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مقدمه

ــل  ــش در محاف ــالمی کمابی ــر اس ــی هن ــتی و چگونگ ــث از چیس ــر، بح ــة اخی ــد ده در چن
علمــی و دانشــگاهی ايــران مطــرح بــوده اســت. بســیاری از پژوهشــگران غربــی نیــز از زوايــا 
ــارة آن  ــد و درب ــه کار برده ان ــالمی« را ب ــر اس ــوان »هن ــف، عن ــری مختل ــای فك و رويكرده
ســخن گفته انــد. هــر يــک از ايــن رويكردهــای مختلــف بــه موضع گیری هــای متفاوتــی در 
ــه طــور  عرصه هايــی همچــون تاريــخ هنــر، جامعه شناســی هنــر و نقــد هنــری می انجامــد و ب
ــن رو  ــرات بســزايی می گــذارد. از اي ــری تأثی ــر هن ــت اث ــق و درياف ــای خل ــی در عرصه ه کل
ــه مبانــی فكــرِی ايــن رويكردهــای مختلــف از اهمیــت بنیادينــی برخــوردار اســت.  توجــه ب
از ســوی ديگــر، بــا وجــود اشــتراکات اساســی و مبنايــی میــان هنرهــای مختلــف در جهــان 
اســالم، هــر يــک از انــواع هنــر از برخــی اقتضائــات خــاص خــود نیــز برخــوردار اســت کــه 
توجــه بــه آن ويژگی هــا و اقتضائــات، الزمــة بحــث دقیــِق نظــری دربــارة هنرهاســت. بــر ايــن 
اســاس، در کتــاب حاضــر، کوشــیده شــده اســت تــا در قالــب ســه بخــش کلــی بــه »مبانــی 
نظريه پــردازی در هنــر اســالمی«، »مبانــی نظــری هنرهــا در جهــان اســالم« و »هنــر اســالمی از 

رويكردهــای مختلــف« پرداختــه شــود. 
در بخــش نخســت، مبانــی نظريه پــردازی در هنــر اســالمی، منابــع و روش هــای 
ــده اند. در  ــی ش ــی و بررس ــه معرف ــن دو مقال ــالمی در ضم ــر اس ــناخت هن ــرای ش ــف ب مختل
مقالــة »منابــع مطالعــات نظــری در هنــر اســالمی«، منابــع اولیــة مكتوبــی کــه بــرای شــناخت 
ــع  ــن مناب ــده اند. اي ــی ش ــته معرف ــج دس ــب پن ــتند، در قال ــتفاده هس ــل اس ــالمی قاب ــر اس هن
ــون  ــا، مت ــاص، دايرةالمعارف ه ــای خ ــه هنره ــوط ب ــون مرب ــی، مت ــون دين ــد از: مت عبارت ان
فلســفی و متــون عرفانــی. در ذيــل هــر دســته، برخــی از مهم تريــن آثــار معرفــی می شــوند و 
بــه نحــوة اســتفاده از آن آثــار بــرای فهــم و شــناخت هنــر اســالمی اشــاره می شــود. بررســی 
شــیوه ها و روش هــای متفاوتــی کــه در تحلیــل و بررســی هنــر اســالمی و شــناخت رويكــرد 
ــی  ــة »روش شناس ــوع مقال ــرد، موض ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــلمان می توان ــدان مس هنرمن
ــنت،  ــرآن و س ــی ق ــر روش شناس ــالوه ب ــه، ع ــن مقال ــت. در اي ــالمی« اس ــر اس ــناخت هن ش
ــی  ــنت گرايانه معرف ــی و س ــری، هرمنوتیك ــی، تاريخی نگ ــون پديدارشناس ــی همچ روش هاي

ــت. ــده اس ــل ش ــک تحلی ــر ي ــه ه ــوط ب ــناختی مرب ــی روش ش ــده اند و مبان ش
ــری  ــی نظ ــی مبان ــه بررس ــالم، ب ــان اس ــا در جه ــری هنره ــی نظ ــش دوم، مبان در بخ
ــه، در جهــان اســالم اختصــاص دارد. در ايــن  ــه طــور جداگان برخــی از مهم تريــن هنرهــا، ب
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بخــش، مبانــی نظــری هنرهــای خوشنويســی، موســیقی، معمــاری و هنرهــای ســنتی بــه طــور 
مســتقل مــورد توجــه قــرار گرفتــه و تــالش بــر ايــن بــوده اســت تــا مبانــی ايــن هنرهــا بــا تكیــه 
بــر منابــع و متــون موجــود، اســتنباط و اســتخراج شــود. نمونه هــای متعــددی از متــون کهــن 
کــه بــه موضــوع هــر يــک از ايــن هنرهــا پرداخته انــد، در ضمــن مقــاالت ايــن فصــل آورده 
شــده اند تــا خواننــدگان محتــرم بــا ســبک و ســیاق و اصطالحــات رايــِج متــون ايــن حوزه هــا 
در فرهنــگ ايرانــی ـ اســالمی آشــنايی بیشــتری کســب کننــد. آشــكار اســت کــه هنرهــای 
ــه  ــه هنرهايــی کــه در ايــن مقــاالت ب اســالمی و مبانــی نظــری خــاص هــر يــک، محــدود ب
آن هــا پرداختــه شــده نیســت و بررســی مبانــی ســاير هنرهــا نیــز در آثــار ديگــر الزم می نمايــد.

در بخــش ســوم، هنــر اســالمی از رويكردهــای مختلــف، از بیــن رويكردهــای بســیار 
متعــددی کــه وجــود دارد، ســه نمونــة کلــی انتخــاب و بررســی شــده اســت. در مقالــة »مبانــی 
ــناختی  ــرات زيبايی ش ــا و نظ ــارة رويكرده ــالمی« درب ــفة اس ــی در فلس ــر و زيباي ــی هن حكم
حكمــاِی ســه مكتــب بــزرگ فلســفة اســالمی، کــه عبارت انــد از: حكمــت مشــاء، حكمــت 
اشــراق و حكمــت متعالیــه بــه تفصیــل بحــث و بررســی شــده اســت. در مقالــة »بازتــاب هنــر 
اســالمی ـ ايرانــی در ســفرنامه های جهانگــردان خارجــی« بــه هنــر اســالمی از زاويــه ای کامــاًل 
متفــاوت و از نــگاه ســیاحان غربــی و شرق شناســان نگريســته شــده و بازتــاب هنــر اســالمی ـ 
ايرانــی در ســفرنامه های ايشــان واکاوی شــده اســت. در ايــن مقالــه، نمونه هــای متعــددی از 
ديدگاه هــا، داوری هــا و ســخنان ســیاحان غربــی و مستشــرقان دربــارة هنــر اســالمی ـ ايرانــی 
مطــرح و دســته بندی شــده اســت. مقالــة پايانــِی کتــاب بــه نظريــة بیناتمدنــی و به کارگیــری 
ــن  ــا ضم ــده ت ــالش ش ــه ت ــن مقال ــت. در اي ــه اس ــاص يافت ــالمی اختص ــر اس ــم هن آن در فه
مقايســة ديدگاه هــای مختلفــی کــه در رابطــه بــا نســبت میــان تمدن هــا ازجملــه تمــدن غربــی 
ــاِر  ــژه آث ــی به وي ــار بیناتمدن ــدی از آث ــیر جدي ــت، تفس ــده اس ــرح ش ــالمی مط ــدن اس و تم

راجــع بــه فرهنــگ ايرانــی ـ اســالمی ارائــه شــود.
کتــاب حاضــر حاصــل تــالش تعــدادی از پژوهشــگران و اســتادان برجســتة دانشــگاه 
ــوزة  ــال ها در ح ــگران س ــن پژوهش ــک از اي ــر ي ــت. ه ــر اس ــری هن ــات نظ ــوزة مطالع در ح
تخصصــی مقالــة مربوطــه، پژوهــش و تدريــس دانشــگاهی داشــته اند و مقــاالِت ايــن 
ــار  ــن رو انتظ ــت، از اي ــن زمینه هاس ــا در اي ــات آن ه ــا و تحقیق ــوِل يافته ه ــه محص مجموع
مــی رود ايــن اثــر راهگشــاِی خوبــی بــرای شــناخت مبانــی نظــری هنــر اســالمی و زمینه ســاز 
مناســبی بــرای تحقیقــاِت غنــی و ارزشــمنِد آتــی باشــد. بــا وجــود ايــن، ذکــر چنــد نكتــه الزم 
بــه نظــر می رســد. نخســت اينكــه، بحــث از مبانــی نظــری هنــر اســالمی، بحــث گســترده ای 
ــكان  ــاب، ام ــت حجــم کت ــزوم رعاي ــل ل ــه دلی ــژه ب ــاب حاضــر، به وي ــاً در کت اســت و طبیعت
پرداختــن بــه بســیاری از جزئیــات و طــرح و ارائــة برخــی از مطالــب مربــوط بــه ايــن 
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ــم  ــر، نظ ــة حاض ــاالت مجموع ــن مق ــه بی ــه، اگرچ ــت. دوم اينك ــته اس ــود نداش ــوزه، وج ح
ــه و  ــه از اســتقالل در شــیوة ارائ ــا هــر مقال و پیونــدی کلــی وجــود دارد، امــا تــالش شــده ت
ــوارد اندکــی تكــرار برخــی موضوعــات،  ــن رو، در م ــب برخــوردار باشــد. از اي طــرح مطال
ــن  ــد اي ــه ش ــه گفت ــه، چنان ک ــوم اينك ــت. س ــوده اس ــر ب ــف، ناگزي ــای مختل ــه از نگاه ه البت
ــكان  ــن، ام ــت، بنابراي ــوزه اس ــن ح ــان اي ــی از متخصص ــای برخ ــة پژوهش ه ــاالت نتیج مق
ــت  ــد. از همین جاس ــران نباش ــة صاحب نظ ــد هم ــورد تأيی ــده م ــرح ش ــای مط دارد ديدگاه ه
ــر اســالمی هــر چــه بیشــتر  ــارة موضــوع هن ــردازی درب ــت گفتگــو، نقــد و نظريه پ کــه اهمی
ــادات ديگــر  ــز نظــرات و انتق ــی و نی ــات آت ــدد تحقیق ــه م ــد اســت کــه ب ــد. امی رخ می نماي
صاحب نظــران ايــن عرصــه، شــاهد شــكل گیری نظريــات و انديشــه های غنــی و تأثیرگــذار 

ــر اســالمی باشــیم. بیشــتری در خصــوص هن
در پايــان الزم اســت، از رياســت محتــرم و مســئوالن ســازمان »ســمت« به ويــژه از مدير 
محتــرم امــور پژوهشــی و ارزشــیابی وقــت خانــم دکتــر شــهره روغنــی، کارشــناس محتــرم 
پژوهشــی خانــم دکتــر نــگار ذيالبــی کــه در تدويــن و انتشــار ايــن اثــر زحمــات بســیاری را 
متقبــل شــدند، تشــكر و قدردانــی کنــم.  همچنیــن از آقايــان دکتــر امیــر مازيــار، دکتــر ســید 
رضــی موســوی، دکتــر حســن بلخــاری قهــی، کاوه خورابــه، دکتــر مهــدی مّكی نــژاد، دکتــر 
بهمــن نامــور مطلــق و خانم هــا دکتــر ناديــه ايمانــی، دکتــر طاهــره کمالــی زاده و دکتــر مريــم 

الری کــه نــگارش مقــاالت را بــر عهــده داشــتند، صمیمانــه سپاســگزارم.

هادی ربیعی




