پرسش از معرفت هنرى در اسالم
شهرام پازوكى
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چكيده

يكى از مسائل مهم و شايد مهمترين مسأله در باب جايگاه هنر در اسالم ،مسأله امكان يا امتناع معرفت يا ّ
تفكر هنرى 
تفكر اسالمى مىتوانسته منشأ ّ
در آن است .مسأله اين است كه آيا ّ
تفكر هنرى باشد؟ به عبارت ديگر آيا مىتوان پرسش از
«نظر هنرى» در اسالم كرد؟ آيا معرفت هنرى در اسالم داريم؟ اگر پاسخ به اين سؤال منفى باشد ،درباره آثار موجود هنرى 
در عالم اسالم از معمارى تا ّ
خطاطى چه مىتوان گفت؟ در اين مقاله ابتدا آراى مختلف درباره نسبت ميان دين و هنر به
اجمال بيان مىشود .سپس به اين نكته مىپردازد كه اگر پاسخ به سؤال مذكور مثبت باشد بايد ابتدا معرفت دينى را تعريف
و آن را از ايدئولوژى دينى تفكيك كرد .و بعد مراد از درك و فهم هنرى را در اسالم معلوم و آن را از هنر به معنايى كه
امروزه در قلمرو زيبايىشناسى مدرن ( )aestheticsفهميده مىشود ،جدا كرد.

كليدواژها :معرفت هنرى ،هنر و دين ،نقد هنرى ،هنر ايدئولوژيك ،زيبايىشناسى.

علمى مؤسسه پژوهشى حكمت و فلسفه ايرانEmail: shpazouki@hotmail.com :                                             .
* .عضو هيأت
ّ

فصلنـامۀ علمی پژوهشی

8

سال پنجم ،شامرۀ  ،20پاییز ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1395

مقدمه
اكنون حدود چند دهه است كه مسأله هنر اسالمى 
و امكان يا امتناع آن در ايران طرح شده است .در اينكه
تمدن و فرهنگ اسالمى 
آثار بزرگ بسيارى در تاريخ ّ
پديد آمدهاند كه امروزه ما آنها را هنرى  مىدانيم،
ترديدى نيست و بر اين اساس مىتوان نتيجه گرفت كه
علىالواقع ( )de factoآثار هنرى  در عالم اسالمى 
موجودند ،ولى آيا مىتوان گفت كه اين آثار برخاسته از
اصول و منابع انديشه اسالمى هستند؟ به عبارت ديگر
آيا علىاالصول ( )de jureتف ّكر اسالمى مىتوانسته اين
آثار را ايجاد كند؟ پاسخ به اين پرسش موكول به طرح
سؤالى ديگر مىشود و آن اينكه اصوالً در اسالم چيزى 
بهنام نظر يا تف ّكر يا معرفت هنرى وجود دارد؟ تحقيق و
بررسى  اين سؤال و پاسخ به آن ،موضوع اين نوشته
مقدماتى  تاريخى  درباره نسبت
است ،ا ّما پيش از آن ّ
ّ
مشخص شود كه
ميان معرفت و هنر ذكر مىشود تا
اصوالً طرح اين مسأله فقط در دوره مدرن ممكن بوده
است و ديگر اينكه در طرح اين مسأله چه نگرشها و
منظرهايى وجود دارد و پاسخ به اين سؤال برحسب نوع
اهم
وجهه نظر مأخوذ چگونه خواهد بود .مسأله را از ذكر ّ
آراى مختلف درباره ربط هنر به دين آغاز مىكنيم.
درباره نسبت ميان دين و هنر متف ّكران بزرگ غربى 
آراى مختلفى اظهار كردهاند .كسانى هستند كه بهطور
كلّى و مطلق قائل به ارتباط ميان اين دو هستند .كسانى 
مثل س ّنتگرايان كه مىگويند اصوالً هيچگاه هنر از دين
جدا نبوده و هنر از جلوههاى حقيقت قدسى است و اين
جدايى در عالم مدرن و به اقتضاى عالم مدرن پيدا شده
و به ضرر هم هنر است كه مبدأ متعالىاش را از دست
داده و هم دين كه يكى از جلوههاى اصلى تجلّيات خود
1
را فراموش كرده است.
از منظرى ديگر فيلسوفانى هم هستند مثل هگل كه
دين ،هنر و فلسفه را سه جلوه اصلى از جلوات حقيقت
يا روح يا امر مطلق ( )the Absoluteمىداند ولى بر آن
است كه زمان هنر بهسر رسيده چون هنر را ديگر ياراى 
آن نيست كه «براى ما» بتواند حقيقت مطلق را نمايش
دهد و «نيازهاى مطلق» ما را برآورده سازد 2.پس از آن
جهت كه دين و هنر هر يك به طريق خويش روح مطلق

را متجلّى كردهاند ،ميان آنها ارتباط است.
ماهيت ( )essenceدين و هنر
دو گروه اخير كه به
ّ
ماهيتنگر هستند ،اگر
نظر دارند و اصوالً در تف ّكر
ّ
پاسخشان مثبت نباشد ،الاقل چنان است كه بهسادگى 
پاسخ منفى نمىتوانند بدهند .ولى پاسخ به اين پرسش
نسبيت و اعتباري ت (�relativ
را اگر بخواهيم با قول به
ّ
 )ismامور چنانكه در پژوهشها و نقدهاى  تاريخى 
مرسوم است ،بدهيم قطعاً منفى  است .بدين لحاظ
مورخان تاريخ هنر كه به اقتضاى طريق مأخوذ پژوهش
ّ
علمى  قائل به معرفت هنرى  در دين نيستند ،همين
حكم را دربارة هنر مسيحى  مىكنند .به عنوان مثال
مىتوان به يكى از ا ّولين تاريخهاى معتبر زيبايىشناسى 
و هنر به نام تاريخ زيبايىشناسى  به عنوان معرفتى 
فلسفى ،تأليف روبرت زيمرمان 3كه در سال 1858م .به
زبان آلمانى منتشر شده ،استناد كرد .وى مىگويد« :در
فلسفه زيبايى و هنر ،از قرن سوم تا قرن هفدهم ،چيزى 
4
باتوجه به اينكه
بهجز يك رخنه بزرگ نمىتوان ديد».
ّ
تمدن و فرهنگ مسيحى در قرون وسطى 
قرن سوم آغاز ّ
و قرن هفدهم تقريباً آغاز دوره جديد است ،مىتوان
مقصود او را دريافت.
ماهيت دين و هنر بخواهيم پاسخ
حال اگر با ّ
توجه به ّ
مقدمتاً بايد سؤاالت ديگرى را بدين
دهيم ،در هر صورت ّ
شرح مطرح كنيم :آيا اصوالً هنر صرفاً بيان احساسات و
اذواق است يا تابع معرفت و تف ّكر و نظر ( )theoriaاست؟
در دين نيز مشابه همين سؤال مطرح است؟ آيا دين نيز
منحصرا ً مجموعهاى از احكام ،يا اوامر و نواهى شرعى،
است كه متديّن مكلّف به انجام آن است؛ آيا صرف اقرار
و قبول مجموعه اصول عقايدى ( )dogmasاست؟ يا آن
نيز مقرون به نظر و معرفتى است كه متديّن را به تدريج
متشرع و مقلّد صرف به مقام تحقيق و عرفان
از
ّ
مقدماتى تاريخى 
مىرساند؟ براى پاسخ به اين سؤاالتّ ،
را بيان مىكنم.
هنر ( )artبه معنايى كه امروزه بهكار مىرود  -و اين
معنا كام ً
ال مدرن است  -سابقهاى به تاريخ عالم مدرن
دارد و لذا واژهاى كه اين معنا را برساند تا پيش از دو سه
مسماى 
قرن اخير در هيچ زبانى بهكار نرفته است؛ چون ّ
اين اسم در همين قرون پيدا شده است .با درنظر داشتن
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واقعيت به مسامحه مىتوان گفت كه واژگانى كه
اين
ّ
پيش از اين در تاريخ تف ّكر در غرب معادل هنر بهكار
برده شده techne ،يونانى و  arsالتين است .ا ّما هيچيك 
از دو واژه اخير داللت بر معناى   artمدرن را نداشته
است .واژه  techneدر اصل و در ابتدا به معناى صرف
ساختن و ابداع نبوده بلكه داللت داشته به نوعى دانش
و معرفت كه موجب پديدآوردن و فرا رو آوردن كار يا
مصنوعى  انسانى  مىشده است .در قرون وسطى  نيز
هيچگاه هنر ( )arsرا از عارى معرفت نمىدانستند و بر
آن بودند كه هنر نوعى معرفت يا علم ( )scientiaاست؛
چون مبتنى بر اصول و قواعد كلّى است 5.و لذا نقل است
كه در قرن چهاردهم به هنگام احداث كليساى جامعى 
در ميالن ،سازندهاش گفته است« :هنر بدون معرفت
هيچ است» ( 6.)ars sine scientia nihilولى با اينهمه
تأكيد بر وجود معرفت هنرى در هيچيك از اين ادوار
تاريخى  هيچگاه علمى  مشابه «زيبايىشناسى» يا
«مطالعات هنرى» ديده نمىشود.
در دوره جديد و با تأسيس علم زيبايىشناس ى(�aes
 )theticsاست كه سخن از شناخت و علم زيبايى به میان
مؤسسان علم
میآید 7.اين درحالى  است كه
ّ
زيبايىشناسى برآناند كه اصوالً هنر اگر مقرون به علم
و معرفت باشد ،هنر نيست .پس معلوم مىشود كه
شناختن در اينجا همان نيست كه قب ً
ال معنى مىشده
است .اين است كه كانت در كتاب نقد ق ّوه حكم آنجا كه
مىخواهد موضوعيت هنر را در علم زيبايىشناسى جديد
نشان دهد و بدينطريق آن را مستقل و تثبيت كند،
مىگويد« :هنر به مثابه مهارت انسانى  از دانش نيز
متمايز است (همانطور كه توانستن از دانستن) ،و
همانطور كه يك ق ّوه عملى از ق ّوه نظرى ...بدينسبب
نيز كارى كه بتوانيم انجام دهيم به محض اينكه فقط
حد
بدانيم چهكارى بايد انجام داد ،و بنابراين به همين ّ
كه نتيجه مطلوب را به قدر كافى بشناسيم ،ديگر هنر
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ناديده نمىشود».
كانت ،چنانكه خودش در نامهاى مشهور خاطرنشان
مىكند 9،مىخواهد سه ق ّوه نفس يعنى ق ّوه معرفت ،ق ّوه
احساس ّ
لذت و الم ،و ق ّوه اراده را تفكيك و مستقل كند
و براى هريك اصولى پيشين ( )aprioriبيابد .اين كارى 

است كه او در سه كتاب نقد خود ــ نقد عقل محض ،نقد
ق ّوه حكم و نقد عقل عملى ــ كرد .پس ق ّوه معرفت نبايد
با ق ّوه احساس ّ
لذت و الم نسبتى  داشته باشد ،چون
معرفت از هنر متمايز است .حكم معرفتى (judgment of
 )knowledgeو حكم ذوقى  ()judgment of tasteتفاوت
دارند.
كانت در واقع براى اينكه هنر و زيبايى را مستقل و
براى  آنها مبانىاى  قائم به سوژه ( ،)subjectيعنى 
انسانى كه در فلسفه خود بنيادانديش دكارت تعريف
شده ،وضع كند از آنها معرفتزدايى مىكند؛ همانطور
كه از دين نيز معرفتزدايى  مىكند 10.او در كتاب
ديگرش ،دين در محدوده عقل تنها ،نشان مىدهد كه
دين فقط در محدوده عقل ،كه مرادش مثل عملى است،
يعنى  اخالق كه مربوط به ق ّوه اراده است ،مىتواند
موجوديت داشته باشد.
مقدمات مىتوان ديد كه يكى از ميراثهاى 
با اين ّ
فكرى كانت اين است كه نه در دين و نه در هنر ،معرفت
و نظر وجود ندارد .نتيجه آنكه اصوالً چيزى بهنام معرفت
هنرى نداريم ،چه رسد به معرفت هنرى در دين.
تأسى از دكارت درانداخت،
طرح نويى را كه كانت به ّ
ّ
در كل تف ّكر مدرن بسط پيدا كرد،
نهتنها در فلسفه بلكه
و منجر به فهم و تعريف جديدى از هنر و دين و معرفت
شد كه در اينجا اجماالً ،تا آنجا كه به موضوع اين مقال
مربوط مىشود ،به آن مىپردازيم.
از هنر آغاز مىكنيم .در دوره جديد ،هنر در محدوده
علم تازه تأسيس زيباشناسى  ( )aestheticsتعريف شد.
اگرچه عنوان استتيك  را نخستين بار فيلسوف َسلف
كانت ،يعنى  الكساندر بومگارتن 11،در قرن هيجدهم
وضع كرد ولى اين كانت بود كه آن را بهصورت يك نظام
فكرى براى هنر و زيبايى تأسيس كرد و اصوالً مفهوم
مدرن هنر نيز در اين قلمرو موجوديت و هويّت پيدا كرد.
كانت در سه نقد مشهور خويش اساس تف ّكر مدرن
را پايهگذارى كرد .همانطور كه قب ً
ال گفته شد در اين
سه كتاب است كه معرفتشناسى مدرن ،اخالق مدرن،
و هنر و زيبايىشناسى مدرن موضوع ،مبادى ،مسائل و
خاص خود را هريك  بهعنوان يك  علم
روش تحقيق
ّ
مستقل پيدا مىكند .مبانى ،احكام و قواعد زيباشناسى 
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به معناى مدرنش در كتاب نقد ق ّوه حكم
 )judjementتأسيس شد .تالش او در اين كتاب اين
است كه زيبايى را نه بهعنوان يك امر وجودى كه تحقّق
خارجى دارد بلكه امرى صرفاً تابع احساس ( )aisthesisو
ذوق و سليقه آدمى ( )tasteكه م ّتكى و قائم به ذهن
انسان به عنوان سوژه ــ يعنى فاعل شناسا به معناى 
دكارتى آن ـ است ،نشان دهد .اين درحالى است كه
پيش از اين در سير تف ّكر فلسفى در غرب ،ابتدا در يونان
باستان مىگفتند همه موجودات از آن جهت كه
موجودند زيبا هستند ( )pankalliaچون مظهر خير و
زيبايى  مطلق ( )agathonهستند ،و سپس در قرون
وسطى مىگفتند كه «زيبايى» و «وجود» از مفاهيمى 
متعالى  ( )transcendentalsـ و به اصطالح فالسفه
مسلمان از امور عا ّمه ــ هستند كه مساوق يكديگرند و
مىتوان يكى را بهجاى ديگرى بهكار برد .يا اينكه در
عرفان اسالمى گفته مىشود همه موجودات زيبا هستند
چون مظهر جمال خداوند ،يعنى تجلّى جمالى او هستند.
يكى از نتايج آراى كانت در علوم انسانى اين بود كه
موضوع «معرفت» به معناى مورد نظر قدما كنار گذاشته
شد و مفهوم «نقد»جايگزين آن شد و بعدا ً موضوعى به
اعم از نقد
نام نقد ( ،)critiqueيعنى بررسى و پژوهشّ ،
هنرى ،نقد ادبى ،نقد تاريخى  و ...پيدا شد .در نتيجه
منتقدان هنرى  و ادبى  و تاريخى  و دينى ،يعنى 
پژوهشگران در هنر ،ادبيات ،تاريخ و دين جايگزين اهل
نظر يعنى حكيمان و عارفان و عالمان گذشته شدند.
اينكه مبادى اين نقدها چه مىتواند باشد ،ميان منتقدان
مقيد و ملتزم به
تفاوت بسيار است ا ّما همه آنها خود را ّ
نقد مىدانند .سلطه مفهوم نقد به عنوان امرى علمى 
( )scientificدر حوزه علوم انسانى ،از جمله در مورد
هنرها ،بدانجا رسيد كه پس از چند دهه در قرن بيستم
در مسأله كارآيى  نقد در درك  هنر و زيبايى  شك  و
شبهه ايجاد شد كه در اينجا به يكى از مهمترين اين
تشكيكها اشاره مىكنيم.
روالن بارت ،منتقد ادبى مشهور فرانسوى ،در سال
1963م .مقالهاى  نوشت با عنوان «دو نقد» 12.وى  در
آنجا مىگويد كه ما اكنون در فرانسه دو سبك نقد به
موازات هم داريم كه يكى از آنها نقد دانشگاه ى(�uni
(critique of
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تفسيرى  (�inter

 )versitaireeيا آكادميك و ديگرى نقد
 )pretativeاست .وى نقد دوم را بهدليل استفاده از يكى 
از ايدئولوژىهاى موجود «نقد ايدئولوژيك» مىنامد .با
استفاده از آراى بارت درباره دو نقد موجود آثار ادبى در
باتوجه به اينكه آثار هنرى نيز مشمول اين دو
آن زمان،
ّ
نقد قرار گرفتهاند ،مىتوان گفت هماكنون دو نوع
مختلف پژوهش و بررسى يا درك آثار هنرى وجود دارد:
 .1يكى آن است كه معروف به نقد يا پژوهش علمى  
( )researchاست .اين نوع پژوهش همان است كه بارت
آن را «دانشگاهى» مىخواند و اصحاب آن معتقدند كه
شيوه كارشان عينى ( )objectiveو علمى است .مبانى 
اصلى نقد و بررسى دانشگاهى همان مبانى علوم جديد
تحصلى (پوزيتويسم) صورت ّ
منظم و
است كه در فلسفه ّ
مد ّونى از آن را اگوست كنت در قرن نوزدهم بيان كرده
است .در اينجا به چيستى  پژوهش علمى  و برخى  از
اوصاف ذاتىاش مىپردازيم.
اصوالً علوم جديد م ّتكى و مبتنى بر پژوه ش (�re
توجه داشته باشيم كه
 )searchاست .از همان ابتدا بايد ّ
پژوهش با آنچه عارفان مسلمان مثل موالنا «تحقيق»
مىناميدند ،تفاوت اصولى  دارد .پژوهش ،برخالف
تحقيق ،مبتنى است بر تقابل بنيادين انسان پژوهشگر
( )subjectو متعلّق پژوهش ( )objectوى .اين همان
تقابلى است كه ا ّولين بار در فلسفه مدرن در دكارت با
عنوان تقابل سوژه و ابژه مطرح شد .اگر پژوهش بخواهد
علمى  باشد ،اصوالً پژوهشگر نبايد نسبتى يا تعلّقى 
وجودى  به موضوع پژوهش خود يعنى  ابژه علمىاش
داشته باشد .علوم جديد از قبل ،موضوع پژوهش خود را
اى طراحى و تعيين مىكنند و هرچه
در نقشه و محدوده
ّ
طراحى شده بيشتر باشد،
التزام به اين محدوده از قبل ّ
پژوهش «علمىتر» دانسته مىشود .اين است كه تج ّزى 
تخصصىشدن ()specialization
( )particularizationو
ّ
علوم و د ّقت و صورت رياضى يافتن آن از لوازم اصلى 
پژوهش علمى  است 13.و هر علمى  فقط   مىتواند در
خاص خويش و در مسير قب ً
طراحى شدهاش
قلمرو
ّ
ال ّ
تخصصى انديشيدن ،با
اظهارنظر كند .اين جزءنگرى و ّ
اينكه داراى مزايا و منافع خود است ،يكى از موانع اصلى 
فهميدن ارتباط ماهوى علوم با يكديگر است.
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يكى  از مشكالتى كه نقد علمى يا دانشگاهى 
(آكادميك) در پژوهش در علوم انسانى و هنرها دارد اين
است كه تنها خودش را به دليل روشاش ،علم ى(�scien
مدعى است شيوهاش عينى  (�objec
 )tificcمىخواند و ّ
 )tiveاست .چون «علمىبودن» را به معنايى  مفروض
مىگيرد كه خودش آن را تعريف مىكند .به عبارت
ديگر چون موضوع پژوهش را قب ً
ال ابژه ( )objectعلمى 
خود كرده ،شيوهاش را عينى ( )objectiveمىداند .اين
نقد چون خود را جزئى از مجموعه علوم مدرن ،مثل
فيزيك و شيمى و ،...و تابع اصول و روش آنها مىداند
مدعى است كه به همان دليل كه آنها به صفت «علمى»
ّ
صحت
بودن مشهور هستند ،و از اينرو اعتبار و د ّقت و ّ
الزم علمى را دارند ،نقد هنرى دانشگاهى نيز علمى است
و لذا غيرقابل چون و چرا 14.در واقع نقد علمى غافل
است ــ يا اينكه تغافل مىكند ــ از اينكه خودش مبتنى 
بر فلسفهاى است مدرن به نام پوزيتيويسم و از اين حيث
تابع مبانى  و روش اين فلسفه ،يعنى  نظام فكرى  آن
است.
در نقد آكادميك هنرى ،مثل ديگر رشتههاى علوم
انسانى ،منابع و مآخذ موجود درباره موضوع پژوهش،
مقيد مىكنند .در
حيطه و قلمرو پژوهش را تعيين و ّ
اينجا حوزه پژوهشها تا آنجا «علمى» خوانده مىشود
كه منابع آن را تأييد مىكنند.
مبدل به
در پژوهش علمى ،آثار هنرى از يك طرف ّ
ابژههاى پژوهشى هنرى مىشوند كه فقط در قلمرو علم
جديد زيبايىشناسى (استتيك) مىتوانند معنى داشته
مبدل به كاالهاى  فرهنگى 
باشند و از طرف ديگر ّ
مىشوند .به همين منوال ،اشعار شاعران نيز به عنوان
آثار ادبى فهميده مىشوند كه در علوم ادبى يعنى ادبيات
و زبانشناسى ( )philologyفقط معنى مىيابند.
در پژوهش علمى  در علوم انسانى  و هنرها ،نقد
تاريخى ( )historical criticismيعنى  مطالعه و بررسى 
منابع تاريخى  آثار نويسندگان ،شاعران و هنرمندان
شخصيت
بسيار مهم است .چون خود اثر هويّت و
ّ
مستقلى ندارد و در واقع برخاسته از مجموعه عواملى 
تاريخى  است .اين است كه مىبينيم در قرن نوزدهم
معرفت هنرى را به مطالعات تاريخى درباره هنر تقليل

مىدهند .در اينجا وقايع هنرى نقش مهمى دارند .آنچه
عمومى  است و در طرح ريختهشده فهميده مىشود،
علمى است وگرنه به عنوان غير علمى بودن كنار نهاده
مىشود و امور غير قابل تبيين علمى ( ،)explanationبه
عنوان اينكه خالف قاعده علمى و لذا استثناء هستند،
طرد مىشوند .در پژوهش علمى ،اثر هنرى باطن و معنا
و لذا تأويل ندارد.
 .2شيوه دوم پژوهش و بررسى در آثار هنرى شيوهاى 
است كه روالن بارت آن را «نقد تفسيرى» يا
مدعيان
«ايدئولوژيك» خوانده است .در اين شيوه كه ّ
شدت مخالف آن هستند ،يكى از
شيوه دانشگاهى به ّ
علوم انسانى مثل جامعهشناسى ،روانشناسى ،اقتصاد...،
يا ايدئولوژىهاى  موجود مثل ماركسيسم ،فمنيسم،
مبناى پژوهش در اثر ،يعنى تفسير اثر در چهارچوب آن،
قرار مىگيرد .در اينجا ديگر ثبت و ضبط و ربط علمى 
وقايع و حوادث تاريخى درباره اثر چنانكه در شيوه ا ّول
ديديم مورد نظر نيست ،بلكه تفسير اثر بر مبناى يك 
رأى يا آراء و يك علم از علوم انسانى مورد اهتمام است.
اين است كه برحسب آن علم يا ايدئولوژى مقبول ،اثر
هنرى  مث ً
ال تفسيرى  ماركسيستى  مىشود ،يا اينكه
تقليل مىيابد صرفاً به يك امر اجتماعى ()sociological
كه بايد در جامعهشناسى مورد تفسير و نقد قرار گيرد،
يا امرى نفسانى ( )psychologicalكه بايد در روانشناسى 
مدتهاست كه
خصوصاً روانكاوى بررسى شود .چنانكه ّ
ح ّتى خود زيبايىشناسى بهنحوى وارد در روانشناسى 
تجربى  شده و به همان شيوه علوم تجربى  احوال
احساسى انسان ،مورد مشاهده ،اندازهگيرى و آزمون قرار
مىگيرد .تأثيرى كه جامعهشناسى  و روانكاوى  در
مدعا
نقدهاى معاصر هنرى دارند ،حاكى از صدق اين ّ
است كه چگونه موجوديت اثر هنرى به امورى  َع َرضى ــ
اجتماعى يا روانى ــ تفسير و تبيين مىشود.
توجه و مهم اين است كه با وجود
نكته جالب ّ
مخالفتهاى اين دو شيوه درك هنر با يكديگر ،اين دو،
هم در اصل و ريشه و هم به جهت استفاده متقابل ،با هم
ارتباط دارند .چون نقد علمى يا دانشگاهى را هم بهجهت
خاصى به نام پوزيتيويسم مىتوان نقدى 
اتّكاء به فلسفه ّ
15
ماهيت ايدئولوژيك نقد علمى آنجا
ايدئولوژيك دانست.
ّ

11

فصلنـامۀ علمی پژوهشی

12

سال پنجم ،شامرۀ  ،20پاییز ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1395

آشكار مىشود كه آن با محدودكردن عمدى تحقيقاتش
به «وقايع» مربوط به اثر ،نه خود اثر ،ولو اينكه اين وقايع
درونى  باشد ،درباره موجوديت اثر سخنى  نمىگويد.
اينكه خود اثر چيست بىاعتنا و ساكت است .خود اين
اى خاص است.
سكوت حاكى از تفسير و درك اثر بهگونه
ّ
اينجاست كه مىبينيم در تبيين اثر در نقد دانشگاهى 
نيز همانند نقد ايدئولوژيك از علوم انسانى مختلف مثل
جامعهشناسى ،روانكاوى ،و ...استفاده مىشود.
مقدمات به سؤال ا ّوليه اين مقال
حال با اين
ّ
مىپردازيم .پرسش اين بود كه آيا چيزى به نام نظر،
تف ّكر يا معرفت هنرى در اسالم وجود دارد كه بتوانيم
براساس آن ،به امكان يا امتناع تف ّكر هنرى در اسالم رأى 
دهيم؟
پاسخ به اين سؤال برحسب اينكه از چه منظرى به
ولى اعم از
هنر و دين اسالم بنگريم ،متفاوت خواهد بود.
ّ
اينكه قائل به امكان هنر اسالمى باشيم يا نباشيم در يك 
واقعيت تاريخى نمىتوانيم ترديد كنيم و آن وجود آثار
ّ
تمدن و فرهنگ اسالمى  از معمارى 
در
هنرى 
بزرگ
ّ
مساجد تا انواع خوشنويسى  خطوط قرآنى  است .اگر
خاصى درباره هنر وجود نداشت و هنرمندان
تف ّكر يا نظر ّ
مسلمان هيچگونه معرفتى نسبت به آثار هنرى خويش
نداشتند ،اين آثار چگونه پيدا شده است؟ از َس ِر
خامانديشى و سادهدلى؟
اگر با رويكرد نقد علمى درباره هنر اسالمى ،قضاوت
كنيم مىبينيم كه يكى  از داليل اصلى  مخالفان هنر
اسالمى اين است كه در منابع اصلى دينى ما ــ قرآن 
مجيد و جوامع روايى و متون حديثى ــ سخنى از هنر
و تأييد آن نيامده است؛ پس چگونه مىتوان گفت تعاليم
اسالم يا تف ّكر اسالمى منشأ و راهگشاى هنرها و كسب
معرفت هنرى است؟ اين تفسير مبتنى بر نوع همان نگاه
پوزيتويستى به دين است .در اين نگرش فقط به ظواهر
محصل ( )positiveيعنى 
نص كتاب و آنچه به اصطالح
ّ
ّ
توجه مىشود و
قابل مشاهده و آزمون علمى  استّ ،
اعتقاد آن است كه كتاب قابل تأويل نيست .باطنى براى 
ظاهر وجود ندارد كه بتوان قائل به سير تف ّكر از ظاهر به
باطن شد .مخالفان مسلمان هنر اسالمى كه قشريّون
اعم از شيعه و س ّنى  ــ گروه اعظم آنها را
علما ــ ّ

تشكيل مىدهند ،نيز عمدتاً با همين نگاه ،وجود هنر
اسالمى را ممتنع و ح ّتى به لحاظ شرعى گاه در مورد
بعضى هنرها ــ مثل نقاشى يا موسيقى ــ حرام مىدانند.
متخصصان آنها به هنرهاى اسالمى 
با اينحال برخى از
ّ
به عنوان آثار فرهنگى  متأثّر از فرهنگهاى  ديگر
معتقدند.
ا ّما اگر از منظر تفسير ايدئولوژيك به اسالم بنگريم
مىبينيم كه پيروان اين تفسير يا اصوالً در مقام
حد يك سرگرمى و ذوقيات
بىاعتنايى يا تخفيف ،در ّ
تف ّننى ،به هنر مىنگرند و اگر هم آن را مىپذيرند،
تعريفشان از هنر ،هنر ايدئولوژيك و تابع تحقّق اهداف
ايدئولوژى اسالمى است.
قبل از شرح مطلب بايد توضيح مختصرى بدهم كه
چگونه اصطالح «ايدئولوژى  اسالمى» در ايران غالباً
توجه به داللتهاى  اصلى  اين لفظ و همچنین
بدون ّ
زمينهاى فكرى كه اين واژه ،مشابه و مقارن واژه استتيك،
در ابتدا رايج شد ،بهكار برده مىشود و از اين جهت باعث
سوءتفاهمهاى بسيار شده است.
واژه ايدئولوژى ( )ideologyنيز مانند واژه
جامعهشناسى ( )sociologyابتدا در فرانسه وضع شد و
بهمعناى علم يا مطالعه ايدهها ( )ideaبود .اين واژه ابتدا
در مقام داللت بر قسمى فلسفه بهكار مىرفت كه در
اواخر قرن هيجدهم باب روز بود و پيروان آن به خود
ّ
مابعدالطبيعه نيستند.
مىباليدند كه اهل متافيزيك يا
آنها در توضيح چگونگى پيدايش «ايدهها» مىگفتند
حسيات سرچشمه مىگيرد .سپس
كه هر ايده نهايتاً از ّ
اين واژه معناى متداول خود را پيدا كرد و در مقام داللت
بر مجموعهاى از اعتقادها يا ح ّتى برخوردها بهكار رفت
كه با يكديگر ارتباط نزديك  دارند و ويژگى  گروه يا
معينى محسوب مىشوند 16.اگرچه معناى ا ّوليه
جماعت ّ
ايدئولوژى فراموش شد ،با اينحال از منظر معرفتشناسى 
روح آن حفظ شد.
در واقع اين استفاده از واژه «ايده» كه اص ً
ال يونانى 
است ،كام ً
ال برعكس آن معنايى  است كه افالطون،
بهعنوان واضع ا ّولش در تاريخ فلسفه از آن مراد مىكرد.
بهنظر افالطون «ايده» (به زبان يونانى  )eidosها حقايق
اشياء هستند كه علم حقيقى ( )epistemeفقط به آنها
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حواس از موجودات
تع ّلق مىگيرد و آنچه ما بهواسطه
ّ
مىشناسيم در پايينترين مرتبه معرفت يعنى  ادراك 
حسى ( )aisthesisاست كه صرفاً مفيد گمان ()doxa
ّ
17
است .از همين كلمه  doxaواژه  dogmaاخذ شده كه
بهمعناى «كيش» و «اعتقاد جازم» ظاهرى و عارى از
معرفت است 18.بنابراين اگر ايده معناى  افالطونىاش  
یشد ،ايدئولوژى معناى «حقيقتشناسى»
( )eidosحفظ م 
مىداد .ولى اين واژه در فلسفه مدرن به معنايى تازه و
بلكه معكوس معناى  اصلى يونانىاش متداول شد .در
واقع سير واژه «ايده» از «حقيقت موجود» نزد افالطون
به «تص ّور ذهنى» نزد كارت از جهتى سير تح ّول تاريخ
19
فلسفه در غرب است.
ايدئولوژى اسالمى توجه
بدين قرار وقتى مىگوييم
ّ
نداريم كه با اضافهكردن ايدئولوژى به اسالم آن را فاقد
مبدل به يك مكتب فكرى زمينى 
مبدأ آسمانى كرده و ّ
برخاسته از رأى و انديشه ( )ideaذهن بشرى مىكنيم.
اينكه در چند دهه اخير بهجاى  مسلمان مىگويند
اسالمگرا ( )Islamisistبرخاسته از همين تفسير است.
اعتقادات اصيل دينى وقتى فاقد معنى و معرفت شدند،
صورت ايدئولوژيك بهخود مىگيرند .وقتى دين منحصرا ً
به مجموعه احكام شرعى يا عقايد كالمى  ()dogmas
تفسير شود ،استعداد آن را كه تفسير ايدئولوژيك شود،
مىيابد .اصوالً از نظر تاريخى تفسير ايدئولوژيك از دين
وقتى پيدا شد كه دين در عالم مدرن وارد شد و با نفى 
حقيقت قدسى آن صرفاً به مجموعهاى از احكام شرعى 
حد يك مرامنامه
يا قوانين
اخالقى مبدل گرديد؛ لذا در ّ
ّ
حزبى شد و متديّنان همچون افراد وابسته به يك حزب
سياسى تلقّى شدند كه بايد در جهت تحقّق اهداف و
خاص حزبى عمل كنند.
عقايد
ّ
مبدل به يك 
در تفسير ايدئولوژيك  از دين ،دين ّ
ايدئولوژى همعرض ديگر ايدئولوژىهاى موجود مىشود.
آنگاه هنرها هم ايدئولوژيك و تابع اهداف ايدئولوژيك 
مىشوند .ميان ايدئولوژىهاى گوناگون از آن جهت كه
ايدئولوژى  هستند ــ چه دينى  باشند چه نباشند ــ
ماهيتاً تفاوتى نيست .ايدئولوژىها تابع اهدافى هستند
ّ
كه خود تعريف مىكنند .در ايدئولوژى فكر نيست ،نظر
نيست ،معرفت نيست .اگر حكمت در جستجوى كسب

حقيقت است ،ايدئولوژى  در جستجوى كسب قدرت
است؛ حال آنكه از منظر اسالمى ،ايمان معرفتزا است.
ايمان امرى قلبى و فوق اسالم ظاهرى است و بايد به
يقين معرفتى ختم شود 20.درواقع با همان مبانى فكرى 
زيبايى مبدل به استتيك يعنى زيبايى در محدوده
كه
ّ
ظاهرى حسيات و عارى از معرفت حقيقى مىشود ،دين
ّ
مبدل به ايدئولوژى  مىشود .زيبايى  در تعريف
هم ّ
استتيك معادل دين در تعريف ايدئولوژيك آن است.
ا ّما اگر معرفت يا نظر يا تف ّكر هنرى در اسالم وجود
دارد ،جايگاه آن در كداميك از معارف و علوم اسالمی
ماهيت آنها ،كه اجتهاد
است؟ در فقه و كالم ،به دليل ّ
يا پژوهش در احكام شرعى  در فقه ،يا اثبات و شرح
اعتقادات ( )dogmasدر علم كالم است ،تف ّكر بهمعناى 
سير فكرى ،فكرى كه طى  مراتب حقيقت مىكند،
متخصص
مطرح نمىشود؛ چنانكه در علوم مدرن هم
ّ
آن علم ،صرفاً پژوهشگرى ( )researcherاست كه در
خاصى كه آن علم برايش تعريف كرده ،پژوهش
قلمرو ّ
مىكند .در اينجا ديگر فرقى  ميان علوم دينى ،علوم
انسانى ،هنرها و علوم طبيعى نيست .پژوهشگر دين و
پژوهشگر هنر با پژوهشگر فيزيك فقط از حيث موضوع
پژوهش با هم تفاوت دارند ولى نحوه كارشان يكى است.
همانقدر يك  زمينشناس از موضوع پژوهش خود،
يعنى زمين از آنجا كه موضوع پژوهش اوست ،فاصله
مىگيرد كه يك متخصص نقّاشى از تابلوى نقّاشى و يك 
ّ
ّ
ادبيات فارسى از شعر موالنا و يك متكلم از دين.
استاد ّ
اصوالً الزمه پژوهش علمى همين است .در ميان معارف
اسالمى فقط در عرفان و حكمت عرفانى است كه تف ّكر
به معناى گفته شده ،ديده مىشود .در تعريف تف ّكر در
عرفان گفتهاند:
ّ
تفكــر رفتــن از باطــل ســوى حــق
21
بــه جــزو انــدر بديــدن ّ
كل مطلــق
باطل مراتب دارد .اصوالً باطل ،به اعتبار حق باطل
است .به فرمايش حضرت على در پاسخ به كميل كه
پرسيده بود ،حقيقت چيست ،و حضرت فرموده بود :محو
الموهوم و صحو المعلوم ،باطل موهوم است و حق،
معلوم .باطل به تعبير حكماى هندو مايا ( )mayaاست.
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پس در اين «رفتن» يا سير در هر مرتبهاى كه حق
بيشتر مكشوف شود ،از درجه بطالن باطل و پوشيدگى 
حجاب كمتر مىشود .اين همان چيزى  است كه در
ريشه واژه يونانى   aletheiaبهمعناى  حقيقت ديده
مىشود .اين واژه در لغت بهمعناى كشف المحجوب،
محو موهوم ،است .اين سير فكرى  در سلوك  عرفانى 
ميسر مىشود .اين است كه هنرها در اديان ــ مثل
ّ
ً
اسالم ــ عموما در ساحت عرفان و معنويّت آن دين رشد
كردهاند؛ تا بدانجا كه در تعريف تص ّوف و عرفان بعضى از
اساتيد دانشمند ادبيات فارسى گفتهاند «نگاه هنرى به
الهيات است» .يا «برخورد هنرى با مذهب است» 22در
تاريخ اسالم نيز مىبينيم جايگاه هنرها و ادبيات در
تص ّوف و عرفان اسالمى بوده است.
23
اين تف ّكر مسبوق به تذ ّكر است .اگر تذ ّكر و به ياد
آوردن آن مبدأ اصلى كه خاطره خانه هنرمند است ،در
ميان نباشد ،فكر هنرى  راه بهجايى  نمىبرد .به قول
ّ
عطار:
راهــرو را ســالك ره فكــر اوســت
فكرتــى كان مســتفاد از ذكــر اوســت
ذكــر بايــد گفــت تــا فكــر آورد
صــد هــزاران معنــى بكــر آورد
و در چنــد بيــت بعــد گويــد:
اهــل دل را ذوق و فهمــى ديگرســت
24
كان ز فهــم هــر دو عالــم برتــر اســت

نتيجه
با شرح و تفصيلى كه داده شد ،حال مىتوان پرسش
اصلى و ا ّولى را طرح كرد :آيا معرفت يا تف ّكر هنرى در
اسالم داريم؟ به نظر نگارنده پاسخ مثبت خواهد بود
البته به شرط آن كه:
موسع آن
 .1ا ّوالً ،معرفت دینی را به معنای جامع و ّ
در نظر بگیریم و آن را به صرف یکی از علوم اسالمی
تقلیل ندهیم و محدود نکنیم .توجه داشته باشیم که
بنابر برخی از آیات مثل :لهم قلوب ال یفقهون بها
(اعراب )179:منشأ تفقه یا همان فهم عمیق ،قلب است
عقل جزوى كه علم كالم مبتنى بر آن است ،حال
نه ِ
آنكه اين عقل چنانكه موالنا مىگويد ظاهر فهم و

حد نازل ایدئولوژی
پوست جو است 25.ثانیاً دین را در ّ
حد شعارهای حزبی سیاسی فهم نکنیم و
نکاهیم و در ّ
تحقیق در آن را با پژوهش علمی یکی نگیریم که در
خاص آن محصور شویم.
محدوده و روش
ّ
 .2ا ّوالً ،درک هنر و زیبایی را به آنچه در علم زیبایی
شناسی مدرن ( )aestheticsتعریف میشود محدود
حد ذوق و سلیقه
نکنیم که مجبور شویم آن را در ّ
شخصی پایین بیاوریم .ثانیاً ،به جای نقد هنر به فهم هنر
و اثر هنری بپردازیم و پژوهش علمی هنری را جایگزین
تحقیق هنری نکنیم و به وجودیت و هویت اثر هنری
توجه نکنیم.
ّ
با تحقق این شروط ،آن وقت است که زمینهای آماده
میشود برای اینکه ببینیم و بدانیم که معرفت یا تف ّکر
هنری در اسالم وجود دارد .برای رسیدن به این مقصود
هیچگاه نباید از این نکته مهم غافل بود که همانطور که
گفته شد اکنون معرفت هنری جای خود را به نقد
هنری ،چه دانشگاهی و چه ایدئولوژیک ،داده است و
بنابراین از یکسو ،پژوهشگر و منتقد هنری و از سوی
دیگر ،اصحاب ایدئولوژی ،یعنی ایدئولوگها ،جایگاه عالم
و اهل نظر به معنی حکیم و عارف را گرفتهاند و خود را
صاحبنظر مینمایند و در این باب اظهارنظر میکنند.
حال آنکه «صاحب نظر» و «صاحب خبر» شدن به قول
حافظ که میگوید « :ای بی خبر بکوش که صاحب خبر
شوی» مجاهده و کوشش و راهدانی میخواهد ،این نظر
محصول معرفت قلبی یا به تعبیر موالنا «عقل عقل»
است.
هنر اسالمی با کژنگری ،کژ نظری ،با شعار دادن،
بهدست نمیآید؛ چنانکه صرف مضامین دینی برای
صورتهای هنری تجویز کردن ،هنر را اسالمی نمیکند.
هنر اسالمی با تصحیح به حقیقت هنر و حقیقت معرفت
و حقیقت اسالم میشود .به قول موالنا «کژنگر باشد
همیشه عقل کاژ» 26کسی که نگاهش «کژ» است
همیشه معرفت و عقلش هم «کژ» است.
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پینوشتها

مقدم بر همه س ّنتگرايان ،آننده كوماراسوامى سپس تيتوس
ّ .1
بوركهارت و مارتين لينگر و فريتيوف شوان در اين باب
سخن گفتهاند.
2. Hegel’s Aesthetics, trans. by T. M. Knox,
Oxford, 1991, Vol. 1, P. 10-11.
3. Geschichte der Ästhetik als philosophicher
Wissenschaft by Robert Zimmerman.
 .4مشابه اين قول را در چندين كتاب مهم تاريخ هنر و زيبايى 
مىتوان ديد .ا ّما هيچيك  از مؤلّفان آنها سخنى  درباره
اينكه «رخنه بزرگ» (  )great gapچيست و چرا هست،
نمىگويند .در پاسخ به ا ّدعاى عدم فهم هنر و زيبايى در
قرون وسطى ،والديسالو تاتاركيوي چ (�Wladyslaw Ta
 )tarkiewiczكتاب مشهور سه  جلدى  خود ،تاريخ
زيبايىشناسى ،را از عصر يونان باستان تا ابتداى دوره مدرن
مقدمه كتابش
نوشته است .تالش وى ،چنانكه خود در ّ
گويد ،اين است كه آنها درك  هنرى  داشتهاند و تلقّى 
زيبايى و هنر را نزد حكما و هنرمندان بهخصوص در همين
دوره مذكور به «رخنه بزرگ» نشان دهد .ر.ك:
Tatarkiewicz, Wladyslaw, History of Aesthetics,
PWN, London, 2005, Vol.3, P. xvii.

5. Ibid, P.13.

 .6در شرح اين عبارت ،رك:
Coomarasawany, Annanda, Christian and Oriental Philosophy of Art, Dover Publications, N.
Y. 1965, PP. 229-332.

 .7اصطالح  aestheticsزيبايىشناسى  به همان نحو ساخته
شده كه كلماتى  مثل ( logicمنطق) و ( ethicsاخالق)
ساخته شدهاند .در همه اين اصطالحات واژه يونان ى�epis
( temeمعرفت ،شناخت) در تقدير است .بدينقرار
همانطور كه واژه  ethicsمأخوذ است از تعبير يونانى 
 ،ethike epistemeeيعنى علم يا شناخت اخالق ،واژه �aes
 theticsنيز مأخوذ از تعبير (،)aisthetike episteme
يعنى شناخت رفتار انسانى به لحاظ حواس و احساساتش و
شناخت اينكه چگونه اين امور تعيين مىشوند .پس آنچه
احساس آدمى  را تعيين مىكند ،يعنى  ا ِستتيك ،و آنچه
احساس از براى آن عمل مىكند ،امر زيباست .در تحليل
اين مسأله رجوع كنيد به:
(Heidegger, Martin, Nietzsche, trasl. by David
Farrell Krell, Vol.1, Harper and Row, N.Y.,
)1979, P. 79

8. Kant, Immanuel, The Critique of Judgement,
trans. by James Creed Meredith, Oxford University Press, 1952, P. 163.
در ترجمه اين جمالت از ترجمه فارسى اين كتاب نيز با اين
مشخّ صات استفاده شد :كانت ،نقد ق ّوه حكم ،ترجمه
عبدالكريم رشيديان ،نشر نى ،تهران ،1377 ،ص .238
9. The Critique of Judgment, P.12.
 .10عنوان فصل دوم كتاب مشهور و مهم فيلسوف معاصر هانس
گئورگ گادآمر ،حقيقت و روش ،به نيكى  حاكى  از اين
مقدمات اين فصل با عنوان
موضوع است .گادآمر در ّ
«سوژهكردن ( )subjectivizationزيبايىشناسى بهواسطه
نقد كانتى» مىگويد كه كانت با بنياد نهادن زيبايىشناسى 
مشروعيتدادن به نقد در حوزه ذوق ،بهاى 
بر حكم ذوقى و
ّ
گزافى مىدهد و آن اينكه او هرگونه معنا و داللت معرفتى 
را براى ذوق انكار مىكند:
Gadamer, Hans-Georg, Truth and Method, 2nd.
revised ed., trans. by J. Weinsheimero and Donald G.Marshal, Continuum, N.Y.1989, p.43.
11. Alexander Baumgarten (1714-1762).

 .12ترجمه اين مقاله به زبان انگليسى با مشخّ صات ذيل منتشر
شده است:
Barth, Ronald, “The Two Criticisms”, in Critical
)Essays (Evanston, Illinois: Northwestern, 1972
P. 249-254.

ترجمه مخدوش فارسى  اين مقاله در مجموعهاى كه شامل
ترجمه ن ُه مقاله از كتاب فوق است ،مندرج است .ر.ك :نقد
محمدتقى  غياثى ،اميركبير ،تهران،
تفسيرى ،ترجمه
ّ
 ،1352صص  26ـ .18
 .13آنچه امروزه در دانشگاههاى ما به عنوانهاى مقاله علمى ـ
پژوهشى ،علمى ـ ترويجى و ...معروف است ،عمدتاً تابع و
ملتزم به همين معناى علم است.
 .14در مورد نسبت ذاتى علوم جديد با پژوهش ( )researchو
اينكه لوازم و محدوديتهاى پژوهش و نسبت آن با تف ّكر
مدرن چيست ،بىشك يكى از عميقترين نوشتهها ،مقاله
هايدگر است با عنوان "عصر جهان تصويرى" .ر .ك:
Heidegger, Martin, "the Age of World Picture" in

The Question Concerning Technology,
trans. by William Lovitt, Harper, 1977, PP. 118128.

 .15اين نكته مهمى است كه روالن بارت يادآور مىشود و در
تأييد آن به كارل مانهايم در كتاب ايدئولوژى واتوپيا نيز
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تحصلى ()positivism
استناد مىكند كه او نيز فلسفه
ّ

16

اگوست كنت را يك ايدئولوژى در كنار ديگر ايدئولوژىها
مىدانست.
 .16درباره مفهوم ايدئولوژى و مبدأ و سير تح ّول معنايى آن
بهترين منبع موجود در زبان فارسى ،كتاب ايدئولوژى ،جان
پالمناتس ،ترجمه ع ّزت ّ
الل فوالدوند ،تهران ،1373 ،است:
همانجا ،ص .1-2
 .17افالطون در رساله جمهورى ،دفتر ششم ،شماره  ،509به
د ّقت مراتب شناخت را از پايينترين مرتبه يعنى شناخت
حسى كه موجد گمان ( )doxaاست تا باالترين مرتبه كه
ّ
شناخت شهودى عقلى  ( )noesisو معرفت ()episteme
آور است ،نشان مىدهد.
 .18حكماى مسلمان ميان جزم و يقين فرق مىگذارند .يكى از
فرقهاى اصلى ميان اين دو اين است كه جزم ( )dogmaاز
حسى  ( )aistheisپيدا مىشود ولى يقين حاصل
شناخت ّ
علم جزمى احتمال
شناخت عقلى و قلبى است .از اينرو در ِ
خالف بسيار است ولكن علم يقينى چون منبعاش شناخت
عقلى و قلبى است ،احتمال خالف در آن بسيار كمتر است.
 .19درباره سير واژه «ايده» ر.ك :به مقاله «ايدهها» در دانشنامه
فلسفى ،پل ادواردز ،كه ترجمه فارسى  آن در تاريخ
مابعدالطبيعه ،ترجمة شهرام پازوكى ،پژوهشگاه علوم انسانى،
تهران ،1379 ،صص  ، 60-73آمده است.
مسيحيت ،بين ايمان و علم تالزم است.
 .20در اسالم ،برخالف
ّ
در اينباره در قرآن و روايات ،خصوصاً شيعى ،مؤيّدات بسيار
آمده است .از جمله در روايتى  از امام رضا آمده است:
االيمان فوقَ االسالم ب َِد َر َج ٍة والتقوى  فوقَ االيمان ب َِد َر َج ٍة
ُ
واليقين فوقَ التقوى ب َِدرج ٍة و لم يُق َْسم بين العباد شىء اقل
ُ
من االيمان .مشابه همين مطلب در حديثى از امام صادق
صحابى خاصشان ابوبصير آمده است.
خطاب به
ّ
 .21اين تعريف مشهور شيخ محمود شبسترى در كتاب گلشن
راز است .گلشن راز ،به اهتمام احمد مجاهد و محسن
كيائى ،انتشارات ما ،تهران ،1371 ،ص .9
 .22اين تعريفى است كه دكتر شفيعى كدكنى در تحقيقات
كرات اظهار كرده است .براى مثال
عرفانى و ادبى خويش به ّ
ّ
رك :زبور پارسى ،نگاهى به زندگى و غزل
هاى عطار ،نشر
آگه ،تهران ،1378 ،ص  .27مشكلى كه اين تعريف دارد اين
توجه كرده و به همان
است كه فقط به ساحت هنرى عرفان ّ
ساحت تن ّزل داده شده است.
 .23در اساطير يونانى  نيز مادر هنرها ( )museكه ن ُه دختر
هستند ،منوموزينه ( )Mnemosineاست كه خودش الهه
خاطره و ياد است .منوموزينه همچنين چشمه خاطره است
كه در كنار چشمه فراموشى ( )letheقرار دارد .واژه lethe

جزء اصلى كلمه ( aletheia (a+letheiaيونانى به معناى 
حقيقت است .بدينقرار حقيقت به معناى رفع فراموشى،
رفع حجاب ،است و معرفت حقيقى تذ ّكر ()anamnesis
است .اين همان نظريه معروف افالطون درباره معرفت
حقيقى است كه در رساله منون آن را مىخواهد اثبات كند.
افالطون از زبان سقراط مىگويد كه اين نظر ميان شاعران
و اهل معنى بسيار جا افتاده است.
ّ .24
محمدرضا شفيعى 
عطار نيشابورى ،مصيبتنامه ،تصحيح
ّ
كدكنى ،انتشارات سخن ،تهران ،1386 ،ص .159
 .25تعبيرى است كه موالنا درباره معتزله مىگويد:
آن خطــا ديــدن ز ضعــف عقــل اوســت

عقــل كل مغــز اســت و عقــل جــزو پوســت

(مثنوى مولوى ،دفتر ا ّول ،تصحيح نيكلسون ،بيت )3743
 .26مثنوى مولوى ،دفتر دوم ،تصحيح نيكلسون ،بيت .3398
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