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در باب چیستی «هنر اسالمی»
ِ
محسن کرمى

1

2

دانشآموخته دکتری فلسفه هنر ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمى ،تهران ،ايران

چکیده

ً
در دهههای اخير ،کسانى در بهدستدادن تعريفى از «هنر اسالمى» کوشيدهاند ،اما ظاهرا اين
ّ
تالشها به تعريف و تبيين روشنى از «هنر اسالمى» نينجاميده .مدعای اين مقاله اين است که شايد
بايد چند گامى به عقب برداشت و پيش از تالش در عرضهی تعريفى از «هنر اسالمى» ،به تحليل
فلسفى اين مفهوم پرداخت و با اين روش معلوم کرد برای آنکه بتوانيم به نحوی توجيهپذير از «هنر
اسالمى» سخن به ميان آوريم بايد پيشتر در خصوص چه مسائل بنيادیتری موضعمان را روشن
ً
اساسا مراد از «هنر» در «هنر اسالمى» چيست؟ آيا «هنر» ّ
قابلي ِت
کنيم ،مسائلى از اين دست که:
صفت «اسالمى» را در مورد آن به کار ُبرد؟ قائلبودن به «هنر اسالمى» چه
آن را دارد که بتوان
ِ
تعريفى از هنر را اقتضاء مىکند؟ «هنر اسالمى» چه ربطونسبتى با زيبايى دارد؟ هر تعريفى از هنر
ّ
را نمىتوان مبنا قرار داد ،چون هنر بر طبق برخى تلقىها ممکن است با «اسالمىبودن» در تعارض
افتد .نکتهی ديگر اين است که «هنر اسالمى» الجرم بايد تکليفش را با مفهوم زيبايى روشن سازد و
ّ ً
صا موضعش را به لحاظ وجودشناختى در باب زيبايى معلوم دارد :اينکه زيبايى ّ
کيفي ِت عينى
مشخ
امور است يا ّ
ذهنى آنها؟ مسألهی خطير در اينجا اين است که ،از سويى ،پذيرفتن
کيفيت
ِ
ذاتى خداوند در اسالم تعارض دارد و ،از ديگرسو ،پذيرفتن
ذهنىبودن زيبايى با قائلبودن به زيبايى ِ
دار «هنر
عينىبودن زيبايى در فلسفهی معاصر با مشکالت نظریای روبهروست .بنابراين داعيه ِ
پس هر دو مسأله بربيايد .و سهديگر اينکه ،به لحاظ معناشناختى ،هر
اسالمى» بايد بتواند از ِ

احتمالى خود ايجاد مىکند و بنابراين در کاربرد
موصوفى محدوديتهايى را در خصوص اوصاف
ِ

«اسالمى» در وصف «هنر» بايد به چنين محدوديتهايى توجه کرد.
ُ
واژگان كلیدى :هنر اسالمى ،هنر ،اسالم ،انفسى/ذهنى ،آفاقى/عينى.

______________________________________________________
 .9تاريخ وصول9315/1/5 :؛ تاريخ پذيرش9316/2/23 :
 .2پست الکترونيکmohsenekarami@gmail.com :
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مقدمه
سخن گفتن از «هنر اسالمى» ،به زعم نگارنده ،امری است سهل و ممتنع .سهل است،
ّ
از آن رو که مىتوان با اشارت به بنای سىوسه ُپل و مسجد شيخ لطفالله ،مجموعهی
امگاه تاجمحل ،رقعههای ميرعماد و تذهيبهای تيموری ،نگارگری
الحمراء و مسجد-آر ِ

آثار بهزاد ،جلوههايى از هنر اسالمى را پيش نهاد؛ و ممتنع است ،زيرا يافتن وجه
تبريز و ِ

يا وجوه اشتراکى که در همهی اين آثار بروز و ظهور يافته باشد دشوار و گاه ناممکن
ُ
دوستدار هنر اسالمىاند و از اين
مىنمايد .با اين همه ،هستند کسانى که هنوز دلبسته و
ِ
سودای آفرينش چنين آثاری را دارند و برخى راغباند که دستکم
ميان ،برخىشان
ِ
قدرت تميز اين آثار از ساير آثار هنری را واجد شوند؛ و هر دو دسته ،برای نيل به مقصود
ِ
مطلوب
منظور نظر و
و مطلوب خويش (يعنى آفرينش و بازشناسايى) ،بايد بدانند
ِ
ِ
ّ
طلبشان چه ويژگىها و شاخصهايى دارد .پس ،به نظر مىرسد که جدوجهد در يافتن
ً
ً
تعريف و تبيينى از هنر اسالمى ،که اوال در شناسايى و ثانيا در آفرينش آثاری از اين
ِ
ْ
دست راهنما و راهگشا باشد ،به دور از صواب نيست.
باری ،برای ره ُجستن به ّ
مساعى گوناگونى
،
»
اسالمى
هنر
«
چيستى
و
ت
ماهي
ِ
ِ
ّ
صورت گرفته است ،تالشهايى که لزومشان آشکار است ،اما کفايتشان دستخوش شک
و ترديد است .بسياری از نظريهپردازان ،و حتى هنرمندان ،کوشيدهاند تعريف و تبيينى از
داد سخن بسيار دادهاند ،اما به
چيستى «هنر اسالمى» به دست دهند و ،در اين وادیِ ،
ِ

نظر مىرسد که پرسشهای اصلى کماکان بىپاسخ ماندهاند و مسائل عمده همچنان
ِ
ّ
جهات مختلفى صورت بسته است و چهبسا به
حلنشده .اين مساعى از نواحى و
ِ
راهگشايىهايى نيز انجاميده؛ لکن در اين مقال ،ما مىکوشيم از زاويهای متفاوت به
ً
چيستى «هنر اسالمى» بپردازيم و به طرح پرسشهايى در باب آن بپردازيم که اوال مبنايى
ِ
ِ
ً
و ريشهایاند و ثانيا از مسائل مورد غفلت يا تغافل واقع شده .به ديگرسخن ،در اين
ِ
ّ
سر آن داريم تا به طرح و تبيين مسائل و پرسشهايى همت گماريم که ،عليرغم
مجالِ ،
ِ
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بيشتر لفظومفهوم «هنر اسالمى» بينجامد،
آنکه پرداختن بدانها مىتواند به
ايضاح هرچه ِ
ِ
ِ
ً
تدقيق درخور قرار نگرفتهاند.
ظاهرا تاکنون مورد توجه و ِ
ّ
دقيق مسائل و
امکان
حد
از اين گذشته ،اين وجيزه تالش دارد تا ،افزون بر طرح تا
ِ
ِ
درخور تحقيق در باب هر مسأله و پرسش نيز بپردازد
شناسى
پرسشهای مذکور ،به روش
ِ
ِ
و مخاطب را به ّ
تأمل در آن ترغيب کند .برای انجام اين ّ
مهم ،در مورد هر پرسش ،به
ّ
ترسيم جغرافيای کلى و زمينهای که به طرح آن پرسش انجاميده
نحوی بسيار موجز ،به
ِ
ِ
ّ
همت مىگماريم و نکات درخور توجه در باب آن پرسش را برمىشماريم.
روش تحقیق

ّ
شناسى کار مىبايد گفت .باری ،روش اتخاذ شده در اين جستار
اما سخنى هم در روش
ِ

روش «تحليل فلسفى» است .به عبارت ديگر ،به جای تالش در عرضهی تعريفى از

«هنر اسالمى» ،گامى به عقب برمىداريم و با تحليل فلسفى اين مفهوم مىپرسيم که:
ً
اساسا مراد از «هنر»« ،زيبايى»« ،اسالمىبودن» ،و ...چيست و چه مىتواند باشد .آنگاه
معانى ممکن و محتمل مىنشينيم و ،برای نمونه ،مىپرسيم که برحسب هر
به تحليل
ِ

کدام از معانى محتمل «هنر»« ،زيبايى» و «اسالمىبودن» چه مسائل و پرسشهای
ِ
ّ
عمدهای سر بر مىآورند که بايد برايشان راهحل جست و بدانها پاسخ گفت .روش
ً
ّ
دادن
«تحليل فلسفى» لزوما همهی مسائل را حل نمىکند _هرچند گاهى با نشان ِ
ُ
مابودن مسألهای به رفع مسأله (به معنای منطقى آن) مدد مىرساند_ اما ،در هر
ن
مسأله
ِ
ِ
ً
ّ
حال ،اين هست که دستکم محل نزاع را روشن مىسازد و معلوم مىدارد که مسأله دقيقا
ً
چيست و احتماال با چه روشى مىتوان در مقام پاسخگويى بدان برآمد .به ديگر سخن،
تحليل مفاهيم و ايضاح مسائل عمدهی مرتبط با «هنر اسالمى» به ما نشان مىدهند که
اگر بخواهيم ،به لحاظ نظری ،از «هنر اسالمى» دفاع کنيم بايد :از کجا وارد بحث
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شويم؟ برای چه مسائلى در جستوجوی پاسخ باشيم؟ و با کدام روششناسى کار را به
پيش ببريم؟
پیشینه
ّ
اما در بهره جستن از اين روش در فلسفهی «هنر اسالمى» ،در روزگار ما ،فضل تقدم با
سليم ِکمال ،استاد دانشگاه کمبريج ،و اوليور ليمن ،استاد فلسفهی دانشگاه کنتاکى،
فلسفى فارابى ،ابنسينا و ابنرشد 9از اين روش بهرهها
شعرشناسى
استِ .کمال در کتاب
ِ
ِ

مىگيرد و يکى از عميقترين کتابها را در شناخت فلسفهی شعر و ،به تبع آن ،فلسفهی

هنر اين سه فيلسوف مىنگارد .ليمن نيز ،خاصه در کتاب درآمدی بر زیبایىشناسى
ِ
اسالمى و باألخص در مقالهی «يازده اشتباه رايج دربارهی هنر اسالمى» ،اين روش را به
کار مىگيرد و بصيرتها در «هنر اسالمى» به خواننده مىبخشد.
حال ،بر طبق آنچه گفته شد ،با بهره جستن از روش تحليل مفهومى ،به طرح
سيزده پرسش در «هنر اسالمى» و آنگاه ايضاح و تحليل آنها خواهيم پرداخت.
مراد از «هنر» ،در «هنر اسالمی» ،فضیلت است ،یا ّ
فن ،یا كاركرد ،یا هنر؟
چنانکه مىدانيم ،لفظ «هنر» ،در بسياری از زبانها و از جمله در زبان فارسى ،دستکم
به چهار معنای متعارف مورد استفاده قرار مىگيرد :فضيلتّ ،
فن ،کارکرد ،و هنر .مىدانيم
ُ
که فضيلت در ساحت اخالق ،به معنای ّ
عام آن ،است و همانا حسن و خوبى است ،در
ِ
ْ
مقابل ُقبح و بدی؛ ّ
فن عبارت است از بهترين شيوهی انجام دادن هر کار؛ کارکرد چيزی
ِ
ْ
پوشاندن بدان چيز ساخته شده؛ و مراد از هنر آن
است که هر شيئى برای جامهی عمل
ِ
ّ
تلقى با زيبايى و ّ
کيفيات زيبايىشناختى 2ربطونسبت
طبق مشهورترين
چيزی است که ِ
______________________________________________________
1. The Philosophical Poetics of Alfarabi, Avicenna and Averroes
2. the aesthetic qualities
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دارد و انواعى چون شعر و موسيقى و نقاشى و مانند اينها را دربرمىگيرد.
برای مثال ،هر چهار معنای «هنر» را مىتوان در اشعار حافظ يافت .هنگامى که
نفى حکمت مکن از بهر دل عامى
مىگويدِ « :
عيب مى جمله بگفتى هنرش نيز بگو ِ /
چند» ،واضح است که مرادش از ْ
هنر فضيلت و حسن است؛ وقتى که مىگويد« :عاشق
و رند و نظربازم و مىگويم فاش  /تا بدانى که به چندين هنر آراستهام» منظورش اين است
که فنون و مهارتهای زيادی بلدم؛ آنگاه که مىگويد« :ناصحم گفت که جز غم چه هنر
کارکرد
دارد عشق  /برو ای خواجهی عاقل ،هنری بهتر از اين؟» مرادش اين است که
ِ
ْ
عرض هنر پيش يار
اگرچه
«
گويد:
مى
که
وقتى
آن
انجام،
ر
س
و،
است؛
ايى
ز
اف
غم
عشق
ِ
ِ
هنر
از
دارد
که
بىادبىست  /زبان خموش ،وليکن دهان پر از عربىست» ،معلوم است
ِ
شعرگفتن سخن مىگويد.
2 ّ 9
امروز ،ما گاهى سعى مىکنيم تا هر کدام از اين امور را با واژههای فضيلت ،فن،
کارکرد 3و هنر 4از هم تميز دهيم ،کاری که در زبانهای ديگر ،از جمله انگليسى ،نيز

مىکنند .اما در هر حال واژهی هنر در فارسى ،و  artدر انگليسى ،هر چهار معنای
مذکور را افاده کردهاند و مىکنند.

5

حال ،مراد از «هنر» در «هنر اسالمى» کدام است؟ فضيلت است ،يا ّ
فن ،يا

کارکرد ،يا هنر؟ نگاهى به نوشتهها و گفتههای کسانى که در دهههای اخير از «هنر
اسالمى» دم زدهاند بر ما آشکار مىکند که تا چه اندازه اين معانى مختلف «هنر» با
يکديگر خلط شدهاند و به هم آميختهاند .از اين جهت ،شايد نخستين مسألهی اساسى
______________________________________________________
1. virtue
2. technique
3. function
4. art
5. Webster's New Dictionary of Synonyms, Merriam-Webster Inc,
;Publishers, 1984, pp.61-62
انوری ،حسن ،فرهنگ فشردهی سخن ،ج  ،2تهران ،نشر سخن1331 ،ش ،صص.23-26
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ً
در باب «هنر اسالمى» اين باشد که روشن کنيم آن اموری که معموال مندرج در ذيل
ِ
عنوان «هنر اسالمى» دانسته مىشوند فضيلتهای اسالمىاند ،يا فنون اسالمى ،يا
عانى «هنر»
کارکردهای اسالمى ،يا هنرهای اسالمى؛ چراکه پرداختن به هر کدام از اين م ِ
اقتضائات روششناختى ّ
خاص خود را دارد و پای ما را به حوزههای متفاوتى باز مىکند.
برای مثال ،اگر مراد از «هنر» در اينجا فضيلت و حسن و خوبى اخالقى باشد ،بحث از
حوزهی زيبايىشناسى بيرون مىرود و وارد قلمرو اخالق مىشود ،و قس على هذه .از
جملهی چنين خلطمبحثهايى را در آنجا مىتوان يافت که کسانى از «هنر انسان
بودن»« ،هنر بىهنری» ،و مفاهيمى از اين دست در حيطهی زيبايىشناسى و فلسفهی
ً
هنر دم مىزنند ،غافل از اينکه «هنر» در اينجا صرفا اشتراک لفظى دارد با «هنر»ی که
موضوع بحث زيبايىشناسى و فلسفهی هنر است.

9

______________________________________________________

 .9همين مغالطهی اشتراک لفظى در خصوص « ُحسن» و «احسان» هم صورت گرفته است .از جمله ،گفتهاند:
ُِ َ
الله َک َت َب ْ
در حديث نبوی آمده که ّإن َ
اإلحسان على کل شىء ،يعنى خداوند احسان يعنى زيبابودن را بر همه چيز
ّ
مقدماتى دربارهی مبادی عرفانى هنر و زيبايى در اسالم»ّ ،
نشريهی هنرهای
فرض کرده است (پازوکى ،شهرام« ،
ُ
زیبا ،ش 9382 ،11ش ،ص .)6درست است که «حسن» در زبان عربى به چهار معنا به کار مىرود (خوبى،
زيبايى ،شايستگى ،و مصحلت) ،اما اين بدان معنا نيست که به هر ساختى از ريشهی «ح س ن» ،در هر عبارتى،
ً
بتوان هر کدام از اين چهار معنا را نسبت داد .ظاهرا اين امر که « ُحسن» ،در لسان بزرگان فارسى ،بيشتر به معنای
زيبايى به کار رفته است ،اين گمان را ايجاد کرده که شايد حديث مذکور را بتوان در ّ
نظريهی هنر و زيبايىشناسى
به کار گرفت .باری ،هنگامى که حافظ مىگويد « ُحسن مهرويان مجلس گرچه دل مى ُبرد و دين  /بحث ما در

لطف طبع و خوبى اخالق بود» ،معلوم است که مرادش از « ُحسن» زيبايى (و خاصه زيبايى جسمانى) است،
چون « ُحسن» را در برابر «لطف طبع» و «خوبى اخالق» به کار برده است؛ اما همين حضرت حافظ هنگامى که

ُ
مىگويد «چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است  /آن به که کار خود به عنايت رها کنند» ،ديگر نمىتوان
گفت که مرادش از « ُحسن» زيبايى بوده است ،زيرا واضح است که منظورش از «حسن عاقبت» همان
ً
درست معنای « ُحسن» _و تقريبا هر واژهای_ بايد به
فهم
ِ
«عاقبتبهخيری» است .پس ،روشن است که برای ِ
قول باال ،حديث به صورت ناقص نقل شده؛
ساختار جمله توجه کرد .حال ،بازگرديم به حديث مذکور .در نقل ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
ّ َ ََ َ
القتلهَ ،و إذا
صورت کامل حديث از اين قرار است :إن الله کتب اإلحسان على کل شىء :فإذا قتلتم فأح ِسنوا ِ
ََ ْ ُ َ ْ ُ ِ
يح َته (القشير ّی ّالنيسابوری ،مسلم بن ّ
أح ُد ُکم َش َفر َتهَ ،و ْل ُيرح َذب َ
بحهَ ،و ْل ُيحد َ
الذ َ
الحجاج ،صحيح
ذبحتم فأح ِسنوا
ِ
ِ ِ
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آیا «هنر» ّ
صفت «اسالمی» را در مورد آن به كار ُبرد؟
قابلی ِت آن را دارد كه بتوان
ِ
ّ
به نظر نمىرسد کسى ترديدی در اين سخن روا دارد که هر موصوفى قابل اتصاف به هر
ِ
سر موصوفى درآيد ،بايد آن
صفتى نيست .بر
ای آنکه صفتى بتواند ،به نحوی معنادار ،بر ِ
ّ ّ
صفت «خوشحال»،
صاف به آن صفت را داشته باشد .برای مثال،
موصوف قابليت ات ِ
ِ
واجد
سر موصوفهايى درآيد که بتوانند حامل و ِ
مانند هر صفت ديگری ،تنها مىتواند بر ِ
ميز خوشحال»
اين صفت شوند .بر اين اساسِ « ،
انسان خوشحال» معنادار است ،اما « ِ
ّ
َ
محصلى ندارد .البته ،در اينجا معنای حقيقى و َسره در مد نظر است ،نه
هيچ معنای
معنای مجازی؛ و هر جا که معنای مجازیای مراد باشد بايد بحث را در باب آن معنای
ّ ّ
قابلي ِت اتصاف به آن
صفت مذکور در معنای مجازیاش
مجازی مطرح کرد و ديد که
ِ
صفت ديگری ،مثل «منحصر به فرد» ،را در نظر بگيريد .صفت
موصوف را دارد يا نه.
ِ

انسان
«منحصر به فرد» هم انسان و هم ميز ،هر دو ،را وصف مىتواند کرد ،چراکه هم « ِ
ً
ميز منحصر به فرد» .بايد توجه داشت که
«
م
ه
و
است
معنادار
کامال
منحصر به فرد»
ِ
صفت «منحصر به فرد» در مورد انسان و ميز ،هر دو ،به يک معنا به کار رفته است ،يعنى
ِ

به معنای چيزی که دارای ويژگىهايى يگانه و بىنظير است .حال ،به مثال سوم ،يعنى
«مقاوم» ،توجه کنيد« .مقاوم» را نيز مىتوان در مورد انسان و ميز ،هر دو ،به کار ُبرد؛
يعنى گفت «انسان مقاوم» يا «ميز مقاوم» .اما در اينجا نکتهای وجود دارد و آن اينکه
«مقاوم» در اينجا به دو معنا به کار رفته است« .مقاوم» در مورد ميز حاکى از سختى و
ّ
لحاظ فيزيکى پابرجا است ،حال آنکه «مقاوم»
مقاومت ماد ِی ميز است و اينکه ميز به ِ
_____________________________________________________
ّ
مسلم ،بيروت ،دارالحديث ،کتاب ّ
الصيد و الذبائح ،باب  ،9492 ،11حديث  =[ .)19همانا خداوند نيکويى را
در هر چيز واجب کرد :پس هر گاه کشتيد ،کشتن را بر وجه نيکو انجام دهيد ،و هر گاه ِذبح کرديد ،بر وجه نيکو

ذبح کنيد ،چنان که يکى از شما کارد خود را تيز نمايد ،تا حيوانى را که برای کشتن آماده شده ،آسايش دهد].
ً
سياق آن ،کامال معنای «احسان» را مشخص مىکند و معلوم مىدارد که مراد از «احسان» در
ادامهی حديث ،و ِ
صرفى ترجمهی «احسان» به زيبابودن
اينجا نيکىکردن است ،نه زيبابودن ،و ما را از ورود به بحث مشکالت
ِ

بىنياز مىسازد.
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در مورد انسان بيشتر حکايت از سرسختى در برابر دشواریها و داشتن توان ذهنى و
لحاظ روحى مقاوم است.
روانى باال مىکند و اينکه انسان مذکور به ِ
ِ
با توضيحاتى که رفت ،آيا «هنر» قاب ّلي ِت آن را دارد که بتوانيم صفت «اسالمى» را
در مورد آن به کار ببريم؟ آن هنری که اسالمىاش مىخوانيم چه ربطونسبتى با اسالم
اقتضاء آن ربطونسبت ،صفت «اسالمى» را بدان مىافزاييم و آن را به اسالم
دارد که ،به
ِ
ّ
َ
گرو
منتسب مىکنيم؟ از اين منظر« ،اسالمى ِ
بودن» هنر چه معنای محصلى دارد ،و در ِ
چيست؟
قائل بودن به هنر اسالمی چه تعریفی از هنر را اقتضاء میكند؟
بودن هنر
آيا هنر ،بنا به هر تعريفى ،مىتواند اسالمى باشد ،يا اينکه اسالمى
ِ
محدوديتها و اقتضائات ّ
تعريف هنر ايجاد مىکند؟ فىالمثل ،طبق يکى از
خاصى برای
ِ
ِ
ً
9
مشهور هنر ،اثر هنری صرفا «فرمى داللتگر» است ،نه چيزی بيش از آن ــ
تعاريف
ِ
ِ
فرمى که احساس زيبايىشناختى در مخاطب برمىانگيزد و لذتى متناسب با آن احساسْ
ايجاد مىکند 2.پيکاسو ،که از طرفداران اين نظريه بود ،مىگفت ،همانطور که آواز
ً
پرندگان را صرفا بايد شنيد و از آن لذت ُبرد ،از اثر هنری هم نبايد بيش از اين انتظار
داشت 3.يعنى چنانکه هنگام شنيدن آواز پرندگان تالش نمىکنيم تا پيام يا معنای آن را
ً
تفسير و تأويل کنيم (چرا که اساسا پيام و معنايى جز همان فرم آوايىاش ندارد) ،در

کشف پيام و معنای آن باشيم
مواجهه با اثر هنریای نظير يک نقاشى نيز نبايد در پى
ِ
ً
فرم بصریاش ندارد) .و ادعايى کمى ضعيفتر در اين
(چراکه اصال پيام و معنايى جز ِ
ْ
قول کسانى چون مونرو بيردزلى است حاکى از اينکه ممکن است وجه شناختى4ای
باب ِ
______________________________________________________

1. a significant form
2. Bell, C., Art, London, Chatto and Windus, 1914.
3. Peglar, K., “Aesthetics”, Philosophy: The Big Questions, Canadian
Scholar`s Press Inc, 2003, p.127.
4. epistemic
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وجه معرفتى هيچ ربطى به هنر بودن و ارزش
هم در اثری وجود داشته باشد ،اما اين ِ
9
هنری آن اثر ندارد و بود و نبودش تعيينکنندهی هنر يا ناهنر بودن ْ
اثر نيست .حال ،بحث
ِ
ِ
تعاريف مبتنى بر فرم بناء شود يا
بر سر آن است که آيا «هنر اسالمى» مىتواند بر اساس
ِ
ً
نه .يعنى :آيا مىتوان «هنر اسالمى» را صرفا فرمى داللتگر دانست که فاقد هر گونه
وجه معرفتى است؟ به عبارت ديگر :آيا مىشود گفت که اگر وجه شناختى و معرفتىای
هنری
هم در برخى آثار «هنر اسالمى» وجود داشته باشد ،ربطى به هنر بودن و ارزش ِ
آنها ندارد و امری تصادفى است ،که مىتواند باشد يا نباشد؟

خودآيينى هنر( 2که «فرم معنادار» يکى
تعاريف مبتنى بر
از منظری ديگر ،به اقتضاء
ِ
ِ
ّ
از آنهاست) ،هيچ حد مرزی خارج از قلمرو هنر ،از جمله قلمرو اخالق و دين،

نمىتواند هنر را محدود به حدودی سازد .موضع قائالن به اين رأی در مورد تصوير کردن
هر چيزی (از جمله آن صحنههايى که در هرزهنگاریها هست) و طرح هر فکرتى (از
ِ
پيروزی اراده )3اين است که چنين آثار
جمله دفاع از نژادپرستى در برخى فيلمها مثل
ِ
هنریای هيچ تفاوتى با ديگر آثار ندارند و َا َحدی ّ
منظر اخالق و دين،
از
که،
ندارد
حق
ِ
ّ
آثار مذکور را مردود بشماردّ .
لب کالم خودآيينىگرايان در اين سخن مشهور وايلد تجلى
يافت که« :چيزی از قبيل کتاب اخالقى و غيراخالقى وجود ندارد .کتابها يا خوب
نوشته شدهاند يا بد» 4.با وصفى که رفت ،آيا «هنر اسالمى» را مىتوان بر اساس تعاريفى

خودآيينى هنر پى ريخت و به نظريهپردازی در باب آن پرداخت؟
مبتنى بر
ِ
و از زاويهای ديگر ،هر کدام از تعاريف ْ
هنر غايت و هدفى برای اثر هنری در نظر
ِ
______________________________________________________
1. Beardsley, Monroe C., Aesthetics: Problems in the Philosophy of
Criticism, New York, Harcourt, Brace & World, 1958, p.426.
2. autonomism
فاشيستى
مستندساز آلمانى ،لنى ريفنشتال ،است و ،در آن ،به نحوی تلويحى ،هيتلر و نظام
 .3اين فيلم ساختهی
ِ
ِ
پيگرد حقوقى و قضائى قرار نگرفت ،تا يک دهه پيش که چشم از
او تقديس مىشود .ريفنشتال هيچگاه مورد
ِ

حکايت تلخ اينکه وی هرگز از ساختن فيلم مذکور و همکاری با هيتلر اظهار پشيمانى نکرد.
جهان فرو بست .و
ِ
ِ
4. Wilde, O., The Picture of Dorian Gray, Ware, Wordsworth, 1992, p.3.
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ُ
ُ
2
تقليد
غايت هنر را بازن
مىگيرند .برای مثال ،نظريهی تقليد 9يا بازنمايى
مايى امور واقع يا ِ
ِ
ِ
ّ
ُ
غايت «هنر اسالمى» را مىتوان تقليد يا بازنمايى تلقى کرد؟ در
از آنها قلمداد مىکند .آيا ِ
ً
اين صورت ،بناهای معماری ،که ظاهرا از ارجمندترين گنجينههای «هنر اسالمى» به
ُ
شمار مىروند ،تقليد يا بازنمايى از کدام امور توانند بود؟
«هنر اسالمی» چه ربطونسبتی با زیبایی دارد؟
ربط وثيقى با زيبايى داشته است و
هنر ،در طول تاريخ و در همهی فرهنگهاِ ،
تعاريف هنر آن را با زيبايى همبسته مىانگاشتهاند .تا سدهی
ريشهدارترين و مشهورترين
ِ
ْ
مبحث زيبايىشناسى بود ،اما پس از آن ،آرام آرام و نرم
زيبايى مهمترين
هجدهم،
ِ
ََ
ضروری ميان
نسبت
نرمک ،کسانى عل ِم جدايى از اين ف ِ
کرت کهن برداشتند و کوشيدند ِ
ِ
هنر و زيبايى را ُمنکر شوند 3.به نظر مىرسد که دستکم دو عامل را در شکلگيری اين
ّ
حدود
تحديد
توفيق نسبى در تعريف زيبايى و
عدم
ل
او
داشت:
نظر
مد
جريانها بايد در
ِ
ِ
ِ
ِ
وجود نازيبايى و زشتى در برخى آثار هنری که گويا نمىشد در
آن ،و دوم ناکامى در تبيين
ِ
ّ
ُ
هنربودنشان شک کرد .يعنى زيبايىشناسى با دو متناقضنما مواجه بود :از سويى ،هنر را
با زيبايى همبسته مى ْ
شمرد و ،در عين حال ،نمىتوانست تبيين کند که چرا برخى آثار
ً
هنری برجسته ظاهرا زشت يا دستکم نازيبايند؛ و از ديگر سو ،تعريف هنر را به تعريف
ِ
زيبايى موکول مىکرد و با اين همه ،گويا نمىتوانست تعريفى روشن و واضح از زيبايى به
دست دهد .در اين وضعوحال بود که برخى از هنرمندان و پارهای از منتقدان و دستهای
ً
ْ
ربط ضروری و منطقىای
از نظريهپردازان بر آن شدند که شايد اصال ميان هنر و زيبايى ِ
برقرار نباشد ،شايد زيبايى چيزی باشد و هنر چيزی ديگر ،و شايد قرنها به خطا تالش
رهگذر نسبتش با زيبايى تعريف کنيم .پس ،کوشيدند تعاريفى از
کردهايم که هنر را از
ِ
______________________________________________________

1. imitation
2. representation
 .3ستولنيتس ،جروم« ،زيبايى» ،ترجمه محسن کرمىّ ،
نشريهی بيناب ،ش 1372 ،22ش ،صص .93-67
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ً
هنر ارائه دهند که ابتنائى بر زيبايى نداشته باشد .در اين وادی ،برخى اساسا مفهوم زيبايى
ً
را به کناری افگندند ،چرا که گويا اصال قابل تعريف و تبيين نبود و بعضى هم بر آن شدند
که پروژهی تعريف هنر و تعريف زيبايى را بايد جدای از هم به پيش ُبرد :يعنى تعريف
هنر بحثى است و تعريف زيبايى بحثى ديگر ،هرچند گاهى همپوشانىهايى نيز با
يکديگر داشته باشند.
از اين منظر ،از سدهی هجدهم بدين سو ،دو جريان عمده در تعريف هنر وجود
داشته است :جريانى که هنر را با زيبايى همبسته و مرتبط مىداند و مىکوشد هنر را از
رهگذر زيبايى تعريف کند و جريانى که سعى مىکند تعريفى از هنر پيش نهد که ابتناء بر
زيبايى نداشته باشد .حال ،در اين معرکه« ،هنر اسالمى» در کدام جريان جای مىگيرد؟
ّ
ونسبت ضروری دارد يا اينکه اتکائش بر مفهوم و فکرتى ديگر است؟ اگر
با زيبايى ربط
ِ
ّ
چيز ديگر کدام است و
«هنر اسالمى» بر چيز ديگری ،جز زيبايى ،متکى است ،آن ِ
چيست؟

و اگر با زيبايى ربطونسبت دارد (که گويا قول رايج در ميان مدافعان «هنر اسالمى»
خود زيبايى چيست؟ زيبايى ،در چارچوب
اين است) ،ربطونسبتش از چه قرار است و ِ
کيفيات اوليهی شىء است ،يا از ّ
«هنر اسالمى» ،از ّ
کيفيات ثانويهی آن ،و يا ،به معنای

دقيق کلمه ،از ّ
کيفيات شىء نيست و چيزی است که ذهن ما به برخى امور نسبت
ُ
مىدهد؟ به تعبير ديگرّ ،
کيفيتى آفاقى و عينى 9است ،يا انفسى و ذهنى ،2و يا
ُ
خود اشياء زيبا است ،يا اينکه ذهن بيننده
آفاقىـانفسى3؟ يعنى آيا زيبايى ويژگىای در
ِ
ِ
واجد ويژگىای است که برخى اشياء را زيبا مىيابد ،و يا اينکه زيبايى حاصل تعاملى
ِ
ميان ويژگىهای شىء و ذهن نگرندهی بدان است؟ آيا زيبايى انواعى دارد يا تنها يک نوع
ِ
زيبايى در جهان هست؟ آيا زيبايى فقط ويژگى چيزهای ّ
مادی است ،يا اينکه چيزهای
ِ
______________________________________________________

1. objective
2. subjective
3. objective-subjective
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ّ
نظير انديشهها و آرمانها و گفتهها و کردهها و ،...هم مىتوانند زيبا باشند؟
غيرمادیِ ،

چرا انسانها ميل به زيبايى دارند؟ آيا ميل به زيبايى قابل ارجاع و تحويل به ساير اميال
ِ
ريشهتر آدمى ،مثل ميل به حقيقت يا خير در نظريهای شبههافالطونى 9يا بقاء و توليد مثل
در نظريهای تکاملى ، 2هست يا خير؟ به عبارت ديگر ،نياز به زيبايى از آن دسته نيازهايى

عرض نيازهای ديگر است يا در طول نيازهای ديگر؟ زيبايى از مقولهی
است که در
ِ
ْ
زيبايى وجود دارد و بايد آن را
کشف 3است ،يا از مقولهی ابداع ،4و يا هر دو؟ يعنى
ُجست ،يا اينکه زيبايى وجود ندارد و بايد آن را به وجود آورد ،و يا اينکه هم زيبايىهايى
هست که بايد کشفشان کرد و هم مىتوان زيبايىهايى خلق کرد که تا به حال وجود

ايجاد
بازنمايى زيبايىهای موجود است يا در مقام
نداشتهاند5؟ «هنر اسالمى» در مقام
ِ
ِ
زيبايىهای ناموجود ،يا هر دو؟ اگر در مقام بازنمايى زيبايىهای موجود است ،اسالمى
َ
بودنش به چيست :به نوع زيبايىهايى که بازمىنماياند ،يا به نحوهی اين بازنمايىها؟ و
ً
اگر بخواهد در مقام خلق زيبايىهای ناموجود باشد ،بايد پرسيد که آيا اساسا در
چارچوب اسالم چنين قدرتى به انسان عطاء شده که ،در مقابل خداوند ،عرضه اندامى
کند و دست در خلق زيبايىهايى کند که تا خداوند آنها را خلق نکرده؟ اين مسأله را

______________________________________________________
1. Boylan, M., The Good, the True and the Beautiful, Continuum
International Publishing Group, 2008.
2. Chatterjee, A., The Aesthetic Brain, New York, Oxford University
Press, 2014.
3. discover
4. invention
روايت نوافالطونيانى چون ميکالنژ (Tatarkiewicz, W., “History of
 .5فىالمثل ،طبق
ِ
Aesthetics”, vol 3, Modern Aesthetics, D. Petsch(ed.), Thoemmes Press,
) ،1974, p.141در عهد رنسانس ،کا ِر هنر هر دوی اينها است :هم کشف زيبايىهای موجود و هم خلق
زيبايىهای ناموجود.
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چگونه مىتوان تبيين کرد؟ 9در يک کالم« ،هنر اسالمى» را بر کدام تعريف و تبيين از
زيبايى بايد بناء کرد؟
هنر اسالمی با كدامیک از ساحتهاى دین ارتباط دارد؟ چگونه؟
االهيدانان و فيلسوفان دين تصريح مىکنند که مىتوان ساحتهايى برای هر دين در نظر
گرفت .ايشان برای شناخت و فهم دقيقتر و عميقتر هر دين ،و از جمله اسالم،
ساحات دين ذکر مىکنند ،که از مشهورترين و کارآمدترين
تقسيمبندیهايى را در مورد
ِ
ِ
اين تقسيمبندیها تقسيمبندیای است که چهار ساحت برای دين برمىشمارد.9 :

ساحت تجربهی دينى .2 2ساحت معتقدات .3 3ساحت اخالقيات 4و  .4ساحت شعائر

و مناسک.

5

ساحت تجربهی دينى مربوط مىشود به تجربهای که شخص پيامبر داشته است و
خود آن تجربه راهى نيست و تنها مىتوانيم با آثار و نتايج آن تجربه ارتباط برقرار
ما را به ِ
کنيم .از مهمترين آثار و نتايج هر تجربهی نبوی ،همانا متن يا متون مقدس آن دين است

ديگر هر
که در دسترس مؤمنانّ به آن دين قرار مىگيرد .بخش اعظم و اصلى سه ساحت ِ
دين را بايد در متن مقدس آن دين ُجست ّ
پيامبر
(البته به اضافهی گفتار و سلوک شخصى
ِ
______________________________________________________

ّ
دست قبضهی
 .9فىالمثل ،مولوی در فيه ما فيه تبيينى از اين دست برای حل اين مسأله عرضه مىدارد« :آدمى در ِ
ّ
حق همچون کمانست و ّ
قدرت ّ
حق تعالى او را در کارها مستعمل مىکند و فاعل در حقيقت حقست نه کمان»
ّ
محمد ،فيه ما فيه ،تصحيح بديع ّ
الدين ّ
الزمان فروزانفر ،تهران ،مؤسسة انتشارات اميرکبير،
(مولوی ،جالل
ّ
دست
9381ش ،ص« .)911اگر نخواهد ،هيچ جمعيت و ذوق ندهد ]...[ .پس همه اسباب چون قلمست در ِ
ّ ّ
قدرت ّ
حقّ .
محرر حقست .تا او نخواهد ،قلم نجنبد» (همان ،ص .)225حال ،اينکه تبيين موالنا
محرک و
ِ
ّ
چقدر مقبول افتد خود مسألهای علىحده است.
2. religious experience
3. beliefs
4. morals
ملکيان ،مصطفى ،مشتاقى و مهجوری ،تهران ،نشر نگاه معاصر1331 ،ش ،صص5. rituals; .232-233
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آن دين ،که ،در اسالم ،بدان ّ
ساحت معتقدات شامل
سنت و سيرهی پيامبر مىگويند).
ِ

ساحت اخالقيات
امور عقيدتى و معرفتىاند؛
مجموعهی گزارههايى مىشود که در
ِ
قلمرو ِ
ِ

دربرگيرندهی مجموعهی گزارههايى مىشود که ناظر به بايدها و نبايدها ،شايستها و

ساحت شعائر و
ناشايستها ،درستها و نادرستها ،و فضيتلها و رذيلتها است؛ و
ِ

مناسک شامل همهی مناسک و آيينها و شعائری مىشود که در يک دين هست.
ِ
نبوی پيامبر همانى است که در بابش سخنها گفتهاند و
ی
تجربه
اسالم،
مورد
در
ِ
مهمترين دستاوردش ،که ما را بدان راه هست ،قرآن است .و ساحتهای معتقدات و
اخالقيات و عباديات آن نيز ،به نحوی که گفته شد ،قابل تميز و تشخيصاند .اما بحث
در اينجا بر سر آن است که «هنر اسالمى» با کداميک از اين ساحتها ارتباط مىتواند
داشت؟ به عبارت ديگر ،بايد بتوان نشان داد که «هنر اسالمى» ،که على ّ
االدعا
ً
ربطونسبتى با اسالم دارد ،اوال با کداميک از ساحتهای چهارگانهی اسالم ارتباط دارد،
ً
و ثانيا اگر ارتباطى دارد ،چگونگى و نحوهی اين ارتباط از چه قرار است؟ به عبارت
روشنتر ،آيا «هنر اسالمى» با تجربهی دينى پيامبر ربطونسبت دارد (که به نظر بعيد
ساحت عباديات؟ و يا
ساحت اخالقيات؟ يا با
ساحت معتقدات؟ يا با
مىرسد)؟ يا با
ِ
ِ
ِ

با همه يا برخى از اين ساحتها؟ و اگر با ساحتى ربطونسبتى دارد ،اين ربطونسبت

چگونه ربطونسبتى است و به چه نحوی واقع مىشود؟
آموزههاى اسالم چه نقشی در شکلگیرى و جهتگیرى هنر اسالمی دارند؟
ّ
اگر بپذيريم که ،در تعريفى کلى ،اسالم مجموعهای از آموزههای هستىشناختى،9

معرفتشناختى ،2وجودشناختى ،3انسانشناختى ،4ارزششناختى ،5اخالقى ،9و...
______________________________________________________
1. cosmologic doctrines
2. epistemological
3. ontological
4. anthropological
5. axiological
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ّ
ّ
است ،که تصويری از کل هستى به دست مىدهد و ،بر اساس آن تصوير کلى ،سلوک و
زيستنى خاص را به بشر توصيه مىکند 2،آنگاه بايد بتوان نشان داد که «هنر اسالمى» چه

ربطونسبتى با اين آموزهها دارد .به عبارت ديگر ،بايد معلوم کرد که آموزههای اسالم
چگونه در شکلگيری «هنر اسالمى» نقش ايفاء مىکنند .زيرا تا زمانى که نتوانيم ،به
نحوی دقيق و منطقى ،واضح کنيم که آموزههای اسالم چه سان و چگونه در زادن و
ّ
باليدن «هنر اسالمى» مؤثر بودهاند ،نمىتوانيم مدعى شويم که چيزی با عنوان «هنر
ِ
ً
اصلى اثر هنری
اسالمى» ،اصال ،وجود دارد .اگر آموزههای اسالم در هيچکدام از عناصر
ِ
و مؤلفهها و ّ
مقومات آفرينش هنری دخالت نداشته باشند ،چگونه مىتوانيم به خود اجازه
ِ
دهيم که چنين آثاری را اسالمى بناميم؟
از منظری ديگر ،قائل بودن به «هنر اسالمى» مستلزم آن است که هنری را وصف
کنيم که ،در عين حال که همچنان هنر است و تبديل به چيزهای ديگری نظير ّ
بيانيه و
پالکارد نشده ،رنگ و بويى از آموزههای اسالم در آن باشد .بنابراين ،بايد بتوان ،به طرزی
واضح ،به اين پرسش پاسخ گفت که :نقش و کارکرد آموزههای اسالم در پيدايى و رشد
«هنر اسالمى» چيست و چگونه است؟
«هنر اسالمی» فطرى 3است یا اكتسابی4؟
در تاريخ انديشهورزی در باب هنر ،بسياری بر آن بودهاند که «هنرآفرينى» از آن دسته
گوهر «هنرمندی» در وجود
اموری نيست که بتوان با ممارست و تمرين آن را آموخت.
ِ

واجدان
برخى کسان هست و ،خواهى نخواهى ،بروز و ظهور مىيابد .حال ،اگر اين
ِ
ْ ّ
هنر جدوجهدی کنند ،هنرشان به اعالها تواند رسيد .اما همين گوهر در وجود
گوهر
ِ
_____________________________________________________
1. ethical
 .2ملکيان ،مشتاقى و مهجوری ،ص.215
3. innate
4. learned
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بسياری از آدميان نيست و ،از اين رو ،ايشان با هيچ ممارسست و تمرين و حتى عمری
تالش طاقتفرسا نمىتوانند هنرمند شوند و هنر بيافرينند .چنين کسانى ،در نهايت،
ّ
مقلدان خوبى از آثار استادان و هنرمندان خواهند بود و در کارشان ّ
شمهای و بارقهای از
ِ
هنر نتوان يافت .بنابر آنچه گفته شد ،هنرمندی و هنرآفرينى اموری فطری و حضوریاند
وجود کسى حاضر باشند) ،نه اکتسابى و حصولى (که بتوان با تعليم و
(يعنى بايد در
ِ
9
ّ
واجد آنها کرد).
تربيت خاصى فرد را ِ
ِ
ايند هنرآفرينى و
در مقابل ،کسانى مدعىاند که ،اگر نه همه ،دستکم بخشى از فر ِ

بررسى تمايزها و ربطونسبتهای ميان علم
هنرمندی را مىتوان و بايد آموخت .اينان ،با ً ِ
و ّ
فن و هنر ،به اين انديشه ره بردهاند که تقريبا هيچ اثر هنریای را نمىتوان يافت که در
کار ابداع و آفرينش آن علم و/يا ّ
فن مؤثر نبوده باشند .ايشان معتقدند که غايت ْ
علم
ِ
ِ
ِ
ّ
ْ
غايت هنر زيبايىآفرينى .يافتههای علمى حقايقى را
غايت فن منفعت ،و ِ
حقيقت استِ ،
روش درست انجام امور را به مىدهند ،و
بر ما مکشوف مىکنند ،آموزههای فنى راه و ِ
هنرها سر و کار ما را با زيبايىها مىاندازند .به عبارت ديگر ،علم با حقيقتّ ،
فن با
ِ
منفعت ،و هنر با زيبايى همبسته است .و در آفرينش هنری (يعنى زيبايىآفرينى) اين هر
ِ
ْ
اعظم کار مبتنى بر دادههای
بخش
معماری
سه در کارند .حال ،ممکن است در يک بنای
ِ
ِ
علمى و مهارتهای ّفنى باشد و بخش کوچکى بر جنبههای هنری ،و در يک ْ
شعر
حرف اول را بزند و جنبههای ّفنى در درجهی دوم باشند و علم چندان به
زيبايىآفرينى ِ

کار نيايد.

وحال «هنر اسالمى» از چه قرار است؟ فطری است يا
بر اين اساس ،وضع ِ
ّ
اکتسابى؟ اگر فطری است ،دليل ما بر اين مدعا چيست؟ و اگر اکتسابى است ،کدام
آموزش آن از چه قرار است؟
مند
جنبههای آن را مىتوان آموزش داد و روش
شناسى نظام ِ
ِ
ِ
______________________________________________________
1. Peglar,“Aesthetics”, Philosophy: The Big Questions, p.138.

در باب چيست ِى «هنر اسالمى» 915/

بودن هنرها امرى ذومراتب است؟
آیا اسالمی ِ

شواهد روايى ،2ايمان و مسلمانى اموری ذومراتبند .هر مسلمانى ،در
طبق قرائن قرآنى 9و
ِ
ِ
ِ
ّ
وحال ايمانىای که قرار داشته باشد ،برايش ميسر است که مسلمانتر گردد يا
هر وضع ِ
نامسلمانتر .يعنى چنين نيست که افراد يا مسلمان باشند يا نامسلمان ،بلکه مسلمانى هم
مراتبى دارد و برخى از برخى ديگر مسلمانترند و ،باالتر از اين ،هر کس مىتواند
مسلمانتر از آنچه هست بشود.
بودن
حال ،جای اين پرسش هست که وضع «هنر اسالمى» چگونه است؟ اسالمى ِ
ْ
هنر امری ذومراتب است يا اينکه هنرها يا اسالمىاند يا غيراسالمى؟ يعنى آيا مىتوان
هنری ديگر اسالمىتر است (چنانکه فى المثل مىگوييم
گفت که يک اثر هنری از اثر ِ
هنری ديگر زيباتر است)؟ يا اينکه مسأله از اين قرار است که اثر
يک اثر هنری از اثر
ِ
هنری يا اسالمى است يا غيراسالمى (چنانکه يک درخت يا کاج است يا غيرکاج و

نمىتواند تا حدی کاج باشد)؟

______________________________________________________
ّ
ّ
« .9يا ّايها الذين َآمنوا ِآمنوا بالله و رسوله» [= ای کسانى که ايمان آوردهايد ،ايمان بياوريد به خداوند و رسولش]
َ ً
ُ
(نساء)936 :؛ « ُهو ّالذی َ
َ
انز َل َ
ايمانا َم َع ايمانهم» [= اوست آن کس که بر
المؤمنين َليزدادوا
السکينة فى قلوب
ّ
ّ
ّ
دلهای مؤمنان آرامش فرو فرستاد تا ايمانى بر ايمان خود بيفزايند] (فتح)4 :؛ «إنما المؤمنون الذين اذا ذکر الل ُه
ً
ّ
ُ َ
َوج َلت ُق ُ
لوب ُهم و إذا تليت عليهم آياته ز َاد ُتهم ايمانا و على َر ّبهم يتوکلون» [= مؤمنان همان کسانىاند که چون
ِ
ّ
خدا ياد شود دلهاشان بترسد ،و چون آيات او بر ايشان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد ،و بر پروردگار خود توکل
مىکنند] (انفال.)2 :
ُ َ
ً َ
َُ
ّ
َ
ُ
َ
َ
َ ُ
مرقاة» [= ايمان همچون نردبانى است که ده پله
جات
بمنزلة السلم ،يصعد منه مرقاة بعد ٍ
ِ
« .2إن األيمان عشر در ٍ
دارد و پلهها يکى پس از ديگری پيموده مىشوند] .کلينى ،اصول کافى ،ترجمهی ّ
محمد باقر کمرئى ،قم،
ّ
َ
ُ
ُ ََ َ
َ
ّ
َ ََ
زيد ِم َن الل ِه
صاحب درج ٍة منهم فى م ٍ
جاتِ ،
انتشارات اسالميه9389 ،ش ،ص44؛ «المؤمنون على س ِبع در ٍ
َ
ع َز َو َجل» [= مؤمنان هفت درجه دارند ،خداوند عزوجل بر درجهی صاحب درجه مىافزايد] .مجلسى،
محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،61بيروتّ ،
ّ
مؤسسة الوفاء9404 ،ق ،ص.961
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مطلوبیت هنر ،بطور عام ،و «هنر اسالمی» ،بطور خاص ،چیست؟
وجه
ِ
ِ
ً
ً
يکى از مسائل و پرسشهای مهمى که در باب هنر ،عموما ،و «هنر اسالمى» ،خصوصا،
وجه مطلوبي ِت آنها .يعنى اينکه هنر ،و در اينجا «هنر
قابل طرح است مربوط مىشود به ِ

اسالمى» ،به چه کار مىآيند و آدمى را از آنها چه سود؟ به نظر مىرسد که يافتن پاسخى
وجه
درخور برای اين پرسش ضرورتى ،نه تنها نظری ،بلکه عملى است .چرا که اگر نتوان ِ
مطلوبي ِت هنر را نشان داد ،نه عقالنى است و نه اخالقى که از پرداختن بدان دم بزنيم،
ِ
َ
رف عمر به باطل کردهايم .پس ،آنکه دل در گرو «هنر اسالمى» دارد بايد بگويد
چون ص ِ
وجود آن هست .در اين خصوص ،سه راه مىتواند طى شود :اول اينکه
که چه لزومى به
ِ
نشان دهيم هنر ،به خودی خود ،ارزشمند و مطلوب است و «هنر اسالمى» هم فقط از
آن رو که يکى از اقسام و انواع هنر است دارای مطلوبيت است؛ دوم اينکه نشان دهيم
ً
«هنر اسالمى» ،به خودی خود ،دارای فايده و ارزش است ،يعنى هنر صرفا از نوع
وجه مطلوبيت برای «هنر
اسالمىاش ارزشمند و مطلوب است؛ و سوم اينکه دو ِ
اسالمى» قائل شويم ،يعنى نشان دهيم که «هنر اسالمى» هم از آن رو که هنر است و
هم از آن رو که اسالمى است ،از هر دو جهت ،مطلوب و ارزشمند است.
ات متعدد و متنوعى در تبيين
در تاريخ نظريه
پردازی نظاممند در باب هنر ،آراء و نظر ِ
ِ
ِ
مطلوبيت هنر ابراز شده است .متقدمترين و شايد جذابترين آنها به نظريهای
توجيه
و
ِ
ِ
2
9
بازمىگردد که ،طبق آن ،سعادت آدمى در گرو آميختن با سه چيز است :حقيقت  ،خير ،
و زيبايى .3يعنى قر ِار جان آدمى وابسته به اين است که انسان به چه ميزان ،در عرصهی
نظر ،به حقيقت بگرايد؛ در عرصهی عمل ،اهل خير و خوبى باشد؛ و در عرصهی

وجودی انسان به
احساسات و عواطف ،با زيبايى درآميزد .به عبارت ديگر ،ساختار
ِ
پى آنها باشد
نحوی است که سه مطلوب و
ِ
مقصود غايى دارد .از اين رو ،به ميزانى که در ِ
______________________________________________________

1. truth
2. goodness
3. beauty

در باب چيست ِى «هنر اسالمى» 911/

درک آنها توفيق يابد احساس سعادتمندی و شادکامى و قرار مىکند ،و به ميزانى که
و به ِ
َ
َ
توفيق درکشان وا ماند دستخوش احساس شوربختى و
از ِپ
يجويى آنها دست بشويد و از ِ
ِ
ْ
يجويى حقيقت علوم را به وجود آورده ،در
تلخکامى و بيقراری مىگردد .حال ،آدمى در ِپ
ِ
خوبى اخالق را بنيان نهاده ،و در ّ
ْ
ْ
زيبايى به هنرآفرينى رو کرده.
تمنای
طلب خير و
ِ
ّ
وجه مطلوبي ِت هنر چنين توجيه مىشود که ،در آن ،آدمى با زيبايى (يکى از
بنابراينِ ،
9
جان آدمى قرار و آرام مىبخشد) سر و کار دارد.
اموری که به ِ
ارزشمندی هنر را تبيين
وجه
نظريهی مذکور ،در
ِ
صورت پذيرش و قبول ،مىتواند ِ
ِ

وجود
وجه مطلوبيتى افزون بر اين هم دارد؟ آيا مىتوان لزوم
ِ
کند ،اما آيا «هنر اسالمى» ِ
«هنر اسالمى» را از راههای ديگری ،نظير آنچه که االهيدانان و فيلسوفان مسيحى،
بهويژه در سدههای ميانه ،در باب هنر مسيحى ،پيش کشيدند 2،نشان داد؟ آيا ،بر اساس
ْ
صورت وحى
مبانى مابعدالطبيعهی اسالم ،مىتوان ادعا کرد که ،به همان سان که قرآن
ِ
ِ
است« ،هنر اسالمى» هم بهمنزلهی صورتى (البته نازلتر) برای آن محتوای االهى
است3؟ آيا چنين ادعايى که به «هنر اسالمى» قداستى همسنگ قرآن مىبخشد ،در

متون مقدس اسالمى در تأييدش ،به گزافه نمىماند؟
صورت ِ
نبود اسنادی محکم از ِ
باری ،مطلوبيت «هنر اسالمى» به چيست؟

______________________________________________________
1. Boylan, The Good, the True and the Beautiful.
2. Tatarkiewicz, W., “History of Aesthetics”, Medieval Aesthetics, C.
Barrett (ed.), Thoemmes Press, vol.2, 1970.
 .3اين همان رأيى است که اغلب ّ
سنتگرايان اسالمى بدان قائلند .از جمله ،شوآن مىگويد« :کتابهای آسمانى،
ِ
تفسير
تأويل ،و هنر ،ولو در مراتب مختلف ،مأخوذ از وحىاند .کتب آسمانى بيان مستقيم کالم آسمانى ،تأويل
ِ
مادی ّ
الهامى ،و هنر نهايت يا پوستهی ّ
ّ
معنویت ،تدوين و ترجمه
سنت است» (شوآن ،فريتيوف ،و ديگران ،هنر و

انشاء الله رحمتى ،تهران ،فرهنگستان هنر1333 ،ش ،ص .)113از اين دست سخنان در آثار سنتگرايانى که در
باب هنر سخنى گفتهاند فراوان يافت مىشود.
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«هنر اسالمی» یک ژانر و نوع 1هنرى است یا یک جنبش و گرایش 2هنرى؟
شايد بتوان تمايز ميان ژانر و جنبش را در اين دانست که ،در عين حال که ژانرها و
جنبشهای هنری ،هر دو ،شيوههای خاصى در بيان و ارائهی هنری دارند ،اما شرايط
باليدن جنبشها نقش حياتى دارند و
وحالى خاص در زادن و
زمانى و مکانى و وضع
ِ
ِ

شرط زمان و مکان و وضعوحال ،چهبسا که آن جنبش و
بنابراين ،با تغيير هر يک از سه ِ
ْ
ّ
موضوعي ِت خود را از دست بدهد و از ميان برود ،حال آنکه ژانرهای هنری هميشه
گرايش
وجود دارند و ابتناء ّ
وحالى خاص ندارند .برای
تامى بر شرايط زمانى و مکانى و وضع
ِ
ِ
ايط خاصى بروز و ظهور
مثال ،جنبش رمانتيسم در هنر سدهی نوزدهم اروپا بنا به شر ِ
انر وحشت ،عليرغم اينکه در دورهی
تغيير آن شرايط از ميان رفت ،اما ژ ِ
يافت و پس از ِ

اقبال زيادی نسبت بدان شد ،اما با تغيير آن شرايط از ميان نرفت و همچنان وجود
خاصى ِ
دارد و آثار هنریای در آن نوع خلق مىشود .حال« ،هنر اسالمى» يک ژانر و نوع هنری

است يا يک جنبش و گرايش هنری؟ يعنى «هنر اسالمى» سبک و شيوهای در توليد هنری
است که مىتواند در هر زمان و مکان و وضعوحالى به آفرينش اثر بينجامد يا اينکه «هنر
وحالى
اسالمى» جنبش و گرايشى بوده است که ،بنا به شرايط زمانى و مکانى و وضع
ِ
خاصى ،در دورهای به وجود آمده و امروز ديگر زمانهاش به سر آمده است؟ اگر يک ژانر
هنری است ،بايد بتوان ويژگىهای آن را برشمرد ،چنانکه فىالمثل ويژگىهای ژانر
وسترن در سينما را برمىشمارند.
آیا آفرینش «هنر اسالمی» تنها از هنرمند مسلمان برمیآید؟
خوشنويسى
قول مشهوری در ميان هنرمندان ،از جمله خوشنويسان هر دو سنت بزرگ
ِ
جهان (يعنى خوشنويسى ايرانى و خوشنويسى شرقى) ،رواج دارد مبنى بر اينکه:
______________________________________________________
1. genre
2. movement

در باب چيست ِى «هنر اسالمى» 911/

«زيبايى تنها از ذهن زيبا صادر مىشود» .اين سخن حاکى از آن است که ميزان خوش و
ِ
ّ
خالق آن
جان
ِ
بودن اثر هنری ربط تام و تمامى دارد به زيبايى ذهن و ِ
چشمنواز ِ
هنرمند ِ
سر اين سخن بحثهای بسيار فراوانى در تاريخ نظريهپردازی در باب هنر صورت
اثر .بر ِ
گرفته است و همچنان مدافعان و مخالفانى جدی دارد که ّادلهی خود را اقامه مىکنند.
هنرمند مسلمان
حال ،به همين تناسب ،آيا مىتوان گفت که «هنر اسالمى» تنها از
ِ
صادرشدنى است؟ اگر پاسخ بلى است ،چه ربطونسبتى ميان اثر هنری و ذهن و جان
هنرمند برقرار است که چنين چيزی را الزام مىکند؟ باورها و عقايد هنرمند چه تأثيری در
ً
اثرش دارند که حتما بايد باورهای اسالمى داشته باشد تا اثرش اسالمى شود؟ اگر هر فرد

9
اثر
غيرمسلمانى ،به هر دليلى ،اثری بيافريند که مسلمانان آن را
مدافع دينشان بيابندِ ،
ِ
ً
نبودن خالقش ،از دايرهی اسالمى بودن خارج مىشود؟
مسلمان
دليل
به
صرفا
مذکور،
ِ
ِ
بودن هنرمند شرط الزم است يا امکان و احتمال را افزايش مىدهد؟
مسلمان ِ

اما مسلمان بودن ما انسانهای عادی ،به تصريح قرآن و روايات ،امری ذومراتب

است .يعنى ممکن است فردی از ديگری مسلمانتر باشد ،و همان فرد مىتواند از آنچه
هست مسلمانتر گردد .با اين وصف ،چه درجهای از مسلمان بودن شرط الزم است برای
آنکه فرد بتواند «هنر اسالمى» بيافريند؟
مخاطب «هنر اسالمی» كیست؟
مخاطب «هنر اسالمى» مسلمانانند يا غيرمسلمانان؟ يا هر دو دسته؟ اگر مسلمانان مورد
خطاب «هنر اسالمى»اند ،از ميان ايشان ،آنان که راستآيينتر و استواردينترند بيشتر
مخاطب «هنر اسالمى»اند يا آنان که سستايمانتر و کاهلدينتر؟ يا اينکه ّقوت و
ضعف ايمان و مسلمانى در اين مسأله تأثيری ندارد؟ اگر غيرمسلمانان مخاطب «هنر
______________________________________________________

ً
ً
اصال دفاع از اسالم در اثری ْ
هنری آن را اسالمى مىکند يا نه خود ،و اينکه اساسا دفاع چيست و
 .9حال اينکه آيا
ّ
مراد از دفاع يک اثر هنری از يک دين خاص چه مىتواند بود ،خود ،بحثى ديگر است.
ِ
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اسالمى»اند ،از ميان ايشان ،کسانى که به هيچ جنبهی فر ّ
امادیای در جهان قائل نيستند
ماده و ّ
و همه چيز را محصور و محدود در ّ
مخاطب «هنر
ماديات مىدانند بيشتر
ِ
اسالمى»اند؟ يا آنان که به برخى امور فر ّ
امادی و معنوی قائلند اما مؤمن به هيچ يک از
ِ
مذاهب نهادينهای چون يهوديت و
اديان و مذاهب نيستند؟ يا افرادی که به اديان و
ِ
مسيحيت گرويدهاند؟ و اگر هم مسلمانان و هم غيرمسلمانان ،هر دو ،مخاطب «هنر

اسالمى» باشند ،بايد درک و فهم «هنر اسالمى» مستلزم داشتن هيچ پيشفرضى از
اسالم نباشد؛ که در اين صورت بايد پرسيد :آيا آن مخاطب فرضى ،که چيزی از اسالم
نمىداند ،فهمى از «هنر اسالمى» خواهد داشت که ربطى به اسالم پيدا کند؟ اگر فهم
چنين مخاطبى ربطى به اسالم پيدا مىکند ،آن ربطونسبت چيست و چگونه؟
مستلزم اطالع و آ گاهی از اسالم است؟
فهم «هنر اسالمی»
ِ
درک و ِ

در بحث تفسير آثار هنری گفتهاند که ،به ميزانى که مخاطب اطالع بيشتری از موضوع
يک اثر هنری داشته باشد ،فهم بهتر و دقيقتری از آن خواهد داشت 9.برای مثال،

نقاشىای را در نظر بگيريد که در آن يک مؤمن هندو ،گل نيلوفری در دست ،وارد معبد
ِ
مىشود .فردی که هيچ اطالعى از آيين هندو نداشته باشد ،ممکن است تفسيرهای
مختلفى در باب اين نقاشى به ذهنش برسد که چهبسا جالب و شگفتانگيز باشند .اما
ً
قطعا چنين مخاطبى معنا و پيام آن نقاشى را درک نخواهد کرد ،چرا که درک و فهم معنا و
ُ
پيام آن نقاشى مستلزم آگاهى از اين مسأله است که همراه داشتن گل نيلوفر ،به هنگام
حال مؤمن هندو است« :خدايا ،تو که
زبان ِ
ورود به معبد ،تمثيلى است از اين سخن که ِ
ِ
قادری از ُم ْ
جهان پر از
رداب چنين نيلوفر زيبايى برويانى ،کاری کن که من هم نيلوفر اين
ِ
______________________________________________________
1. Lewis, R., & Susan I. Lewis, The Power of Art, Thomson Wadsworth,
2ed, 2009, p.36.

در باب چيست ِى «هنر اسالمى» 209/

ُ
پليدی باشم» 9.همين سخن در خصوص نقاشىای از معراج پيامبر اسالم يا واقعهی ليلة
ِ
َ
المبيت يا موسيقىای با ِتم عاشورا يا در اشاره به اسب تازاندن بر پيکر امام حسين در آن
روز نيز صادق است .يعنى مخاطبى که هيچ آگاهىای از اين رويدادها و وقايع نداشته
ً
پيام اثر را درک نخواهد کرد 2.از ديگرسو ،کسانى ،بهويژه با تکيه بر
قطعا
باشد،
ِ
هرمنوتيک پستمدرن ،بر آنند که اثر هنری هيچ معنا و پيام مشخص و يگانهای ندارد،
مخاطب آن ،چيزی برای گفتن خواهد
بلکه در هر زمان و مکان و وضعوحالى ،بسته به
ِ

داشت .بر اين اساس ،مخاطب چندان نيازی به آگاهى قبلى از موضوع اثر نخواهد
ِ
ً
داشت ،چراکه اصال اثر هنری موضوع مشخص و يگانهای هم نمىتواند داشته باشد.
حال ،پرسش اينجا است که وضع «هنر اسالمى» چگونه است؟ آيا درک و فهم
ِ
مستلزم اطالعات و آگاهىهای قبلى از اسالم است؟ يا اينکه ،در هر
«هنر اسالمى»
ِ
حال« ،هنر اسالمى» با هر مخاطبى سخنى خواهد گفت؟ که در اين صورت ،بايد
پرسيد که چگونه چنين هنری اسالمى تواند بود؟
نتیجه
به نظر ،برای آنکه بتوانيم ،به نحوی عقالنى و توجيهپذير ،از «هنر اسالمى» سخن به ميان
آوريم ،بايد در خصوص مسائل و پرسشهايى چند موضعمان را مشخص کنيم .يعنى بايد
معلوم کنيم که مرادمان از «هنر» ،در «هنر اسالمى» ،چيست؟ نوعى فضيلت است؟
کارکرد است؟ ّ
فن است؟ يا همان چيزی است که با زيبايى و امر زيبايىشناختى نسبت
صفت «اسالمى» را در مورد آن به کار ُبرد؟
دارد؟ آيا «هنر» قابليت آن را دارد که بتوان
ِ

______________________________________________________

آشنايى چندانى با آن نداريم ،آورديم تا خواننده
 .9اين مثال را از آيين هندو ،که تا حدودی برايمان بيگانه است و
ِ

مخاطب ناآشنا با اسالم را که با «هنر اسالمى» مواجه مىشود درک کند.
وحال آن
بهتر بتواند وضع ِ
ِ

وجه حکايتگرانه و بازنماياننده
 .2در دفاع از اين رأی که بسياری از آثار هنری ،خاصه در عصر پيش از مدرنِ ،
عميق آنها بازمىدارد ،از جمله نک :واربرتون ،نايجل،
دارند و غفلت يا تغافل نسبت به اين امر ما را از درک و ِ
فهم ِ

چيستى هنر ،ترجمه مهتاب کالنتری ،تهران ،نشر نى9381 ،ش ،صص .31-35
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قائل بودن به هنر اسالمى چه تعريفى از هنر را اقتضاء مىکند؟ «هنر اسالمى» چه
ربطونسبتى با زيبايى دارد؟ هنر اسالمى با کداميک از ساحتهای دين ارتباط دارد؟ با
ساحت ّ
عباديات؟ با ساحت معتقدات؟ و يا با ساحت اخالقيات؟ آموزههای اسالم چه
نقشى در شکلگيری و جهتگيری هنر اسالمى داشتهاند و دارند؟ «هنر اسالمى» فطری
وجه مطلوبيت هنر،
است يا اکتسابى؟ آيا اسالمى بودن هنرها امری ذومراتب است؟ ِ

بهطور عام ،و «هنر اسالمى» ،بهطور خاص ،چيست؟ «هنر اسالمى» يک ژانر و نوع
هنرمند
هنری است يا يک جنبش و گرايش هنری؟ آيا آفرينش «هنر اسالمى» تنها از
ِ
مسلمان برمىآيد يا غيرمسلمانان نيز مىتوانند دست در خلق «هنر اسالمى» کنند؟
مخاطب «هنر اسالمى» کيست؟ درک و فهم «هنر اسالمى» مستلزم اطالع و آگاهى از
اسالم است يا «هنر اسالمى» برای ناآگاهان از اسالم هم سخنى دارد؟
يجويى
باری ،به زعم نگارنده ،توجه به اين مسائل و پرسشها و ،به طريق اولىِ ،پ
ِ
مبتالبه «هنر اسالمى»
يافتن پاسخ آنها مىتواند روشنايى و نوری بر برخى از ابهامات
ِ
ً
بيفگند و ما را ،در وهلهی نخست ،در درک و فهم و ،در وهلهی بعد ،احيانا در آفرينش
آثاری از اين دست ،در دنيای جديد ،ياری کند.
منابع
انوری ،حسن ،فرهنگ فشردهی سخن ،ج  ،2تهران ،نشر سخن ،چاپ دوم1331 ،ش.
ّ
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شمارهی 1332 ،11ش.
ستولنيتس ،جروم« ،زيبايى» ،ترجمهی محسن کرمى ،نشريه بيناب ،ش 1372 ،22ش.
ّ
معنویت ،تدوين و ترجمهی انشاء الله رحمتى ،تهران ،فرهنگستان
شوآن ،فريتيوف ،و ديگران ،هنر و
هنر1333 ،ش.

ّ
کلينى ،اصول کافى ،ترجمه ّ
اسالميه1331 ،ش.
محمد باقر کمرئى ،قم ،انتشارات
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