National Studies

Vol. 23; No. 2; 2022
COPYRIGHTS
© 2020 by the authors. Licensee National Studies Journal . This article is
an open access article distributed under the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Challenges of Applying Traditionalist Thought and
Necessity of Rethinking in Contemporary Iranian
Architecture
Somayyeh Ghadimzadeh 
Received : 2021/9/1

E-mail: s.ghadimzadeh@urmia.ac.ir

Revised: 2022/6/25

Doi: 10.22034/RJNSQ.2022.302160.1316

Accepted: 2022/6/27

: 20.1001.1.1735059.1401.23.90.1.2

Abstract:
The relationship between tradition and modernity is a wide-ranging issue that has
been addressed in many fields, including architecture as a significant realm of
cultural identity manifestation. As a 20th century intellectual school, which claims
to revive the tradition and save humanity, traditionalism has been able to take
effective steps in understanding the concepts of past architecture. However, it has
failed to institutionalize the effective application of non-temporal traditional
perspectives in contemporary architecture. In seeking reasons for it, this article
tries, through a descriptive-analytical method and referring to the writings of
traditionalists and other related texts, to achieve knowledge about the practical
results and the role of traditionalist thought and discourse in contemporary
architecture. Findings indicate that the detachment of the traditional thought from
the everyday language, in addition to the traditionalists' approach to history and
human beings as well as the lack of attention to internal critique, not only made it
difficult to apply the principles of traditionalism in practice but also affected the
emergence of the challenge of tradition in the contemporary architecture.
Consequently, as for identity-seeking through traditionalism, it is necessary to
rethink the extreme differentiation and demarcations that have taken the concepts
of tradition out of the context of life. In architecture, more attention to the
structural perspective instead of mere semantic or formal perspectives, awareness
of the non-traditional perspective, and avoidance of excessive pragmatism can
help the realization of original and identity-oriented architecture.
Keywords: Tradition, Modernity, Traditionalism, Architecture, Traditional
Architecture.
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چكيده
رابطه سنت و تجدد ،مبحث پردامنهای است که در بسیاری از رشتهها ازجمله هنر
معماری بهعنوان عرصه مهم تجلی هویت فرهنگی ،موردتوجهه واعهش شهدس اسهت
سنتگرایی بهعنوان یکی از مکاتب فکری سهدس بیسهتم کهه داعیهه احیهای سهنت و
نجات بشر را دارد توانسته است در درک مفاهیم معماری گذشته گامهای مؤثری
بردارد؛ اما نتوانسته اسهت اسهتفادس مهؤثر از دیهدگاسهای سهنتی بهیزمهان را در
جریان معماری امروز نهادینه کند مقالهی حاضر درصدد پیجویی علل ایهن امهر
است و سعی دارد با استفادس از روش توصیفی -تحلیلی و با مراجعه به مکتوبات
سنتگرایان و سایر متون مرتبط ،نسبت به نتایج عملی و نقش اندیشهه و گفتمهان
سنتگرایی در معماری امروز شناخت حاصل کند یافتهها حاکی از آن اسهت کهه
انقطاع تفکر سنتی از زبان کاربردی امروزی ،همچنین نوع رویکرد سنتگرایان به
تاریخ و انسان و عدم توجه به نقد درونی نهتنها سبب شدس است تا کاربرد مبهانی
سنتگرایی در عمل دشوار گردد ،بلکه در بروز چالش سنت در معمهاری معاصهر
تأثیرگذار بودس است درنتیجه برای هویتجویی از مسیر سنتگرایی ،بازاندیشهی
در تمایزسازی و مرزبندیهای افراطی که مفاهیم سنت را از مهتن زنهدگی خهار
ساخته ،ضروری مینماید در عرصه معماری توجهه بیشهتر بهه نگهاس سهاختاری
بهجای نگاسهای شکلی یا معناییِ صرف ،آگاهی از دیدگاسهای غیر سنتی و پرهیهز
از عملگرایی مفرط میتواند به تحقق معماری اصیل و هویتمند یاری رساند
كليدواژهها :سنت ،تجدد ،سنتگرایی ،معماری ،معماری سنتی
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مقدمه و طرح مسئله

جریان سنتگرایی در اوایل قرن بیستم با موضعگیری نسبت به مدرنیته و هشدار نسبت
به تأثیرات مخرر نن ناراز شرد .ایر جریران برا رنره گنرون شروعشرده و برا ننانردا
کوماراسوامی ،فریتیوف شوان و سنتگرایان دیگرر ادامره مرییابرد .انتقراد سرنتگرایان،
متوجه بستر مادی مدرنیته است .چراکه عمده توجره انسرانی کره در فضرای مدرنیتره و
تجدد نفس میکشد ،امور فیزیکی و مادی اسرت و ایر موضروع ،او را از بعرد معنروی
خود اافل میسازد .بر ای اساس ،سنتگرایی سعی دارد ابعاد بحرانی را کره مدرنیسرم
برای جوامع بشری به ارمغان نورده (فراموشی معنویت و امر قدسی) بشناساند و نسربت
به توجهِ صرف به امور مادی ،کمّی و ظاهری تذکر داده و با تعقیب سنت در تمردنهای
گذشته به امور معنوی ،کیفی و باطنی ننها رهنمون شود .هنر و معماری سرنتی نیرز در
بررسیهای سنتگرایان بسیار موردتوجه بوده؛ چراکه یکی از راههای انتقالِ سنت ،هنرر
است و هنرمند نقش بسیار مهمی در ای راه ایفا میکند.
سنتگرایی در هنر معماری دو زمینه اصلی دارد :اول ،شناساندن ارزشهای معماری
سنتی؛ و دوم ،احیای نن ارزشها .درزمینه اول ،ظاهراً مشکل چندانی وجود نردارد؛ امرا
درزم ینه دوم ،یعنی احیا و یا تداوم مشکالتی وجود دارد که اولری و شراید بغرن ترری
ننها ،اصطالح معماری سنتی باشد که االباً مترادف معماری گذشرته انگاشرته میشرود.
برابر گرفت معماری سنتی با معماری تراریخی ،ارزش کراربردی معمراری سرنتی را در
زمان حاضر نفی کرده و عمالً ایده تداوم و احیاء ایرممک میشود.
ازننجاکه احیا و تداوم از منظر مقابله برا بحرران هویرت در معمراری معاصرر ایرران
اهمیت فراوانی دارد ،جریان سنتگرایی یکی از جریانات موردتوجره در عصرر حاضرر
بوده است .بهطوریکه اندیشه سنتگرا نفوذ قابلتوجهی در مبانی نظری و حکمت هنرر
و معماری اسالمی داشته است (منصوری و تیموری55 :1392 ،؛ معی الردینی.)276 :1399 ،
همچنی به گفته سجویک استقبال از سنتگرایی در کشورهایی مانند ایران و روسریه از
سابقه دیرینه ضد ار گرا بودن ننها نشئت میگیرد )1(.درواقع ،در ای کشورها سرنت
گرایی حداقلی یا نرم به وجود نمد که همراه با جریان اصلی پیش رفت؛ سنتگرایی نرم
از تحلیلهای سنتگرایی متأثر بوده بدون ننکه تأکیدی بر ننها داشته باشد و ای شکل
حداقلی از سنتگرایی مخاطبان گستردهتری نسبت به سنتگرایی حرداکرری بره دسرت
نورده است (سجویک.)91 :1391 ،
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باای حال در دو دهه اخیر نسبت به مبرانی و اندیشرههرای گفتمران سرنتگرایری و
همچنی کاربست نن در عرصه هنر و معماری انتقاداتی صورت گرفته است (برای نمونه
نصررری1383 ،؛ لگنهرراوزن1386 ،؛ مهرردوی و پارسررانیا1391 ،؛ منصرروری و تیمرروری1392 ،؛
حجررت1394 ،؛ خنرردقی و موسرروی گیالنرری1394 ،؛ قمرری1396 ،؛ معرری الرردینی 1399 ،و.)...

بسیاری از انتقادات در مورد چگونگی تحققپذیری اهرداف ایر گفتمران اسرت .قمری
( )208 :1396پس از بررسی دیدگاههای سید حسی نصر نتیجه مریگیررد کره بره دلیرل
وجود ابهام در ارائه راهکارهای مناسب و اجرایی ،ایده بازگشت به سرنّت و علرم قدسری
عمالً قابل تحقق نیست .منصوری و تیموری بر ای باورند که سنتِ سنتگرایان با سنت
در فرهنگ اسالمی تفاوتهای اساسی دارد .در عرصه عمل نیز سرنتگرایی را پاسرخی
مناسب و راهکاری قابلاستفاده برای شرایط امروزی معماری ایرانی اسرالمی ندانسرته و
معتقدند همچون مدرنیسم میتواند نثرار نرامطلوبی داشرته باشرد (منصروری و تیمروری،
 .)66 ،1392حجت به ای نکته اشاره مینماید کره سرنتگرایی در بسرتر مدرنیتره رشرد
یافته و خود پدیدهای مدرن تلقی میشود؛ بهطوریکره ایر جریران کره در ناراز بررای
رهانیدن سنت از چنگ و دندان مدرنیته شکل گرفته بود ،بهتردری خرود بره چالشری در
برابر سنت تبدیل شده است (حجت.)13 :1394 ،
با توجه به ارتباط سنت و دی و نگاه سنتگرایان به دی اسالم ،بهعنروان یرک سرنتِ
زنده ،بررسی دقیق نقش ای گفتمان و چالشهای کاربست نن در عرصه هنرر و معمراری
میتواند در جهت تقویت هویت ایرانی  -اسالمی سودمند باشد .ازای رو در مقاله حاضرر
سعی شده است ،سنتگرایی از جنبه عملی نن در معماری امروز موردبررسی قرار گیرد.
سؤاالت تحقيق

چه موانعی بر سر راه تالشهای سنتگرایان در احیای سنت وجود داشرته اسرتن نترای
عملی و نقش گفتمان سنتگرایی در معماری و شهرسازی امرروز چیسرت و نیرا گفتمران
سنتگرایی اصوالً ای توان را دارد که سنت معنوی را به عرصه هنر معماری بازگرداندن
روش تحقيق

در ای مقاله بهمنظور ریشهیابی مسائلی که کاربست اندیشههای سنتگرا را با دشرواری
روبهرو ساخته است از روش توصیفی ،تحلیلی و تفسیری استفاده شده است .شناسرایی
علل و نقد و تفسیر در ارتباط با ساختار درونی گفتمان سنتگرایی ،با رجوع بره نثرار و
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اقوال سنتگرایان بهویژه سید حسی نصر صورت گرفته است .در ای راستا زمینههرای
چالش و مسائلی که بهصورت صریح یا ضمنی در متون سنتگرایی طررح گردیرده ،برا
تکیه بر منابع اسالمی و پیشفرضهایی مبتنی بر مبانی و اصرول کلری هسرتیشناسری و
جهانبینی اسالمی و به روش استدالل منطقی تحلیل گردیده است .جمعنوری اطالعات
بر اساس مطالعات کتابخانهای و اسنادی انجام یافته است.
مسئلهای که سنتگرایان عمدتاً در مکتوبات خود بردان اشراره داشرتهانرد ،دشرواری
برقراری ارتباط با نرای ننهاست که عموماً به داوریهرای شرتا زده منتهری مریشرود.
ازننجاکه عوامل زمینهساز ای مسرئله ،مرانع گسرترش گفتمران بروده و بهنوبره خرود در
معماری نیز مسئلهساز بوده است؛ ابتدا به بررسی ای عوامرل و روش سرنتگرایران در
رویارویی با ننها پرداختهشده و سپس مسائل مربروط بره کاربسرت سرنت در معمراری
امروز ،بررسی و تحلیل میگردد.
مبانی نظری
مفهوم سنت از دیدگاه اسالمی

واژه «سنت» کلمهای قرننی است که به معنی طریقه و روش است .در قرنن کرریم عبرارت
«سنّت اللّه» به معنی روش حکمت خدایی و روش طاعت و بندگی او به کار رفتره اسرت
(سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ مِ ْ قَبْلُ وَ لَ ْ تَجِدَ لِسُنَّت اللَّهِ تَبْردِیلًا -فرتح )23 :و (وَ لَر ْ تَجِردَ
لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِیلًا -فاطر .)43 :همچنی «سنّت النّبریّ» بره معنری راه و روش پیرامبر (ص)
است که نن را برمیگزیند و مقصد خرویش قررار مریدهرد (راارب اصرفهانی ،1383 ،ج :2
 .)265طبق نیات قرننی ،تبدیل و دگرگونی و تغییر در سنت الهی راه ندارد.
لذا سنت در مفهوم اسالمی ،به معنری روش و شریوه عملری فرازمرانی و فرامکرانی،
پایدار و الهی است .همچنی در تعالیم اسالمی متضاد سنت واژه بردعت اسرت کره بره
معنی «واردکردن سخنی است که گویندهاش و عمل کنندهاش بر روش و سیره صراحب
شریعت و کتا و سنّت و همچنی بر اصول محکم و اسرتوار و نمونرههای برا خیرر و
صالح دی نباشد»؛ و طبق روایات به هر سخ و عمرل خودسراختهای گفتره مریشرود
(رااب اصفهانی ،1383 ،ج .)246 :1
مفهوم سنت از دیدگاه سنتگرایان

واژه سنت ،نزد سنتگرایان معانی خاصی دارد که با مفهوم رای ایر واژه تفراوت دارد
(جاودان .)175 :1392 ،الدمدو ،چهار معنی برای سنت موردنظر سنتگرایان عنوان نموده
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است :اول ،سنت به معنی حکمت نخستی و ازلی یا حقیقت تغییرناپرذیر و بیصرورت؛
دوم ،سنت به معنی تجسم صوری حقیقت در هیئت اسطورهای یا دینری خاصری کره در
خالل زمان منتقل شده است؛ سوم ،وسیله و محمل انتقال ای تجسرم صروری؛ چهرارم،
خود جریان انتقال (الدمدو .)153 :1389 ،او خاطرنشان میسازد که حقیقت ازلری را تنهرا
میتوان با سنت در معنای نخستی یکی دانست؛ چراکه سنت متکررر یعنری تجسرمهای
صوری نن حقیقت واحد تنها ابعادی از نن را منعکس میکنند (نمودار .)1

نمودار شماره  :1تلقي سنتگرایان از مفهوم سنت (براساس الدمدو)1389 ،

حكمت خالده

براساس سنتگرایی ،منشأ همه سن یکی است و بهصرورت کلری از نن تحرت عنروان
حکمت خالده یا حکمت جاودان یاد میشود« :ای حکمت ازلی که مفهروم سرنت را از
نن تفکیک نمیتوان کرد و یکی از مؤلفههای اصرلی مفهروم سرنت را تشرکیل میدهرد،
چیزی نیست مگر همان  Sophia perennisدر سنت اربی که هندوها نن را سرنتانه ذرمره
و مسلمانان الحکمه الخالده (و به فارسی جاویدان خرد) مینامنرد( ».نصرر.)157 :1385 ،
ویژگیهای حکمت خالده عبارتاند از :جهانشمولی؛ جنبه الهی داشت ؛ نگراه الهری بره
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مابعدالطبیعه (علم مقدس)؛ و کلید فهم ادیان و عوالم دینی مختلف (مهردوی و پارسرانیا،
105 :1391ر.)104
سنتگرایی و هویتجویی

بنا به اعتقاد سنتگرایان وقوع رنسانس نااز انحطاط انسان اسرت و انفکراو و انفصرال
مهمی در تاریخ بشریت به وجود نورده اسرت .برر ایر اسراس ،انسران قبرل و بعرد از
رنسانس کامالً باهم متفاوتاند .انسان متجدد ارتباطش با مرکز و مبرد مترافیزیکی عرالم
قطع شده است .درواقع ،هویت الهی و قدسی انسان و شأن ایرمادی او مهمتری ادعای
اندیشمندان سنتگراست که مربوط به عالیتری مرتبه وجود انسان یعنری روح اوسرت
(نصری .)49 :1383 ،نکته دیگر در مواجهه سنتگرایان با مدرنیته اربی توصیف نمرودن
نن بهعنوان ایر هویت شرقی و ابراز تعلقخاطر به سنتهای ایران ،هنرد و چری اسرت
(نصری . )56 :1383 ،ازننجاکه هویت متجدد ،مولود رنسانس اربی و ذاتاً اربی است؛ لذا
ابعاد بحران هویت ناشی از تجدد در کشورهای منسو به شرق وسیعترر ،تعرارض برا
مدرنیته جدیتر و احیای هویت برای ننها حیاتیتر است.
زمينههای بروز چالش در كاربست اندیشههای سنتگرا

بهطورکلی چالشهایی که سنتگرایی در عرصه کاربرد با ننها مواجره اسرت را میتروان در
پن زمینه و مفهوم اصلی دستهبندی نمود که در ادامه به ننها میپردازیم (نمودار .)2

نمودار شماره  :2زمینههای اصلي بروز چالش در اندیشههای سنتگرا
 -1زبان

یکی از مهمتری چالشها در زمینره کاربسرت سرنت ،مسرئلهی زبران اسرت .در عصرر
حاضر ،گرایش افراطی به سمت نگرش تحلیلی باعث گردیده که واژگرانی نظیرر علرم،
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فلسفه ،هنر ،عقل ،سنت و ایره ،معنای ایرمادی یا روحانی و سرشت باطنی خرود را از
دست دهند و کاربردهای دنیوی و نازل بیابند .ازای رو سرنتگرایران ترالش نمرودهانرد
داللت مرتبه فرا مادی ای واژگان را روش نموده و ریشه نامگرذاری ننهرا را در عرالم
قبل از مدرن متذکر شوند.
در مورد واژه «سنت» مشکل دوچندان است؛ زیرا تا قبل از دوره جدید ،ای واژه
به یک دوره زمانی نسبت داده نشرده برود .واژه سرنت در زبران فارسری بره علرت
استعمال های گوناگونِ نن به شردت چنردمعنایی شرده اسرت .ایر موضروع ،نروعی
ناکارنمدی و گمراه کنندگی را در ترکیباتی که با صفت سنتی سراخته مریشروند ،بره
دنبال داشته است .برای نمونه سنت در اصرطالح معمراری سرنتی ،حتری در سرطح
جامعه تخصصی معماری معنای روشنی ندارد و ظراهراً سر نت مروروثی و تراریخی
معماری از نن فهم می شود .در ای ترکیب ،مفهوم سنت و گذشته چنان درهم تنیرده
شده اند که جدایی نن ها به سادگی ممک نیست .نصرر در «معرفرت و معنویرت» بره
وجود ای مشکل در جوامع اربی اشاره نموده و می گوید « :حدود شصت یا هفتراد
سال پس از پیدایش نثاری د ارای ماهیت سنتی در جهران ارر  ،هنروز بسریاری از
محافل فهم درستی از سنت ندارند و نن را با رسم ،عادت ،الگوهای فکری موروثی
و مانند نن ،خلط میکنند» (نصر.)154 :1385 ،
عالوه بر واژه سنت ،واژههای تجدد و مدرن نیز که ارتباط با امر «نو» را به ذه مری
نورند ،بسیار گمراهکننده هستند؛ چراکه انسان ذاتاً و فطرتاً به امرر نرو گررایش دارد؛ امرا
مشاهده میشود ،واژگانی که داللت بر امر نو دارند به استخدام تفکر مادی تجدد اربری
درنمدهاند .ای امر ساختارشکنی حقایق و ارزشهای انسرانی را برا بهانره «خالقیرت» و
«نونوری» در پی داشته است که یکی از مهمتری مغالطههای موجرود اسرت (نقررهکرار،
 .)8 :1397در تفکر سنتی دینی ،نونوری به معنای ارائره تفاسریر و درو و فهمری نرو از
اصول و حقایق ثابت است ،درحالیکه امروزه به هر چیزی که نافی و طردکننده هر چیز
دیگر (حتی حقایق مطلق) باشد ،اطالق میگرردد (نقریزاده« .)83 :1385 ،پیشررفت» نیرز
واژهای مشابه است که بهسختی میتوان نن را مفهومی ایرمادی تلقی کرد.
با کمی تأمل و ریشهیابی بهخوبی ردپای تاریخ و زمان را در مباحرث فروق میتروان
حس نمود .در حقیقت بروز چالشهای فوقالذکر در عرصه زبان برا چگرونگی تحلیرل
مسئله تاریخ از دیدگاه سنتگرایان مرتبط است.
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 -2تاریخ

سنت گرایان به سیر نزولی در زمان اعتقاد دارند که در طی نن توجه انسرانها بره سرنت
کمتر شده و کمکم فراموش شده و به نقطه خاصی در زمانهی ما رسیده اسرت .چنانکره
نصر میگوید« :طی جریان رو به نزول رودخانه زمان و انکسارها و انعکاسهای حق به
نینه های متعدد تجلی عالم اکبر و عالم اصغر ،معرفت از هستی و وجد یا خلسرهای کره
مشخصه اتحاد معرفت و هستی است ،فاصله گرفته است .معرفت تقریبراً برهطور کامرل
ظاهری و قداستزدایی شده اسرت ،برهویژه در میران نن بخشهرایی از نروع بشرر کره
بهموجب فرایند تجددیابی بهکلی دگرگون شدهاند» (نصر.)35 :1385 ،
نصر در ادامه تأکید میکند که ذات معرفت همچنان از امر قدسی جداییناپذیر است
و تجلی نور الهی در وجود بشر به مدد قوه عاقله او از بی نرفته است (نصرر36 :1385 ،
و  .)37هرچند اذعان به حیات امر قدسی در تنازع سنت و تجردد ،دمیردن روح خروش
بینی به کالبد نیمهجان و بیرمق سنت محسو میشود؛ باای حال بره نظرر میرسرد در
جریان سنتگرایی یک نوع بدبینی نهفته است و همانطور که گفته شد اعتقراد بره سریر
نزولی تاریخ وجود دارد که به نقطه عطرف خاصری در تراریخ کره مقرارن زمران ظهرور
جریان سنتگرایی است ،میرسد .در ای نقطه عطف ،رویارویی سنت و تجدد به امیرد
بیرون نمدن از بحران تجدد تئوریزه میشود .سنتگرایی کل نظام تجدد را ویرانگر مری
شناسد و برای نجات بشر و بازگشت معنویت به عرصه زنردگی بشرر ،گزینره سرنت و
بازگشت به نن را مطرح میکند .گذشته از ای سؤال که انتخا سنت در فضای تجردد
چگونه انتخابی میتواند باشد ،خود عامل زمان نیز بهصورت یک مسرئله حرلناشرده در
گفتمان سنتگرایی جلوه میکند .رجوع به سنت با چنی توصیفی با رجوع بره گذشرته
()2
یکی میشود.
 -3مابعدالطبيعه

اصل اساسی سنتی بودن ،پذیرش مابعدالطبیعه است .بهعبارتدیگر ،یقری ِ مابعردالطبیعی
از لوازم سنتگرایی در مرتبره نظرری اسرت .اصرطالح مابعدالطبیعره خرود اصرطالحی
گمراهکننده است ،چراکه در روزگار معاصر در پیوند با زندگی طبیعی به شمار نمینیرد.
برخی نن را عقاید جزمی میدانند که به باورهای کهنه و اساطیری وابسته است؛ برخری
نیز به تعبیر الدمدو «نن را نوعی نفت زائد بر درخت فلسفه میانگارنرد ،محرل ارتزاقری
برای تاریکاندیشان و دوستداران حرفهای قلمبهسلمبه» ( .)204 :1389سنتگرایان برر
تمایز مابعدالطبیعه و فلسفه امروزی تأکید میکنند و مابعدالطبیعه را علم مقردس و علرم
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الهی میدانند که در تفکر امروزی به حاشیه رانده شده است .نکتهای کره معمروالً از نن
افلت میشود ای کره مابعدالطبیعره برا سرلوو معنروی پیونرد تنگراتنگی دارد و نروعی
جستوجوی عملی است (الدمردو .)219 :1389 ،ازایر رو میتروان گفرت مابعدالطبیعره
چیزی نیست که بدان نویخت یا از نن گریخت .ورای طبیعت است؛ اما از طبیعت جردا
نیست .از نظر سنتگرایان مابعدالطبیعه یکی است (نصرر .)101 :1379 ،باای حرال تلقری
انسان از نن در دوران قبل از تجدد تلقی واحدی نبوده است .مرددپور ادوار تراریخی را
در چهار صورت متمایز دستهبندی نموده است :تمدنهای دینی با اشتراو در اسرماءا
که به خدا اصالت میدهند؛ تمدنهای اساطیری که بره خردایان باطرل اصرالت دادهانرد؛
تمدنهایی بر پایه متافیزیک یونانی که اصالت را به جهان دادهاند؛ و تمدن جدید کره برا
گسست کامل از مابعدالطبیعه اصالت را بره ندمری و فکرر او داده و طرحری سره مرتبره
دورتر از حق و حقیقت را درانداخته است (مددپور ،1389 ،ج 129 :1رر .)123اتحراد سره
صورت تمدنی اول در قالب تمدنهای سنتی شاید در نگاه اول چندان مشکلزا به نظرر
نرسد؛ اما تراز حقیقی ادیان توحیدی را پوشیده نگره داشرته و بریشترر بره طررد شردن
مابعدالطبیعه انجامیده است.
 -4انسان

سنت گرایان ضم انتقاد از مظاهر جامعه متجدد ،انسان متجدد را در مقابل انسان سرنتی
قرار میدهند .بهبیاندیگر ،مرزی تاریخی میان انسان بعد از تجدد و قبل از تجدد متصور
میشوند که بههیچوجه نمیتوان نن را نادیده گرفت .در گفتمان سنتگرایی االباً انسران
بعد از تجدد ،بهعنوان انسان متجدد و انسان قبل از تجدد بهعنوان انسان سرنتی تعریرف
میشود .در توصیف تجدد گفته شده است :ار متجدد حاصل ظهور انسانی جدید برا
جهانبینی و اندیشهای جدید است؛ بهطوریکه «قداسرتزدایی از منزلرت سرنتی انسران
معلول وارونه شدن نسبتی است که انسان با خدا داشت( ».خراکی قراملکری.)140 :1391 ،
باای حال بر اساس نظریه فطررت کره شرهید مطهرری از نن تحرت عنروان «ام المسرائل
معارف اسالمی» یاد میکنند ،وجهه ثابتی در انسان وجرود دارد کره بررخالف تغییررات
زمانه ،از گزند تغییر مصون است (سوزنچی.)342 :1382 ،
طبق دیدگاه نیتا جوادی نملی ،فطرت نحوه خاص هستی انسران اسرت و انسران
حقیقتی است که در مقام علم و عمل ،با فطرت زندگی میکند .فطررت در نهراد انسران
تعبیه شده و تحمیلی نیست؛ زوالپذیر نیست هرچند ممک است تضعیف شود؛ فراگیرر
و همگانی است (جوادی نملی .)122 :1389 ،البته سنتگرایان فطرت را قبول دارند؛ اما با
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مطرح کردن انسان سنتی در مقابل انسران متجردد عمرالً گرایشهرای فطرری در انسران
متجدد را نادیده میگیرند .کاربرد اصرطالحاتی نظیرر «انسران سرنتی» نروعی تنراقر را
دربردارد .میتوان گفت ای طرز تلقی به هدف مروردنظر سرنتگرایان کمرک نمیکنرد.
نگاه تحلیلی و سوژه محور به سنت نن را زنده نمیکند .میتروان نن را شناسراند ،ولری
لزوماً منتهی به برقراری ارتباط با نن نمیشود.
نصر کامالً به ای موضوع وقوف داشته و عدم رضرایت خرود را از کراربرد اصرطالح
سنت برای تعریف «انسانیت ماقبل دوران جدید» اعالم میکند ولری درعی حرال چرارهای
جز نن نمیبیند« :کاربرد ای اصطالح و توسل به مفهوم سنت بره صرورتی کره در جهران
معاصر دیده میشود ،به یک معنا ،خود نوعی نابهنجاری است که برهموجب نابهنجراریای
که عالم متجدد م حیث هو را تشکیل میدهد ،ضرورت یافته است .زبانهرای گونراگون
پیش از دوران جدید ،از اصطالحی دقیقاً منطبق با سنت ،یعنی اصرطالحی کره قرائالن بره
منظر سنتگرایانه ،انسانیت ماقبل دوران جدید را با کمرک نن تعریرف میکننرد ،اسرتفاده
نمیکردند .استغراق انسان ماقبل دوران جدید در عالمی نفریدهی سنت عمیقتر از نن برود
که او را به تعریفی جامعتر از ای مفهوم نیاز افتد» (نصر.)152-153 :1385 ،
او برای ای که نابهنجاری واژگانی مطرحشده را کمی سامان بخشد از انسران متجردد
به انسان عاصی و از انسان سنتی (در اعلی درجه) به انسان خلیفها تعبیر و او را انسان
همه زمانها معرفی میکند.
نابهنجاری و نادقیق بودن مفهوم انسان سنتی را از زاویه دیگری نیز میتوان بررسری
نمود .نیا میتوان گفت همه انسانهایی که در جوامع سنتی زندگی میکننرد و تعلیمرات
سنت بر ننها رفته است ،اندیشه سنتی در ننها تحقق پیدا کرده است و نیرا ایر افرراد
هیچ انحرافی از سنت اصیل -اگر نن را متصل به حقیقت بگیریم -نداشتهاندن نمیتروان
برهراحتی پرذیرفت کره همره انسررانهایی کره در تمردنهای سرنتی زنردگی میکردنررد،
ویژگیهای انسان خلیفها یا انسان سنتی که نصر توصیف میکند ،دارا بوده باشرند .بره
همی ترتیب نمیتوان تمام ویژگیهای هنر در تمدنهای سنتی را بر اساس رابطه انسان
سنتی با امر قدسی تفسیر نمود.
اگر در احوال جوامع سنتی گذشته نظر افکنده شود؛ ای طور نبوده که عقل جزئری و
استداللی جایگاهی پایی تر از عقل کلی و شهودی داشته باشد ،یا ای که اکرریت افراد از
عقل کلی بهرهمند بوده باشند .چنانکه بنا بر نیات قرنن کرریم ،پیرامبران الهری در ناراز
رسالت خویش و به هنگرام ابرالپ پیرام الهری برا انکرار و تمسرخر مرردم و بهاصرطالح
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متمسکان به عقل جزئی مواجه میشوند؛ با ای استدالل که شما بشری مرل مرا هسرتید،
چه دلیلی دارد که خدا با شما سخ بگوید و با ما نگوید (ابراهیم10 :؛ بقره)118 :؛ و چرا
فرشتهای از جانب خدا بر ما نازل نمیشود (حجرر7 :؛ فرقران 7 :و  .)21ازایر رو ترسریم
مرز مشخص بی انسان سنتی و متجدد نادرست به نظر میرسد.
به کار بردن تعابیری نظیر انسان سنتی و یا هنرمند سرنتی و قررار دادن نن در مقابرل
هنرمند متجدد هرچند ممک است به جهت قائل شدن تمایز میان دوران سنت و تجردد
به لحاظ وسعت تغییرات به وجود نمده اجتنا ناپذیر به نظر رسرند ،امرا برهمرور زمران
مفهوم هنرمند سنتی را بیشازپیش از دسترس خارج میسازند .بعالوه چنی تمرایزی از
نظر اسالمی با انگاره «انسان کامل» ناسازگار است؛ چراکه انسان کامل را محاط در یرک
جو سنتی میداند .درست اسرت کره وضرعیت زمانره مرا در بحرانری بیسرابقه از نظرر
فراموشی امر قدسی به سر میبرد؛ اما ای وضعیت هیچگونه حالرت جبرری بررای بشرر
ایجاد نکرده است و انسان مرل هر زمان دیگری در طول تراریخ بایرد انتخرا گر مسریر
خود باشد .حال اگر وضعیت بشر بهگونهای توصیف شرود کره فاصرله انسران سرنتی و
متجدد بسیار عمیق فهمیده شود  -فاصلهای که در نظر قائالن بره فطررت عمرالً وجرود
ندارد -پیوندی بی سنتگرایی و گذشتهگرایی به وجود خواهد نمد.
 -5جمع سنت و تجدد

از دیدگاه سنتگرایان ،سنت و مدرنیته قابلجمع نیستند .گنون میگوید« :بهجای ترالش
برای نشتی بیهوده ،باید بیپرده اعتراف شود که هیچ رابطهای جز تعارض میران روحیره
دینی ،به معنی حقیقی کلمه و ذهنیرت متجردد نمیتوانرد وجرود داشرته باشرد:1388( ».
 .)140در مقابل دیدگاه سنتگرایان ،دیدگاه استاد مطهری قابرل اشراره اسرت کره بررای
حفظ سنت اصیل بهجای پروژه «انتقاد از تجدد و اخذ سنت» ،بره پرروژه «نقرد سرنت و
نقد تجدد و ننگاه جمع بی هر دو» معتقد اسرت (سروزنچی .)335 :1382 ،اظهرارنظر در
مورد جمعپذیری سنت و تجدد به طرز تلقی انسان از مفاهیم سنت و تجدد بازمیگرردد
و بسته به ای که چه جنبههای مختلفی از ننها در ذه اهمیت بیشتری یافته باشد ،می
توان امکان یا عدم امکان جمعپذیری را مطرح نمود .همچنری بایسرتی بره ایر مطلرب
توجه نمود که در کدام سطح و مرتبه از امکان یا عدم امکان جمعپرذیری صرحبت مری
شود .همانطور که در دیدگاه گنون بهخوبی منعکس شده است؛ سنت و تجدد مطلقاً در
سطح جهانبینی قابلجمع نیستند .از طرفی باوجود ای که نمیتوان تفاوتهرای اساسری
معرفتشناسی ،هستیشناسی و انسانشناسی در دو دیدگاه سنت و مدرنیته را نفی نمود،
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ای موضوع نیز در نوع خود چالشبرانگیز است کره اصروالً چره زمینرههایی در عرصره
نیازهای انسانی (ابعاد مادی) به شکلگیری مدرنیته منتهی شدهاند و بازیابی امرر قدسری
در دوران معاصر باید از چه مسیری عبور کند و چه واقعیتهایی را در نظر داشته باشد.
یافتههای تحقيق
چالشهای كاربست اندیشه سنتگرا در معماری

بحث جمع سنت و تجدد در عرصه معماری بهصورت چرالشهرایی در کراربرد مبرانی
سنتگرایی خود را نشان داده است.
 -1معماری سنتی ،گسست یا تداوم

یکی از نتای سایه افکندن تجدد اربی بر زنردگی جوامرع ایرر اربری ،برروز پدیرده
گسست است که باألخص در حوزه شهرسرازی و معمراری بازترا عینری دارد .ایر
موضوع بهصورت ورود معماری ناهمخوان و در برخی موارد مغایر با هویت اسرالمی
و منقطع از اصل خویش در معماری معاصر بازنمود یافته است (امینی نحور و دیگرران،
 .)135 :1400ازای رو جریان سنت گرایی در معماری خواهان تداوم و احیای معمراری
سنتی گذشته است؛ اما ازننجاکه امروزه سنت حضوری فعرال در تمرام ابعراد زنردگی
انسان ندارد ،توجه به برخی از نمودهای ظاهری نن در ابنیه گذشته و تقلید و یا تکرار
نن ها نتوانسته نقش قابلتوجه ی در زندگی انسان ایفا نماید و سنت معنوی معماری را
احیا کند .هم ی موضوع سبب گشته اسرت ترا نظریره ترداوم برا مخالفتهرای جردی
روبهرو شود .از ای دیدگاه ،هرگز نمی توان سنت را تداوم بخشید؛ چراکه شرایط بشر
امروز عوض شده است و تحقق انسران سرنتی و برهتبع نن جامعره سرنتی امکانپرذیر
نیست .باید گفت تا ننجا که منحصراً به تداوم شکلی و صوری سنت پرداختره شرود،
ای مخالفت کامالً بجاست  ،اما نباید از نظر دور داشت که پدیرده گسسرت بره قروت
خود باقی خواهد ماند.
البته سنتگرایان خود با برداشتهای شرکلی و تکهتکره از معمراری سرنتی گذشرته
موافق نیستند .ننها درصدد هستند تا از ظاهر درگذرنرد و براط اشرکال هنرر سرنتی را
دریابند و تعریف معنایی از سنت ارائه دهند .چراکه «نگاه شکلی یا صوری به سرنت بره
معنی «روش زندگی» نن را تا حد یک شیء فیزیکی تقلیل میدهد؛ درحالیکره تعریرف
معنایی از سنت نن را تا حد اصول متعالی عروج میدهد» (معماریان .)444 :1390 ،براای
حال وقتی صحبت از تداوم میشود بروز جنبههای شکلی و عملی مدنظر اسرت .بردون
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ظاهر شدن نثار عملی ،حتی بازشناسی اصول متعالی سنت نمیتواند پدیرده گسسرت را
متوقف سازد.
 -2معماری معناگرا و ارتباط ظاهر و باطن

به اعتقاد سنتگرایان ،صورتها در هنر سنتی داللت معنایی دارند کره بره ننهرا اعتبرار
روحانی میبخشد .ازای رو ننها به جزئیرات هرر سرنت مقدسری احتررام میگذارنرد و
ظواهر ادیان اصیل را از طرف خداوند و مقردس میداننرد (امامیجمعره و طرالبی:1391 ،
 .)42سؤال اصلی در ای رابطه ای است که نیا صورتها از اعتبار روحرانی و یرا شرأن
قدسی برخوردارند که به ننها اصالت میدهدن به باور سنتگرایان صرور قدسری نظیرر
کالم وحی منشأ بشری ندارند ،اما ننها ای موضوع را به نثار هنری بشرری نیرز تعمریم
میدهند .درواقع سنتگرایان به تجلی حداکرری هویت اسرالمی در نثرار گذشرته براور
دارند که دیدگاهی افراطی بوده و به نسبی بودن گرزارههرای مصرداقی بریتوجره اسرت
(نقرهکار و رئیسی.)10 :1391 ،
سنتگرایان در معناگرایی خود از ظاهر به براط حرکرت میکننرد و در حقیقرت از
تأویل و تفسیر بهره میگیرند؛ اما ای حرکت از پرایی بره براال و توصریفی فقرط ارزش
نظری و شناختی دارد و در عرصه کاربرد ،ای سیر باید از باط بهظاهر صرورت گیررد.
در ا ی رابطه ،الدمدو ضم تأکید بر نسبت الزم و ملزوم میان بعد باطنی و بعد ظراهری
اشاره میکند که تمایز میان فهم تعلیم و تحقق نن ،تمایزی اساسی است و عقل شهودی
و بینش مابعدالطبیعی ،بهخودیخود نجاتبخش نیستند و نوعی مشرارکت اراده در قروه
عاقلرره الزم اسررت ( .)223 :1389شرروان نیررز بررر ای ر مطلررب تأکیررد میکنررد کرره یقرری
مابعدالطبیعی انسان در سطح تعلیمی کفایت میکند ،اما در مرتبه معنوی کرافی نیسرت و
برای حیات نیاز به ایمان دارد (به نقل از الدمدو .)225 :1389 ،بهبیاندیگر در تفکر دینری،
نن چیزی که منشأ عمل میگردد ،ایمان است (مرددپور .)135 :1389 ،اگر در مرورد فررد،
«ایمان» تحقق تعلیمات را فراهم میکند؛ اما در مورد جامعه« ،سنت» ایر وظیفره را برر
عهده دارد .در حقیقت سنت در سطح اجتماعی متناظر ایمان در سطح فردی است.
 -3معماری امروز و كاربرد سنت

با توجه به مطالب پیشگفته در زمینه کاربست سرنت در حروزه معمراری دو نروع نگراه
قابلتفکیک خواهد بود؛ نگاه شکلی و نگاه معنایی .نگاه شکلی برای عناصرر بهکاررفتره
در معماری گذشته ،ارزش سنتی قائل است و ننچه از معماری گذشته بره یادگرار مانرده
بهعنوان گنجینهای برای زمان حال میدانرد کره برا واکاویردن جنبرههای فیزیکری ننچره
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برجایمانده ،میتوان راهی برای کاربرد و حتی تداوم یافت .صاحبان ای نگررش االبراً
با روشهای تحلیلی اربی به سراپ میراث گذشته میرونرد و سرعی میکننرد پرارهای از
اشکال معماری گذشته را که امروزه نیازی به عملکردشان نیست؛ اما نشانههایی نشنا بره
شمار میروند ،در معماری بهکارگیرند.
هرچند نگاه شکلی ازنقطهنظر حفظ معماری برومی در جهران کررتگررای امرروزی
سودمند بوده و حتی باعث پشت سر گذاشت ظاهری مسئله سنت در برخری از جوامرع
گشته است (پورمند و خزایی)60 :1384 ،؛ اما مسائل بنیادینی که در ارتباط با تجدد اربری
مورد توجه سنتگرایان و علیالخصوص گنون قرار گرفته ،بسریار عمیرقتر از نن اسرت
که با ای نگاه حلوفصل شود .در ای رابطه نصر ( )1383اشاره میکند که اولی تبراهی
که تجدد اربی در کشورهای شرقی به بار مینورد؛ همانا تباهی بهتری چیز و واالترری
جنبه سنت است که در ساحتهای معنروی و فکرری نن قرارگرفتهانرد؛ بنرابرای بررای
مخالفت با ای فرایند باید از تعالیم مرتبط با واالتری جنبه سنت نااز نمود (.)71 :1383
نگاه معنایی که در سطح باطنی در جستجوی سنت اصیل است ،بیشرتر بره محتروای
معنویِ نثار گذشته توجه دارد .ازننجاکه اثر ،تنها واسطهای برای نشکار شردن معناسرت؛
نگاه معنایی ،بیشتر به افرادی که زمینهساز تحقق نثار سنتی بودنرد (معمرار ،بهرهبرردار و
جامعه) تأکید میکند .لذا ای نگاه بدون ساختارهای الزم در امرر نمروزش و همی طرور
زمینه الزم در جامعه ،نمیتواند در سراخت نثرار معمراری نقرش مرؤثری داشرته باشرد.
بهبیاندیگر ازننجاکه تحقق نگاه معنایی در سطح کراربردی نیراز بره تحروالتی در سرطح
جامعه و فرهنگ دارد که ننها را با نگرش سنتی همساز نماید و چنی تحوالتی نیرز بره
دالیل مختلف فرصت بروز اندکی دارند؛ در عمل تحقق چنری معمراریای بسریار کرم
محتمل است .نصر ( )1381در اشاره به دشواری کاربرد سرنت در معمراری نسربت بره
سایر هنرها میگوید« :از میان همه هنرها معمراری هنرری اسرت کره همره گونره قیرود
خارجی در نن تأثیر دارند .شخصی مانند اریک گیرل میتوانرد در نتلیره خرود در لنردن
بنشیند و حروفنگاریهای التی سنتی و زیبایش را انجام دهد؛ امرا اگرر او بخواهرد ...
یک ساختمان مجلل بسازد ،به یک حامی فهیم ،به تأیید شهرداری ،قابرل حصرول برودن
انواع مواد و مصالح ،امکانات اقتصادی کافی و نظایر ای نیاز دارد که همره ای هرا ،کرار
ساخت یک ساختمان سنتی را از خلق یرک مجسرمه سرنگی یرا حروفنگراری بسریار
دشوارتر میسازد» (نصر.)68 :1381 ،
در یک دیدگاه کلیتر نصر معتقد اسرت« :هنرر سرنتی و معنروی ممکر نیسرت در
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مقیاسی کالن به وجود نید مگر ننکره خرود جامعره تبردل یابرد و صربح معنرویاش را
بازجوید» (نصر .)73 :1381 ،نکته دیگرر در رابطره برا نگراه معنرایی ،ترالش بررای فهرم
معماری گذشته با تفسیر عارفانه از نن است .علت موردتوجه قرار گرفت عرفران بررای
شناخت ای معماری نن است که سنتگرایان نمیخواهند با روشهای علرم اربری بره
سراپ شناسایی میراث سنتی بروند ،ازای رو برا اسرتفاده از عرفران شررقی سرعی دارنرد
مضامینی را بیان کنند که در معمراری و سرایر هنرهرا منعکسشرده اسرت ؛ امرا تفسریر
عارفانه از معماری باعث تسهیل ارتبراط برا معمراری گذشرته نشرده اسرت و حتری در
مواردی ارتباط با معماری گذشرته را دشروار و یرا حرداقل نن را از فهرم عمروم خرارج
میسازد .بهخصوص وقتی ای تفاسیر با نوعی افراط همراه باشرد .شروان در اشراره بره
افراطها در تفسیر که باعث نادیده گرفت قواعد ای علم میشود ،میگوید« :درمجمروع،
در ای حوزه سه نحوه یا سه مرتبه را بایرد تمییرز داد :نخسرت ،تفسریری کره بره نحرو
هماهنگ از بیان رمزی خاصی نتیجه میشود؛ دوم ،تفسیری که بیان رمزی نراهمگونی را
بر معنای تحتاللفظی تحمیل میکند ،بهطوریکه ای معنا نمیتوانرد حراکی از نن بیران
رمزی باشد؛ سوم تفسیری که ضد معنای تحتاللفظی است ،به سبب ای اندیشه که هرر
کالم خداوند ،حتی اگر منفی باشد ،تفسیری مربت را روا میدارد؛ اندیشهای که نهتنها به
نظر علمای رسمی دی  ،بلکه به نظر بسریاری از اهرل براط  ،افراطری نشرکار و نروعی
انحراف پارسایانه است» (شوان.)93-94 :1393 ،
عالوه بر ای در بررسی پیوند میان عرفان و هنر ،خطای خلط عرفان نظری و عرفان
عملی به چشم میخورد (قیومی .)176 :1389 ،عرفان نظری ویژه نخبگران و فرهیختگران
بوده و عموم مردم ازجمله هنرمندان نسبت به نن نگاه نبودهاند .در حقیقت جنبه اصرلی
تصوف ،حرکتی بوده که در تمامی اقشار جامعه ایجاد میکرده است« :تصوف راه اسرت
و راه رفت  ...تصوف مانند دی همه مردم را بره ایر راه میخوانرد ،نرهفقط عالمران و
فرهیختگان را» (قیومی .)177 :1389 ،مطالعه تاریخ اجتماعی نیز بیانگر ای است که بری
تعبیر عارف /سالک  -هنرمند در نگاه سنتگرایران برا واقعیرت زنردگی ایر هنرمنردان
تفاوت های بارزی وجود دارد و احوال هنرمندان برا بافرت فرهنرگ عمرومی حراکم برر
زندگی مردم نن دوران درهمتنیده است (معی الدینی.)292 :1399 ،
از نمونه نثاری که بر مبنای نگرش معنایی طراحی شدهانرد مریتروان بره نثرار نرادر
اردالن اشاره نمود .برای مرال مجتمع ساختمانی مرکز مطالعات مدیریت با کاربری فعلی
دانشگاه امام صادق (ع) ،یکی از مصادیق بهکارگیری اندیشه سنتگرا در معماری ایرران
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است .در ای مجموعه استفاده از برخی شکلها تنها به دلیل جایگاه نن در نظام معنرایی
تفسیری بوده است؛ بهطوریکه استفاده از فرمهای هشتضلعی و حجرههرای پیرامرونی
میانسرا (مربوط به نظام فضایی -عملکردی مدارس سنتی دوره تاریخی) انطباق چندانی
با کارکرد امروزی ندارد (رو :حجت.)12 :1394 ،
بنا بر ننچه گفته شد در ارتباط با کاربرد نگرش معنایی بره یرک نروع عرفران عملری و
حکمت عملی نیاز است .میتوان گفت که معنا به ساحت ایسرتای سرنت تعلرق دارد؛ بره
علم مقدس .نن چیزی که ناظر بر کاربرد است سراختاری اسرت کره بتروان بره کمرک نن
معانی را صورت مادی بخشید .ازای رو سعی بر ارائره تعرالیم سرنتی برهخودیخود کرافی
نیست و بایستی حکمت عملی را فرا چنگ نورد که عهدهدار بیان معنی گرردد .از دیردگاه
اسالمی و از منظر تشیع ،شیوه عملری معمرار در اتخراذ روشهرای مناسرب بررای تجلری
ایدهنلهای ذهنی در قالب صورتهای مادی تحرت عنروان «اجتهراد تخصصری»( )3طررح
گردیده است که خود مبتنی بر شناخت حقایق و اصرول ثابرت نظرری و عملری حکمرت
اسالمی بوده و امکان تجلی معانی را با توجه به مجموع شرایط زمانی و مکانی میسرر مری
سازد (نقرهکار .)27 :1397 ،لذا در معماری سنتی ساختار مشخص و هندسهای وجرود دارد
که متناسب با معنا اختیار و اجتهاد شده است .به بیان دیگر ،وظیفه معمار در دستگاه سنتی
بهصورت «سیر از حقایق الهی بره دقرایق انسرانی و یرافت مصرادیق مرادی بررای مفراهیم
معنوی» قابل تعریف است و بر ای اساس ،معماری فرایندی میان عالم معنی و عرالم مراده
است که «حقایق و مفاهیم را به محملی از جنس اندیشه -یعنی هندسه -نشانده بهصورت
مصادیق و دقایق کالبدی ،واقعیت و جسمیت میبخشد» (نمودار ( )3حجت.)181 :1391 ،

نمودار شماره  :3فرایند شکلگیری معماری در دستگاه سنتي (راست) و دستگاه مدرن (چپ)
(حجت)182 :1391 ،
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براساس ننچه گفته شد میتوان به دو نگاه شرکلی و معنرایی در کاربسرت سرنت ،نگراه
ساختاری را نیز افزود .ساختار برخالف شکل و معنا ماهیتی پویا دارد ،با معنا سرنخیت دارد؛
اما الزاماً مقدس نیست (جدول  .)1ساختار را از جهاتی میتوان به دسرتور زبران تشربیه کررد
که معانی را با کلمات و رسمالخط مرتبط میسازد .نگرش ساختاری بهجای کاربرد تکرراری
عناصر و نمادهای کالبدی به کاربرد مفاهیم پایدار سنت ارج مینهد .ای نگرش را مریتروان
نزدیک به جریان هویتگرایی بر مبنای الگوهای فضایی دانست که در بناهایی مانند سرازمان
میراث فرهنگی ،طراحی حسی امانت تالشهایی در ایر راسرتا بره چشرم میخرورد (رو:
حمزهنژاد و رادمهرر .)150 :1396 ،باای حال ساختار نمیتواند تنها معطوف به الگوهای فضرایی
گذشته باشد .ساختار همان عامل نظمبخشی است کره برا زنردگی مررتبط اسرت .سرلوو و
سبک زندگی فردی و اجتماعی ای ساختار را عمق میبخشد.
جدول شماره  :1نگرشهای مختلف در ارتباط با کاربست سنت در معماری معاصر
كاربست سنت نسبت ظاهر و باطن

نگرش شکلي

نگرش معنایي

ابزار

سیر در ظاهر با این
تکرار کالبدی؛
فرض که ظاهر خود
ایجاد پیوندهای ظاهری
متضمن باطن است

سیر از ظاهر به باطن

تأویل و تفسیر؛
کشف مفاهیم و
قدسي کردن معماری

بیان هندسي مفاهیم سنت
به کمک الگوهای
نگرش ساختاری سیر از باطن به ظاهر
هندسي؛ هندسهسازی
متناسب با شرایط روز

اهداف
سعي در تداوم بخشیدن به سنت با
استفاده از فرمها و عناصر
شناختهشده؛
بازسازی معماری گذشته
سعي در راهیابي به باطن معماری
سنتي و کشف رمز و راز آن و نیز
ایجاد ارتباط بین معماری و امر
قدسي؛
بازخواني و تأویل معماری گذشته
و استفاده از شکل و هندسه آن
سعي در بهرهمندی از ساختارهای
سنتي در زندگي امروزی با شناخت
و درک عمیق آن؛
استفاده از اصول مبنایي معماری
گذشته

چالشی که در ارتباط با کاربست نگرش ساختاری وجود دارد ،ای اسرت کره در دوره
حاضر ساختارها معموالً از سروی نظرام تجردد دیکتره میشروند .بهگونرهای کره دیردگاه
ایرسنتی تحت عنوان «زندگانی عرادی یرا روزمرره» موجره جلروه داده میشرود؛ در ایر
زندگانی فقط ننچه صرفاً بشری باشد میتواند دخالت کند و هرچه مرافوق چنری بینشری
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باشد عجیب و ایرعادی بهحسا مینید و ای وضع به بیخبری از نظام «مافوق بشرری»
و یا نفی کامل نن میانجامد (گنون .)119 :1361 ،همچنری حاکمیرت «افکرار همگرانی» در
گسترش ای دیدگاه ایرسنتی تأثیر بسزایی داشته است؛ چراکه «اندیشه مردرن نهایتراً ذیرل
افکار عمومی بیان میشرود و گریرز از همتررازی و یکسانسرازی افکرار عمرومی محرال
مینماید» (مددپور ،1389 ،ج  .)20 :2در چنی شررایطی دیردگاه مراوراءالطبیعی بره حاشریه
رانده شده و نظام تجدد همراه با الگوهای زندگی ،الگوهرای فکرری خرود را نیرز عرضره
میکند .اخذ ساختارهای ایرسنتی در وهله اول مربوط به سست شدن اراده و ایمان اسرت
و در وهله دوم مربوط به موج عملزدگی و کمیتمداری.
 -4معماری و عملزدگی

به اعتقاد گنون مشخصه دنیای جدید ار گرایش افراطری بره عمرل و کراربرد اسرت؛
درحالیکه در عالم سنت «شناخت برتر از عمل و محررو الیتحررو نن اسرت» (گنرون،
 .)61 :1388ای به ای معنی نیست که نزد تمدنهای سنتی عمل بیاهمیرت و بریارزش
بوده است؛ بلکه اهمیت نن در جایگاه واقعی خود و در مرتبه امور حادث انسانی لحاظ
میشد (گنرون .)60 :1388 ،نصرر در مرورد وضرع فکرری بیشترر مسرلمانان متجردد در
رویارویی با تجدد میگوید« :ننها جریانهای عدیدهای را کره از جهران ارر نشرئت
میگیرد و معموالً فقط مدت کوتاهی هم دوام مینورد ،زیاده از حد جردی میگیرنرد و
به هر شکل ممک میکوشند که با ننها هماهنگ شوند» (نصر.)63 :1383 ،
امروزه در معماری با الگوسرازی و تبلیرا ایر الگوهرا توسرط مجلرهها و ابزارهرای
رسانهای دیگر گرایش شدیدی به مصادیق و نمونههای جزئی وجود دارد .سرنتگرایان
نمیتوانند نمونههای عملی چندانی را که برا شررایط امرروزی سرازگاری داشرته باشرد،
معرفی کنند و بهنوعی مجبورند تا مصادیقی از گنجینره تراریخی برگزیننرد کره پاسرخی
قانعکننده نیست .ازای رو امروزه بیشازپیش بره نقرش حکیمانره و فعاالنره معمرار نیراز
است .نقشی که به مدد شناخت و پرهیز از انفعال و تقلید حاصل میشود و میتوانرد برا
کنار زدن «پردههای وابستگی بره تعلقهرای فلسرفی و سربکی» ذات معمراری اصریل و
هویتمند را نشکار سازد (حجت.)245 :1391 ،
گنون در مورد جنبه عملی مطالعه بر روی بحران دنیای متجدد از دیدگاه سنتگرایی
بهدرستی اشاره میکند که شناخت دقیق و مرؤثر ،نترای عملریِ بیحدوحسرابی بره برار
خواهد نورد .او میگوید« :نقطه شروع همهچیز بایرد شرناخت باشرد؛ [ ...زیررا بردون
شناخت نمیتوان هیچچیز واجد ارزش واقعی و یا هیچچیزی را که نشان دهد بیشرتر از
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فعالیتی سطحی و بیهوده است انجام داد» (159 :1388رر .)158از نظر نصر «شناخت همانا
رهایی است» ( .)592 :1385متأسفانه عملگرایی افراطی و شتا در دستیابی به نترای
ملموس راه بر چنی شرناختی و برهتبع نن برر رویکرردی حکیمانره میبنردد و جامعره
بیسنت طریق هنر را در دنبالهروی از ساختارهای همگانی شده و همگامی برا بیسرنتی
عالمانه ار میجوید.
نتيجهگيری

از دیدگاه سنتگرایان اثر معماری یک محصول اجتماعی و بنرابرای در بهترری حالرت
خود سنتی است .برای تحقق نن باید منظر سنتی را احیاء نمرود .سرنتگرایران مباحرث
زیادی در واژهشناسی سنتی مطرح کردهاند و سعی نمودهاند پرده از چهره واقعی تجردد
بردارند و ضدیت نن را با معنویت نشان دهند؛ اما در عرصه عمل نتوانسرتهانرد اصرالت
سنتی را که خواهان نناند مجسم سازند .علیرام تالشهای سنتگرایران در نمایانردن
باط گوهری سنت ،مابعدالطبیعه و امر قدسری همچنران برهعنوان امروری فاقرد ارزش
علمی نگریسته میشود و معماری سنتی ،معماریِ خاموش و یا در حجرا شرده عصرر
حاضر است .مسائل متعددی وجود دارند کره کراربرد مبرانی نظرری سرنتگرایری را در
حوزه معماری تحتالشعاع قرار داده است ،اما نگاه نادرست به سنت ننگونره کره رواج
پیدا کرده است و برابر گرفته شدن سنتگرایی برا گذشرتهگرایری چنرد عامرل در درون
گفتمان سنتگرایی دارد که از نن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
الف) تفکیک سنت و تجدد در نقطه مشخصی در تراریخ و اخرذ مطلرق ننچره برود
بهعنوان سنت ،همچنی ترسیم یک مرز تاریخی میان انسان سرنتی و انسران متجردد کره
ای نکته را نادیده میگیرد که مفهوم انسان هیچگاه تغییر نمیکند و انسان خرود محمرل
سنت است.
) تفکیک ظاهر و باط و براط گرایریِ افراطری بردون در نظرر گررفت سرازوکار
مناسبی میان ظاهر و باط که مفاهیم باطنی مابعدالطبیعی را برهعنوان بخشری از زنردگی
طبیعی انسان لحاظ کند .در حقیقت پرداخت به مابعدالطبیعره بره صرورتی جردا از بعرد
مادی انسان که خود بهنوعی تفکر تک ساحتی (در خرالف جهرت تفکرر ترک سراحتی
ار متجدد) منتهی میشود.
در ارتباط با کاربست مبانی سنتگرایی در معماری سه نگرش عمرده قابلشناسرایی
است :نگرش شکلی ،نگرش معنایی و نگرش ساختاری یرا ترکیبری .نگررش اول ظراهر
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معماری سنتی گذشته را موردتوجه قرار داده و از نن الهام میگیرد .هرچند سنتگرایران
بر جنبه تقدس برخی از اشکال خاص در معماری اشاره نمودهاند و برای ننهرا اصرالت
روحانی قائل شدهاند ،اما منظور ایشان تأکید بر معنای تجلییافتره در قالرب فررم اسرت.
نگرش دوم ،سیر از ظاهر به باط را در اشکال سنتی دنبال کررده و بره مردد تأویرل بره
دنبال مفاهیم و اصول است .نگرش سوم در زمینه تحقق سنت سیر از براط برهظاهر را
سرلوحه کار خویش و فطرت انسانی را راهبر اصلی خویش قرار میدهد (نمودار .)4
تحقق سنت در معماری نیازمند احیای منظر سنتی در جامعه اسرت .چراکره سرنت در
جامعه بهمرابه ایمان در فرد سبب عمل و تحرو میشرود .وابسرتگی معمراری بره جامعره
ازیکطرف و اشاعه افکار همگانی و تروی دیدگاههای ایرسنتی و عملگرایی افراطری از
طرف دیگر از تحقق معماریای اصیل و حکیمانه نظیر معماری سنتی جلوگیری میکند.
سنت بهواسطه نیروی زاینده میتواند گذشته و نینده را جمع کند .نیاز نیست احیای
منظر سنتی حتماً با سازوکارهایی نظیر مشر صوفیگری که امکران بازگشرت بره ننهرا
میسر نیست ،عملی شود .در حقیقت جاری ساخت سرنت در ر هرای حیرات جامعره
نیازمند بازگشت به هیچ دوره تاریخی نیست؛ بلکه نیاز بره احیرای جهرانبینری الهری و
بازگشت به فطرت الهی انسان دارد.

نمودار شماره  :4نگرش ساختاری در کاربست سنت
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یادداشتها
 -1میتوان گفت در ار مباحث سنتگرایان تنها از منظر بحران معنویت یرا هویرت قدسری
حائز اهمیت است؛ اما در ایران ،تجدد همه جنبههای هرویتی را درهرم نوردیرده و بحرران
هویت گستردهتر بوده که ایر موضروع موجرب اهمیرت دوچنردان اندیشرههای سرنتگرا
گردیده است.
 -2البته بازگشت به گذشته فینفسه مذموم نیست .منظور از گذشتهگرایی در ایر مقالره کهنره
پرستی ،ماندن و توقف و درجا زدن در گذشته است .درواقع بازگشت بره اصرل و هویرت
اصیل امری الزم است .حتی با توجه به نموزههای قرننی و اسالمی ،نروع هسرتی انسران را
میتوان «هستی رجوع یابنده» دانست.
 -3در نظریه «نسبت اسالم با مراحل پنجگانه در فرایندهای انسانی» ،شریوه عملری و اجتهرادی
انسان (معمار) تشریح شده است (رو :نقرهکار27 :1397 ،ر.)17
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قیومی بیدهندی ،مهرداد ()1389؛ «بازنگری در رابطه میان هنر و عرفان اسالمی برر مبنرای شرواهد تراریخی»،
تاریخ و تمدن اسممي ،ش  ،12صص 194ر.175
گنون ،رنه ()1361؛ سیطره کمیت و عمئم آخر زمان ،مترجم :علیمحمد کاردان ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
)1388( ----؛ بحران دنیای متجدد ،مترجم :حس عزیزی ،چا دوم ،تهران :حکمت.لگنهاوزن ،محمد ()1386؛ «چرا سنتگرا نیستم» ،مترجم :منصور نصیری ،خردنامه همشهری ،ش  ،15صص 17ر.14
مددپور ،محمد ()1389؛ خودآگاهي تاریخي ،ج  1و ج  .2چا چهارم ،تهران :مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.
معماریان ،االمحسی ()1390؛ سیری در مباني نظری معماری ،چا پنجم ،تهران :سروش دانش.
معی الدینی ،محمد ()1399؛ «نقد مفهوم سالک /عارف ر هنرمند از دیدگاه سرنتگرایان برر اسراس مطالعرات
تاریخ اجتماعی» ،تحقیقات تاریخ اجتماعي ،س  ،10ش  ،1صص 295ر.275
منصوری ،سیدامیر؛ تیموری ،محمود ()1392؛ نقد نرای سنتگرایان معاصر در زمینه هنر و معمراری اسرالمی
با تکیه بر مفهوم سنت در تعریف معماری اسالمی ،فیروزه اسمم ،س  ،1ش  ،1صص 68ر.53
مهدوی ،منصور؛ پارسانیا ،حمید ()1391؛ «ارزیابی حکمت خالده» ،معرفت فلسفي ،س  ،9ش  ،3صص 124ر.101
نصر ،سیدحسی ()1379؛ انسان طبیعت ،مترجم :عبدالرحیم گواهی ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
)1381( ----؛ «سنت ،هنر ،معنویت» ،مترجم :امیر مازیار ،سروش اندیشه ،س  ،1ش  ،2صص 73ر.58)1383( ----؛ اسمم و تنگناهای انسان متجدد ،مترجم :انشاءا رحمتی ،تهران :دفتر پژوهش و نشر سهروردی.)1385( ----؛ معرفت و معنویت (چا سوم) ،مترجم :انشاءا رحمتی ،تهران :دفتر پژوهش و نشر سهروردی.نصری ،قدیر ()1383؛ «هویت قدسی :تأملی در رهیافت هویتشناختی سیدحسی نصر» ،مطالعات ملاي ،س
 ،5ش  ،2صص 62ر.43
نقرهکار ،عبدالحمید ()1397؛ پنج رساله در حکمت هنر ،معماری و شهرسازی اسممي ،قرزوی  :انتشرارات
جهاد دانشگاهی.
نقرهکار ،عبدالحمید؛ رئیسی ،محمدمنان ()1391؛ «تحققپذیری هویت اسالمی در نثرار معمراری» ،مطالعاات
شهر ایراني اسممي ،دوره  ،2ش  ،7صص 12ر.5
نقیزاده ،محمد ()1385؛ شهرسازی و معماری اسممي (مباني نظری) ،اصفهان :راهیان.
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