
  ماهيت هنر و نسبت و مناسبات آن 
  با فطرت و دين 
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  *علي اكبر رشاد   ___________________________________________________________________ 

  چكيده
هنر، نسخة دوم خلقت و نسـخة سـوم هسـتي اسـت؛ چراكـه هنـر، بـازآفريني حقـايق         
است، پس از سنخ خلقت است؛ بنابراين فطرت انسان با دين و هنر الفتي ذاتي دارد و 

تعريف ديـن  ها و مناسبات بسياري هست.  رو ميان دين و هنر نيز همگونگي هم از اين
هـا و مناسـبات ايـن دو مقولـه،      و هنر، تقسـيم جـوهري و صـوري هنـر، تبيـين نسـبت      

  موضوع اين مقال است.
  

  هنر، خلقت، دين، فطرت.: واژگان كليدي

                                                      
  (rashad@iict.ac.ir/www.rashad.iict.ac.ir).  * استاد فلسفه و مدرس خارج فقه و اصول حوزه
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  الف) تعريف دين
، نخسـت بايـد از چيسـتي    »هنر«و » دين«براي تبيين نسبت و مناسبات دو مقولة مهمِ 

دو روشن نشود، بحث از چساني و چرايي روابط  آنها سخن گفت؛ زيرا تا ماهيت آن
  آنها نابجاست.

اي يافتـه، دربـارة    ازآنجاكه امروز مباحث فلسفة دين، كالم و الهيات، وسـعت ويـژه  
  گمان بسـياري از  هاي فراواني مطرح شده است. تعاريفي كه بي تعريف دين، آرا و گمانه

  خي ديگر در ناهمسان و ناهمسازند.توان با هم جمع كرد و گاه برخي با بر آنها را نمي
در   شناسـانه  هاي هسـتي  گزاره  ي از مجموعه ا واره دستگاه نظام«دين عبارت است از: 

هاي مشتمل بـر بايـدها و نبايـدها و شـايدها و      باب جهان و انسان و نيز مجموعة آموزه
يـدگار و  نشايدهاي مبتني بر آن، كه براي تكامل و تأمين سعادت ابدي بشر از سوي آفر

  ).21، ص1383(رشاد، » پروردگار عالم تنزيل و تنفيذ شده است
مند دربـارة تفسـير هسـتي، حيـات و      هايي نظام بخشي از دين شامل مجموعة گزاره

هـا سـبب    تعريف انسان و حقايق تكويني ـ با نگرشي الهي ـ است كه التزام قلبي بـدان   
و   هـاي بايسـته   ضـوابط و آمـوزه    شود. بخش ديگر ديـن نيـز مجموعـه    كمال انسان مي

وي بشـر را تضـمين         شايسته اي است كه التزام رفتاري بـه آنهـا سـعادت دنيـوي و عقبـ
  ها، ساختارمند و با هم مرتبط و مترتب نيز هستند.  ها و آموزه كند. اين مجموعه گزاره مي

رت است دين غير از متون ديني و تدين است؛ متون ديني، بيانگر دين است و تدين عبا
از اعتقاد قلبي به آن تفسير از تكوين و سعي بر همگوني با حقيقت هستي از رهگذار التـزام  

ها نيز بر آن تفسير از  مقررات و احكام و ارزش  ها. مجموعه ها و شايسته عملي به آن بايسته
  هستي و حقيقت و مراتب وجود و تعريف روشني از انسان مبتني است.

  ب) تعريف هنر
هايي است كه براي آن، تعاريف فراواني بيـان شـده اسـت. اثـر هنـري را       مقوله هنر نيز
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توان نسخة دوم آفرينش و نسخة سوم هسـتي دانسـت. توضـيح آنكـه نسـخة اصـل        مي
  ويژه انسان است؛ فقراتي مانند: تعالي است و نسخة دوم آن، فعل حق به هستي، حق

 ق،1404مجلسـي،  » (أعـرف  كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكـي «
ورته  «)، 14(مؤمنون: »  أَحسنُ الْخالقينَفَتَبارك اهللاُ«)، 344ص لَـى صـع مكلينـي،  » خَلَقَ آد)

  )30(بقره: » هًْإِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَ هًْو إِذْ قالَ ربك للْمالئكَ«) و 134، ص1، ج1365
آفريدة حق است، آدم، خليفة خدا و خداگونه است  بر اين مدعا داللت دارد. هستي،
نى    هو اهللاُ« و هنر، آفريدة خليفة خداست، كه: سـالْح ماء الْأَسـ لَـه رو صـقُ الْبارِئُ الْمالْخال   

كيمزيزُ الْحالْع وه ضِ والْأَر و ماواتي السما ف لَه حبس24(حشر: » ي(  
آفريني يا بازنماياندن يك عين يا معنا به نحو كمال مطلـوب  باز«هنر عبارت است از 

هنر، پديدار كردن و نمايش يا خلق و ابداع است. هنر گاهي آفرينش ابتـدايي، گـاه   ». آن
بــازآفريني و گــاهي بازنمايانــدن وجــه حقيقــي يــك حقيقــت اســت. هنرمنــد، خــالق، 

خلق است، حقيقتي است آورنده و بازآفرين است؛ هرآنچه موضوع اين آفرينش و  پديده
كه كمال مطلوبي دارد. اگر آن آفريده در جهت كمال مطلوب، بازآفريني شد، هنرمندانـه  

تر بود،  است و اين بازآفريني، هر اندازه به كمال مطلوب و به حقيقت متعلّقِ هنر نزديك
  تر است. هنري

انـد، ايـن    خـورده شناختي و هنرمندي به هم پيونـد   راز اينكه زيبايي و هنر و زيبايي
تر باشد، دلپذيرتر و  االمري و مثالي خود نزديك است كه هر چيز، هر قدر به كمال نفس

سبب زيبايي، چيزي جـدا از كمـال نيسـت. پـس اگـر بـازآفريني        نمايد؛ بدين  زيباتر مي
چيزي به حد كمال يا در جهت كمال مطلوب آن بود، مماثل يا قريب به حقيقت هستي 

  آيد. و زيبا نيز به نظر مياو آفريده شده 

  ج) انواع هنر
هـاي مختلـف    توان ـ با اندكي تسامح ـ به اَشكال گوناگون و بر اسـاس منـاط     هنر را مي

  تقسيم كرد.
؛ برخي از اصوليان »صحيحي و اعمي«در اصول فقه، بحثي مطرح است تحت عنوان 

. بعضي ديگـر  گويند: اصطالحات عبادي فقط بايد به مصداق صحيح آن اطالق شود مي
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از اصوليان معتقدند اصطالحات شرعي، هم بر مصداق صحيح و هم بر مصـداق فاسـد   
را » صـالهًْ «تـوان عنـوان    ـ حتي اگر فاسد هم باشد ـ مـي  »ةصال«شود. مثالً به  اطالق مي

شـود. بـه    شامل مصداق صحيح و مصداق باطـل مـي  » حج«طور واژة  اطالق كرد؛ همين
گوينـد (ر.ك: بروجـردي،    مـي » ياعمـ «و به دستة دوم » يصحيح«طرفداران نظرية اول 

). در اينجا بايد در تعريف هنر از سر تسـامح اعمـي ورود كـرد؛ يعنـي     48ق، ص1415
انـد،   را هنر ناميـده   شده و انواعي از هنر كه ديگران آن را به هنر با تعريف پذيرفته» هنر«

  تعريف ما منحصر ندانند.اطالق كرد؛ چراكه ممكن است ديگران هنر را در مصاديق 
راستي مقسم و جنس مشترك و قدر جامعي براي اقسـام   البته مراد، اين نيست كه به

نامند و برخي ديگر بـا   و انواع هنري وجود دارد؛ زيرا برخي از اقسام را ديگران هنر مي
مح بندي را بايد بـا تسـا   هرحال اين نوع تقسيم اين اقسام به عنوان هنر مخالفت دارند. به

  ارائه دهيم.
    شود: هنر از دو جهت تقسيم مي

  ؛»ساختار و صورت«. از حيث 1
  ».جوهر و سيرت«. از حيث 2

  . هنر از حيث ساختار1

شود. در مقام تفـاوت   تقسيم مي» هنر صناعي«و » هنر فطري«هنر از نظر ساختاري به 
برخاسـته و  اوالً هنر فطري، هنري اسـت كـه از فطـرت    «ميان اين دو هنر بايد گفت: 

آيد. ثانياً، هنر  همساز با فطرت است؛ اما هنر صناعي، هنري است كه به تصنع پديد مي
نواز اسـت؛   انگيز و حس نواز است؛ اما هنر صناعي، تنها هوس انگيز و روح فطري، دل
كنندة حواس انسان است. ثالثاً، هنر فطري، اكتشافي است و هنـر صـناعي،    يعني ارضا
  ».اكتسابي

  از حيث جوهر . هنر2

  كنند.   تقسيم مي» هنر دنيوي«يا » هنر نفسي«و » هنر قدسي«از نظر جوهر نيز هنر را به 
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  . هنر قدسي1-2
  اند از: عبارت» هنر قدسي«برخي مشخصات 

  اول: هنر قدسي، شهود و اشراق و قرب است. 
  گنجد. دوم: هنر قدسي، افاضي است و جز در ظرف هنر فطري نمي

  پردازانه. حكمي است؛ نه خيالسوم: هنر قدسي، 
  شكار، نهادگر و نمودپرداز است. چهارم: هنر قدسي، حقيقت

خوردن به ماده و وفـاداري بـه     پنجم: هنر قدسي، تجديد عهد نخستين است؛ نه گره
  يافتن به وراي ماده است.  رو جوهر هنر قدسي، قرب الهي و ره هبوط؛ ازاين

   ششم: هنر قدسي، سلوك است؛ نه ركود.
  زدن ناسوت به ملكوت است. هفتم: هنر قدسي، گره 

  هشتم: هنر قدسي، شهود هستي از سر شيدايي است.
با اين اوصاف، هنر قدسي، سنتي نيست و اين اسـت معنـاي تعبيـر دقيـق و عميـق      

  ».هاست هنر دميدن روح تعهد در انسان«حضرت امام كه فرمود: 

  . هنر دنيوي2-2
  عبارت است از:برخي مشخصات هنر دنيوي 

رو  اول: هنر دنيوي، هنري است كه تنها از مطلع و منشأ شهوت برخاسته باشد؛ ازاين
  كند. اين هنر موجب التذاذ شهواني است و فقط حس و غريزه را اشباع مي

دوم: هنر دنيوي، نامشروع يا لغو است؛ اما عدل مشروع نيز دارد كه ديني يا باالتر از 
  آن قدسي است.

كر است هنر مذهبي و هنر ديني مصطلح و متعارف، هنري است كه موضوع شايان ذ
و متعلق آن، دينيات است و ممكن اسـت قربـي باشـد و ممكـن اسـت مقـرب نباشـد؛        

تواند راجع به دين فيلم بسازد، از ديـن و راجـع بـه ديـن       اينجاست كه يك فيلمساز مي
گذار هم نباشد. در ايـن حـال    ثيرسخن بگوييد؛ اما ـ اگر هنر او قربي و قدسي نبود ـ تأ  

باشـد؛ امـا    بسـيار قـوي   ممكن است فيلم از لحاظ صناعي و از حيث تكنيك در حدي
روح مخاطب از آن متأثر نشود؛ عاطفة او اثر بپذيرد؛ اما جانش هرگز؛ چراكه ايـن هنـر،   
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صرفاً ديني است؛ يعني به لحاظ موضوعش به دين منسوب اسـت؛ امـا قربـي نيسـت و     
رد؛ چراكه هنر قربي و قدسي روح دارد. بـراي هنـر قربـي ـ بـه لحـاظ فنـي و        روح ندا

شـنويد، در   اي بيان كنيد؛ اما وقتي ديده يـا مـي   منطقي ـ شايد نتوانيد تعريف و مشخصه 
  يابيد كه قربي است. مي

توان قرآن را  برخي از انواع هنر مذهبيِ صرف، ممكن است حتي نامشروع باشد. مي
توان هنرمندانه تالوت كرد؛ امـا   اي كه مشروع نباشد و مي گونه هنرمندانه تالوت كرد؛ به

تابـد،   گاه كه آواي تالوت از پنجره به كوچه مي به صورتي كه قدسي و قربي باشد و آن
  .امام سجادستند؛ مانند تالوت همه جذب شوند و درجا باي

اي از ديـوان او   تأمالتي دارد كه در حاشية نسـخه  حافظدر مورد  شهيد مطهري  عالمه
صورت خام و ناپرداخته منتشـر شـده اسـت     ها به  يادداشت كرده و متأسفانه اين يادداشت

، »كالبـد «و » روح«را به لحاظ  حافظايشان با جسارت تمام، اشعار  ).1359(ر.ك: مطهري، 
بندي و نيز به جهت ضـعف و قـوت    ، معنايي و تكنيكي دسته»صوري«و » جوهري«يعني 

بندي كرده است. از حيث جوهري، گروهي را مصب عشـق مجـازي دانسـته     صناعي طبقه
بندي بر حسب  اي ديگر را متعالي ناميده. اين طبقه كه هيچ ارتباطي با عرفان ندارند و دسته

ها، صناعات يكساني  ست؛ نه بر حسب صورت؛ زيرا در همة طبقهجوهر و سيرت اشعار ا
و » بـاده «و » جـام «هـاي   به استخدام درآمده است. واژگان همة شعرها حافظانه است؛ واژه

» سـودا «و » شيدايي«و » عشق«، »شاهد«و » رقيب«و » يار«، »ابرو«و » خال«و » چشم«، »مي«
كاررفتـه در اشـعار مربـوط بـه      صطالحات بـه و ... در همة اشعار تكرار شده و واژگان و ا

اند؛ اما در حـد اشـتراك لفظـي.     مشترك» عشق حقيقي«و اشعار مربوط به » عشق مجازي«
فهميد كه يك غزل، عرفاني و شهودي است؛ اما غزلـي   خوانيد، مي ها را مي شما وقتي غزل

ضعيف باشد ديگر مادي و مجازي. هر هنري اگر قدسي بود ـ هرچند كه از لحاظ تكنيك  
 گذارد. كند؛ اما هنر نفسي بر حس و عاطفه اثر مي ـ روح را متأثر مي

شد، بسيار ابتدايي بـود و فيلمسـازان    هايي كه اوايل انقالب ساخته مي بعضي از فيلم
اي بودند؛ اما از نظر هنري بسيار تأثيرگـذار بـود. امـروز     حرفهغيرآنها نيز ناكارآزموده و 

است. با ديدن دو فيلم  اثر شده  اند؛ اما آثار آفريدة آنان بس بي  دهدست ش آنها بسيار چيره
يابيـد كـه از آن فـيلم     از يك هنرمند كه صـفاي سـابق را از دسـت داده باشـد، در مـي     
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شويد و از اين فيلم هنري ممتاز و برجسـته كـه    تكنيك و ضعيف تا چه حد متأثر مي بي
به چه اندازه! البته فيلم امروز او، شـما را بـه   ها جايزه گرفته است   بارها نيز در جشنواره

انگيـزد؛ چـون    كند و بر نمي شويد؛ اما ايمان ايجاد نمي دارد و جلب آن مي مي شگفتي وا
كـه فـيلم سـاده و     كند؛ درحالي كند؛ اما جذب نمي جان در كالبد ندارد! شما را جلب مي

  ارد.خاصي د ةابتدايي ديروزي او هنوز هم براي همة اقشار جاذب
در مورد عاشورا و واقعة كربال، شعرهاي بسياري سـروده شـده؛ امـا بـه چـه علـت       

در ميان اشعار خود او و حتي اشعار همـة شـاعران،    محتشم كاشانيبند  مجموعة دوازده
تـر از   درخشد؟ اين شعر روح خاصـي دارد! از لحـاظ صـنايع شـعري، اشـعار قـوي       مي

گـذاري آن برخـوردار    يـك از نيـروي تـأثير    اند؛ اما هـيچ   بسيار سروده محتشمبند  دوازده
ر.ك: ( »علـي اي همـاي رحمـت   «شـعر   ).2ج ؛1387-1382 محتشم كاشـاني، ( اند نبوده

از شعرهاي متوسط اوست؛ اما چـه گـوهري در مـتن آن     شهريارمرحوم  )1377هريار، ش
اسـت! پـس هنـر قدسـي،     است كه بدين حد پذيرش يافته؟ جز اينكه اين قطعه قدسي 

كـه هنـر دينـي صـرف، هنـري       هنري است كه جوهر الهي و منشأ اشراقي دارد؛ درحالي
  گذار نيز نباشد. رو تأثير تواند قربي و ازهمين موضوعش ديني است و مي  است كه مثالً

  د) نسبت دين و هنر
يزند. دين برانگ هايي هست كه بسيار بحث  ها و نسبت مناسبت  ميان دين و هنر، مجموعه

حقيقي و هنر اشراقي و قربي كـه مصـداق حقيقـي و صـحيح هنـر نيـز همـين اسـت،         
  هاي بسياري با هم دارند، ازجمله: ها و همگونگي خويشاوندي

. هنر راستين و دين راستين، هر دو منشأ ماورايي و اشراقي دارند. هنر راسـتين آن  1
ز از همـان كـانون سرچشـمه    است كه با پل اشراق به كانون وحي وصل باشد. ديـن نيـ  

گيريم كه هنر، اگـر هنـر راسـتين باشـد، هرگـز       گرفته است و از اين همگوني نتيجه مي
  .)438، ص6، ج1365كليني، » ( إِنَّ اللَّه جميلٌ يحب الْجمال«ممنوع و محرم نيست؛ 

ر ايـران  هاي اخيـر د  . دين و هنر، هر دو حقيقي هستند؛ نه اعتباري. متأسفانه در سال2
شـدن    كنند كه موجب مخـدوش  ترهات و اباطيلي را به نام و دربارة دين و هنر مطرح مي
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اذهان شده است و جاي بحث بسيار دارد. نه دين، نوعي فولكلوريك و مجموعة اسـطوره  
ها و تجربة شخصي و ... است و نه هنـر، اعتبـاري و خيـالي اسـت.      ها، يا دريافت و سنت
به كانون وحي و آگاهي در هستي متصل است. هنر نيـز عبـارت از    شد دين كه گفته چنان

بازآفريني، بازنماياندن و بازگويي حقايقي كماهي است؛ پس موضـوع و متعلـق هنـر نيـز     
نيست و چون دين نيز تفسير هسـتي و    حقيقت است. بنابراين هنر، خيال و اعتبار و عاطفه
ت است، پس واقعيت دارد. حقيقت اين مجموعة تشريعيات و تحسينيات مبتني بر تكوينيا

  گونه كه هستند، هستند. دو آن  دو مقوله متأثر از برداشت ما نيست؛ بلكه آن
. هنر راستين و دين حقيقي هر دو از جنس نيازهـاي فطـري و روحـاني انسـان و     3

كنـد، هنـر    اند. هنري كه حـس و طبيعـت انسـاني را اشـباع مـي      سازگار با فطرت انسان
كنـد، هنـر فطـري و قدسـي      يوي و هنري كه روح و فطرت را سيراب مـي صناعي و دن

دهند؛ به همـين دليـل هـر     است. دين و هنرِ راستين، نيازهاي فطرت و روح را پاسخ مي
  اند. دو همزاد و همزيست انسان

بـودن هـر    گونگي ديگر دين و هنر در اين است كه به اقتضاي از جنس فطريات  هم
نخورده اسـت. هـر دو بـه لسـان فطـرت       هاي نيالوده و دست دو، مخاطبشان نيز فطرت

شـود،   كس كه فطرتش مسخ شده باشد، جذب دين و هنر نمـي   گويند، هر آن سخن مي
چشد، بايد عيب را در خويش جستجو كند  كه هنر را نمي فهمد و آن  كه دين را نمي  آن

  كه نقص در قابليت قابل است!
بـودن    شناسـند، دليـل فطـري    ت، نژاد و طبقه نمياينكه دين و هنر، زمان، مكان، ملي

طورمطلـق از ديـن و هنـر     شناسيم كه به آنهاست. ماقبل و مابعد تاريخ هيچ ملتي را نمي
هـاي   جدا افتاده باشد. اگر قومي از دين و هنر حقيقـي نيـز فاصـله بگيـرد، بـه مصـداق      

  يابد. دروغين آنها گرايش مي
  سيسم يك دين دروغين است:، ماركاقبال الهوريبه تعبير مرحوم 

 ناشــناسديــن آن پيغمبــر حــق
  

ــر مســاوات شــكم دارد اســاس    ب
  

  )م1982الهوري، قبال(ر.ك: ا
دين محرّف، دين بشرساخته، دين دروغين است، هنر دنيـوي، هنـر شـهوت و هنـر     
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جـاي اشـباع فطـرت، بـه اشـباع طبيعـت رضـا          خطا به كاذب است؛ انسان نيز گهگاه به
  كند. مي خوش دهد و دل مي

مـثالً در   ؛هاي هنري، دو گونه قضـاوت وجـود دارد   در لسان دين دربارة انواع مقوله
» ةلْجنَّمنْ قَالَ فينَا بيت شعرٍ بنَى اللَّه تَعالَى لَه بيتاً في ا« شود: مورد شعر از سويي گفته مي

  )597، ص14ق، ج1409حر عاملي، (
  سازد). اي در بهشت مي بيت شعر بسرايد، بيتي و خانه بيت] يك كس در شأن ما [اهل (هر

درون آدمي به چرك آكنده باشـد، بهتـر از آنكـه بـه     «از سوي ديگر نقل شده است: 
انگيزتـرين تعبيـر از شـعر اسـت. در      ) اين سـخن، نفـرت  470ص ،1385ينده، پا» (شعر

  گونه است. بدينهاي هنري ديگر نيز امر  خصوص هنر موسيقي، نقاشي، نمايش و مقوله
گـردد. شـعر    بنـدي جـوهري هنـر بـاز مـي      اين دوگانگي در قضاوت، به همان دسته

تواند فطري قدسي باشد و دوشادوش وحي به كانون حيات و هستي گره بخـورد و   مي
لَنا  «و  )404، ص7همان، ج» ( انّ من الشّعر لحكمهًْ«از آن الهام بگيرد، كه:  سـلْنا رسأَر لَقَد

يالْميزانَبِالْب و تابالْك مهعأَنْزَلْنا م و اگـر هنـر قدسـي بـود، از جـنس      25(حديد: » نات .(
شود و كـار ديـن را    فطرت است، جدا از دين نيست و هنري است كه موجب قرب مي

كند. اگر هنر قدسي نبود و دنيوي بود، دستماية آن، هوس است؛ پس ابراز هوسبازان  مي
  موجب گناه و معصيت خواهد بود. و ماية اشباع هوس و
مدار بازشناسي شود تـا هنـرِ    مدارِ متعهد بايد از هنر هنرورز شهوت هنرِ هنرمند شرع

محترمِ مشروع از هنر محرّم نامشروع تفكيك شـود. هنـر قدسـي، هنـر مشـروع و هنـر       
  راستين است، هنر هوس، هنر نامشروع و دروغين است.

هنر حقيقيِ فطري و هنر قدسي است؛ وظيفة او  همچنين وظيفة هنرمند حقيقي، كشف
هـاي بسـيار ـ     رغم نوسانات و فراز و نشـيب  كشف آن چيزي است كه پس از انقالب ـ به 

هاي گوناگون هنري به دست آمده و سپس گاهي از دست رفته است. در عرصة  در عرصه
نسـتند بـه آن   توا  سينما، حركتي پديد آمد و پس از مدتي افول كرد؛ چون عناصري كه مـي 

جريان تداوم ببخشند، متأسفانه به هر هـوس پنـاه بردنـد. خوشـبختانه در شـعر، نقاشـي،       
بخـش   هاي زالل ادامـه دارد؛ گرچـه رضـايت    نويسي هنوز جريان طراحي، طنزنگاره و طنز
ايم و همين كشف، موجـب   هاي هنري، خط خاصي را كشف كرده نيست. در برخي مقوله
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نگـاران، طراحـان، شـاعران،     تراشان و پيكـره  ه تعداد تنديسحركت صحيح آن شده. اگرچ
هـا   انـد؛ امـا درهرحـال، در ايـن عرصـه      انـدك  گران قدسـي و قربـي    پردازان و سينما قصه
  نمايد. خورد و افق در پيش رو روشن مي هاي اميدزا و نويدبخشي به چشم مي نشانه
اي،  دو به گونه يك از اين  . دين و هنر با يكديگر نسبت استخدام متقابل دارند. هر4

مثابـة محمـل و ابـزار نفـوذ       كنند. در طول تاريخ، دين، هنر را به ديگري را استخدام مي
استخدام كرده است. بخش چشمگيري از نفوذ دين در قلـوب مـردم، از اسـتخدام هنـر     

گيـرد. نمونـة بـارز ايـن      ها جاي مي گيرد. دين با ابزار هنر، در دل توسط دين نشئت مي
زمين و استخدام ادب و خـط بـراي    دعا، استخدام گستردة موسيقي در مسيحيت مغربا

تـوانيم بـا    زمين است. گاه كه با فرهنگ مسجد و زبان رسـمي ديـن نمـي    دين در مشرق
ويژه در ايران،  رويم. زبان فارسي به بسياري از مخاطبان سخن بگوييم، با ادبيات پيش مي

در خدمت دين بوده است. در ايران، از هزار سال پيش بـه   اي مثابة ابزار برنده همواره به
سبب ديندار، وامدار هنر   هاي مردم راه گشوده و بدين محمل هنر به دلسو، دين در  اين

نمود و نـوعي جانبـازي    زدن بسيار دشوار مي است. روزگاري كه دم از تشيع و علويت 
هاي علوي را مطـرح   و ارزش علي و آل عليشد، شاعر با زبان هنر، نام  قلمداد مي

بـه اسـالم و ايـران     ،كرد. البتـه اسـتخدام هنـر    بودن خود مباهات مي  نمود و به شيعه مي
هـا نيـز هنـر را فـراوان بـه خـدمت         واره اختصاص ندارد؛ يهوديت و مسـيحيت و ديـن  

اند. هنر نيز دين را به استخدام خود درآورده و مانـدگارترين شـاهكارهاي هنـري      گرفته
هـا،   شر در بستر دين خلق شده است. ماندگاري، فراگيري و محبوبيت هنر در گذر قرنب

هاي ديني است. بسياري از تابلوهاي نامي دنيا به اعتبار دين و اخـالق   در گرو درونمايه
اند. هنـر الئيـك مانـدگار نيسـت؛ چـون       هاي مردمان جاي گرفته و در دل  ماندگار شده

ها با فطرت مـردم ارتبـاط برقـرار كنـد؛ بنـابراين       همة نسلتواند در همة عصرها و  نمي
شود؛ اما هنري كه با درونمايه و گوهر ديـن آميختـه اسـت،     خورده و فراموش مي واپس

دين را به استخدام خود درآورده، با فطـرت انسـان پيونـد دوچنـدان برقـرار كـرده، بـا        
شـود.   و مانـدگار مـي   خـورد  كننـد، گـره مـي    باورهاي عميقي كه مردم با آن زندگي مي

اي از دين دارند. اگر ديـن   ها و كارهاي عظيم هنري، در خود، آميزه  ترين مجموعه بزرگ
  ماند. شد و جاويد نمي نبود، هنر شكوفا نمي
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كننـدة خطـر هنـر     ساز و تصحيح حكم ،. نسبت ديگر دين و هنر، اين است كه دين5
گيـرد.   ر، موضوع حكم دين قرار ميكند و هن است. دين به مثابة ميزان و ضابط عمل مي

دين، حكم است و هنر، متعلق حكم. برخي اديان مانند اسالم، هم حكم الزامـي دارنـد،   
هـا   واره هم حكم ارزشي و احساني؛ امـا برخـي ديگـر ماننـد مسـيحيت و بعضـي ديـن       

  كند. كوشند با احكام اخالقي و احساني به دين جهت بدهند كه البته كفايت نمي مي
خـوري نشـده    انه در حوزة احكام بازدارنده و وادارندة هنري اسالم نيز كار درمتأسف

است. اهل فقه و فكر و فلسفه كه بايد احكـام معرفتـي و ايـدئولوژيكي صـادر كننـد و      
گوينـد: از مـن مسـئله     اند. شماري از فقهـا مـي   اي نكرده گذار باشند، كار شايسته ضابطه

هنر موسيقي و نمايش و نقاشي و ... از مـن نپرسـند،   بپرسيد تا پاسخ بدهم؛ تا در مورد 
بـراي گفـتن دارد، اظهـار نظـر     گويم. يعني اگر فقيهي دربارة هنر حرفي نيـز   چيزي نمي

كند. چگونه ممكن است ديني در جامعه حكـم كنـد؛ امـا از هنـر سـخن نگويـد و        نمي
و  ت امـام حضـر تكليف هنر را روشن نكند؟ پس از انقالب جز سلسله بياناتي كـه از  

وبيش در حد زمان در مقولـة هنـر بـا ديـدگاه جـامع فقهـي        ـ كه كم  رهبري مقام معظم
اي در حوزة هنـر   شناسانه بحث علمي، كاربردي و موضوعـ اند   فكري اعالم نظر فرموده

نداريم. برخي اظهارات شاذگرايانه و تبليغاتي نيز از سـوي برخـي صـورت گرفتـه كـه      
  ارزش علمي ندارد.

توان بـه نقـش ديـن در انگيـزش آدمـي در       هاي ديگر ميان دين و هنر مي نسبت. از 6
هـايي از هنـر بـر     گونـه  پيدايي و پويايي و كمال هنر اشاره كرد. با بررسي در تاريخ هنر به

 *وارة بشرساخته هاي دين خوريم كه ميان ما مسلمانان و ديگر اديان توحيدي يا مسلك مي
ر ديني يا هنر آييني ناميد، چون اينها از رهگذر آداب دينـي و  رايج است كه بايد آنها را هن

  اند. هاي مسلكي پديد آمده، قداست يافته و رواج و رونق و كمال يافته آيين
ها و آوازهاي خـاص اسـت و در    ها، حركت اي رقص همراه با حالت سماع كه گونه

دسـت اسـت.    ازايـن گوييم در استخدام وحـدانيت ـ    استخدام شرقانيت قرار دارد ـ نمي 
  اند. سرايي، تالوت، روايت و مانند آن نيز از همين نوع انواعي همچون تعزيه، داستان

                                                      
 هاي اشراقي داشته باشند؛ اما ريشة وحداني آنها اثبات نشده است. مثل بوديسم و هندوئيسم كه شايد ريشه *
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توان در باب نسبت دين و هنر ذكر كرد، آن اسـت كـه ديـن،     . نكتة ديگري كه مي7
آنكه به غـرض اولـي در صـدد آمـوزش هنـر باشـد، ظرايـف و صـنايع بسـياري را           بي
آموخته و سبب پيدايش يا كمال هنر شده است. متـون دينـي،    طوراستطرادي به انسان به
هـاي   ويژه قرآن، انواع هنر و صنايع، همچون شعر، قصه، نمايشنامه، نثر مسجع و قالب به

ادبي ديگر را در حد اعالي آن اعمال كرده و از اين رهگذر، صنايع برين و كمـال ايـن   
هـاي فراوانـي بيـان     در قرآن داستان بخش هنرمندان است. هنرها را آموزش داده كه الهام

،  دقت در آنها ملحوظ شده است. ميـان ايـن داسـتان    شده و نكات فني قصه و نمايش به
ترين آنهاست. اين سوره، داستان  ناميده شده جامع *»القصص احسن«كه  يوسفقصة 

نويسي مدرن امروز،  را در بيست پرده با رعايت تمام نكات نمايشنامه يوسف حضرت
  ازگو كرده است.ب

توانـد   ماند؛ هر كس مـي  اند كه قرآن به بوستان مي در مورد ابعاد و زواياي قرآن گفته
توانـد از   دسـت آورد. عكـاس مـي     اي به آن وارد شود و بهرة خاص خود را به از زاويه
هاي آن عطر بسازد، داروسـاز از   اندازهاي آن عكس بگيرد، عطرساز از عصارة گل چشم
شناسانه كند و ... هر كس با هـر   شناس مطالعة گياه اهان آن دارو بسازد، گياهها و گي برگ

  هاي پرگهر بيرون خواهد آمد. ديدگاهي به اقيانوس قرآن وارد شود، با دست
هاي نو لبريز اسـت. در توصـيف بهشـت، زيبـاترين      هاي بكر و طرح قرآن از حرف

انگيزتـرين   دهـد. حتـي دل   يپـردازي را ارائـه مـ    الگوي معماري، شهرسـازي و بوسـتان  
شود كه حتي بـه ذهـن    آموزد و مبدع هنرها و ظرايفي مي سازي را مي هاي چيدمان نمونه

خورد. با بررسي  كرده است، همين قابليت در احاديث نيز به چشم مي انسان خطور نمي
                                                      

نَحنُ نَقُص علَيك أَحسنَ الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك «است،  آمده نيز يوسف سورة خود در »القصص احسن« تعبير *
فرماينـد:   مـي  در تفسـير الميـزان   عالمـه طباطبـايي   ).3(يوسـف:   »بله لَمـنَ الْغـافلينَ  هذَا الْقُرْآنَ و إِنْ كُنْت منْ قَ

 معنـاي  بـه  و مصـدر  مـذكور،  كلمة كه باشند گفته بعضي بسا چه و است حديث و قصه بهترين القصص، احسن«
 باشـد، ) داسـتان  خود( مصدر اسم معناي به اگر چه است؛ صحيح باشد، هر كدام و است) سرايي قصه( اقتصاص
 را سـبحان  خـداي  واليـت  و نمـوده  حكايـت  را او توحيد اخالص زيرا است؛ داستان بهترين يوسف داستان
 يوسـف  قصة سراييدن هم باز باشد،) سرايي قصه( مصدر معناي به  اگر و سازد ... مي مجسم اش بنده به نسبت

 كـه  كـرده  بيـان  طـوري  است، عاشقانه اي قصه بااينكه زيرا است؛ سراييدن بهترين سروده، قرآن كه طريق آن به
 ).102، ص11ج تا]، بي[يي، طباطبا» (بسرايد آن از تر پوشيده و تر عفيف را داستاني چنين كسي نيست ممكن
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داستان معراج، خواهيد ديد كه اين داستان، يـك نمايشـگاه عظـيم علـوي و عرفـاني و      
است. داستان معراج ـ از آغاز عروج از مسجداالقصي تا پايان ـ بـه مثابـة يـك       شرقاني

مفاهيم معراج  را در حدي كه مردم قادر بـه   6رسول خدادورة عظيم آموزشي است. 
گمان بسياري از مسـائل را كـه از درك مـردم     اند، بيان كرده و بي درك و تحمل آن بوده

  فراتر است، بازگو نفرموده است.
در دانشگاه تهران بحثي دربارة هنر نمايش در قرآن مطرح شد، برخي استادان  زماني

فن نمايش گفتند: ما از اين همه سخن كه قرآن دربارة هنر قصه و نمايش و نكات فنـي  
و ادبي در اين زمينه دارد، به شگفتي آمديم و از اينكه با وجود اين سرماية عظـيم، چـرا   

انـد بسـيار اظهـار تأسـف كردنـد و گفتنـد:        ي آوردهنويسي غربـي رو  نمايش و قصه  به
  ».ايم شده "كرد آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي"مصداق «

  گيري نتيجه
شناسـانة در   هاي هستي ي از مجموعة گزاره ا واره دستگاه نظام«دين عبارت است از: اول: 

ا و شـايدها و  هاي دربردارندة بايـدها و نبايـده   باب جهان و انسان و نيز مجموعة آموزه
نشايدهاي مبتني بر آن، كه براي تكامل و تأمين سعادت ابدي بشر از سوي آفريـدگار و  

  ».پروردگار عالم تنزيل و تنفيذ شده است
  دوم: هنر، بازآفريني يا بازنماياندن يك عين يا معني به نحو كمال مطلوب آن است.

  حيث جوهر؛ از حيث ساختار و از  شود: سوم: هنر از دو جهت تقسيم مي
  شود. تقسيم مي» هنر صناعي«و » هنر فطري«هنر به » ساختار و صورت«چهارم: از حيث 
  شود. تقسيم مي» هنر نفسي«و » هنر قدسي«هنر به » جوهر و سيرت«پنجم: از حيث 

  در خصوص ربط و نسبت دين و هنر بايد گفت:
 رند.  هنر راستين و دين راستين، هر دو منشأ ماورايي و اشراقي دا. 1

 دين و هنر، هر دو حقيقي هستند؛ نه اعتباري. . 2

 اند. هنر راستين و دين حقيقي، هر دو از جنس نيازهاي فطري انسان. 3

 دين و هنر با يكديگر نسبت استخدام متقابل دارند. . 4
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 كنندة خطر هنر است.  ساز و تصحيح كند و حكم . دين به مثابة ميزان و ضابط عمل مي5

 نگيزش آدمي در پيدايي و پويايي و كمال هنر تأثير بسزايي دارد.دين در ا .6

آنكه به غرض اولي در صدد آموزش هنر باشد ـ ظرايف و صنايع بسـياري    دين ـ بي 
  طوراستطرادي به انسان آموخته و سبب پيدايش يا كمال هنر شده است. را به

    



 

 
 

  

يماه
 ت

آن 
ت 

سبا
 منا

ت و
نسب

 و 
هنر

 با
و د

ت 
طر

ف
  ني

19 

  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم *
  م.1982پاكستان،  آكادمي اقبال:  : اشتراك و ملوكيت؛ الهورجاويدنامهمحمد؛  الهوري، . اقبال1
  ق.1415، قم: نشر تفكر، 1؛ جاالصول يةنها. بروجردي، سيد حسين؛ 2
يـان؛ قـم:   محسـن غرو  ةبـا مقدمـ   يرزايي،م اكبر يعل ةترجم ؛الفصاحه نهج؛ ابوالقاسم ينده،پا. 3

  .1385چاف، 
  . ق ،1409 البيت آل؛ قم: هلشيعا وسائل ؛الحسن نمحمدب، حر عاملي. 4
؛ تهـران: سـازمان انتشـارات پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشـة       فلسفة ديناكبر؛  . رشاد، علي5

  .1383اسالمي، 
  .1377نگاه،  زرين،: ؛ تهرانشهريار ديوانمحمدحسين؛  . شهريار،6
ي موسـو  يد محمـدباقر سـ  ةترجمـ  ؛يرالقرآنتفسـ  يف يزانالممحمدحسـين؛   يدس يي،طباطبا. 7

  تا]. ، [بيقم: دارالفكرهمداني؛ 
  .1365، سالمية، تهران: دارالكتب اال1؛ جكافييعقوب؛  بن . كليني، محمد8
  .ق1404الوفاء،  سسة، بيروت: مؤ84؛ جبحاراالنوار. مجلسي، محمدباقر؛ 9

 حواشـي  و تصـحيح  بـه  رسائل؛ و كاشاني محتشم كلياتاحمـد؛   بن علي ،كاشاني . محتشم10
 سـازمان : ، تهران2؛ ج)شعر كارشناسي( ادبي هاي آفرينش مركز كاشاني،زير نظر فيضي مصطفي
 .1382 -1378هنري،  حوزة اسالمي، تبليغات

  .1359؛ تهران: صدرا، تماشاگه راز. مطهري، مرتضي؛ 11




