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  چكيده

از  يتوان جدايآن، نم يت آسمانيو هو يفراماد ياند. هنر را با محتواعنان هم بودهخ همراه و همين و هنر از آغاز تاريد
شــمندان و متفكــران مســلمان، يز بوده است. انديبرانگان آن دو همواره چالشين دليل، رابطه مين فرض نمود. به هميد

ن و هنــر از يــو مقايسه رابطــه د ين مقاله بررسياند. هدف از ان دو انجام دادهيان ايارتباط م يبررس يبرا ياديتالش ز
هاي آنان را له تالش دارد با بررسي مباني اين دو انديشمند، ديدگاهن مقايباشد. ايم ينيد آوين نصر و شهيدحسيمنظر س

ن نصر، با توجه به تعريفي كه از سنت و حكمت خالده دارد، تالش كرده است منشــأ يدحسيدر اين موضوع بيان كند. س
ي اعتقاد دارد كــه بداند. بر همين اساس، به هنر قدس يانيوح يهاشه در آموزهيهنر اسالمي را مطابق با تعريف سنت، ر

تر يفرانكفورت و بــه طــور جــد يدگر، مكتب انتقاديد و هاياز فرد يريرپذينيز با تأث ينيد آويدرون هنر سنتي است. شه
  كند.يم يزيرهيران پايرا در عرصه هنر در ا يديكرد جدي، روينيامام خم يو عرفان ينگاه حكم

  .ينيهنر د، ينيآو ين نصر، مرتضيهنر، دين، حس ها:دواژهيكل
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  مقدمه

بــه مــرور  .نى بــوده اســتيم ديمفاه ر ويتعاب، هنر همواره همراه با موضوعات ،خ بشرىياز ابتداى تار
 خ،يدر طــول تــار اســت.ى از آن منشعب شــده يهاشاخه، وى بر زندگى بشريم دنيبا غلبه مفاهزمان و 

 ،)ي(در بعــد عملــ ين آدمدگرگون ساختن جها ) وي(در بعد نظر ير جهان هستيتفس ن همواره دريد
 تيهــدا ها به انســان وتيآموزش واقع ،ت آنين مأموريترتام داشته است. اما مهم و ياديت بنيمحور
 نيــا ةاز جملــ اوســت. يهــايت رســاندن توانمنــديبه فعل استعدادها و يياو در جهت شكوفا يعمل

احســاس و  ،يگــريد شــه وياند عقــل و ،يكــي يعنصر اساســ ، دويآدم يفطر يمجموعه استعدادها
د هــم وحــدت و ي. شــارهنــ ياز دومــ د ويــحكمــت زا ياز اول شده كه گفتهاي به گونهاست،  عاطفه
 - هنــر حكمت و - ده ين دو پديش ايدايپ نش وياحساس است كه به آفر عقل و عنصر دو هر يبارور
شــمندان يته از اندسه دس يتواند از سويم يافت هنر اسالمي). در1385 ،ي(اعوان انجامديم ده ويانجام

چــون تمــدن  ييارهــايه بــر معيستند و با تكيكه خود مسلمان ن يشمندانيرد: دسته اول، انديصورت گ
را  يي، هنرها)بيو تذه يسيل قرائت قرآن، خوشنويترت( يشناخته شده اسالم يو اشكال هنر ياسالم

شــمندان مســلمان يم، اندكننــد. دســته دويكرده و در مورد آنهــا بحــث م ييشناسا» ياسالم«به عنوان 
، يآثــار هنــر يه بــر محتــوايــن اسالم و با تكيق ديخود از حقا يه بر معرفت و آگاهيهستند كه با تك

شــمندان دســته دوم، ياند يهــااريق حاصــل از معيزنند. مصــاديا نبودن آنها را محك ميبودن  ياسالم
ز، كــه يــن و مدرن را نيامروز يهنرها، ياسالم يسنت يباشد. عالوه بر هنرهايرتر از دسته اول ميفراگ
). دسته سوم، كساني هستند كه هم فــرم 324ص، 1388رد (راودراد، يگيدارند، دربر م يت اسالميماه

 ين دســته، هنــر نــوعيــست. در ايك نين دو از هم قابل تفكيباشد و ا يد اسالميهنر با يو هم محتوا
و  ن نصــريحسديسحق در آن نهفه است.  اي از جمالاست كه جلوه يشناخت حق تعال يمعرفت برا

رنــد. دليــل انتخــاب ايــن دو يگيم يهستند كــه در دســته ســوم جــا ي، از جمله متفكرانينيد آويشه
گرايي در ايران اســت ترين نماينده جريان سنت، مهمسيدحسين نصرانديشمند، از اين جهت است كه 

نيز اگرچه از مكاتــب فكــري  شهيد آويني و توانسته نقش جدي در ترويج اين جريان فكري ايفا كند.
ريزي كنــد، بــه مختلفي متأثر بوده است، ولي توانسته در عرصه هنر، جريان جدي و اثرگذاري را پايــه

هاي جديد، بسياري متأثر از او هســتند. بنــابراين، هــر دو شخصــيت داراي اي كه هنوز در عرصهگونه
ن مقالــه، تــالش دارد پــس از يــباشــند. اايــران مي هاي تأثيرگذار درمبناي فكري مشخص و از چهره

پرداز مهــم بپــردازد. در هيــن دو نظريدگاه ايد يان آنها، به بررسين و ارتباط ميهنر و د يستيچ يبررس
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و  ن نصــريدحسيسن وجود دارد؛ يان هنر و ديم يان است كه چه رابطهين مقاله ايا يواقع، سؤال اصل
  زمينه دارند؟ن يدر ا يدگاهيچه د ينيد آويشه

  يچارچوب مفهوم

كــه يحــالدر اســت. آن ارائه شده يف براياست كه صدها تعر يمياز جمله مفاه ،»نيد«و  »هنر«مفهوم 
هنر از  ن ويد مفهوم. تنشده اسارائه  ودن آ يبراجامع و مانعي ف ين است كه تعريده بر ايهنوز هم عق

 يف مشخص و روشــنيتعاردارد ن مقاله تالش يا. شباهت دارد »فرهنگ«ل ياز قب يميبا مفاه جهتن يا
  .كندن دو مفهوم ارائه ياز ا

  نيد يستيچ. ١

 يبــرا يت و آرمانيغا ،يشناسيهست ،ينيبجهان يباورها و نوعمجموعه  كي ييشناسا ،نياز ددر بحث 
 نيــا همــه ح هســتند.يقابــل توضــ يراتــييبا تغ ،نيت آن ديد كه بسته به ماهيآيات الزم ميو ح يزندگ

در ايــن نوشــتار ن يــداز گذارنــد. مــراد ير مــيثتأز يانسان و از جمله هنر او ن يهاتيموضوعات بر فعال
 يكه خداوند آن را بــرا يين و مقررات اجرايقوان ،د، اخالقيكه از مجموعه عقا يمكتباز:  عبارت است

ن شــكل، يتركه به كاملا است ياالنبن خاتمين اسالم و دين آن، ديترت بشر فرستاده است كه كامليهدا
در  ).26ص، 1387، يآملــ يجــواد( ديــنمايت مياو را هدا يزه عمليو انگ يجامعه بشر يشه علمياند

  نفوذ دارد.جريان و انسان  ين در همه شئون زندگانيدكه ست ن اين مقاله ايافرض پيش ،واقع

  هنر يستيچ. ٢

ن در دوره معاصر، از جمله يآن از د فاصله گرفتن .ن داشتيك با دينزد يادر گذشته هنر رابطه
ونــدها بــا يدر هنر و گسســتن پ ييمانند نوگرا ييهادهيباشد. اما پدف آن مييعوامل ابهام در تعر

مانند مــوزه و  يرا هنريم پيجاد مفاهي، اييبايمانند ز ياساس يميدر درك مفاه ييگرايسنت، نسب
هنر و امثــال  يستياز چ يسنت يهاافتيدر تيقطع يهنر، واكاو يهاگونه يجاد برخيشگاه، اينما

را نــاممكن  يديــف جديرا متزلزل كرده، امكان توافق بر تعار يف سنتيآن در دوران مدرن، تعار
ن يــشــتر اياز هنــر ارائــه شــده اســت. ب ياديــف زي). تعار212ص، 1388، يساخته است (پاكتچ

و انســان  يع نگاه آنان بــه هســتكنندگان و نوفيمتفاوت تعر يهايدئولوژياز ا ياختالفات، ناش
  توان در چهار دسته قرار داد:يف ارائه شده از هنر را ميباشد. تعارمي
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ف كرد: فعــل يگونه تعرنيتوان هنر را ايم ،نيبنابرا .نهفته است ينيآفرييبايو ز ييبايدر ذات هنر، ز
تــابلو  ا فــرش دســتباف،يــ ينقاشــست. اگر تابلو ي، هنر، هنر نينيباآفريانسان. بدون عنصر ز ينيآفربايز

  ).1385 ،نژادهاشم( ميكنيم يتلق يهنر را، اثر آن دلنواز به نظر رسد ،يا قطعه شعري يخطاط
با است، يزكه  يزيست كه هر چيمعنا ننين بدياست. ا» ذوق«و » تيخالق«گر هنر، ناظر به يد يمعنا

از خــود نداشــته  يچ ابــداعيند و هكن يبردارگرته ي؛ چراكه ممكن است برخهستت هم يواجد خالق
شــتر يبلكــه ب ،شــونديك هنرمنــد شــناخته نميبه عنوان  ن افراد اصوالًيبا باشد. ايكارشان ز يول ،باشند

  ).98ص، 1378، يرجب( بردار هستنديكپ
ن مرتبه، به اعتبار نوع يآن است. هنر در ا يوجه معرفتبيانگر هم دارد كه  يترقيعم يك معناي ،هنر
از  ينظر، هنر بــاب خاصــمن يشود. از ايف ميتعر» انسان«و » يهست«، »جهان«خاص نسبت به معرفت 

تــوان يم، از راه هنــر هــم مــينگريا فلسفه جهان را ميه علم يطور كه از زاوهمان .ابواب معرفت است
  .(همان)رد دا كيق وجود، معرفت و شناخت پينسبت به حقا

هنــر  ،رد. در واقــعيــگيدر دسته سوم قرار مــ يهنر اسالم، هصورت گرفت يهايبندبا توجه به دسته
كه شــمول هنــر از فلســفه و  يبه طور ،انسان ظاهر شده يكه در تمام مظاهر زندگ يهنر يعني ياسالم

و فرهنــگ  ينيبجهان ،نيبنابرا .)342ص، 1365 ،ياعوانشتر است (يك مسلمان بي يز در زندگيعرفان ن
نش و ياز آفــر يف خاصــيتعر ،يرا هر مكتب و فرهنگيز؛ ف هنر دارديدر تعر يينقش بسزا ،هر جامعه
  .دارد ييبايلذت و ز

  ينيبهنر و جهان. ٣

هنــر را كــه  يكســان باشــد. اساســاًيفرد مــ يهايريگرفتارها و جهت يريگاساس شكل ،ينيبجهان
در اثــر  ينــيباز جهان ييهاهمواره رگهدانند، يمهنرمند  اليمهارنشده و حاصل خ ،جوشان يعنصر
انســان  يو عمل يذهن يهاتيربنا و اساس نوع نگرش به فعالي، زينيب. جهانآشكار استآنان  يهنر

 يســت. بــر مبنــايممكــن ن ينيبواحد از هنر، بدون لحاظ جهان يفيدهد. لذا ارائه تعريل ميرا تشك
عمــدتاً بــر  هنرهــا ي، مختصــات مفهــومينــيد يهــاينيبو به طــور عــام، جهان يديتوح ينيبجهان
 ي، توجه اصليماد يهاينيبجهان يكه بر مبنايحالباشند. دريمتمركز م يو روحان يمعنو يهاجنبه

، 1384هســتند (نصــره،  ات انســان متمركــزيح يو ماد يذهن يهاهنرها بر جنبه يمختصات مفهوم
عــام وجــود  و به طور» هاضدارزش«و » هاارزش«گر، كسي كه قائل به وجود ي). به عبارت د67ص

توانــد پــس از باشد، نميشناسانه ارزشي ميحق و باطل در جهان هستي است و داراي بينش هستي
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). 37ص، 1378پور ازغــدي، تفاوت باشد (رحيميك بيژِش اين اصول نسبت به مباني ايدئولورپذي
لمــات او در ك زيــبلكه معــارف بلنــدى ن ،ستيهنرمند ن كيصرفاً  رازىيش حافظ«به عنوان نمونه، 

پشــتوانه فلســفى و  كيــبلكــه  ،ديــآمعارف هم فقط با هنرمند بودن به دست نمى نيوجود دارد. ا
  ).1/5/1380(رهبر معظم انقالب،  »فكرى الزم دارد
شــود. ياو ظــاهر م يدارد كه خود به خود، در اثر هنر يبه طور طبيعي اعتقادات يهر هنرمند

ف انســان را دربــر يتا تعر يشناختي، هستيشناختجامعه، يشناختجهان يافتين اعتقادات از دريا
هنرمنــد،  يخ زندگيو تار يفرد يهااز جمله تجربه يرمعرفتيغ يهانهيرد. عالوه بر اين، زميگيم
ن دليل، وقتي تفسير كسي از عالم و انسان، تفسير ماترياليستي باشد، به يز اثرگذار است. به همين

ايي نيز ماترياليستي خواهد بود. اگر كسي معتقد باشد كه زيبــايي تبع آن، تعريف او از هنر و زيب
اين عالم همچون كوه يخي است كه بخش اعظم آن زير آب است و ما فقط با جلوه خارجي آن 

كنيم، چنــين انســان رو هستيم، هر چه بيشتر در آن دقــت كنــيم، عمقــش را بهتــر درك مــيهروب
را درك » زيبــايي«تواند مفاد مفهــوم سان ماترياليست ميموحدي هزار بار بيشتر و بهتر از يك ان

متفاوت است كه متفكــران  ينيبن جهانيل هميقاً به دلي). دق33ص، 1378پور ازغدي، كند (رحيم
از متفكــران  ياديــنمونه، گروه ز ياند. برارا به عنوان منشأ هنر بيان نموده ي، علل متفاوتياريبس

 نيدارودانند. يانسان م يو سرگرم يباززهيمنشأ هنر را غر وچهكر، كانت، لريش، اسپنسرهمچون 
 يحيه توضيرا نظر يل جنسين و مييه تزيش، نظريشناسانه خوستيات زيروان او، به تبع نظريو پ

انسان را به عنوان منشأ هنر  ييجوييبايات، حس زينظر يدانستند. برخيمنشأ هنر م يمناسب برا
  ).73ص، 1384كنند (نصر، ين خاستگاه هنر مطرح ميترينوان اصلگر، جادو را به عيد يو برخ

  ن و هنريارتباط د. ٤

گر بــه يكــديز آنهــا از يشوند كه تمــايگر متحد ميكديخ خود، چنان با ياز تار يادر مرحله ،ن و هنريد
نــر بــه ن و هيوند دوباره ديان شرك، پياد طردو  يديان توحيست. اما با سر بر آوردن اديممكن ن يآسان
معطــوف بــه كســب  ،متفكــران جهــان اســالم يهااز كوشش يل شد. بخش بزرگيدشوار تبد يالهئمس

پــردازان هنــر، هيــنظر يبرخــ .)337ص، 1388، يكاشــان ييحنــا( شــوديهنر م يت دوباره برايمشروع
  اند:ن و هنر مطرح كردهيان ديرابطه م فيتعر يبرا را روش پنج كمدست
 بــه كــه ييجا يعني؛ شوديم رهيبر هنر چ نيد ،در آنها كهاست  يابطواز ر دسته آن :انهياقتدارگرا. 1
 نيشــود. در چنــيم فيتوصــ» انــهياقتدارگرا«باشــد،  نيــد دهند تا در خــدمتيم يثانو يگاهيهنر جا

١١٤     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

 ند كههست يابزار دانهنر و هنرمن وجود ندارد، بلكه يهنر و اصالت تيخالق يبرا ييجا چي، هيارابطه
د كــر فيــتعر يداريــد غــاتيتبل تــوانينجــا هنــر را ميدر ا. رديــگيكــار م آنهــا را بــه ،بــاالتر يمقتدر

  .)138ص، 1988، آپوستولوس(
 يگــريفرمــانبردار د كيچيه يوقت يعني؛ برابر دارند دو قدرتهر  ،نيهنر و د كهيهنگام :يتقابل. 2

 كيــاند و هــر وابســته هــم بــه نيــ، هنــر و ديموارد ني. در چناست تقابل ةمقولاز  ،هرابط نيا. ستين
  .شود رهيچ يگريخواهد بر ديم

 يزمــان يعنــي؛ كرد فيتوص هيدوسو توانيرا م وابسته همبه ةگرِ رابطيد صورت :هيدوسو. 3
كار  ، با هميمعنو و الهام هيتغذ يستيدر همز برابر دارند، يگاهيجا در فرهنگ و هنر، كه نيد كه
  (همان). كننديم

و هنــر  نيــد دهــد كــهيم رخ يزمان ،خواهانهييجدا صورتو هنر به نيد ةرابط :خواهانهييجدا. 4
ا يــ ،رنديگيم نام شكنليشما كه ،ينيد يهااز سنت دسته كنند. آن عمل هم به توجهيو ب از هم مستقل
  .(همان) ندهست ييجدا نيا ةشود، نمونيم يمعرف )سكوالر( يرمذهبيغ هنرشان كه ييهافرهنگ

هنــر كجــا  نكــهيا صيتشخ ،شده ادغام و هنر در هم نيد، كپارچهي ة، در رابطسرانجام: كپارچهي. 5
  .ن)(هما گردديدشوار م ،ابدييم انيكجا پا ينيد شود و سنتيآغاز م

مــد نظــر مــا را  ينيهنر د دتوانيها نمن روشيك از ايچيه ،استن شروچنانچه از پنج روش فوق 
ات انســان يــمختلف ح يهانِ مرتبط با ساحتيادين و هنر دو موضوع و دو مقوله بنيرا ديز؛ ن كنديمأت

گانــه ي ياگر، نمونــهيدكيشان از يريرپذيثأت ، اماستنديمرتبه نا هميك جنس و ين دو، از يهستند. البته ا
شــود، يبشر فرســتاده مــراي امبران بيخداوند و به واسطه پ يچون از سو ،»نيد«است. روشن است كه 

ل يســتن و بقــا تبــديدرســت زبــراي  يابزار فرهنگــ يشدن آن، به نوع يشدن و بشر ينيهمزمان با زم
 رديــگين قرار ميكه در جوار دبخش است يو تعال ين مقوله معنويتركين حال، هنر نزديدر ا .شوديم

و فرهنــگ  ينــيبرا از جهــاند خو يهاو اصول و ارزش يهنر مباد ،نيبنابرا .)12ص، 1378، يمي(ابراه
كه بر جسم و روح  يو با تسلط دت خوين با جامعيرد، و ديگيهنرمند م يا از باورهاي ،حاكم بر جامعه

ن، هنــر را يــ. در واقــع دشــودمحســوب ميهنر  يو روحان يه معنوين منبع تغذيترانسان دارد، مناسب
ز بــا يند. هنر نكان يمناسب و جذاب ب ياوهيسعادت بشر است، به شالزمة كند تا آنچه را كه يت ميهدا
در واقع، هنر با الهــام از  كند.يمناسب رشد و كمال انسان را فراهم م ينه و فضاين، زميد يه بر مبانيتك

، صــر(ن م متوجــه شــوديا و مفاهيشود كه انسان به باطن اشيم ييجاد فضايقادر به ا ،نياصول و باطن د
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گر يكــديبــا  ،يف عالاهدا يبه سو ير تكاملين در خاستگاه و سيهنر و د ،نيبنابرا .)87- 86ص، 1384
ن و هنــر در يــدو شاخصه مهــم د ييجوو كمال يابيگر، كماليدعبارت به  .دارند يو همگون يهماهنگ

  .)81ص، 1390، يعمران( است ير تكامل معنويس

  ارتباط اسالم و هنر. ٥

هــم  ينــيضــرورتاً د ييعني هر هنــر اســالم ؛عام و خاص است ة، رابطيو هنر اسالم ينين هنر ديب ةرابط
را به صورت  يم كه هنر اسالميهست ييهاازمند شاخصين، نيست. بنابراين ي، اسالمينيهست، اما هر هنر د

  شوند:يم مي، به چند دسته تقسين به هنر اسالمي). قائل316ص، 1388م (راودراد، يف كنيژه تعريو
ك يــمنزلــه نكه اسالم بــهيا« معنا كهنيبد؛ ميندار يبه نام هنر اسالم يزياعتقاد دارند كه چ. برخي 1

را وضــع  ياز اصــول فقهــ ياگونه كه پــارهرا در خارج خلق كرده باشد (همان يآثار هنر يمكتب بعض
هنر  يپس معنا ).74ص، 1367سروش، ( ميشناسينم »يهنر اسالم«به نام  يزين چيچنما  ،كرده است)

ك يــهنــر را  ،ن دستهيا .(همان) »هنرمندان مسلمان يا آثار هنريمسلمان  يهنرمند«است: ن يا ،ياسالم
  .است يهنر مسلمانمعادل  ،ينجا هنر اسالمينه معرفت. در ا ؛دانندينوع مهارت م

واقعاً به چه  »ياسالم«ست كه كلمه يشان روشن نياما برا ،ميدار يهنر اسالم :نديگويهم م ياعده. 2
كــه  يزيــطبق آن چ - ينييو آ يياي، جغرافي، فرهنگيقوم يز اسالم را در مقوالتين عده نيمعناست. لذا ا

ا يــو  يخيتــارجهت كنند و آن را از يمبيان  - شوديده مين فهميا عموماً از ديمدرن از اسالم  يايدر دن
  ).171ص، 1388، يدهند (داداشيقرار م يمورد بررس يشناختا جامعهي يشناختحداكثر روان

و  ين امر در گستره زمــانيرا ايز؛ داننديمدشوار را  يت هنر اسالميبه نام هو يتيهو ،گريد يبرخ. 3
نــاهمگون  ياعمتنوع و متعدد و طبقات اجتم يهاگوناگون، سبك يان نژادها و تبارهايم يعيوس يمكان
 متفات محقق شده است (همان). يهاشيالت و گرايبا تما
ه و سفارش كرده باشد. مثل هنر ين اسالم به آن توصيدانند كه ديم »ياسالم«را  يهم هنر ياعده. 4

  ، شعر و قصه.يسيخوشنو
 ه.يكند مثل تعزيان ميرا ب ينيد يادانند كه مقولهيم »ياسالم«را  يهنرنيز  ياعده. 5
ا يــن و يشتر مردم آن ســرزميدانند كه بيم ياسالم يهانيرا هنر سرزم يهنر اسالم ،گريد ياعده. 6

  اند.حاكمان آن، مسلمان بوده
گنجد. اما از نگاه ين مقاله نميوارد است كه در مجال ا ييفوق، نقدها يهادگاهيبه هر يك از د

انســان  يالهــ يهــاو آرمان يانســان يهــادر وصول ارزش يهدف متعال يريگين و هنر، پياسالم، د

١١٦     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

ن اســالم را بــازگو كــرده، يــو منبعــث از د يق الهياست كه حقا يهنر ياست. در واقع، هنر اسالم
ن هنــر يــن اســالم اســت. ايــكند كه مورد نظــر درهنمون مي ياز جهان و هست يانسان را به شناخت

ژه يــو يهنر يهاو متضمن شكل يجاد شده در تمدن اسالميا ين حال شامل هنرهايتواند در عيم
است كه  يبخش، هنريهنر، هنر تعال: «يبهشت ديشهبه بيان  ).324ص، 1388اسالم باشد (راودراد، 

 تيو معراج انسان ديايباال ب رد،يمنحصر در مصرف اوج بگ يدان زندگكمك كند به انسان تا از زباله
و  قيكــه مــورد تشــو ستا يهنر، هنر ني. ااست ياسالم هنر، هنر نيا .درنوردد شتريرا با سرعت ب

  ).1389، ي(فالطون »اسالم است ريتقد
» وجــود«چراكــه  ؛نديگويال ميا عالم خيمثال  يايبرتر است كه آن را دن ييايثر از دنأمت يهنر اسالم

 »عــتيا طبيــناسوت «و  »ا مثاليملكوت «، »ليا تمثيجبروت «شود كه به عوالم يم يدر سه مرحله متجل
كند كه نه يافت مين الهام خود را از عالم مثال دريشتريب يان، هنر اسالميماين شده است. در  يذارنامگ
اعــم از هنــر  ،ينــيرديكــه هنــر غيحــالدر .)118ص، 1378رهنــورد، ( است و نه مجــرد محــض يماد

ه جهان ب ينيرديرا هنر غيز؛ بهره استيبخاستگاهي ن ياز چن ،يستيمدرنو پست يستي، مدرنيستيماركس
  .(همان) محدود و بسته و به قلمرو ماده وابسته است

  هنر يشناسغايت. ٦

است؟ بنا  يگريت ديهدف و غا يا هنر برايهنر است،  يت هنر، برايا غاين است كه آيسؤال اصلي ا
 يت خاصــيــغا ي، هنــر داراينــيت است. در تفكــر ديغا يدارا يده و امري، هر پديبه ضرورت عقل

 يايتند و آن هــدف متعــاليك غاي يدارها دارايست، بلكه همه پديعلم و فلسفه ن ،يت هستيغا يورا
ن، غايت هنر نبايــد ي). بنابرا230ص، 1378پور ازغدي، آن روان است (رحيم ياست كه انسان به سو

باشــد،  يات انســانيح يبرا يت متعاليمعتقد به فقدان غا ياگر كس يعنيجداي از غايت حيات باشد؛ 
و  يك ســرگرميــهــدف، حــداكثر يك انسان بــي يرا هنر برايز ؛ت ندارديد: هنر هم غايگوتواند بيم

هنــر «هنــر معتقدنــد، فقــط در تظــاهر  يكساني كه به مكتب هنر برا ي). حت37ص، هماناست ( يباز
ت، در يــغاياست؛ هنــر ب يت ماديو غا يريگجهت يز دارايرا قبول دارند وگرنه كار آنها ن» هنر يبرا

را انجام دهد. اگــر  يخود، كار يذهن يهاهيبدون توجه به ال يشود. امكان ندارد كسيور نمذهن متص
ش غافل شده اســت. اگــر هنــر داراي هــدف يخو يدرون يهاازيرا انجام دهد، از ن ين كاريچن يكس

دف جه، هيخواهد بود. در نت يسطح ييبايك زيلزوماً  ييبايبا باشد. اما آن زيتواند زينباشد، م يخاص
  اهللا است.ي، قرب اليقيت همه امور حقيقت است و غايدن به حقيت هنر، رسيو غا
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  مدل مفهومي

ن يان هنر و ديارتباط م يل را برايتوان مدل ذيم ،شد بيان يكه در چارچوب مفهوم يبا توجه به مباحث
  م كرد.يمتفاوت ترس يهاينيباساس جهان بر

 

  

  

  

  

ي متفــاوت هــابينيدر جهان شناسيشناسي و معرفتشناسي، هستين، نقش مباني انسافوق، بيانگرمدل 
 ،بر همين اســاس .شونداساس اين مباني از يكديگر تفكيك مي بر ،باشد. دنياي اسالم و دنياي غربمي

هنــر مــدرن يــا به هنــر اســالمي و  ،اساس اين مباني دين و هنر دارند. اين تعاريف بر زتعريف متمايز ا
باشد. هدف هنر ك نيز متفاوت مييهدف هر  ،باشد. در نتيجهكه در تقابل با يكديگر مي شودميمنتهي 

 باشد.مي »سرگرمي«و هدف هنر مدرن  »رسيدن به حقيقت و كمال«اسالمي 

  ن نصريدحسيان و سيگراسنت ينظر يمبان

تحــت كــه  ،يكــودكم كرد: دوران يتوان به چند بخش تقسيمرا  سيدحسين نصرتحوالت فكري 
كه در كشمكش ســنت و تجــدد و بــه  ،ينوجوان. دوران ديگرد يفلسفه و عرفان سپر، ر شعريثأت

و  شــووانو  گنــونثر از آثــار أكــه متــ يانســاليو م يپرداخته و دوران جــوان يمطالعه علوم انسان
ــارت ــوده  بوركه ــو حضــور در كشــور اب ــات م ،راني ــا مباحث ــب ــاو  يان وي ــه طباطب و  يئعالم

ت يــدر نها ،يدر ذهــن و يضمن قوت گرفتن مباحث فلســف ،گرانيو د يانيآشتن يالددجالليس
اســتاد  ،تــاكنون 1984از ســال  نصــر. ل نمــوديتبــد ييگرانظران سنتاز صاحب يكيرا به  نصر

شود گرا شناخته ميو به عنوان فيلسوفي سنتباشد ميمطالعات اسالمي دانشگاه جورج واشنگتن 
هاي مقاله به زبان 400كتاب و  50قريب . وي پردازدد سخن ميكه در كشورهاي مختلف به ايرا

به  ،نصرترين آثار فارسي، انگليسي، فرانسه و عربي نگاشته است. البته تعداد قابل توجهي از مهم

١١٨     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

، سيدحســين نصــر. فارسي ترجمه شده و برخي از آنها نيز مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته اســت
در دنيــاي  عبدالواحــد يحيــيگرايي است كه توســط مرحــوم نتنماينده اصلي فكري گفتمان س

  در دنياي غرب مطرح شده است. رنه گنوناسالم و 

  مفهوم سنت و منشأ آن

و  يست، بلكــه مقصــود ســنت الهــيعادت و اسلوب ن رسم و ي، به معناييگراسنت در گفتمان سنت
، »ســنت«گــر، منظــور از ياســت. بــه عبــارت د يو جار يوجود سار ياست كه در تمام يو ابد يازل
 يانيــو وح يقــت الهــيان داشــته و بــه حقياد يانيوح يهاشه در آموزهياست كه ر يلياص يهاشهياند

 يباشد (موســو يو مل يا آداب و رسوم قومي يكه تنها برآمده از عقل فلسف ييهامتصل باشد. نه سنت
دارد و تبلور، كــاربرد  يقدساست كه منشأ  يقياصول و حقا ي). سنت به معنا164ص، 1390، يالنيگ

، از ييگراات خاص خود را در چارچوب هر تمدن داراست. الزم به يادآوري است كــه ســنتيو تجل
عــت را ين و طبيز ديته و نين و مدرنين گفتمان، دغدغه رابطه ديكند. ايسم را نقد ميدرون سنت، مدرن

، 1390دهــد (خســروپناه، يتــوا مگــر فيدو مقولــه د يدارد و به تعارض دو مقوله نخست و همــاهنگ
، ييگرا، عقــلييگراتــه از جملــه اصــالت بشــر، تجربــهيمدرن يان، بــا مبــانيگرا). ســنت215- 213ص

ن اصول برآمــده از يعصر مدرن مخالفند. آنها ا ينيبسم، به عنوان جهانيبراليسم و لي، سكوالرييفردگرا
، يالنيگيدانند (موســويف شده، مخالف ميتعران يگونه كه در ادبشر، آن يت واقعيدل تجدد را با هو

ان مشــترك اســت، اگرچــه از منظــر يگران اصــول بــا ســنتيــ، در ان نصريدحسيس). 167ص، 1390
  دارد. ياسالم يكردي، متفاوت و رويشناسو انسان يشناسمعرفت

 حکمت خالده

ن سنت يا .آغاز شد ينب سيادرم ياست كه با تعال يآن سنت فلسف» حكمت خالده«، انيگرااز نظر سنت
ز ين فلسفه، تمايا يام اصليافت. پيانتقال  يبعد يهاان، به نسليرانيژه تمدن ايومختلف، به يهادر تمدن

 ،يمختلــف فلســفه اســالم يهــاانيجر .آنهاســت يو وحدت باطن يكثرت ظاهر ان ويظاهر و باطن اد
  .)216ص ،1390 اه،خسروپن( نديآيشمار مق آن بهيه از مصاديژه حكمت متعاليوبه

  انياد يوحدت متعال

ان بــزرگ يــان اديــگرااست. ســنت يياتحاد آنها در اهداف نها يبه معنا ،انياد ياعتقاد به وحدت متعال
 ،داننــد. در واقــعيمــ يقت مشتركيحقداراي را شرق  يهانييهود و آيت و يحيجهان، مانند اسالم و مس
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ن را كشف و ين قوانياند تا اامبران آمدهيان و پياست كه اد جاد كردهيا ينين تكويقوانمجموعه ا خدا يگو
ن نظر كه سنت، همــان ســنت يا :د گفتيدگاه باين دي). البته در نقد ا490ص، 1388، يدارابان كنند (يب
صــرف ادعــا و فاقــد هرگونــه  ،ا وجــود دارديــان موجود دنيامبران است كه هم در اسالم و هم در اديپ

عت و يفاقد شر يهابا عرفان ،محورعتيو شر يل اسالميان عرفان اصيتوان مياستدالل است. چگونه م
و  »حكمت خالــده«شه همه آنها را يگر متعارض با اسالم جمع كرد و ريها گزاره دمعتقد به تناسخ و ده

  ).60ص، 1391از پژوهشگران،  يجمع( دانست »سنت«

  ينيد ييگراکثرت

ســو، تنهــا كيگــر، از يباشند. به عبــارت ديثر برخوردار مات گوناگون و متكيق واحد، از تجليحقا
ق اســت. از ســوي ديگــر، يحقا يگانه و مبدأ تماميقت يوجود دارد كه همان حق يابد -يازل يسنت
گر و نســبت بــه مخاطــب خــاص جلــوه يخي، تارين سنت هستند كه در مسائل اجتماعيات ايتجل
رش يان، پــذيه ادية وحدت متعاليابل انكار نظررقياز لوازم غ يكي). 146ص، 1380شوند (نصر، يم

 يدينــ يــيگرابــا كثرت ك،يهجان ينيد ييگراان كثرتيم يياست. البته تفاوت مبنا ينيسم ديپلورال
از  يريــگو حكمت خالــده و بــا بهره يشناختيكرد هستيبا رو ييگراوجود دارد. سنت ييگراسنت

كــه يحالبدانــد. در يان الهــيــرا تجل يو غربــ يقان شريكند تا كثرت اديعرفان و تصوف، تالش م
 يبشــر يان را دســتاوردهايــ، كثرت ادكانت يشناختو معرفت يكرد فلسفه انتقاديبا رو ك،يهجان
  ).217ص، 1390كند (خسروپناه، يم يمعرف

  ش به تصوفيگرا

رفــان ژه عيــو، بــهيان، به عرفان و تصوف شرقياد يه وحدت متعاليت نظريتثب يان برايگراسنت
، درصدد يشرق يهانييو آ يد بر عرفان اسالمين گفتمان با تأكيآورند. ايم يرو يعربابن ينظر

ز حق و خلق يان، بر اصل تماين باور است كه همة اديبر او  د غرب استيجد يايحل معضل دن
انســان  يحق خالفت الهو ادا كردن  ين و فطرت الهياز د يروياستوارند و راه وصول به حق، پ

، جنبه مبدأ و مقصد بودن دارند (همان). ي، نسبت به عقل استدالليرت عقليا بصياست و شهود 
شــدت بــر به نصــراو غلبــه دارد. » يشناسگر اسالمي، بر ابعاد دنصرانه يعد تصوف و صوفبُ«البته 

از رهبــران و اقطــاب فرقــه  ياحمد علوخود را به  قلب اسالمكه كتاب د دارد، چنانيتصوف تأك
  ).493ص، 1388، يم كرده است (دارابيه، تقديذلشا
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  ن نصريدحسين از منظر سيد ارتباط هنر و

 نصــرپردازيم. مي سيدحسين نصرگرايان، به بررسي ارتباط هنر و دين از منظر پس از بيان مباني سنت
ا كند منشــأ هنــر اســالمي را مطــابق بــبا توجه به تعريفي كه از سنت و حكمت خالده دارد، تالش مي

بداند. بر همين اساس، به هنر قدسي اعتقاد دارد كــه درون  يانيوح يهاشه در آموزهيتعريف سنت، ر
 يحاتيل، بــه توضــيــن دليشمارد. به همــيي برميهاهنر سنتي است. در نهايت، براي هنر سنتي ويژگي

ن يــ. با دقت در اپردازدمي يهنر سنت يهايژگيو مدرن و و ي، تفاوت هنر سنتيدربارة منشأ هنر اسالم
  در آنها مشهود است. ييگراسنت يها، مبانيژگيو

  يهنر اسالم أمنش. ١

له ئمس و با توجه به تعريفي كه از معناي سنت و منشأ آن بيان شد، گراك سنتيعنوان هب ،نصردگاه ياز د
و  ينــيبهــاند به جيبا ،به وجود آورده استرا ن هنر يكه ا يروها و اصوليو سرشت ن يهنر اسالم أمنش
طور خــاص و به ،هر مسلمان يدر زندگ يداريو شن يتجسم يكه هنرها ينقش ربط داد. ياسالم يوح

بــه  ،ن هنرياست. اگر ا يو هنر اسالم يان وحيم يرابطه علّبيانگر كند، يفا ميا ،طور عامبه يامت اسالم
توانســت از عهــده ينمــ وند نداشت، هرگزيپ ياسالم يوح ين وجه ممكن با صورت و معنايتركينزد

 يعت الهــياز شــرناشــي توانــد ينمــ ،يهنر اسالم ).10ص، 1375نصر، ( ديبرآ يمعنو ةفين وظيانجام ا
دارد. يان خــدا، فــرد و جامعــه را در ســاحت عمــل مشــخص مــيعت در واقع رابطه ميچون شر ؛باشد
 يبــرا ييهاورالعملرنده دســتين است و نه دربرگانامسلم يبرا يعمل ياحكام يحاو ،عت در اصليشر

 يق القــاي، به روح هنرمند از طريكل ياجتماع ةنيجاد زمياافزون بر  ،عت در هنري. نقش شريزيخلق چ
تــوان يشــكل داد. امــا نم امبريــث و سنت پيحد ،نآاز قربرگرفته ل خاص يو فضا يرفتار يهاوهيش

هنــر  أمنشــ .)12صهمان، ( باشد ياسالم يهمچون هنر قدس ،يقدس يخلق هنر يبرا يعمل ييراهنما
عت دارند و يبا شر يكيرابطه نزد ،ن دوياگرچه ا .افتيتوان يهم نم يو كالم يرا در علوم فقه ياسالم
 ،يافتن سرچشمه هنر اسالمي يپردازند. پس برايم ين اسالميف و دفاع از معتقدات و اصول ديبه تعر

رجــوع كــرد.  ،قت، آن را روشن ساخته استيقت مستتر بوده و حقيكه در طر ،ن اسالميد به باطن ديبا
  .)همان( وند دارديپ يت اسالميبا معنو يريناپذبه نحو انفكاك ين وجه درونيا

اش، و از ينــييو حضــور آ يقت درونيقرآن با حق ،سويكرا از  يت اسالميمنابع دوگانه معنو ،نصر
او » ســنت«و » ثيحــد«ق يــطر امبر كه در محدوده جهان اسالم، نه فقط ازيت روح پقيگر، حقيدسوي 
 يجــووكه در جســت ينامحسوس در جان و دل كسان يداشته، بلكه به نحو ييو نامر يدائم يحضور
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د در يرا با يهنر اسالم أمنش ،گريداند. به عبارت ديم ،است يافته و باقيدوام  ،بوده و هستند يمعبود اله
» هيبركات محمد«است و  يذات نبو يمعنوقت يو حق يعالم هست يق اصليقرآن، كه حقا يق درونيحقا

 يتجلــ ،كند و حضــرت محمــديد را بازگو ميجو كرد. قرآن اصل توحورد، جستيگياز آن نشأت م
  ).13صهمان، ( دهدين وحدت شهادت مين وحدت در كثرت است و در خلقت خداوند، بر ايا

  يني، هنر دي، هنر قدسيهنر سنت. ٢

ن يــان ايــشود. در ارتبــاط ميتفاوت قائل م ينيو هنر د يس، هنر سنتان سه اصطالح هنر مقدي، منصر
. در واقــع هنــر يرقدسيو هنر غ يشود: هنر قدسيم مي، به دو بخش تقسيسه واژه بايد گفت: هنر سنت

 ياوهياســت و بــه شــ ي، قلب هنر ســنتيهنر قدس«، نصرر ينهفته است. به تعب ي، درون هنر سنتيقدس
 يهنر ســنت يهاعرصه يتر در تمامميرمستقيغ ياوهيتابد كه به شيرا باز م يياارهيم، اصول و معيمستق
ژه ازآنجاكــه در جهــان يــوست؛ بهيو مقدس ن ي، سنتينيهنر د ي). ول20ص(همان، » افته استي يتجل

تــدوام دارد. هنــر  ينــيكه هنــر ديحالان رفته است. درياز م يغرب از دوران رنسانس به بعد، هنر سنت
ن هــم يروش و زبان آن، با هنر مقدس تفاوت دارد و به لحاظ نمــاد ياست، ول ينيوضوعش دم ينيد

دهد و نــه يكه مورد اهتمام قرار م يافهيا وظيل موضوع ي، به دلينيت هنر مقدس را ندارد. هنر دياهم
شــود. امــا هنــر يم يتلقــ ينــياش، هنــر ديرفرديو خاستگاه غ يل سبك، روش اجرا، رمزپردازيبه دل
ه يــعت مواد اولياش با طبيل انطباق و هماهنگيه آن، بلكه به دليل جستارماياست، نه به دل ي، سنتيسنت

ت كــه بــه آن يــقت در آن ساحت خــاص واقعيآن با حق يمورد استفاده، و سرانجام انطباق و هماهنگ
ســاخته  تيحيا مســيــدر موضوع اسالم  يلميف ي). براي نمونه، وقت424ص، 1380اهتمام دارد (نصر، 

مســاجد و  يهمچون معمار ييكه به هنرهايحالاد كرد. دري ينيتوان از آن به عنوان هنر ديشود، ميم
ند. در واقع، از آن دسته آثــار مــدرن يگويم يپردازد، هنر قدسيم يمعنو يهاتالوت قرآن، كه به جنبه

 يموضوع مذهب يست، اما داراا يرسنتيمدرن و غ يهاوهيگرفته از شآن الهام يكه زبان صور يويو دن
، 1390، يالنيگياســت (موســو يآن متفــاوت از هنــر قدســ يكننــد و معنــاياد مي» ينيهنر د«است، 
قرار گرفته است كــه پــس از رنســانس و  يوي، هنر دنيگر، در مقابل هنر قدسي). به عبارت د191ص

شكل گرفتــه و بــه  يستيويو سوبژكت يستيآن و به وجود آمدن نگرش اومان يو انسان يتحوالت فلسف
و  يويــن آثار دنياز ا ي، به بخشيياروپا يهاپردازد كه گاه در زبانيدر هنر م ينيو زم يبشر يهاجنبه

ن يــا يختگــيز از آميــپره يان بــرايگرال، ســنتيــن دليشود (همان). به هميگفته م» ينيهنر د«مدرن، 
  گيرند.به كار مي يو هنر قدس يرا در كنار هنر سنت ينيواژگان، گاه لفظ د
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  يهنر سنت يهايژگيو. ٣

  :باشديمزير  يهايژگيو يدارابه اجمال  ،را در درون خود دارد يكه هنر قدس ،يهنر سنت
 ييبــايلت و زيقــت، فضــيان حقيتوانسته م يهنر سنت .ت استياز ابعاد واقع يكي، ييباي: زييبايز. 1

ر اســت و يناپذييت جدايمورد اهتمام است كه از واقع ييباي، زيوند برقرار سازد. در هنر سنتيتوازن و پ
كه معتقد است  نصر .)290ص، 1391، يمهدو( ق كلمه، مرتبط استيدق يبه معنا ،حق يبا ساحت باطن

 يمهم در زنــدگ يتنها نقشاسالم است كه نه يتجل يهسته مركز ياست و هنر اسالم ييباين زياسالم د
ابنــد. او در ياســالم را در يواقع يكوشند معناياست كه م يكسان يزندگ يگشاراهبلكه مسلمانان دارد، 

  .(همان) آورديشمار مد هنرها بهي، قرآن را كليدر سنت اسالم ،ر بهتريجهان اسالم و به تعب
گــر، بــا ذات ي. بــه عبــارت دياست، نه امر وهمــ يبر امر واقع يمبتن يبودن: هنر سنت ي. كاربرد2

، يهنــر ســنت ،كند. در واقــعيل نميبر آن تحم يو وهم يذهن يدارد و حجابوند يمورد استفاده پ ياياش
ن يرا ايباشد؛ ز يت آن حظّ و لذّ نفسانيكه غا يتجمل يد، نه هنريآيگرا كه به كار مدهياست فا يهنر

اســت،  يو تحقق بندگ يباست و چون در راه وصول معرفت الهياست، ز يجمال اله يهنر چون تجل
 يانه است، اما نــه بــه معنــايگرادهيفا ين هنرين، چني). بنابرا194ص، 1388، ي(داداشباشد يكارآمد م
هنــر «شــه ير انديــنظ ياشــهينجــا، اندياز آن مد نظر باشد. در ا يده انسانِ خاكيده كه تنها فايمحدود فا

 يفاً بــرارا صــر يك اثر هنرياند و نه داشته يا، هرگز نه موزهيسنت يهاندارد. تمدن ييجا» هنر يبرا
 يشــة هنــر بــرايبــر اند يتوان گفت: هنــر ســنتي). م426ص، 1380اند (نصر، د آوردهيخود آن اثر پد

بــه  يت، هنر سنتين است. در نهايزم ين خدا بر روي، انسان جانشياست كه در بافت سنت يانسان مبتن
 يگونــه، بــه معنــاك موجود خدايانسان به مثابه  يبرا يزيرا ساختن چيخدا است؛ ز يهنر برا يمعنا

 خدا است (همان). يز برايساختن آن چ
 يهنــر ،يرا هنر ســنتيز؛ است ي، نمادپردازيمهم هنر سنت يهايژگياز وديگر  يكي: ينمادپرداز. 3

نمادهــا و  ياان پــارهيــب يبــرا ي، به ابزاريفنون سنت ياريبه  ،ا همان هنرمندياست كه در آن خالق هنر 
ها، نمادهــا، اســت و سرچشــمه صــورت يكه فرافــرد ييهادهينمادها و ا .ودشيل ميها تبددهيا ياپاره
اســت  يو معنو يعيبلكه عالم مابعدالطب ،هنرمند ينه روان فرد ،يها در هرگونه هنر سنتها و رنگقالب

 .)335ص، 1385نصر، بخشد (يم يكه به هنرمند تعال
كند، بلكه همــواره ضــد يد نميتقل عتيطب يرونيهرگز از صورت ب يهنر سنت: ييگراعتيضد طب. 4

و  يــيگراو بــه انســانخود قيام كــرد،  ييگرانه سنتيشيه پيعل يكه هنر غربيدرحال. است ييگراعتيطب
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انه درآمــد. يگراعتيطب - انهيگران به شكل انسانياز صورت نماد كمكمنيز هنر . آورد يرو ييگراعتيطب
از حضــرت  رافائــل يهايح دهد و به نقاشــيوت را توضن تفايكند ايبا مثال تالش م ،ن نصريدحسيس
 يهــاابانياست كــه از خ يح و موقريمل يم دخترياو، حضرت مر يهايكند كه در نقاشيم اشاره ميمر

م در يحضــرت مــركــه از  ييرهايكــه تصــويدرحال. شده است يو نقاش يالن الگوبرداريا ميفلورانس 
 ين بودند كه اثرينماد يرا آنان شَماليز ؛ان كوچه و بازار نبودهرگز مثل زن ،شدكشيده مي انهيم يهاسده
 .)338صهمان، ( در آنان نبود ييگراعتياز طب
و در  يســنت يين مشــخص و در فضــاياز قــوان يااساس مجموعه بر ي: هنرمند سنتييگراتينيع. 5

نــد و يبيفضــا محــو مــ نيزند. هنرمند خود را در ايه، دست به خلق اثر ميعت مواد اوليبا طب يهماهنگ
 .)291ص، 1391، يمهدو(نمايد ن فضا را در اثر خود تجسم ين وجه، ايكوشد به بهتريم

  ينيآو ينظر يمبان
  دگريها د ويثر از فردأمت يزيستغرب. ١

 دگريــها و ديــفردثر از أمتــ يزيســترفت، نگاه غربير پذيثأاز آن ت ينيد آويشهكه  ييكردهاياز رو يكي
ان يــآن، جر يو هنــر ياســيو س يفلســف يهاانيخ غرب و جريگسترده از تار يبا آگاه ديفردباشد. يم

گر جامعه يكرد فلسفه به نقد غرب و مشكالت ديبا رو ،ديفرداد نهاد. يران بنيرا در ا يفلسف يزيستغرب
 ةشــيانددليــل تــوان بــه يرا مــ ديــفرد. داديت مــيــش از نگــارش اهميبه گفتار بــ يول ،ران پرداختيا

در  دگريــهان شــارح يدانست. او را بهتــر يلسوف آلماني، فدگريها، ذوب در يسم و تكنولوژيمدرنضد
از ادراك تام و تمام  ،شيدر مقام تفكر خو دگريهان باور بود كه يبر ا ديفرد يدانستند. وليم 1330سال 
از جمله  يتعددم يهاتيشخصبر  ،ينيد آويشهعالوه بر  ،ديفردمحروم بود. البته  يل نور محمديو اص

 يفلســف يهاشــهيكننــده اندرا مــنعكس جاللتوان يكه م يار گذاشت، به گونهيثأهم ت جالل آل احمد
در عرصــه هنــر  ،ديفرد يفلسف يهاشهيكننده اندرا منعكس ينيد آويشهو  ،يادب يهااما در قالب ،ديفرد

 يحضــور يگووق آثار و گفتياز طرشتر يرا مالقات نكرد و ب ديفردگاه چيه ينيد آويشهدانست. البته 
  .)159- 158ص، 1390خسروپناه، ( دين نحله آشنا گرديبا ا يداوردكتر 

  يثر از مکتب انتقادأمت يتفکر انتقاد. ٢

 ييگراا اثبــاتي يستيتويكرد پزيخ غرب وجود داشته است. مكتب اول، رويدر تار يسه مكتب اصل
و  يرا به دانش حســ ي، كه شناخت علمييگراحساز  يمدرن، نوع ييگرابود كه پس از افول عقل

١٢٤     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

ســتم، بــه يمه نخست قرن بيمه قرن نوزدهم و نيكرد، غالب شد. اين رويكرد در نيمحدود م يتجرب
 يهــر شــناخت آگوست كنت،بود.  يو تجرب يكرد، صرفاً حسين رويد. روش اياوج اقتدار خود رس

ان قــرن نــوزدهم و آغــاز قــرن يوم، از پادانست. رويكرد ديم يرعلميرا غ ير از شناخت حسيبه غ
علم، همچنان به عنــوان روش  يستيتويپز يو معنا يان، با آنكه روش تجربيستم شروع شد. در پايب

بــه وجــود آمــد.  يكــرد تفهمــيبــود، رو يرش جامعه علمــيمورد پذ يشناخت علم ياصل يو معنا
ان، به تفاوت موضوعات يآدم يارهاو معنادار بودن رفت يكنش انسان يهايژگي، با توجه به ويلتايد

، از جمله ماكس وبر). 77ص، 1390ا، يبرده بود (پارسان يپ يعيبا موضوعات علوم طب يعلوم انسان
 قــرن دوم مــهيدر نمنتقــد بــود.  ميدوركــو  كنتن رويكرد بود و نسبت به يبود كه طرفدار ا يكسان

 و ياجتمــاع علــوم مطالعــات ر عرصــهد يسوم ردكيرون سو، يبه ا يالديم 70 دهة از يعني ستم،يب
 پردازانهيــنظر شــتريب گــروه، نيا نيمؤسس. به ظهور رسيد »يانتقاد مطالعات« عنوان با يانسان علوم

نهــا يا .نياميوالتر بنو  مريهورك ها، تئودور آدورنو، هربرت ماركوزهمانند  بودند: حلقه فرانكفورت
و  انــهيگراتجربه يهــانگاهكــه قــد بودنــد معت، يكــرد تفهمــيو رو ســميويتيپوزبــه د انتقــضــمن ا
 قــتيحق كشــف از را آنهــا د،يــجد غــرب بر اديز تمركز و يءش مثابهدن انسان بهيد محور،مشاهده

در  يو نقش اراده و آگاه يانسان يهاكرد به كنشين روين، ايبنابرا كند.يور مد يفرهنگ يهادهيپد
 يچــون دارا ؛جــذاب بــود يجهــان ســوم يكشــورها يبــرا يآنهــا توجــه دارد. مطالعــات انتقــاد

 يفرهنگــ تيــة موقعداد كــه دربــارين امكــان را مــيبود و به آنها ا يكاليو راد يانتقاد يكردهايرو
خودش ؛ دارد سوم انيجر نيا به شيوشني گراربه ،ينيآو ديشه. نديبگو سخن غرب هيعل خودشان

  است. يادانتقاين رويكرد ر يتحت تأث 50 ةاز دهكه كند يهم اذعان م
 ها و مقــاالتادداشــتي ،رفته استير پذيثأت دگريهاو  ديفردنكه از يبر اافزون  ينيد آويشه ،نيبنابرا

نقــد مختصــات و در نقــد غــرب، زيــرا است؛  زين نياميبنو  ماركوزهر آثار يد كه او تحت تأثيگويم وي
 ين مبنايدر عرصه هنر، ا ينيآوسخنان  يدر واكاو. حضور داردو نيز نقد ليبراليسم به طور عام  يخيتار

را در  ينــيدارد و هنــر دهم به هنر مدرن  يجد يانتقاد ينيد آويشهشود. يمشاهده مشني وربه يانتقاد
  .دانديمقابل هنر مدرن م

  ينيثر از امام خمأمت يو عرفان ينگاه حکم. ٣

 حلقه و يانتقاد ،يستيئوماركسن تفكر از ،غرب نقد در او. كنديم عبور يانتقاد مطالعات از مرحله ينيآو
توسعه زيرا ند؛ كيم عرضه يانيوح و ياله دانش بر يمبتن يترييمبنا ينقدها و كنديم عبور فرانكفورت
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رويكــرد ن يــ. ادارديعرضه مــ ينيادراك د ،يشناسانسان يكند و برايات نقد ميات و روايبر آ يرا مبتن
آثــار همــة ن نگاه، روح حاكم بــر ياست. ا ينيامام خم و نگاه حضرت يثر از گفتمان انقالب اسالمأمت
قت با توجه يكند. در حقيرا مطرح م يو معرفت شهود يني، هنر دينيآورو، ازاينباشد. يم ينيد آويشه
  جاد كند.يران ايرا در عرصه هنر در ا يديجدرويكرد ، او توانست ينيآون نگاه يبه ا

  ينيد آوين از منظر شهيارتباط هنر و د

مختلف متأثر بود. همين امر منجر شد كه وي در عرصه هنر، گفتمان  يكردهاياز رو ينيد آويهش
حضــرت  يو عرفــان ياساس نگاه حكم سخنان وي، بر يرا به وجود آورد. هرچند مبنا يديجد

  است. ينيامام خم

  و هنر مدرن ينيهنر د. ١

قائــل  ييهــايژگيهــر يــك و يبرادهد و يرا در مقابل هنر مدرن قرار م يني، هنر دينيد آويشه
ت عالم سازگار باشــد، كمــال و يد: فعل انسان اگر با واقعيگويم ينيف هنر دياست. او در تعر

است، نــه  ييدايث شي، حديقيد: هنر حقيگويلت، هنر است. او ميلت است و كمال و فضيفض
دانــد. يم» ديــهنــر وحــدت و توح«را  ينــيشــان هنــر دينفس. ا ييدايث شيمثل هنر مدرن حد

مجرد در  يهاق مثالي، همه كثرات از طرينياست. در هنر د» هنر كثرت«كه هنر امروز، يحالدر
ش يخــو يت وجوديخالق يفطر ي، به اقتضاينيگردند. هنرمند ديل ميد مستحيوحدت و توح

 يالهيش وســيب، هنرمند در هنر خــويترتنيت خداست. بدياز خالق ياد كه جلوهيگويپاسخ م
و  يتــاً هبــوطيكه هنر مــدرن، ماهيحال). در90ص، 1374، ينيد (آويجويتقرب به خدا م يبرا
م حِــمــده اســت. رَآتعهــد بــه وجــود  يثــاق و نفــين مياً هنر مدرن با انكار اساسااست.  ينزول

ن يــدر ا ير شــئون بشــريز همچون سايانسان است. هنر امروز ن يخودپرست، ن مولوديپرورش ا
، 1379، ينــي(آو ن باشــد؟يــتوانــد جــز ايسم است و چگونه مــيغلبه اومانروزگار، متناسب با 

دارد  ياســت كــه ســع ين عنوان، تالشيهنر است. در واقع ا يا مدرن، هنر براي). در دن155ص
ا اعتقــاد هنرمنــدان بــه يــآ ين و حكمت و تعهد، در خود هنر معنا كند. ولــياز از دينيهنر را ب

هنــر  يهنر اگر برا است در آثارشان ظهور ندارد؟يا سيتماع و نش جهان، انسان، اخالق، اجيآفر
 و ن، زريجز ا يچراكه هر تعلق ؛جز عشق به خدا ،د باشديهم نبا يگريز ديچ چيه ينباشد، برا

، 1390، ينــي(آو چســباندين مــياســت بــر گــرده روح كــه او را بــه زمــ يريوبال و غُل و زنج

١٢٦     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

 يان ما مصــداقيدر م ين روزگار حتيدر ا ينيهنر د، ينيد آويشهدگاه ي). البته از د162- 161ص
گــر، يد يهاســت و از ســوســو، راجــع بــه گذشتهكياز  ،ديــآيم ينيندارد. اگر سخن از هنر د

به هنــر مــدرن، برگرفتــه از  ينيد آويشهقت، نقد يم. در حقيدار يش رويكه در پ يمرتبط با افق
  است. ديفردن يو همچن ياو از مكتب انتقاد يريرپذيهمان تأث

  يهنر و معرفت شهود. ٢

ن حكمــت و ين قرار، عــيمعرفت است و از ا يث محتوا نوعين باور است كه هنر از حيبر ا ينيآو
را بدهد كه به دنبال حكمــت  يخواهد پاسخ هنرمندانين جمله، ميبا ا ينيد آويشهعرفان. در واقع، 

كننــد، احساســات يان ميــمحتــوا ب خود بــه مثابــه يك و قالب كار هنريستند. آنچه را كه در تكنين
ان احساســات انســان و يــن ســؤال را دارد: مگــر ميــاز آنها ا ينيآول، ين دليدانند. به هميش ميخو

است كه انسان  يك اشتباه فلسفياز  ين توهم ناشي، اينيآوست؟ به اعتقاد ين يچ نسبتياعتقاداتش ه
عقل و احساس. آنگاه علم را متعلــق بــه كنند: يم ميگر تقسيكديرا به دو ساحت مجزا و مستقل از 

ز يــان عقــل و احســاس را نيــپندارند و هنر را متعلق به ساحت احساس و نسبت ميساحت عقل م
الت ير و تبــدييــتغ ،با همه تحوالت). غافل از اينكه عالم 144ص، 1379، ينيگذارند (آويمغفول م

تمــام و كمــال  ين ظهــوريت در دقين حقيهم .ر استيتغيواحد و ال، ثابت يقتيحق يش، دارايخو
جامع همــه  ،نيافته است. پس ديمختلف ظهور  يز به انحايحكمت و هنر ن ،فلسفه ،دارد و در علم

 اســت ي، كه طوليقت است و رابطه آن با علوم و معارف و هنر نه عرضيگر حقيمراتب و مظاهر د
  :ينيد آويشه). به اعتقاد 159ص، 1390، يني(آو

ز همراه است كه يف و عارفانه نيهنرمند نسبت به عالم با احساسات لط يشهودست كه معرفت ين يشك
اشــتراك  أ،ز در اصل و منشيان احساسات و عقل و اعتقادات انسان نيكند. ميدا ميپ يتجل يدر اثر هنر
عام،  ين خطايا يمغفول واقع شده است. بر مبنا يج جهانياالسف در فرهنگ رااست كه مع يو اتحاد
 ياش و حكمت و معرفــت رابطــهيان احساس خويدارد خوب احساس كند، اما م ياگرچه سعهنرمند 

اســت در  يتالش ،هنر مدرن مشهود است يخير تاريز در سيش از هر چين، آنچه كه بيچننيند و ايبينم
  ).13ص، 1379، يني(آو فرم و قالب از مضمون و محتوا يجهت استغنا

هنرمنــد مكشــوف  يبــرا ،ن حضور و شهودياست كه در عمعرفت  يقت هنر نوعيحقكه يحالدر
وَ مــا أَمْرُنــا «شود: ياست كه در محتوا و در قالب هنر ظاهر م يواحد ين كشف تجليا .گردديم

ال يــاست كه توسط خ» يكشف ذوق«ن يهم ،هنر ياصل ةيما .)50: (قمر» كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ واحِدَةٌإِالَّ 
از ينيم هنر را بيتوانستيد ميشا ،اعتقادات هنرمند بود مستقل از يتيال ماهياگر خ. شوديمحقق م
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از مراتــب نفــس  ياال مرتبــهيــم، امــا مگــر خيكن اتنها در خود هنر معن ،حكمت و تعهد ،نياز د
منفصل از روح و عقل هنرمند دارد كه آزادانه به هــر كجــا كــه  يال وجوديا خيست؟ آيهنرمند ن

 يز متصل به روح و نفس و عقل اوســت و الجــرم پــايل هنرمند ناير، خيد؟ خيبخواهد بال گشا
  ).160ص، 1390، يني(آوبسته اعتقاداتش 

  است. ينيامام خم يو حكم يبرگرفته از نگاه عرفان ،ينيد آويشهن نگاه ياست ان شروآنچه 

  ارتباط فرم و محتوا. ٣

ك يــتكن يراســتهكند كه بــيح مال را مطرؤن سيا يو .ستيك فرم و محتوا نيقائل به تفك ،ينيد آويشه
  :ديگويمپاسخ در  دگريهاو  ديفرداز  يريرپذيثأابد؟ او با تيتواند فارغ از محتوا تحقق يچگونه م

ماست؛ انسان مــؤمن،  يفرهنگ يزدگاز غرب يك و قالب از محتوا، خود ناشيك تكنيو تفك يه نظريتجز
گر وجــود يكديم از يجز انتزاع مفاه ياچاره يفلسفند و اگرچه مقام تفكر يبيكپارچه و متحد ميجهان را 

كه مالزم با  يبا وصول به وحدت تاًيداند و نهايم ين انتزاعات و كثرات را اعتباريندارد، اما انسان مؤمن ا
  .)36ص، 1372، ينيآو( رهديم ينيبد است، از كثرتيتوح

  :استباور ن يبر ا ينيد آويشه
ا مضمون و موضــوع، يد و در محتوا ي، جديها و مواد هنرقالب ست كه درين ي، هرگز هنرينيهنر د

رد و الهامات و شــوارق يگين ميماده و صورت، قالب و محتوا را هر دو از د ينيباشد: هنر د ينيد
مجزا و منفك  ييهادر قالب ينين هنر هستند، نه آنكه الهامات و اشراقات دي، خود عيو عرفان ينيد

كــه خــود  ين است كه هنر را نه چون امــرايحق ). 53ص، 1374، ينيق شوند (آويش تزرياز خو
 يتواند هر نوع مظروفــيمجزا كه م يهنر) و نه چون ظرف يم (هنر برايكند بنگريشتن را معنا ميخو

ثــاق و ين اســت كــه مايقت يحق». يهنر سفارش« رديقرار بگ ييرا قبول كند و در خدمت هر محتوا
ن يــد ايــبگو يكيطور و  ند اويبگو يكيست كه يذات و جوهر هنر نمجزا از  ياعارضه ،تعهد هنر

 است يراگر اعتبيكديز از ين دو نيا يين تعهد است و جدايش عيهنر و در جوهر و ذات خو .طور
  ).156ص، 1379، يني(آو

 نكــه هنــريثر است و در ارائــه اأمت دگريهاو  ديفردك فرم و محتوا از يدر نقد تفك ينيد آويشه ،نيبنابرا
  .بردبهره مي ينيامام خم يو عرفان ياز نگاه فلسف ،د چگونه باشديبا ينيد

  ينيدگاه نصر و آويد يبندجمع

ســه ايــن مقالــه در ي، الزم به يــادآوري اســت كــه مقاشهيد آوينيو  نصرپس از بررسي ديدگاه 
ت در يك شخصــيــحوزه ارتباط هنر و دين از منظر اين دو شخصيت است، اگرچه همة افكــار 

١٢٨     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

ن يــن مقالــه تــا حــد امكــان ايــل، در ايــن دلياوست. به هم يفكر ياساس مبان ، بريانهير زمه
ها و مشتركاتي كــه ايــن دو متفكــر معاصــر بــا يكــديگر دارنــد، ان شده است. تفاوتيارتباط ب

  عبارتند از:
اگرچــه  ينــيد آويشهمطرح شد،  نصرو  ينيآوهنر از منظر  يكه برا ييهايژگيبا توجه به و

كند كــه از ياستفاده م» ينيهنر د«اختالف دارد و در واقع، از واژه  نصرستفاده از واژگان با در ا
هنــر « نصــران آنچــه يــ، مياز نظــر مفهــوم ياز هنر مدرن است، ول يبخش يني، هنر دنصرنگاه 
 ييهــايژگيوجود ندارد. با توجه به و ينامد، اختالف جدمي» ينيهنر د« ينيد آويشهو » يقدس
ك هنــر يــبــا تفك نصرها اشتراك دارند. البته، يژگياز و ياريكنند، در بسيآنان مطرح م ياكه بر
، موجب شده است كــه مفهــوم مــورد يو هنر قدس يان ارتباط هنر سنتيو ب ينياز هنر د يقدس

كــه  يانتقــاد يرا بهتر بفهمد. ول يز قصد او از هنر قدسيان كند و مخاطب نينظر خود را بهتر ب
ه بــر مســتندات يــ، بــا تكيو هنــر قدســ يق هنر سنتيد است، دشوار بودن اثبات مصادبر او وار

از  ي، دقــت خاصــيخيق شــواهد تــاريان در تطبيگراد: سنتيگويم منيور لياولاست.  يخيتار
و  ينند، به عناصــر عرفــانيبيم يكهن شرق يهادهند و آنچه را كه در هنر تمدنيخود نشان نم

آن در  يبــا تجلــ ينــيزان ارتباط افكار دين ميينكه تعين با توجه به ايچنبرند. هميل ميتأو ينيد
 ين كرد كه برخــييتوان تعين است، چگونه مييرقابل تعيده و غيچيدشوار و پ ي، امريآثار هنر
ســت ين نيچنــنيــگــر ايد يا برخــيــ، يو عرفــان ينــيد يهاهنرمندان، متأثر از آموزه يآثار هنر
  ).216ص، 1390، يالنيگي(موسو

بــا نگــاه  يين هستند و آنهــا را هنرهــايد بدبيجد يهاشمند، نسبت به هنرياگرچه هر دو اند
و... از  ييگرا، عقــليمحورخــدا يو نفــ يمحور، انســانيــيداننــد كــه فردگرايمــدرن م يمعرفت

چ هنر مــدرن را اگرچــه ي، هنصرن جهت دارند: يك تفاوت عمده در ايآن است، اما  يهايژگيو
هــا ن هنريــن باور است كــه ايداند. وي بر اينم يباشد، داخل قلمرو هنر سنت يذهبموضوع آن م

هــا را مثــل گونــه هنرنيشوند. وي ا يتوانند قدساند، نمين گرفته نشدهيچون از اصول و فرم د
را هنر يندارد؛ ز ين هنر اعتقاديرد و به ايگيده ميداند و آن را ناديسنت خارج م ياينما از دنيس

د. به همين دليل، اگر در سينما آثــاري پيرامــون زنــدگي انبيــا يآيفقط در سنت به وجود م يسنت
دانــد. همچنــين ساخته شود، به دليل استفاده از زبان مدرن، از مصاديق هنر ســنتي و قدســي نمي

هــاي جديــد، و دهند كه با توجه به نفــوذ قدرتمنــد هنرحل يا پشنهادي براي امروز ارائه نميراه
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كاري بــراي اصــالح هنرهــاي امــروزي وجــود دارد و اجهه با تغييرات در حال وقوع، چه راهمو
، اگرچــه قبــول ينيد آويشهكه يحالها بگيرد. درجامعه اسالمي چه موضعي بايد در قبال اين هنر

تــوان بــا ين اعتقاد است كــه ميدارند، اما او بر ا ينيو ضدد يت غربيمدرن ماه يهادارد كه هنر
گونــه نيــا ينــيد آويشه، ير كند. به طور كليينما تغيمثل س ييت هنرهايكرد كه ماه يكار تالش
 يآن را گرفــت و آنهــا را از زنــدگ يتوان جلــويپذيرد كه نممي يرد. حتيگيده نميها را نادهنر

  د:يگويو ميدي، در زمان گسترش وينيد آويشهمردم حذف كرد. 
ن يد اصل را بر ممانعت گذاشت؛ چراكه اصــالً وجــود چنــيدار هرگز نباين پديمواجهه با ا يبرا
 يرا مــا در عصــريــار؛ زيــخ و خارج از اختيتار ياست به مقتضا يا امريدر سراسر دن يادهيپد

د ينما بايماند و سيبرقرار نم يواريچ ديخته است و هيفرو ر يارتباط يم كه مرزهايكنيم يزندگ
و  يك تــالش جــديــرا به  يسازلميرسوخ كند و ف ر دهد تا در قلب مردمييش را تغيت خويغا

ل كند يك شود، تبديانسان شر يز معنويو رستاخ يخين توبه تاريتواند در ايكه م ير فرهنگيفراگ
  ).115- 105ص، 1390، يني(آو

، وي ن جهــتيبه هم .ت آنان تالش كردير ماهييد جهت تغيكه باين است ا ينيشهد آوحل ، راهنيبنابرا
 د.يرس ينين عرصه به هنر دينده با تالش مجاهدان ايتوان در آيكه ماعتقاد دارد 

رنســانس را عامــل  نصــركننــد، امــا يبه شدت انتقــاد م ييشمند، از تجددگراياگرچه هر دو اند
دانــد و بــه داند و هر هنري پيش از رنسانس را هنــر ســنتي مييم يويهنر مقدس از هنر دن ييجدا

ود در هر جامعه سنتي، از هر هنــر ســنتي (بــه مــا هــو ســنته) دفــاع هاي موججاي پرداختن به هنر
ســتايند كــه معلــوم نيســت اند و مياي تعالي بخشيدهكند. به عبارت ديگر، هنر سنتي را به گونهمي

را  يكــين تفكي، چنــينــيآوكه يحال). در253ص، 1382تعاليم اسالمي آنها را تأييد كند (لگنهاوزن، 
د به دنبال يكند و اعتقاد دارد كه بايو مدرن را نقد م ي، فقط هنر امروزينيآو ديشهدهد. يانجام نم
 داند.بود و صرف بودن يك هنر در سنت را دليل بر خوب بودن آن نمي ينيهنر د

  يريگجهينت

ن امر يك چارچوب مشخص در ايبه دو،  ان آنين و هنر و ارتباط ميد يمفهوم ين مقاله بعد از بررسيا
  ق عبارت است از:ين تحقيا يهافتهايد. يرس
ن اعتقادات يشود. اياو ظاهر م يدارد كه خود به خود، در اثر هنر ياعتقادات يبه نحو ي. هر هنرمند1

  رد.يگيف انسان را دربر ميتا تعر يشناختي، هستيشناخت، جامعهيشناختجهان يافتياز در
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از  يانسان را به شناخت ،ن اسالم را بازگو كردهيو منبعث از د يق الهياست كه حقا يهنر يهنر اسالم. 2
  ن اسالم است.يكه مورد نظر دكند رهنمون مي يجهان و هست

  اهللا است.يقرب ال يقيحقامور  ةت هميغا .قت استيدن به حقيرس ،ت هنريهدف و غا. 3
ســرعت  دوران جديد، كه تغييرات به يكار و پيشنهاد برابا تكرار مداوم اصول سنت، راه نصر. 4

، همه هنرمندان را دعوت به تالش شهيد آوينيكه حاليدهد. دردر حال رشد است، ارائه نمي
كنــد و رســيدن بــه هنــر دينــي را در دنيــاي امــروز مجاهدانه براي رسيدن به هنــر دينــي مي

  داند.پذير ميامكان
بــه عرصــه هنــر  ينيامام خم يو عرفان يرا برگرفته از نگاه حكم يديكرد جديرو ينيد آويشه. 5

  كند.يوارد م
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