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بررسی هویت معنوی مبتنی بر صفات در طراحی
*
محصول
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 .1کارشناس ارشد طراحی صنعتی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
 .2استادیار دانشکدة طراحی صنعتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3استادیار دانشکدة طراحی صنعتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله93/2/20 :؛ تاریخ پذیرش نهایی)94/8/20 :

چکیده
بشــر بــر اســاس فطــرت الهــی خــود ،قابلیــت درک معنویــت و حضــور خداونــدی را در تعامالتــش دارد .نیــاز انســان بــه
پــرورش معنــوی ،انکارناپذیــر اســت؛ امــا تاکنــون در طراحــی صنعتــی و مطالعــات پیرامــون آن ،بهقــدر کافــی بــه ایــن
نیــاز فطــری توجــه نشــده اســت .در پژوهــش حاضــر ،طراحــی محصــول بــر اســاس ایــن خصیصــۀ کاربــران بررســی شــده
اســت .هــدف ایــن مقالــه ،شــناخت عوامــل مؤثــر بــر ایجــاد هویــت معنــوی محصــول و احساســات معنــوی کاربــران اســت
تــا بتــوان راهــکاری را جس ـتوجو کــرد کــه هدایتگــر طراحــان در ایــن مســیر باشــد .ایــن پژوهــش نظــری ،بــر مبنــای
فراینــد برایــان الوســون شــکل یافتــه و بــه دنبــال آن ،مطالعــات کتابخانــهای و میدانــی بــر اســاس مراحــل ســهگانۀ
بررســی ،تلفیــق ،ارزیابــی و تعاملشــان بــا یکدیگــر انجــام شــدهاســت .ســاختار پژوهــش بــر اســاس گروهــی از واژگان بنــا
شــده اســت .ایــن واژگان کــه بیانکننــدۀ مشــخصههای عملکــردی ،ســمبلیک و اســتتیکی محصوالتانــد ،از دو مســیر
بــه دســت آمدهانــد :گــروه اول ،بــا مــروری بــر مطالعــات در زمینــۀ هنــر و معنویــت ،بهویــژه هنــر اســامی و گــروه دیگــر،
بــا مراجعـهای ســاختاریافته بــه صفــات خداونــد در منبــع مکتــوب و بینقــص معنویــت ،یعنــی قــرآن کریــم .کلیــدواژگان
و صفــات مذکــور بــا تحلیلهــای کیفــی و محتوایــی غربــال شــدند .در نتیجــه ،فهرســتی نهایــی از کلیــدواژگان بــه دســت
آمــد کــه طراحــی محصــوالت بــر اســاس آنهــا ،ممکــن اســت بــر تجلــی هویــت معنــوی در فراینــد اســتفاده کاربــران و
بهویــژه اســتفادهکنندگان ایرانــی مؤثــر واقــع شــود.

واژگان کلیدی

صفات خداوند ،طراحی محصول ،قرآن کریم ،هویت معنوی.
*بخشی از این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد نگارندۀ اول با عنوان «طراحی مبلمان شبستان مسجد امام خمینی (ره) با تأکید بر معنویت
فضا (طراحی موردی :منبر مسجد و صندلی نماز) » است که در سال  1391در دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجامشده است.
**نویسندۀ مسئول :تلفن ،09124921427 :نمابر.E-mail: tb.beheshti@gmail.com ،021-36258252 :
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مقدمه

طراحــی و تولیــد ،پــس از گذرانــدن دورۀ مدرنیســم کــه فقــط بــه
جنبــۀ عملکــردی محصــول توجــه میکــرد ،وارد دورۀ پســتمدرن
شــد و از اواخــر قــرن بیســتم ،نیازهــای اجتماعــی ،عاطفــی و روانــی
انســانها نیــز در طراحــی محصــوالت جایــگاه ویــژهای یافتنــد .از
آن پــس ،بســیاری از طراحــان بــه روشهــای مختلــف ،بــرای رعایــت
جنبههــای انســانی و اخالقــی در طراحــی محصــوالت تــاش
کردهانــد .رویکردهــای جدیــدی کــه در طراحــی صنعتــی شــکوفا
شــدهاند ،بهخوبــی بیانگــر گرایشهــای انســانی و اخالقــی طراحــان
و احســاس مســئولیت آنهــا نســبتبه مســائل اجتماعــی اســت
(هســکت.)225-229 :1390 ،
واژۀ «هویــت»  1از مفاهیمــی اســت کــه بهتدریــج وارد تخصــص
طراحــی شــده اســت (هســکت)155 :1390 ،؛ امــا آنچــه تاکنــون در
طراحــی محصــوالت کمتــر بــه آن پرداختــه شــده و حلقــۀ مفقــوده
اســت ،طراحــی بــر اســاس هویــت معنــوی اســت .بــا اینکــه فطــرت
الهــی در وجــود انســان و گرایــش او بــه معنویــت ،بُعــدی بااهمیــت
از وجــود انســان اســت ،اگــر طراحــی بخواهــد محصولــی را مبتنــی
بــر هویــت معنــوی طراحــی کنــد یــا بــا یــک محصــول ،مضمونــی
الهــی را منتقــل کنــد یــا محصولــی بــر ایــن اســاس ارزیابــی شــود،
روشهــای مناســب و منابــع در دســترس او بســیار محــدود خواهنــد
بــود .معنویــت ،یکــی از مســائل پیچیــده و عمیــق زندگــی بشــر
اســت کــه پرداختــن بــه آن مســتلزم مطالعــات فــراوان و چندجانبــه
اســت .امــا ،فطریبــودن نیــاز بــه معنویــت ،انســان را بــر آن مـیدارد

 .1روش تحقیق

از آنجــا کــه فراینــد طراحــی بهعنــوان فراینــد و روش در تحقیــق
نظــری کاربــرد دارد ( ،)Evbuomwan et al, 1996: 301مــدل
برایــان الوســون 2کــه در کتــاب طراحــان چگونــه میاندیشــند،
گــزارش شــده اســت ،بهعنــوان مبنــای ســاختار نظــری ایــن
پژوهــش انتخــابشــده اســت .در ایــن مســیر ،پژوهــش مبتنــی
بــر حرکــت از طــرح یــک ســؤال پژوهشــی ،جس ـتوجو و نظــم در

کــه بــرای ورود ایــن مفهــوم بــه ابعــاد مختلــف زندگــی گام بــردارد.
او در ایــن مســیر ناگزیــر اســت کــه مفاهیــم ناملموســی را در قالــب
مفاهیــم یــا واژگان ملمــوس و عینــی بگنجانــد؛ همانطــور کــه
پیــش از ایــن نیــز دربــارة مفاهیمــی ذهنــی همچــون «زیبایــی» و
«هنــر» و نظیــر آن ،مطالعــات و کاوشهــای فراوانــی بــا رویکردهــای
متفــاوت انجــام شــده اســت .بهعنــوان مثــال ،بــرای مفهــوم زیبایــی
و درک بهتــر آن ،در مکاتــب و دورههــای گوناگــون و بــا دیدگاههــای
متفــاوت ،تعاریــف ،دســتورالعملها و حتــی فرمولهایــی در قالــب
واژگان ارائــه شــده اســت.
پژوهــش حاضــر بهعنــوان گامــی کوچــک از مســیری عمیــق،
ســعی دارد هویــت معنــوی را در طراحــی محصــوالت بررســی و
چگونگــی تجلــی ایــن مفهــوم در اشــیا را تجربــه کنــد .بــا توجــه بــه
نتایــج مطالعــات در زمینــۀ موضــوع پژوهــش ،فرضیــۀ اولیــه شــکل
گرفــت .بــر ایــن اســاس ،فــرض بــر ایــن اســت کــه وجــود صفاتــی
از صفــات خداونــد در محصــول میتوانــد بــه آن هویــت الهــی و
معنــوی ببخشــد و ایــن هویــت معنــوی بــرای کاربــران نیــز تداعــی
خواهــد شــد .هــدف از ایــن پژوهــش ،شــناخت عوامــل مؤثــر بــر
ایجــاد هویــت معنــوی محصــول و احساســات معنــوی در کاربــران،
در راســتای ارتقــای کیفــی طراحــی محصــول اســت تــا شــاخصی
را جســتوجو کنــد کــه شــاید طراحــان را در ایــن مســیر هدایــت
نمایــد.

اطالعــات موجــود ،بهســوی تــاش بــرای حرکــت بــه جلــو و یافتــن
پاســخ نظــری بــا پایانــی ارزشیابیشــده انجــام پذیرفتــه اســت .ایــن
پژوهــش در عمــل ،مبتنــی بــر تعامــل ســه مرحلــۀ بررســی ،تلفیــق و
ارزیابــی 3پیگیــری شــده اســت .مطالعــات و فعالیتهــای انجامشــده
ذیــل هریــک از مراحــل س ـهگانۀ فــوق و روابــط متقابــل آنهــا بــا
یکدیگــر در نمــودار  1مشــخص شــده اســت.

نمودار  .1فرایند مطالعات تئوری در پژوهش
حاضر بر اساس مدل الوسون
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مطالعــات در مراحــل بررســی و تلفیــق بهصــورت اســنادی و در
مرحلــۀ ارزیابــی بهصــورت میدانــی و ارزیابــی تطبیقــی انجــام گرفتــه
اســت .ایــن پژوهــش کــه میتــوان آن را در دســتۀ پژوهشــهای
توصیفــی– تحلیلــی مطــرح کــرد ،از کلیــدواژگان و آنالیــز خوشـهای
آنهــا بهعنــوان ابــزاری بــرای مطالعــه بهــره جســته اســت.
 .2شناخت هویت
هویــت بــه معنــای تشــخص ،هســتی ،وجــود و آنچــه موجــب
شناســایی شــخص باشــد ،همچــون شــخصیت یــا کیفیــت،
بیانکننــدۀ ویژگیهــا و صفــات هــر فــرد یــا پدیــدهای اســت.
هویــت وابســته الجــرم هــر چیــزی اســت کــه وجــود دارد (حجــت،
 .)57 :1384بایــد توجــه داشــت تعریــف واژة «هویــت» در مکاتــب
مختلــف ،متفــاوت اســت .نظریهپــردازان مختلــف شــرقی و غربــی،
بــا دیدگاههــا و رویکردهــای متفاوتــی بــه ایــن واژه پرداختهانــد و
بــا توجــه بــه عوامــل زیربنایــی آن مکاتــب ،بــه تعاریــف مختلفــی نیــز
دســت یافتهانــد (بمانیــان و دیگــران.)41-42 :1389 ،
هویــت یعنــی «آنچــه چیــزی هســت» و طراحــی یعنــی «آنچــه
میخواهــد چیــزی باشــد» (.)Borja de Mozota, 2003: 155
در پــس تعاریــف کلــی کــه بــرای هویــت مطــرح میشــود ،هویــت
بــرای طراحــی و محصــوالت نیــز جایــگاه خــاص خــود را مییابــد.
بــا وجــود گوناگونــی تعاریــف میتــوان بــه ایــن توافــق رســید کــه
هویــت هــر شـیء محیــط و محــاط صفــات و مشــخصههای ملمــوس
و خصوصـاً بصــری آن شــیء اســت .تنهــا یــک مواجهــۀ بصــری کوتــاه
و گــذرا بهصــورت مســتقیم یــا حتــی از طریــق یــک تصویــر ،کافــی
اســت تــا بتــوان شــیئی را شناســایی و اطالعــات و پیامهــای همــراه
آن را دریافــت کــرد .در واقــع «هویــت یــک شــیء ،عملکــردی
هماننــد عالئــم و نشــانههایی دارد کــه تجســمها و تصــورات و
شــناخت ذهنــی و اکتســابی انســان را در مــورد آن شــیء در ذهــن
بیننــده بیــدار میکنــد» (ندایــی فــرد.)93 ،1386،
هویــت هــر محصــول بــا دیــدگاه مخاطــب نیــز ارتبــاط زیــادی
دارد؛ چراکــه مــردم دیدگاههــای متفاوتــی از هــر محصــول دارنــد.
ایــن تفاوتهــا بــه دلیــل تفــاوت در ارزشهــا ،تجــارب ،زمینههــا،
آرزوهــا و ...بــه وجــود میآینــد و ایــن بــر رفتــار و واکنــش آنهــا
نســبتبه محصــول نیــز تأثیــر میگــذارد (.)Bernstein,1980
همچنیــن آنهــا از محصــوالت بــرای برقــراری ارتبــاط بــا هویتشــان،
وضعیــت و اعضــای گروههــای اجتماعــی مختلــف اســتفاده میکننــد
( .)Govers, 2004: 22همانطــور کــه در تعاریــف هویــت
مشــاهده شــد ،ویژگیهــا و صفــات هــر چیــز در همــۀ جنبههــا
اســاس هویــت و وجــود آن هســتند.
 .2. 1هویت معنوی
بــا وجــود گســتردگی کــه در تعاریــف واژۀ هویــت وجــود دارد ،بــرای
آن انــواع متفاوتــی نیــز بررســی و تعریــف شــده اســت :بهعنــوان
مثــال ،هویــت اجتماعــی (جنکینــز ،)1381 ،هویــت ملــی و هویــت
فرهنگــی (ســتاری ،)95 :1380 ،هویــت قومــی (الطایــی ،بیتــا)،
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هویــت شــخصی (گیدنــز )1378 ،و هویــت دینــی (رزاقــی ،بیتــا)،
از انــواع هویــت بــه شــمار میآینــد کــه در ســطوح و زمینههــای
مختلــف مطالعــه میشــوند .در خــال ایــن دســتهبندیها ،هویــت
معنــوی نیــز از جایــگاه خاصــی برخــوردار اســت؛ چراکــه معنویــت در
ســیر تاریــخ بشــر ،همــواره مســئلهای بحثبرانگیــز و جالبتوجــه
بــوده اســت.
«هویــت معنــوی چیــزی جــز تجلــی آن بــاور ماورایــی کــه
ماهیــت رفتــاری و بینشــی افــراد را شــکل و فرمــی خدایــی میدهــد،
نیســت .بــاوری کــه تنهــا در ســایۀ ایمــان بــه غیــب و غنــای روحــی
افــرادی حاصــل میشــود کــه بــر ایــن باورنــد :زیســتن ،مــردن و
آن یگانــه آفریــدگاری اســت کــه بازگشــت همــه
تمامــی اعمالشــان از ِ
بــه ســوی اوســت» (بمانیــان و دیگــران .)44 :1389 ،پــس هویــت
معنــوی بــا بــاور انســان درآمیختــه و میتــوان گفــت زمانــی یــک
محصــول دارای هویــت معنــوی اســت کــه انســان در تعامــل بــا آن،
بــه یــاد حضــور خداونــد بیفتــد و احســاس معنــوی در او بیــدار شــود.
در مکاتــب گوناگــون معمــاری و بهخصــوص معمــاری ســنتی-
اســامی ،تالشهــای زیــادی بــرای ایجــاد هویــت معنــوی در طــرح
و متقابــ ً
ا ایجــاد احســاس معنــوی در مخاطــب و درک حضــور
4
خداونــدی انجــام شــده اســت .بهعنــوان مثــال پــوپ در توصیــف
مســجد شــیخ لطــفاهلل میگویــد« :هیــچ کــس قــادر نیســت بــا
حالتــی هوشــیار یــا متفکــر وارد ایــن مســجد شــود؛ بــی آنکــه تــکان
و احساســی ناشــی از رســیدن بــه حضــور ،بــه وی دســت ندهــد .ایــن
بنــا بــه دلیــل همــۀ برازندگیهــا و کمالــش فاقــد ضعــف اســت»
(پــوپ .)219 :1373،امــا ایــن عقیــده و توصیفهــای مشــابه آن،
بــا مخالفتهایــی نیــز روبهروســت؛ بنابرایــن ،ایــن پژوهــش بــا
رویکــردی متفــاوت بــه هویــت معنــوی محصــوالت پرداخته اســت .از
آنجــا کــه در تعریــف واژۀ هویــت ،ویژگیهــا و صفــات هــر محصــول
در کنــار یکدیگــر ،بهوجودآورنــدۀ هویــت کلــی آن محصــول معرفــی
میشــوند ،شــالودۀ ایــن پژوهــش بــر اســاس صفــات و کلیدواژگانــی
شــکل گرفتــهاســت کــه بیانکننــدۀ آنهاســت.
 .2. 2تجلی هویت معنوی
واژۀ «تجلــی» دارای معانــی پیچیــدهای در زمینــۀ عرفــان و ســلوک
اســت .در هنــر اســامی هــم مباحــث گســتردهای راجــع بــه آن
صــورت گرفتــه اســت؛ تجلــی بــر اســاس لغتنامــۀ دهخــدا ،بــه
معنــای ظاهــر و منکشــف شــدن اســت (دهخــدا)43 :1373 ،
و در فرهنــگ معیــن بــه معنــای نمایانشــدن و هویدایــی آمــده
اســت (معیــن .)764 :1388 ،بنــا بــر عرفــان اســامی ،هــر تجلــی
و ظهــوری ،نــزول و حجابــی اســت بــر یــک معنــا و در عیــن حــال،
خــود واســطهای اســت بــرای درک آن .درواقــع تجلــی ،انســان را بــه
عالمــی فراتــر از عالــم صورتهــا میخوانــد کــه خداونــد در آن
حضــوری آیینــهوار دارد (صــدری.)71 :1387 ،
در پژوهــش حاضــر ،مــراد از تجلــی هویــت معنــوی محصــوالت،
ایجــاد درک حضــور خداونــدی بــرای اســتفادهکننده و گرایــش
هرچــه بیشــتر بــه ســوی عبودیــت و بــردن حظ معنــوی از آن اســت.
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 .3پیشینۀ جایگاه صفات در مطالعات طراحی محصول
برخــی روشهــا و شــاخصهایی کــه تاکنــون بــرای طراحــی
محصــوالت بــا رویکردهــای متفــاوت و ارزیابــی آنهــا بــه وجــود
آمدهانــد و بــر محــور کلیدواژههــا و دریافــت مخاطــب و طــراح
از آنهــا شــکل گرفتهانــد ،بررســی میشــوند .درواقــع ،اینگونــه
پژوهشهــا نشــان دادهانــد کــه کلیدواژههــا و صفاتــی کــه در
قالــب آنهــا بیــان میشــوند ،روش مناســبی بــرای انتقــال خواســتۀ
مخاطــب بــه طــراح اســت؛ بهویــژه خواســتههای احساســی
اســتفادهکنندگان کــه بهراحتــی نمیتــوان آن را اندازهگیــری و
بررســی کــرد ،بــا شــاخصهای واژگان بهخوبــی قابــل تحلیــل و
بررســی اســت.
پژوهشــی بــر اســاس صفــات ،بــرای ارائــۀ یــک شــاخص در
زمینــۀ «شــخصیت محصــوالت» ( )Govers, 2004و مــوردی
دیگــر بــا عنــوان «بررســی ابعــاد ارزیابــی زیباییشناســی بصــری
وبســایتها» (،)Laviea & Tractinsky, 2004: 269–298
نمونههــای خوبــی از ایــن دســت اســت .دو نمونــۀ مذکــور ،بــا
بهرهگیــری از قابلیــت انتقــال احساســات توســط واژگان بــا
بهرهگیــری از روشهــای توســعۀ شــاخص 5بــه شــاخصهایی
درخــور توجــه در حیطــۀ موضــوع خــود دســت یافتهانــد.
روش مهندســی کانســی 6نیــز یکــی از روشهایــی اســت کــه
کلیــدواژگان در آن بهعنــوان ابــزاری بــرای اندازهگیــری احساســات
اســتفاده شــدهاســت .مهندســی کانســی ،عمومــاً توســط واژگان و
تأثیــرات واژگان روی احساســات و ذهنیــات فــرد ارزیابــی میشــود.
تنهــا ابــزار استفادهشــده در مهندســی کانســی واژگان نیســتند؛ ولــی
واژگان یکــی از ابزارهــای رایــج در ایــن روش محســوب میشــوند
(.)Girimseath, 2005

 .4هنر اسالمی و هویت معنوی
دربــارۀ خصوصیــات هنــر اســامی و جایــگاه معنویــت در ایــن آثــار
هنــری ،مطالعــات فراوانــی انجــام شــده و دیدگاههــای متفاوتــی
بــه وجــود آمــدهاســت .مطالعــۀ ایــن نظریــات گوناگــون از الزامــات
پژوهــش حاضــر اســت .در ادامــه ،دیــدگاه ســه گــروه از صاحبنظــران
حــوزۀ هنــر اســامی ،یعنــی ســنتگرایان ،تاریخینگرهــا و
اندیشــمندان دینــی راجــع بــه هنــر و معنویــت بررســی میشــود و
بــه مطالعــات تجربــی بــا محوریــت ایــن موضــوع مراجعــه میشــود.
 . 1 . 4دیدگاه سنتگرایان
یکــی از دیدگاههایــی کــه در مطالعــۀ آثــار هنــری وجــود دارد،
نگــرش برخاســته از آرای ســنتگرایان اســت .آنهــا بــرای هنــر
ســنتی ،منبــع الهــام ماورایــی قائلانــد (اشــکال و رنگهــای عالــم
مثــال در آثــار هنرمنــدان ســنتی متجلــی میشــود) .بــه عقیــدۀ
آنهــا ،هنرهــای ســنتی ازجملــه هنــر اســامی ،بــا زبانــی رمــزی و
غیرطبیعتگــرا ،نقــش معرفتشناســانه و شــهودی بــرای هنرمنــد
و مخاطــب ایفــا میکنــد (فغفــوری .)43-47 :1387 ،بهعنــوان
مثــال ،بــه عقیــدۀ آنهــا در معمــاری اســامی ،هنرمنــد مســجد را

بــا طرحهــای گیاهــی غیرناتورالیســتی ،خطــوط بنــا و طاقهــا
بهمثابــه بهشــت طــرح میکنــد .رواقهــای هــر مســجد ،حرکــت
فضــا را مســدود میکنــد و انســان را بــه آرامــش و ســکون دعــوت
میکنــد .کلمــة «روق» یــا «رواق» در عربــی تقریبــاً بــا زیبایــی
و موزونبــودن و پاکــی متــرادف اســت (بورکهــارت.)71 :1376 ،
کتیبههــای منقــش قرآنــی کــه بــر روی دیــوار محــراب یــا اطــراف آن
قــرار گرفتــه ،شــخص مؤمــن را نهتنهــا بــه یــاد معنــای کلمــات قــرآن
میانــدازد ،او را متوجــه وزن و اشــکال و صــور روحانــی آن و فیضــان
بــا جــال و قــدرت وحــی الهــی نیــز میکنــد .محــراب بــا ایــن
تزییــن و نورپــردازی و مهمتــر از آن ،انعــکاس صــدای امــام جماعــت،
یــادآور آیــۀ نــور اســت (بورکهــارت .)7 :1346 ،آنهــا بــرای هندســۀ
اســامی (بورکهــارت )75 :1376 ،و حتــی زمینههــای غیردینــی
و تمامــی شــئون زندگــی (مددپــور )246 :1384 ،ماننــد لبــاس
اســامی (بورکهــارت )73 :1376 ،و مینیاتــور ایرانــی (بورکهــارت،
 )48 :1376نیــز هویتــی معنــوی قائلانــد .بنــا بــر نظــر آنهــا ،فقــط
کســی میتوانــد روح دینــی در هنــر ایجــاد کنــد کــه آن روح را
درک کــرده باشــد و ایــن امــر امکانپذیــر نیســت؛ مگــر بــا اشــکال و
صــوری کــه ایــن روح را متجلــی میســازد و زاییــدۀ ایــن روح اســت
(نصــر.)39 :1373،
آرش شــیرین بــاب در پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد خــود ،در
جســتوجوی راهــی بــرای تجلــی هویــت معنــوی توســط یــک
محصــول بــه دیــدگاه مخاطــب رجــوع میکنــد و بیــان میکنــد
دیــدی کــه مخاطــب بــه اثــر هنــری دارد ،بــا نــوع نگاهــش بــه دنیــا و
پیشــینۀ مذهبــی او ارتبــاط تنگاتنگــی دارد .او در ادامــه بــا طرفداری
از هنــر ســنتی و دیــدگاه ســنتگرایان ،عناصــر و خصوصیــات هنــر
اســامی را بررســی کــردهاســت و وجــود آنهــا را در محصــول
بــرای جامعــۀ شــیعۀ ایــران ،تجلیبخــش معنویــت میدانــد .او بــا
مطالعــۀ منابــع گوناگــون ،ایــن خصوصیــات را اینگونــه دســتهبندی
کردهاســت :توحیدمحــوری ،تجــرد و انتزاعگرایــی ،حضــور هنــر و
زیبایــی قدســی در همــة اشــیای روزمــره ،تزییــن ،ذکــر الهــی و
بهشــتگونگی (شــیرین بــاب .)66 :1386 ،همچنیــن وی عناصــر
بیــان هنــر اســامی را نقــوش هندســی ،نقــوش گیاهــی ،نقــوش
مربــوط بــه حیوانــات و پرنــدگان ،خــط و نوشــتار و رنــگ ونــور بیــان
میکنــد کــه هنرمنــد بــا اســتفاده از آنهــا ،مضامیــن معنــوی و
حضــور الهــی را یــادآور میشــود (شــیرین بــاب)47-53 :1386 ،
و همیــن مســیر را بــرای طراحــی یــک وضوخانــۀ تجلیبخــش امــر
قدســی در پیــش میگیــرد.
 . 2. 4دیدگاه تاریخینگرها
تاریخینگرهــا دیــدگاه متفاوتــی راجــع بــه هنــر اســامی بیــان
میکننــد؛ بنــا بــر عقیــدۀ آنهــا« ،هنــر اســامی ،از تصــادم پیچیــده
یــک اخــاق جدیــد بــا فرهنگهــای بالــغ جهــان و میــراث بصــری
غنــی آنهــا مایــه میگیــرد» (گرابــار )324 :1384 ،و «دلیلــی
مبنــی بــر اینکــه نمادهــا و نشــانههای بصــری آن در هــر زمانــی
راهــی مقبــول بــرای تشــخیص کارکــرد بــوده یــا در خدمــت تعریــف
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هدفــی خــاص باشــد ،وجــود نــدارد؛ مگــر دو مــورد اســتثنایی منبــر
و کعبــه» (گرابــار .)13 :1386 ،البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه
هیــچ نمــاد و نشــانهای از آن مســلمانان وجــود نــدارد ،بلکــه ایــن
نمادهــا و نشــانهها بیشــتر یادبــود انســانها و رویدادهاســت تــا
اشــکال ُمــد ِرک بصــری و هــر ناظــر و اســتفادهکنندهای بــا توجــه
بــه زمــان خــود بــه تنهایــی دربــارة معنــای نمادیــن هــر خالقیــت
هنــری تصمیــم میگیــرد» (گرابــار.)1386:18 ،
 . 3. 4دیــدگاه اندیشــمندان دینــی راجــع بــه هنــر و
معنویــت
بســیاری از متفکــران اســامی در اعصــار گوناگــون بــا دیــدگاه
دینــی بــه مقولــۀ هنــر و ارتبــاط آن بــا معنویــت پرداختهانــد .از
آن جملــه میتــوان بــه متفکرینــی چــون آیــتاهلل خمینــی(ره)،
اســتاد مرتضــی مطهــری و عالمــه جعفــری اشــاره کــرد .آنهــا در
نظریاتشــان بــه مفاهیمــی واال چــون عدالــت اجتماعــی (خمینــی،
 ،)30 :1369زیبایــی معقــول (جعفــری )65 :1361 ،هدایتگــری و
تربیــت معنــوی (مطهــری ،)225 :1368 ،در ورای زیبایــی ظاهــری
هنــر دینــی و بهویــژه هنــر اســامی اشــاره کردهانــد.
در اینجــا بــرای نمونــه بــه یکــی از ایــن دســت مطالعــات اشــاره
میشــود کــه بهطــور مســتقیم بــا موضــوع پژوهــش حاضــر مرتبــط
اســت .حجــتاالسالم میرحســین عالمــه در مقالـهای تحــت عنــوان
«شناختشناســی هنــر در نگــرش قرآنــی» ،خصوصیــات هنــر
قرآنــی را برگرفتــه از خصوصیــات هنــر الهــی مطــرح میکنــد .او
ایــن مشــخصههای برخاســته از متــن قــرآن را بــا اشــاره مســتقیم
بــه عبــارات و آیــات قرآنــی مرتبــط در  12مــورد بررســی کــرده
اســت .1 :خداونــد در آن تجلــی دارد؛  .2بــه چیــزی فراتــر از احســاس
و عاطفــه اشــاره میکنــد؛  .3بــه «حــق» و وصــول بــه آن توصیــه
میکنــد؛  .4هنــر قرآنــی طولــی اســت بــه ســوی خــدا؛ امــا بــا
درنظرگرفتــن مخاطــب و اجتمــاع؛  .5نمادیــن و تمثیلــی اســت؛ .6
اصــل توحیــد را متجلــی میکنــد؛  .7در آن الهــام حقانــی و اشــراقی
وجــود دارد؛  .8تواناســت و بهصــورت عالــی ترکیــب میشــود؛ .9
مســتحکم و متیــن اســت؛ زیبایــی در قالــب دقــت و هماهنگــی و
تــوازن بــروز میکنــد؛  .11نمــود بیرونــی هنــر منطبــق بــر اعتقــاد
هنرمنــد شــکل میگیــرد؛  .12بــر اســاس بایدهاســت ،نــه هس ـتها
(عالمــه.)76-80 :1384 ،
 .4. 4مطالعات تجربی راجع به هنر و معنویت
عــاوه بــر نظریهپردازیهایــی کــه بــا دیدگاههــای گوناگــون راجــع
بــه هنــر و معنویــت صــورت گرفتهاســت ،افــرادی نیــز بــه مطالعــات
تجربــی دســت زدهانــد و درواقــع ،مشــخصههای هنــر اســامی را
در مــواردی خــاص آزمایــش و اندازهگیــری کردهانــد .محمدصــادق
فالحــت در پژوهشــی کــه بــا عنــوان «نقــش طــرح کالبــدی در حــس
مــکان مســجد» داشتهاســت ،پــس از نمونهگیــری و محاســبۀ
آمــاری نتایــج ،نتیجهگیــری میکنــد کــه نقــش طــرح کالبــدی
هــر مســجد بــر احساســات بهصــورت غیرمســتقیم و از طریــق ایجــاد

نشــانهها و معانــی صــورت میپذیــرد .وجــود عناصــر و فضــای خــاص
مســجد کــه بهصــورت مــداوم در تاریــخ از آنهــا اســتفاده شــده
اســت ،نقــش مهمــی در ایجــاد تصویــر ذهنــی از مســجد ،در ذهــن
اســتفادهکنندگان دارد .در ایــن میــان ،نشــانهها و نمادهــا و بهویــژه
بافــت و تزیینــات و ســپس روابــط فضایــی و سلســلهمراتب ،نقــش
بســیار مهمــی در غنیســازی حــس مــکان مســجد یــا بهعبارتــی
روح معنــوی مــکان دارنــد (فالحــت.)41 :1384 ،
الــگ گرابــار نیــز در مقالــهای بــه روش تجربــی ،مســجد را در
جوامــع اســامی بررســی کــرده اســت و بــا اینکــه او از تاریخینگرهــا
راجــع بــه هنــر اســامی اســت ،در پژوهشــش ،مســاجدی کــه بازتابی
از جامعــۀ ســنتی مســلمانان اســت را بــرای مؤمنــان قابــل قبولتــر و
معتبرتــر میدانــد و بیــان میکنــد کــه مســاجد در هــر جــای دنیــا،
بــا نشــانههای ســنتی همچــون منــاره یــا گنبــد بهمثابــه مأمنــی
احساســی بــرای مســلمانان هســتند (گرابــار.)327 :1376 ،
 . 4. 5نمونههایــی از محصــوالت امــروزی بــا رویکــرد بــه
هویــت معنــوی
امــروزه در طراحــی محصــوالت ،طراحــان بــا اســتفاده از موتیفهــای
هنــر اســامی یــا هندســه و نقــوش هندســی آن و ســایر نمادهــای
مرتبــط مثــل نــور ،خــط ،نوشــتار آیــات و دســتان گشــوده بــه ســوی
آســمان و بعضـاً فلســفه و حکمــت ســمبلهای هنــر اســامی ،ســعی
در طراحــی محصــوالت مــدرن و در عیــن حــال ،بــا هویــت اســامی
داشــتهاند.
ســرویس چایخــوری کــه در تصویــر  1مشــاهده میشــود،
نمونــهای از ایــن محصــوالت اســت .طــراح ایــن کانســپت ،آن را
مجموعــه ظــروف مراکشــی نامگــذاری کــردهاســت .بــر اســاس
گفتــۀ طــراح ،عناصــر معمــاری اســامی در ایــن اثــر ،در قالبــی
کوچکتــر اســتفاده شــدهاند تــا فرمهــای آشــنا در هنــر اســامی،
بــرای کاربــرد متفاوتــی از گذشــته بــه کار گرفتــه شــود و عــاوه
بــر آن ،مخاطــب بــه تفکــر واداشــته شــود .همچنیــن طــراح معتقــد
اســت ظــروف ایــن مجموعــه بــر مبنــای فرهنــگ غذایــی مــردم
مراکــش طراحــی شــده و بــرای نــوع غــذای مصرفــی آنهــا کام ـ ً
ا

تصویر  .1سرویس چایخوری مراکشی طراحیشده
با الهام از عناصر معماری اسالمی ،اثر Edward -2011
 Haleمأخذwww.eehale.com :
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تصویر  .2تسبیح طراحیشده با رویکرد به

یکی از حکمتهای اسالمی ،اثر Erdem Akın-2010
مأخذ)drtyaprakliyonca.blogspot.com( :

کاربــردی اســت.
تصویــر  ،2کانســپت تســبیحی را نشــان میدهــد کــه طراحــی
ترکیــهای آن را طراحــی کــرده اســت .در طراحــی ایــن تســبیح،
بــه یکــی از حکمتهــای احجــام در هنــر اســامی ،یعنــی «تربیــع
دایــره» رجــوع شــدهاســت .مربــع در هنــر اســامی ،نمــاد زمیــن
اســت و دایــره نمــاد آســمان و معنویــت (امینــی کیاســری.)1390 ،
حرکــت از مربــع بــه ســوی کــره در ایــن محصــول ،بســیار زیبــا بیــان
شــده اســت و گویــی طــراح میخواهــد ســیر معنــوی اســتفادهکننده
از ایــن تســبیح را در حیــن ذکــر نــام الهــی نشــان دهــد.
صندلــی بــا عنــوان «موتیفهــای در حــال پــرواز» اثــر خانــم
حبیبــه مجــد آبــادی ،در تصویــر  3نشــان داده شــد ه اســت .طــراح
ایــن محصــول ،موتیفهــای هنــر ســنتی اســامی در گــرهچینــی
را بــه کار بســته و محصولــی در خــور ســلیقۀ مخاطــب امــروزی
طراحــی کــردهاســت.

تصویر  .3صندلی با عنوان موتیفهای در حال پرواز،
اثر حبیبه مجدآبادی1388 ،
مأخذ)www.designboom.com( :

 .5جمعبندی مطالعات پیشین
صاحبنظــران نظرهــای بســیار متفــاوت و گاه متضــادی دربــارة
اســامی ،قرآنــی و معنویبــودن هویــت هــر اثــر هنــری بیــان
کردهانــد؛ امــا آنچــه همــه بــر آن اتفاقنظــر دارنــد ،ایــن اســت کــه
«ظاهــرا ً قــرآن کریــم ،حکمــی نظیــر احــکام عهــد ،صلــح ،اقتصــاد
و مــوارد مختلــف دیگــر را تحریم ـاً ،تبیین ـاً و ...بــر مقــوالت هنــری
صــادر نفرمــودهاســت» (غالمــی .)141 :1385-1386 ،درواقــع،
«شــریعت اســام ،صــور و ســبکهای خاصــی از هنــر را تجویــز
نمیکنــد؛ بلکــه قلمروهــای تجلیــات هنــر را معیــن میســازد و
حــدود و تعیینــات فینفســۀ خــاق نیســت و نبایــد رابطــۀ بیــن
کالم قرآنــی و هنرهــای بصــری اســامی را در ســطح صــور ظاهــری
جســتوجو کــرد .هنــر از معنــای لفظــی یــا صــورت کالم قرآنــی
سرچشــمه نمیگیــرد؛ بلکــه منشــأ آن حقیقــت یــا جوهــر معنــوی
قــرآن اســت» (بورکهــارت.)77 :1376 ،
بــه هــر حــال ،اگــر بــا دیدگاهــی منصفانــه و ب ـهدور از تعصــب
بــه ایــن نظریههــا دربــارۀ هنــر اســامی توجــه کنیــم کــه اغلــب
اغراقآمیــز و ایدهآلگرایانــه و بــا دیــدۀ انــکار نگاشــته شــدهاند،
نــکات بســیار ارزشــمندی بــه چشــم میآینــد کــه نقــش آنهــا در
ایجــاد هویــت معنــوی و تجلــی آن بــرای مخاطــب انکارناپذیــر اســت.
هنرمنــد بــا تکیــه بــر بینــش اســامیاش ،تالشهایــی در جهــت
القــای مفاهیــم معنــوی داشــته اســت و اندیش ـههای مقــدس خــود
را در قالــب عناصــر فیزیکــی و مشــخصههای ظاهــری بیــان کــرده
اســت .حــال ،جایــی بــا زبــان نمــاد و جایــی بــا اســتفاده از خــط و
نــص قــرآن و جایــی بــا اســتفاده از ســمبلهای برگرفتــه از شــکل
کتــاب قــرآن .حداقــل دلیلــی کــه بــرای وجــود هویــت معنــوی در
خــال ایــن هنرهــا بیــان میشــود ،ایــن اســت کــه ایــن خصوصیــات
مخاطــب یــک
همچــون ســمبلهایی در طــی اعصــار در دیــدگاه
ِ
فرهنــگ نقــش بســته و ذهنیــت او را جهــت میدهــد .ایــن
ویژگیهــا بــا احساســات مخاطبــان از دیربــاز تاکنــون پیونــد خــورده
و بــه برداشــت احساســی آنهــا سمتوســویی معنــوی میدهــد.
بهطــور کلــی ،اصــول و خصوصیــات هنــر اســامی را میتــوان
در قالــب صفــات و کلیدواژههــا بیــان کــرد کــه غالبــاً در حیطــۀ
صفــات ظاهــری قــرار میگیرنــد .ایــن صفــات کــه بیــش از همــه
برگرفتــه از نظریــات ســنتگرایان اســت ،شــامل مــواردی همچــون
تعــادل ،نظــم هندســی و نمادگرایــی اســت .در جــدول  ،1فهرســتی از
ایــن صفــات ارائــه شــد ه اســت کــه بــر اســاس مطالعــۀ پژوهشهــای
پیشــین (آنگونــه کــه ذکــر شــد) بــه دســت آمــد ه اســت و بهصــورت
چکیــدهای در قالــب واژگان و صفــات ارائــه شــدهاســت.
اهمیــت و جایــگاه ایــن صفــات در تداعــی معنویت بــرای مخاطب
ایرانــی بــر هیچکــس پوشــیده نیســت .همانطــور کــه در گذشــته
نیــز اشــاره شــد ،میتــوان ایجــاد روح دینــی را در گــرو اســتفاده از
اشــکال و صــور برخاســته از هنــر ســنتی دانســت (نصــر.)39 :1373 ،
امــا ایــن تنهــا بخشــی از آن چیــزی اســت کــه بتوانــد پاس ـخگوی
معنویــت در هنــر باشــد؛ چراکــه «یکــی از مهمتریــن مبــادی هنــر
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دینــی ،توجــه بــه معنــا در پــس صــورت ظاهــر اســت» (صــدری،
 .)74 :1387درواقــع ،هنــر معنــوی اســامی کــه برگرفتــه از حقیقــت
و جوهــر معنــوی قــرآن کریــم اســت (بورکهــارت ،)77 :1376 ،چیزی
فراتــر از صفــات ظاهــری محــدود بــه دســت میدهــد .آنچــه واضــح
اســت ،اینکــه تقلیــد صــرف از هنرهــای پیشــین و اســتفاده از ایــن
اصــول ،نتیج ـهای کافــی بــرای دســتیابی بــه معانــی واالی معنویــت
درخــور نیــاز انســان امــروزی نخواهــد داشــت؛ بنابرایــن ،بــرای
دســتیابی بــه نتیجــهای کاملتــر ،مطالعــات بــا مراجعــۀ مســتقیم
بــه اســماء الهــی در قــران کریــم پیگیــری میشــود.
 .6جایــگاه صفــات و اســماء الهــی در اجــزای آفرینــش و
هنــر
ســنتگرایان بــر ایــن عقیدهانــد کــه روح هنــر اســامی« ،ســیر از
ظاهــر بــه باطــن اشــیا و امــور اســت؛ یعنــی هنرمنــدان اســامی ،در
نقــش و نــگاری کــه در صورتهــای خیالــی خویــش از عالــم کثــرت
میبیننــد ،در نظــر خــود ،جلــوۀ حســن و جمــال و جــال الهــی
را مینماینــد .بدیــن معنــی ،هنرمنــد همــۀ موجــودات را همچــون
مظهــری از اســماءاهلل میبینــد و بــر ایــن اســاس ،اثــر هنــری او
بهمثابــه محــاکات و اســماءاهلل اســت» (مددپــور .)1384 ،ایــن نظریــه
چنــان بیــن آنان فراگیر اســت کــه بورکهــارت در توضیــح حدیث «ان
اهلل کتــب االحســان علــی کل شــیء» از پیامبــر اکــرم(ص) میگویــد:
«کمــال و زیبایــی هــر شــیء ،در حمــد و ثنــای آن از پــروردگار
اســت .بــه عبــارت دیگــر ،یــک شــیء کامــل یــا زیباســت تــا حــدی
کــه صفتــی الهــی را متجلــی میســازد .پــس مــا نمیتوانیــم کمــال
هیــچ شــیء را بــه دســت آوریــم؛ مگــر اینکــه بدانیــم چگونــه آن
شــیء میتوانــد آیینــۀ صفــت خداونــد باشــد» (بورکهــارت:1376 ،
.)75
ایــن تطبیـقدادن شــیء کامــل بــا اوصــاف الهــی ،ازنظــر دیــن و
محققــان دینــی اســام و حتــی دیگــر مکاتــب و عرفــا نیــز مقبــول
اســت؛ هرچنــد معانــی اســماء الهــی بــا معانــی اســمایی کــه لفظ ـاً
مشــابه اســماء الهــی اســت و بــه مخلوقــات گفتــه میشــود ،آمیختــه
بــه حــدود ،نقایــص ،عدمهــا و عیبهاســت .درواقــع ،بایــد معانــی
اســماء الهــی را از خصوصیــات امکانــی کام ـ ً
ا تجریــد کنیــم و تنهــا
ذات پــاک خــدای را در نظــر بگیریــم (شــجاعی .)59 :1383 ،امــا
«از دیــدگاه عارفــان ،همــۀ موجــودات نظــام آفرینــش ،تجلیــات و

ظهــورات ذات حقانــد و حــق تعالــی بــا تجلــی خــود بــه موجــودات
ظهــور و بــروز میدهــد و اســماء حســنای الهــی ،در حقیقــت جلوههــا
و نمودهــای هویــت غیبیهانــد و ذات حــق ،همــۀ کمــاالت را بــه نحــو
بســاطت واجــد اســت» (رمضانــی گیالنــی.)23 :1378 ،
در نظــر آنــان ،بهطــور کلــی اســماء حســنی الهــی ،مقتضــی
ظهــور اســت و هســتی عالــم را ایجــاب مینمایــد .خداونــد روح
خــود را در انســان دمیــده و او را خلیفــۀ خــود قــرار دادهاســت.
وقتــی روح از آن او اســت ،انســان بــا تخلــق اســماءاهلل ،هرچــه بیشــتر
و بیشــتر خــود را بــه خدایــش نزدیــک میکنــد و ایــن واالتریــن
هــدف انســان اســت (بانــو فریــد« .)98-99 :1388 ،عرفــا و حکمــا،
همهچیــز حتــی تکتــک ذرات ایــن عالــم را محــل ظهــور اســماءاهلل
میداننــد .هــر شــیء ،خــود اســمی و مظهــری از اســمی باالتــر اســت
و ایــن مراتــب اســماء در نظــام والیــی هســتی ،بــه اســمای حســنای
الهــی میرســند کــه مبــدأ آن خداونــد اســت» (صــدری:1387 ،
.)70
قــرآن کریــم و عرفــان اســامی ،هــر دو مرحلــۀ خلــق و بازگشــت
همهچیــز را بــه اســماء و صفــات الهــی منتهــی میکنــد .بهعنــوان
مثــال ،آیــۀ  24ســورۀ حشــرُ « :هــ َو َّ ُ
الل ال ْ َخالِــقُ ال ْ َبــا ِر ُئ ال ْ ُم َصــ ِّو ُر
ض َو ُه ـ َو
ـما َواتِ َو ْالَ ْر ِ
السـ َ
ل َ ـ ُه ْالَ ْسـ َ
یس ـ ِّب ُح ل َ ـ ُه َمــا فــی َّ
ـما ُء ال ْ ُح ْســنی َ
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ال ْ َع ِزیــ ُز الحکیــم» :اوســت خدایــی کــه آفریــدگار اســت ،موجــد
و صورتبخــش اســت ،اســمهای نیکــو از آن اوســت .هرچــه در
آســمانها و زمیــن اســت ،تســبیحگوی او هســتند و او پیروزمنــد
و حکیــم اســت .ایــن «آیــۀ شــریفه ،تمــام عوالــم وجــود و همــۀ
آنچــه را در نظــام وجــود هســت ،از آثــار اســماء حســنی و صفــات
حــق میدانــد و میگویــد کــه آنچــه مشــاهده میکنیــد و آنچــه
هســت ،همــه ظهــور اســماء و صفــات اوینــد» (رمضانــی گیالنــی،
.)53 :1378
شــکی نیســت کــه عالــم و تکتــک اجزایــش مظهــر صفــات
خداســت؛ امــا آنچــه جــای ســؤال دارد ،ایــن اســت کــه آیــا واقع ـاً
هنــر ســنتی اســامی و صفاتــی کــه در جــدول  1بــه آنهــا اشــاره
شــد ،بهخوبــی توانســته محــل بــروز صفــات خداونــد باشــد یــا خیــر؟
آیــا ایــن اوصافــی کــه بــرای هنرهــای ســنتی در رابطــه بــا کمــال
و قــرب بــه خــدا مطــرح میشــود ،تمــام و کمــال صحــت دارد؟
آیــا عقایــد مکاتــب گوناگــون ،از ســنتگرایان و تاریخینگرهــا تــا
محققــان تجربــی و اندیشــمندان اســامی ،راجــع بــه معنویــت هنــر
تمــام آن چیــزی اســت کــه وجــود دارد یــا میتــوان راه روش ـنتری
بــرای قــرب بــه خــدا از طریــق هنــر و طراحــی هــر محصــول ترســیم
کــرد؟ آیــا میتــوان محصولــی طراحــی کــرد کــه هویــت معنــوی
داشــته باشــد و مخاطــب را متوجــه حضــور خداونــد کنــد؟
بــر اســاس حدیــث نبــوی کــه پیشتــر مطــرح شــد و
درنظرگرفتــن ایــن نکتــه کــه مصنــوع دســت بشــر نیــز جزئــی از
آفرینــش اســت ،مبنــای نظــری ایــن نوشــتار شــکل گرفتــهاســت .در
ایــن پژوهــش ،فــرض بــر ایــن اســت کــه بــا مراجعــۀ مســتقیم بــه
اســماء و صفــات الهــی ،چارچــوب روشـنتری بــرای ایجــاد معنویــت
در هنــر و مصنوعــات بشــری معرفــی کــرد .بــا مطالبــی کــه راجــع بــه
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اســماء و صفــات الهــی و ارتباطــش بــا هنــر و صنعــت بشــری مطــرح
شــد ،بــه نظــر میرســد مراجعــۀ مجــدد بــه قــرآن ،پاســخی نــو و
شــاید قانعکنندهتــر بــه دســت دهــد تــا بــا قرارگرفتــن در کنــار
نتایــج مطالعــات پیشــین ،در ارائــۀ نتیج ـهای مطلــوب مؤثــر باشــد
 . 1 . 6اسماء و صفات خداوند در قرآن
در ایــن قســمت از پژوهــش ،بــه قــرآن کریــم بهعنــوان منبعــی
وحیانــی و کامـ ً
ا معتبــر بــرای صفــات خداونــد رجــوع شــده اســت.
اســماء و صفاتــی کــه در ظاهــر قــرآن بــرای خداونــد ذکــر شــده
اســت ،دو دســتهاند:
 دســتۀ اول :اســمائی کــه بــه لفــظ اســم آمدهانــد؛ مثــل«بــاریء» و «حکیــم»؛
 دســتۀ دوم :اســمائی کــه بــه لفــظ اســم نیامدهانــد؛ لکــن درحقیقــت «اســم» هســتند و معنــای اســم دارنــد .مثــل «لــه الخلــق و
االمــر» در آیــۀ  54ســورۀ اعــراف یــا «یفعــل مــا یشــاء» در آیــۀ 17
ســورۀ مائــده (شــجاعی.)100 :1383 ،
 . 2. 6روند جمعآوری صفات و کلیدواژگان
بــا توجــه بــه نتایــج برآمــده از مطالعــۀ نظریههــای گوناگــون راجــع
بــه هنــر اســامی و دینــی و درنظرگرفتــن حدیــث «ان اهلل کتــب
االحســان علــی کل شــیء» بــرای دســتیابی بــه هــدف ،بــه صفــات
خداونــد بهطــور مســتقیم رجــوع شــده اســت .بخــش حاضــر از
پژوهــش کــه میتــوان آن را در قالــب مرحلــۀ «تلفیــق» فراینــد
الوســون بیــان کــرد ،بــا ایــن فــرض دنبــال میشــود کــه وجــود
صفاتــی از صفــات خداونــد در هــر محصــول ،هویتــی الهــی و معنــوی
بــه آن میبخشــد و ایــن هویــت معنــوی بــرای مخاطــب نیــز تداعــی
میشــود.
درواقــع ،برخــی اطالعــات بهدســتآمده از مرحلــۀ قبــل و
نتایــج مطالعــۀ صفــات خداونــد و معانــی و تفاســیر آنهــا ،در کنــار
هــم قــرار میگیرنــد و درنهایــت ،ترکیــب و همگــذاری تمامــی
ایــن دادههــا ،شــالودۀ مرحلــۀ تلفیــق را در فراینــد پژوهــش تشــکیل
میدهنــد .آنچــه در ادامــه بیــان میشــود ،شــرح فعالیتهــای ایــن
مرحلــه اســت.
در پژوهــش حاضــر ،صفــات و اســماء خداونــد کــه در ظاهــر
قــرآن آمــده ،بررســی شــده کــه تعــداد آنهــا  132نــام و صفــت
اســت (رمضانــی گیالنــی1378 ،؛ ســبحانی .)1374 ،در مرحلــۀ
اول ،ترجمــه و تفســیر همــۀ ایــن اســماء و صفــات در چنــد منبــع
فارســی بررســی شــده اســت کــه عبارتانــد از مجموعــه مقــاالت
آیــتاهلل جعفــر ســبحانی بــا عنــوان «اســماء و صفــات الهــی» در
مجلــۀ مکتــب اســام (ســبحانی ،)1374 ،کتــاب از اســماءاهلل تــا
لقــاءاهلل (بانــو فریــد )103-286 :1388 ،و کتــاب اســماء حســنی
(شــجاعی )59-98 ،1383،و کتــاب درآمــدی بــر اســماء الهــی از
دیــدگاه قــرآن و عرفــان (رمضانــی گیالنــی .)1378 ،پــس از مطالعــۀ
دقیــق ایــن صفــات و بــا توجــه بــه مالحظــات طراحــی محصــول52 ،
صفــت انتخــاب شــدند .بــه نظــر نگارنــدگان ،ایــن صفــات در طراحــی

محصــوالت بهخصــوص بــا هویــت معنــوی دارای جایــگاه هســتند.
قرارنگرفتــن گروهــی از صفــات خداونــد در گــروه صفــات
انتخابــی ،بــه یــک یــا چنــد دلیــل از دالیــل زیــر بــودهاســت:
•صفاتــی کــه فقــط بــرای خداونــد بــه کار میرونــد ،مثــل احــد
(بــه معنــی یگانــه) و بــاریء (بــه معنــای کســی کــه از عــدم خلــق
میکنــد)؛
•صفاتــی کــه تفضیلیانــد و فقــط خداونــد میتوانــد مصــداق
آنهــا باشــد ،مثــل خیرالناصریــن یــا خیرالحاکمیــن؛
•صفاتــی کــه بــرای خداونــد موجــب مــدح و بــرای غیرخــدا
موجــب نکوهــش میشــوند ،ازجملــه جبــار و متکبــر؛
•صفاتــی کــه در طراحــی محصــول هیــچ مصداقــی نمییابــد،
مثــل جامــع (کــه بــه جمعکــردن مــردم در روز قیامــت توســط
خداونــد اشــاره میکنــد) و ذوالعــرش (بــه معنــی صاحــب عــرش
الهــی).
پــس از بررســی مجــدد  52صفــت باقیمانــده ،بعضــی از آنهــا
بــه دو علــت تشــابه معانــی و همریشــهبودن یــا یکــی از ایــن دو
دلیــل در یــک گــروه قــرار گرفتنــد؛ مثــل صفــات ذوالقــوه و قــوی
بــه معنــی قدرتمنــد ،صفــات قاهــر ،قهــار و غالــب بــه معنــی پیــروز،
صفــات حفــی ،رحمــن و رئــوف کــه هــر دســته از آنهــا در یــک
گــروه معنایــی قــرار گرفتنــد.
درنهایــت ،ایــن صفــات بــه  31دســته از لحــاظ معنایــی تبدیــل
شــدند .در مرحلــۀ بعــد ،صفــات بــه معانــی قابــل درک بــرای هــر
محصــول ترجمــه شــدند .فهرســتی از صفــات منتخــب و دســتهبندی
و ترجمــۀ آنهــا در جــدول  2آمــده اســت .گفتنــی اســت نهتنهــا
انتخــاب صفــات و ترجمــۀ لغــوی آنهــا بــر اســاس منابــع مذکــور
صــورت گرفتــهاســت ،بلکــه دســتیابی بــه معانــی قابــل درک بــرای
محصــوالت نیــز بــر اســاس همیــن منابــع و بــا مراجعــه بــه مفاهیــم
طراحــی محصــول انجــام شــده اســت .بهعنــوان مثــال ،بــرای صفــت
ذوالفضــل (صفــت شــمارۀ  )14معنــای «دارای ارزش افــزوده» در نظر
گرفتــه شــده اســت و دلیــل آن ایــن اســت کــه منابــع در تفســیر
ایــن صفــت نوشــتهاند ،فضــل بــه معنــای افزایــش مــزد اســت و در
واقــع بــه معنــای دادن چیــزی چــون مــزد ،بــدون انجــام کاری اســت.
بــرای ذکــر مثالــی دیگــر میتــوان بــه صفــت ســام (شــمارۀ  17و
 )18اشــاره کــرد .بــر اســاس توضیحــات منابــع تفســیری ،دو معنــای
متفــاوت« ،ســامتیبخش» و «بیعیــب» بــه دســت آمــد.
 .7ارزیابی
در بخــش گذشــته 31 ،صفــت از میــان صفــات خداونــد انتخــاب
شــدند کــه بــه نظــر میرســید ،طبــق رونــدی کــه شــرح داده شــد،
در طراحــی محصــوالت بــا رویکــرد بــه هویــت معنــوی جایــگاه
دارنــد .بــرای ارزیابــی ایــن نتیجــه و اینکــه واقعـاً چــه تعــداد از ایــن
صفــات بهدرســتی انتخــاب شــدهاند ،نظرســنجی انجــام گرفــت.
پیــش از شــروع مرحلــۀ نظرســنجی نهایــی ،بــرای اینکــه
بهدرســتی بتــوان صفــات منتخــب و جایــگاه معنایــی آنهــا را
درک کــرد ،گروهبنــدی مفهومــی بــرای معانــی آنهــا انجــام شــد
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جدول  .2صفات خداوند که در مرحلۀ اول انتخاب شدند و روند ترجمۀ آنها به معانی مناسب برای محصول

(بــرای صفــات ســتون ســوم جــدول  .)2در نتیجــۀ ایــن گروهبنــدی،
مجموعــاً  22گــروه از صفــات کــه در مفهــوم مشــترک بودنــد ،بــه
دســت آمــد .بــرای دقــت بیشــتر و صحــت کار ،ایــن گروههــای
مفهومــی صفــات ،در جلسـهای بــا شــرکت هفــت نفــر از دانشــجویان
مقطــع کارشناســی ارشــد طراحــی صنعتــی تصحیــح و بررســی
شــد .نتیجــۀ آن ،قــرار گرفتــن ایــن صفــات در  14دســته بــه لحــاظ
مفهومــی بــود .همچنیــن بنــا بــر نظــر دانشــجویانی که در نظرســنجی
شــرکت کــرده بودنــد ،صفــات «کافــی در رفــع نیــاز» و «جوابگــوی

نیــاز» ،معانــی بســیار نزدیــک بــه هــم داشــتند .بنابرایــن صفــت
«جوابگــوی نیــاز» از بیــن ایــن دو انتخــاب شــد و تعــداد صفــات
بــه  30واژه در  14دســتۀ مفهومــی خالصــه گردیــد.
پــس از چنــد مرحلــه مطالعــات اســنادی و میدانــی و ارزیابــی
تطبیقــی ،از صحــت و اعتبــار صفــات بهدســتآمده در حیطــۀ
طراحــی محصــول ،اطمینــان حاصــل شــد.
گام بعــدی کــه درواقــع ارزیابــی نهایــی نتایــج اســت ،بــا
نظرســنجی از متخصصــان ادامــه مییابــد .بــرای تأییــد صفــات
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نهایــی ،از شــش متخصــص در زمینههــای مرتبــط بــا موضــوع
پژوهــش پرســشهایی میشــود .ایــن گــروه شــامل دو متخصــص
در رشــتۀ طراحــی صنعتــی و ســه متخصــص در زمینــۀ معمــاری و
شهرســازی بــا گرایشهــای مطالعاتــی مرتبــط بــا موضــوع پــروژه و
یــک متخصــص در زمینــۀ فقــه ،اصــول و فلســفه و معرفتشناســی
دینــی بــود .پرسشــگری بــه ایــن صــورت انجــام گرفــت کــه
فهرســت گروههــای صفــات منتخــب ،در جدولــی قــرار گرفــت و از
متخصصــان پرســیده شــد« :شــما وجــود کدامیــک از صفــات زیــر
را در یــک محصــول ،در راســتای دســتیابی بــه هویــت معنــوی مؤثــر
میدانیــد؟»
متخصصــان ،صفــات تأییدشــدۀ خــود را مشــخص کردند و ســپس
نتایــج ایــن شــش پرس ـشنامه جمعبنــدی شــد؛ صفاتــی کــه بیــش
از نصــف آرا (بهعــاوه یــک) را بــه خــود اختصــاص دادنــد ،صفــات
نهایــی انتخــاب شــدند (جــدول .)3

جدول  .3تأیید  15صفت توسط
متخصصان از میان  31صفت بهدستآمده در
مرحلۀ قبل

نتیجه
همانطــور کــه پیشتــر نیــز بیــان شــد ،در ایــن پژوهــش صفــات
خداونــد در قــرآن بــا دیــدگاه طراحــی محصــول ،انتخــاب و بــا
همیــن دیــدگاه بــه معانــی متــرادف تخصصــی برگردانــده شــدند.
ایــن صفــات بســیار محدودتــر از معانــی عمیــق صفــات خداونــدی و
در حــد مصنــوع دســت بشــرند و درواقــع ،از منبــع الهــی و در حــد
کمــال برخاســتهاند کــه بــرای هــر موجــودی در ایــن عالــم ،منبــع
کمــال بــه شــمار م ـیرود و هــر موجــود و ذرهای در ایــن عالــم بــه
حــد ظرفیــت خویــش از آن منبــع نامحــدود فیــض میبــرد.
از ایــن پژوهــش اینگونــه نتیجهگیــری میشــود کــه اگــر
طراحــی بخواهــد طرحــی بــا هویــت معنــوی طراحــی کنــد ،بایــد
تمامــی جنبههــای اخالقــی و انســانی و بهعبارتــی کاملتــر،
«خدایــی» را در نظــر بگیــرد؛ چــه در رونــد طراحــی تــا تولیــد و
چــه در مراحــل اســتفاده و پــس از آن .درواقــع او بایــد حصــول بــه
بایدهــای اخالقــی را بنیــان کارش قــرار دهــد .نکتــۀ دیگــری کــه
دربــارۀ ایــن صفــات بســیار جلبتوجــه میکنــد ،ایــن اســت کــه
بــا اینکــه ایــن ویژگیهــا بســیار کالنانــد ،اگــر بخواهیــم آنهــا را
بــا توجــه بــه کارکردهــای اصلــی طراحــی دســتهبندی کنیــم ،اغلــب
در دســتۀ کارکــرد عملــی و کارکــرد ماهیتــی قــرار میگیرنــد .ایــن
خصیصــه نشــان میدهــد هویــت معنــوی هــر محصــول ،بیــش از
هــر چیــز ،در گــرو ماهیــت انســانی و عملکــرد ایــده آل اســت؛ بــه
گونـهای کــه در جهــت ارضــای نیــاز انســان و خدمــت بــه نــوع بشــر،
در کنــار حفــظ منافــع اخــاق و طبیعــت باشــد .زیباییشناســی
محصــول نیــز بایــد در راســتای ایــن اصــول قــرار گیــرد.
پــس از دورۀ مــدرن و تغییــر مســیر طراحــی ،رویکردهــای
بســیاری در حیطــۀ دیزایــن بهخصــوص در غــرب متولــد شــد و
هماکنــون نیــز رویکردهــای جدیــدی در حــال شــکلگیری و رشــد
هســتند .بســیاری از ایــن رویکردهــا در اعتــراض بــه نابســامانیهای
اجتماعــی و بشــری کــه حاصــل عواملــی همچــون صنعــت ،جنــگ،

تضــاد طبقاتــی ،تبعیــض و ...شــکل گرفتهانــد و در راســتای
هرچــه انســانیتر و اخالقیتــر کــردن طراحــی تــاش میکننــد.
رویکردهایــی همچــون طراحــی پایــدار 8،طراحــی ســبز 9،طراحــی
فراگیــر 11،طراحــی احســاسگرا11و طراحــی جهانــی 12از نمونههــای
آنهــا بــه شــمار میرونــد.
بــا توجــه بــه ادغــام نتایــج مــرور مطالعــات پیشــین (جــدول
 )1و مطالعــات پژوهــش حاضــر ،جدولــی از صفــات و کلیــدواژگان
بهدســت میآیــد (جــدول  .)4بــر مبنــای یافتههــای ایــن پژوهــش،
طراحــی محصــوالت بــر اســاس ایــن کلیدواژههــا ،ممکــن اســت در
دســتیابی بــه هویــت معنــوی محصــوالت و تجلــی آن بــرای کاربــران
تأثیرگــذار باشــد.
بــا مشــاهدۀ ایــن صفــات کــه از بســتر کتــاب آســمانی مســلمانان
و اوصــاف خداونــد در آن نشــئت گرفتهانــد و بــا تعمــق در آنهــا،
نتیجــۀ ارزشــمندی بــه دســت میآیــد؛ طراحــان بــا هــر آییــن و
عقیــده و وابســتگی بــه هــر مکتبــی ،خــودآگاه یــا ناخــودآگاه ،بــه
ویژگــی فطــری خــود ،یعنــی حرکــت بــه ســوی کمــال الهــی،
بازگشــته و در تخصــص خــود بــه ســوی الوهیــت و خاســتگاه حقیقــی
انســان یــا همــان کاربــر گام برداشــتهاند.
ایــن رجــوع مســتقیم بــه قــرآن و اوصــاف خداونــدی کــه در آن
ذکــر شــده اســت ،بهروشــنی نشــان میدهــد طــرح هــر محصــول
همچــون تمــام پدیدههــای عالــم ،در پــس پــردۀ ظاهــر خــود،
حقیقتــی نهفتــه دارد کــه میتوانــد بــه اوصــاف الهــی رجــوع کنــد.
مســلماً ایــن هنرمنــد و بــه تعبیــری صحیحتــر ،طــراح هــر محصــول
اســت کــه میتوانــد بــا گا م نهــادن در مســیر خداشناســی ،بــه لحــاظ
معنــوی رشــد کنــد و بــه طــرح خویــش ،هویــت الهــی و معنــوی
اعطــا کنــد.
مطالبــی کــه در ایــن نوشــتار بیــان شــد ،تنهــا گامــی آغازیــن
اســت بــرای جســتوجوی امــری نامتناهــی و برآمــده از فطــرت

بررسی هویت معنوی مبتنی بر صفات در طراحی محصول

آدمــی .چنیــن موضوعــی جــای پژوهــش و تعمــق بســیار دارد و
بایســتی محققــان ،روشهــای گوناگــون تحقیــق و دیدگاههــای
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متفــاوت را دربــارۀ آن تجربــه کننــد و بیازماینــد تــا حرکتــی بــه
ســوی مقصــود باشــد.

ِ
صفات برگرفته از صفات خداوند متعال و صفات هنر اسالمی که در تداعی معنویت محصول مؤثرند
جدول  .4فهرست نهایی متشکل از
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 . 7حشر24:
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2 . Bryan Lawson
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4 . Arthur Upham Pope
5 . Scale Development
6 . Engineering Kansei.
8 . Sustainable Design
9 . Green Design
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11 . Emotional Design
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