
73
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی   دوره 20، شماره 4، زمستان1394

بررسی هویت معنوی مبتنی بر صفات در طراحی 
محصول*

زهرا قدوسی نژاد**1 ،مهران فاطمی نیا2 ، وحید چوپانکاره3
1. کارشناس ارشد طراحی صنعتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2. استادیار دانشکدۀ طراحی صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3. استادیار دانشکدۀ طراحی صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

)تاریخ دریافت مقاله: 93/2/20؛ تاریخ پذیرش نهایی: 94/8/20(

ــه  ــر اســاس فطــرت الهــی خــود، قابلیــت درک معنویــت و حضــور خداونــدی را در تعامالتــش دارد. نیــاز انســان ب بشــر ب
ــن  ــه ای ــی ب ــدر کاف ــون آن، به ق ــات پیرام ــی و مطالع ــون در طراحــی صنعت ــا تاکن ــر اســت؛ ام ــوی، انکارناپذی ــرورش معن پ
نیــاز فطــری توجــه نشــده اســت. در پژوهــش حاضــر، طراحــی محصــول بــر اســاس ایــن خصیصــة کاربــران بررســی شــده 
اســت. هــدف ایــن مقالــه، شــناخت عوامــل مؤثــر بــر ایجــاد هویــت معنــوی محصــول و احساســات معنــوی کاربــران اســت 
ــر مبنــای  ــا بتــوان راهــکاری را جســت وجو کــرد کــه هدایتگــر طراحــان در ایــن مســیر باشــد. ایــن پژوهــش نظــری، ب ت
ــه گانة  ــل س ــاس مراح ــر اس ــی ب ــه ای و میدان ــات کتابخان ــال آن، مطالع ــه دنب ــه و ب ــکل یافت ــون ش ــان الوس ــد برای فراین
بررســی، تلفیــق، ارزیابــی و تعاملشــان بــا یکدیگــر انجــام شــده  اســت. ســاختار پژوهــش بــر اســاس گروهــی از واژگان بنــا 
ــیر  ــد، از دو مس ــتتیکی محصوالت ان ــمبلیک و اس ــردی، س ــخصه های عملک ــدۀ مش ــه بیان کنن ــن واژگان ک ــت. ای ــده اس ش
بــه دســت آمده انــد: گــروه اول، بــا مــروری بــر مطالعــات در زمینــة هنــر و معنویــت، به ویــژه هنــر اســالمی و گــروه دیگــر، 
بــا مراجعــه ای ســاختاریافته بــه صفــات خداونــد در منبــع مکتــوب و بی نقــص معنویــت، یعنــی قــرآن کریــم. کلیــدواژگان 
و صفــات مذکــور بــا تحلیل هــای کیفــی و محتوایــی غربــال شــدند. در نتیجــه، فهرســتی نهایــی از کلیــدواژگان بــه دســت 
آمــد کــه طراحــی محصــوالت بــر اســاس آن هــا، ممکــن اســت بــر تجلــی هویــت معنــوی در فراینــد اســتفاده کاربــران و 

ــود. ــع ش ــر واق ــی مؤث ــتفاده کنندگان ایران ــژه اس به وی
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1. روش تحقیق
ــق  ــد و روش در تحقی ــوان فراین ــی به عن ــد طراح ــه فراین ــا ک از آنج
نظــری کاربــرد دارد )Evbuomwan et al, 1996: 301(، مــدل 
ــند،  ــه می اندیش ــان چگون ــاب طراح ــه در کت ــون  ک ــان الوس برای
گــزارش شــده اســت، به عنــوان مبنــای ســاختار نظــری ایــن 
ــی  ــش مبتن ــیر، پژوه ــن مس ــت. در ای ــده اس ــاب  ش ــش انتخ پژوه
ــک ســؤال پژوهشــی، جســت وجو و نظــم در  ــر حرکــت از طــرح ی ب

ــه  ــدن دورۀ مدرنیســم کــه فقــط ب ــس از گذران ــد، پ طراحــی و تولی
ــت مدرن  ــرد، وارد دورۀ پس ــه می ک ــول توج ــردی محص ــة عملک جنب
شــد و از اواخــر قــرن بیســتم، نیازهــای اجتماعــی، عاطفــی و روانــی 
ــد. از  ــژه ای یافتن ــگاه وی ــوالت جای ــی محص ــز در طراح ــان ها نی انس
آن پــس، بســیاری از طراحــان بــه روش هــای مختلــف، بــرای رعایــت 
تــالش  اخالقــی در طراحــی محصــوالت  و  انســانی  جنبه هــای 
ــکوفا  ــی ش ــی صنعت ــه در طراح ــدی ک ــای جدی ــد. رویکرده کرده ان
ــی بیانگــر گرایش هــای انســانی و اخالقــی طراحــان  شــده اند، به خوب
ــت  ــی اس ــائل اجتماع ــبت به مس ــا نس ــئولیت آن ه ــاس مس و احس

)هســکت، 1390: 225-229(.
ــج وارد تخصــص  ــت«  از مفاهیمــی اســت کــه به تدری واژۀ »هوی
طراحــی شــده اســت )هســکت، 1390: 155(؛ امــا آنچــه تاکنــون در 
طراحــی محصــوالت کمتــر بــه آن پرداختــه شــده و حلقــة 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 
ــی  ــا یــک محصــول، مضمون ــا ب ــر هویــت معنــوی طراحــی کنــد ی ب
الهــی را منتقــل کنــد یــا محصولــی بــر ایــن اســاس ارزیابــی شــود، 
روش هــای مناســب و منابــع در دســترس او بســیار محــدود خواهنــد 
ــر  ــی بش ــق زندگ ــده و عمی ــائل پیچی ــی از مس ــت، یک ــود. معنوی ب
اســت کــه پرداختــن بــه آن مســتلزم مطالعــات فــراوان و چندجانبــه 
اســت. امــا، فطری بــودن نیــاز بــه معنویــت، انســان را بــر آن مــی دارد 

مقدمه

اطالعــات موجــود، به ســوی تــالش بــرای حرکــت بــه جلــو و یافتــن 
پاســخ نظــری بــا پایانــی ارزشیابی شــده انجــام پذیرفتــه اســت. ایــن 
پژوهــش در عمــل، مبتنــی بــر تعامــل ســه مرحلــة بررســی، تلفیــق و 
ارزیابــی  پیگیــری شــده اســت. مطالعــات و فعالیت هــای انجام شــده 
ــا  ــا ب ــل آن ه ــط متقاب ــوق و رواب ــک از مراحــل ســه گانة ف ــل هری ذی

یکدیگــر در نمــودار 1 مشــخص شــده اســت.

نمودار 1. فرایند مطالعات تئوری در پژوهش 
حاضر بر اساس مدل الوسون

کــه بــرای ورود ایــن مفهــوم بــه ابعــاد مختلــف زندگــی گام بــردارد. 
او در ایــن مســیر ناگزیــر اســت کــه مفاهیــم ناملموســی را در قالــب 
ــه  ــور ک ــد؛ همان ط ــی بگنجان ــوس و عین ــا واژگان ملم ــم ی مفاهی
ــی« و  ــارۀ مفاهیمــی ذهنــی همچــون »زیبای ــز درب ــن نی پیــش از ای
»هنــر« و نظیــر آن، مطالعــات و کاوش هــای فراوانــی بــا رویکردهــای 
متفــاوت انجــام شــده اســت. به عنــوان مثــال، بــرای مفهــوم زیبایــی 
و درک بهتــر آن، در مکاتــب و دوره هــای گوناگــون و بــا دیدگاه هــای 
ــب  ــی در قال ــی فرمول های ــتورالعمل ها و حت ــف، دس ــاوت، تعاری متف

واژگان ارائــه شــده اســت.
ــق،  ــی کوچــک از مســیری عمی ــوان گام  پژوهــش حاضــر به عن
ــی و  ــوالت بررس ــی محص ــوی را در طراح ــت معن ــعی دارد هوی س
چگونگــی تجلــی ایــن مفهــوم در اشــیا را تجربــه کنــد. بــا توجــه بــه 
نتایــج مطالعــات در زمینــة موضــوع پژوهــش، فرضیــة اولیــه شــکل 
گرفــت. بــر ایــن اســاس، فــرض بــر ایــن اســت کــه وجــود صفاتــی 
ــی و  ــت اله ــه آن هوی ــد ب ــول می توان ــد در محص ــات خداون از صف
معنــوی ببخشــد و ایــن هویــت معنــوی بــرای کاربــران نیــز تداعــی 
ــر  ــر ب ــل مؤث ــناخت عوام ــش، ش ــن پژوه ــدف از ای ــد. ه ــد ش خواه
ــران،  ایجــاد هویــت معنــوی محصــول و احساســات معنــوی در کارب
ــاخصی  ــا ش ــی طراحــی محصــول اســت ت ــای کیف ــتای ارتق در راس
ــت  ــن مســیر هدای ــه شــاید طراحــان را در ای ــد ک را جســت وجو کن

ــد. نمای
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مطالعــات در مراحــل بررســی و تلفیــق به صــورت اســنادی و در 
مرحلــة ارزیابــی به صــورت میدانــی و ارزیابــی تطبیقــی انجــام گرفتــه 
ــهای  ــتة پژوهش ــوان آن را در دس ــه می ت ــش ک ــن پژوه ــت. ای  اس
توصیفــی– تحلیلــی مطــرح کــرد، از کلیــدواژگان و آنالیــز خوشــه ای 

ــرای مطالعــه بهــره جســته اســت. ــزاری ب آن هــا به عنــوان اب

2. شناخت هویت
هویــت بــه معنــای تشــخص، هســتی، وجــود و آنچــه موجــب 
کیفیــت،  یــا  شــخصیت  همچــون  باشــد،  شــخص  شناســایی 
بیان کننــدۀ ویژگیهــا و صفــات هــر فــرد یــا پدیــده ای اســت. 
هویــت وابســته الجــرم هــر چیــزی اســت کــه وجــود دارد )حجــت، 
ــب  ــت« در مکات ــف واژۀ »هوی ــد توجــه داشــت تعری 1384: 57(. بای
ــی،  ــرقی و غرب ــف ش ــردازان مختل ــت. نظریه پ ــاوت اس ــف، متف مختل
ــد و  ــن واژه پرداخته ان ــه ای ــی ب ــای متفاوت ــا و رویکرده ــا دیدگاه ه ب
بــا توجــه بــه عوامــل زیربنایــی آن مکاتــب، بــه تعاریــف مختلفــی نیــز 

دســت یافته انــد )بمانیــان و دیگــران، 1389: 41-42(.
 هویــت یعنــی »آنچــه چیــزی هســت« و طراحــی یعنــی »آنچــه 
 .)Borja de Mozota, 2003: 155( »ــد ــزی باش ــد چی می خواه
ــرای هویــت مطــرح می شــود، هویــت  ــی کــه ب در پــس تعاریــف کل
ــد.  ــگاه خــاص خــود را می یاب ــز جای ــرای طراحــی و محصــوالت نی ب
ــن توافــق رســید کــه  ــه ای ــوان ب ــی تعاریــف می ت ــا وجــود گوناگون ب
هویــت هــر شــی ء محیــط و محــاط صفــات و مشــخصه های ملمــوس 
و خصوصــاً بصــری آن شــیء اســت. تنهــا یــک مواجهــة بصــری کوتــاه 
و گــذرا به صــورت مســتقیم یــا حتــی از طریــق یــک تصویــر، کافــی 
اســت تــا  بتــوان شــیئی را شناســایی و اطالعــات و پیام هــای همــراه 
آن را دریافــت کــرد. در واقــع »هویــت یــک شــیء، عملکــردی 
هماننــد عالئــم و نشــانه هایی دارد کــه تجســم ها و تصــورات و 
شــناخت ذهنــی و اکتســابی انســان را در مــورد آن شــیء در ذهــن 

ــرد،1386، 93(. ــی ف ــد« )ندای ــدار می کن ــده بی بینن
ــا دیــدگاه مخاطــب نیــز ارتبــاط زیــادی  هویــت هــر محصــول ب
ــد.  ــول دارن ــر محص ــی از ه ــای متفاوت ــردم دیدگاه ه ــه م دارد؛ چراک
ــا،  ــارب، زمینه ه ــا، تج ــاوت در ارزش ه ــل تف ــه دلی ــا ب ــن تفاوت ه ای
ــا  ــش آن ه ــار و واکن ــر رفت ــن ب ــد و ای ــود می آین ــه وج ــا و... ب آرزوه
 .)Bernstein,1980( ــذارد ــر می گ ــز تأثی ــول نی ــبت به محص نس
همچنیــن آن هــا از محصــوالت بــرای برقــراری ارتبــاط بــا هویتشــان، 
وضعیــت و اعضــای گروه هــای اجتماعــی مختلــف اســتفاده می کننــد 
هویــت  تعاریــف  در  کــه  همان طــور   .)Govers, 2004: 22(
ــا  ــة جنبه ه ــز در هم ــر چی ــات ه ــا و صف ــد، ویژگی ه ــاهده ش مش

ــت و وجــود آن هســتند. اســاس هوی

1 .2. هویت معنوی
بــا وجــود گســتردگی کــه در تعاریــف واژۀ هویــت وجــود دارد، بــرای 
ــوان  ــت: به عن ــده اس ــف ش ــی و تعری ــز بررس ــی نی ــواع متفاوت آن ان
مثــال، هویــت اجتماعــی )جنکینــز، 1381(، هویــت ملــی و هویــت 
ــا(،  ــی، بی ت ــی )الطای ــت قوم ــتاری، 1380: 95(، هوی ــی )س فرهنگ

ــا(،  ــی، بی ت ــی )رزاق ــت دین ــز، 1378( و هوی ــت شــخصی )گیدن هوی
ــای  ــطوح و زمینه ه ــه در س ــد ک ــمار می آین ــه ش ــت ب ــواع هوی از ان
ــت  ــته بندی ها، هوی ــن دس ــالل ای ــوند. در خ ــه می ش ــف مطالع مختل
معنــوی نیــز از جایــگاه خاصــی برخــوردار اســت؛ چراکــه معنویــت در 
ــه  ــز و جالب توج ــئله ای بحث برانگی ــواره مس ــر، هم ــخ بش ــیر تاری س

بــوده اســت.
ــه  ــی ک ــاور ماورای ــی آن ب ــز تجل ــزی ج ــوی چی ــت معن »هوی
ماهیــت رفتــاری و بینشــی افــراد را شــکل و فرمــی خدایــی می دهــد، 
نیســت. بــاوری کــه تنهــا در ســایة ایمــان بــه غیــب و غنــای روحــی 
ــردن و  ــتن، م ــد: زیس ــن باورن ــر ای ــه ب ــود ک ــل می ش ــرادی حاص اف
تمامــی اعمالشــان از آِن یگانــه آفریــدگاری اســت کــه بازگشــت همــه 
ــت  ــس هوی ــان و دیگــران، 1389: 44(. پ ــه ســوی اوســت« )بمانی ب
ــک  ــی ی ــت زمان ــوان گف ــه و می ت ــاور انســان درآمیخت ــا ب ــوی ب معن
محصــول دارای هویــت معنــوی اســت کــه انســان در تعامــل بــا آن، 
بــه یــاد حضــور خداونــد بیفتــد و احســاس معنــوی در او بیــدار شــود.

ــنتی-  ــاری س ــاری و به خصــوص معم ــون معم ــب گوناگ در مکات
اســالمی، تالش هــای زیــادی بــرای ایجــاد هویــت معنــوی در طــرح 
و متقابــاًل ایجــاد احســاس معنــوی در مخاطــب و درک حضــور 
ــف  ــوپ  در توصی ــال پ ــوان مث ــت. به عن ــده اس ــام ش ــدی انج خداون
ــا  ــت ب ــادر نیس ــس ق ــچ ک ــد: »هی ــف اهلل می گوی ــیخ لط ــجد ش مس
حالتــی هوشــیار یــا متفکــر وارد ایــن مســجد شــود؛ بــی آنکــه تــکان 
و احساســی ناشــی از رســیدن بــه حضــور، بــه وی دســت ندهــد. ایــن 
ــت«  ــف اس ــد ضع ــش فاق ــا و کمال ــة برازندگی ه ــل هم ــه دلی ــا ب بن
ــابه آن،  ــای مش ــده و توصیف ه ــن عقی ــا ای ــوپ،1373: 219(. ام )پ
ــا  ــش ب ــن پژوه ــن، ای ــت؛ بنابرای ــز روبه روس ــی نی ــا مخالفت های ب
رویکــردی متفــاوت بــه هویــت معنــوی محصــوالت پرداخته اســت. از 
آنجــا کــه در تعریــف واژۀ هویــت، ویژگی هــا و صفــات هــر محصــول 
در کنــار یکدیگــر، به وجودآورنــدۀ هویــت کلــی آن محصــول معرفــی 
می شــوند، شــالودۀ ایــن پژوهــش بــر اســاس صفــات و کلیدواژگانــی 

ــدۀ آن هاســت. ــه بیان کنن ــه  اســت ک شــکل گرفت

2 .2. تجلی هویت معنوی
واژۀ »تجلــی« دارای معانــی پیچیــده ای در زمینــة عرفــان و ســلوک 
ــه آن  ــع ب ــترده ای راج ــث گس ــم مباح ــالمی ه ــر اس ــت. در هن اس
ــه  ــدا، ب ــة دهخ ــاس لغت نام ــر اس ــی ب ــت؛ تجل ــه اس ــورت گرفت ص
معنــای ظاهــر و منکشــف شــدن اســت )دهخــدا، 1373: 43( 
ــده  ــی آم ــدن و هویدای ــای نمایان ش ــه معن ــن ب ــگ معی و در فرهن
ــی  ــر تجل ــان اســالمی، ه ــر عرف ــا ب ــن، 1388: 764(. بن اســت )معی
و ظهــوری، نــزول و حجابــی اســت بــر یــک معنــا و در عیــن حــال، 
خــود واســطه ای اســت بــرای درک آن. درواقــع تجلــی، انســان را بــه 
عالمــی فراتــر از عالــم صورت هــا می خوانــد کــه خداونــد در آن 

ــدری، 1387: 71(. ــه وار دارد )ص ــوری آیین حض
در پژوهــش حاضــر، مــراد از تجلــی هویــت معنــوی محصــوالت، 
ایجــاد درک حضــور خداونــدی بــرای اســتفاده کننده و گرایــش 
هرچــه بیشــتر بــه ســوی عبودیــت و بــردن حظ معنــوی از آن اســت.

بررسی هویت معنوی مبتنی بر صفات در طراحی محصول
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3. پیشینۀ جایگاه صفات در مطالعات طراحی محصول
برخــی روش هــا و شــاخص هایی کــه تاکنــون بــرای طراحــی 
ــود  ــه وج ــا ب ــی آن ه ــاوت و ارزیاب ــای متف ــا رویکرده ــوالت ب محص
آمده انــد و بــر محــور کلیدواژه هــا و دریافــت مخاطــب و طــراح 
ــه  ــع، این گون ــوند. درواق ــی می ش ــد، بررس ــکل گرفته ان ــا ش از آن ه
پژوهش هــا نشــان داده انــد کــه کلیدواژه هــا و صفاتــی کــه در 
قالــب آن هــا بیــان می شــوند، روش مناســبی بــرای انتقــال خواســتة 
احساســی  خواســته های  به ویــژه  اســت؛  طــراح  بــه  مخاطــب 
اســتفاده کنندگان کــه به راحتــی نمی تــوان آن را اندازه گیــری و 
ــل و  ــل تحلی ــی قاب ــاخص های واژگان به خوب ــا ش ــرد، ب ــی ک بررس

ــت. ــی اس بررس
ــاخص در  ــک ش ــة ی ــرای ارائ ــات، ب ــاس صف ــر اس ــی ب پژوهش
زمینــة »شــخصیت محصــوالت« )Govers, 2004( و مــوردی 
ــری  ــی بص ــی زیبایی شناس ــاد ارزیاب ــی ابع ــوان »بررس ــا عن ــر ب دیگ
 ،)Laviea & Tractinsky, 2004: 269–298( وب ســایت ها« 
نمونه هــای خوبــی از ایــن دســت اســت. دو نمونــة مذکــور، بــا 
بــا  واژگان  توســط  احساســات  انتقــال  قابلیــت  از  بهره گیــری 
شــاخص هایی  بــه  شــاخص   توســعة  روش هــای  از  بهره گیــری 

ــد. ــت یافته ان ــود دس ــوع خ ــة موض ــه در حیط ــور توج درخ
ــه  ــت ک ــی اس ــی از روش های ــز یک ــی  نی ــی کانس روش مهندس
ــری احساســات  ــرای اندازه گی ــزاری ب ــوان اب ــدواژگان در آن به عن کلی
ــاً توســط واژگان و  ــده  اســت. مهندســی کانســی، عموم ــتفاده  ش اس
ــی می شــود.  تأثیــرات واژگان روی احساســات و ذهنیــات فــرد ارزیاب
تنهــا ابــزار استفاده شــده در مهندســی کانســی واژگان نیســتند؛ ولــی 
ــوند  ــوب می ش ــن روش محس ــج در ای ــای رای ــی از ابزاره واژگان یک

.)Girimseath, 2005(

4. هنر اسالمی و هویت معنوی
دربــارۀ خصوصیــات هنــر اســالمی و جایــگاه معنویــت در ایــن آثــار 
ــی  ــای متفاوت ــده و دیدگاه ه ــام ش ــی انج ــات فراوان ــری، مطالع هن
بــه وجــود آمــده  اســت. مطالعــة ایــن نظریــات گوناگــون از الزامــات 
پژوهــش حاضــر اســت. در ادامــه، دیــدگاه ســه گــروه از صاحب نظــران 
و  تاریخی نگرهــا  ســنت گرایان،  یعنــی  اســالمی،  هنــر  حــوزۀ 
ــه هنــر و معنویــت بررســی می شــود و  اندیشــمندان دینــی راجــع ب
بــه مطالعــات تجربــی بــا محوریــت ایــن موضــوع مراجعــه می شــود.

. دیدگاه سنت گرایان 4. 1
ــود دارد،  ــری وج ــار هن ــة آث ــه در مطالع ــی ک ــی از دیدگاه های یک
ــر  ــرای هن ــا ب ــت. آن ه ــنت گرایان اس ــته از آرای س ــرش برخاس نگ
ــم  ــای عال ــد )اشــکال و رنگ ه ــی قائل ان ــام ماورای ــع اله ــنتی، منب س
ــدۀ  ــه عقی ــود(. ب ــی می ش ــنتی متجل ــدان س ــار هنرمن ــال در آث مث
ــا زبانــی رمــزی و  آن هــا، هنرهــای ســنتی ازجملــه هنــر اســالمی، ب
ــد  ــرای هنرمن ــهودی ب ــانه و ش ــش معرفت شناس ــرا، نق غیرطبیعت گ
و مخاطــب ایفــا می کنــد )فغفــوری، 1387: 47-43(. به عنــوان 
ــه عقیــدۀ آن هــا در معمــاری اســالمی، هنرمنــد مســجد را  مثــال، ب

بــا طرح هــای گیاهــی غیرناتورالیســتی، خطــوط بنــا و طاق هــا 
ــت  ــجد، حرک ــر مس ــای ه ــد. رواق ه ــرح می کن ــت ط ــه بهش به مثاب
ــوت  ــه آرامــش و ســکون دع ــد و انســان را ب فضــا را مســدود می کن
ــی  ــا زیبای ــاً ب ــی تقریب ــا »رواق« در عرب ــة »روق« ی ــد. کلم می کن
و موزون بــودن و پاکــی متــرادف اســت )بورکهــارت، 1376: 71(. 
کتیبه هــای منقــش قرآنــی کــه بــر روی دیــوار محــراب یــا اطــراف آن 
قــرار گرفتــه، شــخص مؤمــن را نه تنهــا بــه یــاد معنــای کلمــات قــرآن 
می انــدازد، او را متوجــه وزن و اشــکال و صــور روحانــی آن و فیضــان 
ــن  ــا ای ــراب ب ــد. مح ــز می کن ــی نی ــی اله ــدرت وح ــالل و ق ــا ج ب
تزییــن و نورپــردازی و مهم تــر از آن، انعــکاس صــدای امــام جماعــت، 
یــادآور آیــة نــور اســت )بورکهــارت، 1346: 7(. آن هــا بــرای هندســة 
اســالمی )بورکهــارت، 1376: 75( و حتــی زمینه هــای غیردینــی 
و تمامــی شــئون زندگــی )مددپــور، 1384: 246( ماننــد لبــاس 
ــارت،  ــی )بورکه ــور ایران ــارت، 1376: 73( و مینیات ــالمی )بورکه اس
1376: 48( نیــز هویتــی معنــوی قائل انــد. بنــا بــر نظــر آن هــا، فقــط 
ــه آن روح را  ــد ک ــاد کن ــر ایج ــی در هن ــد روح دین ــی می توان کس
درک کــرده باشــد و ایــن امــر امکان پذیــر نیســت؛ مگــر بــا اشــکال و 
صــوری کــه ایــن روح را متجلــی می ســازد و زاییــدۀ ایــن روح اســت 

ــر،1373: 39(. )نص
ــود، در  ــد خ ــی ارش ــة کارشناس ــاب در پایان نام ــیرین ب آرش ش
ــک  ــط ی ــوی توس ــت معن ــی هوی ــرای تجل ــی ب ــت وجوی راه جس
ــد  ــان می کن ــد و بی ــوع می کن ــب رج ــدگاه مخاط ــه دی ــول ب محص
دیــدی کــه مخاطــب بــه اثــر هنــری دارد، بــا نــوع نگاهــش بــه دنیــا و 
پیشــینة مذهبــی او ارتبــاط تنگاتنگــی دارد. او در ادامــه بــا طرف داری 
از هنــر ســنتی و دیــدگاه ســنت گرایان، عناصــر و خصوصیــات هنــر 
ــول  ــا را در محص ــود آن ه ــت و وج ــرده  اس ــی ک ــالمی را بررس اس
ــا  ــد. او ب ــت می دان ــش معنوی ــران، تجلی بخ ــیعة ای ــة ش ــرای جامع ب
مطالعــة منابــع گوناگــون، ایــن خصوصیــات را این گونــه دســته بندی 
ــر و  ــور هن ــی، حض ــرد و انتزاع گرای ــوری، تج ــت: توحیدمح کرده اس
ــی و  ــر اله ــن، ذک ــره، تزیی ــیای روزم ــة اش ــی در هم ــی قدس زیبای
ــر  ــن وی عناص ــاب، 1386: 66(. همچنی ــیرین ب ــت گونگی )ش بهش
ــوش  ــی، نق ــوش گیاه ــی، نق ــوش هندس ــالمی را نق ــر اس ــان هن بی
مربــوط بــه حیوانــات و پرنــدگان، خــط و نوشــتار و رنــگ ونــور بیــان 
ــوی و  ــن معن ــا، مضامی ــتفاده از آن ه ــا اس ــد ب ــه هنرمن ــد ک می کن
ــاب، 1386: 47-53(  ــیرین ب ــود )ش ــادآور می ش ــی را ی ــور اله حض
ــة تجلی بخــش امــر  ــرای طراحــی یــک وضوخان و همیــن مســیر را ب

ــرد. ــش می گی ــی در پی قدس

. دیدگاه تاریخی نگرها 4. 2
ــان  ــالمی بی ــر اس ــه هن ــع ب ــی راج ــدگاه متفاوت ــا دی تاریخی نگره
می کننــد؛ بنــا بــر عقیــدۀ آن هــا، »هنــر اســالمی، از تصــادم پیچیــده 
ــا فرهنگ هــای بالــغ جهــان و میــراث بصــری  یــک اخــالق جدیــد ب
غنــی آن هــا مایــه می گیــرد« )گرابــار، 1384: 324( و »دلیلــی 
ــی  ــر زمان ــری آن در ه ــانه های بص ــا و نش ــه نماده ــر اینک ــی ب مبن
راهــی مقبــول بــرای تشــخیص کارکــرد بــوده یــا در خدمــت تعریــف 
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هدفــی خــاص باشــد، وجــود نــدارد؛ مگــر دو مــورد اســتثنایی منبــر 
ــدان معنــا نیســت کــه  ــار، 1386: 13(. البتــه ایــن ب و کعبــه« )گراب
ــن  ــه ای ــدارد، بلک ــود ن ــلمانان وج ــانه ای از آن مس ــاد و نش ــچ نم هی
نمادهــا و نشــانه ها بیشــتر یادبــود انســان ها و رویدادهاســت تــا 
ــه  ــا توج ــتفاده کننده ای ب ــر و اس ــر ناظ ــری و ه ــدِرک بص ــکال ُم اش
ــارۀ معنــای نمادیــن هــر خالقیــت  ــه تنهایــی درب ــه زمــان خــود ب ب

ــار، 1386:18(. ــرد« )گراب ــم می گی ــری تصمی هن

. دیــدگاه اندیشــمندان دینــی راجــع بــه هنــر و  4. 3
معنویــت

بســیاری از متفکــران اســالمی در اعصــار گوناگــون بــا دیــدگاه 
ــد. از  ــت پرداخته ان ــا معنوی ــاط آن ب ــر و ارتب ــة هن ــه مقول ــی ب دین
ــی)ره(،  ــت اهلل خمین ــون آی ــی چ ــه متفکرین ــوان ب ــه می ت آن جمل
ــا در  ــرد. آن ه ــری اشــاره ک ــه جعف ــری و عالم اســتاد مرتضــی مطه
ــی،  ــی )خمین ــت اجتماع ــون عدال ــی واال چ ــه مفاهیم ــان ب نظریاتش
ــری و  ــری، 1361: 65( هدایتگ ــول )جعف ــی معق 1369: 30(، زیبای
ــی ظاهــری  ــوی )مطهــری، 1368: 225(، در ورای زیبای تربیــت معن

ــد. ــاره کرده ان ــالمی اش ــر اس ــژه هن ــی و به وی ــر دین هن
در اینجــا بــرای نمونــه بــه یکــی از ایــن دســت مطالعــات اشــاره 
می شــود کــه به طــور مســتقیم بــا موضــوع پژوهــش حاضــر مرتبــط 
اســت. حجـــت االسالم میرحســین عالمــه در مقالــه ای تحــت عنــوان 
»شناخت شناســی هنــر در نگــرش قرآنــی«، خصوصیــات هنــر 
ــد. او  ــرح می کن ــی مط ــر اله ــات هن ــه از خصوصی ــی را برگرفت قرآن
ــا اشــاره مســتقیم  ــرآن را ب ــن ق ــن مشــخصه های برخاســته از مت ای
ــرده  ــی ک ــورد بررس ــط در 12 م ــی مرتب ــات قرآن ــارات و آی ــه عب ب
 اســت: 1. خداونــد در آن تجلــی دارد؛ 2. بــه چیــزی فراتــر از احســاس 
ــه  ــه آن توصی ــه »حــق« و وصــول ب ــد؛ 3. ب ــاره می کن ــه اش و عاطف
ــا  ــا ب ــدا؛ ام ــوی خ ــه س ــت ب ــی اس ــی طول ــر قرآن ــد؛ 4. هن می کن
ــی اســت؛ 6.  ــن و تمثیل ــن مخاطــب و اجتمــاع؛ 5. نمادی درنظرگرفت
اصــل توحیــد را متجلــی می کنــد؛ 7. در آن الهــام حقانــی و اشــراقی 
ــود؛ 9.  ــب می ش ــی ترکی ــورت عال ــت و به ص ــود دارد؛ 8. تواناس وج
ــی و  ــت و هماهنگ ــب دق ــی در قال ــت؛ زیبای ــن اس ــتحکم و متی مس
ــر اعتقــاد  ــی هنــر منطبــق ب ــروز می کنــد؛ 11. نمــود بیرون ــوازن ب ت
هنرمنــد شــکل می گیــرد؛ 12. بــر اســاس بایدهاســت، نــه هســت ها 

ــه، 1384: 76-80(. )عالم

4 .4. مطالعات تجربی راجع به هنر و معنویت
ــا دیدگاه هــای گوناگــون راجــع  ــی کــه ب ــر نظریه پردازی های عــالوه ب
بــه هنــر و معنویــت صــورت گرفته اســت، افــرادی نیــز بــه مطالعــات 
ــالمی را  ــر اس ــخصه های هن ــع، مش ــد و درواق ــت زده ان ــی دس تجرب
ــد. محمدصــادق  ــری کرده  ان ــش و اندازه گی ــواردی خــاص آزمای در م
فالحــت در پژوهشــی کــه بــا عنــوان »نقــش طــرح کالبــدی در حــس 
مــکان مســجد« داشته اســت، پــس از نمونه گیــری و محاســبة 
ــدی  ــرح کالب ــش ط ــه نق ــد ک ــری می کن ــج، نتیجه گی ــاری نتای آم
هــر مســجد بــر احساســات به صــورت غیرمســتقیم و از طریــق ایجــاد 

نشــانه ها و معانــی صــورت می پذیــرد. وجــود عناصــر و فضــای خــاص 
ــده  ــتفاده ش ــا اس ــخ از آن ه ــداوم در تاری ــورت م ــه به ص ــجد ک مس
 اســت، نقــش مهمــی در ایجــاد تصویــر ذهنــی از مســجد، در ذهــن 
ــژه  ــان، نشــانه ها و نمادهــا و به وی ــن می اســتفاده کنندگان دارد. در ای
ــش  ــی و سلســله مراتب، نق ــط فضای ــات و ســپس رواب ــت و تزیین باف
ــی  ــا به عبارت ــجد ی ــکان مس ــس م ــازی ح ــی در غنی س ــیار مهم بس

روح معنــوی مــکان دارنــد )فالحــت، 1384: 41(.
ــجد را در  ــی، مس ــه روش تجرب ــه ای ب ــز در مقال ــار نی ــگ گراب ال
جوامــع اســالمی بررســی کــرده اســت و بــا اینکــه او از تاریخی نگرهــا 
راجــع بــه هنــر اســالمی اســت، در پژوهشــش، مســاجدی کــه بازتابی 
از جامعــة ســنتی مســلمانان اســت را بــرای مؤمنــان قابــل قبول تــر و 
معتبرتــر می دانــد و بیــان می کنــد کــه مســاجد در هــر جــای دنیــا، 
ــی  ــه مأمن ــد به مثاب ــا گنب ــاره ی ــون من ــنتی همچ ــانه های س ــا نش ب

احساســی بــرای مســلمانان هســتند )گرابــار، 1376: 327(.

ــه  ــرد ب ــا رویک ــروزی ب ــوالت ام ــی از محص . نمونه های 5. 4
ــوی ــت معن هوی

امــروزه در طراحــی محصــوالت، طراحــان بــا اســتفاده از موتیف هــای 
ــا هندســه و نقــوش هندســی آن و ســایر نمادهــای  هنــر اســالمی ی
مرتبــط مثــل نــور، خــط، نوشــتار آیــات و دســتان گشــوده بــه ســوی 
آســمان و بعضــاً فلســفه و حکمــت ســمبل های هنــر اســالمی، ســعی 
در طراحــی محصــوالت مــدرن و در عیــن حــال، بــا هویــت اســالمی 

داشــته اند.
ســرویس چای خــوری کــه در تصویــر 1 مشــاهده می شــود، 
ــپت، آن را  ــن کانس ــراح ای ــت. ط ــوالت اس ــن محص ــه ای از ای نمون
ــاس  ــر اس ــت. ب ــرده  اس ــذاری ک ــی نام گ ــروف مراکش ــه ظ مجموع
ــی  ــر، در قالب ــن اث ــالمی در ای ــاری اس ــر معم ــراح، عناص ــة ط گفت
ــالمی،  ــر اس ــنا در هن ــای آش ــا فرم ه ــده اند ت ــتفاده ش ــر اس کوچک ت
ــالوه  ــود و ع ــه ش ــه کار گرفت ــته ب ــی از گذش ــرد متفاوت ــرای کارب ب
بــر آن، مخاطــب بــه تفکــر واداشــته شــود. همچنیــن طــراح معتقــد 
ــردم  ــی م ــگ غذای ــای فرهن ــر مبن ــه ب ــن مجموع ــروف ای ــت ظ اس
ــوع غــذای مصرفــی آن هــا کامــاًل  ــرای ن مراکــش طراحــی شــده و ب

تصویر 1. سرویس چای خوری مراکشی طراحی شده 
 Edward -2011  با الهام از عناصر معماری اسالمی، اثر
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ــت. ــردی اس کارب
ــه طراحــی  ــد ک ــر 2، کانســپت تســبیحی را نشــان می ده تصوی
ــبیح،  ــن تس ــی ای ــت. در طراح ــرده اس ــی ک ــه ای آن را طراح ترکی
ــع  ــر اســالمی، یعنــی »تربی ــه یکــی از حکمت هــای احجــام در هن ب
ــن  ــاد زمی ــر اســالمی، نم ــع در هن ــره« رجــوع شــده  اســت. مرب دای
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 می خواهــد ســیر معنــوی اســتفاده کننده 

از ایــن تســبیح را در حیــن ذکــر نــام الهــی نشــان دهــد.
ــم  ــر خان ــرواز« اث ــال پ ــای در ح ــوان »موتیف ه ــا عن ــی ب صندل
ــادی، در تصویــر 3 نشــان داده شــده  اســت. طــراح  حبیبــه مجــد آب
ــی  ــره  چین ــر ســنتی اســالمی در گ ــای هن ــن محصــول، موتیف ه ای
ــروزی  ــب ام ــلیقة مخاط ــور س ــی در خ ــته و محصول ــه کار بس را ب

ــرده  اســت. طراحــی ک

5. جمع بندی مطالعات پیشین
صاحب نظــران نظرهــای بســیار متفــاوت و گاه متضــادی دربــارۀ 
اســالمی، قرآنــی و معنوی بــودن هویــت هــر اثــر هنــری بیــان 
کرده انــد؛ امــا آنچــه همــه بــر آن اتفاق نظــر دارنــد، ایــن اســت کــه 
ــح، اقتصــاد  ــر احــکام عهــد، صل ــم، حکمــی نظی ــرآن کری »ظاهــراً ق
ــر مقــوالت هنــری  ــاً و... ب و مــوارد مختلــف دیگــر را تحریمــاً، تبیین
صــادر نفرمــوده  اســت« )غالمــی، 1386-1385: 141(. درواقــع، 
ــز  ــر را تجوی ــی از هن ــبک های خاص ــور و س ــالم، ص ــریعت اس »ش
ــازد و  ــن می س ــر را معی ــات هن ــای تجلی ــه قلمروه ــد؛ بلک نمی کن
ــن  ــة بی ــد رابط ــت و نبای ــالق نیس ــة خ ــات فی نفس ــدود و تعیین ح
کالم قرآنــی و هنرهــای بصــری اســالمی را در ســطح صــور ظاهــری 
ــی  ــورت کالم قرآن ــا ص ــی ی ــای لفظ ــر از معن ــرد. هن ــت وجو ک جس
ــا جوهــر معنــوی  سرچشــمه نمی گیــرد؛ بلکــه منشــأ آن حقیقــت ی

ــارت، 1376: 77(. ــت« )بورکه ــرآن اس ق
ــه دور از تعصــب  ــه و ب ــا دیدگاهــی منصفان ــه هــر حــال، اگــر ب ب
ــب  ــه اغل ــم ک ــه کنی ــر اســالمی توج ــارۀ هن ــا درب ــن نظریه ه ــه ای ب
ــده اند،  ــته ش ــکار نگاش ــدۀ ان ــا دی ــه و ب ــز و ایده آل گرایان اغراق آمی
ــه چشــم می آینــد کــه نقــش آن هــا در  ــکات بســیار ارزشــمندی ب ن
ایجــاد هویــت معنــوی و تجلــی آن بــرای مخاطــب انکارناپذیــر اســت. 
ــت  ــی در جه ــالمی اش، تالش های ــش اس ــر بین ــه ب ــا تکی ــد ب هنرمن
القــای مفاهیــم معنــوی داشــته اســت و اندیشــه های مقــدس خــود 
ــرده  ــان ک ــری بی ــب عناصــر فیزیکــی و مشــخصه های ظاه را در قال
ــا اســتفاده از خــط و  ــا زبــان نمــاد و جایــی ب اســت. حــال، جایــی ب
ــه از شــکل  ــا اســتفاده از ســمبل های برگرفت ــی ب ــرآن و جای ــص ق ن
ــرای وجــود هویــت معنــوی در  کتــاب قــرآن. حداقــل دلیلــی کــه ب
خــالل ایــن هنرهــا بیــان می شــود، ایــن اســت کــه ایــن خصوصیــات 
ــک  ــِب ی ــدگاه مخاط ــار در دی ــی اعص ــمبل هایی در ط ــون س همچ
ایــن  او را جهــت می دهــد.  فرهنــگ نقــش بســته و ذهنیــت 
ویژگی هــا بــا احساســات مخاطبــان از دیربــاز تاکنــون پیونــد خــورده 

ــد. ــوی می ده ــویی معن ــا سمت وس ــی آنه ــت احساس ــه برداش و ب
ــوان  ــالمی را می ت ــر اس ــات هن ــول و خصوصی ــی، اص ــور کل به ط
ــة  ــاً در حیط ــه غالب ــرد ک ــان ک ــا بی ــات و کلیدواژه ه ــب صف در قال
ــه  ــش از هم ــه بی ــات ک ــن صف ــد. ای ــرار می گیرن ــری ق ــات ظاه صف
ــواردی همچــون  ــات ســنت گرایان اســت، شــامل م ــه از نظری برگرفت
تعــادل، نظــم هندســی و نمادگرایــی اســت. در جــدول 1، فهرســتی از 
ایــن صفــات ارائــه شــده  اســت کــه بــر اســاس مطالعــة پژوهش هــای 
پیشــین )آن گونــه کــه ذکــر شــد( بــه دســت آمــده  اســت و به صــورت 

چکیــده ای در قالــب واژگان و صفــات ارائــه شــده  اســت.
اهمیــت و جایــگاه ایــن صفــات در تداعــی معنویت بــرای مخاطب 
ــه در گذشــته  ــر هیچ کــس پوشــیده نیســت. همان طــور ک ــی ب ایران
نیــز اشــاره شــد، می تــوان ایجــاد روح دینــی را در گــرو اســتفاده از 
اشــکال و صــور برخاســته از هنــر ســنتی دانســت )نصــر، 1373: 39(. 
ــد پاســخ گوی  ــزی اســت کــه بتوان ــا بخشــی از آن چی ــن تنه ــا ای ام
ــر  ــادی هن ــن مب ــر باشــد؛ چراکــه »یکــی از مهم تری معنویــت در هن

تصویر 2. تسبیح طراحی شده با رویکرد به 
  Erdem Akın-2010 یکی از حکمت های اسالمی، اثر

)drtyaprakliyonca.blogspot.com( :مأخذ

تصویر  3. صندلی با عنوان موتیف های در حال پرواز، 
اثر حبیبه مجدآبادی، 1388 

)www.designboom.com( :مأخذ
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جدول 1. صفاتی که با مطالعۀ خصوصیات هنر سنتی 
اسالمی به دست آمده اند

ــر اســت« )صــدری،  ــس صــورت ظاه ــا در پ ــه معن ــه ب ــی، توج دین
1387: 74(. درواقــع، هنــر معنــوی اســالمی کــه برگرفتــه از حقیقــت 
و جوهــر معنــوی قــرآن کریــم اســت )بورکهــارت، 1376: 77(، چیزی 
فراتــر از صفــات ظاهــری محــدود بــه دســت می دهــد. آنچــه واضــح 
اســت، اینکــه تقلیــد صــرف از هنرهــای پیشــین و اســتفاده از ایــن 
اصــول، نتیجــه ای کافــی بــرای دســتیابی بــه معانــی واالی معنویــت 
ــرای  ــن، ب ــت؛ بنابرای ــد داش ــروزی نخواه ــان ام ــاز انس ــور نی درخ
ــتقیم  ــة مس ــا مراجع ــات ب ــر، مطالع ــه ای کامل ت ــه نتیج ــتیابی ب دس

ــم پیگیــری می شــود. ــران کری ــه اســماء الهــی در ق ب

ــش و  ــزای آفرین ــی در اج ــماء اله ــات و اس ــگاه صف 6. جای
هنــر

ــیر از  ــر اســالمی، »س ــه روح هن ــد ک ــن عقیده ان ــر ای ســنت گرایان ب
ظاهــر بــه باطــن اشــیا و امــور اســت؛ یعنــی هنرمنــدان اســالمی، در 
نقــش و نــگاری کــه در صورت هــای خیالــی خویــش از عالــم کثــرت 
ــی  ــالل اله ــال و ج ــن و جم ــوۀ حس ــود، جل ــر خ ــد، در نظ می بینن
ــة موجــودات را همچــون  ــد هم ــی، هنرمن ــن معن ــد. بدی را می نماین
ــری او  ــر هن ــاس، اث ــن اس ــر ای ــد و ب ــماءاهلل می بین ــری از اس مظه
به مثابــه 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( می گویــد: 
ــروردگار  ــای آن از پ ــد و ثن ــیء، در حم ــر ش ــی ه ــال و زیبای »کم
اســت. بــه عبــارت دیگــر، یــک شــیء کامــل یــا زیباســت تــا حــدی 
کــه صفتــی الهــی را متجلــی می ســازد. پــس مــا نمی توانیــم کمــال 
ــه آن  ــم چگون ــه بدانی ــر اینک ــم؛ مگ ــت آوری ــه دس ــیء را ب ــچ ش هی
ــد باشــد« )بورکهــارت، 1376:  ــة صفــت خداون ــد آیین شــیء می توان
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ایــن تطبیــق دادن شــیء کامــل بــا اوصــاف الهــی، ازنظــر دیــن و 
محققــان دینــی اســالم و حتــی دیگــر مکاتــب و عرفــا نیــز مقبــول 
ــی اســمایی کــه لفظــاً  ــا معان ــی اســماء الهــی ب اســت؛ هرچنــد معان
مشــابه اســماء الهــی اســت و بــه مخلوقــات گفتــه می شــود، آمیختــه 
ــی  ــد معان ــع، بای ــت. درواق ــا و عیب هاس ــص، عدم ه ــدود، نقای ــه ح ب
اســماء الهــی را از خصوصیــات امکانــی کامــاًل تجریــد کنیــم و تنهــا 
ــا  ــجاعی، 1383: 59(. ام ــم )ش ــر بگیری ــدای را در نظ ــاک خ ذات پ
ــات و  ــش، تجلی ــام آفرین ــودات نظ ــة موج ــان، هم ــدگاه عارف »از دی

ظهــورات ذات حق انــد و حــق تعالــی بــا تجلــی خــود بــه موجــودات 
ظهــور و بــروز می دهــد و اســماء حســنای الهــی، در حقیقــت جلوه هــا 
و نمودهــای هویــت غیبیه انــد و ذات حــق، همــة کمــاالت را بــه نحــو 

بســاطت واجــد اســت« )رمضانــی گیالنــی، 1378: 23(.
ــی  ــی، مقتض ــنی اله ــماء حس ــی اس ــور کل ــان، به ط ــر آن در نظ
ــد روح  ــد. خداون ــاب می نمای ــم را ایج ــتی عال ــت و هس ــور اس ظه
ــت.  ــرار داده  اس ــود ق ــة خ ــده و او را خلیف ــان دمی ــود را در انس خ
وقتــی روح از آن او اســت، انســان بــا تخلــق اســماءاهلل، هرچــه بیشــتر 
ــن  ــن واالتری ــد و ای ــک می کن ــش نزدی ــه خدای ــود را ب ــتر خ و بیش
هــدف انســان اســت )بانــو فریــد، 1388: 99-98(. »عرفــا و حکمــا، 
همه چیــز حتــی تک تــک ذرات ایــن عالــم را محــل ظهــور اســماء اهلل 
می داننــد. هــر شــیء، خــود اســمی و مظهــری از اســمی باالتــر اســت 
و ایــن مراتــب اســماء در نظــام والیــی هســتی، بــه اســمای حســنای 
ــدری، 1387:  ــت« )ص ــد اس ــدأ آن خداون ــه مب ــند ک ــی می رس اله
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قــرآن کریــم و عرفــان اســالمی، هــر دو مرحلــة خلــق و بازگشــت 
ــوان  ــد. به عن ــی می کن ــی منته ــات اله ــه اســماء و صف ــز را ب همه چی
ُر  ــوِّ ــاِرُئ الُْمَص ــُق الَْب ِ ُ الَْخال ــَو اهللَّ ــر: »ُه ــورۀ حش ــة 24 س ــال، آی مث
ــَو  ــَماَواِت َواْلَْرِض َو ُه ــا فــی السَّ ــُه َم َ ــبُِّح ل ــَماُء الُْحْســنی یَس ــُه اْلَْس َ ل
ــد  ــت، موج ــدگار اس ــه آفری ــی ک ــت خدای ــم«:  اوس ــُز الحکی الَْعِزی
و صورت بخــش اســت، اســم های نیکــو از آن اوســت. هرچــه در 
ــد  ــتند و او پیروزمن ــبیح گوی او هس ــت، تس ــن اس ــمان ها و زمی آس
ــة  ــود و هم ــم وج ــام عوال ــریفه، تم ــة ش ــن »آی ــت. ای ــم اس و حکی
ــات  ــار اســماء حســنی و صف آنچــه را در نظــام وجــود هســت، از آث
ــه  ــد و آنچ ــاهده می کنی ــه مش ــه آنچ ــد ک ــد و می گوی ــق می دان ح
ــی،  ــی گیالن ــد« )رمضان ــات اوین ــماء و صف ــور اس ــه ظه ــت، هم هس

.)53  :1378
ــات  ــر صف ــش مظه ــک اجزای ــم و تک ت ــه عال ــت ک ــکی نیس ش
ــاً  ــا واقع ــن اســت کــه آی ــا آنچــه جــای ســؤال دارد، ای خداســت؛ ام
هنــر ســنتی اســالمی و صفاتــی کــه در جــدول 1 بــه آن هــا اشــاره 
شــد، به خوبــی توانســته محــل بــروز صفــات خداونــد باشــد یــا خیــر؟ 
ــا کمــال  ــرای هنرهــای ســنتی در رابطــه ب ــن اوصافــی کــه ب ــا ای آی
ــت دارد؟  ــال صح ــام و کم ــود، تم ــرح می ش ــدا مط ــه خ ــرب ب و ق
ــا  ــا ت ــنت گرایان و تاریخی نگره ــون، از س ــب گوناگ ــد مکات ــا عقای آی
محققــان تجربــی و اندیشــمندان اســالمی، راجــع بــه معنویــت هنــر 
تمــام آن چیــزی اســت کــه وجــود دارد یــا می تــوان راه روشــن تری 
بــرای قــرب بــه خــدا از طریــق هنــر و طراحــی هــر محصــول ترســیم 
ــوی  ــت معن ــه هوی ــرد ک ــی طراحــی ک ــوان محصول ــا می ت ــرد؟ آی ک

داشــته  باشــد و مخاطــب را متوجــه حضــور خداونــد کنــد؟
و  شــد  مطــرح  پیش تــر  کــه  نبــوی  حدیــث  اســاس  بــر 
ــی از  ــز جزئ ــوع دســت بشــر نی ــه مصن ــه ک ــن نکت ــن ای درنظرگرفت
آفرینــش اســت، مبنــای نظــری ایــن نوشــتار شــکل گرفتــه  اســت. در 
ــا مراجعــة مســتقیم بــه  ایــن پژوهــش، فــرض بــر ایــن اســت کــه ب
اســماء و صفــات الهــی، چارچــوب روشــن تری بــرای ایجــاد معنویــت 
در هنــر و مصنوعــات بشــری معرفــی کــرد. بــا مطالبــی کــه راجــع بــه 

بررسی هویت معنوی مبتنی بر صفات در طراحی محصول
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اســماء و صفــات الهــی و ارتباطــش بــا هنــر و صنعــت بشــری مطــرح 
ــو و  ــرآن، پاســخی ن ــه ق ــة مجــدد ب ــه نظــر می رســد مراجع شــد، ب
ــار  ــن در کن ــا قرارگرفت ــا ب ــد ت ــت ده ــه دس ــر ب ــاید قانع کننده ت ش
ــر باشــد ــوب مؤث ــة نتیجــه ای مطل ــات پیشــین، در ارائ ــج مطالع نتای

. اسماء و صفات خداوند در قرآن 6. 1
ــی  ــوان منبع ــم به عن ــرآن کری ــه ق ــش، ب ــمت از پژوه ــن قس  در ای
وحیانــی و کامــاًل معتبــر بــرای صفــات خداونــد رجــوع شــده  اســت. 
ــده   ــر ش ــد ذک ــرای خداون ــرآن ب ــر ق ــه در ظاه ــی ک ــماء و صفات اس

اســت، دو دســته اند:
- دســتة اول: اســمائی کــه بــه لفــظ اســم آمده انــد؛ مثــل 

»بــاریء« و »حکیــم«؛
ــد؛ لکــن در  ــه لفــظ اســم نیامده ان - دســتة دوم: اســمائی کــه ب
حقیقــت »اســم« هســتند و معنــای اســم دارنــد. مثــل »لــه الخلــق و 
االمــر« در آیــة 54 ســورۀ اعــراف یــا »یفعــل مــا یشــاء« در آیــة 17 

ســورۀ مائــده )شــجاعی، 1383: 100(.

. روند جمع آوری صفات و کلیدواژگان 6. 2
بــا توجــه بــه نتایــج برآمــده از مطالعــة نظریه هــای گوناگــون راجــع 
ــب  ــث »ان اهلل کت ــن حدی ــی و درنظرگرفت ــالمی و دین ــر اس ــه هن ب
االحســان علــی کل شــیء« بــرای دســتیابی بــه هــدف، بــه صفــات 
ــر از  ــش حاض ــت. بخ ــده اس ــوع ش ــتقیم رج ــور مس ــد به ط خداون
ــد  ــق« فراین ــة »تلفی ــب مرحل ــوان آن را در قال ــه می ت ــش ک پژوه
ــود  ــه وج ــود ک ــال می ش ــرض دنب ــن ف ــا ای ــرد، ب ــان ک ــون بی الوس
صفاتــی از صفــات خداونــد در هــر محصــول، هویتــی الهــی و معنــوی 
بــه آن می بخشــد و ایــن هویــت معنــوی بــرای مخاطــب نیــز تداعــی 

می شــود.
درواقــع، برخــی اطالعــات به دســت آمده از مرحلــة قبــل و 
نتایــج مطالعــة صفــات خداونــد و معانــی و تفاســیر آن هــا، در کنــار 
هــم قــرار می گیرنــد و درنهایــت، ترکیــب و هم گــذاری تمامــی 
ایــن داده هــا، شــالودۀ مرحلــة تلفیــق را در فراینــد پژوهــش تشــکیل 
ــن  می دهنــد. آنچــه در ادامــه بیــان می شــود، شــرح فعالیت هــای ای

مرحلــه اســت.
ــر  ــه در ظاه ــد ک ــماء خداون ــات و اس ــر، صف ــش حاض در پژوه
ــت  ــام و صف ــا 132 ن ــداد آن ه ــه تع ــده ک ــی ش ــده، بررس ــرآن آم ق
اســت )رمضانــی گیالنــی، 1378؛ ســبحانی، 1374(. در مرحلــة 
ــد منبــع  ــن اســماء و صفــات در چن اول، ترجمــه و تفســیر همــة ای
ــاالت  ــه مق ــد از مجموع ــه عبارت ان ــت ک ــده اس ــی ش ــی بررس فارس
ــی« در  ــات اله ــماء و صف ــوان »اس ــا عن ــبحانی ب ــر س ــت اهلل جعف آی
ــا  ــماءاهلل ت ــاب از اس ــبحانی، 1374(، کت ــالم )س ــب اس ــة مکت مجل
ــنی  ــماء حس ــاب اس ــد، 1388: 286-103( و کت ــو فری ــاءاهلل )بان لق
ــی از  ــماء اله ــر اس ــدی ب ــاب درآم ــجاعی،1383، 98-59( و کت )ش
دیــدگاه قــرآن و عرفــان )رمضانــی گیالنــی، 1378(. پــس از مطالعــة 
دقیــق ایــن صفــات و بــا توجــه بــه مالحظــات طراحــی محصــول، 52 
صفــت انتخــاب شــدند. بــه نظــر نگارنــدگان، ایــن صفــات در طراحــی 

ــگاه هســتند. ــوی دارای جای ــت معن ــا هوی محصــوالت به خصــوص ب
قرارنگرفتــن گروهــی از صفــات خداونــد در گــروه صفــات 
ــت: ــوده  اس ــر ب ــل زی ــل از دالی ــد دلی ــا چن ــک ی ــه ی ــی، ب انتخاب

•صفاتــی کــه فقــط بــرای خداونــد بــه کار می رونــد، مثــل احــد 
)بــه معنــی یگانــه( و بــاریء )بــه معنــای کســی کــه از عــدم خلــق 

می کنــد(؛
ــداق  ــد مص ــد می توان ــط خداون ــد و فق ــه تفضیلی ان ــی ک •صفات

ــن؛ ــا خیرالحاکمی ــن ی ــا باشــد، مثــل خیرالناصری آن ه
ــدا  ــرای غیرخ ــدح و ب ــب م ــد موج ــرای خداون ــه ب ــی ک •صفات

موجــب نکوهــش می شــوند، ازجملــه جبــار و متکبــر؛
ــد،  ــی نمی یاب ــچ مصداق ــول هی ــی محص ــه در طراح ــی ک •صفات
ــط  ــت توس ــردم در روز قیام ــردن م ــه جمع ک ــه ب ــع )ک ــل جام مث
ــرش  ــب ع ــی صاح ــه معن ــرش )ب ــد( و ذوالع ــاره می کن ــد اش خداون

الهــی(.
ــده، بعضــی از آن هــا  پــس از بررســی مجــدد 52 صفــت باقی مان
ــن دو  ــی از ای ــا یک ــه بودن ی ــی و هم ریش ــابه معان ــت تش ــه دو عل ب
ــوی  ــرار گرفتنــد؛ مثــل صفــات ذوالقــوه و ق دلیــل در یــک گــروه ق
بــه معنــی قدرتمنــد، صفــات قاهــر، قهــار و غالــب بــه معنــی پیــروز، 
ــک  ــا در ی ــته از آن ه ــر دس ــه ه ــوف ک ــن و رئ ــی، رحم ــات حف صف

گــروه معنایــی قــرار گرفتنــد.
درنهایــت، ایــن صفــات بــه 31 دســته از لحــاظ معنایــی تبدیــل 
ــر  ــرای ه ــل درک ب ــی قاب ــه معان ــات ب ــد، صف ــة بع شــدند. در مرحل
محصــول ترجمــه شــدند. فهرســتی از صفــات منتخــب و دســته بندی 
ــا  ــت نه تنه ــی اس ــت. گفتن ــده  اس ــدول 2 آم ــا در ج ــة آن ه و ترجم
ــع مذکــور  ــر اســاس مناب ــا ب ــات و ترجمــة لغــوی آن ه انتخــاب صف
صــورت گرفتــه  اســت، بلکــه دســتیابی بــه معانــی قابــل درک بــرای 
محصــوالت نیــز بــر اســاس همیــن منابــع و بــا مراجعــه بــه مفاهیــم 
طراحــی محصــول انجــام شــده  اســت. به عنــوان مثــال، بــرای صفــت 
ذوالفضــل )صفــت شــمارۀ 14( معنــای »دارای ارزش افــزوده« در نظر 
ــع در تفســیر  ــه مناب ــن اســت ک ــل آن ای ــه شــده اســت و دلی گرفت
ایــن صفــت نوشــته اند، فضــل بــه معنــای افزایــش مــزد اســت و در 
واقــع بــه معنــای دادن چیــزی چــون مــزد، بــدون انجــام کاری اســت. 
ــه صفــت ســالم )شــمارۀ 17 و  ــرای ذکــر مثالــی دیگــر می تــوان ب ب
18( اشــاره کــرد. بــر اســاس توضیحــات منابــع تفســیری، دو معنــای 

ــد. ــت آم ــه دس ــب« ب ــالمتی بخش« و »بی عی ــاوت، »س متف

 7. ارزیابی
ــاب  ــد انتخ ــات خداون ــان صف ــت از می ــته، 31 صف ــش گذش در بخ
شــدند کــه بــه نظــر می رســید، طبــق رونــدی کــه شــرح داده شــد، 
ــگاه  ــوی جای ــت معن ــه هوی ــرد ب ــا رویک ــوالت ب ــی محص در طراح
دارنــد. بــرای ارزیابــی ایــن نتیجــه و اینکــه واقعــاً چــه تعــداد از ایــن 

ــت. ــام گرف ــنجی انج ــده اند، نظرس ــاب ش ــتی انتخ ــات به درس صف
پیــش از شــروع مرحلــة نظرســنجی نهایــی، بــرای اینکــه 
به درســتی بتــوان صفــات منتخــب و جایــگاه معنایــی آن هــا را 
ــد  ــام ش ــا انج ــی آن ه ــرای معان ــی ب ــدی مفهوم ــرد، گروه بن درک ک
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)بــرای صفــات ســتون ســوم جــدول 2(. در نتیجــة ایــن گروه بنــدی، 
ــه  ــد، ب ــوم مشــترک بودن ــه در مفه ــات ک ــروه از صف ــاً 22 گ مجموع
ــای  ــن گروه ه ــت کار، ای ــتر و صح ــت بیش ــرای دق ــد. ب ــت آم دس
مفهومــی صفــات، در جلســه ای بــا شــرکت هفــت نفــر از دانشــجویان 
ــی  ــح و بررس ــی تصحی ــی صنعت ــد طراح ــی ارش ــع کارشناس مقط
شــد. نتیجــة آن، قــرار گرفتــن ایــن صفــات در 14 دســته بــه لحــاظ 
مفهومــی بــود. همچنیــن بنــا بــر نظــر دانشــجویانی که در نظرســنجی 
شــرکت کــرده بودنــد، صفــات »کافــی در رفــع نیــاز« و »جواب گــوی 

ــت  ــن صف ــتند. بنابرای ــم داش ــه ه ــک ب ــیار نزدی ــی بس ــاز«، معان نی
ــات  ــداد صف ــن دو انتخــاب شــد و تع ــن ای ــاز« از بی »جواب گــوی نی

ــد. ــه گردی ــی خالص ــتة مفهوم ــه 30 واژه در 14 دس ب
ــی  ــی و ارزیاب ــه مطالعــات اســنادی و میدان ــد مرحل  پــس از چن
تطبیقــی، از صحــت و اعتبــار صفــات به دســت آمده در حیطــة 

ــد. ــل ش ــان حاص ــول، اطمین ــی محص طراح
گام بعــدی کــه درواقــع ارزیابــی نهایــی نتایــج اســت، بــا 
نظرســنجی از متخصصــان ادامــه می یابــد. بــرای تأییــد صفــات 

جدول 2. صفات خداوند که در مرحلۀ اول انتخاب شدند و روند ترجمۀ آن ها به معانی مناسب برای محصول

بررسی هویت معنوی مبتنی بر صفات در طراحی محصول
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نهایــی، از شــش متخصــص در زمینه هــای مرتبــط بــا موضــوع 
ــص  ــامل دو متخص ــروه ش ــن گ ــود. ای ــش هایی می ش ــش پرس پژوه
در رشــتة طراحــی صنعتــی و ســه متخصــص در زمینــة معمــاری و 
ــا موضــوع پــروژه و  ــا گرایش هــای مطالعاتــی مرتبــط ب شهرســازی ب
یــک متخصــص در زمینــة فقــه، اصــول و فلســفه و معرفت شناســی 
دینــی بــود. پرسشــگری بــه ایــن صــورت انجــام گرفــت کــه 
ــت و از  ــرار گرف ــی ق ــات منتخــب، در جدول فهرســت گروه هــای صف
ــر  ــات زی ــک از صف متخصصــان پرســیده شــد: »شــما وجــود کدام ی
را در یــک محصــول، در راســتای دســتیابی بــه هویــت معنــوی مؤثــر 

می دانیــد؟«
متخصصــان، صفــات تأییدشــدۀ خــود را مشــخص کردند و ســپس 
نتایــج ایــن شــش پرســش نامه جمع بنــدی شــد؛ صفاتــی کــه بیــش 
ــات  ــد، صف ــه خــود اختصــاص دادن ــک( را ب از نصــف آرا )به عــالوه ی

نهایــی انتخــاب شــدند )جــدول 3(.

جدول 3. تأیید 15 صفت توسط 
متخصصان از میان 31 صفت به دست آمده در 

مرحلۀ قبل

ــات  ــن پژوهــش صف ــان شــد، در ای ــز بی ــر نی ــه پیش ت همان طــور ک
ــا  ــاب و ب ــول، انتخ ــی محص ــدگاه طراح ــا دی ــرآن ب ــد در ق خداون
ــدند.  ــده ش ــی برگردان ــرادف تخصص ــی مت ــه معان ــدگاه ب ــن دی همی
ایــن صفــات بســیار محدودتــر از معانــی عمیــق صفــات خداونــدی و 
در حــد مصنــوع دســت بشــرند و درواقــع، از منبــع الهــی و در حــد 
ــم، منبــع  ــرای هــر موجــودی در ایــن عال کمــال برخاســته اند کــه ب
ــه  ــم ب ــه شــمار مــی رود و هــر موجــود و ذره ای در ایــن عال کمــال ب

ــرد. ــض می ب ــدود فی ــع نامح ــش از آن منب ــت خوی ــد ظرفی ح
از ایــن پژوهــش این گونــه نتیجه گیــری می شــود کــه اگــر 
ــد  ــد، بای ــوی طراحــی کن ــت معن ــا هوی ــد طرحــی ب طراحــی بخواه
کامل تــر،  به عبارتــی  و  انســانی  و  اخالقــی  جنبه هــای  تمامــی 
ــد و  ــا تولی ــی ت ــد طراح ــه در رون ــرد؛ چ ــر بگی ــی« را در نظ »خدای
چــه در مراحــل اســتفاده و پــس از آن. درواقــع او بایــد حصــول بــه 
ــه  ــری ک ــة دیگ ــد. نکت ــرار ده ــان کارش ق ــی را بنی ــای اخالق بایده
ــه  ــت ک ــن اس ــد، ای ــه می کن ــیار جلب توج ــات بس ــن صف ــارۀ ای درب
ــا را  ــم آن ه ــر بخواهی ــد، اگ ــا بســیار کالن ان ــن ویژگی ه ــا اینکــه ای ب
بــا توجــه بــه کارکردهــای اصلــی طراحــی دســته بندی کنیــم، اغلــب 
در دســتة کارکــرد عملــی و کارکــرد ماهیتــی قــرار می گیرنــد. ایــن 
ــش از  ــول، بی ــر محص ــوی ه ــت معن ــد هوی ــان می ده ــه نش خصیص
ــه  ــده آل اســت؛ ب هــر چیــز، در گــرو ماهیــت انســانی و عملکــرد ای
گونــه ای کــه در جهــت ارضــای نیــاز انســان و خدمــت بــه نــوع بشــر، 
ــی  ــد. زیبایی شناس ــت باش ــالق و طبیع ــع اخ ــظ مناف ــار حف در کن

ــرد. ــرار گی ــن اصــول ق ــد در راســتای ای ــز بای محصــول نی
پــس از دورۀ مــدرن و تغییــر مســیر طراحــی، رویکردهــای 
ــد و  ــد ش ــرب متول ــوص در غ ــن به خص ــة دیزای ــیاری در حیط بس
هم اکنــون نیــز رویکردهــای جدیــدی در حــال شــکل گیری و رشــد 
هســتند. بســیاری از ایــن رویکردهــا در اعتــراض بــه نابســامانی های 
اجتماعــی و بشــری کــه حاصــل عواملــی همچــون صنعــت، جنــگ، 

نتیجه
راســتای  در  و  گرفته انــد  شــکل  و...  تبعیــض  طبقاتــی،  تضــاد 
ــد.  ــالش می کنن ــی ت ــردن طراح ــر ک ــانی تر و اخالقی ت ــه انس هرچ
ــی  ــبز،  طراح ــی س ــدار،  طراح ــی پای ــون طراح ــی همچ رویکردهای
ــای  ــی  از نمونه ه ــی جهان ــاس گرا  و طراح ــی احس ــر،  طراح فراگی

ــد. ــمار می رون ــه ش ــا ب آن ه
ــدول  ــین )ج ــات پیش ــرور مطالع ــج م ــام نتای ــه ادغ ــه ب ــا توج ب
ــدواژگان  ــات و کلی ــی از صف ــر، جدول ــش حاض ــات پژوه 1( و مطالع
ــر مبنــای یافته هــای ایــن پژوهــش،  به دســت می آیــد )جــدول 4(. ب
ــر اســاس ایــن کلیدواژه هــا، ممکــن اســت در  طراحــی محصــوالت ب
دســتیابی بــه هویــت معنــوی محصــوالت و تجلــی آن بــرای کاربــران 

تأثیرگــذار باشــد.
بــا مشــاهدۀ ایــن صفــات کــه از بســتر کتــاب آســمانی مســلمانان 
ــا،  ــق در آن ه ــا تعم ــد و ب ــئت گرفته ان ــد در آن نش ــاف خداون و اوص
ــن و  ــر آیی ــا ه ــان ب ــد؛ طراح ــت می آی ــه دس ــمندی ب ــة ارزش نتیج
ــه  ــا ناخــودآگاه، ب ــی، خــودآگاه ی ــر مکتب ــه ه ــده و وابســتگی ب عقی
ــی،  ــال اله ــوی کم ــه س ــت ب ــی حرک ــود، یعن ــری خ ــی فط ویژگ
بازگشــته و در تخصــص خــود بــه ســوی الوهیــت و خاســتگاه حقیقــی 

ــته اند. ــر گام برداش ــان کارب ــا هم ــان ی انس
ایــن رجــوع مســتقیم بــه قــرآن و اوصــاف خداونــدی کــه در آن 
ــر محصــول  ــد طــرح ه ــر شــده اســت، به روشــنی نشــان می ده ذک
ــود،  ــر خ ــردۀ ظاه ــس پ ــم، در پ ــای عال ــام پدیده ه ــون تم همچ
حقیقتــی نهفتــه دارد کــه می توانــد بــه اوصــاف الهــی رجــوع کنــد. 
مســلماً ایــن هنرمنــد و بــه تعبیــری صحیح تــر، طــراح هــر محصــول 
اســت کــه می توانــد بــا گام  نهــادن در مســیر خداشناســی، بــه لحــاظ 
ــوی  ــی و معن ــت اله ــش، هوی ــه طــرح خوی ــد و ب ــوی رشــد کن معن

اعطــا کنــد.
ــن  ــان شــد، تنهــا گامــی آغازی ــن نوشــتار بی مطالبــی کــه در ای
ــرت  ــده از فط ــی و برآم ــری نامتناه ــت وجوی ام ــرای جس ــت ب اس
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ــیار دارد و  ــق بس ــش و تعم ــای پژوه ــی ج ــن موضوع ــی. چنی آدم
بایســتی محققــان، روش هــای گوناگــون تحقیــق و دیدگاه هــای 

جدول 4. فهرست نهایی متشکل از صفاِت برگرفته از صفات خداوند متعال و صفات هنر اسالمی که در تداعی معنویت محصول مؤثرند
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