1
تغيير کنند ،با توجه به مجموع شرايط اضطراري و مصلحتي.
مبتنيبر این اصول ،هنرمندان خواهند توانست با حفظ
اصول ثابت ،مجموع شرايط زماني و مکاني را در نظر داشته
باشند و عم ً
ال ايدهآليسم را با رئاليسم جمع کنند (همان).
اگر سنت به مفهوم کالبد آثار و مواد و صورتهاي موجود
آنها تصور شود ،بايد گفت مفاهيم نظري و احکام عملي با
توجه به مجموع شرايط زماني و مکاني ميتوانند در ميلياردها
مواد و صورتها و فنآوريهاي جديد به صورت نسبي تجلي
یابند .مثال بارز آن ،نوع خلقت انسانهاست .خداوند با حفظ
هويت و ساختار کلي اندام انسانها ،هيچ دو انساني را کام ً
ال
مشابه يکديگر خلق نکرده است .بنابراين ،ميتوان با حفظ
هويتها و اصول ثابت ميلياردها کالبد متنوع و بديع خلق کرد  .
البته عناصر نيمه تجريدي همچون نوع ايدههاي
هندسي ،فضائي ،نمادها و آرايهها بر حسب نوع عملکرد،
داراي جهتگيریهاي نسبي و اصولي فرازماني و فرامکاني
هستند که در بخش ديگري ،بررسی خواهند شد.
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نيز تحريفنشده بوده و منابع اصيل آن خطاناپذير اعالم شده
است .ازآنجا که حکمت نظري اسالم بسيار عميق بوده و داراي
وجوه و اليههاي چند بعدي است ،فقط ميتوان مبتنيبر منابع
اصيل آن ،برداشتها و تفسيرهاي متنوعي داشت.
اگر تجدد به مفهوم تجديد نظر در احکام عملي است،
از منظر اسالمي ،احکام عملي پنج گانه اسالمي ،فرازماني و
فرامکاني است .این احکام تنها در شرايط اضطراري و مصلحتي
با حکم حاکم شرع ،به صورت موقتي و محدود ،تا رفع اضطرار
و مصلحت ميتوانند به احکام ثانويه تبديل شود .البته مديران
و تصميمگيران در سطوح مختلف فردي و اجتماعي ،بر حسب
اختيارات قانوني و شرعي خود ،ميتوانند دست به اجتهاد و
تصميمگيري بزنند  .
درباره تجددگرائي به مفهوم روشهاي عملي و سبکهاي
هنري و ابداع شاکلههاي جديد از بعد مواد ،صورتها و فنآوريها
و  ...برای تبيين مفهوم سنت بحث شد .اکنون با حفظ هويتها و
اصول ثابت میتوان ميلياردها کالبد متنوع ،اجتهاد و خلق کرد.
نتايج مربوط به مغالطه یادشده در جدول  2آورده شده است.
تضاد بین اسالم و آثار مسلمانان همچون معماري و
شهرسازي
يکي از مغالطههايي که در سطوح عمومي و درعين حال
دانشگاهي و حوزوي رايج و به موضعگيريهاي موافق و مخالف
ناشايستي منجر شده است ،موضوع نسبتدادن يا نسبتندادن
اسالم به مسلمانان و آثار تمدن دوران اسالمي ازجمله معماري و
شهرسازي آن است .برخي از استادان نيز ،بدون تبيین و تحليل
علمي و منطقي موضوع ،در مقاالت ،سخنرانيها ،و تدريس و
تحقيق خود بدون تحليلي منطقي به اين مغالطه دامن ميزنند.
یکی از مهمترین عوامل در مقاومت منفی تعدادی از استادان با
مقوله بسیار مهم تحول و ارتقای علوم انسانی و اصالح سرفصل
دروس برای اسالمی و بومیکردن آن ،همین مغالطه است.
اهميت و ضرورت تبيین اين مغالطه ،آنجا آشکار ميشود
که مهمترين هدف اجتماعي و تاريخي انقالب اسالمي ايران،
ايجاد تمدنی اسالمي و الگوسازي اين تمدن براي جهان
بشري بوده است.
بنابراين نفي نسبت اسالم با آثار تمدني ،نفي اهداف اجتماعي
و تاريخي مکتب اسالم ،رويکردي است اسالمستيزانه و در
خدمت فرهنگ ليبرال -سرمايهداري غرب و تبليغ الئيسم
و سکوالريسم غربي .درعين حال ،مشيت و قضا و قدر الهي
بر سرتاسر نيات ،اعمال و آثار ما احاطه وجودي دارد و ذرات
شر آنها را تشخيص داده و جزا و پاداش ميدهد .البته
خير و ّ
تعدادی از اسالمگرایان هم که نمیتوانند مفهوم اسالم را از

مفهوم مسلمانان و آثار آنان تفکیک کرده و اصول جداگانه
و روابط آنها را تحلیل نمایند ،به دلیل حفظ حرمت اسالم،
به این مغالطه دامن میزنند.
دربرابر ،افرادي آثار تمدني مسلمانان را که فرايندها و
پديدههايي انسانساز ،جزئي ،نسبي و اعتباري هستند ،به
صورت مطلق و مستقيم به مکتب الهي اسالم که فرايندي
است با گزارههاي کلي ،حقيقي ،خطاناپذير ،جامع و مانع و
الهي ،نسبت ميدهند .اين رويکرد نيز خطايي است آشکار
که فرايند الهي را به فرايندي انساني که نسبي و خطاپذير
است ،نسبت میدهد .مسيحيان نيز در اين دام گرفتار شدند
و ديدگاه فيلسوفان و دستاوردهاي علوم تجربي را جزء متن
دين قرار دادند که بعدها خطابودن آن اثبات شد.
به منظور تبيین و تشريح اين مغالطه مشکلساز ،به چند
نکته اشاره میشود:
 .1در اولين مرحله بايد سه مقوله متمايز؛ مکتب اسالم،
مسلمانان و آثار مسلمانان را از هم جدا کرد .زيرا مکتب اسالم
يعني تبيین عالم و آدم آنگونه که هست و ميتواند باشد از
طريق وحي الهي که خطاناپذير و جامع و مانع است و از طريق
دو منبع :کالم الهي و سنت معصومين (سالم اهلل علیها)که
در دو بعد حکمت نظري و حکمت عملي مطرح شده است.
اما مسلمانان مانند ساير انسانها ،موجوداتي هستند مرکب
بالقوه ،نسبي ،متغير و وابسته به مجموع شرايط زماني و مکاني
و درعين حال بااراده و آزاد درجهت سير و صيرورت مثبت يا
منفي خود .آثار مسلمانان نيز ازآنجا که ايدهها و ايدهآلهاي
آنان را در پديدارهاي کام ً
ال وابسته به مجموع شرايط زماني و
مکاني تجلي ميدهد ،بنابراين ميتوان گفت به صورت مضاعف
پديدههايي هستند بالفعل ،جزئي ،نسبي ،اعتباري و وابسته
به مجموع شرايط زماني و مکاني هنرمند و مجموع شرايط
اجتماعي و زماني و مکاني خلق اثر به خصوص مخاطبين
اثر .نظر به آنچه بیان شد ،نخست بايد گفت نميتوان اسالم
را به صورت مطلق و مستقيم به مسلمانان و با ضريب دوي
منفي ،به آثار آنها نسبت داد (تصویر .)1
 .2نکته مهم ديگر ،رابطه طولي بين ايدهها و ايدهآلهاي
انسانها با اعمال ،رفتار و آثار آنان است .بطور مختصر ميتوان
گفت جبرا ً و به صورت خودآگاه و ناخودآگاه ،اعمال ،رفتار و
آثار انسانها ،تجلي ايده و ايدهآلهاي آنها ،يعني معرفتها 9و
نيات مثبت و منفي آنهاست (محدث نوری،14081،ج.)90 :1
بدین معنا که رابطهای طولي و جبري بين ادراکات معرفتي
و نيات و انگيزههاي خيالي انسانها ،با اعمال و آثار انسانها
وجود دارد .براي درک اين موضوع ،ميتوان گفت اين ارتباط
مبتنيبر روابط عوالم وجود است و مهمتر و کليتر از آن براساس

)ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﺎﻟﻢ و آدم(
)ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺸﺮﻳﻊ(

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

ﻣﺒﺎﻧﻲ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

واﻗﻌﻴـﺖﻫﺎﻳﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ،اﻟﻬﻲ،
ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ،ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ
از ﻫــﻮﻳــﺖ ﻫــﺎي ﻣــﻮﺟــﻮد،
ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و
ﺳﺮآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب آنﻫﺎ

)ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن(
)اﻫﻞ ﺗﺸﻴﻊ و ﺗﺴﻨﻦ(

اﻧﺴــــﺎن ﻫــﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘــﺎر ،ﺑــﺎ
ﻫﻮﻳـﺖ ﻫـﺎي ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﺑﺎﻟﻘﻮه،
ﻣــﺘــﻜﺜﺮ ،ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﻧﺴـــﺒﻲ،
داراي ﻧﻴـﺎﺗﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ
و واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﻳﻂ
زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ

آﺛﺎر ﻣﺴـــﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎﻳﻲ
اﺳﺖ ﻣﺘﻜﺜﺮ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺴﺒﻲ،
واﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺷــﺮاﻳﻂ
زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ و داراي اﺑﻌﺎد
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ

تصویر  .1تفکیک مفهوم مکتب اسالم با مسلمانان و آثار آنها (نگارندگان)
جدول  .1رمزگشائي از مغالطه ،در طرح تضاد بين علم و دين
نوع مغالطه

نکته اول

نکته دوم

رمزگشائي و پاسخ

کدام علم؟ کدام مکتب علمي؟ کدام دين؟ اديان الهي و غير در اسالم بين علوم حقيقي و دين توحيدي هيچ تضادي وجود
طرح تضاد بين
مکاتب علمي ،بسيار متعدد و الهي ،بسيار متعدد و اغلب ندارد .از منظر اسالمي ،آنچه علمي است ،عقالني است و عقل
علم و دين
در کنار نقل از منابع معرفت اسالمي است
متضاد هستند
بعضاً متضاد هستند
(نگارندگان)
جدول  .2رمزگشايي از مغالطه در طرح تضاد بين سنتگرايي و تجددگرايي
نوع مغالطه

نکته اول

مغالطه بين سنتگرايي  .1سنت به چه مفهومي؟
 .2سنت به مفهوم
(ترادسيوناليزم)
وتجددگرايي (مدرنيسم) ديدگاه نظري؟
 .3سنت به مفهوم احکام
عملي؟
 .4سنت به مفهوم
سبکهاي هنري؟
 .5سنت به مفهوم آثار
کالبدي؟

نکته دوم

رمزگشايي و پاسخ

 .1تجدد به چه مفهومي؟
 .2تجدد به مفهوم
ديدگاه نظري؟
 .3تجدد به مفهوم احکام
عملي؟
 .4تجدد به مفهوم
سبکهاي هنري؟
 .5تجدد به مفهوم خلق
آثار بديع؟

 .1در مباحث نظري حق و باطل (واقعي و غير واقعي) مطرح است و قديم
و جديد بيمعناست ،گزارهها حقيقياند.
 .2احکام عملي ،گزارههايي حقيقي و ثابتاند و فقط در شرايط اضطراري
و مصلحتي به صورت موقتي و محدود با حکم مجتهد اعلم ،واليت فقيه،
احکام ثانويه میگردند.
 .3سبکهاي هنري با حفظ جهت ،غايات نظري و عملي خود و بهرهبرداري
از تجربيات تاريخي ،ميتوانند بديع هم باشند؛ از بعد مقصد ،حقيقي و از
مبدأ اعتباري هستند.
 .4کالبدها همچون مواد و مصالح ،صورتها ،فنآوريها و  ...ميتوانند با
توجه به مجموع شرايط زماني و مکاني با حفظ هويتها و اصول ثابت ،به
صورت بينهايت ،بديع و خالقانه باشند.
 .5عناصر نيمه تجريدي مانند ايدههاي هندسي– فضايي ،نمادها و آرايهها
داراي جهتگيري ثابت يعني سير از ظاهر به باطن ،از صورت به معنا و
از کثرت به وحدت هستند.
(نگارندگان)
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ﻣﻜﺘﺐ اﺳﻼم

آﺛﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

)ﺗﻤﺪن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎن(
)آﺛﺎر ﻫﻨﺮي و ﻣﻌﻤﺎري و
ﺷﻬﺮﺳﺎزي(

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

رابطه خداوند است با عوالم وجود .اين رابطه را حضرت علي (ع)
در فرازي از خطبه اول نهج البالغه چنين توصيف مينمايند:
«خداوند درون پديدههاست و با آنها يکي نيست ،خارج از
آنها است و از آنها جدا نيست» (علي بن ابيطالب،1388 ،
خطبه اول) .منکرين اين رابطه ،عم ً
ال نميتوانند مفهوم توحيد
يعني کثرت در وحدت و وحدت در کثرت را در هستيشناسي
که بنياديترين اعتقاد اسالمي است ،استدالل و اثبات کنند.

تبيین اين موضوع ،با تعريف مفهوم تجلي ،آي هاي بودن
هستي ،تصور و تصديق میشود 10.بنابراين ميتوان گفت،
اگر انواع ادراکات انسان از خود و هستي (حسي ،عقالني،
شهودي) که سرچشمه و منشاء فرايندهاي انسان ي است،
منطبق با حقايق عالم هستي آنگونه که هست باشد و نيات
بنيان
اختياري انسان نيز خيرخواهانه و متقيانه باشد 11،اين
ِ
انساني ،اسالمي است .همانطور که با ذکر شهادتين ،انسانها
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مسلمان خوانده میشوند بنابراين ،رفتار و آثار آنها نيز که
تجليات آن ادراکات و نيات است ،به صورت نسبي و اعتباري
اسالمي خواهد بود .در غير اين صورت ،يعني با ادراکات
ناصحيح و نيات شرورانه ،اعمال و آثار مسلمانان غير اسالمي
دانسته میشود.
 .3نظر به نکات مطرحشده ،مغالطه یادشده از آنجا آغاز
ميشود که گوينده ،مخاطبين را در مقابل دو گزينه آري
يا نه قرار ميدهد يا با طرح مسئله به صورت غلط ،مخاطب
سطحينگر ،دچار مغالطه آري يا نه ميگردد .در حالي که هر
دو پاسخ هم ميتواند درست و هم غلط باشد 121.در جدول ،3
از اين مغالطه رمزگشايي ميشود.
تضاد بین رویکردهای نخبهگرایی و مشارکتگرایی
این مغالطه برای روش آموزش طراحی در دانشگاهها و
حوزه تعامل مهندسان مشاور با کارفرمایان بسیار تأثیرگذار
است .در پاسخ به اين مغالطه نيز بايد گفت؛ اگر موضوع بحث
مباحث نظري و هستيشناسي است ،در گزارههاي نظري تنها
يک گزاره صحيح است و ساير گزارهها يا ناقصاند يا ناصحيح.
بنابراين مسئله اصلي در اين مرحله ،فردگرائي (نخبهگرايي)
يا جمعگرائي (گفتمان مشارکتي) نيست بلکه پاسخ صحيح
نظري به موضوع بحثشده است (جدول .)4
از منظر اسالمي ،در رابطه با استعدادهاي ذاتي انسان و
جهت و غايات مطلوب و بالقوه او فقط کالم الهي و معصومين
(سالم اهلل علیها) ،خطا ناپذير و جامع و مانع است و گزارههاي
13
مغاير آن ،يا ناقص است يا منحرف.
بنابراين در مباحث هستيشناسي و انسانشناسي ،نظر
فرد يا جمع فرقي نميکند .بايد نظريهها را با کالم الهي و
معصومين ارزيابي و نقد کرد چراکه ممکن است گاهي نظر
فرد صحيح باشد و ممکن است گاهي نظر جمع يا هر دو
ناقص و منحرف باشد.
اگر موضوع بحث ،گزارههاي عملي و بايد و نبايدهاي کلي
و فرازماني و فرامکاني باشد ،در اين گزارهها نيز ،انتخاب فردي
يا جمعي فرقي نميکند .آنچه مسئله اصلي است ،ارزيابي
و نقد اين انتخابها با احکام اسالمي است .درنتيجه گاهي
حکم فردي و گاهي حکم جمعي صادق است و گاهي نيز
هر دو حکم فردي و جمعي ناقص يا منحرف هستند .معيار
خطاناپذير در هر دو گزینه ،انطباق آن با احکام پنج گانه
(حالل ،مستحب ،مباح ،مکروه و حرام) الهي است.
اگر موضوع بحث مرحله سوم ،از ساختار فرايندهاي انساني،
انتخاب شيوه و روش عملي ،براي بهترين نتايج با توجه به
مجموع شرايط زماني و مکاني متغير و متکثر باشد ،در اين

موضوع بايد هنرهاي مختلف را ازهم تفکيک نمود .برای
نمونه ،درباره شعر ممکن است شاعري بخواهد احساسات
و دريافتهاي شخصي و لحظهاي خود را بازخواني نمايد و
قصد چاپ يا ارائه آن براي مخاطبان را نداشته باشد .اين
شعر ميتواند هنری فردي و شخصي تلقي شود .الاقل براي
جامعه بيضرر است اما درباره موضوع معماري و شهرسازي
که هنرهايي اجتماعي ،اقتصادي ،اجرائي و کارفرما پذيرند،
ازآنجا که هر يک از آنها وابسته به مباحث بسيار متنوعي از
علوم تجربي و علوم انساني هستند ،نميتوان به صورت فردي
و با سليقه شخصي تصميمگيري کرد .برای نمونه ،يک معمار
براي پيادهکردن ايدهها و ايدهآلهاي خود در عالم طبيعت
نخست بايد مجموع شرايط زماني و مکاني موضوع طراحي
خود را بشناسد .دوم ،بايد مجريان و متخصصين بسيار زيادي،
ايده طراحي او را اجرا نمايند .سوم ،کارفرما و بهرهبرداران
موضوع طراحي نيز داراي خواستهها ،مصالح و نظريات مربوط
به خود هستند که بايد ايدههاي خود را به ماده و صورتهاي
طبيعي تبديل نمايند.
بنابراين معماران بايد:
 .1مفهومشناسي ،وجودشناسي و زيباييشناسي خود
را با حکمت نظري اسالم ،ارزيابي ،اصالح و هماهنگ کنند.
 .2فلسفه هنر و بايد و نبايدهاي عملي و ارزشهاي اخالقي
و اسالمي را مبتنيبر احکام پنج گانه حالل و حرام ،در روشها
و شيوههاي عملي خود رعايت نمايند.
 .3با متخصصين و صاحبنظراني که در فرايند خلق اثر
معماري به نحوي دارای سهم و صالح هستند ،در هر زمینه
جداگانه مشورت کرده و از توصيهها و تجربيات علمي و عملي
آنها کام ً
ال بهرهبرداري نمايند .در بعضي مواقع نیز با حفظ
جهت و غايت ايدهها ،ک ً
ال اجراي کار را به آنها بسپارند.
 .4درباره کارفرما و بهرهبرداران نيز ،معماران موظف به
مشاوره با آنها هستند .به خصوص درباره احکامي که از نظر
شرعي و قانوني حکمي ندارند و ُمباح تلقي ميشوند ،بايد
نظريات آنها را اعمال نمايند .همچنین در ساير احکام پنج
گانه حالل و حرام ،معماران موظفاند حتيالمقدور با استدالل
و بيان تجربيات و مثالهاي روشن ،نظرات و سليقههاي
کارفرمايان و بهرهوران را ارتقا بخشند ،با آنها تعاملي انساني
و فرهنگي و تعاليبخش برقرار نمايند و صرفاً تعامل مالي،
مادي و اداري نداشته باشند.
 .5نکته بسيار مهم از منظر اسالمي ،شرايط انتخاب مشاور
است .بايد در حوزه مسائل معنوي که در انسانها ،استعدادي
بالقوه است ،به انسانهای عارف و خوديافته مراجعه کرد.
درباره مسائل علمي و تجربي ،بايد به با عالمان مجرب هر
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شر و سير
داشته باشند و درعين حال ،نيات و ايدههاي خير و ّ

تکاملي يا نزولي نيز به آنها الهام شده است 15،بنابراين به ميزاني که
سرچشمه ادراکات آنها حقيقي و نيات آنها خيرخواهانه باشد ،رفتار
و آثارشان نيز که از منظر اسالمي تجلي ادراکات و نيات آنان است،
به صورت نسبي و اعتباري منتسب به اسالم ميشود .مشيت و قضا
و قدر الهي که در اسالم تبیين شده است ،بر سراسر عالم وجود و از
جمله نيات ،اعمال و آثار انسانها احاطه و اشراف داشته و ذرات آن
را ارزيابي و قضاوت نموده و جزا و پاداش ميدهد .به همين دليل ،با
ذکر شهادتين ،انسانها مسلمان خوانده میشوند.

اسالم ،فرايند و مکتبی الهي ،خطاناپذير ،جامع و مانع ،داراي جهانبيني قطع ارتباط ظاهري و باطني اعمال ،رفتار و آثار انسانها با مکتب حياتبخش
(حکمت نظري) و ايدئولوژي (حکمت عملي) و مبتنيبر حقايق عالم اسالم ،درصورتي که اين مکتب الهي با حکمت نظري و عملي خود و قرآن و سنت
و آدم و سير وجودي آنهاست .نبايد به اعمال و آثار انسانها که معصومين(ع) خود تبينکننده کليه پديده ها و فرايندها است16.خداوند مبتنيبر
فرايندهايي بشري ،پديدارهايي جزئي ،متکثر ،نسبي ،متغير ،اختياري
شر نيات ،اعمال و آثار ما را مي بيند17،قضاوت
همين مباني ،ذره اي از خير يا ّ
و وابسته به مجموع شرايط زماني و مکاني هستند و درعين حال ميکند و براساس آن ،جزا و پاداش ميدهد .اين ديدگاه ،احاطه وجودي مشيت
ميتوانند خير يا ّ
شر و شايسته يا ناشايسته باشند ،نسبت داد .در غير و قضا و قدرالهي را بر سراسر وجود که در اسالم به صورت خطاناپذير و جامع و
اين صورت آزادي ،اختيار و خالقيت انسانها براي پدیدآوردن آثاري مانع تبيین شده است ،نفي ميکند.
شايستهتر و متناسب با شرايط زماني و مکاني خود محدود ميشود .اين ديدگاه ،درس حکمت هنر اسالمي را که ميتواند بنيان ،جهات و غايات و
ً
نبايد به سبکها و آثار گذشتگان صرفا رويکردي تاريخي -توصيفي فرايندهاي انساني را تشريح کند ،از دروس اصلي دانشگاهي حذف مينمايد.
و باستانشناسي داشت .زيرا مقوله اجتهاد و الهام و خالقيت را همچنین ،عم ًال اسالم و مسلمين را منفعل و از صحنه خارج نموده و فضاهاي
از انسانها سلب مينمايد .نبايد فرايندهاي الهي را که حقيقي و اجتماعي را به کفار و مشرکين و منافقين ميسپارد .درنهايت ،آزادي هنرمندان
خطاناپذيرند به صورت مستقيم به فرايندهاي انساني که نسبي و را مطلق ساخته و موجب بدعتها و انحرافات و کارهاي لغو ،لهو و لعب و
خطاپذيرند نسبت داد.
پوچگرايي (نيهيليسم) و هرج و مرج طلبي (آنارشيسم) میگردد و تسليم الئيسم
و سکوالريسم در فرهنگ غربي ميشود   .

 مطالب صحيح دو ديدگاه باال را تأييد و مطالب ناصحيح آنها رامردود ميداند.

 با تأکيد بر نظريه اجتهاد فروع از اصول 18،رابطه نيات ،اعمال وآثار انسانها را که مجموعاً نسبي و وابسته به شرايط زماني و مکاني
هستند ،با اصول فرازماني و فرامکاني اسالم با مفهوم تجلي نسبي
مطلوب و
ايده در پديده ،تبيین مينمايد .اين ديدگاه با نفي رابطه خنثيبودن
اجتهادی؛
اثر هنري يا تجسد ايده در پديده واحد ،مفهوم تجلي نسبي ايده در
اجتهاد مبتنیبر پديدههاي متنوع و خالقانه را تبيين ميکند  .
اصولی ثابت
 مشيت و قضا و قدر الهي را بر سراسر عالم وجود از جمله نيات،اعمال و آثار و تأثيرات آن تبيین کرده و از منظر اسالمي آن را قابل
ارزيابي ،قضاوت و جزا و پاداش ميداند .براي جلوگيري از هرگونه
شبهه و مغالطه ،ميتوان رابطه اسالم را با مسلمانان و آثار آنها با
عبارت “حکمت اسالمي در تمدن مسلمانان و آثار آنها” مطرح نمود.
(نگارندگان)
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مخالفين
ِ
نسبتدادن
اسالم به
معماري و
شهرسازي و
ساير عناصر
تمدني

ازآنجا که منشاء و سرچشمه ادراکات انسانها ،عالم هستي است و
انسانها بالقوه ميتوانند احاطه ادراکي و واقعي به همه حقايق هستي

مطلقکردن سبکها و آثار مسلمانان؛ درحالي که مسلمانان از بعد ادراکي ،استعدادي،
تجربي و آموزشي ،انسانهايي نسبي ،متغير ،متکثر و اعتباري بوده و وابسته
به مجموع شرايط زماني و مکانياند و نبايد آنها را مستقيماً به اسالم نسبت
داد .آثار مسلمانان نيز از بعد ک ّمي يعني مواد ،صورتها و فنآوريها ،وابسته به
مجموع شرايط زماني و مکاني در خلق آنها است.
فرايندهاي انساني از مرحله ادراکات تا مرحله خلق آثار و تأثيرات آن بر مخاطبين،
مبتنيبر آزادي و اختيار آنها ميتواند اسالمي يا کام ًال غير اسالمي باشد.
اين ديدگاه ،سبکها و کالبد آثار مسلمانان را مطلق کرده و به تکرار و تقليد
آثار گذشته بسنده مينمايد.
اين ديدگاه به آثار گذشتگان ،نگرشي تاريخي ،توصيفي ،و باستانشناسي دارد
و فاقد نگرشي تحليلي ،استنباطي ،الهامي و اجتهادي براي خلق آثاري بهتر و
متناسب با شرايط زماني و مکاني خود است.

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

موافقين
ِ
نسبتدادن
اسالم به
معماري و
شهرسازي و
ساير عناصر
تمدني

مطالب صحيح موافقين

مطالب ناصحيح موافقين

101

ارزیابی و نقد مغالطههای موجود
در حوزههای هنر ،معماری و شهرسازی

102

يک از علوم ،مجتهد اعلم در هر يک از علوم ،مشاوره کرد.
درخصوص مسائل مادي بهرهوران و مخاطبين؛ ازآنجا که درک 
نيازهاي مادي در انسانها نظير حيوانات ،بالفعل بوده و به
آن آگاهي حسي و تجربي دارند ،کسب نظر بیشتر بهرهوران
در اين زمینه ،مفيد خواهد بود.
نکته بسيار مهم ،در انتخاب مشاوران معنوي و علمي ،ويژگي
و صفات و تجربيات آنها است و نه تعداد آنها .اسالم با تأکيد
بر ضرورت مشورت  ،ويژگيهايي را براي مشاوران و مشورت
خواهان بیان نموده است .برخی از ویژگیهای اثباتی مشاوران:
مشورت با عاقالن و حکيمان( .غررالحکم ،ج ،)408 :3مشورت
با افراد با تجربه( .غرر الحكم و دررالكلم ج ،428 :3ح)4990
مشورت با انسانهاي محتاط و دور انديش( .غررالحکم ج)146 :6
و ...برخی از ویژگی های سلبی مشاوران :مشورت با انسان هاي
حريص(.غرر الحکم ،ج )102 ،8مشورت با انسانهاي بخيل،
ترسو ،حريص (مستدركالوسائل 1408 :ج  )243 ، 8مشورت
با کسي که عقلت او را تأييد نکند(. .بحاراألنوار ، 1376 ،ج ،72
 )103و از جمله وظايف مشورت خواه :ارائه اطالعات کافي.
(وسائل الشيعه  1414 ،ق ،جلد  )43 ،12پرهيز از مجادله و
بحث(غررالحكم،ج )442 ،8و وظايف مشاوران در منابع اسالمي
:خيرخواهي ،مهرباني ،صداقت در گفتار ،بي طرفي و عدالت،
امانت داري ،صداقت و راستگويي ،در صورت عدم توانايي ،ارجاع
مشورت خواه به افراد توانمند(نهج البالغه :ص )179می باشد.

تضاد بین تقلید و خالقیت
در زمینه رابطة بين ايدهها و پديدهها ،يا رابطه معنا با
صورت ،دو ديدگاه مغالطهآميز وجود دارد:
 .1هر مفهوم و معنائي ،فقط در يک کالبد و صورت تجلي
مينمايد .بنابراين براي پاسداري از مفاهيم مد نظر ،بايد از
کالبدها و صورتهاي مشهودي را که آن مفاهيم در گذشته
ايجاد کردهاند ،تقليد و تکرار نمود .در اين ديدگاه ،چنين تصور
ميشود که هر مفهوم در يک نماد و قالب تجسد مييابد و در
عمل براي هر مفهوم ،يک کالبد قابل تقليد و تکرار قائل هستند.
 .2در مقابل ،ديدگاهي که باعنوان هرمنوتيک معاصر مطرح
ميشود ،اثر هنري را از بُعد ايدهها و مفاهيم مد نظر هنرمند
خنثي و ساکت تصور مينمايد .در اين ديدگاه با طرح مرگ
مؤلف ،تصور مينمايند هنرمند ذهنيات خود را بازخواني
کرده و اثر هنري رابطهاي با آن ذهنيات ندارد .مخاطب اثر
هنري نيز ،در مواجهه با اثر خاطرات ذهني خود را بازخواني
ميکند .يعني تفسير و تأويل اثر هنري مخاطب محور است.
در اين ديدگاه ،انسان ،تنها از بُعد حيواني تعریف شده است:
موجودي متغير و متکثر .بنابراين معتقد به کثرتگرائي در
انسانشناسي (پلوراليس م) بود و هيچ نوع ارتباط نوعي و
فطري بين هنرمند و مخاطبين قائل نيستند.
از منظر اسالمي ،دراین باره به چند نکته درباره تقلید و
خالقیت اشاره ميشود:

جدول  .4رمزگشايي از مغالطه تضاد بين فردگرايي يا جمعگرايي؛ تضاد بين نخبهگرايي (مدرنيستي) و گفتمان مشارکتي (پستمدرنيستي)
نوع مغالطه

تضاد بين فردگرائي و
جمعگرايي يا تضاد بين
رويکردهاي نخبهگرايي
(مدرنيستي) و گفتمان
مشارکتي
(پست مدرنيستي)

نکته اول

ابتدا بايد پرسيد:
 .1فردگرايي در هنرهاي
فردي و احساسي؟
 .2فردگرايي در
جمعي،
هنرهاي
اقتصادي ،اجرائي و
داراي مخاطبين متکثر
و متنوع؟
 .3نخبهگرايي در مباحث
معنوي و روحي يا در
مسائل مادي و متکثر؟

نکته دوم

ابتدا بايد پرسيد:
 .1جمعگرايي در
هنرهاي فردي و
احساسي؟
 .2جمعگرائي در
جمعي،
هنرهاي
اقتصادي ،اجرائي و
داراي مخاطبين متکثر
و متنوع؟
 .3جمعگرايي در
مباحث معنوي و روحي
يا مسائل مادي و متکثر؟

رمزگشايي و راه حل

 .1در مباحث نظري ،هستيشناسي ،انسان شناسي و  ...معيار حق یا باطل نظر
فرد يا جمع نيست بلکه صحيح يا غلطبودن مطلب ارائهشده مطرح است .از منظر
اسالمي ،مکاتب بشري بخصوص در حوزه علوم انسانی یا ناقصند یا منحرف و فقط
مکتب وحیانی اسالم مبتنیبر کالم الهی و سنت معصومین (س) ،جامع و مانع
و بدون نقص و تحریف باقی مانده است.
 .2در احکام (عملي) نيز ،خداوند در عالم تکوين راه سعادت و شقاوت ذاتي
انسانها را به آنها الهام نموده است و در عالم تشريع ،قرآن ،احکام پنج گانه:
حالل ،حرام ،مستحب ،مکروه و مباح را تشريح کرده است .نظر فرد يا جمع،
واقعیتها را تغییر نمیدهد.
 .3درباره انتخاب روش و اجتهاد شيوه عملي ،بخصوص در زمینه هنرهايي مانند
معماري که فرايندهايي اجتماعي ،اقتصادي ،اجرايي و متکثر و کارفرماپذير هستند ،بايد:
 با مجموع متخصصين و بهرهبرداران مربوط مشورت و نظرات تخصصي و صحيحآنها را اعمال کرد.
 در مواردي که موضوع از منظر اسالمي ُمباح تلقي ميشود ،نظر بهرهبردارانرا مقدم داشت.
 درباره نظرات و خواستههاي ناصحيح بهرهبرداران و کارفرمایان بايد تعاملاصالحي و ارتقابخش نمود.
(نگارندگان)

رویکردهای غیر کیفی به دلیل رويکرد کيفي ،واقعيتها
و مشکالت موجود را ناديده ميگيرند و نتايج کارشان بیشتر
ذهني ،مفهومي و حداکثر راهبردي و همچنین ،بدون راهکارهاي
عملي و اجرائي است .دراین باره به خصوص افرادي که از نظر
فرهنگي غربزده هستند ،راهبردهاي انحرافي و مقلدانه ارائه
مينمايند (جدول .)6
با توجه به ساختار و مراحل ارائهشده در تصویر  2مبنیبر
تشریح رمزگشایی مغالطه ،تحقيقات به صورت بديهي از
شناخت پديدهها آنگونه که هستند و ميتوانند باشند ،آغاز
ميشود .فرايند این تحقیقات براساس ابزار ادراکي متنوع

مغالطه در طرح تضاد بين انسان محوري 26و خدا
27
محوري
در فرهنگ غربي و رويکردي بعد از دوران قرون وسطي
(دوران رنسانس) ،تصور بر اين بود که به طور کلي اديان و
از جمله دين مسيحي که در دوران قرون وسطي تبيين و
تبليغ ميشد ،خدا محور و خدا دوست هستند و به انسان و
نيازهاي واقعي و طبيعي او بيتوجه بوده و سختگيريهاي
بیش از حد میکردند.

سال چهارم ،شماره هشتم ،پائيز و زمستان 1393

مغالطه در طرح تضاد بين آرمانگرائي 23و واقعگرائي

24

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

 مفاهيم و ايدههاي زيبائيشناسانه هنرمندان ،درابتدااز جنس صفات است که مفاهيمي بسيط و کلي هستند.
مانند صفات زيبا ،بديع ،قوي و مفيد .اين صفات ميتوانند
در عالم طبيعت با توجه به مجموع شرايط زماني و مکاني ،به
صورت نسبي ،ميلياردها کالبد (ماده و صورت) جديد داشته
باشند .برای نمونه ،ما ميتوانيم ميلياردها خانه بسازيم که به
شکلی نسبي زيبا ،بديع ،قوي ،عالي و  ...باشند و در عين حال،
هيچکدام شاکله و کالبد مشابه و تقليدي نيز نداشته باشند.
 درباره ديدگاه دوم بايد گفت ،انسانها از بُعد حيواني،متکثر و متغيرند اما از بُعد معنوي (عقالني و روحاني) ،يک نوع
تلقي مي شوند؛ داراي جهت و غايت مشترکاند و ميتوانند
20
از ايدهها و ايدهآلهاي يکديگر درک مشترک داشته باشند.
بااین حال ،چنین درکی مراتب دارد که باعث تفاوت در شکل
غایی دریافتهای انسان میگردد.
 رابطه بين مفاهيم و کالبدها ،نه تجسد است نه اثر هنريساکت و خنثي بلکه مفاهيم به صورت نسبي ميتوانند در
قالبهاي بسيار متکثر و بديع تجلي نمايند .مفهوم نزول آيات
21
آفاقي و انفسي ،در قرآن به همين مضمون اشاره مينمايد.
 براي تفسير هر نوع اثري اصول و قواعد بسياري الزماست که مهمترین آنها ،شناخت همه جانبه و عميق موضوع،
22
تجربه کافي و استعداد وافر است.
 در مجموع هنرمند ،اثر هنري و مخاطب ،ضمن رابطهمعنوي و باطني با يکديگر به صورت بالفعل همه نسبي
و وابسته به مجموع شرايط زماني و مکاني خود هستند.
بنابراين ،تعامالت در اين عرصه مطلق نيستند بلکه درکل
نسبي و تکاملپذيرند.
 با رويکرد تجسدگرايي ،دچار تقليد و با رويکرد خنثيدانستن اثر هنري ،از تعامالت بسيار سازنده و تعاليبخش فرهنگي،
توسط آثار هنري محروم خواهيم شد (جدول  ،5تصویر .)2

انسان است :حواس پنج گانه ،عقل و قلب که ادراکات حسي،
مفهومی و شهودي را در بر میگیرد .مطالعه علمي پديدههاي
مادي با روش تجربي و آزمايشگاهي و مطالعه انسان و سير
و سلوک معنوي و آرماني او از حيوانيت تا انسان کامل از
طريق منابع اصيل و خطاناپذير اسالمي؛ کالم الهي و سنت
معصومين (س) به صورت جامع و مانع است که تبيين و
تشريح شده است.
شناخت ،احکام پنج گانه است که ضامن تغييرات و تحوالت
شايسته پديدهها از بُعد مادي و معنوي است .اين احکام
(حالل ،مستحب ،مباح ،مکروه و حرام) درباره انسانها ضمانت
تکامل روحي و جوهري او را بر عهده دارد و احکامي ثابت
و فرازماني و مکانياند (حر بن عاملي ،1414 ،ج .)27:169
محققين ميتوانند از طريق منابع اصيل و خطاناپذير اسالمي
را ،راهبردهاي اوليه و فرازماني و مکاني ،در هر موضوعي
استنباط و استنتاج کرده و در تحقيقات خود ارائه نمايند.
پژوهشگر بايد موضوع و مسئله تحقيقی را که مفاهيم
راهبردي و احکام کاربردي و کلي آن را تحقيق کرده همراه
با اصول ثابت فرازمانی و مکانی حقیقی و ذاتی ،مبتنيبر
واقعيتهاي موجود و مجموع شرايط زماني و مکاني متکثر و
مؤلفههاي متنوع و متغير آن بررسي و ارزيابي کند .همچنین ،با
بهرهبرداري از تجربيات گذشته مناسبترين روش و شيوههاي
اجرائي و عملي را براي تحقق اهداف کلي ،آرماني و ثابت خود
پيشبيني نموده و با اجتهاد حرفهای و تخصصی ،روشهایی
مناسب و شایسته یعنی اجتهاد فروع از اصول برای مورد
برنامهريزي و اجرا ،مدنظر قرار دهد.
25
در اين مرحله حساس ،اصول ده گانه اجتهاد در تشيع در
جهت اجتهاد حرفهاي مبتنيبر مفاهيم ثابت نظري و احكام
اوليه براي اتخاذ روشهاي مناسب عصري و خلق آثار بديع
و اصيل ،محقق را قادر ميسازند تا ايدهها و ايدهآلهاي خود
را به صورت نسبي و اعتباري در عالم طبيعت محقق کند.
بدین معنا که ميتواند ايدهآليسم را با رئاليسم ،تا جایی که
امکان دارد ،جمع نمايد.
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ارزیابی و نقد مغالطههای موجود
در حوزههای هنر ،معماری و شهرسازی
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درصورتي که اعتقاد بر اين بود که در يونان باستان برعکس،
انسان دوستي و انسان محوري حاکم است و براي رفاه مادي و
خوشگذرانيهاي دنيائي اهميت بسیاری قائل بودهاند .بنابراين
مردم خسته از سختگيريهاي مسيحيت کليسائي و تبليغ
رياضت و رهبانيت آن و دوري از زندگي اجتماعي و خانوادگي
که آن را به خواست خداوند و دينداري نسبت ميدادند ،به
انديشة يونان باستان بازگشتند .بنا بر اعتقاد آنها ،به انسان
و نيازهاي واقعي و لذتهاي دنيائي او بيشتر توجه داشته و
از زندگي انسانها و خواستههاي آنان دربرابر خدايان دفاع
شده است .با چنين تصوری از دين و دينداري و دين مسيح،
درمقابل داستانپردازيهاي منقول از يونان باستان ،دوران
مسيحيت را دوران خدا محوري و خدا دوستي (تئيسم) ناميده
شد .همچنین ،براي حراست و پاسداري از نيازهاي انسان و
آزادي او از رياضت و رهبانيت موجود در مسيحيت کليسائي
به داستانهاي موهوم يونان باستان (اساطير االولين) پناه برده
و نام اين بازگشت و تجربة گذشته موهوم ،رنسانس نهاده شد.
ضمن اینکه ،مهمترين ويژگي دوران جديد را انسان محوري
و انسان دوستي ،اومانيسم ،خوانده شد.
الزم است ابتدا به دو موضوع مهم پاسخ داده شود :مسيحيت
تبليغي در دوران قرون وسطي ،ديني است بدون تحريف و آيا
دين حقيقي مخالف و مغاير انسان دوستي است.
پاسخ هر دو سؤال ،قطعاً منفي است .زيرا متن فرمايشات
حضرت عيسي ،مستقيم مکتوب نشده و انجيلهاي متنوع و
بعضاً متضاد موجود ،نقلقولهائي است که حواريون در سالهاي
بعدي آنها را مکتوب کردهاند و خالي از تحريف نيست .به
خصوص بسياري از نظرات علمای تجربي و فيلسوفان مسيحي
با متن دين و کالم الهي به دست مبلغان و شخصيتهاي
مسيحي تلفيق شده که بعدا ً آن نظريات نقض و انحراف آن
اثبات شده است .همچون نظريه گردش خورشيد به دور زمين
و نظريات فلسفي آگوستين.
نکته مهمتر آنکه با رسالت پيامبر اسالم ،سالها قبل
از آغاز دوران رنسانس ،مفهوم دين حقيقي و الهي و دين
تحريفنشده ،در قرآن و سنت معصومين به صورت جامع و
مانع تشريح شده است 28.درادامه اين متن ،دو رابطه خداوند
با انسان ،رحمانیت ابتدایی و رحیمیت بعد از عمل تکاملی
انسان ،بررسی خواهد شد.
اگر انسان صرفاً موجودی مادي و محدود به حواس پنج
گانه و تحت جبر غرائز حيواني دانسته شود و نيازهاي او را
در استفاده از هواهاي نفساني يعني شهوت و غضب خالصه
گردد ،از منظر اسالمي دشمنترين موجودات نفس حيواني
خود او 29و شياطين جن و انس هستند.

اما اگر انسان را از دیدگاه حضرت علي (ع) غير از موجوديت
مادي و حيواني که هويت جبري و بالفعل اوست ،داري دو
نفس بالقوه عقالني30و روحاني 31دانسته شود ،که اولي پيامبر
دروني اوست و انسان را به حکمت و نزاهت راهبري ميکند و
دومي از روح خداست و به سوي خدا و صفات الهي و جانشين
خداوند در زمين دعوت مينمايد و سر منزل آن رضايت و
تسليم است ،رضايت انسان از هستي و سرآمد وجودي خودش
و تسليم به مشيت حکيمانه و قضا و قدر عادالنه خداوند رحمان
و رحيم به دست خواهد آمد .در اين صورت ،انسان دوستي
معنا و مفهومي ديگر خواهد داشت.
نکته دیگر اینکه در طرح انسان محوري و انسان دوستي
يونان باستان بايد گفت ،براساس اساطير موهوم در يونان
قبل از مسيحيت و حتي مغاير انديشههاي حکماي يونان
باستان نظير سقراط ،افالطون و ارسطو يونانيان اعتقاد به
ربالنوعهاي متعدد داشتند و به جنگ و تنازع بين خدايان
و انسانها قائل بودند .بر اين اعتقاد بودند که خدايان حيات
جاوداني و علم و دانش را به خود اختصاص دادهاند و انسانها
را از اين دو موهبتي که زندگي موجود و آيندهشان را سرشار از
32
کاميابي و رضايت ميکند ،محروم نمودهاند .داستان پرومته
در اساطير يونان باستان و سرنوشت او که مولود ازدواج خدا با
انسان تصور ميشد ،بهترين مصداق در زمینه انسان شناسي
يونان است .وی ميخواهد حيات جاوداني و مشعل دانائي
را که مختص خدايان بوده است ،به انسانها نیز هديه دهد
اما خدايان برآشفته و او را به دلیل اين جرم عظيم ،در کوه
اُلمپ به صليب ميکشند .برای اینکه پرندگان مغز او را نابود
سازند و ديگر هيچ موجودي به انديشه انسان دوستانه نپردازد.
حال آنکه در فرهنگ اسالمي ،خداوند خود به تعليم همه
اسما (علوم) به انسانها اقدام میکند 33.در جاي ديگر خداوند
به انسانهاي زنده ميفرمايد ،بيائيد تا شما را زنده کنم (زندگي
جاويد روحاني) 34و آيات و احاديثي که به استعدادهاي فطري
انسان براي ادراک همه علوم( 351علي بن ابي طالب)116 ،1388 ،
و قطعيبودن معاد و زندگي جاويدان او 36اشاره و تصديق ميکند
بيش از حد تواتر و تضمين و جزء معتقدات قطعي اسالم است.
بنابر مطالبی که بیان شد ،اوالً هويت انسان ،استعدادها و
جهت و غايت تکاملي او را جز خداوند متعال کسي نميتواند
به صورت جامع و مانع و خطاناپذير تعريف کند .دوماً هيچکس
مانند خداوندي که در مواجهه با عالم و آدم خود را رحمان و
رحيم معرفي مينمايد و با ارسال دهها هزار پيامبر و نبي حتي
به قيمت شهادت آنها ،اراده خود را به سعادت و کمال انسان
اثبات نموده است ،نميتواند مدعي انسان دوستي و انسان
محوري باشد (جدول .)7

جدول  .5رمزگشايي از مغالطه در طرح تضاد بين رويکرد تجسدگرايي و خنثيبودن اثر هنري
رويکرد

نوع مغالطه

جدول  .6رمزگشايي از طرح تضاد بين آرمانگرايي (ايدهآليسم) و واقعيتگرايي (رئاليسم)
نوع مغالطه

طرح
تضاد بين
آرمانگرايي و
واقعيتگرايي

آرمانگرايي

رويکرد

 .1از منظر اسالمي ،تحقيقات بنيادي و آرماني الزم است ولي کافي
 صرفاً نظري ،کلي، صرفاً کميتگرا ،محدود نيست ،مقدمه ضروري هر نوع اقدام پايدار و با کيفيت است.مفهومي ،معناگرا،
و جزئينگر ،کوتاهبين .2 ،خداوند احکام و بايد و نبايدهايي را که متضمن حيات طيبه و
راهبردي ،آيندهنگر
دنبال راه حلهاي فوري ،تعاملي انسانها است ،در پنج مرتبه حالل ،مستحب ،مباح ،مکروه و
و بدون توجه به
ساده ،کوتاه مدت و سهل حرام مطرح نموده است (ارائه راهبردهاي اوليه).
واقعيتهاي موجود و
 .3ازآنجا که واقعيتهاي موجود ،نسبي ،متغير ،متکثر و وابسته به
الوصول.
مشکالت و نيازهاي مادي
 رويکرد تحقيق براي مجموع شرايط زماني و مکاني هستند ،خداوند اصول دهگانه اجتهادانسانها.
حل مشکلهاي جاري و را براي تحقق نسبي آرمانها ،از وضع موجود ،به سوي وضع مطلوب
 رويکرد تحقيق برايکاربردي و اجرايي بدون ارائه نموده است (ارائه راهکارهاي عملي).
تحقيق و تحقيقات بنياني
توجه به تحقق شرايط  .4با بهرهبرداري از اصول دهگانه اجتهاد در تشيع ،ميتوان ايدهآلها و
و آرماني بدون توجه به
آرمانها (اصول ثابت نظری) را با اجتهاد تفریعی و حرفهای به صورت
مطلوب.
مجموع شرايط موجود.
نسبي و در عالم طبيعت واقعيتهای کالبدی ،مادی و صوری بخشيد.
(نگارندگان)

 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺎﻟﻢ و

 -2ﺷــﻨﺎﺧﺖ اﺣﻜﺎﻣﻲ

ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ

وﺟﻮدي اﻧﺴــﺎن ﻫﺎ از

آدم آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ واﻗﻌﺎً
ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻛﻪ ﻋﻤﻼً ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ
وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ)ﺣﻜﻤــﺖ

وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب و آرﻣﺎﻧﻲ

ﺗﺒﻴﻴﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

اﺣﻜﺎم ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ )ﺣﻼل

ﻣﻄﻠﻮب ﻳـﺎ آرﻣﺎﻧﻲ

،ﻣــﻜــﺮوه  ،ﺣــﺮام(

ﻧﻈﺮي( اﺳﻼم

ﺑـﻪ ﺳــﻤﺖ وﺿــﻊ
اﺳﺖ.

واقعيتگرا

رمزگشايي و ارائه راه حل

ﻣﻲ ﺑــﺎﺷــﻨــﺪ .ﻳﻌﻨﻲ

و ﻣﺴــﺘﺤــﺐ ،ﻣﺒــﺎح

ﻳــﺎ)ﺣــﻜﻤــﺖ ﻋﻤﻠﻲ(
اﺳﻼم

 -3ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ
واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻜﺜﺮ
ﻣﻮﺟﻮد و اﺟﺘﻬــﺎد
ﻓﺮوع از اﺻﻮل  ،در
ﺟــﻬــﺖ اراﺋــﻪ راه
ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﻴﺮ
ﺑﻪ وﺿــﻊ ﻣﻄﻠﻮب و
آرﻣﺎﻧﻲ از ﺑﻌﺪ ﻣﺎدي
و ﻣﻌﻨﻮي
)ﻣــﺒــﺪأ ﻣــﺘﻜﺜﺮ و
ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺸﺘﺮك(

تصویر  .2ساختار و مراحل خلق فرايندهاي انساني (نگارندگان)

 -4ﺧﻠﻖ آﺛﺎري ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع
ﺷــﺮاﻳﻂ زﻣــﺎﻧﻲ و
ﻣﻜـﺎﻧﻲ ،ﻧﻴـﺎز ﻫﺎي
ﻣﺎدي اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺻــﻮرت ﻧﺴــﺒـﻲ
ﺗـﺎًﻣــﻴــﻦ ﻧﻤﻮده و
ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎز ﻧﻴﺎز ﻫﺎي
ﻣﻌﻨﻮي اﻧﺴـــﺎﻧﻬـﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ

 -5ﭼﻨﻴﻦ آﺛــﺎري
ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﺴــﺒﻲ ﻧﻴـﺎز ﻫﺎي
ﻣﺎدي اﻧﺴــﺎن ﻫﺎ را
ﺗـﺎًﻣــﻴــﻦ ﻧﻤﻮده و
ﺑﺴــﺘﺮ ﺳﺎز ﺗﻜﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻨﻮي و اﺧﺘﻴـﺎري
آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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 .1هر مفهوم ،فقط داراي يک 
کالبد و نماد است.
 .2براي پاسداري از
مفاهيم ثابت و ارزشهاي
ازلي و ابدي ،بايد کالبدها و
نمادهاي مربوط را تکرار و
تقليد نمود.

 .1هنرمند و مخاطب دو موجود
متفاوت هستند.
 .2اثر هنري بدون معناي خاص
(خنثی) است (مرگ مؤلف).
 .3هنرمند خاطرات خود را
بازخواني نموده و مخاطبين
هم هريک از خاطرات خود
را بازخواني مينمايند.
 .4تأويل و تفسير اثر
هنري مخاطب محور است
(هرمنوتيک معاصر).

 .1هنرمند و مخاطبين از بُعد حيواني متکثرند ولي از بُعد انساني،
عقالني و روحاني ،يک نوع و داراي هويت ذاتي و جهت و غايت مشترک 
هستند .بااینهمه ،درک انسانها نیز مراتب دارد.
 .2مفاهيم و صفات همچون ايدهها و ايدهآلهاي هنرمندان ،ميتوانند
در ميلياردها کالبد و صورت متنوع به صورت نسبي تجلي نمايند
البته با حفظ جهت و غايت مفاهيم.
 .3تفسير و تأويل اثر هنري بايد متن محور و نه مخاطب محور باشد  .
 .4هنرمند ،اثر هنري و مخاطبين همه موجوداتي نسبي هستند و
به صورت نسبي ميتوانند تعامل فرهنگي و معنائي داشته باشند.
 .5تعامالت از طريق آثار هنري ،يکي از مؤثرترين تعامالت فرهنگي،
معنوي و تعاليبخش است.
(نگارندگان)

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

طرح تضاد بين
رويکرد
تجسدگرايي
و
رويکرد
خنثيدانستن
اثر هنري
(هرمنوتيک 
معاصر)

تجسدگرايي

خنثيبودن اثر هنري

رمزگشايي و پاسخ اسالمي آن
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ی و بومیبودن
طرح تضاد بین جهان 
ارزیابی و نقد مغالطههای موجود
در حوزههای هنر ،معماری و شهرسازی
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در بررسي اين مغالطه نخست بايد پرسيد ،جهاني یا
بومیبودن با چه مفهومي؟
 اگر جهاني يا بوميبودن به مفهوم پذيرفتن انديشهها واعتقادات نظري و عملي باشد ،به تعداد اديان و مکاتب فلسفي
ديدگاههاي مختلف و متضاد فکري و اعتقادي وجود دارد.
بنابراين بايد پرسيد ،کدام دين يا مکتب فلسفي؟ درعين حال
ميدانيم در گزارههاي نظري و احکام اوليه عملي ،فقط يک 
گزاره ميتواند صحيح باشد ،بقيه يا ناقصاند يا باطل 37.از
منظر اسالمي نيز ،همه مکاتب بشري يا ناقصاند يا منحرف.
همچنین ،در ميان اديان الهي تنها قرآن تحريف نشده و به
اراده الهي از انحراف محفوظ باقيمانده است 38.لیکن ساير
اديان در طول زمان دچار تحريف شدهاند.
بنابراين از منظر اسالمي و از بعد نظر؛ شناخت عالم آدم و
از بعد عملي؛ احکام اوليه حالل و حرام و ارزشهاي اخالقي،
نه تنها بايد جهاني بود بلکه مکتب الهي ،خطاناپذير و جامع
و مانع آن را نيز مشخصاً آخرين پيامآور الهي حضرت محمد
(ص) تبيين و با دو مؤلفه قرآن و سنت معصومين (ع) تشريح
کرده است .اسالم برخالف بسياري از اديان مانند صهيونيسم
دچار نژادپرستي نشده و همه را به مکتب فطري انسان دعوت
مينمايد.
 اگر جهاني یا بومیبودن به مفهوم روشها و سبکهايعملي و اجرايي براي تحقق ايدهها و ايدهآلها است ،ازآنجا
که شيوه هاي عملي بايد مفاهيم فرازماني و مکاني را در
کالبدهايي تجلي بخشند که اجزا و عناصر مادي ،صوري،

مخاطبين و بهرهبرداران آن وابسته به مجموع شرايط زماني و
مکاني باشند؛ در عمل نميتوانند ،جهاني باشند .بايد با توجه
به مجموع شرايط زماني و مکاني ،توسط افراد متخصص مورد
اجتهاد حرفهاي قرار گيرند .گزارههاي اجرايي و سبکهاي
هنري ،ذاتاً گزارههايي ميان دانشي بين مفاهيم کلي و بسيط
و شرايط متکثر ،متغير ،نسبي و اعتباري بوده و شامل هر دو
وجه جهاني و بومي بايد باشند.
 اگر جهاني يا بوميبودن به مفهوم تکرار و تقليد آثار جهانيو تمدنهاي گذشته باشد يا در نقطه مقابل ،خلق آثاري باشد
که هيچگونه وجه مشترکي با آثار ساير کشورها و تمدنهاي
گذشته ندارد ،هر دو وجه ناصحيح و ناشايست است .زيرا
آثار و فرايندهاي انساني ،تجلي ايدهها و ايدهآلهاي بشري
است و ريشه در افکار ،انديشهها و نيازهاي باطني انسانها
و فطرت الهي يا غرايز حيواني آنها دارد که در همه افراد
از بعد جهتها و غايتها مشترک است .در عين حال ،آثار
و فرايندهاي انساني بايد در عالم طبيعت تحقق يابند .اين
عالم ،اجزا و عناصر متکثر آن متغير و نسبي و کام ً
ال وابسته
به مجموع شرايط زماني و مکاني است بنابراين بايد کام ً
ال با
شرايط محيطي و بومي خود نيز همآهنگ باشد.
بنابراين ميتوان گفت آثار انساني نظير فرايندهاي هنري،
معماري و شهرسازي ،از بعد باطني؛ مفاهيم ،جهتها و غايتهاي
آنها بايد جهاني و اسالمي ،منطبق با فطرت الهي انسان و
بسترساز سير متعالي و تکاملي انسانها باشند .همچنین از
بعد ظاهري؛ مادي و صوري کام ً
ال بومي و همآهنگ با مجموع
شرايط زماني و مکاني ،اجزا و عناصر طبيعي و محيطهاي
اجتماعي باشند (جدول .)8

جدول .7مغالطه در طرح تضاد بين انسان محوري (اومانيسم) با خدا محوري (تئيسم)
نوع مغالطه

نکته اول

نکته دوم

 .1انسان با چه تعريفي؟
 .1خدا با چه تعريفي؟
 .2در اساطير موهوم
 .2اساطير يونان باستان
يونان باستان ،خدايان
جزء اديان موهوم و
تضاد بين
در مقابل انسانها
مشرکانهاند.
انسان
معرفي شدهاند.
 .3مسيحيت کليسايي،
محوري و
 .3مسيحيت کليسايي،
دچار انحراف و تحريف
خدا محوري
دچار انحراف و تحريف
در حوزهخداشناسي
در حوزه انسانشناسي
شده است.
شده است.

رمزگشايي و ارائه راه حل

 .1از منظر اسالمي ،خداي توحيدي با دو صفت بارز رحمن و رحيم ،یعنی رحمت و
مهرباني ،نسبت به انسانها معرفي شده است.
 .2در قرآن خداوند ،خود معلم انسان معرفي شده و همه علوم را بالقوه به انسان آموخته است.
 .3در قرآن ،خداوند به انساني که به حيات حيواني زنده است ،ميفرمايد بيائيد تا شما
را به حيات جاوداني برسانم.
 .4بنابراين با توجه به شناخت کامل خداوند از استعداهاي بالقوه و بالفعل انسانها و نظر
به صفات رحمت عام و رحمت خاص او نسبت به انسانها ،هيچکس نميتواند بهتر و
بيشتر از خداوند ،دوستدار انسانها و تکامل و سعادت آنها باشد.
(نگارندگان)

جدول  .8طرح تضاد بين جهاني یا بوميبودن
نوع مغالطه

نتیجهگیری

نتايج بهدستآمده از مقاله حاضر در جدولهای  1تا  8به صورت مختصر ارائه شده است .آنچه به عنوان يک 
جمعبندي کلي ميتوان مطرح نمود ،توجه به اين نکته اساسي است که در جهان معاصر ،رسانههاي وابسته به
جريانهاي سياسي با رويکردي کام ً
ال غير مستقيم ،پنهاني و مکارانه ،انديشهها و ديدگاههاي انحرافي ،متعصبانه
و باطل خود را در قالبي به ظاهر الئيک و شبه علمي مطرح مينمايند.
درحالي که انديشهها ،نميتوانند بيطرف و الئيک باشند و ذاتاً يا صحيح هستند يا ناقص یا منحرف .بسیاری
از رسانههای جهانی ازآنجا که بدون منطق صحيح و علمياند ،مطالب خود را با آب و رنگ فريبنده و در قالب
مغالطههاي گمراهکننده ارائه مينمايند .برای اینکه از آب گلآلود ماهي بگيرند و انديشههاي کافرانه و مشرکانه
خود را به مخاطبين تحميل کنند.
رسالت جامعه حوزوي و دانشگاهي در دوراني که از آن باعنوان تهاجم و شبيخون فرهنگي غرب ياد ميشود،
درجهت تبيين و تشريح حقايق عالم و آدم مبتنيبر فرهنگ الهي اسالم ،مسئوليتي تاريخي ،جهاني و آيندهساز
است .بيداري اسالمي که امري تاريخي و جهاني است ،از اين سرچشمه ،سيراب و جوشان خواهد شد.
پینوشت
1 .1سؤال این است :علم و دين باهم تضاد دارند يا خير.
2 .2بزودي امت به هفتاد و سه گروه متفرق خواهند شد ،که هفتاد و دو گروه در آتش و يک گروه در بهشت خواهند بود .سيزده گروه
از هفتاد و سه گروه محبت ما اهل بيت را ادعا ميکنند ،ولي يکي از آنها در بهشت و دوازده گروه در آتشاند( .سليم بن قيس
الهاللي ،ج .)٦٠٥ :٢
3 .3برای آگاهی بیشتر در این زمینه مراجعه شود به« :کتاب خالصه نظريات آيتاهلل جوادي آملي»  .

4. Traditionalism
5. Modernism

«6 .6و من نفس خود را تبرئه نمىكنم چراكه نفس قطعاً به بدى امر مىكند مگر كسى را كه خدا رحم كند زيرا پروردگار من آمرزنده
مهربان است( ».يوسف.)53/
«7 .7و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمين جانشينى خواهم گماشت [فرشتگان] گفتند آيا در آن كسى را مىگمارى 
كه در آن فساد انگيزد و خونها بريزد و حال آنكه ما با ستايش تو [تو را] تنزيه مىكنيم و به تقديست مىپردازيم .فرمود من
چيزى مىدانم كه شما نمىدانيد» (بقره.)30 /
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(نگارندگان)

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

طرح
تضاد بين
جهاني يا
بوميبودن

نکته اول

 .1جهانيبودن از بعد
نظري و احکام اوليه عملي.
 .2جهانيبودن از بعد
سبکها و روشهاي
اجرايي و کاربردي.
 .3جهانيبودن ،به منزله
تقليد و تکرار آثار ديگران،
معاصر يا تاريخي.

نکته دوم

 .1بوميبودن از بعد
اعتقادات ،انديشهها و
اخالق بومي.
 .2بوميبودن به عنوان
سلوک فردي و اجتماعي
يا سبکها و روشهاي
محلي.
 .3بوميبودن به عنوان
خالقيتهاي فردي و
ساختارشکن در فرايندهاي
انساني.

رمزگشايي و ارائه راه حل

 .1از بعد نظري و احکام اوليه حالل و حرام ،حکمت نظري و عملي ،ازآنجا که
در گزارههاي نظري فقط يک گزاره صحيح و بقيه ناقص يا منحرف هستند و
از منظر اسالمي ،تمام مکاتب بشري ناقص يا منحرف و ساير مکاتب الهي نيز
تحريف شدهاند ،بنابراين از بعد نظري بايد اسالمي و جهاني انديشيد.
 .2از بعد روشها و سبکهاي اجرايي و کاربردي ،بايد با حفظ مفاهيم و احکام
اوليه عملي که فطري و انساني است ،اجتهاد حرفهاي و تخصصي مبتنيبر
مجموع شرايط زماني و مکاني (بومي و محلي) نمود.
 .3از بعد آثار و فرايندهاي انساني ،بعد باطني و مفهومي آنها بايد مبتنيبر
فطرت تعاليجو و مشترک انسانها بوده و بعد مادي و صوري آن کام ً
ال هماهنگ
با مجموع شرايط زماني و مکاني باشد.
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«8 .8عدل ،هر چيزي را در جايگاه ويژه خود قرار ميدهد» (نهج البالغه ،کلمات قصار :شماره .)437
9 .9پيامبر اکرم (ص) میفرماید« :دانش پيشواى عمل و عمل پيرو آن است .به خوشبختان دانش الهام مىشود و بدبختان از آن
محرومند» (امالى (طوسى) :488 ،حديث .)38
«1010به زودى نشانههاى خود را در افقها [ى گوناگون] (فصلت.)53/
«1111سپس پليدكارى و پرهيزگارىاش را به آن الهام كرد» (شمس.)8 /
1212با همين رويکرد غلط ،متأسفانه مسئولين مربوط در دانشگاهها و وزارت علوم ،دو واحد درس حکمت هنر اسالمي را که بعد
از انقالب فرهنگی به عنوان بحثی که میتواند محتوا ،جهت و غایت کلیه دروس را اسالمی نماید ،از دروس اصلي به اختياري
تبديل کرده و عم ً
ال حذف نمودهاند .به جاي آن دو واحد سير انديشههاي معماري را قرار دادهاند .چنین تصور شده که مباحث
شر است و رسالت انبيا و فرايندي
نظري و ارزشهای اخالقی و سیره عملی هنرمندان که موضوع آنها حق و باطل و خير و ّ
الهي است ،مانند فرايندهاي انساني و علوم تجربي خطاپذير بوده و سيري تاريخي و زمانمند دارد .حال آنکه ميتوانستند براي
رفع شبه و نگراني خود ،عبارت حکمت هنر اسالمي را به عبارت حکمت اسالمي در هنرها يا حکمت اسالمي در هنر ،معماري و
شهرسازي تبديل نمايند .با اين جابجايي توضيح داده ميشود که حکمت اسالمي ،فرايندي الهي و گزارهاي حقيقي است و آثار
هنري همچون معماري و شهرسازي فرايندهايي انساني و گزارههايي نسبي و اعتباري هستند .تا خود و ديگران را در معرض
تهاجم فرهنگ انحرافي غرب يعني الئيسم و سکوالريسم قرار ندهند.
«1313و درباره روح از تو مىپرسند بگو روح از [سنخ] فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جز اندكى داده نشده است» (االسراء.)85 /
«1414پس هركه هموزن ذرهاى نيكى كند [نتيجه] آن را خواهد ديد و هركه هموزن ذرهاى بدى كند [نتيجه] آن را خواهد ديد»
(زلزله.)7،8 /
«1515سپس پليدكارى و پرهيزگارىاش را به آن الهام كرد» (شمس.)8 /
«1 616و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزى است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است بر تو نازل كرديم» (نحل.)89 /
«1717پس هر كه هموزن ذرهاى نيكى كند [نتيجه] آن را خواهد ديد ،و هر كه هموزن ذرهاى بدى كند [نتيجه] آن را خواهد
ديد»(سوره:الزلزلة ،آيه.)7،8 :
(حر عاملي ،1414 ،ج .)6 :27
1818امام صادق(ع) میفرمایند« :بر ماست القای اصول (مبانی) و بر شماست اجتهاد مبتنیبر آن اصول» ّ
1919خردمند ،از مشورتکردن بينياز نيست (آمدي.)441 :1366 ،
«2020پس وقتى آن را درست كردم و از روح خود در آن دميدم پيش او به سجده درافتيد» (حجر.)29 /
«2121به زودى نشانههاى خود را در افقها [ى گوناگون] و در دلهايشان بديشان خواهيم نمود تا برايشان روشن گردد كه او خود حق
است آيا كافى نيست كه پروردگارت خود شاهد هر چيزى است» (فصلت.)53 /
2222برای آگاهی بیشتر در این زمینه مراجعه شود به :اصول تفسير از منظر آيت اهلل جوادي آملي.
23. Idealism
24. Realism

2525اصول ده گانه اجتهاد در تشيع عبارتند از ( قواعد مالزمه عقل و شرع ،بقاي اصول ،اجتهاد فروع از اصول ،نسبيت،جامعيت  وسطيت
يا عدالت ،در نظر گرفتن اولويت ها ،هماهنگي با قوانين حاکمه ،حوزه هاي آزاد ،احکام پنج گانه تکليفيه ،احکام ثانويه ،احکام
اضطراري و حکومتي) (مطهرى 1378،ج)161 ،20
26. Humanism
27. Theism

«2828در حقيقت دين نزد خدا همان اسالم است و كسانى كه كتاب [آسمانى] به آنان داده شده با يكديگر به اختالف نپرداختند مگر
پس از آنكه علم براى آنان [حاصل] آمد آن هم به سابقه حسدى كه ميان آنان وجود داشت و هركس به آيات خدا كفر ورزد پس
[بداند] كه خدا زودشمار است» (آلعمران.)19 /
2929پيامبر اکرم(ص) «سرسختترين دشمنت نفس تو هست كه در ميان دو پهلويت قرار دارد( ».بحاراألنوار ،ج  ،64 :67باب -45
مراتب النفس وعدم االعتماد)« .و من نفس خود را تبرئه نمىكنم چراكه نفس قطعاً به بدى امر مىكند مگر كسى را كه خدا رحم
كند زيرا پروردگار من آمرزنده مهربان است» (يوسف.)53/
«3030و سوگند به نفس لوامه و وجدان بيدار و مالمتگر كه رستاخيز حق است» (قيامت.)2 /
«3131پس وقتى آن را درست كردم و از روح خود در آن دميدم پيش او به سجده درافتيد» (حجر.)29 /
32. Prometheus

«3333و [خدا] همه [معانى] نامها را به آدم آموخت سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود اگر راست مىگوييد از اسامى 
اينها به من خبر دهيد» (بقره  .)31 /

	-قرآن کریم (  .)1374ترجمه ناصر مکارم شیرازی ،تهران :دارالقرآن کریم و قم :دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی.
ررالحکم و ُد َر َ
َ
رالکلم ،تهران:
	-آمدی ،عبدالواحد بن محمد ( .)1366شرح محقق جمالالدین محمد خوانساری بر ُغ
دانشگاه تهران.
	-استادي ،رضا ( .)1360شوري در قرآن و حديث ،قم :هجرت.
	-پاينده ،ابوالقاسم ( .)1354نهج الفصاحه ،پرتوی از پیام پیامبر ،تهران :جاويدان.
	-تستری ،سهل بن عبداهلل (1393ق) .تفسير تستري ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
	-جوادي آملي ،عبداهلل  ( .)1386منزلت عقل در هندسه معرفت ديني ،قم :اسراء.
  .)1387( ____________-تفسیر تسنيم ،قم :اسراء.حر عاملی ،محمدحسن ( .)1114وسائل الشيعه ،ج  12و  ،27مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی.
	ّ -
	-خسروپناه ،عبدالحسين ( .)1385خالصه نظريات آيتاهلل جوادي آملي ،فصلنامه اسراء ،سال سوم.31 ،)2( ،
	-دیبا ،داراب ( .)1378معماري امروز ايران ،نشریه معماري و شهرسازي 54( ،و .26 ،)55
	-سیحون ،هوشنگ ( .)1349ميزگرد سنت و تكنولوژي ،مجموعه مقاالت ميزگرد سنت و تكنولوژي ،اصفهان :وزارت
فرهنگ و آباداني.
	-سلیم بن قیس الهاللی (1413ق) .کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،تحقیق محمدباقر انصاری ،ج  ،٢قم :الهادی.
	-شیخ زینالدین ،حسین ( .)1378درمورد معماری امروز ایران ،نشریه معماري و شهرسازي 50( ،و .)51
	-صارمی ،علیاکبر ( .)1375از معماري گذشته چه درسي ميتوان گرفت ،نشریه آبادي.15 ،)22( ،
	-طوسی ،محمد بن حسن ( .)1388االمالی ،ترجمه صادق حسنزاده ،قم :انديشه هادي.
	-علیبن ابی طالب ( .)1388نهج البالغه ،گردآوری سید رضی ،قم :مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه.
	-کالینز ،پیتر ( .)1375دگرگوني آرمانها در معماري مدرن ،ترجمه حسين حسنپور .تهران :قطره.
	-مطهرى ،مرتضی ( .)1378مجموعه آثار ،ج  ،2قم :صدرا.
	-محدث نوری ( .)1408مستدرك الوسائل ،ج 1و  ،8قم :آل البیت الحیاء التراث.
	-مجلسی ،محمد تقی ( .)1111بحاراألنوار ،ج  ،72به کوشش محمد مهدي بن آخوند مال صالح ،تبریز  :بیجا  .
	-هاللی ،سلیم بن قیس ( .)1413کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،تحقیق محمدباقر انصاری ،ج  ،٢قم :الهادی.
	-نهج الفصاحه ( .)1354ترجمه ابوالقاسم پاينده ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات جاويدان.

سال چهارم ،شماره هشتم ،پائيز و زمستان 1393

منابع و مآخذ

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

«3434اى كسانى كه ايمان آوردهايد چون خدا و پيامبر شما را به چيزى فرا خواندند كه به شما حيات مىبخشد آنان را اجابت كنيد و
بدانيد كه خدا ميان آدمى و دلش حايل مىگردد و هم در نزد او محشور خواهيد » (انفال.)24/
3535همچنين ،بيشتر فيلسوفان کتابي به نام حي بن يقظان يا زنده بيدار دارند که در آن تولد و رشد يک انسان را براساس فطرت در
ميان جنگل و به تنهايي بررسی کرده است.
3636بخش بزرگي از قرآن به ويژه در نيمه دوم آن ،سورههاي مکي ،معاد را توضيح دادهاند .همچون قيامت ،واقعه و زمر.
3737و [بدانيد] اين است راه راست من پس از آن پيروى كنيد و از راهها [ى ديگر] كه شما را از راه وى پراكنده مىسازد ،پيروى مكنيد.
اينهاست كه [خدا] شما را به آن سفارش كرده است باشد كه به تقواگرائيد» (انعام.)153/
«3838بىترديد ما اين قرآن را به تدريج نازل كردهايم و قطعاً نگهبان آن خواهيم بود» (حجر.)9 /
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The Evaluation and Criticism of Existent Fallacies
in the Fields of Art, Architecture and Urban Planning
Abdulhamid Noghrekar* Razieh Labibzadeh**

Abstract

7

The contemporary materialist culture of the West has gone astray in explicating the
world and human being due to deprivation of God’s words and the tradition of the
Immaculate. Consequently, a number of paradoxes in explaining the concepts, structure,
stages, resources and foundations of human processes have been created which, in turn,
caused numerous fallacies in various fields of humanities, philosophy of art, architecture
and urban planning whenever man and his values are considered. Most of the time, such
fallacies are also seen in the arguments of westoxicated intellectuals and even university
scholars. These fallacies have caused the resistance of some academicians against the
approach of humanities promotion and development and weak role of Ijtehad in original
and Islamic theorization. In this article, the most important fallacies which are proposed
especially in the fields of art, architecture and urban planning are studied in eight
categories as following: 1) opposition between science and religion, 2) opposition between
traditionalism and modernism, 3) negating the relationship between Islam and the works
of Muslim architects, 4) opposition between eliticist and participatory approaches, 5)
opposition between imitation and creativity, 6) opposition between idealism and realism,
7) opposition between humanism and theism, 8) opposition between globalism and
localism.
Since the validity of this research is based on reason and quotation, the analytic as well
as argumentative and interpretive methods have been used for understanding the claims
and explaining the views respectively. Citing religious texts and drawing on logical
analysis, this research shows that such fallacies are not valid from the Islamic perspective.
Such fallacies are due to wrong interpretations of one or both sides of the opposition.
Moreover, this study proposes eight diagrams which work as models for resolving such
oppositions.
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