
  تحلیل امکان تقرّب هنر به مفاهیم دینی

  1سیدمحمدحسین نواب
 

  هیدچک
توان نسبت هنر بـا دیـن را تعریـف کـرد و هنـر را بـه دو دسـته                می) فرم(با مالك صورت  

  .بندي کرد هنرهاي مقرّب و هنرهاي مبعد تقسیم
آورنـد    هایی هستند که امکان تقرب هنر به مفاهیم دینی را فراهم می           هنرهاي مقرّب هنر  

پردازند و با کمک نمادها موضوع اثر را به نمـایش   با این ویژگی که چندان به جزئیات نمی    
بلکه با کمک اوست کـه اثـر   ؛ انسانی منفعل نیست، مخاطب در این دست هنرها   . گذارند  می

، کننـد و بـه واسـطه نمـاد          یشتر از نماد استفاده می    هنرهاي اسالمی ب  . شود هنري تکمیل می  
به همین ؛ کنند کنند و آسیبی به مفهوم دینی اثر وارد نمی         منظور خود را به مخاطب منتقل می      

  . تواند مفاهیم دینی به با حفظ چارچوب آن به مخاطب منتقل کند دلیل هنر مقرّب می
همه جزئیات را به تصویر بکشند و       کنند    هنرهایی هستند که تالش می    ،  اما هنرهاي مبعد  

تالش براي نمایش جزئیـات در امـور         که در حالی . گذارند  اي را فرو نمی     ترین نکته  کوچک
تصویر همراه با جزئیات امـر     ،  سو اصرار دارد   زیرا از یک  ؛  آمیز نیست  موفّقیت،  غیرمحسوس

در . نداردغیرمحسوس را نمایش دهد از سوي دیگر تصویري از امر غیرمحسوس نزد خود           
روشن است کـه  . دهد شده و جعلی از امور غیرمحسوس دینی ارائه می     نتیجه تصویر تحریف  
  . توانند واسط میان مخاطب و پیام دینی باشند این دست هنرها نمی

، هنـر مقـرّب   ،  هنر سمبولیک ،  سینماي دینی ،  هنر دینی ،  انتقال مفاهیم دینی   :ها کلید واژه 
  هنر مبعد

                                                                    
1. Mh.navvab@urd.ac.ir  

  ادیان و مذاهب اسالمیعضو هیأت علمی دانشگاه

  24/1/93: تاریخ دریافت
 30/4/93: تاریخ پذیرش
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  مقدمه
آیـا  «به دنبال این است که با روش عقالنی فلسفی پاسخ این پرسش را بیابد کـه         این مقاله   

آیـا  «هاي دیگري چون      و برابر پرسش   »تواند زبانی براي انتقال مفاهیم دینی باشد؟        هنر می 
آیا به خدمت گرفتن هنـر از ارزش  » «تواند به دنبال غایتی خارج از خودش باشد؟         هنر می 

اي طـرح شـده اسـت کـه کمتـرین             البته سئوال هم بـه گونـه       .ساکت است » کاهد؟  هنر نمی 
  . اصطکاك را با سئواالت باال داشته باشد

کنـد و سـپس در کـسوت          هنر معقول از بستر خیال عبـور مـی        ،  در نظر فالسفه اسالمی   
 هـاي هنـر   ایشان یکی از تفاوت. گیرد آید و جامه حسی و مادي به خود می محسوس درمی 

  : فرماید باره می در این اهللا جوادي آملی حضرت آیت. دانند آن می  پیامغیرمادي و مادي را
گاه پیامی از عالم عقل و غیب ندارد و هرگز هدفی  هیچ] هنر مادي[

اوج عروج یک انـسان از دیـدگاه   . جز وهم و خیال نخواهد داشت     
قلمرو پرواز  ...هنر مادي همانا مثال متّصل و وهم به هم آمیخته است

ولـی  . مدار محدود وهـم اسـت   و دي همانا منطقه بسته خیالهنر ما 
گانـه طبیعـت و مثـال و عقـل را ثابـت            مکتب االهی که عوالم سـه     

هاي گوناگون را که هـاتف عقـل و منـادي غیـب از               پیام ...کند  می
بـه قلمـرو   ، هاي نوري و ظلمانی دریافت کرده اسـت         وراي حجاب 

حله وهـم و خیـال تنـزّل        از آن پایگاه به مر    ،  مثال منفصل درآورده  
  1.نازل کند، سپس به منصه حس و صحنه صورت، داده

بنابراین قبول کردیم که اگر هنري بخواهد زبان دین باشد باید محتوا و پیام خـود را از                   
پرسش ،  پس از این پاسخ   . عالم عقل بگیرد و هنرمند ملزم است پیام را از عالم عقل بگیرد            

ري تاب و توان این امر را دارد و آیا نباید سازگاري بـین    آیا هر هن  . شود  دیگري مطرح می  

                                                                    
 .اهللا به مناسبت شهادت سید مرتضی آوینی اهللا جوادي آملی حفظه پیام حضرت آیت. 1
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 2هـا   و محتوا حاکم باشد؟ قدر مسلّم این است که برخی از هنرها و برخی از سبک      1صورت
  . هاي عالم عقل را ندارد تاب و توان انتقال پیام

اند  که تالش داشته یابیم که برخی آثار هنري با این        با جستجویی کوتاه در تاریخ هنر می      
بلکه به دین نیز ، اند اما نه تنها این کارکرد را نداشته  ،  زبانی براي این دست امور دینی باشند      

. اند بودن آن را زیر سئوال برده قداست و آسمانی ،  کردن دین  آثاري که با مادي   . اند  ضربه زده 
 نهایـت  در، دلیل عـدم شـناخت کـافی    اما به،  اند  هنرمندانی که قصد خدمت به دین را داشته       

بایـد    زبان دینعنوان  بهدر هنر. اثر مطلوبی نداشته است، فعالیت هنري ایشان براي متدینین
هاي صـورت اجـازه نـدارد         قالب و محدودیت  . همسانی میان صورت و محتوا رعایت شود      

  . خللی به محتواي دینی وارد سازد
دمت تبلیـغ   دین تبشیري همیشه تـالش داشـته اسـت هنـر را بـه خـ        عنوان   به مسیحیت

کلیسا همیشه بهترین هنرمندان را به خدمت ، در طول تاریخ هنر غرب . گیردکار     به مسیحیت
تـرین   عنوان برجسته  آنژ به  هاي هنري میکل    از مشاوره ،  پاپ در پانصدسال قبل   . گرفته است 

اي همـین کلیـسا بـه         بینـیم کـه در دوره       اما می . کرده است   هنرمند دوره خودش استفاده می    
، کلیـساي شـرق   ،  شکنی در دوره معروف به شمایل    . نگاري پرداخته است   ت با شمایل  مخالف

ارباب کلیسا در این دوره معتقد بودند که شمایل نـه تنهـا تبلیغـی          . کند  شمایل را تحریم می   
بـرد و صـاحب       بلکه قداست آسمانی صاحب شمایل را از بـین مـی          ،  براي مسیحیت نیست  

خطـر  «، نگـاري  ایشان معتقد بودند که در شـمایل . کند میشمایل را به انسانی زمینی تبدیل     
ابتال به بدعت ماهیت تک جوهري مسیح و اخالط میان ماهیـت االهـی و انـسانی مـسیح                    

  )182ص، 1388، نصري(».وجود دارد
اند که به جاي  اي خلق شده آثار هنري؛ دقیقاً همین اتّفاق در عالم اسالمی رخ داده است     

هـاي   نقاشـی ، 3در دوره پس از رضا عباسی. اند انت به دین شده   مرتکب خی ،  خدمت به دین  
                                                                    

1. Form  
2. Genre  

 . نقاش سرشناس دوره صفویه3.
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هایی عـادي     هایی که معصومین را به انسان       نقاشی. وجود آمد   در محدوده دین به    1فیگوریتیو
این اتّفاق در سینما بیش از هر هنـر دیگـري رخ   . ها را از بین برد     و قداست آن   2تبدیل کرد 

که کامالً زمینی است و براي بسیاري اصـالً مطبـوع   دهد   فضایی از بهشت نشان می    . دهد  می
  . شود بهشت کارکرد خود را در ذهن مخاطب از دست بدهد نیست و باعث می

اي  هاي هنـر بـه گونـه    شود الزمه ذاتی برخی از شاخه       طور اجمال واضح می    بنابراین به 
 بـه  کننـد و مفهـومی زمینـی از موضـوع خـود      زدایی مـی  قداست، است که از موضوع خود    

کننـده   توان توقّع داشت که منتقل بنابراین از این دسته از هنرها نمی   . دهد  مخاطب تحویل می  
کنند  اما از طرف دیگر برخی از هنرها قداست موضوع خود را حفظ می . معارف دینی باشند  

و دخل و تصرّفی در موضوع خود ندارند و واضح است کـه تنهـا از ایـن دسـته از هنرهـا                  
من هنرهاي دسته اول را هنرهاي مبعد و        . ر انتقال مفاهیم دینی را داشته باشیم      توان انتظا   می

  3.نامم هنرهاي دسته دوم را هنرهاي مقرّب می

  هنرهاي مقرِّب
کننـد و کمتـر بـه      استفاده می 4هنرهایی است که بیشتر از نمادها     ،  منظور از این دست هنرها    

موضـوع  ،  دهند که در آزادي کامل      جازه می در نتیجه به ذهن مخاطب ا     . پردازند  جزئیات می 
                                                                    

معنـاي ایـن   . داران خصوصاً انسان، به طریقـی درآن بازنمـایی شـده باشـند     هایی که اشیاء یا جان    نقاشی. 1
  )148، ص1383پاکباز، (.است» انتزاعی«اد اصطالح تقریباً متض

ها نیـز     هاي آسمانی نیستند؛ بلکه به نص صریح قرآن، آن          در سنّت اسالمی، حضرات معصومین شخصیت     . 2
اما در مسیحیت، . ها همیشه محفوظ بوده است  هاي انسانی، اما قداست آن      هایی هستند از جنس انسان      انسان

بحـث مـا در اینجـا    . میان آسمانی بودن و قداست تفاوت وجـود دارد     بنابراین  . مسیح انسانی آسمانی است   
  .بودن نیست؛ بلکه موضوع بحث قداست است حول آسمانی یا زمینی

اند؛ اما چون در ادامه قصد دارم به موضـوعاتی بپـردازم کـه             گرایان قبالً چنین تقسیماتی انجام داده      سنّت. 3
کـنم و اصـطالحاتی       گرایان استفاده نمـی    بندي سنّت  ت و دسته  گرایان است، از اصطالحا    متفاوت با نظر سنّت   

  .برم نمیکار   بهچون هنر مقدس، هنر قدسی، هنرهاي کارکردي، هنرهاي نمادگرا را
اصـول و  (ك بورکهـارت، تیتـوس، هنـر مقـدس     .ر. هاي اساسی وجـود دارد      میان نشانه و نماد، تفاوت    . 4

  .روش، ترجمه جالل ستّاري، انتشارات س)ها روش
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این دست هنرها بـه توصـیفات و تـصویرهاي کلّـی بـسنده      . اثر را در ذهن خود تصور کند    
گذارد در نتیجه مخاطب اثر هنـري کـه انـسانی             کند و جزئیات را به ذهن مخاطب وامی         می

نـد و در ذهـن   ک  انسانی مقدس و یا بهشتی آسمانی را در ذهن خود ترسیم می           ،  متدین است 
  . کند خود قداست موضوع اثر هنري را حفظ می

شود کـامالً ایـن امـر     اي که در آثار اسالمی دیده می ها و خطوط منحنی   مثالً در اسلیمی  
ذهنیتی از فضاي درختان بهـشتی را در اختیـار        ،  ها و خطوط    این منحنی . رعایت شده است  
د با توجه به همه اطالعات بیرونی دهد و این مخاطب است که در ذهن خو مخاطب قرار می 

رو  در خط و خطاطی نیـز بـا همـین امـر روبـه     . سازد بهشتی مطبوع براي خودش می ،  خود
خوانـده  » هنـر اسـالمی   «توان گفت در هنرهایی که امروزه بـه نـام             طور کلّی می   به. هستیم

 فکر کردن به اجازه، این دست هنرها به مثابه متونی باز . این امر رعایت شده است    ،  شود  می
زدایی از سـوژه خـود نـدارد در نتیجـه      کردن و قداست دهد و اصراري بر زمینی مخاطب می 

  . را منتقل کند اي معارف دینی  رسانهعنوان  بهتواند می
اصـول و کلّیـاتی را بـه        . پـردازد   قرآن نیز همین رویکرد را دارد و کمتر به جزئیات می          

دهـد کـه جزئیـات را خـود           ر مخاطب اجازه می   کندو پس از آن به تصو       مخاطب منتقل می  
یـک   قرآن در توصیف هیچ. توان در توصیف پیامبران دید این روش را می. بندي کند  صورت

حتّی گزارشی که قرآن از داسـتان حـضرت   . کند  از پیامبران به صفات ظاهري او اشاره نمی       
 از مکـان و زمـان       جزئیـاتی ،  در این گزارش  . گزارشی در حد کلّیات است    ،  دهد  یوسف می 

کند کـه ایـن     و حتّی مشخّص نمی  1کند  ترین حالت توصیف می     قرآن داور را در کلّی    . نداریم
  . جوان بوده است یا پیرمردي جاافتاده؛ کودك بوده است، داور

ما توصیفات کلّـی از     . شود  گونه رفتار می   در توصیف وعده و وعیدهاي االهی نیز همین       
همین باعث شده است کـه بهـشت   . شناسیم  را در حد کلّیات می     و نعیم االهی     2بهشت داریم 

                                                                    
 26: یوسف. 1

امـا  ... هـا و   آیاتی از قرآن گاهی جزئیاتی را بیان کرده است؛ مانند چشمه کوثر، انهار عسل مـصفا، بـاغ     . 2
 

9 
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حجابی که بر روي جزئیات بهشت کشیده شـده         . ها آرزویی بزرگ باشد     همیشه براي انسان  
در سـوي مقابـل نیـز تـصویر     . کنـد  ولعی براي دستیابی به بهشت در انسان ایجاد می      ،  است
جزئیاتی که درباره جهـنّم     .  بهشت است  بسیار محدودتر از  ،  شود  اي که از جهنّم داده می       کلّی

دهـد تـا بـا     بلکه مقدماتی را به ذهن می؛ دهد  تصویر کامالً شفّافی به انسان نمی     ،  آمده است 
اگـر خداونـد   . جهـنّم را تـصور کنـد     ،  توجه به صفات دیگر خداوند چون قدرت و قهاریت        

ه  ، کرد یان میهرقدر هم که جزئیات را ب    ،  پرداخت  طور جزئی به توصیف جهنّم می      به با توجـ
به محدودیت ادبیات و کلمات در نهایت یک جهنّم محـدود بـه صـفات مشخّـصی معرّفـی                  

اي چنـدان دهـشتناك    براي عده، شد و ممکن بود این جهنّمِ با صفات محدود و مشخّص          می
ي برا، اما جهنّمی که در قرآن آمده. ها را از کارهاي زشت بر حذر دارد       آمد تا بتواند آن     نمی

  . کارکرد مضاعفی دارد، هر کسی دهشتناك است و این نحو ادبیات در امور مادي
شدن به هنر فیگوریتیو کـه در هنـر    توان گفت این اشاره به کلّیات و پرهیز از نزدیک   می

ه بـه ایـن   . از قرآن الهام گرفته شده باشد  ،  شود  اسالمی دیده می   کـه هنرمنـدان هنـر     با توجـ
  ن بوده ها شخصیت نامه تاسالمی به گواهی فتوبعیـد نیـست قـرآن را الگـوي     ، اند هایی متدی

 بنابراین پرهیز از پرداختن به جزئیات در هنر اسالمی و تسلیم   1.هنري خود قرار داده باشند    
                                                                                                                                                               

شـاید بتـوان گفـت ایـن     . توانند تصویر جزئی نمایشی براي قاري قرآن فـراهم کنـد           ها نمی  کدام از این   هیچ
هایی کـه دربـاره     پرسش. یل کلّی از بهشت ترسیم کنند     توانند شما   جزئیاتی که در حکم کلّی هستند، تنها می       

که آیا بهشت اآلن وجـود       این. مکان بهشت در قرآن مشخّص نشده است      . بهشت است، مؤید همین ادعاست    
این امر ادبـی بـه زیبـاترین    . دارد یا بعدها به وجود خواهد آمد، از مباحث علمی میان فالسفه و عرفا است    

  .دشو نحو در قرآن دیده می
مـثالً  . زننـد  هاي بسیاري مـی  دانند و مثال گرایان آثار هنر اسالمی را بر گرفته از آیات و روایت می         سنّت. 1

» ...اهللا نـور الـسموات و االرض   «هاي داخل مساجد بر اساس کلمه مـشکات در آیـه     معتقدند شکل چراغ  
هرکدام آیـه یـا روایتـی    ... آب و براي چهارباغ، گنبد، حوض    . چنین شکلی به خود گرفته است     ) 35: نور(

شاید برخـی  )55، ص1389نصر، )(72، ص 1376الدینی،   تاج)(228و227، صص 1383رحمتی،  (. آورند  می
اما این سخن که قرآن الگـوي مـسلمانان   . ها مشکل باشد ها چندان قابل قبول نباشد و اثبات آن      از این مثال  

  . ستدر خلق اثر هنري بوده، به طور کلی سخن مقبولی ا
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  . اي از قرآن نشأت گرفته است نشدن به هنر فیگوریتیو تا اندازه
ه هنرهایی چون مینیاتور ایرانی البته شاید اشکال شود که هنر اسالمی لفظ عامی است ک  

توان گفت که این دقیقه در مینیاتور ایرانی نیز لحاظ شـده     در پاسخ می  . گیرد  را نیز دربر می   
 شاید نقاشـی غربـی جـزء        1.هاي بسیاري با نقاشی غربی دارد       مینیاتور ایرانی تفاوت  . است

د  کند و به تعریف من      زدایی می  هنرهایی باشد که از موضوع خود قداست       جزء هنرهاي مبعـ 
مینیـاتور ایرانـی هرگـز بـه دنبـال تـصویرگري            . گونه نیست  ولی مینیاتور ایرانی این   . باشد

اي از صـورت   تنهـا نـشانه  ، شـوند  هایی که در مینیاتور کـشیده مـی    صورت. جزئیات نیست 
هاي  اگر به چهره. هاي داستان نیستند   گر صورت واقعی شخصیت     انسانی هستند و هرگز بیان    

ها یکـسان هـستند و تفـاوت     توان دید اغلب چهره  می،  ود در این مینیاتورها دقّت شود     موج
  . چندانی با هم ندارند

. گاه وارد مینیاتور ایرانی نشد و عمق پیدا نکرد تا در حدنماد باقی بمانـد         هیچ 2بعد سوم 
ـ                    نبود بعد سوم به مخاطب می      در  3.نگوید ایـن اثـر را تنهـا در حـد نمـاد واقعیـت فهـم ک

هـا   مینیاتورهایی که رنگ و بوي دینی دارد و صورت یکـی از حـضرات معـصومین در آن              
زدایـی   اي از نور سر حضرت را احاطه کرده است تـا هـم تقـدس                معموالً هاله ،  کشیده شده 

                                                                    
آرایـی بـوده    شده است و بخشی از هنر کتـاب  مینیاتور در زمان خودش به چشم یک هنر مجزّا دیده نمی   . 1

  )17، ص1378باي،  کن(.است
هاي ایرانی تنها داراي دو بعـد طـول و عـرض     معموالً نقاشی. شود در مینیاتور ایرانی کمتر عمق دیده می  . 2

 پـس از ایـن دوره کـه     )121، ص 1378بـاي،    کن(.عد سوم را ندارند   شاه، ب  بودند و تا پیش از دوره فتحعلی      
گیرنـد، بعـد سـوم یعنـی عمـق وارد       کنند و تحت تاثیر آثار اروپایی قرار می نقاشان ایرانی به اروپا سفر می     

مینیاتور . دهد هاي اروپایی، ارزش خود را از دست می نقاشی ایرانی پس از نفوذ شیوه. شود نقاشی ایرانی می
 به اوج خود رسـید و پـس از آن آرام آرام بـه    - دوره تیموریان و اوایل دوره صفویه      -یرانی در قرن نهم     ا

  .دوران افول خود نزدیک شد
توانیـد ضـلع پـشتی سـاختمان را کـه در       اي است که براي نمونه شما می اندازه دوري از واقعیت گاهی به  . 3

رو است اما دیوارهاي کناري که قابل دیـدن   د نقاش از روبه   زاویه دی . حالت عادي قابل رؤیت نیست، ببینید     
براي نمونه تابلوي خسرو و شـیرین از خمـسه نظـامی، مکتـب ترکمانـان،      . کشد نیستند را نیز به تصویر می 

  )75، ص1378باي،  کن(.تبریز، اواخر قرن نهم هجري
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نشود و مجبور نشود صورت حضرت را بکشد و هم تمایز ایشان بـا بقیـه افـراد مـشخّص                     
صـورت  ؛ ترین شـاهکارهاي مینیـاتور اسـالمی اسـت         کی از مهم   که ی  1نامه در معراج . باشد

صورت تیپیکالِ صورت انسانی کشیده شده است  ولی کامالً به، رچه نقاشی شده گ 9پیامبر
ا از دیگران تشخیص  ر9نرفته است تا بتوان پیامبرکار   بهو هیچ ممیزه خاصی در صورت

اي در  هالـه ،  دیگران تشخیص دهد را از  9نکه مخاطب بتواند حضرت ایشا     براي این . داد
از این ، ا نشان دهد ر9اطراف ایشان طراحی شده است و هر کجا که خواسته است پیامبر  

نقاش در تمام نقاشی خود به کلی از قواعـد نقاشـی رئـال فاصـله                . هاله کمک گرفته است   
هـا   همـه ایـن  . صورت انسانی کـشیده اسـت  ، تا حدي که براي مرکب حضرت  ؛  گرفته است 

 تصویري صرفاً نمادین بدانـد و قداسـت    را9راین تصویر پیامب  ،  کند تا مخاطب    مک می ک
  . صورت حضرت خدشه دار نشود

گذارند و با فاعلیتی که براي او      هنرهاي مقرّب با فضایی که براي ذهن مخاطب آزاد می         
تـر شـود و نقـش      دهند به حقیقت امر مقـدس نزدیـک         به مخاطب اجازه می   ،  شوند  قائل می 

  . کنند رب را در رساندن مفاهیم دینی به مخاطب ایفا میمق

  هنر مبعد
شـدت تمایـل    هنري قرار دارد که به، دهد در مقابل هنري که به بازتاب جزئیات اهمیت نمی      

از ابتداي شروع تاریخ هنر غرب بـا ایـن          . دارد همه جزئیات را تا حد امکان انعکاس دهد        
تالش هنرمندان غربی این بوده است که تا حد امکان اثر     از همان زمان    . رو هستیم   هنر روبه 

. داننـد  خود را شبیه به واقعیت خلق کنند و کمـال اثـر هنـري را شـباهت بـه واقعیـت مـی            
داننـد کـه بـه     دانند و هنرمند را کسی مـی  برداري می  هنر را تقلید و کپی3 و ارسطو 2افالطون

                                                                    
 کتـاب بـه وسـیله مینیـاتور،     ایـن . کتابی است که در دوران سلطنت شاهرخ، نقاشی و نگارش شده است     . 1

 )1385رزسگاي، (.  را به تصویر کشیده و با خط ایغور کتابت شده است9معراج پیامبر

  10افالطون، رساله جمهوري، کتاب شماره . 2
 )رساله شعر(ارسطو، بوطیقا، . 3
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اما ،  ا توسط فیلسوفان غربی اصالح شد     این تعریف گرچه بعده   . دنبال تقلید از طبیعت است    
تالش براي رسیدن به اثر هنري که . دهنده شیوه خلق اثر هنري در آن زمان بوده است      نشان

آرزوي هنر غربی بوده است و در نهایـت ایـن          ،  دهنده عین خارجی است    صددرصد بازتاب 
ما به اوج خـود  وجودآمدن دوربین عکاسی به ثمر نشست و در گام نهایی با سین     تالش با به  

چـه در جـستجویش بـود دسـت          غرب با سینما به همه آرزویش رسید و به هـر آن           . رسید
به همین دلیل شاید غرب بعد از سینما پیشرفت خاصی در هنر خود نداشـته باشـد و    . یافت

  1.به دوران مرگ هنر خودش نزدیک شود
، بکـشد و مخاطـب    توانـد سـوژه را بـه تـصویر            در این هنرها تنها هنرمند است که می       

ذهن و تصور مخاطب هـیچ نقـشی در         . شخصیتی منفعل است که باید فقط به تماشا بنشیند        
. جایگاه خاصی داشـت ، برخالف هنرهاي مقرّب که ذهن و تصور مخاطب       ؛  اثر هنري ندارد  

 بلکه او نیز وظیفه تکمیل زیبـایی ترسـیم  ؛ یک منفعل محض نیست   ،  خواننده در شعر حافظ   
  .کند دلی خواننده است که معنا پیدامی اثر هنري تنها با هم. ظ را برعهده داردشده توسط حاف

کنـد    بلکـه تـالش مـی     ؛  دنبـال نمـایش نمـاد نیـست        سازي در یونان و روم بـه       مجسمه
در نقاشی نیز این میل بـه  . مانند رگ بازوي قهرمان را نیز نشان دهد  ،  ترین جزئیات   کوچک

بـه تـصویر در   ، جزئیات تا جایی که مقدور نقاش اسـت       . شود  گرایی کامالً مشاهده می    رئال
تطـور  ، اگـر در بـستر تـاریخی   . نقاشی غربی جنبه انتزاعی ندارد و فیگوریتیو است  . آید  می

مقولـه  ، 2در دوره رنـسانس . شـود  گرایی آشکار مـی  این میل به واقع، نقاشی را بررسی کنیم 
کند  او تالش می. کند ل و عرض اضافه میآید و نقاش بعد سوم را به طو         پدید می  3پرسپکتیو

                                                                    
اي  بـه گونـه  نگري را کنـار بگذارنـد و    کنند جزئی رو هستیم که تالش می هایی روبه   در این میان با سبک    . 1

 عنـوان   بـه ها به ثمر ننشست و نتوانست     براي نمونه سبک کوبیسم اما این تالش      . متفاوت به سوژه نگاه کنند    
 .اي در تاریخ هنر ثبت شود اتّفاق برجسته

طور رسمی  شود، اما به تر مانند دوره طالیی دوره یونان هم دیده می هاي قدیمی بعد سوم در بعضی نقاشی     .2
 .در دوره رنسانس ابداع شدو فراگیر 

  )118، ص1383پاکباز، (.نظام بازنمایی سه بعدي واقعیت است بر پهنه دو بعدي تصویر .3
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یک بعد جدیـد یعنـی عمـق را بـه          ،  عدي دو ب  1یعنی یک جسم به تسامح    ،  که بر روي کاغذ   
طـور   در این تالش نقاش اصرار دارد به مخاطب بگوید من تمام واقعیت را بـه         . وجود آورد 

 عمق پیدا کردنـد و      هاي دینی مسیحیت نیز     در این دوره حتّی نقاشی    . کامل به تو نشان دادم    
  . قابل تصور نیست، دیگر کارکردي براي تصور مخاطب

مسیح به یک انـسان زمینـی      . زدایی در این دوره کامالً در مسیحت مشهود است         قداست
حواریون و دیگر . طور دقیق ببینید توانید عکس سه بعدي او را به       شود که شما می     تبدیل می 

  . بودن خود را از دست دادند آسمانی، انبیاء نیز به این ترتیب
وجود پرسپکتیو حسی و اصرار بر این موضوع در نقاشـی نقاشـان             

در حقیقت نـزول هنرمنـد از مقـام تخیـل ابـداعی قـدیم         ،  رنسانس
تـوان در نقـش فرشـی         مـصداق بـارز چنـین تنزّلـی را مـی           ...است

در سقف » آنژ میکل«وسیله  که به» شدن آدم و حوا از بهشت      رانده«
صورت  زمان به، در این پرده. دید، انه ششم واتیکان کار شدهنمازخ

دو ، در این پرده. آید شده در تورات به نمایش در می فانی و حکایت
شـوند و    اثر جمع مـی  در یک، واقعه که متعلّق به دو زمان مختلفند    

  )107ص، 1377، مددپور(. کنند صورت دنیوي پیدا می
بـودنی   دیگـر بـا قداسـت و آسـمانی    ، بررسی کنیماگر سیر تاریخی پس از رنسانس را   

. دهند که هـر پیـامبري را بـه تـصویر بکـشند        نقاشان به خود جرأت می    . شویم  رو نمی   روبه
براي نمونه  . اند  ترین لباس به تصویر کشیده      پیامبر را در کم   ،  بودن گاهی نقاشان به بهانه رئال    

و حوا به السالم  وعلیه نبیناوآله علی از حضرت آدمتصاویر کم لباسی ، به بهانه نقاشی داستان خلقت آدم    
اند   انسانیِ نه چندان زیبا به تصویر کشیده را با چهره علیها اهللا  سالم صورت مریم  2.اند  تصویر کشیده 

                                                                    
جا سطح کاغذي است که نقاش روي  اما منظور در این. کاغذ خود یک شیئی است که داراي سه بعد است   .1

 .کشد که دو بعد طول و عرض بیشتر ندارد آن تصویر می

 نمونه تابلوي آدم و حواي الکوز کارناچ براي  .2
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  . شد گرایی اثر کاسته می از واقع، کشیدیم اند که اگر زیباتر از این می و ادعا کرده
سینما هنري اسـت کـه مخاطـب    . اصلی بحث ماستعنوان یکی از موضوعات     سینما به 

کنـد مـشغول دیـدن تمـام      نشیند و بدون اندك خالقیتی توهم مـی       روي آن می    منفعالنه روبه 
امـا ادعـا   ؛ کنـد  سینما هنري است که تنها نیمی از حقیقت را براي ما بیان می            . حقیقت است 

 معتقدنـد یـک اقتبـاس از      این هنر که بـسیاري    . کند تمام حقیقت را بازنمایی کرده است        می
بـازي تـوهمی را      کند و با شـعبده      همه جزئیات صحنه را منعکس می     ،  شگردي قدیمی است  

  . کند براي مخاطب به واقعیت تبدیل می
دهـم و هـیچ دخـل و     به شما نشان می، گونه که هست سینما ادعا دارد من واقع را همان 

ان خارج در چهارچوب اثر هنري که       در حقیقت آرزوي بازتاب جه    . کنم  تصرّفی در آن نمی   
با عکاسی ادامه پیدا کرد و با سـینما بـه تحقّـق             ،  سازي و نقاشی شروع شده بود      از مجسمه 

تواند انجام    مخاطبی منفعل است که تنها کاري که می       ،  مخاطب فیلم در سالن سینما    . پیوست
نماي ناتورالیستی  سینمایی مانند سی  . زدن براي نمایش سحرانگیز کارگردان است      دست،  دهد

. گـذارد   اندازد و جایی بـراي تـصور مخاطـب نمـی            ترین نکات صحنه را از قلم نمی        جزیی
زده در برابـر پـرده سـینما بنـشینند و مـدهوش       انـد کـه بهـت       ها عادت کـرده     امروزه انسان 

  . بازیگران و کارگردان شوند، بازي شعبده
ب بـود کـه پـس از اختـراع سـینما            دادن جزئیات به قدري جذّا     گرایی و نشان   این واقع 

بسیاري معتقد شدند که سینما معجزه است و بسیاري تا این حد اغراق کردند که گفتند اگـر          
ولـی پـس از گذشـت زمـانی     . شـد  اش سینما می معجزه، کرد  پیامبري در عصر ما ظهور می     

از بخشی متفکّران به خطر سینما واقف شدند و همین سینما در غرب مورد تاخت و ت   ،  کوتاه
 وارد کردن چیزهاي نو ي هوسوس«جا که سینما را حاصل    تا آن . از ارباب کلیسا قرار گرفت    

  : گوید آتوزر کشیش مسیحی درباره سینما چنین می. دانستند »به کار خدا
دعاي قلبی و تأمل طوالنی ، هاي معنوي ژرف از مطالعۀ بسیار تجربه

تـوان   رکـردن نمـی  این درست است که تنها با فک. شوند حاصل می 
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ولی این نیز درست است که بدون تفکّر بسیار و ، خداوند را یافت  
هاي دینی که  فیلم. توان خدا را درست شناخت   نمی،  از سر ستایش  

توانند  کاري نمی، روند ترین قشر مغز ما را نشانه می آشکارا سطحی
هاي روانی بدي که به آمادگی روح ما براي      بکنند جز ایجاد عادت   

  1.زنند هاي معنوي اصیل صدمه می افت پیامدری
تـرین اجـزاء    کند و کوچـک  تمام حقیقت را منعکس می، سینما در مواجهه با عالم مادي   

توانـد   کنـد مـی   شود که سینما ادعا می جا آغاز می  اما مشکل از این   . دهد  صحنه را نشان می   
هاي اخیـر      ماورایی که در سال    هايِ ها و سریال    تعداد فیلم . عالم متافیزیک را نیز نشان دهد     

جنّ و ، راحتی بهشت و جهنّم   سازان به  فیلم. مؤید همین ادعا هستند   ،  اند  در ایران ساخته شده   
حـال   کشند و مخاطب که تا به وحی و الهام و حتّی ارتباط با موعود را به تصویر می    ،  فرشته

  . کند نیز به سینما اعتماد میي  غیرماددر امور. راستگویی سینما در امور مادي را دیده است
ه بـه        اعتماد مخاطب را جلب می    ،  راستگویی سینما در امور مادي     کند و هنرمند با توجـ
دهد بهشت را به تصویر بکـشد و در نهایـت بهـشتی بـه               اعتماد مخاطب به خود جرأت می     

هـاي   بهـشتی در حـد زیبـاترین جنگـل    . کشد که چندان مطبوع و مطلوب نیست     تصویر می 
صـفتی هـم از او    آید چنان کریه که هر انسان شیطان شمال ایران و شیطانی به تصویر در می    

  . فراري است
اي نـه   چهره. رود ها از بین می  آیند و قداست آن     معصومان و اولیاء خدا به تصویر در می       

نشیند و بازیگري که پیش از ایـن نقـش یـک دزد     چندان دلنشین به جاي چهره معصوم می     
  . گیرد اي از اولیاء خدا قرار می جاي ولی، کرده است ا بازي میفراري ر

تواند زبان مناسبی  توان گفت سینما با این وضعیت کنونی نمی به طور اجمالی و گذرا می    
 ابـزاري بـراي آمـوزش       عنوان   به توان از این سینما     شاید می . براي انتقال مفاهیم دینی باشد    
 سـینما را    2.اي آموزشـی بـه آن نگـاه کـرد            وسـیله  نوانع   به اخالق کاربردي استفاده کرد و    

                                                                    
1. The Menace of the Religious Movie by A.W. Tozer 

بـراي راهنمـایی و آمـوزش    . امروزه یکی از کاربردهاي فیلم، آموزش علـوم فنـی و تکنولـوژي اسـت            . 2
 

16 
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گونه که امـروزه   همان.  دانست که کارکرد آموزشی دارند     1توان در ردیف دیداکتیک آرت     می
تـوان   ولی اما از ایـن هنـر نمـی   . سینما و تلویزیون از ابزارهاي مهم آموزش در دنیا هستند        

کـه تـصویري اشـتباه از دیـن       جز اینهنر مبعد . گر معارف دینی باشد     انتظار داشت توصیف  
  . تواند مقرّب مفاهیم دینی باشد سود دیگري ندارد و هرگز نمی، دهد می

البته نویسنده معتقد نیست که سینما مشکلی ذاتی دارد و به علّت مشکل ذاتی نیست که                 
بلکه سینماي موجود بـا شـکل فعلـی آن     . تواند زبانی براي وارد حیطه امور دینی شود         نمی

بـه   غیرمـادي  تواند تصویري غلط از مـاوراء و مفـاهیم         تواند زبان دین باشد و تنها می        مین
 تواند شود که می هنري ترسیم می ،  »اقتراح«در بخش بعدي تحت عنوان      . انسان تحویل دهد  

  .  زبان دین باشد و توانایی به تصویر کشیدن مفاهیم ماورا حس را داردعنوان به

  اقتراح
تـوانیم تـشخیص بـدهیم چـرا      می، گذاریم ي مقرّب و مبعد را کنار هم می       هنگامی که هنرها  

را به راحتـی   غیرمادي اند مفاهیم دینی و  اند و توانسته    هنرهاي مقرّب معموالً زبان دین بوده     
  . اند ولی هنرهاي غربی معموالً از انتقال مفاهیم متافیزیکی عاجز بوده، نشان دهند

ي توانایی به تصویرکشیدن مفـاهیم مـاورائی را نداشـتند و            گاه ادعا   هنرهاي مقرّب هیچ  
نمـاد بـه   . انـد  از نمادها استفاده کـرده   غیرمادي   هنگام ضرورت براي به تصویرکشیدن امور     

کنند و بیان امر غیرمادي را  کلّیاتی را ترسیم می، را بیان کنند غیرمادي  که خود امر    جاي این 
توانـایی ترسـیم امـر نامحـدود یـا          ،  یل حیث مادي خود   دل هنر به . سپارند  به ذهن انسان می   

توانـد    دلیـل ویژگـی خاصـش مـی        اما ذهن بـه   . تر از یک محدوده مشخّص را ندارد        بزرگ
هنر . تواند هر امر واال و بزرگی را درك کند  می2نهایت را فهم کند و به دلیل تجرّد ادراك        بی

                                                                                                                                                               
مـدارس بـراي آمـوزش مـصرف صـحیح، آمـوزش         . کننـد   چگونگی بسیاري از وسایل از فیلم استفاده می       

 .کنند فاده میاز فیلم است... بهداشت، ورزش و
1. Didactic  

اند و چندین ادلّه از جمله استحاله انطبـاع کبیـر     فالسفه اسالمی به تفصیل درباره تجرّد ادراك سخن گفته         .2
 .اند در صغیر، براي آن اقامه کرده
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 1.را به انـسان منتقـل کنـد    غیرمادي امورتواند   دلیل توجه به این قابلیت ذهن می       اسالمی به 
بلکه با کمک نمادهـا ذهـن انـسان را درگیـر       . کند  را ترسیم نمی   غیرمادي   امر،  هنر اسالمی 

  .شود درك می غیرمادي امر، کند و در اثر این تعامل می
کند تصویر زمینـی و    گیرد و تالش می     اما هنر مبعد از این ویژگی ذهن انسان کمک نمی         

شود که تصویري ناقص      این کار باعث می   . به مخاطب ارائه دهد    غیرمادي   یک امر مادي از   
 هـاي امـر   هنرمند غربی مجبور است گوشه. به مخاطب ارائه شود غیرمادي و مجعول از امر  

ایـن تراشـیدن و   . بتوانـد آن را در چهـارچوب سـینما جـاي دهـد           را بتراشد تـا   غیرمادي  
بـه مخاطـب   ،  متون مقدس و سنّت دینی آمده اسـت    چه در   تصویري خالف آن  ،  کردن زمینی

  . دهد می
طور مشخّص اگر هنر غربی این صفت خود را کنار بگذارد و ادعاي توانـایی      بنابراین به 

 عنـوان   بـه توانـد  مشکلی با این هنر نداریم و می، را نداشته باشد غیرمادي دادن امور  نمایش
برخی از هنرمندان غربی به این مشکل پی . ته شودگرفکار   بهزبانی براي انتقال مفاهیم دینی   

اند و سبکی متفاوت را انتخاب کردند تا بتوانند ذهـن مخاطـب را درگیـر کننـد و امـر              برده
سازان بیشتر از سمبل و نمـاد     این گروه از نقاشان و فیلم     . ماورائی را به مخاطب منتقل کنند     

دینی را بدون تحریـف و دخـل و تـصرّف در      اند مفاهیم     راحتی توانسته  کنند و به    استفاده می 
  . آثار خود به نمایش بگذارند

ها و در دوره ما   به تصویرکشیدن مسیح در شمایل    . رو است   مسیحیت با این مشکل روبه    

                                                                    
بسیاري از این هنرمندان خود فیلـسوف یـا      . اند  هنرمندان مسلمان همیشه از مسائل فلسفی آگاهی داشته        1.

یعنی فیلسوفان . گونه نبوده است اما در غرب این   . یم بودند به همین دلیل، از مسائل نفس آگاهی داشتند         حک
از طرف دیگر هنرمندان غربی  . خود اهمیت چندانی براي نفس قائل نبودند و فلسفه ذهن امري جدید است            

یجه قدرت و توانایی ذهن در اثر در نت. اند اند و کمتر از فلسفه و حکمت اطالع داشته فیلسوف یا حکیم نبوده
، مـسائل فلـسفه   ...مسائلی همچون تجـرّد ادراك و . هنري غربی جایی ندارد و به آن بهایی داده نشده است   

پل میان مسائل فلسفه ذهن و فلسفه هنر در حل . برد فلسفه هنر کمک کنند توانند به پیش ذهن هستند که می
 .این مشکالت نقش اساسی دارد
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در سینما باعث شده است که قداست مسیح از بین برود و بعد الهـی مـسیح نادیـده گرفتـه                  
وقتـی  .  از قداست میسح نزد مسیحیان اسـت    قداست مسیح نزد یک مسلمان بیشتر     . شود  می

شود و انتظار دیگر معنـایی        کالمش نیز کالمی زمینی می    ،  مسیح به انسانی زمینی تبدیل شد     
  . ندارد

موجـب  ، هاي دینـی عـالوه بـر کارکردهـاي فـراوانش      استفاده از نماد در هنرها و فیلم      
بودن مفاهیم و ارتباط   اديهاي دینی وارد نشود و غیرم      شود آسیبی به مفاهیم و شخصیت       می

هاي هنري تاب اسـتفاده   البته همه سبک. دار نشود با وحی داشتن حضرات معصومین خدشه   
. تواند از نماد استفاده کنـد        نمی 1طور مثال سینماي ناتورالیستی    به. از نماد و سمبل را ندارند     

نماي ناتورالیستی رکن اصلی سی، هاي طبیعی براساس اصول و قوانین علمی دادن پدیده  نشان
توانـد پیـامی    علّت ماهیتش نمـی  تواند از نماد استفاده کند و هرگز این سبک به           است و نمی  

هایی برود که در وهلـه اول   براي انتقال مفاهیم دینی باید به سراغ سبک       . دینی را منتقل کند   
  . ندبا ذاتیات دین در تعارض نباشند و در وهله دوم بتوانند از نماد استفاده کن

                                                                    
1. Naturalism 
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