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:مقالهچکیده 

در مقدمه با طرح این مطلب که فرهنگ معاصر غرب به دلیل محرومیت از کالم الهی و سنت معصومین سالم اهللا علیهم در تبیین عالم و آدم 
است ارض هاییدچار انحراف و گمراهی عظیم گشته و به تبع آن در تبیین مفاهیم ساختار ، مراحل ، منابع و مبانی فرایندهاي انسانی دچار تناقض ها و تع

شبه روشنفکران غرب زده صادر به اندیشه شهرسازي ایجاد و به کشورهاي مقلد وکه الجرم مغالطه هایی را در حوزه علوم انسانی ، فلسفه هنر و معماري و 
مورد بررسی و تحلیل لنموده است.در این مقاله اهم این مغالطه ها که به خصوص در مباحث هنر و معماري و شهرسازي مطرح می باشد به شرح عناوین ذی

قرار گرفته است:

تضاد بین ( علم و دین ))1
تضاد بین سنت گرائی (ترادیسیونالیزم)و تجدد گرائی (مدرنیسم))2
تضاد بین اسالم و آثار مسلمانان (نظیر معماري و شهرسازي))3
تضاد بین رویکرد هاي نخبه گرایی و مشارکت گرایی)4
تضاد بین تقلید و خالقیت )5
آرمان گرائی ( ایده آلیسم ) و واقع گرائی ( رئالیسم )تضاد بین)6
تضاد بین انسان محوري ( اُمانیسم ) و خدا محوري ( تئیسم ) )7
تضاد بین جهانی بودن یا بومی بودن)8

می باشد.نتایج این مقاله بصورت )استدالل منطقیو (ی)و تحلیلو روش تحقیقی تفسیر (،)عقل و نقل(منابع رروش تحقیق در این مقاله مبتنی ب
ارائه شده است.8تا 1پاسخ به مغالطه هاي مزبور از منظر فرهنگ اسالمی در نمودارهاي شماره 

:کلیديکلمات 

آرمانگرایی ، واقع علم ، دین ، سنت گرایی ، تجدد گرایی ، اسالم ، مسلمانان ، آثار مسلمانان ، نخبه گرایی ، مشارکت گرایی ، تقلید ، خالقیت ، 
گرایی ، انسان محوري ، خدا محوري ، جهان گرایی ، بومی گرایی.

مقدمه :

، کثرت گرایی و شکاکیت در حوزه معرفت شناسی و حیوان پنداري آدم رایشات نسبی گراییبا توجه به رویکرد هاي مادي به جهان هستی و گ
ب زده و مقلد ، در علوم انسانی و غفلت از بعد فطرت نوعی انسانها و نفوس عقالنی و روحانی او و نفوذ این دیدگاه ها در اندیشه اغلب شبه روشنفکران غر

راه مهیان و دانشجویان می باشیم.رمز گشایی از این مغالطه هاي رایج و گدر برخی از دانشگا هه ناك بانگیز و شمتأسفانه شاهد ایجاد مغالطه هایی و هم 
وسیع رسانه اي غرب ، پاسخ به آنها را در شرایط فعلی الزم و ضروري می دانیم.تبلیغاتکننده ، جزیی از بدیهیات فرهنگ اسالمی است ، اما به دلیل

ز، غلط اندر غلط یآن نیا منفیهر دو پاسخ مثبت است، که در صورت عدم توجه مخاطب، ن دو موضوعیتضاد ببه مفهوم طرحمقالهن یدر امغالطه
باشد.یآنها غلط مي، که هر دودهدیقرار ما نه )یير( آسئوالرا سؤال کننده، مخاطب را در مقابل دو یخواهد بود ز

ل ین و تحلییار و آگاه باشد، با تبیاما اگر مخاطب هوششود.یچار (جهل مرکب ) مبا پاسخ غلط اندر غلط خود، دود،م شیتسلب خورده و یفراگر مخاطب 
ه بهن شیدر بیج، که در جامعه ما حتّیچند مغالطه را،یابیو ارزحینمونه به تشريح ارائه خواهد نمود. برایسته و صحیشايسئوال طرح شده، پاسخ ها

م.یپردازیمیاسالمبر فرهنگیمبتن، شده استج یرانیزیدانشگاهدیاز اساتیو برخروشنفکران
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تضاد بین ( علم و دین )-1
ر ر) قرایاخین تضاد دارندیدو ر، ( علم یا خیين دو پاسخ آرین، مخاطب را بیاز علم و از دیف مشخصینده بدون تعریلطه، گوان مغیدر طرح ا

غلط است.اساس طرح این نوع سؤالاز که یدهد، در حالیم

ن یو متعصبانه، بیش فرض توهمیا هر نوع پی،  ی، علوم عرفانیاضیو ری، علوم فلسفیعلوم تجرب؟ید، علم با چه مفهومیپرسد یبا:پرسش اول
وجود ار یبسو تضاد اغلب اختالف نظر ،شناختیشناخت و منابع و مبانيوه هایاز بعد ابزارشناخت، شیو شناخت شناسیمکاتب موجود معرفت شناس

م.یم به بحث وارد شویم، تا بتوانیداشته باشیقیاز علم و معرفت صادق و حقیف مشترکید تعریاول بانیدارد، بنابرا
يفکرار متناقض یبسيه هاینظريکه دارايو اعتقادين به عنوان مکاتب فکریهزارها د،ن استین کدام دیمنظور از دد ید پرسیبا:پرسش دوم

يطبقه بندکیید. حد اقل از منظر اسالمنشویر هم میتکثهمواره و هستند، در جهان وجود داردیو انسان شناسیشناسیهستيدر حوزه هایو عمل
امبر یمنقول از پیثیدر حدیحتّوجود دارد،)اسالميدیتوح(ن یو د)ف شدهیتحريدیتوح(ان یو اد)کافرانه و مشرکانه(ای) يدیر توحیغ(ان یسه گانه از اد

سلیم بن قیس (»ک فرقه آن به حق استیشوند و فقط یم میفرقه تقسو سهمسلمانان در آخرالزمان به هفتاد« ن اسالم فرموده اند:یاکرم (ص) در مورد د
آنچه علمی است، عقالنی است و آنچه عقالنی است اسالمی « با توجه به دو نکته فوق درپاسخ نهائی میتوان گفت، از منظر اسالمی ) 1413،605الهاللی، ،

ملی . (جوادي آو اسالم به وسیله دو منبع ( عقل و نقل ) نظریات خود را با روش (تفسیري ) و ( استدالل منطقی) اثبات می نماید. )31، 1389(خسرو پناه، » است
، بنابراین در پاسخ مغالطه تضاد بین علم و دین باید  گفت، دین اسالم نه تنها با علم تضادي ندارد، بلکه به کمک دو منبع ( عقل و نقل ))75تا73، 1386

زیرا دستاوردهاي علوم تجربی با استقراء عقلی اثبات میگردد و تا نقض نشده ) 1-( نمودار شماره علم ناب و خطا ناپذیر را تبیین، اثبات و تأ ئید می نماید. 
ي بین است، علمی است، مباحث منطقی نیز از طریق استدالل هاي عقالنی اثبات میشود، که عقل نیز از منابع دینی است، راه حل موارد اختالف ظاهر

)75تا73، 1386(جوادي آملی . عقل و نقل نیز توسط منابع اسالمی تبیین و تشریح شده است. 

تضاد بین سنت گرائی (ترادیسیونالیزم)و تجدد گرائی (مدرنیسم)-2

در طرح تضاد بین علم و دینرمز گشائی از مغالطه،- 1-نمودار شماره 

شود؟: ابتدا باید پرسید، سنت به چه مفهومی مطرح میدومپرسش 
اً اگر سنت به مفهوم دیدگاه نظري گذشتگان است، اوالً گذشتگان هزارها دیدگاه نظري متفاوت و متعارض دارند، منظور کدام دیدگاه است. دوم

یا باطل و عالمانه یا جاهالنه قرار میگیرد و اصوالً مسئله قدیم یا جدید مطرح نیست. و همین مقوله دیدگاه هاي نظري مشمول صحیح یا ناصحیح، حق 
ید، نظریات درمورد تجدد گرائی نیز قابل طرح است، یعنی تجدد، اگر به مفهوم دیدگاه هاي نظري است، اصل جدید بودن، ارزشی ایجاد نمی نماید، باید د

عالمانه تر و حقیقی تر است یا بالعکس. در بعد نظري باید ( حقیقت مدار) بود وقدیم و جدید مطرح نیست.جدید، نسبت به نظریات قدیم، 
، یکی با عنوان اگر سنت را به مفهوم گزاره هاي عملی و احکام باید و نباید، تعبیر نمائیم. از منظر اسالمی، انسان ذاتاً داراي دو فرمانده درونی است

و اشباع ناپذیر نیز )30(قرآن ، بقره ، وزیاد خواهی و شرّ ( فساد و خونریزي ) امر می نماید)53(قرآن ، یوسف ، تاً به زشتی (شهوت و غضب )(نفس حیوانی )، که ذا
و زشتی و جهل هست. و نفس دیگري با عنوان ( نفس عقالنی وروحانی )، که به آن (وجدان) نیز میگوئیم و به زیبائی، خیر و عدالت امر مینماید و از شرّ 

نهی می نماید. بنابراین در بعد عملی باید (عدالت مدار) بود و قدیم و جدید جایگاهی ندارند.

و پاسخیرمز گشائ نکته دوم  نکته اول  نوع مغالطه فیرد

ارد.وجود ندییچ تضادیهيدین توحیو دیقین علوم حقیدر اسالم ب
است و ( عقل) در کنار یاست، عقالنی، آنچه علمیاز منظر اسالم

استی(نقل) از منابع معرفت اسالم .

و یان الهین؟ ادیکدام د
د و ار متعدیبسیر الهیغ

باشندیاغلب متضاد م

کدام علم؟ کدام مکتب 
ار یبسی؟ مکاتب علمیعلم

ندمتعدد و بعضاً متضاد هست

ن یطرح تضاد ب
ن)ی(علم و د 1
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عملی و بایدها و نبایدها وابسته به بنیانهاي هستی شناسی و انسان شناسی مکاتب مختلف فلسفی و اعتقادي قابل تبیین و ارزیابی هستند و گزاره هاي 
هر چیزي را یعنی قرار دادن )437(نهج البالغه، شماره () عدالت ( توان جایگاه بدون زیر بناي انسان شناسی وتبیین جهت و غایت سعادت و کمال انسانی، نمی

در محل مناسب و شایسته آن و نقطه مقابل آن یعنی ( بی عدالتی ) را تعین و مشخص نمود.
ها در فرایندهاي انسانی و در عالم خارج و طبیعت بدانیم. باید آلهاي عملی ( سبکهاي هنري ) براي تحقّق ایدهها و شیوهاگر سنّت را به مفهوم روش

آلهاي فرازمانی و فرامکانی و هنرمندان باشند و از طرفی ها و ایدهینابینی (برزخی) دارند، از طرفی باید متضمن تجلّی ایدههاي هنري، حالتی بگفت، سبک
رمند، کارفرما،دیگر باید کالبد آنها متناسب با مجموع شرایط زمانی و مکانی در عالم طبیعت تحقق یابد. این شرایط بسیار متنوع بوده و شامل (شرایط هن

باشد.نوع عملکرد ساختمان، مجموع شرایط اجتماعی، اقتصادي، اجرائی، اداري، قانونی، محیطی و غیره) می
و سبک بنابراین فقط می توان از تجربیات تاریخی و سبکهاي گذشته بهره برداري نمود و الهام گرفت، اما قطعاً از بسیاري جهات باید شیوه عمل 

نظري و رعایت احکام عملی، متناسب با مجموع شرایط زمانی و مکانی، مورد اجتهاد و ابداع قرار گیرد. در این مورد اسالم ( هنرمند مبتنی بر مفاهیم ثابت 
مکتب تشیع ) اصول ده گانه اي را مطرح نموده است.

)161: ص،20جلد،1378شهیدمطهرى،(،اصول ده گانه اجتهاد در تشیعدر این مرحله حساس
) اینها هستند:اجتهاد حرفه اي مبتنی بر مفاهیم ثابت نظري و احکام اولیه براي اتخاذ روشهاي مناسب عصري و خلق آثار بدیع و اصیلجهت (در 

.ابزار اجتهاد، عقل است و احکام عقلی همان احکام شرعی است: قاعدة مالزمه عقل و شرع-1
سنت نبوي برخاسته از فطرت، و بی زمان هستند.اصول نظري و عملی بیان شده توسط : قاعدة بقاي اصول-2
)، در پرتو اصول ثابت، با تفریع عقلی قابل استنتاج و اجتهاد هستند.کالبدي ها و موادها،صورتفروع و جزئیات (روش: قاعده تفریع-3
.سبی هستند)  براساس مقتضیات زمان و مکان، کامالً نکالبديها و موادها،صورتفروع(روش: قاعده نسبیت-4
(و مجموع شرایط زمانی و )  باید همه جوانب و ساحات مختلف انسانیکالبديها و موادها،صورتفروع(روش: قاعده جامعیت و وسطیت (عدالت)-5
.را درنظر بگیرندمکانی)
(با توجه به مجموعه حقوق ها ا شکل بگیرند.هها و مصلحت)  باید با توجه کامل به اولویتکالبديها و موادها،صورتفروع(روش: قاعده اولویت-6

ها)و مصلحت
(نظیر )  نباید معارض با قوانین حاکمه و اصولی که حق وتو دارند باشند.کالبديها و موادها،صورتفروع(روش: قاعده هماهنگی با قوانین حاکمه-7

اصل الضرر و الضرار در اسالم)
. (احکام مباح).ها و مواد)  نباید حوزه هایی را که خداوند انسان را آزاد گذاشته محدود کنندها،صورتفروع(روش: هاي آزادقاعده حوزه-8
اجراء، بر اساس احکام خمسه، تعیین اولویت و ضرورت کنند.(حالل در) باید کالبديها و موادها،صورتفروع(روش: قاعده احکام خمسه تکلیفیه-9

.و مستحب و مباح و مکروه و حرام)
توانند با نظر و اختیار ولی فقیه به طور موقت میاولیه ) و حتی اصولکالبديها و موادها،صورتفروع(روش: اعده احکام ثانویه و حکومتیق-10

(با توجه به مجموع شرایط اضطراري و مصلحتی).تغییر نمایند.
مانی و مکانی را در نظر داشته باشند و عمالً (ایده آلیسم) را با (رنالیسم) که مبتنی بر آن، هنرمندان قادر خواهند بود با حفظ اصول ثابت، مجموع شرایط ز

)161: ص،20،جلد1378(شهیدمطهرى،.جمع نمایند
رایط اگرسنّت را به مفهوم کالبد آثار و مواد و صورتهاي موجود آنها تصور نمائیم، باید گفت مفاهیم نظري و احکام عملی، با توجه به مجموع ش

توانند در میلیاردها مواد و صورتها و فن آوري ها ي جدید به صورت نسبی تجلی پیدا نمایند. مثال بارز آن، نوع خلقت انسانها است، مکانی میزمانی و 
ان با حفظ هویت وخداوند با حفظ هویت و ساختار کلی اندام انسانها، در عین حال، هیچ دو انسانی را کامالً مشابه یکدیگر خلق ننموده است. بنا براین میت

ها و اصول ثابت میلیاردها کالبد متنوع و بدیع خلق نمود. 
نمادها و آرایه ها ) بر حسب نوع عملکرد، داراي جهت گیرهاي نسبی و اصولی –فضائی –البته عناصر نیمه تجریدي نظیر نوع ( ایده هاي هندسی 
هیم پرداخت.فرازمانی و فرا مکانی می باشند، که در جاي دیگري، به آن خوا
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، باید گفت......در مورد تجدد گرایی و نو گرایی نیز با توجه به مطالب مطرح شده : سومپرسش 
اگر تجدد به مفهوم دیدگاه هاي جدید نظري است، اصل نوگرائی، چیزي را مشخص نمی کند، بلکه باید دیدگاه نظري گذشتگان را ارزیابی و با 

نقد نمود و آنگاه نظریه صحیح را پیش نهاد و اثبات کرد.  نو بودن یانو نبودن یک نظریه چیزي را ثابت نمی کند، به استداللهاي عقالنی یا وحیانی 
آنجا که خصوص در مورد مکتب اسالم، که مکتبی وحیانی است وکتاب قرآن آن نیز تحریف ناشده بوده و منابع اصیل آن خطا ناپذیر اعالم شده است. از 

توان، مبتنی بر منابع اصیل آن برداشتها و تفسیرهاي متنوعی داشت.بسیار عمیق داراي وجوه و الیه هاي چند بعدي است، فقط میحکمت نظري اسالم 
شرایط اگر تجدد به مفهوم، تجدید نظر در احکام عملی است، از منظر اسالمی، احکام عملی پنج گانه اسالمی، فرازمانی و فرامکانی است و فقط در 

ه مصلحتی با نظر مجتهداعلم ( والیت فقیه )، به صورت موقتی و محدود، تا رفع اضطرار و مصلحت میتوانند به احکام ثانویه تبدیل شود. البتاضطراري و
مدیران و تصمیم گیران در سطوح مختلف فردي و اجتماعی، بر حسب اختیارات قانونی و شرعی خود، میتوانند اجتهاد و تصمیم گیري نمایند.

یز ورد تجدد گرائی به مفهوم روشهاي عملی و سبکهاي هنري و به مفهوم ابداع شاکله هاي جدید از بعد ( مواد، صورتها و فن آوریها و غیرو) ندر  م
)2-نمودار ( شماره در در تبیین مفهوم سنّت بحث شد.و میتوان با حفظ هویت ها و اصول ثابت میلیاردها کالبد متنوع، اجتهاد و خلق نمود. نتایج این مغالطه را 

مالحظه می نمائید.
رمز گشایی از مغالطه در طرح تضاد بین سنت گرایی و تجدد گرایی-2-نمودار شماره

و پاسخ ییرمز گشانکته دومنکته اول نوع مغالطهفیرد

2

یین سنت گرایمغالطه ب
زم)یونالی(ترادس

و 
ییتجدد گرا

سم)ی(مدرن

سنت به چه - 1
؟یمفهوم

سنت به مفهوم - 2
؟يدگاه نظرید
سنت به مفهوم -3

؟یاحکام عمل
سنت به مفهوم - 4

؟يهنريسبک ها
سنت به مفهوم -5

؟يآثار کالبد

تجدد به چه - 1
؟یمفهوم

تجدد به مفهوم - 2
؟يدگاه نظرید
تجدد به مفهوم - 3

؟یاحکام عمل
تجدد به مفهوم - 4

؟يهنريسبک ها
تجدد به مفهوم - 5

ع؟یآثار بدخلق

ید بیم و جدیباشد و قدیم) مطرحي حق و باطل ( واقعی و غیر واقعیدر مباحث نظر- 1
هاي حقیقی) هستند.(گزارهمعناست.

به یو مصلحتيط اضطراریثابت هستند و فقط در شرایی حقیقی وهای، گزارهاحکام عمل- 2
شوند. یل میه تبدیاحکام ثانوه ) بهیت فقیو محدود با حکم مجتهد اعلم ( والیصورت موقت

ات یاز تجربيخود و بهره برداریو عمليات نظریبا حفظ جهت و غايهنريهاسبک- 3
(از بعد مقصد حقیقی و از مبدأ اعتباري هستند).ع هم باشند.یتوانند بدی، میخیتار
ط یمجموع شراتوانند با توجه به یم)هریها وغيها و فناورصالح و صورتکالبدها (مواد و م- 4

ع و خالقانه باشند.یت  بدینهایت ها و اصول ثابت، به صورت بیبا حفظ هویو مکانیزمان
جهت يدارا)فضایی، نمادها و آرایه ها–یهندسيده هایر ( اینظيدیمه تجریعناصر ن- 5
باشند. یمیعنی سیر از ظاهر به باطن، از صورت به معنا و از کثرت به وحدت ثابت يریگ

تضاد بین اسالم و آثار مسلمانان (نظیر معماري و شهرسازي)- 3
هاي موافق و مخالف ناشایستی منجر شده هایی که در سطوح عمومی و در عین حال دانشگاهی و حوزوي رایج و به موضع گیريیکی از مغالطه
اسالمی و از جمله معماري و شهرسازي آن است.دادن و یا نسبت ندادن اسالم به مسلمانان و آثار تمدن دوران است، موضوع نسبت

ها، و تدریس و تحقیق خود بدون تحلیلی منطقی به این مغالطه برخی از اساتید نیز، بدون تبین و تحلیل علمی و منطقی موضوع، در مقاالت، سخنرانی
دامن می زنند.

اجتماعی و تاریخی از انقالب اسالمی ایران، ایجاد تمدن اسالمی است و ترین هدف شود که مهماهمیت و ضرورت تبین این مغالطه، آنجا آشکار می
الگوسازي این تمدن براي جهان بشري.

نگ بنابراین نفی نسبت اسالم با آثار تمدنی، یعنی نفی اهداف اجتماعی و تاریخی مکتب اسالم، که رویکردي است اسالم ستیزانه و در خدمت فره
یغ الئیسم و سکوالریسم غربی است. و در عین حال نفی مشیت و (قضا و قدر) الهی، که بر سرتاسر نیات، اعمال و آثار ما سرمایه داري غرب و تبل-لیبرال

دهد.ها را تشخیص داده و جزاء و پاداش میاحاطه وجودي دارد و ذرات خیر و شر آن
سان ساز، جزئی، نسبی و اعتباري هستند به صورت مطلق و مستقیم به مکتب هایی اندر نقطه مقابل افرادي آثار تمدنی مسلمانان را که فرایندها و پدیده

دهند. این رویکرد نیز خطایی است نابخشودنی، یعنی هاي کلی، حقیقی، خطاناپذیر، جامع و مانع و الهی؛ نسبت میالهی اسالم که فرایندي است با گزاره
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خطاپذیر است. مسیحیان نیز در این دام گرفتار شدند و دیدگاه فیلسوفان و دستاوردهاي علوم فرایند الهی را نسبت دادن به فرایندي انسانی که نسبی و 
ها اثبات شد.تجربی را جزء متن دین قرار دادند که بعدها خطا بودن آن

مشکل سازهاي طه لمغح تبین و تشری
نماید:در جهت تبین و تشریح این مغالطه مشکل ساز، به چند نکته اشاره می

اولین مرحله باید سه مقوله متمایز یعنی مکتب اسالم، مسلمانان و آثار مسلمانان را از هم تفکیک نمود. زیرا (مکتب اسالم) یعنی تبین در )1
تواند باشد، از طریق وحی الهی که خطاناپذیر و جامع و مانع است. از طریق دو منبع (کالم الهی و سنت عالم و آدم، آنگونه که هست و می

ها موجوداتی هستند مرکب (س)) و در دو بعد (حکمت نظري) و (حکمت عملی) مطرح شده است. اما (مسلمانان) مانند سایر انسانمعصومین
. بالقوه، نسبی، متغیر و وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی و در عین حال با (اراده و آزاد) در جهت سیر و صیرورت مثبت یا منفی خود

دهند، هاي آنان را، در پدیدارهاي کامالً وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی تجلی میها و ایده آلز) نیز از آنجا که ایده(آثار مسلمانان نی
توان گفت با احتساب (ضریب دو) پدیده هایی هستند بالفعل، جزئی، نسبی، اعتباري و وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی بنابراین می

توان ع شرایط اجتماعی و زمانی و مکانی خلق اثر و بخصوص مخاطبین اثر. با توجه به مطالب فوق، ابتدائاً باید گفت نمیهنرمند و مجمو
اسالم را به صورت (مطلق و مستقیم) به مسلمانان و با ضریب دو ي منفی، به آثار آنها نسبت داد.

توان گفت جبراً و به صورت ها با اعمال، و رفتار و آثار آنها است، اجماالً میسانآلهاي انها و ایدهاما نکته مهم دیگر، رابطه طولی بین ایده)2
88،طوسىلی اما(ها است ،ها و نیات مثبت و منفی آنآلهاي آنها، یعنی معرفتها، تجلی ایده و ایدهخودآگاه و ناخودآگاه، اعمال، رفتار و آثار انسان

ها، با اعمال و آثار هاي خیالی انسانیعنی یک رابطه طولی و جبري بین ادراکات معرفتی و نیات و انگیزه)90، ص10، ج1408(محدث نوري ، .)488، 13
ه توان گفت این ارتباط مبتنی بر روابط عوالم وجود است و مهمتر و کلی تر از آن مبتنی بر رابطها وجود دارد.براي درك این موضوع، میانسان

خداوند درون پدیده «خداوند است با عوالم وجود.این رابطه را حضرت علی(ع) در فرازي از خطبه اول نهج البالغه چنین توصیف می نمایند. 
ید یعنی توانند مفهوم توحمنکرین این رابطه، عمالً نمی)2، 1378(نهج البالغه ، »هاست و با آنها یکی نیست، خارج از آنها است و از آنها جدا نیست

ترین اعتقاد اسالمی است، استدالل و اثبات نمایند.(کثرت در وحدت و وحدت در کثرت) را در هستی شناسی که بنیادي
توان گفت، اگر بنابراین می)53قرآن ، فصلت ، (اي بودن هستی، قابل تصور و تصدیق است.تبین این موضوع، با تعریف مفهوم تجلی یعنی آیه

سان از خود و هستی (حسی، عقالنی، شهودي) که سرچشمه و منشاء فرایندهاي انسانی است منطبق با حقایق عالم هستی انواع ادراکات ان
این بنیان انسانی، (اسالمی) است. همانطور که ) 8شمس ،القرآن ، (آنگونه که هست باشد و نیات اختیاري انسان نیز خیرخواهانه و متقیانه باشد، 

نامیم. بنابراین رفتار و آثار او نیز که تجلیات آن ادراکات و نیات است، به صورت نسبی و ها را (مسلمان) میتین ما انسانها با ذکر شهادانسان
دانیم.اعتباري اسالمی خواهد بود. در غیر این صورت، یعنی با ادراکات ناصحیح و نیات شرورانه، اعمال و آثار مسلمانان را غیر اسالمی می

ات مطرح شده، مغالطه فوق از آنجا آغاز می شود که گوینده، مخاطبین را در مقابل دو گزینه (آري یا نه) قرار می دهد و یا با با توجه به نک)3
طرح مسئله به صورت غلط، مخاطب سطحی نگر، دوچار مغالطه آري یا نه می شود. در حالیکه هر دو پاسخ هم می تواند درست و هم غلط 

ها و وزارت علوم، دو واحد درس (حکمت هنر اسالمی) را از دروس اصلی به ط، متأسفانه مسئولین در دانشگاهباشد. با همین رویکرد غل
اند مباحث نظري و ها تصور نمودههاي معماري) را گذاشتند. آناختیاري تبدیل نموده و عمالً حذف کردند و به جاي آن دو واحد (سیر اندیشه

خیر و شر) است و رسالت انبیاء و فرایندي الهی است، مانند فرایندهاي انسانی و علوم تجربی خطاپذیر اخالق عملی، که موضوع(حق و باطل،
توانستند براي رفع شبه و نگرانی خود جمله (حکمت هنر اسالمی) را به جمله (حکمت بوده و سیري تاریخی و زمانمند دارد. درحالیکه می

شود که حکمت نر، معماري و شهرسازي) تبدیل نمایند. با این جا به جایی توضیح داده میاسالمی در هنرها) و یا (حکمت اسالمی، در ه
هایی نسبی و اعتباري) اي حقیقی) است و آثار هنري نظیر معماري و شهرسازي (فرایندهایی انسانی و گزارهاسالمی (فرایندي الهی و گزاره

) از این 3نمودار شماره رافی غرب یعنی (الئیسم و سکوالریسم) قرار ندهند. در (باشند. و خود و دیگران را در معرض تهاجم فرهنگ انحمی
شود.مغالطه رمزگشایی می
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رمزگشایی از مغالطه، نسبت دادن اسالم به سبک ها و آثار مسلمانان  3- 2نمودار شماره

مطالب ناصحیح موافقینمطالب صحیح موافقیندیدگاه ها
موافقین - 1

دادن اسالم نسبت 
به معماري و 

شهرسازي و سایر 
عناصر تمدنی

از آنجا که منشاء و سرچشمه ادراکات انسانها، عالم هستی است و انسانها بالقوه 
و در عین 1توانند احاطه ادراکی و واقعی به همه حقایق هستی داشته باشندمی

حال نیات و ایده هاي خیر و شر و سیر تکاملی یا نزولی نیز به آنها الهام شده 
است بنابراین به میزانی که سرچشمه ادراکات آنها حقیقی و نیات آنها 
خیرخواهانه باشد، رفتار و آثار آنها نیز که از منظر اسالمی تجلی ادراکات و نیات 

شود. مشیت و قضا و منتسب به اسالم میآنها است، به صورت نسبی و اعتباري
قدر الهی که در اسالم تبین شده است، بر سراسر عالم وجود و از جمله  بر نیات، 

ها احاطه و اشراف داشته و ذرات آنرا ارزیابی و قضاوت نموده اعمال و آثار انسان
سلمان) ها را (من ما انسانیل، با ذکر شهادتین دلیدهد. به همو جزاء و پاداش می

م.ینامیم

مطلق کردن سبکها و آثار مسلمانان، در حالیکه مسلمانان، از بعد ادراکی، استعدادي، تجربی و آموزشی، 
انسانهایی نسبی، متغیر، متکثر و اعتباري بوده و وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی هستند و نباید 

ها، نیز از بعد کمی یعنی مواد، صورتها و فناوريآنها را مستقیماً به اسالم نسبت داد. آثار مسلمانان
ها است.مکانی در خلق آنو وابسته به مجموع شرایط زمانی

فرایندهاي انسانی از مرحله ادراکات تا مرحله خلق آثار و تأثیرات آن بر مخاطبین، مبتنی بر آزادي و 
اختیار آنها می تواند اسالمی یا کامالٌ غیر اسالمی باشد.

دگاه سبک ها و کالبد آثار مسلمانان را مطلق نموده و به تکرار و تقلید آثار گذشته بسنده می این دی
نماید.

این دیدگاه به آثار گذشتگان نگرشی تاریخی، توصیفی، و باستان شناسی دارد و فاقد نگرشی تحلیلی، 
خود است.یمکانویط زمانیبهتر و متناسب با شرايخلق آثارياستنباطی، الهامی و اجتهادي برا

مطالب ناصحیح مخالفینمطالب صحیح مخالفیندیدگاه ها
مخالفین نسبت - 2

دادن اسالم به 
معماري و 

شهرسازي و سایر 
عناصر تمدنی

ند و مکتب الهی، خطاناپذیر و جامع و مانع و داراي جهان بینی یاسالم یک فرا
حقایق عالم و آدم و سیر (حکمت نظري) و ایدئولوژي (حکمت عملی) و مبتنی بر 

ي،بشرییها که فرایندهاوجودي آنها است و نباید به اعمال و آثار انسان
پدیدارهایی جزئی، متکثر، نسبی، متغیر، اختیاري و وابسته به مجموع شرایط 

یاسته ویا شر) و (شایر یتوانند (خین حال میزمانی و مکانی هستند و در ع
در غیر این صورت آزادي، اختیار و خالقیت انسانها سته) باشند نسبت داد. یناشا
خود محدود یو مکانیط زمانیبا شراتر و متناسبستهیشايخلق آثاريبرا
توصیفی و -ها و آثار گذشتگان صرفاٌ رویکردي تاریخیشود. نباید به سبکمی

شناسی داشت. زیرا مقوله اجتهاد و الهام و خالقیت را از انسانها سلبباستان
م به یرند به صورت مستقیو خطاناپذیقیرا که حقیالهيندهاید فراینماید. نبامی
رند نسبت داد. یو خطاپذیکه نسبیانسانيندهایفرا

و باطنی اعمال، رفتار و آثار انسانها با مکتب حیاتبخش اسالم، درصورتیکه این يقطع ارتباط ظاهر
تبین کننده کلیه پدیده ها «سنت معصومین(ع) خود مکتب الهی با حکمت نظري و عملی خود و قرآن و

ذره اي از خیر یا شر نیات، اعمال و آثار ما را می «بر همین مبانی یخداوند مبتن»و فرایندها است
دهد، این دیدگاه احاطه وجودي مشیت و قضا قضاوت می کند و براساس آن، جزاء و پاداش می2»بیند

در اسالم به صورت خطاناپذیر و جامع و مانع تبین شده است، نفی و قدرالهی را بر سراسر وجود، که 
می نماید.

تواند بنیان، جهات و غایات، فرایندهاي انسانی را یاین دیدگاه درس (حکمت هنر اسالمی) را که م
تشریح نماید، از دروس اصلی دانشگاهی حذف می نماید.
ه خارج نموده و فضاهاي اجتماعی را به کفار و این دیدگاه عمالً اسالم و مسلمین را منفعل و از صحن

سپارد.مشرکین و منافقین می
این دیدگاه در نهایت آزادي هنرمندان را مطلق نموده و موجب بدعتها و انحرافات و کارهاي لغو، لهو و 

م یت تسلیدگاه در نهاین دیشود. ا(آنارشیسم) مییطلبهیلیسم) و هرج و مرجیلعب و پوچ گرایی (ن
شود.   یمیسم) در فرهنگ غربیسم) و (سکوالری(الئ

دیدگاه مطلوب - 3
و اجتهادي (اجتهاد 

مبتنی بر اصولی 
ثابت)

داند.این دیدگاه مطالب صحیح دو دیدگاه فوق را تأیید و مطالب ناصحیح آنها را مردود می-
هستند، با اصول فرازمانی و فرامکانی یو مکانیط زمانیو وابسته به شرایها را که مجموعاً نسبرابطه نیات، اعمال و آثار انسان3این دیدگاه با تأکید بر نظریه (اجتهاد فروع از اصول)-

متنوع و يهادهیده در پدیاینسبیفهوم تجلده واحد؛ بلکه میده در پدیا تجسد ایو يبودن اثر هنریرابطه خنثیدگاه با نفین دینماید. اده تبین مییده در پدیاینسبی)تجل(اسالم با مفهوم 
د. ینماین مییخالقانه را تب

يبل ارزیابی، قضاوت و جزاء و پاداش می داند. برااین دیدگاه مشیت و قضا و قدر الهی را بر سراسر عالم وجود از جمله نیات، اعمال و آثار و تأثیرات آن تبین نموده و از منظر اسالمی قا-
) مطرح نمود.ی در تمدن مسلمانان و آثار آنهاها با جمله (حکمت اسالمتوان رابطه اسالم را با مسلمانان و آثار آنیاز هرگونه شبهه و مغالطه، ميریجلوگ

)  تفکیک مفهوم (مکتب اسالم) با (مسلمانان) و (آثار مسلمانان-3-2نمودار شماره

مسلمانان
(مجموع مسلمانان)

سنن)ت(اهل تشیع و 

مکتب اسالم
(تبیین عالم و آدم)

(عالم تکوین و تشریع)

،  واقعیت هایی حقیقی، الهی
خطاناپذیر، جامع و مانع

(از هویتهاي موجود پدیده  
هاي بالقوه و بالفعل و  

سرآمدهاي مطلوب آنها)

انسان هایی مختار ، با هویت
ثر،  هاي بالفعل، بالقوه، متک

ی    نسبی، داراي نیاتمتغییر، 
ه به  مثبت و یا منفی و وابست

مجموع شرایط زمانی و مکانی

آثار مسلمانان پدیده هایی  
بی،  است متکثر، مختلف، نس
مانی  وابسته به مجموع شرایط ز

و  و مکانی و داراي ابعاد مثبت
منفی
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تضاد بین رویکرد هاي نخبه گرایی و مشارکت گرایی-4
در پاسخ به این مغالطه نیز باید گفت، اگر موضوع بحث مباحث نظري و هستی شناسی است، در گزاره هاي نظري، فقط یک گزاره   صحیح است و 

سایر گزاره ها یا ناقص اند و یا ناصحیح.
کتی) مطرح نیست، مسئله اصلی پاسخ صحیح نظري بنابراین مسئله اصلی در این مرحله فرد گرائی ( نخبه گرایی) و یا جمع گرائی (گفتمان مشار

به موضوع مورد بحث است. 
، خطا ناپذیر و جامع و (س)از منظر اسالمی، در رابطه با استعداد هاي ذاتی انسان و جهت و غایات مطلوب و بالقوه او فقط کالم الهی و معصومین 

)85قرآن ، االسراء ، آیه (مانع است و گزاره هاي مغایر آن، یا ناقص است و یا منحرف.
مورد ارزیابی و (س)بنابراین در مباحث هستی شناسی و انسان شناسی نظر فرد یا جمع فرقی نمی کند، باید نظریه ها را با کالم الهی و معصومین 

نقد قرار داد ممکن است گاهی نظر فرد صحیح باشد و ممکن است گاهی نظر جمع  یا هر دو ناقص و منحرف باشد.
قی نمی اگر موضوع بحث، گزاره هاي عملی و باید و نباید هاي کلی و فرا زمانی و فرامکانی باشد. در این گزاره ها نیز، انتخاب فردي یا جمعی فر

مسئلۀ اصلی است، ارزیابی و نقد این انتخاب ها با احکام اسالمی است و در نتیجه گاهی حکم فردي و گاهی حکم جمعی صادق است و گاهی کند آنچه
و ح، مکروه نیز هر دو حکم فردي و جمعی ناقص و یا منحرف هستند. معیار خطا ناپذیر در هر دو مورد، انطباق آن با احکام پنج گانه (حالل مستحب، مبا

حرام) الهی است. 
انی و اگر موضوع بحث مرحله سوم از ساختار فرآیندهاي انسانی یعنی انتخاب شیوه و روش عملی، براي بهترین نتایج، با توجه به مجموع شرایط زم

مکانی، متغیر و متکثر باشد.
ن است شاعري بخواهد احساسات و دریافت هاي در این موضوع باید هنر هاي مختلف را از هم تفکیک نمود به طورمثال در مورد شعر، ممک

،تلقی شودشخصی و لحظه اي خود را بازخوانی نماید و قصد چاپ یا ارائه براي مخاطبان را نیز نداشته باشد. این شعر میتواند یک هنر فرد ي و شخصی 
اقتصادي، اجرائی و کار فرما پذیرند، از آنجا که هر یک از الاقل براي جامعه بی ضرر است اما در موضوع معماري و شهر سازي که هنر هایی اجتماعی، 

توان به صورت فردي و با سلیقه شخصی تصمیم گیري نموده به طور آنها وابسته به مباحث بسیار متنوعی از علوم تجربی و علوم انسانی می باشند، نمی
عت، ه آلهاي خود در عالم طبییک معمار براي پیاده کردن ایده ها و اید:مثال 

ورد طراحی خود را بشناسد. باید مجموع شرایط زمانی و مکانی موضوع م، اول
طراحی او را اجرا نمایند. باید مجریان و متخصصین بسیار زیادي، ایده ، دوم
حال باید و در عین باشند، میها، مصالح و نظریات مربوط به خودکار فرما و بهره برداران موضوع طراحی نیز داراي خواسته ،سوم

ایده هاي خود را به ماده و صورتهاي طبیعی تبدیل نماید، 
بنابراین معماران باید :

)  مفهوم شناسی، وجود شناسی و زیبایی شناسی خود را با حکمت نظري اسالم، ارزیابی، اصالح و هماهنگ نمایند. 1
مبتنی بر احکام پنج گانه حالل و حرام، در روش ها و شیوه هاي عملی ) فلسفه هنر و باید و نباید هاي عملی و ارزش هاي اخالقی و اسالمی را2

خود رعایت نمایند.
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) با کلیۀ متخصصین و صاحبنظرانیکه در فرایند خلق اثر معماري به نحوي که ذي سهم و ذیصالح هستند،  در هر مورد به صورت جداگانه 3
کامالً بهره برداري نمایند و در بعضی از موارد با حفظ جهت و غایت ایده ها، کالً اجراي کار مشورت نموده و از توصیه ها و تجربیات  علمی و عملی آنها

را به آنها بسپارند.
حکمی ) در مورد کار فرما و بهره برداران نیز، معماران موظف به مشاوره با آنها میباشند، به خصوص در مورد احکامی که از نظر شرعی و قانونی4

ا ) تلقّی می شوند، باید نظریات آنها را، اعمال نمایند و در سایر احکام پنج گانه حالل و حرام، معماران موظف می باشند، حتی المقدور بندارند و( مباح 
نی و فرهنگی و انسااستدالل و بیان تجربیات و مثالهاي روشن، نظرات و سلیقه هاي کارفرمایان و بهره وران را حتی المقدور ارتقاء بخشند و با آنها تعاملی 

تعالی بخش بر قرار نمایند و صرفاً تعامل مالی، مادي و اداري نداشته باشند. 
فته )  نکته بسیار مهم از منظر اسالمی، شرایط انتخاب مشاور است. باید در حوزه مسائل معنوي که در انسانها، استعدادي بالقوه است و خودیا5

تجربی، باید به عالمان مجرب هر یک از علوم مراجعه نمود (مجتهد اعلم در هریک از علوم) مسائل مادي بهره وران مراجعه نمود، در مورد مسائل علمی و 
بهره وران در و مخاطبین، از آنجا که درك نیازهاي مادي در انسانها، نظیر حیوانات، بالفعل بوده و به آن آگاهی حسی و تجربی دارند، کسب نظر اکثریت 

خواهد بود.این مورد، مفید 
(غرر ت، نکته بسیار مهم، در انتخاب مشاوران معنوي و علمی، ویژگی و صفات و تجربیات آنها است و نه تعداد آنها. اسالم با تأکید بر ضرورت مشور

و مشورت خواهان به شرح ذیل مطرح نموده است:ویژگی هایی را براي مشاوران)441المشاوره، ،مدح1346الحکم،

اوران در منابع اسالمیویژگی هاي مش

الف: ویژگی هاي اثباتی مشاوران
»بر خردمند است که رأي عاقالن و دانش حکیمان را بر رأي و دانش خود اضافه کند« مشورت با عاقالن و حکیمان. حضرت علی(ع))1

)408ص،3، ج1346(غررالحکم،

که با او مشورت کنى کسى است که صاحب عقل و علم و تجربه ها و بهترین کسى«م: امام على علیه السالمشورت با افراد با تجربه. )2
)4990ح،428ص،3ج1346غرر الحکم و درر الکلم(» .دوراندیشى باشد

)146ص -6ج1346غررالحکم (».مشورت با محتاط مهربان مایه پیروزي است«مشورت با انسان هاي محتاط و دور اندیش. حضرت علی(ع) )3

اوالً مشاور باید عاقل باشد، ثانیاً آزاد و متدین باشد، ثالثاً دوست و صمیمی باشد، «مشورت با افراد عاقل، آزاد، متدین و رازدار. امام صادق(ع) )4
)55ص 4قمري ، جلد 1414وسائل الشیعه، (» رابعاً رازدار باشد...

و چون بر اجراي آن یدکنند) مشورت کنصالح (که به دانش خویش عمل میبا دانشمندان « مشورت با دانشمندان متخصص. پیامبر اکرم(ص) )5
)82ش، 1360استادي(».مصمم شدید، بر خدا توکل کنید

» دور اندیشی آن است، که با صاحبنظر مشورت کنی و به نظر او عمل نمایی.« مشورت با صاحبنظران کارشناس. پیامبر اکرم(ص) )6
،)342ص:،8، جلد1408الوسائل:(مستدرك

)422ص،74، جلدشمسی1376، بحاراألنوار(»هر که با خردمندان مشورت کند، راه درست را بیابد.« مشورت با خردمندان ژرف نگر. امام علی(ع) )7

»ر استنزد من رأي و اندیشه پیرمرد سالخورده، از تندي و چابکی جوان کم سال، محبوبت« ترجیح مشورت با بزرگساالن. امام علی(ع) )8
)86کلمات قصار ،البالغۀ:(نهج

با پرهیزکارانی که آخرت را بر دنیا و کارهاي شما را بر کار خودشان ترجیح می دهند مشورت « مشورت با افراد متقی. پیامبر اکرم (ص) )9
)28ص1393سهل بن عبداهللا تستري ،تفسیر تستري، (».کنید
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که با وي مشورت کنند امانتدار است، اگر خواهد رأي دهد و اگر خواهد خاموش ماند، و اگر کسی « مشورت با امانتداران. پیامبر اکرم (ص) )10
)3094، 1354نهج الفصاحه،(»رأي داد، همان گوید که اگر خود او بود، می کرد

از احرار را قبول نکردند، در جریان صلح حدیبیه، هنگامی که صحابه پیشنهاد .... و خروج« مشورت با بانوان و دختران. پیامبر اکرم (ص) )11
،،نهج الفصاحه .(»پیامبر اکرم(ص) با ام سلمه مشورت کردند و به نظر او عمل نمودند، در مورد دختران نیز فرمودند، با مادرانشان مشورت کنید

)7، ح 2، ص 1354

»از مشورت با خردساالن نیز شرم نکنلقمان به پسرش گفت با بزرگساالن مشورت کن و« مشورت با افراد مسن و کوچک. حضرت علی(ع) )12
)201، ص8، جلدغرر و درر(

ب :  ویژگی هاي سلبی مشاوران
».با فرد ترسو مشورت نکن، زیرا در کارها روحیه را ضعیف می کند« مشورت با انسان هاي ترسو، حضرت علی(ع) )1
آنان براي شما ثابت نشده است، اگرچه میان مردم به عقل و با کسانی مشورت مکن، که عقل « مشورت با انسان هاي نادان. حضرت علی(ع) )2

».پاکی شهرت داشته باشد
با انسان هاي حریص مشورت نکنید، زیرا که او زشتی را براي تو آسان جلوه می دهد و « مشورت با انسان هاي حریص. حضرت علی(ع) )3

)201، ص8، جلدغرر و درر(».آزمندي را می آراید

».با احمق و نادان مشورت نکن، که او خود را براي تو به رنج اندازد ولی تو را به مقصد نرساند« احمق. امام صادق(ع) مشورت با انسان هاي)4
با دروغگو مشورت نکنید، چون که او سراب امور دور را به تو نزدیک جلوه می دهد و « مشورت با انسان هاي دروغگو. حضرت علی(ع) )5

. »مسائل نزدیک را دور می نماید
در مشورت خود، بخیل را داخل مگردان که تو را از حق و میانه روي باز می « مشورت با انسان هاي بخیل، ترسو، حریص. حضرت علی(ع) )6

)342ص:،8،جلد1408الوسائل: (مستدرك»دارد و از فقر می ترساند

مشورت با زنان، مگر کسی که به پختگی عقل، او را تجربه بر حذر باش از« مشورت با زنانی که به کمال عقلی نرسیده اند. حضرت علی(ع) )7
،)253ص،100جلد:1376(بحاراألنوار، »کرده باشی، همانا نظر ایشان به نارسایی (زود قضاوت کردن) گرایش دارد و تصمیم آن ها به سستی و ضعف

)442م: ص(غررالحک».مشورت با دوست جاهل خطر است« مشورت با دوست جاهل. حضرت علی(ع) )8

الجدل)واللجاج، باب65(غررالحکم: ص»لجوج را نظري نیست« مشورت با انسان لجوج. حضرت علی(ع) )9

وسائل الشیعه (».از برده (دیگري) و آدم پست در کارت نظرخواهی و مشورت نکن...« مشورت با برده دیگري و انسان پست. حضرت علی(ع) )10
)31، ص12قمري جلد1414

با کسی که عقلت او را تصدیق نمی کند مشورت نکن، گرچه به عقل و خویشتن « که عقلت او را تأیید نکند. امام صادق(ع) مشورت با کسی )11
)103، ص72،جلد 1376بحاراألنوار ، (داري مشهور باشد.

)442: صررالحکم(غ».با کسی که نادان در کار تو است مشورت نکن« مشورت با کسی که اطالعات او کافی نیست. حضرت علی(ع) )12

ج :وظایف مشورت خواه
(وسائل » باید مشاور را، آنگونه از راز خود آگاه کنی، که آگاهی او به تو، همانند آگاهی تو به خودت باشد.« ارائه اطالعات کافی. امام صادق(ع) )1

،)43، ص12قمري جلد 1414،الشیعه 

: غررالحکم(».در هم شکستن اندیشه هاي درست دیگران و به کار نبستن آن هاستآفت مشورت « پرهیز از مجادله و بحث. حضرت علی(ع) )2
.)442ص

د : وظایف مشاوران در منابع اسالمی



ارزیابی و نقد مغالطه هاي موجود در حوزه هنر و معماري و شهرسازي

11

راد خیرخواهی، مهربانی، صداقت در گفتار، بی طرفی و عدالت، امانت داري، صداقت و راستگویی، در صورت عدم توانایی، ارجاع مشورت خواه به اف
)179ج البالغه: ص(نهتوانمند.

مدرنیستی) گرایی(مدرنیستی) و گفتمان مشارکتی(پستگرایی)تضاد بین نخبهرمز گشایی از مغالطه تضاد بین (فردگرایی یا جمع-4-نمودار شماره

رمز گشایی و راه حلنکته دومنکته اول نوع مغالطهردیف

3

تضاد بین فردگرائی و 
گراییجمع

یا
بین رویکردهاي (تضاد 

گرایی (مدرنیستی)نخبه
و

گفتمان مشارکتی، 
(پست مدرنیستی)

ابتدا باید پرسید:
فردگرایی در هنرهاي -1

فردي و احساسی؟
فردگرایی در هنرهاي -2

جمعی، اقتصادي، اجرائی 
و داراي مخاطبین متکثر 

و متنوع؟
نخبه گرایی در -3

مباحث معنوي و روحی و 
و یا در مسائل مادي 

متکثر؟

ابتدا باید پرسید:
جمع گرایی در هنرهاي -1

فردي و احساسی؟
جمع گرائی در هنر هاي -2

جمعی، اقتصادي، اجرائی و 
داراي مخاطبین متکثر و 

متنوع؟
جمع گرایی در مباحث -3

معنوي و روحی و یا در 
مسائل مادي و متکثر؟

معیار (حق یا باطل بوده)  نظر فرد یا در مباحث (نظري)، هستی شناسی، انسان شناسی و غیره -1
جمع نیست، بلکه صحیح یا غلط بودن مطلب ارائه شده مطرح است. از منظر اسالمی مکاتب بشري 
بخصوص در حوزه علوم انسانی یا ناقصند و یا منحرف و فقط مکتب وحیانی اسالم مبتنی بر (کالم الهی 

یف باقی مانده است. و سنت معصومین(س)) جامع و مانع و بدون نقص و تحر
ها الهام ها را به آندر احکام (عملی) نیز خداوند در عالم تکوین راه سعادت و شقاوت ذاتی انسان-2

نموده است و در عالم تشریع یعنی (قرآن) احکام پنجگانه (حالل، حرام، مستحب، مکروه و مباح) را 
دهد.یها را تغییر نمتشریح نموده است. نظر فرد یا جمع واقعیت

در مورد انتخاب روش و اجتهاد شیوه عملی، بخصوص در مورد هنرهایی مانند معماري که -3
فرایندهایی اجتماعی، اقتصادي، اجرایی و متکثر و کارفرما پذیر هستند، باید:

باید با مجموع متخصصین و بهره برداران مربوطه مشورت نموده و نظرات تخصصی و صحیح آنها -1-3
مود.را اعمال ن

شود نظر بهره برداران را مقدم داشت.در مواردیکه موضوع از منظر اسالمی (مباح) تلقی می-2-3
برداران و کارفرمایان  باید تعامل اصالحی و هاي ناصحیح بهرهدرمورد نظرات و خواسته-3-3

ارتقاءبخش نمود.

تضاد بین تقلید و خالقیت-5

در رابطه بین ایده ها و پدیده ها، یا رابطه معنا با صورت، دو دیدگاه مغالطه آمیز وجود دارد. 
نماید، بنابراین براي پاسداري از مفاهیم مورد در یک دیدگاه تصور بر این است، که هر مفهوم ومعنائی، فقط در یک کالبد و صورت تجلی می)1

شود، نظر، باید از کالبدها و صورتهاي مشهودي که آن مفاهیم در گذشته ایجاد نموده اند، تقلید و تکرار نمود.  در این دیدگاه، چنین تصور می
ابل تقلید و تکرار قائل می باشند.  که هر مفهوم در یک نماد و یک قالب (تجسد) می یابد و در عمل براي هر مفهوم، یک کالبد ق

در نقطه مقابل، دیدگاهی که با عنوان (هرمنوتیک معاصر) مطرح میشود، اثر هنري را از بعد ایده ها و مفاهیم مورد نظر هنرمند (خنثی) و)2
خوانی نموده و اثر هنري رابطه اي با ساکت تصور می نماید. در این دیدگاه با طرح (مرگ مؤلف)، تصور مینمایند، هنرمند ذهنیات خود را باز 

آن ذهنیات ندارد. مخاطب اثرهنري نیز در مواجهه با اثر خاطرات ذهنی خود را بازخوانی مینماید. یعنی تفسیر و تأویل اثر هنري (مخاطب 
ت، بنابراین معتقد به کثرت گرائی محور) است.در این دیدگاه، انسان، تنها از بعد حیوانی که موجودي متغیر و متکثر می باشد، تعریف شده اس

در انسان شناسی (پلورالیسم) بوده، هیچ نوع ارتباط نوعی وفطري بین هنرمند و مخاطبین قائل نیستند.
از منظر اسالمی، به چند نکته پیرامون تقلید و خالقیت در این مورد اشاره می شود :

بدیع، قوي، ،ز جنس صفات است، که مفاهیمی بسیط و کلی میباشند، مانند صفات ( زیبا،مفاهیم و ایده هاي زیبائی شناسانه هنرمندان، ابتدائاً ا)1
( ماده مفید و غیره)، این صفات می توانند در عالم طبیعت با توجه به مجموع شرایط زمانی و مکانی، به صورت نسبی، میلیاردها کالبد

دها خانه بسازیم، که به صورت نسبی زیبا، بدیع، قوي، عالی و غیره باشند ودر توانیم میلیاربه طور مثال ما می. وصورت) جدید داشته باشند
عین حال هیچ کدام شاکله و کالبد مشابه و تقلیدي نیز نداشته باشند. 
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تلقّی  می شوند و در مورد دیدگاه دوم نیز باید گفت، انسانها از بعد حیوانی، متکثر و متغیرند اما از بعد معنوي (عقالنی و روحانی)، یک نوع )2
)29؛ آیه:الحجر(قرآن ، توانند از ایده ها و ایده آلهاي یکدیگر درك مشترك داشته باشند.داراي جهت و غایت مشترك می باشند و می

هاي بسیار رابطه بین مفاهیم و کالبدها، نه (تجسد) است نه اثر هنري ساکت و (خنثی) است، بلکه مفاهیم به صورت نسبی میتوانند در قالب )3
)53(قرآن ، فصلت، آیه:متکثّر و بدیع (تجلّی) نمایند، مفهوم نزول آیات آفاقی و انفسی، در قرآن به همین مضمون اشاره مینماید.

تأویل اثر هنري باید ( متن محور ) باشد، نه ( مخاطب محور )، در فرهنگ اسالمی، از تفسیر به رأي به شدت نهی شده است.تفسیرو)4
)38:ص2: جلد،1376ألنوار ف (بحارا

و براي تفسیر هر نوع اثري اصول و قواعد بسیاري الزم است، که اهم آن شناخت همه جانبه و عمیق به موضوع، تجربه کافی، و استعداد )5
)1، جلد 1386(تسنیم ، وافر میباشد. 

ر، به صورت بالفعل همه نسبی و وابسته به مجموع شرایط در مجموع هنرمند، اثر هنري و مخاطب، ضمن رابطه معنوي و باطنی با یکدیگ)6
زمانی و مکانی خود هستند، بنابراین، تعامالت در این عرصه مطلق نیست، بلکه کالً نسبی و تکامل پذیر است. 

هنگی، توسط آثار هنري با رویکرد تجسد گرایی، دچار تقلید و با رویکرد خنثی دانستن اثر هنري، از تعامالت بسیار سازنده و تعالی بخش فر)7
)5-( نمودار شماره محروم خواهیم شد. 

رمز گشایی از مغالطه در طرح تضاد بین رویکرد تجسد گرایی و رویکرد خنثی بودن اثر هنري :-5- نمودار شماره

رمز گشایی و پاسخ اسالمی آنرویکرد خنثی بودن اثر هنري رویکرد تجسد گرایی نوع مغالطهفیرد

4

طرح تضاد بین 
رویکرد تجسدگرایی 

و 
رویکرد خنثی دانستن 

اثر هنري 
(هرمنوتیک معاصر)

هر مفهوم، فقط داراي یک -1
باشد.کالبد و نماد می

براي پاسداري از مفاهیم -2
هاي ازلی و ثابت و ارزش

هاي ابدي باید کالبدها و نماد
مربوطه را تکرار و تقلید 

نمود. 

موجود متفاوت هنرمند و مخاطب دو-1
هستند.

اثر هنري فاقد معناي خاص و -2
( خنثی ) است، (مرگ مؤلف)

هنرمند خاطرات خود را بازخوانی -3
نموده و مخاطبین هم هر یک خاطرات 

خود را باز خوانی می نمایند.
تأویل و تفسیر اثر هنري مخاطب -4

محور است (هرمنوتیک معاصر)

وانی متکثرند ولی از بعد انسانی ( عقالنی و روحانی) هنرمند و مخاطبین از بعد حی-1
باشند.یک نوع و داراي هویت ذاتی و جهت و غایت مشترك می

مفاهیم و صفات ( ایده ها و ایده آلهاي هنرمندان ) میتوانند در میلیاردها کالبد و -2
صورت متنوع به صورت نسبی تجلی نمایند، البته با حفظ جهت و غایت مفاهیم.

تفسیر و تأویل اثر هنري باید (متن محور ) باشد و نه ( مخاطب محور ). -3
هنرمند، اثر هنري و مخاطبین همه موجوداتی نسبی هستند و به صورت نسبی -4

میتوانند تعامل فرهنگی و معنائی داشته باشند.
ی تعامالت از طریق آثار هنري، یکی از مؤثرترین تعامالت فرهنگی، معنوي و تعال-5

بخش میباشد.

مغالطه در طرح تضاد بین آرمان گرائی ( ایده آلیسم ) و واقع گرائی ( رئالیسم )- 6
و تضاد فوق در قالب تحقیقات دانشگاهی، که اغلب بنیادي، نظري و آرمانگراست با رویکرد مدیران اجرایی و کارشناسان اداري، که به واقعیات

ها یا غرق مشکالت موجود می اندیشند و خواسته آنها اغلب راهکارهاي عملی و فوري است، به وفور ایجاد می شوند و یکدیگر را به عدم توجه به واقعیت
به خصوص کسانی که مدیریت هاي اجرائی را به عهده دارند و کارشناسان آنها، عالقمندند در کمترین زمان، حداکثر شدن در واقعیت ها متهم مینمایند. 

ه و در پایان کار نیز به دلیل تغییر آنها می خواهند در آغاز کار دغدغه مسائل کیفی را نداشت. تولید و توسعه کمی را در حوزه هاي کاري خود ایجاد نمایند
این رویکرد در عمل مجریان و بهره برداران را دچار خسارت .مدیران در دولتهاي مختلف، پاسخ گوي مشکالت ایجاد شده در توسعه هاي کمی نیز نیستند

شناسی وضع موجود و مجموع شرایط زمانی و مکانی در مقابل رویکردي است، که تحقیقات را بدون توجه به آسیب .هاي مکرر مادي و معنوي می نماید
آغاز به و مطالعات میدانی به عهده گرفته و بدون توجه به سئوال و مشکل اصلی در تحقیق و تالش جدي براي حل یکی از مشکالت موجود و اُلویت دار،

.رویکرد آنها اغلب کتابخانه اي و تحقیق براي تحقیق است.تحقیق می نمایند
گیرند، نتایج کارشان اغلب ذهنی، مفهومی و حداکثر راهبردي است و فاقد مشکالت موجود را ندیده می.بهانه رویکرد کیفی، واقعیت هاآنها به 

. به خصوص، افرادي که از نظر فرهنگی غرب زده می باشند، راهبردهاي انحرافی و مقلدانه ارائه می نمایند.راهکارهاي عملی و اجرائی است
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.) به تحلیل موضوع و رمزگشایی از این مغالطه می پردازیم6- 1ساختار و مراحل در خلق آثار انسانی (نمودار شماره با توجه به

:ساختار و مراحل خلق فرایند هاي انسانی- 6-1نمودار شماره

با توجه به ساختار ومراحل ارائه شده در نمودار فوق، تحقیقات بصورت بدیهی از شناخت پدیده ها آنگونه که هستند و می توانند ،در مرحله اول
ي) است. باشند آغاز می شود و فرآیند آن مبتنی بر ابزار ادراکی متنوع انسان یعنی(حواس پنجگانه، عقل و قلب) شامل ادراکات(حسی، مفهومی و شهود

علمی پدیده هاي مادي با روش تجربی و آزمایشگاهی است و مطالعه انسان و سیر و سلوك معنوي و آرمانی او از حیوانیت تا انسان کامل از مطالعه 
) به صورت جامع و مانع تبیین و تشریح شده است. (س)طریق منابع اصیل وخطا ناپذیر اسالمی یعنی (کالم الهی و سنت معصومین 

ناخت احکامی است،که ضامن تغییرات وتحوالت شایسته پدیده ها از بعد مادي واز بعد معنوي است، این احکام پنجگانه ش، در مرحله دوم
مکانی می (حالل، مستحب، مباح، مکروه و حرام) در مورد انسانها ضمانت تکامل روحی وجوهري او را به عهده دارند و احکامی ثابت و فرا زمانی و فرا

توانند از طریق منابع اصیل و خطاناپذیر اسالمی (راهبردهاي اولیه و فرازمانی و فرامکانی ) را در هر محققین می)169، ص:27ج:1414، الشیعۀ(وسائلباشند. 
موضوعی استنباط و استنتاج نموده و در تحقیقات خود ارائه نمایند.

فاهیم راهبردي و احکام کاربردي وکلی آنرا تحقیق نموده است (اصول ثابت محقق باید موضوع ومسئله مورد تحقیق را که م، در مرحله سوم
د بررسی و فرازمانی و فرامکانی حقیقی و ذاتی) مبتنی بر واقعیت هاي موجود و مجموع شرایط زمانی و مکانی متکثرو مؤلفه هاي متنوع و متغیر آن مور

اسب ترین روش و شیوه هاي اجرائی و عملی را براي تحقق اهداف کلی، آرمانی وثابت خود پیش ارزیابی قرار داده و با بهره برداري از تجربیات گذشته من
. دبینی نموده و با اجتهاد حرفه اي و تخصصی روش هایی مناسب و شایسته یعنی (اجتهاد فروع از اصول را)و مورد برنامه ریزي و اجرا قرار ده

جهت اجتهاد حرفه اي مبتنی بر مفاهیم ثابت نظري و (در )161: ص،20جلد1378(شهیدمطهرى،،عدر این مرحله حساس اصول ده گانه اجتهاد در تشی
) اینها هستند:احکام اولیه براي اتخاذ روشهاي مناسب عصري و خلق آثار بدیع و اصیل

.ابزار اجتهاد، عقل است و احکام عقلی همان احکام شرعی است: قاعدة مالزمه عقل و شرع)1
اصول نظري و عملی بیان شده توسط سنت نبوي برخاسته از فطرت، و بی زمان هستند.: اصولقاعدة بقاي )2
)، در پرتو اصول ثابت، با تفریع عقلی قابل استنتاج و اجتهاد هستند.کالبدي ها و موادها،صورتفروع و جزئیات (روش: قاعده تفریع)3
اس مقتضیات زمان و مکان، کامالً نسبی هستند)  براسکالبديها و موادها،صورتفروع(روش: قاعده نسبیت)4
(و مجموع شرایط زمانی )  باید همه جوانب و ساحات مختلف انسانیکالبديها و موادها،صورتفروع(روش: قاعده جامعیت و وسطیت (عدالت))5

.را درنظر بگیرندو مکانی)
(با توجه به مجموعه حقوق ها شکل بگیرند.ها و مصلحتکامل به اولویت)  باید با توجه کالبديها و موادها،صورتفروع(روش: قاعده اولویت)6

ها)ها و مصلحت
)  نباید معارض با قوانین حاکمه و اصولی که حق وتو دارند کالبديها و موادها،صورتفروع(روش: قاعده هماهنگی با قوانین حاکمه)7

(نظیر اصل الضرر و الضرار در اسالم)باشند.

و آدم آنگونهشناخت عالم-1
یا  که واقعاً هستند و میتوانند

باید باشند. 
الممبتنی بر(حکمت نظري) اس

تبیین وضع موجود به سمت
وضع مطلوب یا آرمانی است.

شناخت کامل واقعیت هاي-3
متکثر موجود و اجتهاد فروع  
از اصول ، در جهت ارائه راه  
کارهایی براي سیر به وضع  

مطلوب و آرمانی از بعد مادي و
معنوي

ك)(مبدأ متکثر و مقصد مشتر

ه  خلق آثاري که با توجه ب-4
،  مجموع شرایط زمانی و مکانی
نیاز هاي مادي انسانها را به  

ی تاًمین نموده وصورت نسب
بستر ساز نیاز هاي معنوي  

انسانها باشند  

ه  چنین آثاري میتوانند ب-5
صورت نسبی نیاز هاي مادي  
انسان ها را تاًمین نموده و  
بستر ساز تکامل معنوي و  

اختیاري آنها نیز باشند. 

شناخت احکامی که عمالً  -2
ضامن تکامل وجودي انسان ها

وضع  از وضع موجود به سمت
مطلوب و آرمانی می باشند.  

و  یعنی احکام پنج گانه (حالل
مستحب ،مباح ،مکروه ،   

حرام) یا
(حکمت عملی) اسالم 
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. (احکام مباح).ها و مواد)  نباید حوزه هایی را که خداوند انسان را آزاد گذاشته محدود کنندها،صورتفروع(روش: ادهاي آزقاعده حوزه)8
اجراء، بر اساس احکام خمسه، تعیین اولویت و ضرورت در) باید کالبديها و موادها،صورتفروع(روش: قاعده احکام خمسه تکلیفیه)9

.روه و حرام)کنند.(حالل و مستحب و مباح و مک
توانند با نظر و اختیار ولی فقیه به طور موقت میاولیه ) و حتی اصولکالبديها و موادها،صورتفروع(روش: قاعده احکام ثانویه و حکومتی)10

(با توجه به مجموع شرایط اضطراري و مصلحتی).تغییر نمایند.
رت نسبی و اعتباري در عالم طبیعت محقق نماید، یعنی میتواند ایده آلیسم را با محقق را قادر می سازند تا ایده ها و ایده آلهاي خود را به صو

))6–2(نمودار شماره(رئالیسم، حتی المقدور جمع نماید. 

) رمزگشایی از طرح تضاد بین آرمانگرایی (ایده آلیسم) و واقعیت گرایی (رئالیسم)6-2نمودار شماره ( 

و ارائه راه حلییرمزگشات گرایکرد واقعیروییکرد آرمانگرایرونوع مغالطه

طرح
ن یتضاد ب
و ییآرمانگرا

ت یواقع
ییگرا

رویکردي صرفاً نظري، کلی 
مفهومی، معناگرا، راهبردي، 
آینده نگر و بدون توجه به 

واقعیت هاي موجود و 
مشکالت و نیازهاي مادي 

انسانها.
رویکرد تحقیق براي -

تحقیق و تحقیقات بنیانی و 
بدون توجه به آرمانی 

مجموع شرایط موجود.

رویکردي صرفاً کمیت گرا، 
محدود نگر، جزئی نگر، کوتاه 

بین، دنبال راه حل هاي 
فوري، ساده، کوتاه مدت و 

سهل الوصول.
رویکرد تحقیق براي حل 

مشکل هاي جاري و 
کاربردي و اجرایی.

بدون توجه به تحقق شرایط 
مطلوب.

یادي و آرمانی الزم است ولی کافی نیست، مقدمه ضروري هر از منظر اسالمی، تحقیقات بن-1
نوع اقدام پایدار و با کیفیت است.

خداوند احکام و باید و نبایدهایی را که متضمن حیات طیبه و تعاملی انسانها است در پنج -2
مرتبه (حالل، مستحب و مباح و مکروه و حرام) مطرح نموده است. (ارائه راهبردهاي اولیه)

هاي موجود، نسبی، متغیر، متکثر و وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی تاز آنجا که واقعی-3
از وضع موجود، به سوي وضع ،است، خداوند اصول ده گانه اجتهاد را براي تحقق نسبی آرمانها

مطلوب ارائه نموده است. (ارائه راهکارهاي عملی).
(اصول ثابت در تشیع می توان ایده آلها و آرمان هابا بهره برداري از اصول دهگانه اجتهاد -4

هاي به صورت نسبی و در عالم طبیعت واقعیتبا اجتهاد تعریعی و حرفه اي را نظري)
بخشید. مادي و صوري)0کالبدي

مغالطه در طرح تضاد بین انسان محوري ( اُمانیسم ) و خدا محوري ( تئیسم ) –7

ویکردي بعد از دوران قرون وسطی، (دوران رنسانس)، تصور بر این بود، که به طور کلی ادیان و از جمله دین مسیحی که در فرهنگ غربی و در ر
شد، خدا محور و خدا دوست بودند، و به انسان و نیازهاي واقعی و طبیعی او بی توجه بوده و سختگیریهاي فوق در دوران قرون وسطی تبیین و تبلیغ می

نمودند.العاده می
دنیائی در صورتیکه اعتقاد بر این بود که در یونان باستان، بالعکس انسان دوستی و انسان محوري حاکم بود و براي رفاه مادي و خوش گذرانی هاي 

از زنده گی اجتماعی هاي مسیحیت کلیسائی و تبلیغ ریاضت و رهبانیت آن و دوري اهمیت فوق العاده قائل بوده اند. بنابراین مردم خسته از سخت گیري
ان و نیازهاي واقعی و و خانوادگی، که آنرا به خواست خداوند و دینداري نسبت میدادند، به اندیشۀ یونان باستان رجعت نمودند، که بنا بر اعتقاد آنها، به انس

نمودند. با چنین تصور از دین و دینداري و از دفاع میلذت هاي دنیائی او بیشتر توجه داشته اند و از زنده گی انسانها و خواستهاي آنها در برابر خدایان
ي حراست و دین مسیح، در مقابل داستان پردازي هاي منقول از یونان باستان، دوران مسیحیت را دوران خدا محوري و خدا دوستی (تئیسم) نامیدند و برا

ت کلیسائی به داستانهاي موهوم یونان باستان (اساطیراالولین) پناه بردند و پاسداري از نیازهاي انسان و آزادي او از ریاضت و رهبانیت موجود در مسیحی
یسم) نامیدند.نام این بازگشت و تجربۀ گذشته موهوم را (رنسانس) نام نهادند و مهمترین ویژگی دوران جدید را انسان محوري و انسان دوستی یعنی (اومان

اوالً مسیحیت تبلیغی در دوران قرون وسطی، دینی است بدون تحریف و دوماً، آیا دین حقیقی الزم است ابتدا به دو موضوع مهم پاسخ داده شود، 
.مخالف ومغایر انسان دوستی است



ارزیابی و نقد مغالطه هاي موجود در حوزه هنر و معماري و شهرسازي

15

ل پاسخ هر دو سئوال، قطعاً منفی است، زیرا متن فرمایشات حضرت عیسی، مستقیم مکتوب نشده است وانجیل هاي متنوع و بعضاً متضاد موجود، نق
توسط حواریون در سالهاي بعدي مکتوب شده است وخالی از تحریف نیست. به خصوص بسیاري از نظرات علماء تجربی و فیلسوفان هائی است کهقول

ظیر مسیحی با متن دین و کالم الهی توسط مبلغان و شخصیت هاي مسیحی تلفیق شده است، که بعداً آن نظریات نقض و انحراف آن اثبات شده است، ن
د به دور زمین و نظریات فلسفی آگوستین.نظریه گردش خورشی

و سنت نکتۀ مهمتر آنکه با رسالت پیامبر اسالم، یعنی سالها قبل از آغاز دوران رنسانس، مفهوم دین حقیقی و الهی و دین تحریف نشده، در قرآن 
متن، به دو رابطه خداوند با انسان یعنی (رحمانیت) ابتدایی و ما در ادامه این)19(قرآن ، آل عمران، آیه: به صورت جامع و مانع تشریح شده است.(س) معصومین 

»(رحیمیت) بعد از عمل تکاملی انسان خواهیم پرداخت.

نفسانی یعنی اگر انسان را صرفاً یک موجود مادي و محدود به حواس پنج گانه و در جبر غرائز حیوانی بدانیم و نیازهاي او را در برخورداري ازهواهاي 
و شیاطین )53(سوره: یوسف، آیه:)64، ص:67جلد:1376بحاراألنوار،(،خالصه نمائیم، از منظر اسالمی دشمن ترین موجودات نفس حیوانی خود اوشهوت و غضب

.جن و انس هستند
(قرآن، قیامت، غیر ازموجودیت مادي و حیوانی، که هویت جبري و بالفعل اوست، داري دو نفس بالقوه عقالنی (ع) اما اگر انسان را از منظر حضرت علی 

کند و دومی از روح خداست و به سوي بدانیم که اولی پیامبر درونی اوست و انسان را به (حکمت و نزاهت ) راهبري می)29(قرآن ، الحجر، آیه:وروحانی )2آیه:
هی و جانشین خداوند در زمین دعوت می نماید و سر منزل آن (رضایت و تسلیم) است، رضایت انسان از هستی و سرآمد وجودي خودش و خدا و صفات ال

در این صورت انسان دوستی معنا  و مفهومی دیگرخواهد داشت..تسلیم به مشیت حکیمانه و قضاء و قدر عادالنه خداوند رحمان و رحیم
انسان محوري و انسان دوستی یونان باستان باید گفت. مبتنی بر اساطیر موهوم در یونان قبل از مسیحیت و حتّی مغایر اندیشه دوم آنکه در طرح 

بین خدایان و هاي حکماي یونان باستان نظیر ( سقراط و افالطون و ارسطو و غیرو ) یونانیان اعتقاد به رب النوع هاي متعدد داشتند و به جنگ و تنازع 
وهبتی که زنده گی نها قائل بودند. بر این اعتقاد بودند که خدایان حیات جاودانی و علم و دانش را، براي خود اختصاص داده اند و انسانها را از این دو مانسا

رنوشت او که مولود ازدواج (خدا موجود و آینده آنها را سرشار از کامیابی و رضایت مینماید محروم نموده اند. داستان (پرومته) در اساطیر یونان باستان و س
ده است، با انسان ) تصور می شد، بهترین مصداق در مقوله انسان شناسی یونان است،او میخواهد حیات جاودانی و مشعل دانائی را که مختص خدایان بو

صلیب می کشند تا پرندگان مغز او را نابود سازند و دیگر به انسانها نیز هدیه نماید، اما خدایان برآشفته  و او را به خاطر این جرم عظیم، در کوه اُلمپ به
هیچ موجودي به اندیشه انسان دوستانه نپردازد.

و در جاي دیگر خداوند به )31(قرآن ، سوره: البقره، آیه: در حالیکه در فرهنگ اسالمی، خداوند خود به تعلیم همه اسماء (همه علوم ) به انسانها میپردازد. 
و آیات و احادیثی که به استعدادهاي فطري انسان )24، آیه:األنفال(قرآن ، سوره:میفرماید، بیائید تاشما را زنده کنم ( زنده گی جاوید روحانی ) انسانهاي زنده

د تواتر و تضمین است و نماید بیش از حو قطعی بودن معاد و زندگی جاویدان اواشاره و تصدیق می). 116، ص:4(شرح نهج البالغه، جلدبراي ادراك همه علوم 
است.جزء معتقدات قطعی اسالمی

تواند با توجه به مطالب اجمالی فوق، مالحظه می شود، که اوالً هویت انسان، استعدادهاو جهت و غایت تکاملی او را، جز خداوند متعال، کسی نمی
و با ه در مواجه با عالم و آدم خود را رحمان و رحیم معرفی می نمایدکبه صورت جامع و مانع و خطاناپذیر تعریف نماید و دوماً هیچکس مانند خداوندي

نسان دوستی و ارسال ده ها هزار پیامبر و نبی و حتّی به قیمت شهادت آنها، اراده خود را به سعادت و کمال انسان اثبات نموده است، نمی تواند مدعی ا
)7- ( نمودار شماره.انسان محوري باشد
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مغالطه در طرح تضاد بین انسان محوري (اومانیسم) با خدا محوري (تئیسم)-7-شمارهنمودار 

رمزگشایی و ارائه راه حلنکته دومنکته اولنوع مغالطه

تضاد بین
(انسان محوري) 
با (خدا محوري)

انسان با چه - 1
تعریفی؟

در اساطیر موهوم - 2
یونان باستان، خدایان 

در مقابل انسان ها 
شده اند.معرفی 

مسیحیت کلیسایی، - 3
دوچار انحراف و 

تحریف در حوزه انسان 
شناسی شده است.

خدا با چه تعریفی؟- 1
اساطیر یونان باستان - 2

جزء ادیان موهوم و 
مشرکانه اند.

مسیحیت کلیسایی، - 3
دوچار انحراف و 
تحریف در حوزه 

خداشناسی شده است.

صفت بارز (الرحمن) و (الرحیم) یعنی رحمت و منظر اسالمی، خداي توحیدي با دو از - 1
مهربانی، نسبت به انسان ها معرفی شده است.

در قرآن خداوند، خود معلم انسان معرفی شده و همه علوم را (بالقوه) به انسان آموخته -2
است.

ه در قرآن، خداوند به انسانی که به حیات حیوانی زنده است، می فرماید، بیایید تا شما را ب-3
حیات جاودانی برسانم.

بنابراین با توجه به شناخت کامل خداوند از استعداهاي بالقوه و بالفعل انسانها و با توجه به -4
صفات رحمت عام و رحمت خاص او نسبت به انسان ها، هیچ کس نمی تواند بهتر و بیشتر از 

خداوند، دوستدار انسان ها و تکامل و سعادت آن ها باشد.

تضاد بین جهانی بودن یا بومی بودنطرح -8
در بررسی این مغالطه ابتدا باید پرسید، جهانی بودن یا بومی بودن با چه مفهومی؟

اگر جهانی بودن یا بومی بودن به مفهوم پذیرفتن اندیشه ها و اعتقادات نظري و عملی باشد، به تعداد ادیان و مکاتب فلسفی دیدگاه هاي -1
اعتقادي وجود دارد، بنابراین باید پرسید، کدام دین؟ یا کدام مکتب فلسفی؟ در عین حال می دانیم در گزاره هاي نظري و احکام مختلف و متضاد فکري و

از منظر اسالمی نیز، همه مکاتب بشري یا ناقص اند و یا )1387،521،تسنیم(اولیه عملی، فقط یک گزاره می تواند صحیح باشد، بقیه یا ناقص اندو یا باطل. 
ان در طول زمان یر ادیو سا)9(قرآن ، الحجر، آیه: منحرف. در میان ادیان الهی نیز فقط قرآن تحریف نشده و به اراده الهی از انحراف محفوظ باقیمانده است. 

ف شده اند.یدوچار تحر
د ی، نه تنها بایاخالقيه حالل و حرام و ارزش هایاحکام اولیعنی) یو از بعد (عملآدمشناخت عالم یعنی)يو از بعد (نظرین از منظر اسالمیبنابرا

ن و با دو مؤلفه (قرآن) و ییحضرت محمد(ص) تبیعنییام آور الهین پیز مشخصاً توسط آخریر و جامع و مانع آن نی، خطاناپذیبود، بلکه مکتب الهیجهان
انسان دعوت ينشده و همه را به مکتب فطریسم دوچار نژادپرستیونیان مانند صهیاز ادياریاسالم برخالف بسح شده است.ین(ع)) تشری(سنت معصوم

د.ینمایم
يوه هایده آل ها است، از آنجا که شیده ها و ایتحقق ايبراییو اجرایعمليبودن به مفهوم روش ها و سبک هایا بومیبودن یاگر جهان-2

ن و بهره برداران آن وابسته به مجموع ی، مخاطبي، صوريبخشند، که اجزاء و عناصر مادیتجلییرا در کالبدهایو فرامکانیم فرازمانیمفاهد یبایعمل
متخصص مورد ، توسط افراد یو مکانیط زمانیبه مجموع شراد با توجه یباشند و بایتوانند، جهانین در عمل نمیباشند؛ بنابرایمیو مکانیط زمانیشرا

یر، نسبییط متکثر، متغیط و شرایو بسیم کلین مفاهیبیان دانشیمیی، ذاتاً گزاره هايهنريو سبک هاییاجرايرند. گزاره هایقرار گياجتهاد حرفه ا
د باشند.یبایو بومیبوده و شامل هر دو وجه جهانيو اعتبار
چ گونه وجه یکه هيا در نقطه مقابل خلق آثاریگذشته باشد و يو تمدن هاید آثار جهانیبودن به مفهوم تکرار و تقلیا بومیبودن یاگر جهان-3
ده یده ها و ایای، تجلیانسانيندهایرا آثار و فرایست است. زیح و ناشایگذشته نداشته باشد، هر دو وجه ناصحير کشورها و تمدن هایبا آثار سایمشترک
آن ها دارد، که در همه افراد از بعد جهت ها و یوانیز حیا غراییانسان ها و فطرت الهیباطنيازهایشه ها و نیشه در افکار، اندیاست و ريبشريآل ها

و کامالً ینسبر وین عالم، اجزاء و عناصر متکثر آن متغیابد. ایعت تحقق یدر عالم طبد یبایانسانيندهاین حال آثار و فرایت ها مشترك است. و در عیغا
ز همآهنگ باشند.یخود نیو بومیطیط محید کامالً با شراین بایباشند، بنابرایمیو مکانیط زمانیوابسته به مجموع شرا

د یآن ها بايت هایم، جهت ها و غایمفاهیعنیی، از بعد باطنيو شهرسازي، معماريهنريندهایر فراینظیتوان گفت آثار انسانین میبنابرا
و یکامالً بوميو صوريمادیعنیيانسان ها باشد و از بعد ظاهریو تکاملیر متعالیانسان و بستر ساز سیمنطبق با فطرت الهیعنی، یو اسالمینجها

)8باشد. (نمودار شماره یاجتماعيط هایو محیعی، اجزاء و عناصر طبیو مکانیط زمانیهمآهنگ با مجموع شرا
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بودن:یا بومیبودن ین جهانیتضاد بطرح -8- نمودار شماره

و ارائه راه حلییرمزگشانکته دومنکته اولنوع مغالطه

طرح
نیتضاد ب

بودن یجهان
یبوما ی

بودن

بودن از بعد یجهان- 1
ه یو احکام اولينظر

.یعمل
بودن از بعد یجهان- 2

يسبک ها و روشها
.يو کاربردییاجرا

بودن، به یجهان- 3
و تکرار دیمنزله تقل

ا یگران (معاصر یآثار د
)یخیتار

بودن، از بعد یبوم- 1
شه ها و اخالق یاعتقادات، اند

.یبوم
بودن به عنوان یبوم- 2

ا ییو اجتماعيسلوك فرد
.یمحليها و روشهاسبک

بودن، به عنوان یبوم- 3
و ساختار يفرديت هایخالق

.یانسانيندهایشکن در فرا

، از آنجا که در )یو حکمت عملي(حکمت نظره حالل و حرامیو احکام اولياز بعد نظر- 1
ا منحرف هستند، و از آنجا که از یا ناقص یه یح و بقیک گزاره صحیفقط ينظريگزاره ها

ز ینیر مکاتب الهیباشند و سایا منحرف میا ناقص و یي، تمام مکاتب بشریمنظر اسالم
د.یشیاندیو جهانید اسالمیباينظرن از بعد یف شده اند، بنابرایتحر

یه عملیم و احکام اولید با حفظ مفاهی، بايو کاربردییاجراياز بعد روشها و سبک ها- 2
یو مکانیط زمانیبر مجموع شرایمبتنیو تخصصياست، اجتهاد حرفه ایو انسانيکه فطر

) نمود.یو محلی(بوم
یبر فطرت تعالید مبتنیآنها بایو مفهومیاطن، بعد بیانسانيندهایاز بعد آثار و فرا- 3

ط یآن کامالً هماهنگ با مجموع شرايو صوريو مشترك انسان ها بوده و بعد ماديجو
باشد.یو مکانیزمان

: يریجه گینتجمع بندي و 
ن نکته یتوان مطرح نمود، توجه به ایمیکليجمع بندک ی) اجماالً ارائه شده است؛ آنچه به عنوان 7تا 1شماره (ين مقاله در نمودارهایج اینتا

يدگاه هایشه ها و دیو مکارانه، اندیم، پنهانیر مستقیکامالً غيکردی، با رویاسیسيان هایوابسته به جرياست، که در جهان معاصر رسانه هایاساس
ند.ینمایمطرح میک و شبه علمیبه ظاهر الئیقالب، متعصبانه و باطل خود را،دریانحراف
متعلق به ، که اکثراً یاسیسين رسانه هاین ایا ناقص و منحرف. بنابرایح هستند و یا صحیک باشند و ذاتاً یطرف و الئیتوانند بیها، نمشهیکه اندیدر حال

بنده و در یباشند، مطالب خود را با آب و رنگ فریمیح و علمیهستند، از آنجا که فاقد منطق صحیستیونیه ساالر، نژاد پرست و صهیسرمايحکومت ها
ند.یل نماین تحمیکافرانه و مشرکانه خود را به مخاطبيشه هایرند و اندیبگیند، تا از آب گل آلود، ماهینمایگمراه کننده ارائه ميقالب مغالطه ها

ق عالم و یح حقاین و تشرییم در جهت تبیینمایاد میغرب یفرهنگخون یکه از آن به نام تهاجم و شبیان در دورانیدانشگاهان ویحوزورسالت
ب راین سرچشمه، سیاست، از ایو جهانیخیتاري، که امریاسالميدارینده ساز است. بیو آیجهانیخیتاریتیاسالم، مسئولیبر فرهنگ الهیآدم، مبتن

و یابیغرب را مورد ارزيهنر- یو فرهنگیمحصوالت صادراتيق تریعمینیز بیژه و تید با دقت ویز بایان عزیو جوشان خواهد شد. به خصوص دانشجو
عظمت و عمق فرهنگ ف شده است،یتألیانقالب اسالميروزی، که بخصوص بعد از پيار معتبریبر منابع بسیمبتن،ينقد قرار داده و با استقالل فکر

.ش بگذارندیخود به نمايندهایرا با فرایاسالم
ايهـمابقی خود، استخوان و ریشاي                 انـدیشهو همه ــبرادر تـاي

یشنـه گلــگر بود خاري، تو هیمات گل، گلشنی               شهگر بود اندی
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