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مقدمه
اکنونحدودچنددههاستکهمسألههنراسالمی
وامكانیاامتناعآندرایرانطرحشدهاست.دراینكه
اسالمی فرهنگ و تمّدن تاریخ در بسیاری بزرگ آثار
میدانیم، هنری را آنها ما امروزه که آمدهاند پدید
تردیدینیستوبرایناساسمیتواننتیجهگرفتکه
اسالمی عالم در هنری آثار  )de facto( علیالواقع
موجودند،ولیآیامیتوانگفتکهاینآثاربرخاستهاز
اصولومنابعاندیشهاسالمیهستند؟بهعبارتدیگر
آیاعلیاالصول )de jure( تفّكراسالمیمیتوانستهاین
آثارراایجادکند؟پاسخبهاینپرسشموکولبهطرح
سؤالیدیگرمیشودوآناینكهاصوالًدراسالمچیزی
بهنامنظریاتفّكریامعرفتهنریوجوددارد؟تحقیقو
نوشته این موضوع آن، به پاسخ و سؤال این بررسی
نسبت درباره تاریخی مقّدماتی آن از پیش اّما است،
که تامشّخصشود میشود ذکر هنر و معرفت میان
اصوالًطرحاینمسألهفقطدردورهمدرنممكنبوده
استودیگراینکهدرطرحاینمسألهچهنگرشهاو
منظرهاییوجودداردوپاسخبهاینسؤالبرحسبنوع
وجههنظرمأخوذچگونهخواهدبود.مسألهراازذکراهّم

آرایمختلفدربارهربطهنربهدینآغازمیکنیم.
دربارهنسبتمیاندینوهنرمتفّكرانبزرگغربی
آرایمختلفیاظهارکردهاند.کسانیهستندکهبهطور
کلّیومطلققائلبهارتباطمیانایندوهستند.کسانی
مثلسّنتگرایانکهمیگوینداصوالًهیچگاههنرازدین
جدانبودهوهنرازجلوههایحقیقتقدسیاستواین
جداییدرعالممدرنوبهاقتضایعالممدرنپیداشده
وبهضررهمهنراستکهمبدأمتعالیاشراازدست
دادهوهمدینکهیكیازجلوههایاصلیتجلّیاتخود

رافراموشکردهاست.1
ازمنظریدیگرفیلسوفانیهمهستندمثلهگلکه
دین،هنروفلسفهراسهجلوهاصلیازجلواتحقیقت
یاروحیاامرمطلق)the Absolute( میداندولیبرآن
استکهزمانهنربهسررسیدهچونهنررادیگریارای
آننیستکه»برایما«بتواندحقیقتمطلقرانمایش
دهدو»نیازهایمطلق«مارابرآوردهسازد.2پسازآن
جهتکهدینوهنرهریکبهطریقخویشروحمطلق

رامتجلّیکردهاند،میانآنهاارتباطاست.
دوگروهاخیرکهبهماهّیت)essence( دینوهنر
اگر هستند، ماهّیتنگر تفّكر در اصوالً و دارند نظر
پاسخشانمثبتنباشد،الاقلچناناستکهبهسادگی
پاسخمنفینمیتوانندبدهند.ولیپاسخبهاینپرسش
relativ-( رااگربخواهیمباقولبهنسبّیتواعتباریت
تاریخی نقدهای و پژوهشها در چنانکه امور )ism

بدینلحاظ است. منفی قطعاً بدهیم است، مرسوم
موّرخانتاریخهنرکهبهاقتضایطریقمأخوذپژوهش
همین نیستند، دین در هنری معرفت به قائل علمی
مثال عنوان به میکنند. مسیحی هنر دربارة را حكم
میتوانبهیكیازاّولینتاریخهایمعتبرزیباییشناسی
معرفتی عنوان به زیباییشناسی تاریخ نام به هنر و
فلسفی،تألیفروبرتزیمرمان3کهدرسال1858م.به
زبانآلمانیمنتشرشده،استنادکرد.ویمیگوید:»در
فلسفهزیباییوهنر،ازقرنسومتاقرنهفدهم،چیزی
بهجزیکرخنهبزرگنمیتواندید«.4باتوّجهبهاینكه
قرنسومآغازتمّدنوفرهنگمسیحیدرقرونوسطی
میتوان است، جدید دوره آغاز تقریباً هفدهم قرن و

مقصوداورادریافت.
حالاگرباتوّجهبهماهّیتدینوهنربخواهیمپاسخ
دهیم،درهرصورتمقّدمتاًبایدسؤاالتدیگریرابدین
شرحمطرحکنیم:آیااصوالًهنرصرفاًبیاناحساساتو
اذواقاستیاتابعمعرفتوتفّكرونظر)theoria(است؟
دردیننیزمشابههمینسؤالمطرحاست؟آیادیننیز
منحصراًمجموعهایازاحكام،یااوامرونواهیشرعی،
استکهمتدیّنمكلّفبهانجامآناست؛آیاصرفاقرار
وقبولمجموعهاصولعقایدی)dogmas(است؟یاآن
نیزمقرونبهنظرومعرفتیاستکهمتدیّنرابهتدریج
عرفان و تحقیق مقام به صرف مقلّد و متشّرع از
میرساند؟برایپاسخبهاینسؤاالت،مقّدماتیتاریخی

رابیانمیکنم.
هنر)art( بهمعناییکهامروزهبهکارمیرود-واین
معناکاماًلمدرناست-سابقهایبهتاریخعالممدرن
داردولذاواژهایکهاینمعنارابرساندتاپیشازدوسه
قرناخیردرهیچزبانیبهکارنرفتهاست؛چونمسّمای
ایناسمدرهمینقرونپیداشدهاست.بادرنظرداشتن
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واژگانیکه بهمسامحهمیتوانگفتکه واقعّیت این
تاریختفّكردرغربمعادلهنربهکار ایندر از پیش
بردهشده،techneیونانیوarsالتیناست.اّماهیچیک
نداشته را مدرن art معنای بر داللت اخیر واژه دو از
ابتدابهمعنایصرف است.واژهtechneدراصلودر
ساختنوابداعنبودهبلكهداللتداشتهبهنوعیدانش
ومعرفتکهموجبپدیدآوردنوفراروآوردنکاریا
نیز وسطی قرون در است. میشده انسانی مصنوعی
هیچگاههنر)ars(راازعاریمعرفتنمیدانستندوبر
آنبودندکههنرنوعیمعرفتیاعلم)scientia(است؛
چونمبتنیبراصولوقواعدکلّیاست.5ولذانقلاست
کهدرقرنچهاردهمبههنگاماحداثکلیسایجامعی
معرفت بدون »هنر است: گفته سازندهاش میالن، در
بااینهمه هیچاست«)ars sine scientia nihil(.6ولی
ادوار این از بروجودمعرفتهنریدرهیچیک تأکید
یا »زیباییشناسی« مشابه علمی هیچگاه تاریخی

»مطالعاتهنری«دیدهنمیشود.
aes-( دردورهجدیدوباتأسیسعلمزیباییشناسی
thetics(استکهسخنازشناختوعلمزیباییبهمیان

علم مؤّسسان که است درحالی این میآید.7
زیباییشناسیبرآناندکهاصوالًهنراگرمقرونبهعلم
که میشود معلوم پس نیست. هنر باشد، معرفت و
شناختندراینجاهماننیستکهقباًلمعنیمیشده
است.ایناستکهکانتدرکتابنقدقّوهحكمآنجاکه
میخواهدموضوعیتهنررادرعلمزیباییشناسیجدید
تثبیتکند، و رامستقل بدینطریقآن و نشاندهد
نیز دانش از انسانی مهارت مثابه به »هنر میگوید:
و دانستن(، از توانستن که )همانطور است متمایز
همانطورکهیکقّوهعملیازقّوهنظری...بدینسبب
نیزکاریکهبتوانیمانجامدهیمبهمحضاینكهفقط
بدانیمچهکاریبایدانجامداد،وبنابراینبههمینحّد
کهنتیجهمطلوبرابهقدرکافیبشناسیم،دیگرهنر

نادیدهنمیشود«.8
کانت،چنانکهخودشدرنامهایمشهورخاطرنشان
میکند،9میخواهدسهقّوهنفسیعنیقّوهمعرفت،قّوه
احساسلّذتوالم،وقّوهارادهراتفكیکومستقلکند
وبرایهریکاصولیپیشین)apriori(بیابد.اینکاری

ـنقدعقلمحض،نقد استکهاودرسهکتابنقدخودـ
ـکرد.پسقّوهمعرفتنباید قّوهحكمونقدعقلعملیـ
چون باشد، داشته نسبتی الم و لّذت احساس قّوه با
 judgment of(معرفتازهنرمتمایزاست.حكممعرفتی
knowledge(وحكمذوقی)judgment of taste(تفاوت

دارند.
کانتدرواقعبرایاینكههنروزیباییرامستقلو
یعنی ،)subject( سوژه به قائم مبانیای آنها برای
تعریف دکارت بنیاداندیش خود فلسفه در که انسانی
شده،وضعکندازآنهامعرفتزداییمیکند؛همانطور
کتاب در او میکند.10 معرفتزدایی نیز دین از که
دیگرش،دیندرمحدودهعقلتنها،نشانمیدهدکه
دینفقطدرمحدودهعقل،کهمرادشمثلعملیاست،
میتواند است، اراده قّوه به مربوط که اخالق یعنی

موجودیتداشتهباشد.
بااینمقّدماتمیتواندیدکهیكیازمیراثهای
فكریکانتایناستکهنهدردینونهدرهنر،معرفت
ونظروجودندارد.نتیجهآنكهاصوالًچیزیبهناممعرفت

هنرینداریم،چهرسدبهمعرفتهنریدردین.
طرحنوییراکهکانتبهتأّسیازدکارتدرانداخت،
نهتنهادرفلسفهبلكهدرکّلتفّكرمدرنبسطپیداکرد،
ومنجربهفهموتعریفجدیدیازهنرودینومعرفت
شدکهدراینجااجماالً،تاآنجاکهبهموضوعاینمقال

مربوطمیشود،بهآنمیپردازیم.
ازهنرآغازمیکنیم.دردورهجدید،هنردرمحدوده
علمتازهتأسیسزیباشناسی)aesthetics(تعریفشد.
َسلف فیلسوف بار نخستین را استتیک عنوان اگرچه
هیجدهم قرن در بومگارتن،11 الكساندر یعنی کانت،
وضعکردولیاینکانتبودکهآنرابهصورتیکنظام
فكریبرایهنروزیباییتأسیسکردواصوالًمفهوم
مدرنهنرنیزدراینقلمروموجودیتوهویّتپیداکرد.
کانتدرسهنقدمشهورخویشاساستفّكرمدرن
راپایهگذاریکرد.همانطورکهقباًلگفتهشددراین
سهکتاباستکهمعرفتشناسیمدرن،اخالقمدرن،
وهنروزیباییشناسیمدرنموضوع،مبادی،مسائلو
علم یک بهعنوان هریک را خود خاّص تحقیق روش
مستقلپیدامیکند.مبانی،احكاموقواعدزیباشناسی
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 critique of(بهمعنایمدرنشدرکتابنقدقّوهحكم
این کتاب این در او تالش شد. تأسیس )judjement

استکهزیباییرانهبهعنوانیکامروجودیکهتحّقق
خارجیداردبلكهامریصرفاًتابعاحساس)aisthesis( و
بهذهن قائم و مّتكی که )taste( آدمی  وسلیقه ذوق
بهمعنای فاعلشناسا یعنی ــ بهعنوانسوژه انسان
که است درحالی این دهد. نشان است، ـ آن دکارتی
پیشازایندرسیرتفّكرفلسفیدرغرب،ابتدادریونان
که جهت آن از موجودات همه میگفتند باستان
موجودندزیباهستند )pankallia( چونمظهرخیرو
قرون در سپس و هستند،  )agathon( مطلق  زیبایی
وسطیمیگفتندکه»زیبایی«و»وجود«ازمفاهیمی
فالسفه اصطالح به و ـ  )transcendentals( متعالی 
مسلمانازامورعاّمهــهستندکهمساوقیكدیگرندو
اینكهدر یا برد. بهکار بهجایدیگری را یكی میتوان
عرفاناسالمیگفتهمیشودهمهموجوداتزیباهستند
چونمظهرجمالخداوند،یعنیتجلّیجمالیاوهستند.
یكیازنتایجآرایکانتدرعلومانسانیاینبودکه
موضوع»معرفت«بهمعنایموردنظرقدماکنارگذاشته
شدومفهوم»نقد«جایگزینآنشدوبعداًموضوعیبه
نامنقد )critique(،یعنیبررسیوپژوهش،اعّمازنقد
نتیجه در شد. پیدا و... تاریخی نقد ادبی، نقد هنری،
یعنی دینی، و تاریخی و ادبی و هنری منتقدان
پژوهشگراندرهنر،ادبیات،تاریخودینجایگزیناهل
عالمانگذشتهشدند. و عارفان و یعنیحكیمان نظر
اینكهمبادیایننقدهاچهمیتواندباشد،میانمنتقدان
تفاوتبسیاراستاّماهمهآنهاخودرامقّیدوملتزمبه
علمی امری عنوان به نقد مفهوم نقدمیدانند.سلطه
مورد در جمله از انسانی، علوم حوزه در  )scientific(

هنرها،بدانجارسیدکهپسازچنددههدرقرنبیستم
و زیباییشک و هنر درک در نقد کارآیی مسأله در
ازمهمتریناین اینجابهیكی ایجادشدکهدر شبهه

تشكیکهااشارهمیکنیم.
روالنبارت،منتقدادبیمشهورفرانسوی،درسال
در وی نقد«.12 »دو عنوان با نوشت مقالهای 1963م.
آنجامیگویدکهمااکنوندرفرانسهدوسبکنقدبه
uni-( موازاتهمداریمکهیكیازآنهانقددانشگاهی

inter-(یاآکادمیکودیگرینقدتفسیری )versitaire

pretative( است.وینقددومرابهدلیلاستفادهازیكی

ازایدئولوژیهایموجود»نقدایدئولوژیک«مینامد.با
استفادهازآرایبارتدربارهدونقدموجودآثارادبیدر
آنزمان،باتوّجهبهاینکهآثارهنرینیزمشمولایندو
نوع دو هماکنون گفت میتوان گرفتهاند، قرار نقد
مختلفپژوهشوبررسییادرکآثارهنریوجوددارد:
1.یكیآناستکهمعروفبهنقدیاپژوهشعلمی
)research( است.ایننوعپژوهشهماناستکهبارت

آنرا»دانشگاهی«میخواندواصحابآنمعتقدندکه
مبانی است. علمی و  )objective( عینی  کارشان شیوه
اصلینقدوبررسیدانشگاهیهمانمبانیعلومجدید
استکهدرفلسفهتحّصلی)پوزیتویسم(صورتمنّظمو
مدّونیازآنرااگوستکنتدرقرننوزدهمبیانکرده
از برخی و علمی پژوهش چیستی به اینجا در است.

اوصافذاتیاشمیپردازیم.
re-( برپژوهش ومبتنی مّتكی علومجدید اصوالً
search( است.ازهمانابتدابایدتوّجهداشتهباشیمکه

باآنچهعارفانمسلمانمثلموالنا»تحقیق« پژوهش
برخالف پژوهش، دارد. اصولی تفاوت مینامیدند،
تحقیق،مبتنیاستبرتقابلبنیادینانسانپژوهشگر
همان این وی. )object( پژوهش  متعلّق و )subject(

تقابلیاستکهاّولینباردرفلسفهمدرندردکارتبا
عنوانتقابلسوژهوابژهمطرحشد.اگرپژوهشبخواهد
تعلّقی یا نسبتی نباید پژوهشگر اصوالً باشد، علمی
علمیاش ابژه یعنی خود پژوهش موضوع به وجودی
داشتهباشد.علومجدیدازقبل،موضوعپژوهشخودرا
درنقشهومحدودهایطّراحیوتعیینمیکنندوهرچه
التزامبهاینمحدودهازقبلطّراحیشدهبیشترباشد،
پژوهش»علمیتر«دانستهمیشود.ایناستکهتجّزی
)specialization( تخّصصیشدن و  )particularization(

علومودّقتوصورتریاضییافتنآنازلوازماصلی
در میتواند  فقط علمی هر و است.13 علمی پژوهش
قباًلطّراحیشدهاش ودرمسیر قلمروخاّصخویش
اظهارنظرکند.اینجزءنگریوتخّصصیاندیشیدن،با
اینكهدارایمزایاومنافعخوداست،یكیازموانعاصلی

فهمیدنارتباطماهویعلومبایكدیگراست.
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دانشگاهی یا علمی نقد که مشكالتی از یكی
)آکادمیک(درپژوهشدرعلومانسانیوهنرهادارداین
scien-( استکهتنهاخودشرابهدلیلروشاش،علمی
objec-( tific(میخواندومّدعیاستشیوهاشعینی

مفروض معنایی به را »علمیبودن« چون است.  )tive

عبارت به میکند. تعریف را آن خودش که میگیرد
دیگرچونموضوعپژوهشراقباًلابژه )object(علمی
خودکرده،شیوهاشراعینی )objective(میداند.این
مثل مدرن، علوم ازمجموعه راجزئی نقدچونخود
فیزیکوشیمیو...،وتابعاصولوروشآنهامیداند
مّدعیاستکهبههماندلیلکهآنهابهصفت»علمی«
بودنمشهورهستند،وازاینرواعتبارودّقتوصّحت
الزمعلمیرادارند،نقدهنریدانشگاهینیزعلمیاست
غافل علمی نقد واقع در وچرا.14 غیرقابلچون لذا و
ـازاینكهخودشمبتنی ـیااینكهتغافلمیکندـ استـ
برفلسفهایاستمدرنبهنامپوزیتیویسموازاینحیث
آن فكری نظام یعنی فلسفه، این روش و مبانی تابع

است.
درنقدآکادمیکهنری،مثلدیگررشتههایعلوم
پژوهش، موضوع درباره موجود مآخذ و منابع انسانی،
تعیینومقّیدمیکنند.در را قلمروپژوهش حیطهو
اینجاحوزهپژوهشهاتاآنجا»علمی«خواندهمیشود

کهمنابعآنراتأییدمیکنند.
درپژوهشعلمی،آثارهنریازیکطرفمبّدلبه
ابژههایپژوهشیهنریمیشوندکهفقطدرقلمروعلم
جدیدزیباییشناسی)استتیک(میتوانندمعنیداشته
فرهنگی کاالهای به مبّدل دیگر طرف از و باشند
میشوند.بههمینمنوال،اشعارشاعراننیزبهعنوان
آثارادبیفهمیدهمیشوندکهدرعلومادبییعنیادبیات

وزبانشناسی )philology( فقطمعنیمییابند.
نقد هنرها، و انسانی علوم در علمی پژوهش در
بررسی و مطالعه یعنی  )historical criticism( تاریخی 
هنرمندان و شاعران نویسندگان، آثار تاریخی منابع
شخصّیت و هویّت اثر خود چون است. مهم بسیار
ازمجموعهعواملی برخاسته واقع نداردودر مستقلی
نوزدهم قرن در میبینیم که است این است. تاریخی
معرفتهنریرابهمطالعاتتاریخیدربارههنرتقلیل

میدهند.دراینجاوقایعهنرینقشمهمیدارند.آنچه
میشود، فهمیده ریختهشده طرح در و است عمومی
علمیاستوگرنهبهعنوانغیرعلمیبودنکنارنهاده
میشودوامورغیرقابلتبیینعلمی )explanation(، به
عنواناینكهخالفقاعدهعلمیولذااستثناءهستند،
طردمیشوند.درپژوهشعلمی،اثرهنریباطنومعنا

ولذاتأویلندارد.
2.شیوهدومپژوهشوبررسیدرآثارهنریشیوهای
یا تفسیری« »نقد را آن بارت روالن که است
مّدعیان اینشیوهکه در است. »ایدئولوژیک«خوانده
از یكی آنهستند، مخالف بهشّدت دانشگاهی شیوه
علومانسانیمثلجامعهشناسی،روانشناسی،اقتصاد،...
فمنیسم، مارکسیسم، مثل موجود ایدئولوژیهای یا
مبنایپژوهشدراثر،یعنیتفسیراثردرچهارچوبآن،
قرارمیگیرد.دراینجادیگرثبتوضبطوربطعلمی
وقایعوحوادثتاریخیدربارهاثرچنانکهدرشیوهاّول
دیدیمموردنظرنیست،بلكهتفسیراثربرمبناییک
رأییاآراءویکعلمازعلومانسانیمورداهتماماست.
ایناستکهبرحسبآنعلمیاایدئولوژیمقبول،اثر
اینكه یا میشود، مارکسیستی تفسیری مثاًل هنری
 )sociological( تقلیلمییابدصرفاًبهیکامراجتماعی
کهبایددرجامعهشناسیموردتفسیرونقدقرارگیرد،
یاامرینفسانی )psychological( کهبایددرروانشناسی
خصوصاًروانکاویبررسیشود.چنانکهمّدتهاستکه
حّتیخودزیباییشناسیبهنحویوارددرروانشناسی
احوال تجربی علوم شیوه همان به و شده تجربی
احساسیانسان،موردمشاهده،اندازهگیریوآزمونقرار
در روانکاوی و جامعهشناسی که تأثیری میگیرد.
اینمّدعا نقدهایمعاصرهنریدارند،حاکیازصدق
ـ استکهچگونهموجودیتاثرهنریبهاموریَعَرضیـ

اجتماعییاروانیــتفسیروتبیینمیشود.
وجود با که است این مهم و توّجه جالب نكته
مخالفتهایایندوشیوهدرکهنربایكدیگر،ایندو،
همدراصلوریشهوهمبهجهتاستفادهمتقابل،باهم
ارتباطدارند.چوننقدعلمییادانشگاهیراهمبهجهت
اتّكاءبهفلسفهخاّصیبهنامپوزیتیویسممیتواننقدی
ایدئولوژیکدانست.15ماهّیتایدئولوژیکنقدعلمیآنجا
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آشكارمیشودکهآنبامحدودکردنعمدیتحقیقاتش
به»وقایع«مربوطبهاثر،نهخوداثر،ولواینكهاینوقایع
نمیگوید. سخنی اثر موجودیت درباره باشد، درونی
اینکهخوداثرچیستبیاعتناوساکتاست.خوداین
سكوتحاکیازتفسیرودرکاثربهگونهایخاّصاست.
اینجاستکهمیبینیمدرتبییناثردرنقددانشگاهی
نیزهمانندنقدایدئولوژیکازعلومانسانیمختلفمثل

جامعهشناسی،روانکاوی،و...استفادهمیشود.
مقال این اّولیه سؤال به مقّدمات این با حال
نظر، نام به آیاچیزی بودکه این پرسش میپردازیم.
تفّكریامعرفتهنریدراسالموجودداردکهبتوانیم
براساسآن،بهامكانیاامتناعتفّكرهنریدراسالمرأی

دهیم؟
پاسخبهاینسؤالبرحسباینكهازچهمنظریبه
هنرودیناسالمبنگریم،متفاوتخواهدبود.ولیاعّماز
اینكهقائلبهامكانهنراسالمیباشیمیانباشیمدریک
واقعّیتتاریخینمیتوانیمتردیدکنیموآنوجودآثار
معماری از اسالمی فرهنگ و تمّدن در هنری بزرگ
اگر است. قرآنی خطوط خوشنویسی انواع تا مساجد
تفّكریانظرخاّصیدربارههنروجودنداشتوهنرمندان
مسلمانهیچگونهمعرفتینسبتبهآثارهنریخویش
َسِر از است؟ شده پیدا چگونه آثار این نداشتند،

خاماندیشیوسادهدلی؟
اگربارویكردنقدعلمیدربارههنراسالمی،قضاوت
هنر مخالفان اصلی دالیل از یكی که میبینیم کنیم
اسالمیایناستکهدرمنابعاصلیدینیماــقرآن
مجیدوجوامعرواییومتونحدیثیــسخنیازهنر
وتأییدآننیامدهاست؛پسچگونهمیتوانگفتتعالیم
اسالمیاتفّكراسالمیمنشأوراهگشایهنرهاوکسب
معرفتهنریاست؟اینتفسیرمبتنیبرنوعهماننگاه
پوزیتویستیبهدیناست.درایننگرشفقطبهظواهر
نّصکتابوآنچهبهاصطالحمحّصل )positive( یعنی
و میشود توّجه است، علمی آزمون و مشاهده قابل
اعتقادآناستکهکتابقابلتأویلنیست.باطنیبرای
ظاهروجودنداردکهبتوانقائلبهسیرتفّكرازظاهربه
قشریّون که اسالمی هنر مسلمان مخالفان باطنشد.
را آنها اعظم گروه ــ سّنی و شیعه از اعّم ــ علما

نگاه،وجودهنر باهمین نیزعمدتاً تشكیلمیدهند،
اسالمیراممتنعوحّتیبهلحاظشرعیگاهدرمورد
ـحراممیدانند. ـمثلنقاشییاموسیقیـ بعضیهنرهاـ
بااینحالبرخیازمتخّصصانآنهابههنرهایاسالمی
دیگر فرهنگهای از متأثّر فرهنگی آثار عنوان به

معتقدند.
اّمااگرازمنظرتفسیرایدئولوژیکبهاسالمبنگریم
مقام در اصوالً یا تفسیر این پیروان که میبینیم
یاتخفیف،درحّدیکسرگرمیوذوقیات بیاعتنایی
میپذیرند، را آن هم اگر و مینگرند هنر به تفّننی،
تعریفشانازهنر،هنرایدئولوژیکوتابعتحّققاهداف

ایدئولوژیاسالمیاست.
قبلازشرحمطلببایدتوضیحمختصریبدهمکه
غالباً ایران در اسالمی« »ایدئولوژی اصطالح چگونه
همچنین و لفظ این اصلی داللتهای به توّجه بدون
زمینهایفكریکهاینواژه،مشابهومقارنواژهاستتیک،
درابتدارایجشد،بهکاربردهمیشودوازاینجهتباعث

سوءتفاهمهایبسیارشدهاست.
واژه مانند نیز )ideology( ایدئولوژی  واژه
جامعهشناسی )sociology( ابتدادرفرانسهوضعشدو
بهمعنایعلمیامطالعهایدهها )idea(بود.اینواژهابتدا
بهکارمیرفتکهدر فلسفه برقسمی درمقامداللت
اواخرقرنهیجدهمبابروزبودوپیروانآنبهخود
نیستند. مابعدالّطبیعه یا اهلمتافیزیک میبالیدندکه
آنهادرتوضیحچگونگیپیدایش»ایدهها«میگفتند
کههرایدهنهایتاًازحّسیاتسرچشمهمیگیرد.سپس
اینواژهمعنایمتداولخودراپیداکردودرمقامداللت
برمجموعهایازاعتقادهایاحّتیبرخوردهابهکاررفت
یا گروه ویژگی و دارند نزدیک ارتباط یكدیگر با که
جماعتمعّینیمحسوبمیشوند.16اگرچهمعنایاّولیه
ایدئولوژیفراموششد،بااینحالازمنظرمعرفتشناسی

روحآنحفظشد.
درواقعایناستفادهازواژه»ایده«کهاصاًلیونانی
افالطون، که است معنایی آن برعكس کاماًل است،
بهعنوانواضعاّولشدرتاریخفلسفهازآنمرادمیکرد.
بهنظرافالطون»ایده«)بهزبانیونانی eidos( هاحقایق
اشیاءهستندکهعلمحقیقی )episteme( فقطبهآنها



13

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� پرسش از معرفت هنری در اسالم

تعلّقمیگیردوآنچهمابهواسطهحواّسازموجودات
ادراک یعنی معرفت مرتبه پایینترین در میشناسیم
)doxa(  مفیدگمان کهصرفاً است )aisthesis( حّسی 
است.17ازهمینکلمه doxaواژه  dogma اخذشدهکه
بهمعنای»کیش«و»اعتقادجازم«ظاهریوعاریاز
افالطونیاش معنای ایده اگر بنابراین است.18 معرفت
)eidos( حفظمیشد،ایدئولوژیمعنای»حقیقتشناسی«

میداد.ولیاینواژهدرفلسفهمدرنبهمعناییتازهو
در شد. متداول یونانیاش اصلی معنای معكوس بلكه
واقعسیرواژه»ایده«از»حقیقتموجود«نزدافالطون
به»تصّورذهنی«نزدکارتازجهتیسیرتحّولتاریخ

فلسفهدرغرباست.19
بدینقراروقتیمیگوییمایدئولوژیاسالمیتوّجه
نداریمکهبااضافهکردنایدئولوژیبهاسالمآنرافاقد
مبدأآسمانیکردهومبّدلبهیکمكتبفكریزمینی
برخاستهازرأیواندیشه )idea( ذهنبشریمیکنیم.
میگویند مسلمان بهجای اخیر دهه چند در اینكه
است. تفسیر همین از برخاسته  )Islamisist( اسالمگرا 
اعتقاداتاصیلدینیوقتیفاقدمعنیومعرفتشدند،
صورتایدئولوژیکبهخودمیگیرند.وقتیدینمنحصراً
 )dogmas( کالمی عقاید یا شرعی احكام مجموعه به
تفسیرشود،استعدادآنراکهتفسیرایدئولوژیکشود،
مییابد.اصوالًازنظرتاریخیتفسیرایدئولوژیکازدین
وقتیپیداشدکهدیندرعالممدرنواردشدوبانفی
حقیقتقدسیآنصرفاًبهمجموعهایازاحكامشرعی
یاقوانیناخالقیمبّدلگردید؛لذادرحّدیکمرامنامه
حزبیشدومتدیّنانهمچونافرادوابستهبهیکحزب
اهدافو بایددرجهتتحّقق تلّقیشدندکه سیاسی

عقایدخاّصحزبیعملکنند.
یک به مبّدل دین دین، از ایدئولوژیک تفسیر در
ایدئولوژیهمعرضدیگرایدئولوژیهایموجودمیشود.
ایدئولوژیک اهداف تابع و ایدئولوژیک آنگاههنرهاهم
میشوند.میانایدئولوژیهایگوناگونازآنجهتکه
ــ نباشند چه باشند دینی چه ــ هستند ایدئولوژی
ماهّیتاًتفاوتینیست.ایدئولوژیهاتابعاهدافیهستند
کهخودتعریفمیکنند.درایدئولوژیفكرنیست،نظر
نیست،معرفتنیست.اگرحكمتدرجستجویکسب

قدرت کسب جستجوی در ایدئولوژی است، حقیقت
است؛حالآنكهازمنظراسالمی،ایمانمعرفتزااست.
ایمانامریقلبیوفوقاسالمظاهریاستوبایدبه
یقینمعرفتیختمشود.20درواقعباهمانمبانیفكری
کهزیباییمبّدلبهاستتیکیعنیزیباییدرمحدوده
ظاهریحّسیاتوعاریازمعرفتحقیقیمیشود،دین
تعریف در زیبایی میشود. ایدئولوژی به مبّدل هم

استتیکمعادلدیندرتعریفایدئولوژیکآناست.
اّمااگرمعرفتیانظریاتفّكرهنریدراسالموجود
دارد،جایگاهآندرکدامیکازمعارفوعلوماسالمی
است؟درفقهوکالم،بهدلیلماهّیتآنها،کهاجتهاد
شرح و اثبات یا فقه، در شرعی احكام در پژوهش یا
اعتقادات )dogmas( درعلمکالماست،تفّكربهمعنای
میکند، حقیقت مراتب طی که فكری فكری، سیر
مطرحنمیشود؛چنانکهدرعلوممدرنهممتخّصص
در که است  )researcher( پژوهشگری  صرفاً علم، آن
قلمروخاّصیکهآنعلمبرایشتعریفکرده،پژوهش
علوم دینی، علوم میان فرقی دیگر اینجا در میکند.
انسانی،هنرهاوعلومطبیعینیست.پژوهشگردینو
پژوهشگرهنرباپژوهشگرفیزیکفقطازحیثموضوع
پژوهشباهمتفاوتدارندولینحوهکارشانیكیاست.
خود، پژوهش موضوع از زمینشناس یک همانقدر
فاصله اوست، پژوهش موضوع که آنجا از زمین یعنی
میگیردکهیکمتخّصصنّقاشیازتابلوینّقاشیویک
استادادبّیاتفارسیازشعرموالناویکمتكلّمازدین.
اصوالًالزمهپژوهشعلمیهمیناست.درمیانمعارف
اسالمیفقطدرعرفانوحكمتعرفانیاستکهتفّكر
بهمعنایگفتهشده،دیدهمیشود.درتعریفتفّكردر

عرفانگفتهاند:

حــق  ســوى  باطــل  از  رفتــن  تفّكــر 
مطلــق21 كّل  بديــدن  انــدر  جــزو  بــه 

باطلمراتبدارد.اصوالًباطل،بهاعتبارحقباطل
که بهکمیل پاسخ در علی فرمایشحضرت به است.
پرسیدهبود،حقیقتچیست،وحضرتفرمودهبود:محو
حق، و است موهوم باطل المعلوم، صحو و الموهوم
معلوم.باطلبهتعبیرحكمایهندومایا)maya(است.
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حق که مرتبهای هر در سیر یا »رفتن« این در پس
بیشترمكشوفشود،ازدرجهبطالنباطلوپوشیدگی
در که است چیزی همان این میشود. کمتر حجاب
دیده حقیقت بهمعنای aletheia یونانی واژه ریشه
المحجوب، کشف بهمعنای لغت در واژه این میشود.
عرفانی سلوک در فكری سیر این است. موهوم، محو
مثل ــ ادیان در هنرها که است این میشود. میّسر
ـعموماًدرساحتعرفانومعنویّتآندینرشد اسالمـ
کردهاند؛تابدانجاکهدرتعریفتصّوفوعرفانبعضیاز
اساتیددانشمندادبیاتفارسیگفتهاند»نگاههنریبه
الهیاتاست«.یا»برخوردهنریبامذهباست«22در
در ادبیات و هنرها جایگاه میبینیم نیز اسالم تاریخ

تصّوفوعرفاناسالمیبودهاست.
اینتفّكرمسبوقبهتذّکراست.23اگرتذّکروبهیاد
آوردنآنمبدأاصلیکهخاطرهخانههنرمنداست،در
قول به نمیبرد. بهجایی راه هنری فكر نباشد، میان

عّطار:
اوســت فكــر  ره  ســالك  را  راهــرو 
اوســت ذكــر  از  مســتفاد  كان  فكرتــى 
آورد فكــر  تــا  گفــت  بايــد  ذكــر 
آورد بكــر  معنــى  هــزاران  صــد 
گويــد: بعــد  بيــت  چنــد  در  و 
ديگرســت فهمــى  و  ذوق  را  دل  اهــل 
اســت24 برتــر  عالــم  دو  هــر  فهــم  ز  كان 

نتیجه
باشرحوتفصیلیکهدادهشد،حالمیتوانپرسش
اصلیواّولیراطرحکرد:آیامعرفتیاتفّكرهنریدر
بود خواهد مثبت پاسخ نگارنده نظر به داریم؟ اسالم

البتهبهشرطآنکه:
1.اّوالً،معرفتدینیرابهمعنایجامعوموّسعآن
درنظربگیریموآنرابهصرفیكیازعلوماسالمی
باشیمکه توجهداشته نكنیم. ومحدود ندهیم تقلیل
بها یفقهون ال قلوب لهم مثل: آیات از برخی بنابر
)اعراب:179(منشأتفقهیاهمانفهمعمیق،قلباست
برآناست،حال نهعقِلجزویکهعلمکالممبتنی
و فهم ظاهر میگوید موالنا چنانکه عقل این آنكه

ایدئولوژی نازل دینرادرحّد پوستجواست.25ثانیاً
نكاهیمودرحّدشعارهایحزبیسیاسیفهمنكنیمو
باپژوهشعلمییكینگیریمکهدر تحقیقدرآنرا

محدودهوروشخاّصآنمحصورشویم.
2.اّوالً،درکهنروزیباییرابهآنچهدرعلمزیبایی
محدود میشود تعریف  )aesthetics( مدرن  شناسی
سلیقه و ذوق حّد در را آن شویم مجبور که نكنیم
شخصیپایینبیاوریم.ثانیاً،بهجاینقدهنربهفهمهنر
واثرهنریبپردازیموپژوهشعلمیهنریراجایگزین
تحقیقهنرینكنیموبهوجودیتوهویتاثرهنری

توّجهنكنیم.
باتحققاینشروط،آنوقتاستکهزمینهایآماده
میشودبرایاینكهببینیموبدانیمکهمعرفتیاتفّكر
هنریدراسالموجوددارد.برایرسیدنبهاینمقصود
هیچگاهنبایدازایننكتهمهمغافلبودکههمانطورکه
نقد به را خود جای هنری معرفت اکنون شد گفته
و است داده ایدئولوژیک، وچه دانشگاهی هنری،چه
بنابراینازیکسو،پژوهشگرومنتقدهنریوازسوی
دیگر،اصحابایدئولوژی،یعنیایدئولوگها،جایگاهعالم
واهلنظربهمعنیحكیموعارفراگرفتهاندوخودرا
صاحبنظرمینمایندودراینباباظهارنظرمیکنند.
حالآنكه»صاحبنظر«و»صاحبخبر«شدنبهقول
حافظکهمیگوید:»ایبیخبربكوشکهصاحبخبر
شوی«مجاهدهوکوششوراهدانیمیخواهد،ایننظر
عقل« »عقل موالنا تعبیر به یا قلبی معرفت محصول

است.
دادن، باشعار نظری، کژ کژنگری، با اسالمی هنر
برای دینی مضامین صرف چنانكه نمیآید؛ بهدست
صورتهایهنریتجویزکردن،هنررااسالمینمیکند.
هنراسالمیباتصحیحبهحقیقتهنروحقیقتمعرفت
باشد »کژنگر موالنا قول به میشود. اسالم حقیقت و
است »کژ« نگاهش که کسی کاژ«26 عقل همیشه

همیشهمعرفتوعقلشهم»کژ«است.
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پی نوشت ها
1.مقّدمبرهمهسّنتگرایان،آنندهکوماراسوامیسپستیتوس
باب این در شوان فریتیوف و لینگر مارتین و بورکهارت

سخنگفتهاند.
2. Hegel’sAesthetics, trans. by T. M. Knox, 

Oxford, 1991, Vol. 1, P. 10-11.
3. GeschichtederÄsthetikalsphilosophicher

Wissenschaftby Robert Zimmerman.
4.مشابهاینقولرادرچندینکتابمهمتاریخهنروزیبایی
درباره سخنی آنها مؤلّفان از هیچیک اّما دید. میتوان
اینکه»رخنهبزرگ«)great gap(چیستوچراهست،
نمیگویند.درپاسخبهاّدعایعدمفهمهنروزیباییدر
Wladyslaw Ta-( تاتارکیویچ والدیسالو وسطی، قرون
تاریخ خود، جلدی سه مشهور کتاب )tarkiewicz
زیباییشناسی،راازعصریونانباستانتاابتدایدورهمدرن
کتابش مقّدمه در وی،چنانکهخود تالش است. نوشته
تلّقی و داشتهاند هنری درک آنها که است این گوید،
زیباییوهنررانزدحكماوهنرمندانبهخصوصدرهمین

دورهمذکوربه»رخنهبزرگ«نشاندهد.ر.ک:
Tatarkiewicz, Wladyslaw, HistoryofAesthetics, 

PWN, London, 2005, Vol.3, P. xvii.
5. Ibid, P.13.

6.درشرحاینعبارت،رک:
Coomarasawany, Annanda, ChristianandOrien-

talPhilosophyofArt, Dover Publications, N. 
Y. 1965, PP. 229-332.

ساخته نحو همان به زیباییشناسی  aesthetics اصطالح  .7
)اخالق( ethics و )منطق(  logic مثل  کلماتی که شده
epis- ساختهشدهاند.درهمهایناصطالحاتواژهیونانی
بدینقرار است. تقدیر در شناخت( )معرفت،  teme
یونانی تعبیر از است مأخوذ ethics واژه که همانطور
aes- یعنیعلمیاشناختاخالق،واژه،ethike episteme
،)aisthetike episteme( تعبیر از مأخوذ نیز  thetics
یعنیشناخترفتارانسانیبهلحاظحواسواحساساتشو
شناختاینكهچگونهاینامورتعیینمیشوند.پسآنچه
آنچه و اِستتیک، یعنی میکند، تعیین را آدمی احساس
احساسازبرایآنعملمیکند،امرزیباست.درتحلیل

اینمسألهرجوعکنیدبه:
)Heidegger, Martin, Nietzsche, trasl. by David 

Farrell Krell, Vol.1, Harper and Row, N.Y., 
1979, P. 79(

8. Kant, Immanuel, TheCritiqueofJudgement, 
trans. by James Creed Meredith, Oxford Uni-
versity Press, 1952, P. 163.

درترجمهاینجمالتازترجمهفارسیاینکتابنیزبااین
ترجمه حكم، قّوه نقد کانت، شد: استفاده مشّخصات

عبدالكریمرشیدیان،نشرنی،تهران،1377،ص238.
9. TheCritiqueofJudgment, P.12.
10.عنوانفصلدومکتابمشهورومهمفیلسوفمعاصرهانس
این از حاکی نیكی به روش، و حقیقت گادآمر، گئورگ
عنوان با فصل این مقّدمات در گادآمر است. موضوع
»سوژهکردن)subjectivization(زیباییشناسیبهواسطه
نقدکانتی«میگویدکهکانتبابنیادنهادنزیباییشناسی
برحكمذوقیومشروعّیتدادنبهنقددرحوزهذوق،بهای
گزافیمیدهدوآناینكهاوهرگونهمعناوداللتمعرفتی

رابرایذوقانكارمیکند:
Gadamer, Hans-Georg, TruthandMethod, 2nd. 

revised ed., trans. by J. Weinsheimero and Don-
ald G.Marshal, Continuum, N.Y.1989, p.43.

11. Alexander Baumgarten )1714-1762(.
12.ترجمهاینمقالهبهزبانانگلیسیبامشّخصاتذیلمنتشر

شدهاست:
Barth, Ronald, “The Two Criticisms”, in Critical 

Essays )Evanston, Illinois: Northwestern, 1972( 
P. 249-254.

شامل که مجموعهای در مقاله این فارسی مخدوش ترجمه
ترجمهنُهمقالهازکتابفوقاست،مندرجاست.ر.ک:نقد
تهران، امیرکبیر، غیاثی، محّمدتقی ترجمه تفسیری،

1352،صص26ـ18.
13.آنچهامروزهدردانشگاههایمابهعنوانهایمقالهعلمیـ
پژوهشی،علمیـترویجیو...معروفاست،عمدتاًتابعو

ملتزمبههمینمعنایعلماست.
14.درموردنسبتذاتیعلومجدیدباپژوهش )research(و
اینكهلوازمومحدودیتهایپژوهشونسبتآنباتفّكر
مدرنچیست،بیشکیكیازعمیقتریننوشتهها،مقاله

هایدگراستباعنوان"عصرجهانتصویری".ر.ک:
Heidegger, Martin, "the Age of World Picture" in 

The Question Concerning Technology, 
trans. by William Lovitt, Harper, 1977, PP. 118-
128.

15.ایننكتهمهمیاستکهروالنبارتیادآورمیشودودر
نیز واتوپیا ایدئولوژی مانهایمدرکتاب بهکارل تأییدآن
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 )positivism( تحّصلی  فلسفه نیز او که میکند استناد
اگوستکنترایکایدئولوژیدرکناردیگرایدئولوژیها

میدانست.
ایدئولوژیومبدأوسیرتحّولمعناییآن 16.دربارهمفهوم
بهترینمنبعموجوددرزبانفارسی،کتابایدئولوژی،جان
پالمناتس،ترجمهعّزتاللّفوالدوند،تهران،1373،است:

همانجا،ص1-2.
17.افالطوندررسالهجمهوری،دفترششم،شماره509،به
دّقتمراتبشناختراازپایینترینمرتبهیعنیشناخت
حّسیکهموجدگمان)doxa(استتاباالترینمرتبهکه
)episteme( )noesis(ومعرفت شناختشهودیعقلی

آوراست،نشانمیدهد.
18.حكمایمسلمانمیانجزمویقینفرقمیگذارند.یكیاز
فرقهایاصلیمیانایندوایناستکهجزم )dogma( از
شناختحّسی)aistheis( پیدامیشودولییقینحاصل
شناختعقلیوقلبیاست.ازاینرودرعلِمجزمیاحتمال
خالفبسیاراستولكنعلمیقینیچونمنبعاششناخت
عقلیوقلبیاست،احتمالخالفدرآنبسیارکمتراست.
19.دربارهسیرواژه»ایده«ر.ک:بهمقاله»ایدهها«دردانشنامه
تاريخ  در آن فارسی ترجمه که ادواردز، پل فلسفی،
مابعدالطبيعه،ترجمةشهرامپازوکی،پژوهشگاهعلومانسانی،

تهران،1379،صص73-60،آمدهاست.
20.دراسالم،برخالفمسیحّیت،بینایمانوعلمتالزماست.
دراینبارهدرقرآنوروایات،خصوصاًشیعی،مؤیّداتبسیار
است: آمده رضا امام از روایتی در جمله از است. آمده
بَِدَرَجٍة االیمان فوَق والتقوی بَِدَرَجٍة االسالم فوَق االیماُن
والیقیُنفوَقالتقویبَِدرجٍةولمیُْقَسمبینالعبادشیءاقل
مناالیمان.مشابههمینمطلبدرحدیثیازامامصادق

خطاببهصحابیخاّصشانابوبصیرآمدهاست.
21.اینتعریفمشهورشیخمحمودشبستریدرکتابگلشن
محسن و مجاهد احمد اهتمام به راز، گلشن است. راز

کیائی،انتشاراتما،تهران،1371،ص9.
تعریفیاستکهدکترشفیعیکدکنیدرتحقیقات این .22
عرفانیوادبیخویشبهکّراتاظهارکردهاست.برایمثال
رک:زبورپارسی،نگاهیبهزندگیوغزلهایعّطار،نشر
آگه،تهران،1378،ص27.مشكلیکهاینتعریفدارداین
استکهفقطبهساحتهنریعرفانتوّجهکردهوبههمان

ساحتتنّزلدادهشدهاست.
دختر نُه که )muse( هنرها مادر نیز یونانی اساطیر در .23
هستند،منوموزینه)Mnemosine(استکهخودشالهه
خاطرهویاداست.منوموزینههمچنینچشمهخاطرهاست
letheقراردارد.واژه)lethe(کهدرکنارچشمهفراموشی

جزءاصلیکلمه)aletheia )a+letheia یونانیبهمعنای
حقیقتاست.بدینقرارحقیقتبهمعنایرفعفراموشی،
 )anamnesis(رفعحجاب،استومعرفتحقیقیتذّکر
معرفت درباره افالطون معروف نظریه همان این است.
حقیقیاستکهدررسالهمنونآنرامیخواهداثباتکند.
افالطوناززبانسقراطمیگویدکهایننظرمیانشاعران

واهلمعنیبسیارجاافتادهاست.
نیشابوری،مصیبتنامه،تصحیحمحّمدرضاشفیعی عّطار .24

کدکنی،انتشاراتسخن،تهران،1386،ص159.
25.تعبیریاستکهموالنادربارهمعتزلهمیگوید:
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