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  ∗∗علي يحيايي

  چكيده
اپـذير اسـت كـه    ن علوم اسالمي، از جمله هنر اسالمي، امري اجتناب ةشناسي در عرص نياز به روش

سازد. انديشمندان  آن را ممكن مي درموردهاي نظري  ماهيت هنر اسالمي و پرسش ةدربار  داوري
يك براسـاس روشـي خـاص بـه     اند و هر را مورد توجه قرار دادههاي متفاوتي  در اين عرصه روش
بـه همـراه داشـته    هاي متعدد، نتايج متفاوتي را  كه استفاده از روش طوري به ؛اند اين مقوله نگريسته

ماهيت و چيستي هنر اسـالمي مبتنـي بـر     دربارة  ها و اختالفات در داوري است و بعضي از تعارض
هنـر اسـالمي كـه توسـط انديشـمندان        ةهـا در عرصـ   اين روش ةمهم بوده است. از جمل ةمسئلاين 

ناسـي  نگـري اسـت. پديدارش   مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت، دو روش پديدارشناسـي و تـاريخي    
هوسرل از جمله راهكارهاي مهم در شناخت هنـر اسـالمي اسـت     ةفلسف تأثيرشناختي تحت  روش

مستشرق قرار گرفته است. ايـن روش   پژوهان ة هنرشناسان و دينهاي اخير مورد استفاد كه در دهه
يخ هگـل  تـار  ةمند از دو جريان فلسفي، پديدارشناسي هوسرل و فلسف نگري به ترتيب بهره در كنار تاريخي

هاي خاصي از ماهيت هنـر اسـالمي اشـاره دارنـد و از نقـاط       ها، به زوايا و جنبه هستند. هريك از اين روش
دو منظـر، بـه    برخوردارند. در اين مقاله عالوه بر بررسي امكان شناخت هنر اسـالمي از ايـن   يضعف و قوت

  شده است.نگري پرداخته  پديدارشناسي بر تاريخي ةاهميت و برتري شيو ،كاربرد
  .گرايي تحويل هرمنوتيك، هنراسالمي، نگري، تاريخي پديدارشناسي، :واژگان كليدي

                                                      
 .اديان و مذاهب استاديار گروه فلسفه هنر دانشگاه. ∗
 .دانشگاه گيالن مربي گروه معارف .∗∗
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  مقدمه
 هـا  از رهيافـت قابليـت اسـتفاده   بررسي هنر اسالمي در تمدن و فرهنـگ اسـالمي    براي

)Approach( هــاي و روش )Method( تحليلــي، گونــاگون تحقيــق و پــژوهش همچــون 
ها،  و براساس هريك از شيوهوجود دارد و امثال آنها  يكپديدارشناسي، هرمنوت،  يخيتار
بعضـي از   . در اين ميان،)162ص ،1380(قراملكي،  نمودتفسير را هنر اسالمي توان  مي

اس آنها اسبيشتر بوده و آثار هنر اسالمي برها در بررسي هنر اسالمي، مورد توجه  روش
بـوده اسـت.    اهتمام كمتـري ا ه نسبت به بعضي از روش اما ،تفسير و بررسي شده است

را آشكارتر ساخته و  مسئله، زواياي پنهان براساس چند روش مسئلههرچند نگاه به يك 
مـثالً   ؛بسا نتايج متفاوتي را به همراه آورد تري را به همراه خواهد آورد، چه معرفت كامل

از هنـر   انياي به تفسير غير عرفـ  تفسير عرفاني از هنر اسالمي و شيوهفهم و اي به  شيوه
ي وجود دارد و بعض  يدو رويكرد مهم فراتاريخي و تاريخدر واقع  شود. اسالمي منتهي 

ديگر در راستاي تحليـل  فراتاريخي و بعضي شده در راستاي تحليل  هاي مطرح از روش
هاي استفاده شده در هنر اسالمي، مورد تصـريح   بعضي از روشهستند. هرچند   تاريخي

روش انـد، امـا    نمـوده و آنان به روش خود اشاره ناسالمي نبوده  هنر ةن عرصپژوهشگرا
مورخان هنر، در بررسـي   اي از نكه پارهآ بابه طور مثال  .قابل استنباط است خاص آنان،

 ،. از طـرف ديگـر  انـد  دهكـر اند، به آن تصريح ن نگرانه داشته هنر اسالمي، روشي تاريخي
ختي و يـا هرمنوتيـك مـورد توجـه     شـنا  ها همچون پديدارشناسي روش بعضي از روش

ي بـه صـورت   اسـالم  آثـار هنـر  و فهم ها در بررسي  انديشمندان است، اما از اين روش
هـا در   وش، آثاري مكتوب به وجود نيامده است و تنها به اهميت كـاربرد ايـن ر  منسجم

هنـر   ةدربـار تـرين عامـل در اخـتالف نظـر      و شايد مهـم  ه استدهنر اسالمي، تأكيد ش
هاي متفـاوت   كاربرد روش ،يا به تعبير ديگر  شناسي مبتني بر همين عنصر روش، ياسالم

هنر اسالمي و نقد و بررسـي هريـك از   شناخت شناسي  بازسازي روش ،رو باشد. از اين
  در بررسي هنر اسالمي، بسيار با اهميت است.شان   آنها و ميزان اهميت و ارزش

    پديدارشناسي  روش
از قرن هجدهم در ميـان فيلسـوفاني    )Phenomenology( سيهرچند اصطالح پديدارشنا

و در معنـايي  )Johan Heinrich Lambert( لمبـرت  هـانريش و  كانـت  ايمانوئـل همچـون  
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كار گرفته شده بود، ايـن اصـطالح نيـز در قـرن بيسـتم،      ه ب هگل فردريشمتفاوت نزد 
 لمبرتك است. گذار پديدارشناسي كالسي بنيان ∗،هوسرل ادموندگر روش فلسفي  تداعي

دانسـت كـه منظـور از     تـوهم مـي   ةردرباپديدارشناسي را در قرن هجدهم، نوعي نظريه 
از اين اصـطالح،   هگلبشري است.  ةهاي موهوم تجرب پديدارها در آن، اشاره به ويژگي

نفسـه ذهـن از طريـق پديـدارها و      روشي براي درك امري واقعي و شناخت ماهيت في
 انـد  دهكـر پديدارها معنـا   ةفرض دربار وصيفي و بدون پيشت ةآن را روش مطالع هوسرل

ديـدگاه پديدارشناسـي را بـه     هوسـرل . )158ص ،1383شناسـي،   المعارف زيبايي دايره(
ه در برابر ديدگاه طبيعي، ب )Descriptive Psychology( شناسي توصيفي معناي نوعي روان

نوعي روش اسـت و دوم   نخست اينكه :خورد كار برد كه دو ويژگي در آن به چشم مي
وجودي خود  ةفلسف مارتين هايدگر. (Crowell, 2006, p.23) اينكه تكيه بر آگاهي دارد
 )Paul Ricoeur ( پل ريكـور بنا نهاد و افرادي همچون  هوسرلرا براساس پديدارشناسي 

 نيـز پديدارشناسـي هرمنوتيـك را براسـاس آن تبيـين كردنـد       هانس گئـورگ گـادامر  و 
)PaulRicoeurرغم اختالفات فلسفي، كـاربرد   اين انديشمندان علي ةكه در هم طوري به )؛

  ).12ص ،1384(ليوتار،  كار گرفته شده روش پديدارشناسي به صورت مشترك ب
از جمله كساني بود كه در برابر افـرادي همچـون   )Wilhelm Dilthey( ويلهلم ديلتاي

مدلي همسان با مدل  ،ي علوم انسانيكوشيد برا كه مي) John Stuart Mill ( ميل استوارت
اين پرسش را مطرح نمود كه آيا روش حاكم بر علوم   علوم طبيعي و پوزيتيويستي بيابد،

شناختي برخـوردار   انساني، همانند روش علوم تجربي است، يا اينكه از استقالل معرفت
از الگـو   انساني از علوم طبيعي، رغم تالشش براي تفكيك روش علوم علي ديلتاياست. 
، اما (Gadamer, 1989, pp.6-9) حاكم بر علوم تجربي در علوم انساني، متأثر گرديد ةو شيو

شـناختي   ، در پاسخ به اين پرسـش و تحليـل روش معرفـت   ديلتاينيز به دنبال  هوسرل
علوم انساني با علوم طبيعي، پديدارشناسي را مطرح ساخت. وي بر اين باور بود كـه در  

انساني، بايد به درون پديده و به شناخت ماهيت آن دسـت يافـت و    ةشناخت يك پديد
                                                      

از شاگردان مدرسه برنتـانو، در آغـاز بـه پـژوهش در رياضـيات و منطـق        Edmund Husserl هوسرل ادموند. ∗
تـدريج در   اخت، امـا بـه  شناسي مطرح سـ  دادن به مسائل معرفت پرداخت، سپس بحث پديدارشناسي را براي پاسخ

  .عيار فلسفي تبديل نمود را به يك سيستم و روش فكري تمام طول چند دهه از پژوهش خود آن
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تجربي و فيزيكي، با روش تحصلي به تبيـين آن پرداخـت.    ةتوان همچون يك پديد نمي
، به دنبال شناخت يك موضوع رها از هر نوع تعـين  »به سوي خود چيزها« ةبا جمل وي

و علوم تجربي  )Eidetic Sciences( و به دنبال ايجاد تمايز ميان علوم ماهويو امر اضافه 
 Eidetic( بود و روش دومي را پوزيتيويستي و تجربي و روش اولـي را شـهود مـاهوي   

Intuition( دانست كه آگاهي سوژه، موجب قوام   علّي و تجربي مي ةو امري فراتر از جنب
  گردد. و تحقق عينيت شيء مي

 ود دارد كه از آن به ديدگاه طبيعياز منظر فلسفي، دو نگاه و تلقي نسبت به عالم وج
)Naturalattitude( و ديدگاه پديدارشناسي )Phenomenological attitude (كننـد.   تعبير مي

در پـيش  ديدگاه طبيعي روشي بود كه پوزيتيويسم علمـي در اوايـل قـرن بيسـتم آن را     
ارد كـه  اين ديدگاه، عالم و جهان هستي، وجـودي مسـتقل و ابژكتيـو د   گرفته بود. طبق 

توان  پوزيتيويستي مي _تحصلي ةجداي از فاعل شناسا تحقق يافته و تنها از طريق تجرب
كه وجود يكي وابسـته بـه   ند به آن دست يافت و سوژه و ابژه دو امر مستقل از يكديگر

نيست. در واقع جهان خارج، ظرفي است كه انسان و ديگر اشيا و موجودات در  يديگر
ي نـدارد.  تـأثير ود و نبود انسان، در وجود اين عالم طبيعي هيچ آن قرار گرفته است و ب

اما از ديدگاه پديدارشناسي، جهان چيزي است كه براي سوژه ظهور يافته و پديدار شده 
كه با نبـود   طوري به ؛است و وجود آن مستقل و جداي از فاعل شناسا مورد توجه نيست

يابد و ظهور نخواهد داشت. در  ا نميمعن نيزابژه)  _سوژه) عالم خارج (عين _من (ذهن
شـود   من به عالم خارج، آن براي من پديدار مي )Intentionality(واقع با توجه و التفات 

اي نيسـت كـه در مقابـل سـوژه، بـه       يابد و عالم خارج ابژه مي )Phenomenon( و ظهور
ه چيـزي  . در اين شيوه ب(Crowell, 2006, pp.69-72) صورت مستقل قرار گرفته باشد

بـر آگـاهي مـا پديـدار      كـه  گونـه  آنجز نفس ماهيت موضوع مورد بحث همچون هنـر،  
شود تا در يك همدلي، آنان هم  گردد و حتي از ديگران خواسته مي شوند، توجه نمي مي

مستقيم پديده اقـدام ورزنـد و آن را در    ةهاي تاريخي، به تجرب به جاي بحث از بررسي
  ي و توصيف خود قرار دهند. ييابد، مورد شناسا ن ظهور ميطوركه بر آنا آگاهي خود، آن

ــل    ــل تحوي ــن روش در مقاب ــر، از اي ــون هن ــوعي همچ ــناخت موض ــي در ش  گراي
)Reductionism( شود و موضوع به عوامل بيرون از آگاهي همچـون شـرايط    استفاده مي
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در  شـود، بلكـه   شناسي تحويـل بـرده نمـي    اجتماعي، تاريخي، سياسي، اقتصادي يا روان
شود و  كه بر ما هويدا مي پديدارشناسي هنر به توصيف و بيان ماهيت آثار هنري، آنچنان

شيء خارجي  ةگردد و پژوهشگر با تجرب متعلق آگاهي و التفات ما قرار گرفته، توجه مي
عالم واقـع، مسـتقل از    ةهرگونه حكمي دربار )Epoche( بردن در آگاهي خود و به تعليق

 بيند و بـه تشـارك اذهـان    هاي افراد ديگر مي اي از آگاهي اه با شبكهآگاهي، خود را همر
)Intersubjectivity( و همدلي )Empathy(     خـاتمي،   رسـد  بـا ديگـران در شـناخت مـي)

) و به جاي شناخت عـالم عينـي و   108-98ص ،1382گران،  / ريخته58-55ص ،1387
سايي قرار گرفته است، يعنـي  واقعيت، به آنچه از واقعيت بر او آشكار شده و متعلق شنا

  كند: يابد و آن را ادراك مي پديدار، آگاهي مي _پديده
خودشـان نشـان    وسـيله  بـه اين روش به توصيف پديدارها به همان نحـو كـه خـود را    

پردازد. هر چيزي كه خود را به هر نحوي كه باشـد، ظـاهر سـازد پديـدار      مي  دهند، مي
پديـدارها اجـازه داده شـود، خودشـان را پـاك و      شود، مراد اين است كه بـه   ناميده مي

آاليش آشكار سازند... از نظرياتي كـه نسـبت بـه خـود اشـيا بيگانـه هسـتند، بايـد          بي
هـا، در   پوشي كرد... روش پديدارشناسي عبارت از تالشي براي دريافت واقعيـت  چشم

  ).26-25ص ،1378(كوروز،  روشنايي خاص و غير قابل تأويل خود آنهاست
 عنـوان  بهواسطه، نزد انديشمندان  ريج، مفهوم پديدارشناسي، به معناي آگاهي بيتد به
شناسي مطـرح گشـت و هريـك مـراد خـويش را از ايـن روش بيـان نمودنـد و          روش

تـرين   پديدارشناسي فلسفي، به يكي از مهم ةبا الهام از شيو شناختي پديدارشناسي روش
هاي علوم انساني و معرفت بشـري،   حوزههاي اثرگذار در قرن بيستم در تمامي  رهيافت

شناسـي،   اسـالم  ةهنر و زيباشناسي تبـديل گرديـد. در حـوز    ∗∗نقد ادبي،∗از جمله دين،
و در زمينـه هنـر    شـيمل  آنماريو  )Toshihco Izutsu( ايزوتسو توشيهيكو، كربن هانري

 Henri( اسـتيرلن  هـانري ، فـاروقي  اسـماعيل  )،James Dickie( ديكـي  جيمـز اسـالمي،  

                                                      
قابـل   اتّو رودلفو   الياده ميرچا، اسمارت نينيان، درليو فان، شلر ماكسشناخت اديان . از پيشگامان اين شيوه در ∗

   اشاره هستند.
از جمله افرادي هستند كه از ايـن شـيوه    روسه ژان، باشالر گاستون، پوله ژرژز . در عرصه ادبيات و نقد ادبي ني∗∗

  اند. دهكراستفاده 
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Stierlin(  هاي   ، از جمله كساني هستند كه از اين شيوه در شناخت عرصهكربن هانريو
  علوم انساني و انواع متفاوت هنر اسالمي استفاده نمودند.

    نگري تاريخي روش
هاسـت كـه از    اي در شناخت جهان خارج و پديده شيوه نگري يا اصالت تاريخ، تاريخي

طرح شده است. اين شيوه مبتني بر رهـايي انسـان از   اي از فيلسوفان تاريخ م جانب پاره
زمان و مطلق است و بر اين قرائت و فهم از جهان تكيـه   درك جهان براساس حقايق بي

و بـه عصـر     يافتـه  هاي اجتماعي و فرهنگي به صورت تاريخي، تعين پديده ةدارد كه هم
نرمند هميشـه  خود و مجموعه عناصر اجتماعي و فرهنگي زمان خويش وابسته است. ه

توانـد از حـد و    گـاه نمـي   اي محصور و محـدود اسـت و هـيچ    در شرايط تاريخي ويژه
). از ديــدگاه 149ص ،1382(هــاوزر،  مرزهــاي دوران خــويش پــا فراتــر گــذارد    

گونه اصول ثابـت و پايـدار    جهت تكامل و تحول تدريجي انسان، هيچ ا، بههنگر تاريخي
 _هاي برآمده از شرايط اجتمـاعي  ا مبتني بر علته پديده ةفراتاريخي وجود ندارد و هم

خاص است  ةتاريخي هستند. هر اثر و رفتاري محصول دوران، شرايط اجتماعي و جامع
گيرد. در واقع هر فـرد و هـر اثـري سـاخته و پرداختـه       و هويت انسان در آن شكل مي

 Johann Gottfried Von( هردرتاريخ خودش است. فيلسوفان ايدئاليست آلمان همچون 

Herder(  از روح زمان يـا روح   هگلبودند.  مؤثرنگري بسيار  در نگاه تاريخي هگلو يا
تواند  اي، هر چقدر هم عميق و ژرف باشد، نمي ملي سخن گفت و معتقد بود هر انديشه

–Hegel, 2001, pp.95) از چارچوب و ديوارهاي عصر و زمان تحقق خـود فراتـر رود  

اريخ خاستگاه آن است. بنـا  يابد و ت متفاوت تاريخي ظهور مي. عقل مطلق در ادوار (96
عنوان  از حيث زمان و مكان خاص و به شود تا پديده كوشش مي ،نگري تاريخي بر شيوة

اي از تاريخ خطي، تحليل گردد. در اين شيوه، تلقي محقق ايـن اسـت   رخدادي در برهه
ي هنرمند و يا صـور خيـال او   ها ق و سليقهپديده همچون اثر هنري و حتي عالي كه يك
 ؛هاي خاص دوران يا عناصر و عوامل پيشين خود به وجود آمده اسـت زمينه تأثيرتحت 

هاي تاريخ  هويت اثر هنري است. نگاهي به كتاب ةكنند بستر تاريخي تعيين كهاي گونه به
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هـا، شـرح دوران و    حـال  هنر كه در توصيف آثار هنري بيش از هر چيز بـه بيـان شـرح   
اند، بيانگر اين است  تاريخي پرداخته ةهاي دور عيت خلق اثر هنري و ديگر شاخصوض

  اند. نگري نگارش يافته كه اين آثار بيشتر براساس تاريخي
و  آلـن  تـري ، گرابـار  الگ، گدار آندرهدر ميان مورخان هنر اسالمي افرادي همچون 

نـر اسـالمي دارنـد و    نگرانـه بـه ه   نگاهي تـاريخي  ،بعضي از ديگر مورخان هنر اسالمي
طور تاريخي نگريسـته و بـه دنبـال    هاي تحقق هنر اسالمي را به  ها و بستر عوامل، ريشه

ها پيگيـري   هاي هنر اسالمي را در ديگر تمدن پاي اسلوب، فرم و قالباين هستند كه رد
و  ترين دند تا با نگاهي همدالنه و از منظر دروني به كانونيكرگاه تالش ن آنان هيچ .كنند
گـاه   هايي كه موجب شد تـا هـيچ   لفهؤم ؛هاي تمدن اسالمي توجه كنند لفهؤترين م اصلي

نـوازد،   موسيقي ميكه نگاري نپردازد، يا آنگاه  هنرمند مسلمان در هنگام نقاشي، به برهنه
ماندن از آن، تصوير كوشك و باغ در  كه با مغفول طوري . بهسمت موسيقي مبتذل نرود به

گرفته از فـردوس و جنـت نعـيم نيسـت،      از منظر مورخان هنر، الهام نگارگري اسالمي،
بلكه همان باغ زميني است و يـا ترسـيم موضـوعات نگـارگري اسـالمي، تصـويري از       

نه برگرفته از مفاهيم متعالي و اسـتعاليي عارفانـه    ،هاي لهوي، بزمي و زميني است سوژه
توان گفت هنر مي ،د. از منظر تاريخيان كه شاعران عارف آن را با زبان تغزلي بيان نموده

هـا  مؤلفهپذيرفته است، اما بر اين اساس  تأثيررومي  و اسالمي از عناصر بيزانسي، ايراني
گيري فـرم و   ين به شكلكه موجب شده تا اين عناصر متفاوت و متبا يا هاي دينيو پايه

  گيرد. از هنر بينجامد، مورد توجه قرار نميالگوي خاص و تركيبي جديد 

  نگري و پديدارشناسي سنجش دو روش تاريخي
هاي متفاوت در بررسي هنر اسالمي، وجود دارد، اما ايـن   با آنكه امكان استفاده از روش

مـثالً پديدارشناسـي    ؛دهنـد  ها گاه تفسيرهاي متفاوتي از هنر اسالمي را ارائـه مـي   روش
اي از مفسران عرفاني  ارهپ ةشناختي، روشي فراتاريخي به هنر است و مورد استفاد روش

دهنـد و روش   از هنر اسالمي است كه از هنر اسالمي تحليلي عرفاني و حكمي ارائه مي
اي از  نگري يا اصالت تاريخ به هنر اسالمي است كه مـورد اسـتفاده پـاره    ديگر، تاريخي
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 كننـد كـه بـا    امري تاريخي تصور مـي  ةمثاب مورخان هنر قرار گرفته است. آنان هنر را به
گردد و از هنـر اسـالمي، تحليلـي     بررسي زمان وقوع و عوامل قبل و بعد آن، تحليل مي

   ∗دهند. دنيوي غيرعرفاني ارائه مي
پديدارشناسي، بيش از آنكه به عوامل تحقـق   ةنگري، در شيو تاريخي ةبرخالف شيو

 نگاهي توصيفي و پديداري به پديـده  تاريخي و شرايط ايجاد يك پديده نگريسته شود،
كـه در سـاحت    ش، آنچنـان ا از بسـتر تـاريخي  فـارغ   ،هاي آن مؤلفهگردد و ماهيت و  مي

پـژوهش، بـه    ةشـيو در ايـن   كـه اي گونه به ؛شود آيد، بازخواني مي آگاهي ما به دست مي
مكاني و در تاريخي انفسي پرداختـه  هيت يك پديده به صورت فرازماني و فرابررسي ما

هاي تاريخي و صـدق و   و ساختار پديده بيش از ريشه شود و بيان و تفسير مكانيسم مي
وجـود   ةهرگونه داوري و حكم دربار ،يابد. در واقع كذب آن در تاريخ خطي اهميت مي

يعنـي در   ؛شـود  غير پديداري اشيا به صورت نفي و اثبات، به حالت تعليق گـذارده مـي  
ن خـارج و مسـتقل از   را در جها يعي و پوزيتيويستي كه حقيقت اشيابرابر آن ديدگاه طب

  جويد. آگاهي فرد، در مستندات تاريخي مي
تاريخي و از ارتباط آن با ديگر  ةنگري اگر يك اثر هنري را از رشت در روش تاريخي

هايي كه موجب  ها و دغدغه زيرا انگيزه ؛عناصر تاريخي جدا سازيم، قابل شناخت نيست
ر قابل طرح نبوده و موضوعيت آفرينش آثار هنري شده است، در موقعيت و شرايط ديگ

ندارند و حتماً اثر هنري را بايد در روند تاريخي و به صورت تحصلي بررسـي نمـود و   
محيطي و عوامل پيراموني آن هستيم،  _ نيازمند شناخت روند تاريخي، اقتصادي، زيست

هستند،  تي كه محدود و داراي شرايط انقضاپديدارشناسي در كنار موضوعا  اما در روش
كـه   طـوري  به ؛ندا تر از بسترهاي زماني و مكاني مفاهيم و حقايقي وجود دارند كه متعالي

اثر هنري گاه داراي محتوا و عمقي فراتر از زمان و مكـان خـاص اسـت و از موقعيـت     
كـه   يابد رود و مفهومي استعاليي و متعالي مي خاص، جغرافيا و شرايط اقليمي فراتر مي

                                                      
، از جمله كساني بودند كـه در نقـد   ريشارد پير ژان، روسه ژان، پوله ژرژ، باشالر گاستون. انديشمنداني همچون ∗

سـس  ؤم باشـالر  گاسـتون  .را بيان نمودندهاي اين شيوه  تحصلي داشتند و كاستي ةادبي، رويكردي انتقادي به شيو
بنيانگذار نقد مضموني، با استفاده از اين شيوه، كتاب  پوله ژرژپديدارشناسي استفاده نمود و يا  ةنقد تخيلي از شيو

   ).105–10١ص، 1387/ خطاط، 87، ص1380(ضيمران،  را  نوشت نقد آگاهي
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كنـد.   اعصار صدق مـي  ةويدان، ابدي و ازلي دانست كه بر همتوان آن را حقيقتي جا مي
شـود   شود و به حقيقت بنيادين يك پديده نظر مي در پديدارشناسي، زمان درنورديده مي
هاي دروني اديان اشتراك يافته و گـوهر يكسـاني    كه از اين منظر، حقايق متعالي در اليه

ت فراتاريخي با يكديگر قابل تطبيق هاي حكيمان و فيلسوفان به صور يابند و انديشه مي
نگــري كــه هــر رخــدادي وابســته بــه  خواهــد بــود، حــال آنكــه ايــن امــر در تــاريخي

باشد. پديدارشناسـان معتقدنـد در شـناخت     پذير نمي هاي جبري است، امكان محدوديت
هاي تاريخي، سياسي و اجتمـاعي، فراتـر رفـت و آن را در     يك اثر هنري بايد از عرصه

گيري  درون با همدلي تجربه نمود و به باطن و عمق شكل ةواسط وري و بيحض ةمواجه
ها،  نگران بر اين باورند كه بايد اثر هنري را براساس محدوديت اما تاريخي ،آن اثر رسيد

  الزامات و وابستگي به دوران خاص بررسي نمود.
ابع زمـان  اگر فيلسوفي را متعلق بـه زمـان خـود بـدانيم، او را مقهـور و تـ       ،در واقع

زمـان و   يابي به بيان حقـايق بـي   حقيقت ةايم، حال آنكه فيلسوف همواره در عرص نموده
تـاريخ در درون فيلسـوف    ،. از اين ديـدگاه )29، ص1369(كربن،  پردازد مين وط جهان

تـوان حقـايق و حكمـت     است، نه اينكه فيلسوف در تـاريخ باشـد و از ايـن منظـر مـي     
نگري كه در آن شرايط اجتماع،  تاريخي ةن را، برخالف شيوجاويدان اديان و يا فيلسوفا

خوانـد،   ها و افراد فرامي تاريخ، جغرافيا و محيط به جدايي و گسست ميان اديان، انديشه
  با يكديگر سنجيد.

ــن  ــي ،رو از اي ــالمي و     م ــر اس ــگران هن ــته از پژوهش ــرش آن دس ــت نگ ــوان گف ت
پديدارشناسـي   تـأثير انـد، تحـت    داشته پديدارشناسي گرايش ةناساني كه به شيوش ماسال

آغازين روش پديدارشناسي كالسيك،  ةزيرا نقط ؛است  كالسيك و نگرش هوسرلي بوده
فرا تاريخي و بدون توجه به  بررسي و تحليل يك انديشه و يا يك اثر هنري به صورت

و  و در اين شيوه، پديدارهاي ديني و يا هنري مجرد از بستر فرهنگـي  زمان است مقولة
گردد و با ظهور يـك پديـده در    اجتماعي و جدا از تاريخ و زمان، توصيف و بررسي مي

هاي اصلي آن را به دقت مـورد شـناخت خـويش     مؤلفهتوان عناصر و  آگاهي سوژه، مي
   ).65ص ،1387(خاتمي،  قرار داد
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  نگري و تاريخي تفاوت دو ديدگاه تاريخي
نگري قرار دارد، نـه   مقابل روش تاريخيكه روش پديدارشناسي در  شود ذكر الزم است

نگري و تاريخي با يكـديگر تفـاوت دارنـد و     در برابر روش تاريخي. دو روش تاريخي
بسـا   توجهي به رويكرد تاريخي نيسـت. چـه   نگري لزوماً به معناي بي نفي روش تاريخي

 نگري مخالف باشند، اما مباحث تـاريخي را مـورد لحـاظ    ممكن است كساني با تاريخي
نيز قرار دهند. انديشمنداني كه از روش پديدارشناسي اسـتفاده نمـوده و بـه نقـد روش     

تـوان در بررسـي يـك موضـوع، هـم از       اند، بر اين باورند كه مي نگري پرداخته تاريخي
نگري، استفاده نمود و هم از منظر تـاريخي   روش پديدارشناسي، در برابر روش تاريخي

گـرفتن مطالعـات    نگري، بـه معنـاي ناديـده    وش تاريخيدر واقع نقد ر ∗به آن نگريست.
گرايي تاريخي يـا اصـالت    مخالفت با هرگونه تحويل ،تاريخي نيست، بلكه منظور از آن

اي همچون هنر را نبايد به يـك امـر صـرفاً     مسئلهبه اين معناكه موضوع و  ؛تاريخ است
ن خـاص، تحويـل بـرد و    شناسي دورا برآمده از تاريخ، سياست، اجتماع، اقتصاد يا روان

ها نه تنها در تبيين درست يك پديده، نيازمند ارزيـابي   كاهش داد. از ديدگاه آنان، انسان
پوشـي كننـد، بلكـه     توانند از شناخت و درك ژرفـاي تـاريخ چشـم    و نمي هدبوتاريخي 
 فاقـد خـاطره   ژرفاي تاريخ خود غافل باشد، جامعـة اي را كه از شناخت و درك  جامعه
نگـري، بررسـي تـاريخي را     بعضي از منتقدان بـه روش تـاريخي   ،رو از اين ∗∗ند.ا دانسته

نيمي از كاوش در كنار نيمي ديگر از آن، كه همان عناصر دروني و غيرزمانمنـد   عنوان به
ـ  دهند و به تاريخ و نتايج حاصل از آن بي است، قرار مي  كـارل  ،مثـال  راياعتنا نيستند. ب

                                                      
 و روش تـاريخي را  سـتفاده از تـاريخ را مجـاز دانسـته    ارغم استفاده از روش پديدارشناسي،  علي كربن هانري. ∗

توان در بررسي يك موضوع هم از روش پديدارشناسي و هم از  ميداند. به باور وي  متناقض با پديدارشناسي نمي
داند، نه متضـاد بـا روش    نگري مي متضاد با روش تاريخيروش تاريخي استفاده نمود و در واقع پديدارشناسي را 

اند و بحـث   گاه به تاريخ توجه نداشته يا ديگر پديدارشناسان كالسيك، هيچ هوسرلديشمنداني همچون تاريخي. ان
خود را به بررسي شناخت ماهوي و نفس ماهيت يديده در آگاهي فرد، محدود نموده و بحث از وجود پديده و يا 

 دانستند. از قلمرو اين روش مي بيرونهاي تاريخي را  بحث
پوشـي   ن نيست كه از مطالعـات تـاريخي چشـم   به يقين منظور اي«گويد:  روش تاريخي ميربارة د هانري كربن. ∗∗

پوشي كند، بشريتي فاقـد خـاطره خواهـد بـود؛ ايـن       شناخت و درك ژرفاي تاريخ خود چشمكنيم. بشريتي كه از 
  ).28-29، ص1369 ،(كربن» تبشريت در وضعيت انساني خواهد بود كه حافظه خود را از دست داده اس
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نگـري   تـاريخي ة ، بـا بيـان دو واژ  مـاركس و  هگلقد تفكر ن در )Karl R. Popper( پوپر
)Historicismو تاريخي ( )Historismدو اصطالح توجه دارد و از تفسـير   ) به تمايز آن

ياد  _نه واژه تاريخي _نگري تاريخي ةهگلي از تاريخ كه مورد مخالفت وي بوده، از واژ
  ).404، ص1384استنفورد،  /732-731ص، 3، ج1366(پوپر،  نمود

تاريخي را   پديدارشناسان كالسيك در استفاده از روش پديدارشناسي، هرگونه بحث
امـا در پديدارشناسـي هرمنوتيـك     كننـد.  آنها داوري نمـي  ةنهند و نفياً و اثباتاً دربار وامي

، پديدارشناسي از محدوديت آگاهي و معرفـت  هوسرلخالف پديدارشناسي كالسيك بر
گيرد. بنا بـه نظـر    هرمنوتيكي از تاريخ مورد توجه قرار مي دروني خارج گرديده و تلقي

توان بـراي فهـم انسـان     ، هر فهمي متضمن فهم قبلي است و هيچ آغازي را نميهايدگر
نگري كه تاريخ را شرط حتمي تحقـق   برخالف تاريخي _درك تاريخي ،رو از اين .يافت
به تلقي درستي از خود، جهان توان  شرط فهم و تفسير اثر است و با آن مي _داند اثر مي

گفـتن   ). سـخن 181-185، ص1381(هايـدگر،   خويش و امور مرتبط به آن دست يافت
پذير نيسـت و در   امكان ،جداي از واقعيت تاريخي آن ،شناخت و فهم يك پديده ةدربار

واقع با آشنايي با تاريخ هر فهمي از گذشته است كه ما در تأويل متن، به زمـان حـال از   
ميان متن و موقعيت كنـوني از   ةگيريم. در تأويل كوشش بر آن است تا فاصل ار ميآن قر

مندي  ساختار تاريخي«كند:  ميان برداشته شود و آگاهي تاريخي نيز در اين امر كمك مي
ها در علم هرمنوتيك تـاريخي و ادبـي از    متضمن اهميت عاملي است كه مدت ،در فهم

كردن معناي  از اطالق، يعني كار تأويل در مرتبط آن غفلت شده و آن عامل عبارت است
) و فاصله ميان متن و واقعيت كنوني آن يا افق 206، ص1384(پالمر، » متن با زمان حال

كنوني ما چه معنايي  حسب لحظةفهميم كه متن بر رود و مي ن ميايماثر با افق كنوني از 
است كه داراي حيثيت تاريخي هر متن و اثري متعلق به كسي  گادامردهد. در تحليل  مي

است و مفسر بايد براي رسيدن به فهم متن يا اثر، آن عالمي را كه اثـر در آن بـه ظهـور    
هـا   فرض مفسر با طرح پرسش و براساس پيش ،رو از اين .رسيده است، دوباره بر پا كند

زمان حـال و  و انتظارات خود و امتزاج و آميختن افق خود با افق خالق متن يا اثر، آن را به 
  ).208-207(همان، ص يابد تاريخي براي او ظهور مي ةسازد و آن پديد فهم خود نزديك مي

نگـري   كه پديدارشناسان در انتقاد به روش تـاريخي طور همان _رسد البته به نظر مي 



wa  

202  

ش سال
ان 

بست
/ تا

هم 
نزد

ا
13

90
  

سنجند، اما  هاي تاريخي، سياسي و اجتماعي مي آنان موضوع را فقط در عرصه _معتقدند
از شـايد  همچنـين   .كننـد  درون خود، تجربه نمي واسطة ة حضوري و بيآن را در مواجه

ـ  قادات بر روش پديدارشناسي اين باشدجمله انت مسـتقيم،   ةكه اين روش فراتر از تجرب
يك از مباحث تاريخي و تحصلي و بررسي  واسطه و مبتني بر آگاهي موضوع، به هيچ بي

 عرصـة هـا در   ايـن پرسـش  كنـد و بـه    هـا، تـوجهي نمـي    صدق و كذب در اين عرصـه 
  شود. گاه پاسخ داده نشده و همواره بحث از آنها در پرانتز گذارده مي پديدارشناسي، هيچ

  از هنر اسالمي ختيتحليل پديدارشنا
ش، از ا وجود خـارجي  ةهر چيزي دربار به ماهيت هنر اسالمي،از ديدگاه پديدارشناسي 

تحقـق آن در حالـت تعليـق قـرار      هاي امل، شرايط و بسترهاي تاريخي، عو جمله ريشه
به جاي بررسي  واقعيت عيني و خارجي آن، به تحليل و ارزيابي عناصر خود گيرد و  مي

بخشي بـراي   گرفتن آگاهي ما به آن و طي فرايند ماهيت با تعلق كه شود بسنده ميپديده 
 كه در شـناخت  طوري . بهاصر فراتاريخي استاي از عن د و مجموعهگرد ما مكشوف مي

پديده، واكاوي و شناخت عناصر دروني و مكشوف آن پديده براي ما، امري ضروري و 
ممكن است و بررسي پوزيتيويستي از عينيت و هستي خارجي هنـر اسـالمي، از جملـه    

زيـرا   ؛گيـرد  بررسي عوامل تاريخي در تحقق آن، بيرون از قلمـرو آگـاهي مـا قـرار مـي     
رجي، نوعي توجه به هستي آن پديده است بررسي تحصلي و پوزيتيويستي از عينيت خا

نيـز   ختيتعليق پديدارشـنا  _طوركه اشاره شد همان _كه حكم به آن تعليق شده است و
  فرض در پديدارشناسي هنر، امري ضروري است.  براي حذف هرگونه پيش

هـا همچـون    گذاري هنـر ديگـر تمـدن   تأثيرهاي تاريخي و  بحث از ريشه ،رو از اين 
ساساني بر تكوين هنر اسالمي و يا بحث از نسبت ميان هنـر پـيش از    و بيزانسي، رومي

هاي اصـلي رسـاله، از منظـر     مسئلههاي مطرح در  اسالم و پس از اسالم و ديگر پرسش
گيرد و در بررسي ماهيت هنر اسالمي دخالت  پديدارشناسي، مورد اهتمام اوليه قرار نمي

و سـاختار   ال و اساسي است، بررسي محتوزيرا در پديدارشناسي هنر، آنچه اصي ؛ندارند
كـه از ايـن منظـر،     طـوري  بـه  ؛هنري و ارتباط پديدارهاي هنري با يكديگر اسـت  ةتجرب
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پديدارشناسي هنر، امري متفاوت از تاريخ هنر اسـت و شـناخت ماهيـت هنـر اسـالمي      
د يـا  مسج آنگاه كه به معماري يك ،مثال رايوابسته به تاريخ هنر اسالمي نخواهد بود. ب

گيـرد، عناصـر و    نگـريم، آنچـه مـورد توجـه قـرار مـي       كليسا از منظر پديدارشناسي مي
معرفت مـا بـه آن پديـده را     ،هايي است كه بر ما پديدار گشته است و اين عناصر مؤلفه

تـوان بـه عينيـت آن     دهد و با ايجاد همدلي و تشارك اذهان از معماري، مـي  تشكيل مي
هـاي سـنتي، همچـون     هنرهاي موجود در تمـدن  ةيا دربار ها رسيد پديده در ميان تمدن

سازي، نقاشي، موسيقي و امثال آنها، به وجود گوهر يكسان و مشـترك در ميـان    مجسمه
   ∗برد.  آنها پي

تر و مفـاهيم   توان به سطوح عميق مي ،در شناخت هنر اسالمي از منظر پديدارشناسي
محيط و زمان خاص اسـت،    ر از اقليم،محوري و بنيادين در آثار هنري كه ماهيتش فرات

 دارد عناصري كه نسبت ميان دين و هنر را در فرهنـگ اسـالمي بيـان مـي     ؛دست يافت
). پژوهشگران در تفسير فراتاريخي از هنر اسالمي معتقدنـد هنـر   36، ص1376(شيمل، 

بـه   ؛اسالمي مبتني بر حقايق عرفاني و الوهي، فرازمان و فرامكان و يا ازلي و ابدي است
هـا قابليـت    دوران ةهاي تمدن و فرهنگ و در هم عرصه ةها در هم اين انديشه كه طوري

هايي است كه فراتر از روح دوران و جداي  مؤلفهاسالم داراي  ،صدق دارد. از منظر آنان
گيـري   هاي عباسي، ايلخاني، صفوي يا عصر مدرن، موجب شكل از اركان تاريخي دوره

ي كه اين عناصر فكري را نبايـد وابسـته و   ا گونه به ؛ه استخاص در هنرمند شد ةروحي
  هاي حاكمان دانست.  محدود به شرايط تاريخي، حكومت و يا انگيزه

كوشد تا با همدلي بررسي كند  با روش پديدارشناسي، پژوهشگر آثار هنر اسالمي مي
 يافتـه  شـكل  تغييريا هنري انتزاعي،  ،گرايانه است كه آيا هنر اسالمي، بازنمايانه و طبيعت

)Deformation(، هـاي تفكـر اسـالمي     لئاها و ايد معنادار و نمادين كه برگرفته از آرمان

                                                      
. از جمله آثاري كه به معماري و هنر در تمدن غـرب بـا نگـاه پديدارشناسـي نگريسـته اسـت، دو اثـر ذيـل از         ∗

  است:  كريستيان نربرگ شولتزانديشمند نروژي 
1.Meaning of western Architecture, Christian Norberg Schulz, Praeger, New York, 1975/  
 2. The Concept of Dwelling on the Way to Figurative Architecture, Christian Norberg 
Schulz, Rizzoli International Publications, New York, 1984. 
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پديدارشناسي  ةگرايي يا تقليد از واقعيت گرايش نداشته است. در شيو است و به طبيعت
آغازين بررسي و تحليل اثر هنري، فراتـاريخي و بـدون توجـه بـه      ةشناختي، نقط روش
،  و پديدارهاي هنري، مجـرد از بسـتر فرهنگـي، اجتمـاعي و تـاريخي      ن استزما لةمقو

 جـو و جسـت ها دروني آن ةها، در هست توصيف و بررسي گرديده و تفاوت در هنر تمدن
اي و منسجم وجود دارد و پديدارشـناس بـه فهـم    عواملي كه به صورت شبكه ؛شود مي

   يابد. دروني آنها دست مي
نر، برخي نيـز بـه عناصـر فرازمـان و فرامكـان در هنـر       همچنين در ميان مورخان ه

هـاي جاويـدان و    اسالمي اذعان دارند و بر اين باورند كه هنرمندان مسلمان بـه انديشـه  
انـد؛ مـثالً    مفاهيم ازلي كه فراسوي زمان و برآمده از تفكر اسالمي اسـت، توجـه داشـته   

ن در خلق اثر هنري به معتقد است، هنرمند مسلما) Arthur Upham pope( آرتور پوپ
ذوق ايشــان «پــذيري بــود:  اي رهــا از قيــد زمــان و مكــان و رهــا از زوال ه دنبــال شــيو

[مسلمانان] بيشتر در نمايش اشكال، طالب آن شيوه بود كـه از قيـد زمـان و مكـان آزاد     
). يـا  4ص ،1380(پـوپ،   »دباشد و طعم فنا ندهد، بلكه به سوي خلود و بقـا ميـل كنـ   

در تفسير گنبد، باغ و نقوش تزييني معتقد به وجود عناصر ) James Dickie( جيمز ديكي
نمادين و تمثيلي در آنهاست و گنبد را نماد فلك، بـاغ را تمثيلـي از فـردوس و نقـوش     

 . ايـن پژوهشـگران،  (Dickie, 1978, p.34) دانـد  عربانه را تمثيلي از درختان بهشتي مي
رن، مبتنـي بـر فرهنـگ سـنتي شـرق و متـأثر از       هاي مد هنر اسالمي را متفاوت از قالب
(نجيـب   اسـت  دانند كه متمايز از هنر پس از رنسـانس   ماهيتي روحاني و فراتاريخي مي

  ).104، ص1379اوغلو، 
خواهـد آثـار هنـر اسـالمي را بـه صــورت       از منظـر پديدارشناسـي، پژوهشـگر مـي    

شوند و ظهور  ما آشكار مي طوركه بر آگاهي آن _پديدارشناسي، با التفات و توجه به آنها
گويـد   كه مـي  گامبريچنگري  بررسي كند. از اين منظر، برخالف روش تاريخي _يابند مي

من سيصد اثر هنر اسالمي را بررسي كردم و در آنها هيچ عنصر خـاص كـه متعلـق بـه     
 ييريافتـه گاه، هنر بازنمايانه نبوده، بلكه هنري انتزاعـي، تغ  اسالم باشد، نديدم، هنر اسالمي، هيچ

)Deformation(هاي تفكر اسالمي اسـت كـه    آل ها و ايده ، معنادار، نمادين و برگرفته از آرمان
  كند. گاه نخواسته به سمت رئاليسم و تقليد از واقعيت حركت هاي ميانه، هيچ در دوره كم دست



 
 

 

 

دار
پدي

گاه 
ديد

دو 
سة 

مقاي
 

خي
اري
و ت

ي 
ناس

ش
 

مي
سال

ر ا
 هن
سي

برر
در 

ي 
گر

ن
 

205  

    هرمنوتيك به هنر اسالميروش پديدارشناسي 
و  )Semantic( سـمانتيك  ةاثر هنـري از دو شـيو   در مطالعات زبان، براي تفسير گزاره يا

شناسـي، بـه تفسـير و بيـان      سمانتيك يـا معنـا   ةشود. در شيو نيز استفاده مي ∗هرمنوتيك
داللت لفظي، واژگاني و ساختار دستوري و نحوي يك گـزاره يـا اثـر هنـري پرداختـه      

شـود و   ه مـي هرمنوتيك، به چيزي فراتر از مفهوم ظاهري آن توجـ  ةاما در شيو ،شود مي
هاي مسـتور و پنهـان آنهـا، كشـف و      شود تا مدلول و حقيقت الفاظ و جنبه كوشش مي

هـايي همچـون نشـانه     مؤلفـه در فهم هرمنوتيك از يـك اثـر بـه     ،رو گردد. از اين تفسير 
(عالمت يا پيام)، مفسر و مخاطب توجه گرديده و براي فهم دقيق آن، به جهاني كه فرد 

شويم و از اين منظر، فهـم يـك    ا به وجود آورده است، نزديك ميزيد و آن ر در آن مي
تـوان در آن همچـون    اسـت و نمـي   )Interpretation( اثر در علوم انساني نيازمند تفسير

  ∗∗رفت. )Explication( علوم طبيعي، به سوي تبيين
                                                      

فهم متـون   ةاي دربار نظريه كردن، و اسم هرمينيا، به معناي تأويل يوناني فعل هرمنويين  ةهرمنوتيك از ريش ةواژ. ∗
هاي خدايان،  ريشه است. هرمس خداي اساطيري يونان و رساننده پيام مه باشد. اين واژه با لفظ هرمس مي

منزله فردي است كه با آشنايي به زبان خدايان، موظف بود پيغام آنان را پس از فهميدن  در ادبيات يوناني به
اي توضيح دهد كه به سطح فهـم بشـري آورده شـود و ديگـران آن را      گونه و تفسير زبانشان براي خود، به

). اصـطالح هرمنوتيـك نـزد فالسـفه در     251، ص1378گـران،   ريختـه  /19-21ص، 1384(پالمر،  همندبف
ساختن معناي متن در تمام جوانب ممكن آن فراسوي شرايط ي همچون رمزگشايي، تأويل و آشكارا معاني

ي هاي دروني مـتن در پشـت معنـا    تاريخي، روش كشف معنا و داللت معنايي، كشف معناي باطني و اليه
ترين تعريفش بـه مجموعـه قواعـد و اصـولي      ظاهري و امثال آن تعريف شده است. هرمنوتيك در قديمي

عنـاي كوشـش در   بـه م  هايـدگر رفت و نزد  كار ميه شد كه براي فهم كتاب مقدس و تفسير آن ب گفته مي
مبتنـي بـر   فهمـي كـه    ؛شدن به جهان و عالمي است كه متن در آن تحقق يافته است فهميدن متن و نزديك

به معناي روشي است كه بـا   گادامر) و نزد 278-279، ص1386پديدارشناسي از نحوة وجود آدمي است (هايدگر، 
هاي موجود در متن يا مكالمـه ميـان    هاي ما با ديدگاه آميختن انتظارات و سليقه گر و متن و درهم هم افقي ميان تأويل

ز تأويل، به بحث از حقيقت در حـدي گسـترده، بـدون تعيـين     جستن ا پذيرد و با كمك گذشته و اكنون صورت مي
از  ريكـور  پلو  گادامر ،هايدگر، ديلتاي، ماخرشالير پردازد. هريك از انديشمندان بزرگ همچون  حقيقت نهائي، مي

 اي پيدا كرد. هرمنوتيك، تعريف خاصي ارائه دادند و اين مفهوم در فلسفة آنها جايگاه ويژه
دسترسـي بـه مفـاهيم و معـاني       برداشتن از متن و محتواي آن و تيك از متن كه به معناي پرده. در تفسير هرمنو∗∗

اي كـه در ظـاهر    و حقيقت مفاهيم و معاني اتر از موضوع است، مسم هاي دروني پديده و تفسير عميق اليه
شـرح كلمـات،    نماياند و نيازمند فراروي از داللت سطحي و ظاهري است، با تعريف الفاظ و خود را نمي

قابل دسترسي نيست، بلكه بايد مجال داد تا يك كلمه يا اثر هنري مـدلول و مسـماي خـود را بنمايانـد و     
 ،به اين معناكه يك پديده از طريق خودش شناخته شود و خود براي مـا پديـدار گـردد و ايـن     ؛ظهور يابد

 د.نوعي پديدارشناسي است كه انديشمندان هرمنوتيك به آن اعتقاد دارن
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ن به هرمنوتيك گاه در صددند تا معناي اصلي و مركزي مـتن يـا اثـر هنـري را     قائال
اما بعضي از وفـاداران بـه ايـن روش، در     ،دانند كنند و معنا را در متن، قطعي مي كشف

داننـد.   متن مـي  ةصدد تأويل متن و توضيح روند فهم هستند و معنا را وابسته به خوانند
دسـت يافـت و    مؤلفهمچنين بعضي از آنان معتقدند در يك متن بايد به نيت و قصد 

آشكارتر گردد، اما بعضي ديگـر بـه    مؤلفكه نيت هدف از تفسير هرمنوتيك اين است 
و  مؤلـف معتقدند بايد به معاني باطني مـتن دسـت يافـت، چـه      ه،دبوقائل  مؤلفمرگ 
تن چه مفاهيم اثر، آن معنا را در نظر داشته باشد يا نه؛ مهم آن است كه از يك م ةآفرينند
معناي متن وابسته  ،منظر گر و مفسر آيد. از اين چند جديد به ذهن تأويلاي، هر و معاني

هاست و معنايي نهايي در متن وجود ندارد، بلكه معـاني زيـادي    به خوانش و فهم انسان
شود و اين خواننده است كه معناي متن را تعيين  اي درك مي نحو تازه هست كه هربار به

 در واقع هميشـه معنـا سـيال و جـاري     .دارد تري از آن را بيان مي كند و وجه محتمل مي
مـتن هميشـه از    بعد،گردد. از اين  هاي متفاوت، ابداع و كشف مي ماند و با فهم باقي مي
و  مؤلـف تر است، برخالف ديدگاه نخست كه رسـيدن بـه مقصـود و نيـت      مهم مؤلف
  يابد. برداري از آن اهميت مي پرده

، پديدارشناسـي هوسـرلي را در   گـادامر و  هايـدگر انديشمندان هرمنوتيك همچـون  
بـه   هوسـرل بـودن   از مصـمم  هايـدگر «. ناخت جهان فـرد، بـازخواني نمودنـد   ش ةعرص

ناخشـنود   _يعني فاعليـت ذهـن اسـتعاليي    _پديدارها به آگاهي انسان ةبردن هم بازپس
دارد كـه بنيـاد و   » جهـاني «معتقد بود هـر انسـان    هايدگر). 138، ص1384(پالمر،  »بود

راف و جهان عيني، عالمي بـود  اساس فهم اوست و منظورش از آن، برخالف محيط اط
كه متعلق به شخص است، او را در ميـان گرفتـه و محـيط بـر اوسـت و فـرد خـود را        

عالمي بسيار نزديـك كـه حتـي بـه      ؛نگرد بيند و حتي از طريق آن مي مستغرق در آن مي
عنوان متعلـق   آيد، همواره حاضر و ناپيداست و از هر تالشي براي درك آن به چشم نمي
). وي امـوري همچـون ادبيـات، شـعر و آثـار      146-147ص(همان،  گريزد ميشناسايي 

ـ      بـرد و همچنـين    سـر مـي  ه هنري را خاستگاهي براي ظهـور جهـاني كـه فـرد در آن ب
اي مستقيم، همدالنه و  آوردن تجربه دسته هاي مناسبي براي شناخت آن جهان و ب زمينه
گردد و حقيقتـي   هاني متجلي ميدانست. در هر اثري، ج واسطه از خالق اثر هنري مي بي
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 ديگـر،  بخشـد و از طـرف   هسـتي مـي   ،اثر هنري به هنرمند ،رسد. از طرفي به ظهور مي
از منظـر پديدارشناسـي هرمنوتيـك، اثـر      ،بنـابراين  .دده هستي مي ،هنرمند به اثر هنري

امكان ظهور و تجلي عالم و جهان فرد در آن متصور  سو،يكاي است كه از   هنري عرصه
فهم ما از جهان هنرمند وسعت يافته و افق جديـدي پـيش روي    ،ديگر سوياست و از 
خورد. از  با عالم و جهان ما گره مي ،يابد گردد و عالمي كه در اثر هنر ظهور مي ما باز مي
آيـد و از ايـن    ي در مـي ، حقيقت يك چيز، آني نيست كه به ادراك حسـ هايدگرديدگاه 

عـالم درون و افـق    ، بلكه بايد كوشيد تـا بـه  دكرتوان به حقيقت آن قرب پيدا  منظر نمي
  ). 12، ص1379(هايدگر،  ديد هنرمند نزديك شد

، بـا اسـتفاده از   از جمله انديشمنداني است كه در تحليل هنـر اسـالمي   هانري كربن
  بودن كتـاب  معتقد بود به دليل قدسي تفسير آثار اسالمي پرداخت و روش هرمنوتيك به

مقدس و مركزيت آن در اديان، براي احياي الهيات و كشف حقيقت از رخ آنها، نيازمند 
تـاريخي، بـه    ةتر از آن است تا بـا فهـم جنبـ    عاليحقيقتي كه مت ؛فهم هرمنوتيك هستيم

در پـس  آيد و تنها هرمنوتيك را براي كشف معناي نهفته و بـاطني متـون دينـي،     چنگ 
  ديد: هاي ظاهري الزم مي گزاره

شناسـي،   اظ ريشهاز لح _هرمنوتيك فلسفي اساساً كليدي است كه معناي نهفته و پنهان
كنـد. در واقـع مـن فقـط      هاي ظاهري كشف مـي  را در پس گزاره _همان مفهوم باطني

و سـپس عرفـان    _بكر و وسيع عرفان اسالمي شـيعه  ةكاربرد اين هرمنوتيك را به حوز
  ).23–24، ص1383(كربن،  ام گسترش داده ،مرز آن هستند يحي و عرفان يهود كه هممس

هرمنوتيـك بـه اسـالم و خصوصـاً شـيعه       از منظـر وي از نخستين كساني است كه 
–١، ص1377(كربن،  دانست مي مؤثررا در اين جهت  سهرورديو  هايدگرنگريست و 

آن به كشف المحجوب تعبير ). او ميان روش هرمنوتيك كه از 19–27، ص1383و  13
نمود و روش تأويل به معناي برگرداندن سخن بـه اصـل خـود و دريافـت مقصـود       مي

اي از سخنان حكمـي پيشـوايان شـيعه را كـه داراي      اصلي آن، مشابهت قائل بود و پاره
ق آن احاديـث توسـط   و تأويل معاني عميـ  ∗در آثار خود ذكر نموده ،مضامين عميق بود

                                                      
اهللا علـي   إن كتـاب «فرمايـد:   است كه مي صادقكند، سخن امام  بوده و آن را ذكر مي كربن. از جمله رواياتي كه مورد توجه  ∗

 ».اربعة اشياء، العبارة و االشارة و اللطائف و الحقايق، فالعبارة للعوام و االشارة للخواص و اللطائف لالولياء و الحقايق لالنبياء
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تأييدي بر قرابت مفهوم تأويل در فرهنگ اسالمي با مبحث هرمنوتيـك   مفسران شيعه را
وي در فهم معماري اسالمي و آثار هنر اسـالمي، از ايـن روش    بر آن، افزوندانست.  مي

   دانست. ميآن را رمز فهم و كشف عناصر قدسي و معنوي در آنها ، هاستفاده نمود
تيـك در تمـدن غـرب تلقـي     تأويل متون ديني، كه نخستين خاسـتگاه بحـث هرمنو  

شود، نزد مفسران قرآن، فيلسوفان و عارفان اسالمي قدمت زيـادي دارد و در متـوني    مي
يـا  افـرادي    ،هاي عرفاني، كـاربرد داشـته اسـت    ويژه تفسير همچون تفسيرهاي قرآن، به

، شـيخ محمـود شبسـتري    راز گلشـن در شـرح   الـدين محمـد الهيجـي    شمسهمچون 
و  مكيـه  فتوحـات ، الحكم  فصوصدر  عربي ابن، اصول كافير در تفسي صدرالمتألهين

و بسياري ديگر از متفكران اسالمي به تأويـل   ترجمان االشواقدر شرح بر ديوان خود، 
و سخنان را بـه همـان حقيقـت نهـايي، كـه از آن        متون و كشف معاني در آنها پرداخته

اه فراتر از معنـاي قطعـي مـتن و    اي از عارفان، گ گرداندند. حتي پاره ، برمي ت گرفتهئنش
  ∗اند. و تفسير آيات و روايات، گرايش داشته، به تأويل مؤلفنيت 

ها معتقد است، اين تفاهم و همدلي وجـود   در تطبيق ميان اهل فتوت و شواليه كربن
دارد و سازندگان معماري آئينـي همچـون مسـجد اصـفهان را بـا سـازندگان معمـاري        

و » عـالم هنـري  «جوانمردان و اهل فتوت و برخوردار از  قرون وسطي از ةكليساي دور
» جـوان « ةرا كلم» فتي« ة. وي معادل فارسي واژ)10ص ،1377(كربن،  داند مي» همدلي«

از جـوانمردي يـا فتـوت كـه در     دانـد و   مي» Juvenisجوونيس/ «اش را  و معادل التيني
حقيقت باطني انسان را يا زاير معنوي است، كسي كه » سالك«معناي مجازي  به معناي 

  ).4ص ،1363(كربن،  كند تعبير مي Chevalierدرك كرده  است، در زبان فرانسه به شواليه/
توان ميان آثار هنري هنرمندان  مي» همدلي«و » عالم هنري«براساس تحليل  ،رو از اين

ق هاي مشترك فراواني را يافت و با يكـديگر تطبيـ   متفاوت در هنر اديان، عناصر و جنبه
هنر اسالمي، بر اين باورند  ةاي از پژوهشگران در عرص . پاره)278ص ،1385(نصر،  داد

زبـاني مـورد كـاوش و     ديگري با همـدلي و هـم   ةكه بايد هنر اسالمي را مانند هر پديد

                                                      
و ديگر عارفان از آيات و روايات كه فراتر  كاشاني عبدالرزاق، ابن عربي، مولوياز تأويالت عرفاني هايي  . نمونه∗

 ).338-343ص ،1385 شود (شميسا، از معناي ظاهري آنها بوده، در آثار اين بزرگان به وفور ديده مي
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نگـري در بررسـي علـل و تحقيـق      تـاريخي  ةبررسي قرار داد و به جاي استفاده از شـيو 
، بـه بررسـي قواعـد و مبـاني آن و     ختيخي يا پديدارشـنا تجربي، بايد از منظري فراتاري

، براي فهم بهتر يك پديده بايد همچـون  ختيدرك ماهيتش پرداخت. از منظر پديدارشنا
يك معتقد و وفادار نگريست و تالش نمود تا نگاه خود را همسوي با كسـاني سـاخت   

شـود و   و افكار، تعليق مي ها انديشه ةكه به آن اعتقاد دارند. از اين منظر نيز داوري دربار
هاي دروني و مباني آن پديده پرداختـه   مؤلفهگردد تا به شناخت  كوشش مي ،به جاي آن

گـرديم و   ت آن پديده نزديك مـي در اين شيوه، با همدلي به فهم و معرف ،شود. بنابراين
   گردد، خواهيم شناخت. ما آشكار مي كه بر المقدور آن را آنچنان حتي

هـايي   مؤلفـه اسالم داراي  المي معتقدند،تفسير فراتاريخي از هنر اس پژوهشگران در
عباسـي،   ةاعتقادي و فكري است كه اين اصـول فراتـر از روح دوران و جـداي از دور   

خاص و خلق اثـر هنـري در     ةگيري روحي ايلخاني، صفوي يا عصر مدرن، موجب شكل
وابسـته و محـدود بـه شـرايط     كه اين عناصر فكري را نبايد  طوري به ؛هنرمند شده است

، تـاريخ در  كـربن  هـانري بـه تعبيـر    .هاي حاكمان دانست تاريخي، حكومت و يا انگيزه
    ∗.اعتقادات اسالمي در تاريخ باشد درون اعتقادات اسالمي است، نه اينكه

جهان هنرمند از جهت هرمنوتيك، از آن حيث براي ما قابل شناخت خواهد بود كـه  
براي شـناخت ميـدان    ،مثال ايباشيم. بر  او حضور و شركت داشته با همزباني در جهان

نقش جهان اصفهان يا هر اثر ديگر از هنر اسالمي، بايد به عالم و جهـاني كـه معمـار و    
زيرا اثر با عالم و جهاني كه سازنده متعلق بـه آن   ؛طراح به آن تعلق داشت، دست يافت

طوري  به .)370، ص1387(داوري،  وستاست، سازگاري دارد و بياني از جهان دروني ا
                                                      

يسـتي و تحصـلي بـه جهـت     پوزيتيو ةنگري اين است كه شيو به روش تاريخي هانري كربن ياه. از جمله انتقاد∗
فاهمـه بـه    ةبـردن مفـاهيم حاصـل از قـو     بـه تأويـل   معرفت و شناخت به ادراكات حسي و محدودنمودن

دو است، قائـل نشـده اسـت،     آن ةاي كه حد ميان مسلمات تجربي، هيچ جايگاهي را براي معرفت و آگاهي
الم خيال، عالمي مجـرد اسـت كـه نـه     كند و معتقد است عالم مثال يا ع آنچه از آن به خيال فعال تعبير مي

متعلق به جهان تجربه و تحقيق است تا با ادراك حسي به آن دست يافته شود و نه جهاني انتزاعي است تا 
اي و امـري   اسـطوره ها عالم خيال را به امري خيـالي،   پوزيتيويست ،رو مورد ادراك عقل قرار گيرد، از اين

، عـالم خيـال، مكـاني    كـربن ند، اما از ديدگاه ا دهكرعالم مثال را نفي اند و وجود  موهوم و واهي تقليل داده
عالم محسـوس و   گيرد و آن را عالمي حقيقي ميان يمياني بين ادراكات حواس و ميان مقوالت عقل قرار م

  .)16–17ص، 1374كربن،  ك:.(ر داند عالم مجرد و انتزاعي مي
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عنوان  نماد معمـاري عصـر صـفوي بـا كـاخ       كه تفاوت معماري نقش جهان اصفهان به
عنوان نماد معماري عصر قاجار يا ديگر آثار معماري مدرن، به جهت تفـاوت   گلستان به

هنرمنداني است كه آنهـا    زيست ةشان نيست، بلكه به جهت تفاوت جهان و تجرب زماني
گـردد. در واقـع آثـار     اند و اين آثار تجلي هستي و جهان آنان محسوب مـي  ا بنا نمودهر

هنري از جمله معماري، نقاشي، موسيقي، هنرهـاي تزئينـي و امثـال آن توسـط هنرمنـد      
هـاي او   شود كه متناسب با وجود و جهان او باشد و عالئق و سليقه اي ساخته مي گونه به

زيـد،   جهان هر انسـان كـه در آن مـي    ،طور مثال يافت. بهش ظهور خواهد ا در اثر هنري
ـ  شود و معماري داراي عناصري با معناست كه به گاه نيز مي و سكونت∗شامل مكان  ةمنزل

معمـاري   ،از ايـن منظـر   ∗∗سـازد.  شود و جهان انسان را متحقق مـي  روح مكان تلقي مي
ختن مكـاني بـراي سـكونت    وجودي با نيازهاي انساني دارد و معمار عالوه بـر سـا  ارتباط 

هـا و   بخشـي بـه معـاني و تعامـل بـا انديشـه       جسماني و سرپناه، به آرامش روحي، تجسـم 
(نـوربرگ   احساسات ديگران نظر دارد و آن اثر بياني از موجوديت جهان كوچـك اوسـت  

  ).9، ص1387شولتز، 
اري با توجه به اينكه هرمنوتيك روش فهم و تفسير است و عالوه بر فهم متون گفت 

رو در كـاربرد روش   و نوشتاري، در فهم آثـار هنـري نيـز قابـل اسـتفاده اسـت، از ايـن       
مستور و پنهان در آن آثـار دسـت    ةشود تا به جنب هرمنوتيك از هنر اسالمي، كوشش مي

آن آثار براي ما پديدار گردد. با شناخت زبـان، نمادهـا و     يازيده شود و مفاهيم و معاني
آثار هنرمندان مسلمان و يا فهم حقيقت وجـود آنهـا، تـالش بـر آن     كاررفته در  هعالئم ب

 ،مثـال  اياست تا به جهان هنرمندان مسلمان و حقيقت وجودشـان نزديـك شـويم. بـر    
اي از مفسران با تفسير هرمنوتيك از هنر اسالمي، به تفسـير عرفـاني از آن گـرايش     پاره

افقـي بـا    ر آثـار هنـر اسـالمي و هـم    اند. آنان معتقد بودند با تحليل زبان و سـاختا  داشته

                                                      
 _مثالً ارتباطـات فضـايي   _يك از خصوصيات آن ن را به هيچتوان آ كلي و كيفي است كه نمي ة. مكان يك پديد∗

اي از ارتباطات  دادن طبيعت واقعي آن كاهش داد... . مكان بيش از هر چيز يك ساختار است، شبكه بدون از دست
 .)74-73، ص1387(پرتوي،  هاي خاص آگاهي و تجربه انساني است كه بيانگر جنبه

توانند در شهرهاي  نشينان نمي باديه«گويد:  مي خلدون ابنهاست كه  ن انسانجهت همين تفاوت در جها . گويي به∗∗
 .)5، ص2، ج1375خلدون،  (ابن» پر جمعيت سكونت گزينند
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نظرشان، آثار هنـر اسـالمي برآمـده از     طبقهنرمندان مسلمان اين امر قابل كشف است. 
جهاني كه هنـري خـاص در آن شـكل     ؛جهاني خاص است كه تبلور تعاليم ديني است

بـا تحليـل    الًهاي ذهني خاصي در آن وجود دارد. مث ها و انگاره ق، سليقهيگيرد و عال مي
شود كه توحيـد، عـوالم فرامـادي و     نمادهاي اسالمي در آثار هنري مسلمانان فهميده مي

ترين عناصـر موجـود در هنـر     ملكوتي، محوريت كعبه، مفاهيم حكمي و معنوي از مهم
ها، شده اسـت. از منظـر    اسالمي است و موجب تمايز هنر اسالمي از هنر ديگر سرزمين

تابد و تنها بر عناصري اسـتوار   ويل و تفسيري را برنميآنان، آثار هنر اسالمي، هر نوع تأ
پرسـتي و   است كه برآمده از جهان خاص مسلمانان است. مفهـوم توحيـد، او را از بـت   

سازي دور نمود، اعتقاد به ملكوت و بيان معناي عميق، او را به سمت هنرهـاي   مجسمه
ي سوق داد. از ديـدگاه  انتزاعي كشاند، يا محوريت آيات قرآن او را به سمت هنر خطاط

اين دسته از انديشمندان، نتيجه كاربرد روش هرمنوتيك در هنر اسالمي و تحليـل زبـان   
كـه بـا    طوري به ∗؛گيري هنري حكمي و معنوي در فرهنگ اسالمي است آن بيانگر شكل

شـود كـه او مبـرا از     شدن به جهـان هنرمنـد مسـلمان در گذشـته، اسـتنباط مـي       نزديك
جديـد،   ةهايي كه در دور دري ها و پرده ود در هنر مدرن بوده و هرزگيهاي موج آلودگي

شـود و هنـر در دسـتان او امـري جهـت       شود، در آثـارش ديـده نمـي    به وفور ديده مي
او  ةهنر براي لذت يا سرگرمي به مخيل ها بوده و تلقي ها و خوبي تصويركشيدن زيبايي به

  راه نداشته است.
رويكرد هرمنوتيك به متون و آثار هنري، از جمله هنر  دبعضي از انديشمندان معتقدن

مند، كاري دشوار و سخت است.  هاي نظام   جهت نبود ابزارهاي دقيق و روش اسالمي، به
هـايي فـراوان بـه چشـم      در استفاده از روش هرمنوتيك براي تأويل اثر هنري، دشواري

 ةها، سختي شناخت زمين اگفتهها و ن از جمله وجود معاني آشكار و نهان، گفته ؛خورد مي
هـاي متفـاوت در    هـاي پديدآورنـده و رويكـرد    فهم اصلي، حدود متن، افق فكري، پيش

                                                      
البته در برابر اين نگاه از هنر اسالمي، ممكن است بعضـي از پژوهشـگران هنـر اسـالمي، بـا اسـتفاده از روش        .∗

 ةطـور نيسـت كـه ايـن روش نتيجـ      اين ز هنر اسالمي گرايش يابند، لزوماًو تأويل متفاوتي ا  هرمنوتيك، به تفسير
جهـت   آمده در هر تحليل، جـداي از نـوع آن، بـه    خاصي را در بررسي آثار هنري به ارمغان بياورد، نتايج به دست

  گردد. است كه روشي در كشف حقيقت تلقي مي كاربرد هرمنوتيك
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دهند تا فهـم هرمنوتيـك بـا     هم مياين عوامل دست به دست  ةكاربرد اين روش كه هم
، عـالوه  ). بـه 240، ص1385قراملكي،  /63-61، ص1383(احمدي،  مشكل مواجه شود

 ،طـور مثـال   متفاوتي خواهد گذارد. به تأثيرهنري،  ها بر فهم اثر نگرشيك از كاربرد هر
انديشمندي براي اثر هنري، معنايي اصيل و نهايي قائل است و فيلسوفي ديگر برحسـب  
خوانش مخاطبان، معاني متعددي براي آن قائل است، يا گاه هدف از روش هرمنوتيـك،  

مضامين موجود در اثر هنري، قطع نظـر   اثر است و گاه فهم ةفهم مقصود و نيت آفرينند
يـك از ايـن   ن بـه هر شـد  بـديهي اسـت قائـل    .گيـرد  ، مورد توجه قرار ميمؤلفاز نيت 
هاي موجـود   از جمله دشواري ؛ مثالًمتفاوتي را رقم خواهد زد ةها، تفسير و نتيج نگرش

هـا   گفته در تفسير هرمنوتيك از هنر اسالمي، ابهام در افق دين هنرمند و عدم اشراف به
ن با شدن به جهان هنرمند مسلما و اعتقادات تاريخي هنرمند است كه مفسر را در نزديك

تنوع نگرش عالمـان علـوم اسـالمي از جملـه فقهـا،      ال، مثبراي  سازد؛ مشكل مواجه مي
هاي متفـاوت در تمـدن اسـالمي و عـدم      عرفا، فيلسوفان و متكلمان به هنر، وجود دوره

ي عالمـان دينـي در حرمـت و حليـت بعضـي از هنرهـا،       وضوح و عـدم توافـق جمعـ   
مردم، اشراف، شاهزادگان و يا عارفـان، نگـرش    ةهاي متنوع به هنر از جانب تود  گرايش

هاي مختلـف بـه هنـر، تفـاوت ميـان متـون اسـالمي و دوران         متفاوت حاكمان در دوره
ير آثـار  اسالمي و مواردي از اين دست، همه از جملـه عـواملي اسـت كـه فهـم و تفسـ      

 .سازد مي دشواربه جهان هنرمند را  دنش نزديكاسالمي و 

  نتايج حاصل از پديدارشناسي هنر اسالمي
تـوان   بنا بر نتايج حاصل از كاربرد رويكرد و روش پديدارشناسي در هنـر اسـالمي مـي   

اسالمي است كـه در فـرم و    ةتمدن اسالمي و برآمده از انديش ةهنر اسالمي، ويژگفت، 
اسـالمي در  پذيري هنر تأثيرها و ديگر اديان است و  تمايز از هنر ديگر سرزمين، مامحتو

بودن هنر اسـالمي از هنـر ديگـر     ر ويژه و متفاوتبها،  فرم و اسلوب از هنر ديگر تمدن
هنـري در   بوها و اسل زيرا بسياري از فرم ؛اي وارد نساخته است هيچ خدشه ،ها فرهنگ

كـه در   طـور  ه اسـت و همـان  يافتشكل ديگري بروز  فرهنگ اسالمي، متحول گشته و به
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فرهنگ اسالمي، قائل به عرفان، فلسفه، تاريخ، آداب و سنت، روابط و مناسبات خـاص  
اجتماعي و انساني هستيم، هنر نيز چنين است و تعامل و الگوبرداري هنر يك سـرزمين  

آن تمدن نيـز نمـود.    ها، به اين معنا نيست كه نتوان هنر را منتسب به از هنر ديگر تمدن
گيري مباني فكري و اعتقادي در فرهنـگ اسـالمي، هنـر     در واقع با ظهور اسالم و شكل

هاي فرهنگ، آب و رنگ مباني اعتقادي و فكري اسالم را به خـود   نيز مانند ديگر حوزه
-» هنـر «بر » اسالمي«اطالق مفهوم  سببگرفت و هويتي متمايز و متفاوت يافت. آنچه 

كـه اصـطالح    طوري به ؛هاي فكري و اعتقادي اسالم است مؤلفهپذيري از أثيرت، دردگمي
و يـا ديگـر انـواع هنـر را     هنري خاص و متمايز از هنر بودايي، مسـيحي  » هنر اسالمي«

  سازد. تداعي مي
هايي از آثار هنر اسالمي را مثال زد كه در فـرم و قالـب،    توان نمونه كه مي گونه همان

اي مـوارد،   آثار هنري دوران اسـالمي در پـاره   ز اسالم بوده و فرمهنر پيش ا تأثيرتحت 
تفاوتي با آثار هنري تمدن بيزانسي، ساساني، رومي و يونـاني نداشـته اسـت، همچنـين     

مباني  تأثيرتوان مواردي از آثار هنري دوران اسالمي را نمونه آورد كه اين آثار تحت  مي
فاوتي به خود گرفته و خود را از هنر پـيش  عرفاني و اعتقادي مسلمانان، آب و رنگ مت

جهـت تبعيـت از    توان گفت، هنـر اسـالمي بـه    كه مي تا آنجا ؛ه استساختاز اسالم جدا 
  ه است.يافتو مضامين برخاسته از مباني اسالمي، به رويكرد خاصي از هنر، گرايش  امحتو

هاي  ديگر سرزمين اسالمي را در ايران و ةهايي از آثار هنري دور مورخان هنر، نمونه
را دارا هستند كه در هنر پيش از اسالم،   زنند كه همان اسلوب و ويژگي اسالمي مثال مي

پـذيري  تأثير ةهـا در عرصـ   . وجود اين نمونه)468ص ،1377(گدار،  وجود داشته است
اساني، رومي و بيزانسـي  هنر و معماري اسالمي از هنر و معماري پيش از اسالم عصر س

هنـر پـيش از    تـأثير ت كه هنر در تمدن اسالمي، در فرم و اسلوب، تحـت  ن اسآگوياي 
توان موارد زيادي از آثار هنري   اسالم بوده است. اما در كنار اين سخن مورخان هنر، مي

و معماري را در دوران اسالمي مثـال زد كـه در سـوژه، موضـوع و مضـامين از مبـاني       
بسياري از آثار هنرهـاي سـنتي، از    ةو مطالعپذيرفته است تأثيرعرفاني و اعتقادي اسالم 

پذيري اين دسـته  تأثيراسالمي، بيانگر  ةني در دورجمله مينياتور، معماري و هنرهاي تزئي
  است. هدر آني خاص و تغيير يافته از آثار، از مباني اسالمي و تحقق اسلوب و فرم
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گـذارد كـه    را نمي اي گونه شبهه ها جاي هيچ ها و تمدن تعامل ميان فرهنگ ،ترديد بي
هايي همچون هنـر و معمـاري،    تمدن اسالمي پس از تأسيس فرهنگ اسالمي، در عرصه

 تـأثير هـا اقتبـاس نمـوده و تحـت      ها را از ديگـر تمـدن   اي از عناصر، الگوها و فرم پاره
هايي كه مسلمان شدند و پـس از   هاي پيش از خود بوده است، حال چه سرزمين فرهنگ
بومي و پيش از اسـالم خـود را حفـظ نمودنـد و در سـاخت بناهـاي       هاي  مؤلفهاسالم، 

هـايي كـه پـس از     ها كمك گرفتند و چـه سـرزمين   مؤلفهمذهبي همچون مسجد، از آن 
هاي بزرگ همجوار خود همچون روم، يونان، بيـزانس   اسالم، نيز فرم و الگو را از تمدن

امـا   ،و غير قابل ترديـد اسـت  رسد اين امر، مقبول  ساساني اقتباس نمودند. به نظر ميو 
شناسـي   جهان  قابل تأمل اين است كه تمدن اسالمي، پس از ظهور اسالم، به تفكر،  ةنكت

، رفتار و احساسات و ذوق  هاي اسالمي بر انديشه شناسي خاصي رسيد و آموزه و هستي
 يشناختي خاص گيري هنر و ذوقيات زيبايي كه به شكل طوري به ؛ي ويژه گذاشتتأثير آن

  و فـرم   و تكنيك اين اساس بعضي از هنرهادر تمدن اسالمي، منجر گشت. مسلمانان بر 
اقتباس نمودند، اما بعضـي   _بومي يا غير بومي _ها در آن هنرها را از ديگر تمدن مطرح

هاي خود به  كنار نهادند و به آن نپرداختند و يا حتي از آنها  جهت انديشه از هنرها را به
ن گزينش و يا توجه به بعضي از هنرها، قطعاً متأثر از مباني خاص فكـري  اي .دندكرمنع 

گيري داشته است و صرفاً  چشم تأثيرو ذوقي بوده كه تعاليم اسالمي در وفاداري به آنها 
  يك اتفاق و يا انتخاب كوركورانه نبوده است. 

نـر  كوشـند تـا ه   رسد تالش بعضي از مورخان هنر غربـي، در اينكـه مـي    به نظر مي
روم، يونان و بيزانس معرفي ويژه  بهها  اسالمي را متأثر از الگو، فرم و تكنيك ديگر تمدن

سـتيزي و   گرايانـه آن، ريشـه در سـنت شـرق     هـاي واقـع   كنند، تا حدي عالوه بر ريشـه 
، مـورخ بـزرگ   برانـد  هـيلن  رابـرت كه به تعبيـر   طوري ؛ بهستيزي آنان داشته باشد اسالم

بومي جلوه دهند، تا بـه نـوعي    كوشند تا هنر اسالمي را غير ن ميمعماري اسالمي، غربيا
به تحقير سنت اسالمي دست يازيده باشـند و خصـومت ميـان اسـالم و مسـيحيت كـه       

جويي غربيان نسبت به شرقيان،  هاي صليبي به آن دامن زد و حس برتري خصوصاً جنگ
اينكه معماري اسالمي را غيـر   ها به نبوده است. تمايل غربي تأثير ، بيمسئلهدر اغراق بر 

 ؛عالقگي كامل به فرهنگ اسـالمي مربـوط باشـد    تواند به بي بومي و خارجي بدانند، مي
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شود تـا حـد بسـيار زيـادي،      سازي معماري موجب مي كه اين ميل به غير بومي طوري به
هـاي اسـالمي    معماري اسالمي به نادرستي درك شود و به جاي آنكه بازتابي از واقعيت

  ).46–49ص ،1386براند،  (هيلن تلقي گرددجويانه غربيان  شد، بياني از تمايالت برتريبا
با وجود آنكه بسياري از مورخان هنر، بخش زيادي از هنر دوران پيش از اسـالم و   

دانند، بر اين باورند كـه بسـياري    اي مي آرايه ةپس از اسالم را تزييني و صرفاً داراي جنب
 ،بـافي و امثـال آن   فرش  كاررفته در هنر  تذهيب، نگارگري، خطاطي، ههاي ب مايه از نقش

هـا در   باغ، موضوع اصـلي بسـياري از طـرح    ،نمونه رايانتزاعي و غير تصويري است. ب
هاي ايراني، از جمله فرش معروف به فرش اردبيل (قالي طرح ترنج در قـرن دهـم    قالي

 از اشكال انتزاعي تشكيل شـده هاي معروف به اصفهاني،  هجري)، فرش انهالت و فرش
  .)209، ص1380(پوپ،  است

هنر اسالمي، چه مورخان هنـر و چـه مفسـران عرفـاني از هنـر       ةپژوهشگران عرص
گاه هنرمندان اسالمي بـه سـمت    اسالمي، بر اين باورند كه در تاريخ تمدن اسالمي، هيچ

انـد،   گام برنداشـته  كه هست، گرايانه (ناتوراليستي) و توصيف واقعيت آنچنان هنر طبيعت
داده و  جهت اهميتي كه هنرمند مسلمان به عالم فراماده و مراتـب طـولي آن مـي    بلكه به

بـه سـوي هنـر انتزاعـي، غيـر      دانسته اسـت،   عالم طبيعت را طفيل و فرع عوالم برتر مي
البته شايد بتوان عـالوه بـر مبـاني     .گرايانه، نمادين و معنادار گرايش داشته است طبيعت

حضرات خمسه و عـوالم   ةباراني مقبول از جانب مفسران عرفاني از هنر اسالمي درعرف
هـاي   هاي ديني از جانب تعاليم قرآني و نبوي به همـراه محـدوديت   طولي عالم، توصيه

روح را در ايجاد اين گـرايش   دارايسازي و نگارگري موجودات  مجسمه درموردديني 
شدن اين انديشـه در ذهـن    كه نهادينه اين باورند اي از مورخان هنر بر هنري افزود. پاره

گرايي نيـز   مخالفت با طبيعت ةدربارمسلمانان به قدري بود كه حتي عدم تأكيدات نبوي 
جهـت پيشـينه و    توانسته تغييري در رويكرد هنري هنرمندان داشته باشد و شايد بـه  نمي

نيـز موجـب گشـت كـه     سـازي   پرستي و شمايل تأكيد اديان ابراهيمي در اجتناب از بت
  .نمودند را در خلق اثر هنري حفظ مسلمانان اين گرايش 

نگاهي به بسياري از آثار نگارگري، خطاطي، تذهيب و غيره، بيانگر ايـن اسـت كـه    
به زيبايي و آرايـش اثـر هنـري     كهاين بر افزون ،هنرمند مسلمان در بسياري از اين موارد
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اني ژرف دينـي و معنـوي را بـا نقـوش و     خواسـته مفـاهيم و معـ    خود توجه داشته، مي
هـا حـاكي از ايـن اسـت كـه       خطوط به مخاطبان خود بفهماند و كاربرد نمادها و نشانه

عناصر هنري، مفاهيم دروني ديگري را در خـود جـاي داده اسـت. كـاربرد بسـياري از      
ها، كاربرد طاووس، شمسه، شير، خورشيد، نقـوش اسـليمي، سـيمرغ و     ها در قالي طرح
، آن حـاكي از  نويسي، تذهيب و امثال كاري، گچبري، كتيبه ال آنها در نگارگري، كاشيامث
جهـت امـري    نمادين و معنادار اين مفاهيم است كه كاربردشان در آثار هنـري، بـه   ةجنب
  تر از تزيين و زيبايي حسي، مورد توجه هنرمندان بوده است. مهم

  گيري نتيجه
گـردد، امـا براسـاس روش     نگري بيان نمي تاريخياز منظر  ،ماهيت و گوهر هنر اسالمي

 به جاي آنكه به توجيه و تبيين رويدادهاي تاريخي بسنده شود و پيدايش ختيپديدارشنا
هاي فكري و اعتقادي دين كه مؤلفهيك انديشه با رويدادهاي تاريخي گره زده شود، به 

بـه بيـان و     د و  پژوهشـگر شـو  ، توجـه مـي  است يافتن هنر اسالمي شده موجب تحقق
پـردازد. بـه    آن بر فرهنگ اسالمي و از جمله هنر، مي تأثيرهاي مذهب و توصيف آموزه

سـازند كـه در   همين دليل پديدارشناسان ايـن پرسـش را پـيش روي خـود مطـرح مـي      
 را خاصي از اثـر هنـري   ةها و عناصري وجود دارد كه گونمؤلفههاي اسالمي، چه  آموزه
فاوت اقليم، محيط و زمان موجب شده تا ميان هنر اسالمي و هنر تابد و آيا صرفاً تبرمي

، ها و يا اديان اوت و تضاد ميان هنر سرزمينمدرن تفاوت وجود داشته باشد، يا اينكه تف
گاه به امري فراتـر از   نگري هيچ تاريخي ةدر شيو ،ترديد و افكار دارد. بي باورهاريشه در 

اختالفات هنـر اسـالمي و مـدرن بـه      ةشود و هم ، زمان و مكان توجه نمياقليم، محيط
 Historical( جبـر و حتميـت تـاريخي   ، هگـل اختالفات تاريخي و محيطي يا به تعبير 

Determinism( راتر از اين امور ي در هنر به امري فختپديدارشنا ةيابد، اما شيو تقليل مي
ي هاي اعتقـاد  و انديشهاديان را در افكار ها و  تفاوت در هنر تمدن ةريشكند و  توجه مي

  .جويد مي
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