
   شناسي هنر اسالمي روش
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  * سيد رضي موسوي  _____________________________________________________________ 

  چكيده
ناگزير است  شناسي در عرصة علوم اسالمي ـ ازجمله هنر اسالمي ـ امري    نياز به روش
هـاي نظـري دربـارة آن را     پرسشدربارة چيستي هنر اسالمي و   و قضاوت  كه داوري
هاي گوناگوني توجه كـرده و هـر    كند. انديشمندان در اين عرصه به روش ممكن مي

كـه اسـتفاده از    طـوري  انـد؛ بـه   يك بر اسـاس روشـي خـاص بـه ايـن مقولـه نگريسـته       
ها و اختالفات در  هاي فراوان، نتايج متفاوتي را به همراه داشته و بعضي تعارض روش
هـا   هنر اسالمي مبتني بر اين مسئلة مهم بوده است. ازجملـه ايـن روش   چيستي  داوري

انـد دو روش پديدارشناسـي و    در عرصة هنر اسالمي كه انديشمندان، از آن بهره برده
شــناختي تحــت تــأثير فلســفة هوســرل از  نگــري اســت. پديدارشناســي روش تــاريخي

خيـر مـورد اسـتفادة    هـاي ا  راهكارهاي مهم در شناخت هنر اسالمي است كه در دهـه 
ــن  ــان و دي ــار      هنرشناس ــن روش در كن ــه اســت. اي ــرار گرفت ــناس ق ــان خاورش پژوه

مند از دو جريان فلسفي، پديدارشناسي هوسرل و فلسفة  نگري، به ترتيب بهره تاريخي
هـاي خاصـي از چيسـتي     ها، به زوايا و جنبـه  تاريخ هگل هستند. هر يك از اين روش

نقاط ضعف و قوت نسبت به يكـديگر برخوردارنـد. در    هنر اسالمي اشاره دارند و از
اين مقاله افزون بر بررسي امكان شناخت هنر اسـالمي از ايـن دو منظـر، بـه كـاربرد،      

    نگري پرداخته شده است. اهميت و برتري شيوة پديدارشناسي بر تاريخي
  يي.گرا نگري، هنر اسالمي، هرمنوتيك، تحويل پديدارشناسي، تاريخي: واژگان كليدي

                                                      
  .اديان و مذاهب قم نشگاهدا دانشيار گروه فلسفه هنر* 
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 مقدمه

هـا و   قابليت اسـتفاده از رهيافـت   ،براي بررسي هنر اسالمي در تمدن و فرهنگ اسالمي
، پديدارشناســي،  هــاي گونــاگون تحقيــق و پــژوهش همچــون تحليلــي، تــاريخي روش

توان هنر اسالمي را  ها مي ها وجود دارد و بر اساس هر يك از شيوهمانند آنهرمنوتيك و 
ها در بررسـي   ميان بعضي از روش اين. در)162ص ،1380لكي، قرامفرامرز د (كرتفسير 

هـا تفسـير و بررسـي    اس آنهنر اسالمي، مورد توجه بيشتر بوده و آثار هنر اسالمي بر اس
له بر ئچند نگاه به يك مسبوده است. هراهتمام كمتري  ،ها روش برخياما به  ؛شده است

تـري را بـه    و معرفـت كامـل   كند ميله را آشكارتر ئاساس چند روش، زواياي پنهان مس
اي بـه   شـيوه  براي نمونه ؛بسا نتايج متفاوتي را به همراه آورد اما چه ؛همراه خواهد آورد

اي بـه تفسـير غيرعرفـاني از هنـر اسـالمي       فهم و تفسير عرفاني از هنر اسالمي و شـيوه 
هـاي   روش برخـي وجود دارد و   واقع دو رويكرد مهم فراتاريخي و تاريخيدر. بينجامد
  شده در راستاي تحليل فراتـاريخي و بعضـي ديگـر در راسـتاي تحليـل تـاريخي       مطرح

شــده در هنــر اســالمي، مــورد تصــريح  هــاي اســتفاده هســتند. هرچنــد بعضــي از روش
امـا روش   ؛انـد  دهكـر هنر اسالمي نبوده و آنان به روش خود اشاره ن ةپژوهشگران عرص

اي از مورخـان هنـر در    اينكه پـاره  ونه با وجودبراي نم ؛خاص آنان، قابل استنباط است
 سوياند. از  دهكراما به آن تصريح ن ؛اند نگرانه داشته بررسي هنر اسالمي، روشي تاريخي

شناختي يا هرمنوتيك مـورد توجـه    ها همچون پديدارشناسي روش ديگر بعضي از روش
المي بـه صـورت   ها در بررسي و فهم آثـار هنـر اسـ    اما از اين روش ؛انديشمندان است

 ها در هنر اسالمي نيامده و تنها به اهميت كاربرد اين روشپديد  منسجم، آثاري مكتوب
هنر اسـالمي، مبتنـي بـر     دربارةترين عامل در اختالف نظر  تأكيد شده است و شايد مهم

رو  هـاي متفـاوت باشـد. ازايـن     كاربرد روش ،ديگر بيانيا به   شناسي همين عنصر روش
سالمي و نقد و بررسـي هـر يـك از آنهـا و ميـزان      شناسي شناخت هنر ا بازسازي روش
  شان در بررسي هنر اسالمي، بسيار بااهميت است.اهميت و ارزش
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  روش پديدارشناسي  
و  ايمانوئـل كانـت  اصطالح پديدارشناسي از قرن هجدهم در ميان فيلسوفاني همچـون  

 فردريش هگـل ) و در معنايي متفاوت نزد Johan Heinrich Lambert( هانريش لمبرت
روش فلسـفي   كننـدة  اما اين اصطالح نيز در قرن بيسـتم، تـداعي   ؛كار گرفته شده بود  هب

پديدارشناسي را در قرن  لمبرتگذار پديدارشناسي كالسيك است. بنيان، هوسرل ادموند
اشـاره بـه   دانست كه منظور از پديـدارها در آن،   هجدهم، نوعي نظريه در باب توهم مي

از اين اصطالح، روشي بـراي درك امـري    هگلبشري است.  هاي موهوم تجربة ويژگي
 ةآن را روش مطالعـ  هوسرلذهن از طريق پديدارها و  ةنفس واقعي و شناخت ماهيت في

شناسـي،   المعارف زيبايي ة(داير اند دهكر پديدارها معنا ةبار فرض در پيش توصيفي و بدون
شناسي توصـيفي   ديدگاه پديدارشناسي را به معناي نوعي روان هوسرل). 158ص ،1383

Descriptive Psychology) كار برد كـه دو ويژگـي در آن بـه     هدر برابر ديدگاه طبيعي ب
تكيــه  ت و دوم اينكــه بــر آگــاهينخســت اينكــه نــوعي روش اســ :خــورد چشــم مــي

وجـودي خـود را بـر اسـاس      ةفلسـف  مـارتين هايـدگر  .  (Crowell, 2006, p.23)دارد
نيـز   هانس گئورگ گادامرو  پل ريكوربنا نهاد و افرادي همچون  هوسرلپديدارشناسي 

ايـن   ةكـه در همـ   طـوري  بـه  *؛پديدارشناسي هرمنوتيك را بر اسـاس آن تبيـين كردنـد   
كـاربرد روش پديدارشناسـي بـه صـورت      ـ  اختالفـات فلسـفي   با وجودـ انديشمندان  

  ).12ص  ،1384(ليوتار،  كار گرفته شد  همشترك ب
كوشيد  كه مي استوارت ميلاز كساني بود كه در برابر افرادي همچون  ويلهلم ديلتاي

 اين پرسش را  براي علوم انساني مدلي همسان با مدل علوم طبيعي و پوزيتيويستي بيابد،
كه آيا روش حاكم بر علوم انساني، همانند روش علوم تجربي است يا اينكه  كردمطرح 

                                                      
كـه از پديدارشناسـان    موريتس گيگـر و  رومن اينگاردن، مايكل دوفرانبر افرادي مانند  افزون ،هوسرلپس از  *

پيـروي كردنـد، همچنـين در ميـان پديدارشناسـان       هوسـرل كالسيك بودند و از مباني و اصول پديدارشناسـي  
آنهـا ايـن شـيوه     ةآمد كه در همـ  پديدمدرن  غيركالسيك نيز سه رويكرد اگزيستانسياليستي، هرمنوتيك و پست

در رومـن اينگـاردن   از پديدارشناسي در بررسي ماهيت عواطف و شهود،  ماكس شلركار گرفته شد.  ه نوعي ب به
در بحـث   مرلوپـونتي در مفهـوم آزادي و مسـئوليت و    سارترشناسي،  در روان اسپرسكارل يهنر و زيباشناسي، 

  .(Crowell, 2006: p.p.2 - 3) ادراك نيز از اين شيوه كمك گرفتند
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تالشش براي تفكيك روش  با وجود ديلتايشناختي برخوردار است.  از استقالل معرفت
 تـأثير حاكم بر علوم تجربي در علوم انساني  ةانساني از علوم طبيعي، از الگو و شيو علوم

، در پاسخ به اين ديلتاينيز به دنبال  هوسرلاما ؛ (Gadamer, 1989, pp.6 - 9)پذيرفت 
شناختي علوم انساني با علـوم طبيعـي، پديدارشناسـي را     پرسش و تحليل روش معرفت

انساني بايد به درون پديـده و   ة. وي بر اين باور بود كه در شناخت يك پديدكردمطرح 
تجربي و فيزيكـي، بـا    ةيدتوان همچون يك پد به شناخت ماهيت آن دست يافت و نمي
بـه دنبـال    »بـه سـوي خـود چيزهـا    «عبارت با  روش تحصلي به تبيين آن پرداخت. وي
و به دنبال ايجاد تمايز ميان علوم ن و امر اضافه شناخت يك موضوع رها از هر نوع تعي

و علــوم تجربــي بــود و روش دومــي را پوزيتيويســتي و  (Eidetic Sciences) مــاهوي
علّي و  ةو امري فراتر از جنب (Eidetic Intuition) ولي را شهود ماهويتجربي و روش ا

  د.شو موجب قوام و تحقق عينيت شيء ميدانست كه آگاهي سوژه،   تجربي مي
از ديدگاه فلسفي، دو نگاه و باور به عالم وجـود دارد كـه از آن بـه ديـدگاه طبيعـي و      

روشي بود كـه پوزيتيويسـم علمـي در     كنند. ديدگاه طبيعي، تعبير ميديدگاه پديدارشناسي
هاي آغازين سدة بيستم آن را در پيش گرفته بود. بنا بر ايـن ديـدگاه، عـالم و جهـان      سال

هستي، وجودي مستقل و ابژكتيو دارد كه جدا از فاعل شناسا تحقق يافته و تنهـا از طريـق   
و امـر مسـتقل از   توان به آن دست يافت و سوژه و ابژه، د تجربة تحصلي/ پوزيتيويستي مي

يكديگرند كه وجود يكي به ديگري وابسته نيست. درواقع جهان خارج، ظرفي اسـت كـه   
انسان و اشيا و موجودات ديگر در آن قرار گرفته است و بود و نبود انسان هـيچ تـأثيري،   
در وجود اين عالم طبيعي ندارد؛ اما از ديدگاه پديدارشناسي، جهان، چيزي است كه بـراي  

ر يافته و پديدار شده است و وجود آن، مستقل و جدا از فاعـل شناسـا، مـورد    سوژه ظهو
كه با نبود من (ذهن/ سـوژه) عـالم خـارج (عـين/ ابـژه) نيـز معنـا         طوري توجه نيست؛ به

من بـه عـالم     (Intentionality) يابد و ظهور نخواهد داشت. درواقع با توجه و التفات نمي
اي نيسـت كـه در    يابد و عالم خـارج ابـژه   و ظهور مي شود خارج، آن براي من پديدار مي

. در ايـن  (Crowell, 2006, pp.69 - 72)برابر سوژه، به صورت مستقل قرار گرفتـه باشـد   
گونه كه بـر آگـاهي    شيوه به چيزي جز نفس ماهيت موضوع مورد بحث همچون هنر ـ آن 

شود در يـك همـدلي،    يگردد و حتي از ديگران خواسته م شوند ـ توجه نمي  ما پديدار مي
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هاي تاريخي، به تجربة مستقيم پديده اقـدام كننـد و آن را    آنان نيز به جاي بحث از بررسي
  يابد، شناسايي و توصيف كنند.   گونه كه بر آنان ظهور مي در آگاهي خود، آن

اسـتفاده  گرايـي  تحويـل  برابـر در شناخت موضوعي همچون هنـر، از ايـن روش در   
عوامل بيرون از آگاهي همچون شرايط اجتماعي، تاريخي، سياسي، شود و موضوع به  مي

بلكه در پديدارشناسي هنر به توصـيف و   ؛شود شناسي تحويل برده نمي اقتصادي يا روان
شود و متعلق آگاهي و التفات ما قرار  مي آشكاركه بر ما  آنچنان ـ  بيان ماهيت آثار هنري

شيء خارجي در آگاهي خـود و بـه تعليـق     ةد و پژوهشگر با تجربشو ـ توجه مي  گرفته
خود را همراه بـا   ـ  مستقل از آگاهي ـ  عالم واقع ةهرگونه حكمي دربار ( Epocheبردن 
و   ( Intersubjectivityبينـد و بـه تشـارك اذهـان     هاي افراد ديگر مي اي از آگاهي شبكه

 /58 – 55ص  ،1387(خـاتمي،   رسـد  با ديگـران در شـناخت مـي     ( Empathyهمدلي
) و به جاي شناخت عالم عيني و واقعيت، به آنچه از 108 - 98ص  ،1382گران،  ريخته

پديـدار   واقعيت بر او آشكار شده و متعلق شناسايي قـرار گرفتـه اسـت، يعنـي پديـده/     
  كند. يابد و آن را ادراك مي هي ميآگا

نشـان   اين روش به توصيف پديدارها به همان نحو كـه خـود را بـه وسـيلة خودشـان     
پردازد. هر چيزي كه خود را به هر نحوي كه باشد، ظـاهر سـازد، پديـدار     مي  دهند، مي

شود. مراد اين است كه بـه پديـدارها اجـازه داده شـود، خودشـان را پـاك و        ناميده مي
آاليش آشكار سازند ... از نظرياتي كـه نسـبت بـه خـود اشـيا بيگانـه هسـتند، بايـد          بي

هـا، در   يدارشناسي عبارت از تالشي براي دريافت واقعيـت پوشي كرد ... روش پد چشم
  ).26  - 25، ص1378روشنايي خاص و غير قابل تأويل خود آنهاست (كوروز، 

واسطه ـ نزد انديشمندان به عنوان   به تدريج مفهوم پديدارشناسي ـ به معناي آگاهي بي 
ــد    روش ــان كردن ــن روش بي ــراد خــويش را از اي و  شناســي مطــرح شــد و هــر يــك م

تـرين   شناختي با الهام از شيوة پديدارشناسي فلسفي، بـه يكـي از مهـم    پديدارشناسي روش
هاي علـوم انسـاني و معرفـت بشـري،      هاي اثرگذار در قرن بيستم در تمامي حوزه رهيافت

هـانري  شناسـي،   هنر و زيباشناسي تبديل شد. در حوزة اسـالم  **نقد ادبي، *ازجمله دين،
                                                      

و   ميرچـا اليـاده  ، نينيـان اسـمارت  ، درليـو  فـان ، ماكس شلر توان به مي از پيشگامان اين شيوه در  شناخت اديان *
  . كرداشاره  رودلف اتّو

  اند. دهبر بهرهاز افرادي هستند كه از اين شيوه  ژان روسه، گاستون باشالر، ژرژ پولهادبيات و نقد ادبي نيز  ةدر عرص **
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 James( جيمز ديكيو در زمينة هنر اسالمي،  ماري شيمل آنو  سوهيكو ايزوت توشي، كربن

Dickie ،(از كسـاني هسـتند كـه از ايـن      هانري كربنو  هانري استيرلن، اسماعيل فاروقي
  هاي علوم انساني و انواع متفاوت هنر اسالمي استفاده كردند.  شيوه در شناخت عرصه

  نگري روش تاريخي
سـت كـه از   ها در شناخت جهان خارج و پديده اي شيوهنگري يا اصالت تاريخ،  تاريخي

فيلسوفان تاريخ مطرح شده است. اين شيوه مبتني بر رهايي انسـان از درك  سوي برخي 
زمان و مطلق است و بر اين قرائت و فهم از جهان تكيـه دارد   جهان بر اساس حقايق بي

و به عصر خود و   فتهن ياهاي اجتماعي و فرهنگي به صورت تاريخي، تعي پديده ةكه هم
مجموعه عناصر اجتماعي و فرهنگي زمان خـويش وابسـته اسـت. هنرمنـد هميشـه در      

تواند از حـد و مرزهـاي    گاه نمي اي محصور و محدود است و هيچ تاريخي ويژه اوضاع
بـه   ـ  نگـران  ). از ديـدگاه تـاريخي  149ص ،1382(هاوزر، نهد فراتر  گامدوران خويش 

گونه اصول ثابت و پايدار فراتاريخي وجـود   هيچ ـ  يجي انسانتكامل و تحول تدر سبب
 تاريخي هستند. هر ـاوضاع اجتماعي  هاي برآمده از  ها مبتني بر علت پديده ةندارد و هم

ويـت انسـان   خاص است و ه ةاجتماعي و جامع وضعيتاثر و رفتاري محصول دوران، 
تاريخ خودش است.  ةساخته و پرداخت ،واقع هر فرد و هر اثريگيرد. در در آن شكل مي

ثر ؤنگـري بسـيار مـ    در نگـاه تـاريخي   هگليا  هردرفيلسوفان ايدئاليست آلمان همچون 
هـر   ـ  اي از روح زمان يا روح ملي سخن گفت و معتقـد بـود هـر انديشـه     هگلبودند. 

تواند از چارچوب و ديوارهاي عصر و زمان تحقق  نمي ـ  چقدر هم عميق و ژرف باشد
متفاوت تـاريخي   هاي دوره. عقل مطلق در  (Hegel, 2001, pp.95 – 96)فراتر رودخود 

شـود   نگـري كوشـش مـي    تاريخي ةخاستگاه آن است. بنا بر شيو ،يابد و تاريخ ظهور مي
اي از تـاريخ خطـي،   از حيث زمان و مكان خاص و به عنوان رخـدادي در برهـه   پديده

پديـده همچـون اثـر هنـري و     است كه يك  د. در اين شيوه، تلقي محقق اينتحليل شو
هـاي خـاص دوران   ثير زمينهأيا صور خيال او تحت تهاي هنرمند  ها و سليقه حتي عالقه

 ةكنند تعيين ،اي كه بستر تاريخيبه گونه ؛آمده است پديديا عناصر و عوامل پيشين خود 
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هنري بيش از هاي تاريخ هنر كه در توصيف آثار  هويت اثر هنري است. نگاهي به كتاب
 هـاي  اثر هنري و شـاخص  آفرينشها، شرح دوران و وضعيت  حال هر چيز به بيان شرح

گر ايـن اسـت كـه ايـن آثـار بيشـتر بـر اسـاس         انـد، بيـان   ة تـاريخي پرداختـه  ديگر دور
  اند. شدهنگري نگارش  تاريخي

 آلنتري ، الگ گرابار، آندره گدارافرادي همچون  ،هنر اسالمي نگاران تاريخدر ميان 
دارنـد   نگرانه به هنر اسالمي نگاهي تاريخي ،هنر اسالمي نويسان تاريخو بعضي از ديگر 
هاي تحقق هنر اسالمي را به طور تاريخي نگريسته و به دنبـال  ها و بستر و عوامل، ريشه

ديگـر  ي هـا  هـاي هنـر اسـالمي را در تمـدن     پاي اسلوب، فرم و قالب اين هستند كه رد
دنـد بـا نگـاهي همدالنـه و از منظـر درونـي بـه        كرگاه تـالش ن  چآنان هي .پيگيري كنند

هايي كه موجب  لفهؤآن م ؛هاي تمدن اسالمي توجه كنند لفهؤترين م ترين و اصلي كانوني
كـه  گـاه   نگـاري نپـردازد يـا آن    گاه هنرمند مسلمان در هنگام  نقاشي، به برهنـه  شد هيچ

كـه بـا مغفـول مانـدن از آن،      طـوري  به ؛نوازد، به سمت موسيقي مبتذل نرود موسيقي مي
گرفتـه از   هنـر، الهـام   نگاران ديدگاه تاريختصوير كوشك و باغ در نگارگري اسالمي، از 

بلكـه همـان بـاغ زمينـي اسـت و يـا ترسـيم موضـوعات          ؛فردوس و جنت نعيم نيست
نـه برگرفتـه از    ؛هاي لهوي، بزمـي و زمينـي اسـت    نگارگري اسالمي، تصويري از سوژه

انـد.   ده، آن را با زبان تغزلي بيان كرمتعالي و استعاليي عارفانه كه شاعران عارفمفاهيم 
ـ   و توان گفت هنر اسالمي از عناصر بيزانسـي، ايرانـي  تاريخي مي ديدگاهاز  ثير أرومـي ت

كه موجب شـده ايـن عناصـر     يا هاي دينيها و پايهلفهؤاساس م ؛ اما براينپذيرفته است
گيري فرم و الگوي خاص و تركيبي جديـد از هنـر بينجامـد،     متفاوت و متباين به شكل

  گيرد. مورد توجه قرار نمي

  نگري و پديدارشناسي سنجش دو روش تاريخي
وجود دارد، اما اين  هاي متفاوت در بررسي هنر اسالمي از روش گيري بهرهآنكه امكان با

مـثالً پديدارشناسـي    ؛دهنـد  ها گاه تفسيرهاي متفاوتي از هنر اسالمي را ارائـه مـي   روش
مفسران عرفـاني از   برخي ةشناختي، روشي فراتاريخي به هنر است و مورد استفاد روش
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و روش  *دهنـد  تحليلي عرفاني و حكمي ارائه مي ،هنر اسالمي است كه از هنر اسالمي
از  گروهـي  ةنگري يا اصالت تاريخ به هنر اسالمي است كه مـورد اسـتفاد   ديگر، تاريخي

ند كـه بـا بررسـي    پندار ميهنر قرار گرفته است. آنان هنر را امري تاريخي  ننگارا تاريخ
د و از هنر اسالمي، تحليلي دنيـوي  شو تحليل مي آن پس ازو  پيشزمان وقوع و عوامل 
   **دهند.  غيرعرفاني ارائه مي

بـيش از آنكـه بـه عوامـل      ـ  نگـري  تاريخي ةبر خالف شيوـ  پديدارشناسي ةدر شيو
و شرايط ايجاد يك پديده نگريسته شود، نگاهي توصيفي و پديداري بـه  تحقق تاريخي 

كـه   آنچنـان  ـ  از بستر تاريخيش هاي آن جدا ؤلفهشود و ماهيت پديده، عناصر و مآن مي
 ةكـه در ايـن شـيو    طـوري  بـه  ؛شود بازخواني ميـ   آيد در ساحت آگاهي ما به دست مي

مكـاني و در تـاريخي   مـاني و فرا ررسي ماهيت يك پديده به صـورت فراز پژوهش، به ب
هـاي   بـيش از ريشـه   ،و ساختار پديـده  سازوكارشود و بيان و تفسير  انفسي پرداخته مي

يابد. درواقـع هرگونـه داوري و    در تاريخ خطي اهميت مي تاريخي و صدق و كذب آن
پديداري اشيا، به صورت نفي و اثبات، به حالت تعليـق گـذارده   ة وجود غيربارحكم در

يعني در برابر آن ديدگاه طبيعي و پوزيتيويستي كه حقيقـت اشـيا را در جهـان     ؛دشو مي
  جويد. خارج و مستقل از 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 موجـب   ها و دغدغه زيرا انگيزه ؛، قابل شناخت نيستكنيمعناصر تاريخي جدا 

و شـدني نيسـتند    اسـت، در موقعيـت و شـرايط ديگـر طـرح      آفرينش آثار هنـري شـده  
موضوعيت ندارند و حتماً اثر هنري را بايد در رونـد تـاريخي و بـه صـورت تحصـلي      

محيطي و عوامل پيراموني  ريخي، اقتصادي، زيستو نيازمند شناخت روند تا كردبررسي 
محـدود و داراي شـرايط    پديدارشناسـي در كنـار موضـوعاتي     امـا در روش  ؛تيمآن هس

                                                      
 گرايان به اين شيوه وفادارند.  و ديگر سنت سيد حسين نصر، بوركهارت، هانري استيرلن، هانري كربنافرادي همچون  *

، ازجمله كساني بودنـد كـه در   ژان پير ريشارد و ژان روسه ،ژرژ پوله، گاستون باشالرانديشمنداني همچون  **
 باشـالر  گاسـتون دنـد،  كرهاي اين شـيوه را بيـان    تحصلي داشتند و كاستي ةنقد ادبي، رويكردي انتقادي به شيو

ز ايـن  بنيانگذار نقد مضموني، با اسـتفاده ا  ژرژ پولهپديدارشناسي استفاده نمود و يا   ةسس نقد تخيلي از شيوؤم
  ). 105 – 101، ص 1387خطاط،  /87، ص1380(ضيمران،  را  نوشت نقد آگاهيشيوه، كتاب 
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 ؛تر از بسترهاي زماني و مكـاني هسـتند   انقضا، مفاهيم و حقايقي وجود دارند كه متعالي
كه اثر هنري گاه داراي محتوا و عمقي فراتر از زمان و مكان خـاص اسـت و از    طوري به

رود و مفهومي اسـتعاليي و متعـالي    ي فراتر ميجغرافيا و شرايط  اقليم ،موقعيت خاص
اعصار صدق  ةتوان آن را حقيقتي جاويدان، ابدي و ازلي دانست كه بر هم كه مي يابد مي
شود و به حقيقت بنيادين يك پديده نظـر   كند. در پديدارشناسي، زمان درنورديده مي مي
ـ  شود كه از اين منظر، حقايق متعالي در اليه مي گـوهر   ،ان اشـتراك يافتـه  هاي دروني ادي

هاي حكيمان و فيلسوفان به صورت فراتـاريخي بـا يكـديگر     يابند و انديشه يكساني مي
نگـري كـه هـر رخـدادي بـه       آنكـه ايـن امـر در تـاريخي     حـال  ؛خواهد بـود  پذير تطبيق

واقع پديدارشناسـان معتقدنـد   نيست. درپذير  وابسته است، امكان هاي جبري محدوديت
هاي تاريخي، سياسي و اجتماعي، فراتر رفـت و   هنري بايد از عرصه در شناخت يك اثر

و به باطن و عمـق   كرددرون با همدلي تجربه  ةواسط حضوري و بي روياروييآن را در 
نگران بر اين باورند كه بايد اثر هنري را بـر اسـاس    اما تاريخي ؛گيري آن اثر رسيد شكل

  د.اص، بررسي كروابستگي به دوران خ ها، الزامات و محدوديت
ايـم؛   درواقع اگر فيلسوفي را به زمان خود متعلق بدانيم، او را مقهور و تابع زمـان كـرده  

وطـن   زمـان و جهـان   يابي به بيـان حقـايق بـي    آنكه فيلسوف همواره در عرصة حقيقت حال
). از اين ديدگاه، تاريخ در درون فيلسوف است؛ نـه اينكـه   29 ، ص1369پردازد (كربن،  مي
توان حقايق و حكمت جاويدان اديان يا فيلسوفان  وف در تاريخ باشد و از اين منظر ميفيلس

نگري كه در آن شرايط اجتماع، تـاريخ، جغرافيـا و محـيط بـه      را ـ بر خالف شيوة تاريخي 
رو  خواند ـ با يكديگر سـنجيد؛ ازايـن    ها و افراد فرا مي جدايي و گسست ميان اديان، انديشه

شناسـاني كـه بـه شـيوة      آن دسته از پژوهشگران هنر اسالمي و اسالم توان گفت نگرش مي
  اند، تحت تأثير پديدارشناسي كالسيك و نگرش هوسرلي بـوده  پديدارشناسي گرايش داشته

است؛ زيرا نقطة آغازين روش پديدارشناسي كالسيك، بررسي و تحليل يك انديشه يا يك 
و در ايـن شـيوه،    مقولـة زمـان اسـت   اثر هنري به صورت فراتـاريخي و بـدون توجـه بـه     

پديدارهاي ديني يا هنري مجرد از بسـتر فرهنگـي و اجتمـاعي و جـدا از تـاريخ و زمـان،       
تـوان عناصـر و    شود و با ظهـور يـك پديـده در آگـاهي سـوژه مـي       توصيف و بررسي مي

   ).65، ص1387دقت مورد شناخت خويش قرار داد (خاتمي،  هاي اصلي آن را به مؤلفه
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  نگري و تاريخي دو ديدگاه تاريخيتفاوت 
نـه در   ؛نگري قـرار دارد  روش تاريخي برابرذكر است كه روش پديدارشناسي در  شايان

نگري و تاريخي با يكديگر تفاوت دارنـد و نفـي    برابر روش تاريخي. دو روش تاريخي
بسا ممكـن   توجهي به رويكرد تاريخي نيست. چه نگري لزوماً به معناي بي روش تاريخي

نيز مورد لحاظ قـرار   اما مباحث تاريخي را ؛نگري مخالف باشند است كساني با تاريخي
ــ  ــمنداني ك ــد. انديش ــر دهن ــتفاده ك ــي اس ــد روش  ه از روش پديدارشناس ــه نق ده و ب

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

نگري، به معنـاي ناديـده گـرفتن مطالعـات      واقع نقد روش تاريخيدر *به آن نگريست.
گرايي تاريخي يـا اصـالت    مخالفت با هرگونه تحويل ،بلكه منظور از آن ؛تاريخي نيست

ر صـرفاً  اي همچون هنر را نبايد بـه يـك امـ    لهئين معنا كه موضوع و مس؛ بدتاريخ است
تحويـل بـرد و    شناسـي دوران خـاص   اقتصاد يا روان برآمده از تاريخ، سياست، اجتماع،
تنها در تبيين درست يك پديده، نيازمنـد ارزيـابي    ها نه كاهش داد. از ديدگاه آنان، انسان

بلكـه   ؛پوشـي كننـد   توانند از شناخت و درك ژرفاي تاريخ چشـم  تاريخي هستند و نمي
فاقـد خـاطره    ةشناخت و درك ژرفاي تاريخ خود غافل باشد، جامعـ  اي را كه از جامعه
نگري، بررسـي تـاريخي را بـه     رو بعضي از منتقدان به روش تاريخي ازاين **؛اند دانسته

عنوان نيمي از كاوش در كنار نيمي ديگر از آن، كه همان عناصر درونـي و غيرزمانمنـد   
 براي نمونـه  ؛اعتنا نيستند صل از آن بيدهند و نسبت به تاريخ و نتايج حا است، قرار مي

                                                      
 را تـاريخي  روش و دانـد  مي مجاز را تاريخ از استفاده پديدارشناسي،از روش  گيري با وجود بهره هانري كربن *

 پديدارشناسـي  روش از هم موضوع، يك بررسي در توان مي است معتقد وي. داند نمي پديدارشناسي با متناقض
 با متضاد نه داند؛ مي نگري تاريخي روش با متضاد را پديدارشناسي درواقع و بهره گرفت تاريخي روش از هم و

 انـد  نداشته توجه تاريخ به گاه هيچ كالسيك، پديدارشناسان ديگر يا هوسرل همچون انديشمنداني. تاريخي روش
 وجـود  از بحث و كرده محدود فرد، آگاهي در پديده ماهيت نفس و ماهوي شناخت بررسي به را خود بحث و

 .دانستند مي روش اين  قلمرو از خارج را تاريخي هاي بحث يا پديده
 تـاريخي  مطالعـات  از كـه  نيسـت  ايـن  منظـور  يقـين،  بـه : «گويـد  مـي  تاريخي روش دربارة كربن هانري **

 خـاطره  فاقـد  بشـريتي  كنـد،  پوشي چشم خود تاريخ ژرفاي درك و شناخت از كه بشريتي. كنيم پوشي چشم
 كربن، (هانري» است داده دست از را خود حافظة كه بود خواهد انساني وضعيت در بشريت اين بود؛ خواهد
  ).29 -  28، ص1369
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) و Historicismنگري ( تاريخي ة، با بيان دو واژماركسو  هگلدر نقد تفكر  كارل پوپر
به تمايز آن دو اصطالح توجه دارد و از تفسير هگلي از تاريخ كه ) Historism( تاريخي

يـاد كـرده اسـت     ـتـاريخي    ةـ نـه واژ   »نگري تاريخي«مورد مخالفت وي بوده، از واژة 
  ).404 ، ص1384استنفورد،  /732 – 731ص ، 3، ج1366(پوپر، 

تاريخي   از روش پديدارشناسي، هرگونه بحث گيري بهرهپديدارشناسان كالسيك در 
اما در پديدارشناسـي   ؛كنند آنها داوري و قضاوت نمي ةنهند و نفياً و اثباتاً دربار مي را وا

پديدارشناسـي از محـدوديت    ـ  هوسـرل بر خالف پديدارشناسي كالسيك ـ هرمنوتيك  
دروني خارج شده و تلقـي هرمنـوتيكي از تـاريخ مـورد توجـه قـرار       آگاهي و معرفت 

توان  ، هر فهمي متضمن فهم قبلي است و هيچ آغازي را نميهايدگرگيرد. بنا به نظر  مي
نگـري كـه تـاريخ را     ف تـاريخي رو درك تاريخي ـ بر خال  براي فهم انسان يافت؛ ازاين
 بـاور تـوان بـه    داند ـ شرط فهم و تفسير اثر است و با آن مـي   شرط حتمي تحقق اثر مي

، 1381(هايـدگر،   دسـت يافـت   درستي از خود، جهان خـويش و امـور مـرتبط بـه آن    
تاريخي  از واقعيت ، جداشناخت و فهم يك پديده ة). سخن گفتن دربار185 - 181 ص

واقع با آشنايي با تاريخ هر فهمي از گذشـته اسـت كـه مـا در     نيست و درپذير  آن امكان
 ةفاصـل  كهكوشش بر آن است  ،گيريم. در تأويل تأويل متن، به زمان حال از آن قرار مي

ميان متن و موقعيت كنوني از ميان برداشته شود و آگاهي تاريخي نيز در اين امر كمـك  
ها در علـم   تضمن اهميت عاملي است كه مدتم ،مندي در فهم ساختار تاريخي«كند:  مي

عبارت است از اطـالق، يعنـي    ،هرمنوتيك تاريخي و ادبي از آن غفلت شده و آن عامل
 ة) و فاصـل 206، ص1384(پـالمر،  » كار تأويل در مرتبط كردن معناي متن با زمان حـال 

فهميم كه مـتن   رود و مي ميان متن و واقعيت كنوني آن يا افق اثر با افق كنوني از بين مي
 هر متن و اثري به كسي ،گادامردهد. در تحليل  كنوني ما چه معنايي مي ةبر حسب لحظ

متعلق است كه داراي حيثيت تاريخي است و مفسر بايد براي رسيدن به فهم متن يا اثر، 
رو مفسر با طرح  اين؛ ازآن عالمي را كه اثر در آن به ظهور رسيده است، دوباره بر پا كند

 آفريننـدة ها و انتظارات خود و آميختن افق خود بـا افـق    فرض و بر اساس پيش پرسش
تـاريخي بـراي او    ةد و آن پديدكن زمان حال و فهم خود نزديك مي متن يا اثر، آن را به

  ).208 - 207(همان، ص يابد ظهور مي
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نگـري   كه پديدارشناسان در انتقاد بـه روش تـاريخي   گونه همان رسد البته به نظر مي 
سـنجند، امـا    هاي تاريخي، سياسي و اجتماعي مي در عرصه تنهامعتقدند آنان موضوع را 

كنند، همچنين شـايد از   تجربه نمي ة درون خودواسط حضوري و بي روياروييآن را در 
ـ  فراتـر از  ،ايـن باشـد كـه ايـن روش     ،انتقادات بر روش پديدارشناسي مسـتقيم،   ةتجرب

يك از مباحث تاريخي و تحصلي و بررسي  واسطه و مبتني بر آگاهي موضوع، به هيچ بي
 ةهـا در عرصـ   گاه به اين پرسـش  هيچ كند و ها توجهي نمي صدق و كذب در اين عرصه

  شود. پديدارشناسي پاسخ داده نشده و همواره بحث از آنها در پرانتز گذارده مي

  ز هنر اسالميتحليل پديدارشناسانه ا
ة وجـود خـارجيش،   بـار  از ديدگاه پديدارشناسي به ماهيت هنر اسالمي، هـر چيـزي در  

هاي تحقق آن در حالـت تعليـق قـرار     هاي تاريخي، عوامل، شرايط و بستر جمله ريشهاز
گيرد و به جاي بررسي واقعيت عيني و خارجي آن، به تحليل و ارزيابي عناصر خود  مي

بخشي براي  كنيم كه با تعلق گرفتن آگاهي ما به آن و طي فرايند ماهيت پديده بسنده مي
كـه در شـناخت    طـوري  بـه  ؛از عناصر فراتاريخي اسـت  اي شود و مجموعه مي آشكارما 

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

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

ق پديدارشناسـانه نيـز   كه اشاره شـد، تعليـ   گونه شده است و همانكه به آن تعليق حكم 
رو  ايـن  از ؛فرض در پديدارشناسي هنر، امـري ضـروري اسـت    گونه پيشبراي حذف هر
 و ها همچون بيزانسـي، رومـي   اري هنر ديگر تمدنهاي تاريخي و تأثيرگذ بحث از ريشه

ساساني بر تكوين هنر اسالمي يا بحث از نسبت ميان هنر پيش از اسالم و پس از اسالم 
پديدارشناسـي، مـورد    ديـدگاه هاي اصلي رساله، از  لهئهاي مطرح در مس و ديگر پرسش

زيـرا در   ؛ندارنـد  د و در بررسي ماهيت هنر اسـالمي دخالـت  نگير اهتمام اوليه قرار نمي
هنـري و   ةو ساختار تجرب اپديدارشناسي هنر، آنچه اصيل و اساسي است، بررسي محتو
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كه از اين منظر، پديدارشناسـي هنـر،    طوري به ؛ارتباط پديدارهاي هنري با يكديگر است
 به تاريخ هنـر اسـالمي   ،امري متفاوت از تاريخ هنر است و شناخت ماهيت هنر اسالمي

به معماري يك مسـجد   گاه كه از منظر پديدارشناسي آن براي نمونه ؛نخواهد بودوابسته 
هايي است كه بـر مـا    لفهؤگيرد، عناصر و م نگريم، آنچه مورد توجه قرار مي يا كليسا مي

دهد و با ايجاد همدلي و  معرفت ما به آن پديده را تشكيل مي ،و اين عناصرشده پديدار 
 ةها رسـيد يـا دربـار    توان به عينيت آن پديده در ميان تمدن تشارك اذهان از معماري مي

ماننـد  سازي، نقاشـي، موسـيقي و    هاي سنتي، همچون مجسمه هنرهاي موجود در تمدن
  *برد.  ها پيد گوهر يكسان و مشترك در ميان آنها، به وجوآن

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

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

 ؛ي، فرازمان و فرامكـان يـا ازلـي و ابـدي اسـت     اسالمي مبتني بر حقايق عرفاني و الوه
ها قابليت  دوران ةهاي تمدن و فرهنگ و در هم عرصهة ها در هم كه  اين انديشه طوري به

 ست كه فراتر از روح دوران و جداهايي ا لفهؤاسالم داراي م ،آنان ديدگاهصدق دارد. از 
گيـري   درن، موجب شكلهاي عباسي، ايلخاني، صفوي يا عصر م از اركان تاريخي دوره

كه اين عناصـر فكـري را نبايـد وابسـته و      طوري به ؛خاص در هنرمند شده است  ةروحي
  هاي حاكمان دانست.  محدود به شرايط تاريخي، حكومت يا انگيزه

كوشد با همدلي بررسـي كنـد    با روش پديدارشناسي، پژوهشگر آثار هنر اسالمي مي
 گرايانه است يا هنري انتزاعي، تغيير شكل يافته، يعتكه آيا هنر اسالمي، بازنمايانه و طب

اسـالمي اسـت و بـه     انديشـة هـاي   لئاهـا و ايـد   معنادار و نمادين كه برگرفته از آرمـان 

                                                      
 از ذيـل  اثـر  دو اسـت،  نگريسـته  پديدارشناسـي  نگـاه  بـا  غـرب  تمدن در هنر و معماري به كه آثاري ازجمله *

  : است شولتز نربرگ كريستيان نروژي، انديشمند
1. Christian Norberg Schulz; Meaning of western Architecture; Praeger, New York, 1975/ 

2. Christian Norberg Schulz;  The Concept of Dwelling on the Way to Figurative 

Architecture; Rizzoli International Publications, New York, 1984. 
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پديدارشناســي  ةگرايــي يــا تقليــد از واقعيــت گــرايش نداشــته اســت. در شــيو طبيعــت
ـ   ةشناختي، نقط روش دون توجـه بـه   آغازين بررسي و تحليل اثر هنري، فراتـاريخي و ب
،  و پديدارهاي هنري، مجـرد از بسـتر فرهنگـي، اجتمـاعي و تـاريخي      زمان است ةمقول

 ة دروني آنها جست؛در هست را بايد ها و تفاوت در هنر تمدن شود ميتوصيف و بررسي 
ها رد و پديدارشناس به فهم دروني آنوجود دا يكپارچهاي و عواملي كه به صورت شبكه

   يابد. دست مي
هنر، برخي نيز به عناصر فرازمـان و فرامكـان در هنـر     نگاران تاريخهمچنين در ميان 

هـاي جاويـدان و    اسالمي اذعان دارند و بر اين باورند كه هنرمندان مسلمان بـه انديشـه  
بـراي  انـد؛   اسالمي است، توجه داشته انديشةمفاهيم ازلي كه فراسوي زمان و برآمده از 

اي  ه اثر هنري بـه دنبـال شـيو    آفرينشهنرمند مسلمان در  ستمعتقد ا پوپ آرتور نمونه
ذوق ايشـان [مسـلمانان] بيشـتر در    «پذيري بـود:   رها از قيد زمان و مكان و رها از زوال

 ؛نمايش اشكال، طالب آن شيوه بود كه از قيد زمان و مكان آزاد باشد و طعم فنـا ندهـد  
در تفسير گنبد،  جيمز ديكي). يا 4ص ،1380(پوپ،  »بلكه به سوي خلود و بقا ميل كند

و گنبد را نمـاد   باور داردبه وجود عناصر نمادين و تمثيلي در آنها  ،ينيئباغ و نقوش تز
 دانـد  فلك، باغ را تمثيلي از فردوس و نقوش عربانه را تمثيلـي از درختـان بهشـتي مـي    

(Dickie, 1978, p.34) هـاي مـدرن،    . اين پژوهشگران، هنر اسالمي را متفاوت از قالـب
دانند كه متمـايز   مبتني بر فرهنگ سنتي شرق و متأثر از ماهيتي روحاني و فراتاريخي مي

  ).104ص  ،1379(نجيب اوغلو،  است از هنر پس از رنسانس 
خواهـد آثـار هنـر اسـالمي را بـه صـورت        پديدارشناسي، پژوهشـگر مـي   ديدگاهاز 

شـوند و   كه بر آگاهي ما آشـكار مـي   هگون ـ آن  با التفات و توجه به آنها ـ  پديدارشناسي
كـه   گـامبريچ نگـري   خالف روش تـاريخي  يابند، بررسي كند. از اين منظر، بر ظهور مي

گويد من سيصد اثر هنر اسالمي را بررسي كردم و در آنها هيچ عنصر خاص كـه بـه    مي
انتزاعي،  ؛ بلكه هنريگاه هنر بازنمايانه نبوده متعلق باشد، نديدم، هنر اسالمي هيچ اسالم
ـ اسالمي است كه   انديشةهاي  لئاها و ايد يافته، معنادار، نمادين و برگرفته از آرمانتغيير
گاه نخواسته بـه سـمت رئاليسـم و تقليـد از واقعيـت       هيچ ـ  هاي ميانه در دوره كم دست

  حركت كند.
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   روش پديدارشناسي هرمنوتيك به هنر اسالمي
 كردناي همچون رمزگشايي، تأويل و آشكار  نينزد فالسفه در معا *اصطالح هرمنوتيك

فراسوي شـرايط تـاريخي، روش كشـف معنـا و      ،معناي متن در تمام جوانب ممكن آن
هاي دروني مـتن در پشـت معنـاي ظـاهري و      داللت معنايي، كشف معناي باطني و اليه

ترين تعريفش بـه مجموعـه قواعـد و     آن تعريف شده است. هرمنوتيك در قديمي مانند
 هايدگررفت و نزد  ار ميك براي فهم كتاب مقدس و تفسير آن بهشد كه  ولي گفته مياص

به معناي كوشش در فهميدن متن و نزديك شدن به جهان و عالمي است كه متن در آن 
(هايـدگر،   وجود آدمي استة فهمي كه مبتني بر پديدارشناسي از نحو ؛تحقق يافته است

ه معنـاي روشـي اسـت كـه بـا هـم افقـي ميـان         ب گادامر) و نزد 279 - 278ص ،1386
هاي موجود در متن  هاي ما با ديدگاه هم آميختن انتظارات و سليقه گر و متن و در تأويل

جستن از تأويل، به بحـث از   بهرهپذيرد و با  يا مكالمه ميان گذشته و اكنون صورت مي
يـك از  پـردازد. هـر    مـي  ـ  ييبـدون تعيـين حقيقـت نهـا     ـ  حقيقت در حـدي گسـترده  

از  ريكـور  پـل و  گـادامر  ،هايـدگر ، ديلتـاي ، شـالير مـاخر  انديشمندان بزرگ همچـون  
  .يافتاي  جايگاه ويژه ناة آنهرمنوتيك، تعريف خاصي ارائه دادند و اين مفهوم در فلسف

  (semantic)سـمانتيك  ةدر مطالعات زبان، براي تفسير گزاره يا اثر هنري از دو شيو
شناسـي، بـه تفسـير و بيـان      سمانتيك يا معنـا  ةشود. در شيو و هرمنوتيك نيز استفاده مي

داللت لفظي، واژگاني و ساختار دستوري و نحوي يك گـزاره يـا اثـر هنـري پرداختـه      
 كوشـيده  ،توجه چيزي فراتـر از مفهـوم ظـاهري آن    ة هرمنوتيك، بااما در شيو ؛شود مي
شـود؛  كشـف و تفسـير    هاي مستور و پنهان آنها نبهفاظ و جشود مدلول و حقيقت ال مي
هايي همچون نشـانه (عالمـت يـا پيـام)،      لفهؤرو در فهم هرمنوتيك از يك اثر به م ايناز

                                                      
ــك * ــة (Hermeneutics) واژة هرمنوتي ــل   از ريش ــاني فع ــويين  يون ــا   (Hermenuein)هرمن ــم هرميني و اس

(Hermeneia) اي دربارة فهم متون است. ايـن واژه بـا لفـظ هـرمس      به معناي تأويل كردن،  نظريه(Hermes) 
ت يوناني به منزلة فردي است هاي خدايان، در ادبيا ريشه است. هرمس خداي اساطيري يونان و رسانندة پيام هم

اي  كه با آشنايي به زبان خدايان، موظف بود پيغام آنان را پس از فهميدن و تفسير زبانشان براي خـود، بـه گونـه   
گران،  / ريخته21 – 19، ص1384توضيح دهد كه به سطح فهم بشري آورده شود و ديگران آن را بفهمند (پالمر، 

 ). 251، ص1378
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زيـد و آن   و براي فهم دقيق آن، به جهاني كه فرد در آن مي شدهمفسر و مخاطب توجه 
در علـوم انسـاني    شويم و از اين منظـر، فهـم يـك اثـر     آورده است، نزديك ميپديد را 

 تــوان در آن همچــون علــوم طبيعــي، بــه ســوي تبيــين نيازمنــد تفســير اســت و نمــي

(Explication)  .رفت  
 در تفسير هرمنوتيك از متن كه به معنـاي پـرده برداشـتن از مـتن و محتـواي آن و     

تـر از موضـوع اسـت،     هاي دروني پديده و تفسير عميق دسترسي به مفاهيم و معاني اليه
نماياند و نيازمند فراروي از  خود را نمي ،اي كه در ظاهر حقيقت مفاهيم و معانيمسما و 

 ؛نيسـت  يـافتني  دسـت داللت سطحي و ظاهري است، با تعريف الفاظ و شرح كلمـات،  
مدلول و مسماي خود را بنماياند و ظهـور   ،يك كلمه يا اثر هنري بلكه بايد مجال داد تا

طريق خودش شناخته شود و خـود بـراي مـا پديـدار      به اين معنا كه يك پديده از ؛يابد
  گردد و اين نوعي پديدارشناسي است كه انديشمندان هرمنوتيك به آن اعتقاد دارند.

د معناي اصلي و مركزي متن يا اثر هنري را كشف نگاه در صد ،قائلين به هرمنوتيك
ـ    ؛دانند كنند و معنا را در متن، قطعي مي ن روش، در صـدد  اما بعضي از وفـاداران بـه اي

داننـد.   وابسـته مـي   مـتن  ةتأويل متن و توضيح روند فهم هسـتند و معنـا را بـه خواننـد    
لـف دسـت يافـت و    ؤاز آنان معتقدند در يك متن بايد به نيت و قصد م برخيهمچنين 

اما بعضي ديگـر بـه    شود؛لف آشكارتر ؤاين است كه نيت م ،هدف از تفسير هرمنوتيك
لـف و  ؤچـه م  ؛معتقدند بايد به معاني بـاطني مـتن دسـت يافـت    و اند  ؤلف قائلمرگ م
چـه   ،مهـم آن اسـت كـه از يـك مـتن      .اثر، آن معنا را در نظر داشته باشد يا نه ةآفرينند

معنـاي   ،گر و مفسر آيد. از اين منظر به ذهن تأويل ـ  چند جديدـ هر  اي مفاهيم و معاني
بلكـه   ؛نهايي در متن وجـود نـدارد  ست و معنايي ها انسانمتن وابسته به خوانش و فهم 

شود و اين خواننـده اسـت كـه     اي درك مي هست كه هر بار به نحو تازه بسياريمعاني 
واقع هميشه معنا . دردارد تري از آن را بيان مي كند و وجه محتمل معناي متن را تعيين مي
 ،اين منظـر د. از شو بداع و كشف ميهاي متفاوت، ا ماند و با فهم سيال و جاري باقي مي

بر خالف ديدگاه نخست كـه رسـيدن بـه مقصـود و      ؛تر است لف مهمؤمتن هميشه از م
  يابد. برداري از آن اهميت مي لف و پردهؤنيت م

، پديدارشناسـي هوسـرلي را در   گـادامر و  هايـدگر انديشمندان هرمنوتيك همچـون  
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پـس   ه بازب هوسرلاز مصمم بودن  هايدگر« دندة شناخت جهان فرد، بازخواني كرعرص
(پالمر،  »پديدارها به آگاهي انسان، يعني فاعليت ذهن استعاليي، ناخشنود بود ةبردن هم

دارد كـه بنيـاد و اسـاس فهـم     » جهـاني «معتقد بود هر انسـان   هايدگر). 138، ص1384
اوست و منظورش از آن، بر خالف محيط اطراف و جهـان عينـي، عـالمي بـود كـه بـه       

خـود را مسـتغرق در    ،يان گرفته و محيط بر اوست و فـرد ، او را در متعلق داردشخص 
آيـد،   نمي عالمي بسيار نزديك كه حتي به چشم ؛نگرد بيند و حتي از طريق آن مي آن مي

ست و از هر تالشي بـراي درك آن بـه عنـوان متعلـق شناسـايي      همواره حاضر و ناپيدا
آثـار هنـري را    ). وي اموري همچون ادبيـات، شـعر و  147 - 146ص(همان،  گريزد مي

هاي مناسـبي   برد و همچنين زمينه سر مي  هخاستگاهي براي ظهور جهاني كه فرد در آن ب
واسـطه از   اي مسـتقيم، همدالنـه و بـي    آوردن تجربـه  دسـت  هبراي شناخت آن جهان و ب

د و حقيقتـي بـه ظهـور    شو . در هر اثري، جهاني متجلي ميدانست اثر هنري مي آفرينندة
هنرمند بـه اثـر    سوي ديگر،بخشد و از  اثر هنري به هنرمند هستي مي سوييرسد. از  مي

اي   عرصـه  ،اين از منظر پديدارشناسي هرمنوتيك، اثر هنـري . بنابربخشد هنري هستي مي
سوي امكان ظهور و تجلي عالم و جهان فرد در آن متصور است و از  سويياست كه از 

د شـو  افق جديدي پيش روي ما باز مي ويابد  ديگر فهم ما از جهان هنرمند، گسترش مي
خـورد. از ديـدگاه    با عالم و جهان مـا گـره مـي    ،يابد ظهور مي يو عالمي كه در اثر هنر

آيـد و از ايـن منظـر     ، حقيقت يك چيز، آني نيست كه بـه ادراك حسـي در مـي   هايدگر
منـد  بلكه بايد كوشيد به  عالم درون و افق ديـد هنر  نزديك شد؛توان به حقيقت آن  نمي

  ). 12، ص1379(هايدگر،  نزديك شد
از روش  گيـري  بهرهاز انديشمنداني است كه در تحليل هنر اسالمي، با  هانري كربن

  هرمنوتيك به  تفسير آثار اسالمي پرداخت و معتقد بـود بـه دليـل قدسـي بـودن كتـاب      
مند ها، نيازياي الهيات و كشف حقيقت از رخ آنمقدس و مركزيت آن در اديان، براي اح

تـاريخي، بـه    ةتر از آن است تا بـا فهـم جنبـ    حقيقتي كه متعالي ؛فهم هرمنوتيك هستيم
آيد و تنها هرمنوتيك را براي كشف معناي نهفته و بـاطني متـون دينـي، در پـس      چنگ 
  ديد: هاي ظاهري الزم مي گزاره

سـي،  شنا اساساً كليدي است كه معناي نهفته و پنهان (از لحاظ ريشه ،هرمنوتيك فلسفي
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واقع من فقط كاربرد كند. در هاي ظاهري كشف مي گزاره همان مفهوم باطني) را در پس
و سپس عرفان مسـيحي   –بكر و وسيع عرفان اسالمي شيعه  ةاين هرمنوتيك را به حوز

  ).24 – 23، ص1383(كربن،  ام گسترش داده –مرز آن هستند  و عرفان يهود كه هم
ويژه شيعه نگريست  اهي هرمنوتيك به اسالم و بهوي از نخستين كساني است كه با نگ

/ 13 – 1، ص1377دانست (ر.ك: كـربن،   را در اين راستا مؤثر مي سهرورديو  هايدگرو 
المحجـوب تعبيـر    ). او ميان روش هرمنوتيك كه از آن به كشف27 – 19، همو، ص1383
كرد و روش تأويل به معناي بازگرداندن سخن به اصل خود و دريافت مقصـود اصـلي    مي

اي از سخنان حكمي پيشـوايان شـيعه را كـه داراي مضـامين      آن، همانندي قائل بود و پاره
عميق آن احاديـث از سـوي مفسـران    و تأويل معاني  *كرد عميق بود در آثار خود ذكر مي

شيعه را تأييدي بـر نزديكـي مفهـوم تأويـل در فرهنـگ اسـالمي بـا مبحـث هرمنوتيـك          
دانست. وي همچنين در فهم معماري اسالمي و آثار هنر اسـالمي، از ايـن روش بهـره     مي
  دانست.   گرفت و آن را رمز فهم و كشف عناصر قدسي و معنوي در آنها مي مي

 قلمـداد ني كه نخستين خاستگاه بحـث هرمنوتيـك در تمـدن غـرب     تأويل متون دي
دارد و در  ديرينگـي بسـياري  شود، نزد مفسران قرآن، فيلسـوفان و عارفـان اسـالمي     مي

كاربرد داشـته يـا  افـرادي     ـ  هاي عرفاني ويژه تفسير به ـ  متوني همچون تفسيرهاي قرآن
، محمـود شبسـتري  شـيخ   راز  شـرح گلشـن  در  الدين محمـد الهيجـي   شمسهمچون 

و در  فتوحات مكيه، الحكم فصوصدر  عربي ابن، تفسير اصول كافيدر  صدرالمتألهين
بـه تأويـل   اسـالمي   انديشورانو بسياري ديگر از  االشواق ترجمانشرح بر ديوان خود، 

كـه از آن   و سـخنان را بـه همـان حقيقـت نهـايي       ها پرداختهمتون و كشف معاني در آن
عارفان، گاه فراتر از معنـاي قطعـي مـتن و نيـت      برخيداندند. حتي گر مياز ، ببرخاسته

  *اند. لف، به تأويل و تفسير آيات و روايات گرايش داشتهؤم
                                                      

 علـي  اهللا كتاب إن: فرمايد مي كه است  صادق امام سخن كند، مي ذكر را آن كربن توجه مورد روايات ازجمله *
 الحقـايق  و لالولياء اللطائف و للخواص ةاالشار و للعوام ةفالعبار الحقايق، و اللطائف و ةاالشار و ةالعبار اشياء، اربعه

 .»لالنبياء
 كـه  روايـات  و آيات از ديگر عارفان و كاشاني عبدالرزاق ،عربي ابن ،مولوي عرفاني تأويالت از هايي نمونه *

 شميسـا،  سـيروس  ادبـي،  نقـد ( شـود  مـي  ديده وفور به بزرگان اين آثار در بوده، آنها ظاهري معناي از فراتر
 ).343 -  338ص
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ها معتقـد اسـت ايـن تفـاهم و همـدلي       در تطبيق ميان اهل فتوت و شواليه كربن
وجود دارد و سازندگان معماري آيينـي همچـون مسـجد اصـفهان را بـا سـازندگان       

هاي ميانـه از جـوانمردان و اهـل فتـوت و برخـوردار از       معماري كليساي دورة سده
ادل فارسـي واژة  ). وي معـ 10، ص1377دانـد (كـربن،    مي» همدلي«و » عالم هنري«
دانـد و از   مـي » Juvenisجـوونيس/  «آن را   و معـادل التينـي  » جـوان «را كلمة » فتي«

يـا زائـر معنـوي اسـت     » سـالك «جوانمردي يا فتوت كه در دنياي مجازي به معناي 
شــواليه / «(كســي كــه حقيقــت بــاطني انســان را درك كــرده) در زبــان فرانســه بــه 

Chevalier«عـالم  «رو بـر اسـاس تحليـل     ايـن  ). از4، ص1363كند (كـربن،   تعبير مي
توان ميان آثار هنري هنرمندان متفاوت در  هنر اديان، عناصـر   مي» همدلي«و » هنري
). 278، ص1385هاي مشترك فراواني را يافت و با يكديگر تطبيق داد (نصر،  و جنبه

گرايـان يـا مفسـران عرفـاني در عرصـة هنـر        گروهي از پژوهشگران، همچون سـنت 
اسالمي، بر اين باورند كه بايد هنر اسالمي را مانند هر پديدة ديگـري بـا همـدلي و    

نگـري در بررسـي    زباني، كاوش و بررسي كرد و به جاي استفاده از شيوة تاريخي هم
علل و تحقيق تجربي، بايد از ديدگاهي فراتـاريخي يـا پديدارشناسـانه، بـه بررسـي      

ت. از منظر پديدارشناسي، براي فهـم بهتـر   قواعد و مباني آن و درك ماهيتش پرداخ
يك پديده بايد همچون يك معتقد و وفـادار نگريسـت و كوشـيد تـا نگـاه خـود را       
همسو با كساني كرد كه به آن باور دارند. از اين منظر نيز داوري و قضـاوت دربـارة   

هـاي   شود و به جاي آن كوشش شود به شـناخت مؤلفـه   ها و افكار، تعليق مي انديشه
وني و مباني آن پديده پرداخته شود. بنابراين در اين شيوه، با همـدلي، بـه فهـم و    در

كـه بـر مـا آشـكار      المقـدور آن را آنچنـان   شويم و حتي معرفت آن پديده نزديك مي
  شود، خواهيم شناخت. مي

هـايي   لفـه ؤداراي م ،پژوهشگران در تفسير فراتاريخي از هنر اسالمي معتقدند اسالم
ـ  اعتقادي و فكر عباسـي،   ةاز دور ن اصـول فراتـر از روح دوران و جـدا   ي است كـه اي

اثـر هنـري    آفرينشخاص و  ةگيري روحي ايلخاني، صفوي يا عصر مدرن، موجب شكل
كه اين عناصر فكري را نبايد وابسته و محدود به شـرايط   طوري به است؛در هنرمند شده 



 

 
 
 

 

ان 
مست

/ ز
تم 

بيس
ال 

س
13

94
  

104 

، تـاريخ در  هـانري كـربن  ر بـه تعبيـ   ؛هاي حاكمان دانست تاريخي، حكومت و يا انگيزه
    *نه اينكه اعتقادات اسالمي در تاريخ باشد. ؛درون اعتقادات اسالمي است

جهان هنرمند از جهت هرمنوتيك، از آن حيث براي ما شـناختني خواهـد بـود كـه بـا      
منظور شـناخت ميـدان    باشيم؛ براي نمونه به   زباني در جهان او حضور و شركت داشته هم

ن يا هر اثر ديگر از هنر اسالمي بايد به عالم و جهاني كه معمار و طراح نقش جهان اصفها
به آن تعلق داشته، دست يافت؛ زيرا اثر با عالم و جهاني كه سـازنده بـه آن متعلـق اسـت،     

كـه   طـوري  )؛ بـه 370، ص1387سازگاري دارد و بياني از جهان درونـي اوسـت (داوري،   
ن نماد معماري دوران صفوي با كـاخ گلسـتان   تفاوت معماري نقش جهان اصفهان به عنوا

به عنوان نماد معماري عصر قاجار يا ديگر آثار معماري مدرن، از نظـر تفـاوت زمانيشـان    
انـد   نيست؛ بلكه از حيث تفاوت جهان و تجربة زندگي هنرمنداني است كه آنها را بنا كرده

ثار هنري همچون معماري، شود. درواقع آ و اين آثار، تجلي هستي و جهان آنان قلمداد مي
شود كـه   اي ساخته مي گونه دست هنرمند به نقاشي، موسيقي، هنرهاي تزئيني و مانند آن به 

هاي او در اثر هنريش ظهور خواهـد   ها و سليقه متناسب با وجود و جهان او باشد و عالقه
نيـز  و سـكونتگاه   **زيـد، شـامل مكـان    يافت؛ براي نمونه جهان هر انسان كـه در آن مـي  

شود و جهان انسان  شود و معماري، داراي عناصري بامعناست كه روح مكان دانسته مي مي
از اين ديدگاه، معماري با نيازهاي انسـاني، ارتبـاط وجـودي دارد و     ***كند. را متحقق مي

معمار افزون بر ساختن مكاني بـراي سـكونت جسـماني و سـرپناه، بـه آرامـش روحـي،        
                                                      

 و پوزيتيويسـتي  شـيوة  اسـت  معتقـد  وي كـه  اسـت  اين نگري، تاريخي روش به كربن هانري انتقادات ازجمله *
 قـوة  از حاصـل  مفـاهيم  بـردن  تأويل به  و حسي ادراكات به شناخت و معرفت كردن محدود جهت به تحصلي
 نشـده  قائـل  اسـت،  دو آن ميانـة  حـد  كه اي آگاهي و معرفت براي را جايگاهي هيچ تجربي، مسلّمات به فاهمه
 بـه  نه كه است مجرد عالمي خيال، عالم يا مثال عالم است معتقد و كند مي تعبير فعال خيال به آن از آنچه است؛
 مـورد  تـا  است انتزاعي جهاني نه و شود يافته دست آن به حسي ادراك با تا است تحقيق متعلق و تجربه جهان
 واهي و موهوم امري و اي اسطوره  خيالي، امري به را خيال عالم ها پوزيتيويست رو ازاين گيرد؛ قرار عقل ادراك
 حواس ادراكات ميان مياني مكاني خيال، عالم ،كربن ديدگاه از اما اند؛ كرده نفي را مثال عالم وجود و  داده تقليل

 دانـد  مـي  انتزاعـي  و مجرد عالم و محسوس عالم  ميان حقيقي عالمي را آن و گيرد مي قرار عقل مقوالت ميان و
  .)17 – 16ص ،1374 كربن، ر.ك:(
 -فضـايي  ارتباطات مثالً -آن هاي ويژگي از يك هيچ به را آن توان نمي كه است كيفي و پديدة كلي يك مكان، **

 از اي شـبكه  اسـت؛  سـاختار  يـك  چيـز،  هـر  از بـيش  مكـان  ...داد  كاهش آن واقعي طبيعت دادن ازدست بدون
 .)74 - 73ص ،1387 پرتوي،( است انساني تجربة و آگاهي خاص هاي جنبه بيانگر كه ارتباطات

 در تواننـد  نمـي  نشـينان  باديـه : «گويـد  مـي  خلدون ابن كه هاست انسان جهان در تفاوت همين سبب به گويي ***
 ).5ص ،2ج ،1375 خلدون، ابن» (گزينند سكونت پرجمعيت شهرهاي



 

 
 

  

ش
رو

ناس
ش

 ي
الم

 اس
هنر

  ي

105 

ها و احساسات ديگران نظر دارد و آن اثـر، بيـاني    امل با انديشهبخشي به معاني و تع تجسم
  ).9، ص1387از موجوديت جهان كوچك اوست (نوربرگ شولتز، 

با توجه به اينكه هرمنوتيك روش فهم و تفسير است و افزون بر فهم متون گفتـاري و  
هرمنوتيك از  رو در كاربرد روش نوشتاري، در فهم آثار هنري نيز قابل استفاده است؛ ازاين

شود تا به جنبة مستور و پنهان در آن آثار دسـت يازيـده شـود و     هنر اسالمي، كوشش مي
كاررفته در  آن آثار براي ما پديدار شود. با شناخت زبان، نمادها و عالئم به  مفاهيم و معاني

ن آثار هنرمندان مسلمان يا فهم حقيقت وجود آنها، تالش بر آن است تا به جهان هنرمنـدا 
اي از مفسـران بـا تفسـير     مسلمان و حقيقت وجودشان نزديك شـويم؛ بـراي نمونـه پـاره    
اند. آنان معتقـد بودنـد بـا     هرمنوتيك از هنر اسالمي، به تفسير عرفاني از آن گرايش داشته

افقـي بـا هنرمنـدان مسـلمان، ايـن امـر        تحليل زبان و سـاختار آثـار هنـر اسـالمي و هـم     
رشان، آثار هنر اسالمي برآمده از جهاني خاص است كه تبلـور  شدني است. بنا بر نظ  كشف
ها و  ها، سليقه گيرد و عالقه هاي ديني است؛ جهاني كه هنري خاص در آن شكل مي آموزه
هاي ذهني خاصي در آن وجود دارد؛ براي نمونه با تحليل نمادهاي اسالمي در آثـار   انگاره

لم فرامـادي و ملكـوتي، محوريـت كعبـه،     شود كه توحيد، عوا هنري مسلمانان فهميده مي
ترين عناصر موجود در هنر اسالمي است و موجب تمـايز   مفاهيم حكمي و معنوي از مهم

ها شده است. از ديدگاه آنان، آثار هنر اسالمي، هـر نـوع    هنر اسالمي از هنر ديگر سرزمين
ده از جهان خـاص  تابد و تنها بر عناصري استوار است كه برآم تأويل و تفسيري را بر نمي

سـازي دور كـرد و اعتقـاد بـه      پرستي و مجسمه مسلمانان است. مفهوم توحيد، او را از بت
ملكوت و بيان معناي عميق، او را به سمت هنرهاي انتزاعـي كشـاند يـا محوريـت آيـات      
قرآن، او را به سمت هنر خطاطي سوق داد. از ديـدگاه ايـن دسـته از انديشـمندان، نتيجـة      

گيـري هنـري    هرمنوتيك در هنر اسـالمي و تحليـل زبـان آن، بيـانگر شـكل     كاربرد روش 
كه با نزديك شدن به جهـان هنرمنـد    طوري به *حكمي و معنوي در فرهنگ اسالمي است؛

                                                      
 روش از اسـتفاده  ــ بـا   اسـالمي  هنر پژوهشگران از بعضي است ممكن اسالمي، هنر از نگاه اين برابر در البته *

ـ   نتيجـة  روش، ايـن  كه نيست گونه اين لزوماً يابند. گرايش اسالمي هنر از متفاوتي تأويل و  تفسير به هرمنوتيك 
ـ  هر در آمده دست به نتايج بياورد. ارمغان به هنري آثار بررسي در را خاصي ـ  نوع از جداي تحليل   جهت به آن 
  .شود مي قلمداد حقيقت كشف در روشي كه است هرمنوتيك كاربرد
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دور  هـاي موجـود در هنـر مـدرن بـه      شود كه او از آلودگي مسلمان در گذشته، استنباط مي
شـود، در آثـار او    وفور ديـده مـي   جديد، بههايي كه در دورة  دري ها و پرده است و هرزگي

هاسـت   ها و خـوبي  شود و هنر در دستان او، امري براي به تصوير كشيدن زيبايي ديده نمي
  و تلقي هنر براي لذت يا سرگرمي به پندار او راه ندارد.

جملـه  ـ از  بعضي از انديشمندان معتقدند رويكرد هرمنوتيك به متون و آثـار هنـري  
مند، كاري دشوار و سخت  هاي نظام   ه جهت نبود ابزارهاي دقيق و روشب ـ  هنر اسالمي

ـ  هـاي  براي تأويل اثر هنري، دشـواري است. در استفاده از روش هرمنوتيك  بـه   يفراوان
ها، سختي شناخت  ها و ناگفته جمله وجود معاني آشكار و نهان، گفته؛ ازخورد چشم مي

هـاي متفـاوت    هاي پديدآورنده و رويكرد فهم اصلي، حدود متن، افق فكري، پيش ةزمين
دهند تا فهم هرمنوتيـك   دست به دست هم مي ،اين عوامل ةدر كاربرد اين روش كه هم

ــا مشــكل  ــهب ــرز  /63 – 61، ص1383(احمــدي،  شــود رو روب ، 1385قراملكــي، فرام
ها بر فهم اثر هنري، تأثير متفـاوتي خواهـد    يك از نگرشهمچنين كاربرد هر ). 240ص

انديشمندي براي اثر هنـري، معنـايي اصـيل و نهـايي قائـل اسـت و        براي نمونه ؛گذارد
براي آن قائل است يا گـاه   فراوانيمعاني ـ   بر حسب خوانش مخاطبان ـ  فيلسوفي ديگر

اثر اسـت و گـاه فهـم مضـامين      ةهدف از روش هرمنوتيك، فهم مقصود و نيت آفرينند
بديهي اسـت   .گيرد مورد توجه قرار مي ـ  لفؤقطع نظر از نيت م ـ  موجود در اثر هنري

 ؛متفـاوتي را رقـم خواهـد زد    ةهـا، تفسـير و نتيجـ    قائل شدن به هر يك از اين نگرش

هاي موجود در تفسير هرمنوتيك از هنـر اسـالمي، ابهـام در افـق ديـن       جمله دشوارياز
در ها و اعتقادات تاريخي هنرمنـد اسـت كـه مفسـر را      به گفته نداشتن  هنرمند و اشراف

دانشمندان مثالً تنوع نگرش  ؛دكن ميمشكل  ، دچارنزديك شدن به جهان هنرمند مسلمان
هاي متفـاوت   ، عرفا، فيلسوفان و متكلمان به هنر، وجود دورهعلوم اسالمي ازجمله فقها

عالمـان دينـي در حرمـت و     نداشـتن   جمعـي  و توافق آشكار نبودندر تمدن اسالمي و 
مـردم، اشـراف،    ةهـاي متنـوع بـه هنـر از جانـب تـود        حليت بعضي از هنرها، گـرايش 

بـه هنـر، تفـاوت     گونـاگون هاي  شاهزادگان يا عارفان، نگرش متفاوت حاكمان در دوره
دست، همه از عواملي است كه فهم  اينالمي و دوران اسالمي و مواردي ازميان متون اس
 كند. دشوار مياسالمي و نزديك شدن به جهان هنرمند را  و تفسير آثار
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  نتايج حاصل از پديدارشناسي هنر اسالمي
تـوان   از كاربرد رويكرد و روش پديدارشناسـي در هنـر اسـالمي مـي     برآمدهبنا بر نتايج 

اسالمي است  ةتمدن اسالمي و برآمده از انديش ةگفت هنر اسالمي، هنري خاص و ويژ
ديگـر اسـت و تأثيرپـذيري هنـر      ها و اديـان  ، متمايز از هنر سرزميناكه در فرم و محتو

هـا، در ويـژه بـودن و متفـاوت بـودن هنـر        اسالمي در فرم و اسلوب از هنر ديگر تمدن
ها و  زيرا بسياري از فرم ؛است نكردهاي وارد  ها هيچ خدشه اسالمي از هنر ديگر فرهنگ

يافته اسـت  و به شكل ديگري بروز  شدههنري در فرهنگ اسالمي، متحول  هاي اسلوب
به عرفان، فلسـفه، تـاريخ، آداب و سـنت، روابـط و     گونه كه در فرهنگ اسالمي  و همان

هنـر نيـز چنـين اسـت و تعامـل و        بـاور داريـم،  مناسبات خاص اجتمـاعي و انسـاني   
ين معنا نيست كه نتوان هنر را بـه  ها، بد تمدن الگوبرداري هنر يك سرزمين از هنر ديگر

گيري مباني فكـري و اعتقـادي    واقع با ظهور اسالم و شكلكرد. درمنتسب  ن تمدن نيزآ
هاي فرهنگ، آب و رنگ مباني اعتقـادي و   در فرهنگ اسالمي، هنر نيز مانند ديگر حوزه

فكري اسالم را به خود گرفت و هويتي متمايز و متفاوت يافت. آنچه كه باعـث اطـالق   
هـاي فكـري و اعتقـادي اسـالم      لفهؤد، تأثيرپذيري از مشو مي» هنر«بر » اسالمي«مفهوم 
هنري خاص و متمايز از هنر بودايي، مسـيحي  » هنر اسالمي«كه اصطالح  طوري به ؛است

  د.كن ديگر هنر را تداعي مي ا انواعي
هايي از آثار هنر اسالمي را مثـال زد كـه در فـرم و قالـب،      توان نمونه طور كه مي همان

اي موارد، تفـاوتي   اند و فرم آثار هنري دوران اسالمي در پاره ز اسالمتحت تأثير هنر پيش ا
تـوان   با آثار هنري تمدن بيزانسي، ساساني، رومي و يونـاني نداشـته اسـت. همچنـين مـي     

مواردي از آثار هنري دوران اسالمي را نمونه آورد كه اين آثار، تحت تأثير مباني عرفاني و 
فاوتي به خود گرفته و خود را از هنر پيش از اسالم جدا اعتقادي مسلمانان، آب و رنگ مت

توان گفت هنر اسالمي به سـبب پيـروي از محتـوا و مضـامين      كه مي طوري كرده است؛ به
  برخاسته از مباني اسالمي، به رويكرد خاصي از هنر گرايش يافته است.

هـاي   و سـرزمين  اسالمي را در ايران ةهايي از آثار هنري دور هنر، نمونه نگاران تاريخ
كه در هنر پيش از اسالم، ند را دار  زنند كه همان اسلوب و ويژگي ديگر مثال مي اسالمي

تأثيرپـذيري   ةهـا در عرصـ   ). وجود اين نمونه468ص ،1377(گدار،  وجود داشته است
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 ،هنر و معماري اسالمي از هنر و معماري پيش از اسالم عصر ساساني، رومي و بيزانسي
ـ  ثير هنـر پـيش از   أگوياي اين است كه هنر در تمدن اسالمي، در فرم و اسلوب، تحت ت

از آثـار   بسـياري توان موارد   مي نگاران هنر تاريخاما در كنار اين سخن ؛ اسالم بوده است
از مباني  ،هنري و معماري را در دوران اسالمي مثال زد كه در سوژه، موضوع و مضامين

ة بسـياري از آثـار هنرهـاي سـنتي،     پذيرفته است و مطالع م تأثيرعرفاني و اعتقادي اسال
اسـالمي، بيـانگر تأثيرپـذيري ايـن      ةجمله مينياتور، معماري و هنرهاي تزئيني در دوراز

  ست. و تحقق اسلوب و فرمي خاص و تغييريافته در آنهادسته از آثار، از مباني اسالمي 
گـذارد كـه    اي را نمـي  گونه شبهه هيچ ها جاي ها و تمدن تعامل ميان فرهنگ گمان بي

هايي همچون هنـر و معمـاري،    تمدن اسالمي پس از تأسيس فرهنگ اسالمي، در عرصه
و تحـت تـأثير    كـرده هـا اقتبـاس    هـا را از ديگـر تمـدن    اي از عناصر، الگوها و فرم پاره

هايي كه مسلمان شدند و پـس از   حال چه سرزمين ؛هاي پيش از خود بوده است فرهنگ
دنـد و در سـاخت بناهـاي    كرهاي بومي و پـيش از اسـالم خـود را حفـظ      لفهؤسالم، ما

هايي كه پس از اسـالم   گرفتند و چه سرزمين بهرهها  لفهؤمذهبي همچون مسجد، از آن م
هاي بـزرگ همجـوار خـود همچـون روم، يونـان، بيـزانس و        نيز فرم و الگو را از تمدن

  ةامـا نكتـ   ؛اسـت  ناپذيرو ترديد پذيرفتهين امر، رسد ا دند. به نظر ميكرساساني اقتباس 
شناسـي   جهان  اين است كه تمدن اسالمي، پس از ظهور اسالم، به تفكر، درخور درنگ،

، رفتار و احساسات و ذوق  هاي اسالمي بر انديشه شناسي خاصي رسيد و آموزه و هستي
يــات گيــري هنــر و ذوق كــه بــه شــكل طــوري بــه ؛او تــأثيري خــاص و ويــژه گذاشــت

اساس بعضي از هنرهـا   اين . مسلمانان برانجاميدشناختي خاصي در تمدن اسالمي،  زيبايي
اقتبـاس   )يـا غيـر بـومي    ها (بـومي  تمدنمطرح در آن هنرها را از ديگر   و فرم  و تكنيك

هاي خود به  كنار نهادند و به آن نپرداختند  انديشه سبباما بعضي از هنرها را به  ؛دندكر
متـأثر از مبـاني    گمان بيهنرها،  برخياين گزينش يا توجه به  باز داشتند.نها يا حتي از آ

گيـري   اسالمي در وفاداري به آنها تـأثير چشـم   هاي آموزهخاص فكري و ذوقي بوده كه 
  داشته و صرفاً يك اتفاق يا انتخاب كوركورانه نبوده است. 

كوشـند هنـر    هنـر غربـي در اينكـه مـي     نگاران تاريخرسد تالش بعضي از  به نظر مي
ويژه روم، يونان و بيزانس معرفي  ها به ديگر تمدن ي را متأثر از الگو، فرم و تكنيكاسالم
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سـتيزي   ستيزي و اسالم آن، در سنت شرق ةگرايان هاي واقع بر ريشه افزونكنند، تا حدي 
بـزرگ معمـاري    دان اريخت، براند رابرت هيلنكه به تعبير  طوري به ؛آنان ريشه داشته باشد
كوشند هنر اسالمي را غيربومي جلوه دهند تـا بـه نـوعي بـه تحقيـر       اسالمي، غربيان مي

هاي  جنگ ويژه بهميان اسالم و مسيحيت كه  دشمنيسنت اسالمي دست يازيده باشند و 
در ايـن  شـرقيان، در اغـراق    در برابرجويي غربيان  صليبي به آن دامن زد و حس برتري

بـومي و  ا بـه اينكـه معمـاري اسـالمي را غير    ه تأثير نبوده است. تمايل غربي بي موضوع
كه  طوري به ؛عالقگي كامل به فرهنگ اسالمي مربوط باشد تواند به بي خارجي بدانند، مي

شود تا حد بسيار زيادي، معمـاري   سازي معماري موجب مي بومياين ميل نسبت به غير
هـاي اسـالمي باشـد،     آنكه بازتابي از واقعيـت  اسالمي به نادرستي درك شود و به جاي

  ).49 – 46 ص ،1386براند،  (هيلن غربيان باشد ةجويان بياني از تمايالت برتري
از هنـر دوران پـيش از    چشمگيريهنر، بخش  نگاران تاريخبا وجود آنكه بسياري از 
ر اين باورند كـه  دانند، ب اي مي آرايه ةيني و صرفاً داراي جنبئاسالم و پس از اسالم را تز

بـافي و   فـرش   رفته در هنر تذهيب، نگـارگري، خطـاطي،  كار ههاي ب مايه بسياري از نقش
ز نمونـه بـاغ، موضـوع اصـلي بسـياري ا      بـراي  ؛تصويري اسـت ، انتزاعي و غيرآن مانند
جمله فرش معروف به فرش اردبيل (قالي طـرح تـرنج در   هاي ايراني، از ها در قالي طرح

هاي معروف به اصـفهاني، از  اشـكال انتزاعـي     فرش انهالت و فرشقرن دهم هجري)، 
  ).209ص ،1380(پوپ،  تشكيل شده است

ي از هنـر  هنر و چه مفسران عرفان نويسان تاريخهنر اسالمي، چه  ةپژوهشگران عرص
گاه هنرمندان اسالمي بـه سـمت    ند كه در تاريخ تمدن اسالمي، هيچاسالمي، بر اين باور

گـام   ـ  كـه هسـت   آنچنـان  ـ  نـه (ناتوراليسـتي) و توصـيف واقعيـت    گرايا هنـر طبيعـت  
اهميتي كه هنرمند مسلمان به عالم فراماده و مراتب طولي آن  سبببلكه به  ؛اند برنداشته

رو به سوي هنر  ايندانسته است، از رع عوالم برتر ميداده و عالم طبيعت را طفيل و ف مي
 افزونالبته شايد بتوان  .ادار گرايش داشته استگرايانه، نمادين و معن نتزاعي، غيرطبيعتا

حضرات خمسـه   ةبارمفسران عرفاني از هنر اسالمي در بر مباني عرفاني مقبول از جانب
قرآنـي و نبـوي بـه همـراه      هـاي  آمـوزه هاي ديني از جانب  و عوالم طولي عالم، توصيه

را در ايجـاد   الروح سازي و نگارگري موجودات ذي مجسمه دربارةهاي ديني  محدوديت
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ند كه نهادينه شدن ايـن  ، بر اين باورهنر نگاران تاريخاي از  اين گرايش هنري افزود. پاره
مخالفت بـا   بر 6تأكيد نكردن پيامبربه قدري بود كه حتي  ،انديشه در ذهن مسلمانان

توانسته تغييري در رويكرد هنري هنرمندان داشته باشد و شايد بـه   گرايي نيز نمي طبيعت
سازي نيـز موجـب    پرستي و شمايل از بت پرهيزپيشينه و تأكيد اديان ابراهيمي در  سبب
  كنند.اثر هنري حفظ  آفرينشاين گرايش را در  ،مسلمانان شد

، بيـانگر ايـن اسـت كـه     ...نگاهي به بسياري از آثار نگارگري، خطـاطي، تـذهيب و   
زيبايي و آرايش اثـر هنـري    كه  بهافزون بر اين ،هنرمند مسلمان در بسياري از اين موارد

خواسـته مفـاهيم و معـاني ژرف دينـي و معنـوي را بـا نقـوش و         خود توجه داشته، مي
اين است كه عناصـر   بيانگرها  خطوط به مخاطبان خود بفهماند و كاربرد نمادها و نشانه

هـا در   هنري، مفاهيم دروني ديگري را در خود جاي داده است. كاربرد بسياري از طرح
آنهـا   ماننـد اسليمي، سيمرغ و  هاي نقشها، كاربرد طاووس، شمسه، شير، خورشيد،  قالي

نمادين  ةجنب بيانگر ،آن مانندنويسي، تذهيب و  بري، كتيبه كاري، گچ در نگارگري، كاشي
ين و ئتـر از تـز   امري مهم برايو معنادار اين مفاهيم است كه كاربردشان در آثار هنري، 

  هنرمندان بوده است.زيبايي حسي، مورد توجه 

  گيري نتيجه
شود؛ امـا بـر اسـاس روش     نگري، ماهيت و گوهر هنر اسالمي بيان نمي از ديدگاه تاريخي

پديدارشناسانه ـ به جاي آنكه به توجيه و تبيين رويدادهاي تاريخي بسنده شود و پيدايش  
ادي دين كـه  هاي فكري و اعتقيك انديشه با رويدادهاي تاريخي گره زده شود ـ به مؤلفه 

شـود و پژوهشـگر بـه بيـان و توصـيف       موجب تحقق يافتن هنر اسالمي شده، توجه مـي 
پـردازد. بـه همـين دليـل،      هاي مذهب و تأثير آن بر فرهنگ اسالمي ازجمله هنر مـي آموزه

هاي اسالمي، چه  كنند كه در آموزهپديدارشناسان اين پرسش را پيش روي خود مطرح مي
تابـد و آيـا صـرفاً    ود دارد كه گونة خاصي از اثر هنـري را بـر مـي   ها و عناصري وجمؤلفه

تفاوت اقليم، محيط و زمان موجب شده ميان هنر اسالمي و هنـر مـدرن، تفـاوت وجـود     
هـا يـا اديـان، در اعتقـادات و افكـار       داشته باشد يا اينكه تفاوت و تضاد ميان هنر سرزمين
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گاه به امري فراتر از اقليم، محيط، زمـان و   نگري هيچ گمان در شيوة تاريخي ريشه دارد. بي
شود و همة اختالفـات هنـر اسـالمي و مـدرن بـه اختالفـات تـاريخي و         مكان توجه نمي

تقليـل    (Historical Determinism) ، جبـر و حتميـت تـاريخي   هگـل محيطي يا به تعبير 
كنـد و ريشـة    مـي يابد؛ اما شيوة پديدارشناسي در هنر به امري فراتر از اين امور توجـه   مي

  جويد. هاي اعتقادي مي ها و اديان را در افكار و انديشه تفاوت در هنر تمدن
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