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  شناختي نهادهاي دين و هنرها اي تاريخي درباره مناسبات جامعهمالحظه
  )با تكيه بر مورد ايران(

  *غالمرضا جمشيديها
  **وحيد طلوعي

  چكيده
 گردش ايده نمايانـده      هاي دين و هنر به مثابه حوزه        در اين مقاله كوشش شده است تا ساحت       

بـر اسـاس    در ابتـدا  ، هر يك با قـدرت شده و با بيان رابطة هر يك با فضاي اجتماعي و نسبت          
هـا طـي تكـويني       امكان تحوالت ساختاري در هر يك از اين ميـدان          ير بورديو مباني نظري پي  

با نگاهي تاريخي، سعي در نشان دادن اين نكته بـوده اسـت كـه در                . تاريخي  نشان داده شود    
 دو از يكـديگر  سپهر سنتي، درآميختگي دين و هنر به قسمي بوده اسـت كـه جداسـازي ايـن       

هـاي  اصوال هنر ديني و دين آميخته با هنر بوده است و مناسـبات ميـدان               نمايد و ناممكن مي 
از سـوي ديگـر، برآمـدن هنـر مـدرن           . دين و هنر بر اساس همين درآميختگي قابل فهم است         

هاي متفاوت اجتماعي منتج از مدرنيته، منجر به اسـتقالل هرچـه        براساس ايجاد تفكيك حوزه   
اين امر كه با گسترش دنيـوي شـدن صـورت گرفـت، هرچنـد               . ها از هم شد   تر اين ميدان  بيش

بـا  . بخشي قرار داد  صبغه ديني هنر را كاست، ولي به جاي آن هنر را گاه در مقام واالي رهايي               
امري كه امروز نيز    . اين همه، الزم است كه نسبت اين امر با فرايند دنيوي شدن سنجيده شود             

  . در كار است1زدايي جهان مدرن در قالب نشاندن هنر به جاي دين افسون-در باز

- شـدن، افـسون  ، سنت، دنيويدين، هنر، مدرنيته، ساختارگرايي تكويني :واژگان اصلي 

  ييازدباز افسونزدايي و 

 
                                                 

  gjamshidiha@ut.ac.ir                                                     شناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران دانشيار گروه جامعه.  *
  شناسي نظري فرهنگي دانشگاه تهرانو دانشجوي دكتري جامعهران عضو گروه پژوهشي مطالعات فرهنگي جهاددانشگاهي ته.  **

 vahid.tolooei@gmail.com  
   به جاي دين...شناسي و علم و به مانند نشاندن جامعه .1

14/6/88:                     پذيرش                                                       4/10/87:  دريافت  
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  مقدمه 

اي نيـست كـه در آن هنـر           اي نيست كه در آن دين وجود نداشته باشد، چنان كه جامعه             جامعه
اين دو حوزه كه هر يك به مثابه نظامي نمادين براي تبـادل معنـا شـناخته                . ته باشد وجود نداش 

هاي متفاوتي را   در حقيقت عرصه  ) 2001 به نقل از ديلن،    1998  ؛ بورديو،  1967برگر،( شوندمي
با اين همه، تفكيك كامل اين دو عرصـه تـا دوره مـدرن بـه                . كننددر فضاي اجتماعي ايجاد مي    

 ؛ الكينـز،    1363هـاوزر، ( شـود هاي تاريخ هنـر مالحظـه مـي       چنانچه در كتاب  . دتعويق افتاده بو  
گاه هنر از مضامين ديني براي سـخن گفـتن   : اند، اين دو عرصه بسيار در هم تنيده بوده   )2004

اي ديني شده است و گاه دين بـراي نـشان دادن معنـاي خـويش        كرداريٍ ايده بهره برده، محملٍ  
اديان به تناسب  ). 1387رامين،  (اي را پرورده است      به التفات هنر ايده    هنر را به خدمت گرفته و     

اند، براي فراهم آوردن محل مناسـب اجـراي         در مناسك و مراسم خود از موسيقي استفاده كرده        
هاي خود زبـان شـاعرانه را بـه كـار     اند و در نيايشمراسم عبادي هنر معماري را تكامل بخشيده      

هاي اولياي دين   مادسازي و هنرهاي تجسمي نيز براي نگاه داشتن روايت        نگارگري و ن  . اندگرفته
هـايي بـراي احـساسات، عواطـف، باورهـا،      هنرها نيز در جـاي خـود قالـب   . اندبسيار به كار آمده  

). 1387در رامـين،  1387اشتروف،( اندهاي دينداران در طول تاريخ پديد آورده      ها و كنش  خاطره
هـاي زمـاني متفـاوت       دين و هنر در جوامع گوناگون و در گـستره           ارتباطات ميان  ،در عين حال  

 بـر   تفـاوت هاي خاص، رويكردهاي اين دو حوزه در جوامع م          گاهي در دوره  : گون بوده است  گونه
از سوي ديگر، اين دو حوزة حيات اجتماعي        . انداند وگاه راهي ديگرگونه پيموده    طق شده بهم من 

 كه بيشتر نيز در حوزه      ،هاي متفاوت رهيافت. ز نبوده و نيستند   نيا  از نظر كردن به يكديگر نيز بي      
 توضيحي درباره نسبت اين دو نهاد اندكرده مختلف سعي ء به انحا،اندشناسي شكل گرفتهزيبايي

هـاي  شناختي نيز به صورت   تبيين اين نسبت از حيث جامعه      .ه دست دهند  در جوامع گوناگون ب   
سوال اصلي در همه اين موارد اين بـوده         . اندن رابطه برآمده   در پي پاسخ به نسبت همي      گوناگون

شناختي به تصوير كشيد؟ و توان تغيير نسبت دين و هنر را از منظري جامعهاست كه چگونه مي
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اند؟ اين مقاله تالش    اي با يكديگر داشته   اصوال هنر و دين در ساحت اجتماعات انساني چه رابطه         
هاي هاي ميداني مبتني بر نظريه ميدان     بندييسه تطبيقي صورت  كند كه اين نسبت را با مقا      مي

  .اجتماعي بورديو پاسخ گويد

  

  دين، هنر و هنر ديني
مباحث هنر و دين، هر دو، به نوعي به مباحث معرفتي ارجاع دارند، ولي در عـين حـال ديـن و               

مه، بـراي ورود بـه      با اين ه  . شناختي  جامع و مانعي برخوردار نيستند      هنر هنوز از تعريف جامعه    
بايد از آنها تعريفي به دسـت داد و بـه ايـن منظـور الزم                هاي دين و هنر مي      بحث درباره ساحت  

پـس از بحـث مفـصل و مقنعـي در بـاب             ) 1381(محـدثي . است  به تعاريف موجود استناد كرد      
مل دين شـا  «: شناختي دين و نقد آراي گوناگون، تعريف زير را به دست داده است              تعريف جامعه 

. انـد   اي از عناصر اجتماعي و فرهنگي است كه معطوف به بازتوليـد تجربـة امـر قدسـي                   مجموعه
وجـود  «محتواي نهايي و اساسي تجربة امر قدسي كه در سنن ديني گونـاگون مـشترك اسـت                   

اي يـك نظـام نمـادين، نهادهـا و      حول اين چنين تجربـه   . است» نظمي كلي و بنياني در هستي     
سـازد و   گيرد كه مجموعاً يك نظام فرهنگي دينـي را مـي   هايي شكل مي آيينها، رفتارها و   نقش

كل اين نظام فرهنگي در خدمت بازتوليد محتواي تجربه امر قدسي است يا به طور آرماني بايـد                  
 هستي به دو بخـش      ،اي قابل سرايت است و بر اين اساس         قداست موجود در چنين تجربه    . باشد

توان گفت دين     طلبي است كه مي   براساس همين تسري  . شود  ميمتمايز قدسي و دنيوي تقسيم      
خواهان آن است كه به كليه امور اجتمـاعي و فرهنگـي صـبغة قدسـي و دينـي ببخـشد و كـل                  

فرهنگ و اجتماع را در خدمت خود قرار دهد و خواهان اين است كه كـل هـستي را بـه فـضا ـ      
 »ه بتوانـد امـر قدسـي را تجربـه كنـد           زمان قدسي تبديل كند تا فرد در همه جا و در هر لحظـ             

  ).65: 1381محدثي، (
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برداري، فرانمايي و     پس از بيان تعاريف مبتني بر بازنمايي يا نسخه        ) 1375(از سوي ديگر، شپرد   
دهـد و توضـيح او را در بـاب درك     فرم در تعريف هنر، به مراد كانـت از داوري ذوق ارجـاع مـي         

بخش فرد در هنگام بازي آزاد مخيله و فاهمه نقل كـرده              زيباشناسانه به تجربة زيباشناسانة لذت    
  . دهدو مبنا قرار مي

. انـد  هايي در تعريف شبيه هم شود كه هر دوي مقوالت دين و هنر از جنبه      بنابراين، مشخص مي  
گردد كه مخاطب هنر و دين، هر دو، در برابـر تجربـه               مي ها در تعريف به اين امر باز        اين شباهت 

  . يابد گيرد و به دريافتي دروني دست مي ختي يا قدسي، قرار ميامري، زيباشنا

ه همـ آيد، دين در پي تسري دريافت تجربة امر قدسي به             چنانكه از تعريف محدثي از دين برمي      
هاي فوق را به خـدمت بگيـرد و بـه عبـارتي،               هاي اجتماعي و در پي آن است كه ساحت          ساحت

از سـوي ديگـر،   . ه است، به گفتمان مسلط بدل شود   درآنجا كه بحث، ايدة در گردش حين تجرب       
دانيم كه ديـن و       مي. نكتة قابل توجه بحث كليتي است كه در تعريف محدثي از دين آمده است             

كنند و ادعا دارند كه شـناختي يكپارچـه از موضـوع              هنر هر دو دربارة كليت انساني صحبت مي       
يابنـد و بـه هـم        مـي  يان گاه به هم نيـاز     كنند و در اين م      خود در مخاطب يا پيروشان ايجاد مي      

حـال سـؤال ايـن اسـت كـه چـه       . روندافتند و راه ديگر مي و گاه از هم دور مي     شوندنزديك مي 
 اگـر وجـود دارد    و بين ايـن دو وجـود دارد     يآيا ارتباط  .ارتباطي بين اين دو تجربه متصور است      

تفكـران و فيلـسوفان هنـر را بـه          ؟ اين سؤاالت بسيار اساسي در طول تاريخ، ذهن م         چگونه است 
 و  نـد ا جداگانه ةاند كه هنر و دين دو تجرب      رخي از آنها بر اين باور شده      ب. خود مشغول كرده است   

 شناسي يـا تجربـه     لحاظ ذات يكي حاصل هستي      از زيراتوانند داشته باشند،    ارتباط چنداني نمي  
 ديـده  ي نيـز  اگر ارتبـاطي ظـاهر  واني يلي يا ذوقي انسان است و آن ديگر حاصل تجربه وحي خت

  .است باالمكان شود رابطهمي
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ديـن  . ديگر رابطه متقابل داشـته باشـند  توانند با هم كه هنر و دين ميبرخي ديگر بر اين باورند    
تواند براي ارائه خود صورتي را اختيار كند كه زيبـا           و است، مي  جي تجربه معناگرا و تعال    نوعيكه  
شناختي انـسان را     ديني حس زيبايي   ويت عنصر ديني برگرفته از تجربه     ناز اين رهگذر مع   . باشد

  .كندتحريك و در نتيجه هنر ديني تحقق پيدا مي

ايـن امـر    . تاكيـد گـذارده شـده اسـت       » تجربه«نكته مهم در اين ميان آن است كه در هردو بر            
 ديگر خود موجد    ايسازد كه در دوره   دريافت وحياني و زيباشناختي را به امري شخصي بدل مي         

اما قبل از آن الزم است كه به تـاريخ ديـن و هنـر               . نوعي امكان زميني ساختن هنر و دين است       
  .نگاهي هرچند اجمالي بياندازيم

  
  درآميختگي و كشمكش : تطور تاريخي دين و هنر تا دوره مدرن

- فهـم كند كه تاريخ هنر غرب بدون به حـساب آوردن ديـن غـرب            كريستوفر سارتول تاكيد مي   

بـاب جايگـاه غريـب       درالكينز در فصلي از كتاب      ). 762: 2003لوينسون،(ماند  ناشدني باقي مي  
 جداشـدن ايـن دو را در        ،با نگاهي بسيار گذرا به تاريخ دين و هنر         )2004 (دين در هنر معاصر     
. كندجويي مي  پي 20 و   19نمايد، اما همچنان رد و اثر دين در هنر را تا سده             دوره مدرن باز مي   

پيوستگي و جدايي تاريخي اين دو عرصـه را در هنـر        ) 1999(هنر و دين در افريقا      هكت نيز در    
توان گفت كه اتفـاق اساسـي در        بر اساس تحقيقاتي از اين دست، مي      . افريقايي نشان داده است   

ت در اين دوره بود كه شايد براي اولين بـار سـاخ           . دوره رنسانس و با تغيير معناي هنر واقع شد        
الري سيند  .  كار هنري شكل گرفت    هاي تصوري ممكن شد و نگاه به هنرمند به منزله سوژه          ابژه
 ،در اصـل  . شـود گويد ايده خلق به سختي قبل از قرن هجدهم در فلسفه و نقد مشاهده مـي               مي

 اصوال نبايد از خـاطر بـرد كـه ايـن          ). 2001:114(شودبعد از مدرنيته است كه هنرمند خلق مي       
اي تاريخداناني چون هانس بلومنبرگ و هانس بلتينگ و فالسفه        . برانگيز است ري بحث  ام مسئله
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 ماهيت تغيير در مركـز قـرار        ،اند كه در آن   چون يورگن هابرماس تاريخي از غرب را گزارش داده        
گويد، مدرنيته بدان شـكلي كـه منظـور او از فرهنـگ             شايد چنان كه هابرماس مي    . گرفته است 

  . انس است، فقط در غياب مذهب ممكن باشدغربي بعد از رنس

گـو  طليعه آن را شايد بتوان در اثر ديه       . رفته در تاريخ هنر شكل گرفته است      اين جايگزيني رفته  
هايي كه تازه در آن كشف شـده بـود           ديد كه ماه را با كوه      17 در قرن    1والسكوئز از مريم قديس   

 نيـز   19در قرن   . نر ديني در حال وقوع است     اين نشانه آن است كه اتفاقي در ه       . كندترسيم مي 
اما در نهايت اين بازتاب ميـل   . تصاوير مريم و كودك و عناصر ديني در نقاشي غرب فراوان است           

ايـن امـر تـا      ). 2002رابينـوويچ،   ( گيرد  ها جاي خدا را مي    جنسي است كه در آثار سوررئاليست     
در عين حال نبايـد  . شود ادامه دارد اده مي هنر پسامدرن كه در آن اصوال اعتبار دين به يكسو نه          

هـاي جديـد دينـي و    برآمـدن صـورت  . از جنبه ديگري از تداخل ديگر باره دين و هنر غافل بود           
ها تصوير مسيح   مردم اكنون در اين فرقه    . اندگرايشات مذهبي خود را بسيار با هنر همراه ساخته        

  .بينندها به شكل آثار هنري ميو مريم را در سنگ و چوب و درخت و بر شيشه ساختمان

هـاي هـر يـك از ايـن       گيري نهادهـا و سـازمان   بايد به آن اشاره كرد، شكل نكتة ديگري كه مي 
در معنـاي   » كليـسا «جويي كرد كه سـاخت        توان اين نكته را پي      در طول تاريخ مي   . هاست  حوزه

هـا    پـس از ظهـور ديـن      ، و دستگاه سازماني ديني بسيار سـريع         ]شناسي دين در جامعه [عام آن   
كـه وبـر در هنگـام برشـمردن         اند كـه، چنـان      شكل گرفته و روحانيون در سازماني متشكل شده       

و ارتـزاق     كند، از طريق دين بـه امكـاني بـراي زيـست               هاي بين پيامبر و روحاني ذكر مي        تفاوت
گان صـنايع   گران و فراهم كننـد      از سوي ديگر، هنرمندان از ابتدا در مقام صنعت        . يابند  دست مي 

هاي نخستين جادوگرـ هنرمندي خود را  اند صورت مستظرفه شناخته شده و از آنجا كه نتوانسته   
توان به امكـان سـيطره ديـن بـر      در اينجا مي. اند حفظ كنند، وابسته به حمايت حمايتگران بوده     

                                                 
  virgin of the immaculate conceptionبا عنوان  .1
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 سياسـي   بخش نظام   هاي ديني توانستند در مقام مشروعيت       هايي كه سازمان    در دوره : برد  هنر پي 
و گاه حتي با قدرتي همسنگ قدرت سياسي عمل كنند، به ناگزير هنرمندان به تبع آنها دسـت                  

  . اند به آفرينش زده

گيري معاني معارض در دنياي سنتي نيز ارتباطي همگـام            ارتباط هنر و دين از جانب عدم شكل       
هاي انساني    ر اجتماع اي طوالني از تاريخ، در آن هنگام كه سپهر سنتي بر س             در طول دوره  . است

كرده است كـه هنـر نيـز بـه تبـع وابـستگي                گسترده بوده است، دين به نوعي از معنا اشاره مي         
كردنـد، در پـي       بخـشي ديـن حركـت مـي         هنرمندان به حاكمان خود، كه تحت لواي مشروعيت       

شـايد بهتـرين نحـوة ايـن بازنمـايي را در ايـران در سـاخت                 . بازتوليد همـان معنـا بـوده اسـت        
هاي ايران باستان و سـپس، بعـد از فتـرت             ها و سنگ نبشته     هاي انسان آرماني در نقاشي      ايلشم

هاي انسان كامـل عرفـاني در مرقعـات     حاصل از ورود اسالم به ايران، بار ديگر در ساخت شمايل        
رود بار ديگـر بـه ايـدة فـرة            عرفاني، و در نهايت با ساخت تصاوير شاهاني كه به نوعي گمان مي            

  ). 1384خليلي، (گذارد اند، خود را به نمايش مي و خدايگاني خويش رجوع كردهايزدي 

هنرمندان . توان بعد از به قدرت رسيدن كليسا مشاهده كرد اين همنوايي را در هنر غرب نيز مي
هايي كه كليسا حاكم مطلق العنان اروپا بوده است، به صورتي در پي بازتوليد ايـدة                در همة دوره  
اند و اين امر يادآور جملة معروف ماركس است كه ايدة حاكمـان               كم بر كليسا بوده   حاكمان و حا  

، بـه خـوبي سـهم عمـدة     )1380( گامبريجتاريخ هنرنگاهي به تاريخ هنر، مثالً    . ايدة حاكم است  
هـاي قديـسان،      انبـوه كليـساها، شـمايل     . دهـد   دين را در توليد هنـر مغـرب زمـين نـشان مـي             

  .هاي عذاب و بهشت و دوزخ شاهد اين مدعاست هاي قديسان و صحنه مجسمه

 طبيعـي جلـوه دادن      بـراي سـاخت آگـاهي كـاذبي       ن كه ايدئولوژي از منظـر مـاركس بر        همچنا
آمـد كـه بـا        وضعيت موجود است؛ حاكم تحت لواي مذهب يا مذهب حاكم نيز در پي آن بر مي               

در نهايـت بـه بعـد       هاي تخيـل و مفاهمـه هنـر را كـه              هنر همين معامله را صورت دهد و جلوه       
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احساس زيباشناختي انسان راجع است به خدمت گرفتـه و در فقـدان ذهنيـت نقـاد عقالنـي و                    
هاي مذهبي، برانگيختن احـساس دينـي و طبيعـي        فرديت، از آثار هنري محملي براي بيان ايده       

يـد   مـاركس تاك ،البته نبايد فراموش كرد كه از اين منظـر . جلوه دادن وضعيت موجود بهره ببرد    
قلب و  كند كه دين به مثابه تصوري از شادماني و اميد، چنان كه او معتقد بود قلب جهان بي                 مي

  .هاي شوق و خورشيد تابان و نشان خالقان ستمديده استروح، شكوه اشكروح شرايط بي

در حوزة هنرهاي كاربردي نيز، از آنجا كه هنرمندان سنتي در پي امـرار معـاش از طريـق هنـر                   
هاي مذهبي    اند كه از سوي مردم معتقد يا گروه         كرده  اند، بيشتر به سفارشاتي عمل مي       هخود بود 

 و امثال اينها بـراي توليـدي كـه        ساخت بناها، ظروف  . گرفته است    مي يا حاكمان مذهبي صورت   
در معماري، ايـن بحـث را   . خورده است   دهنده را برآورده كند، با مذهب گره مي       خواست سفارش 

فـرد  . تـوان پـي گرفـت       هاي عظيم و معابد معظم در همـة دنيـا مـي              و كليسا  در ساخت مساجد  
هنرمند نيز بنا به تعلقات متعدد اجتماعي خود تحت تـأثير القائـات و معتقـداتي مـذهبي قـرار                    

در ايـن حالـت مـشاهده       . توان تجليات اعتقادي را در توليدات او ديد          مي ،داشته است و بنابراين   
شوند كه در چرخة گردش ايده، صورت زيبايي          اي بدل مي     به واسطه  شود كه هنرمندان صرفاً     مي

تفكر هنري تفكري   «: كنند  شناختي  زمان خود بازتوليد مي       از ايدة مذهبي را بنا به قواعد زيبايي       
اين تـذكر هـم   . است كه مسبوق به تذكر است، پس هنرمند كسي است كه اهل اين تذكر است              

آن وقـت اسـت كـه آن دل    . ر و نقش غير خـالي و پـاك شـود        شود كه دل از زنگا      وقتي پيدا مي  
شـود    اين دل وقتي خالي مـي     . ها را در خودش منعكس كند       تواند پذيراي صور شود و صورت       مي

نبوغ، سليقه و طبـع همـه       ... هنر شود؛ يعني نبوغ نداشته باشد       كه هنرمند نيست شود، يعني بي     
سـالمي در حقيقـت اينهـا مـانع راه     اسـت، ولـي در حكمـت هنـر ا    مفاهيم كليدي هنـر مـدرن    

  ). 72: 1384پازوكي، (»است

توانيم رابطة بين هنر و دين را از يك سو و رابطة مذهب و قدرت حاكم، و بـه تبـع آن،     حال مي 
تاثير ايدة حاكم را بر هنرمند و بازتوليد آن در اثر هنـري را در نظـر بگيـريم و نـسبت ذهنيـت                        



  88 پاييز و زمستان، دومجامعه شناسي هنر و ادبيات سال اول، شماره        
  

 15

مشخص است كه اگر براي هر كدام از دو حوزة ديـن و             . اريمكنندة هنر سنتي را ملحوظ د       توليد
هنر قلمروهاي مجزايي در نظر بگيريم، در طول دورة سنت اين مذهب بوده است كه با استفاده                 

اندازي به جايگاه گفتمان غالـب در حـوزه هنـر بـر آمـده                 از قدرت معنابخشي خود در پي دست      
رديني نداريم، همان گونه كه بـه قـول عرفـا علـم     ما هنر غي«: است و بسيار نيز موفق بوده است    

اي از پوشـش      به اين معنا كه هنر و تمدن در تاريخ انساني هميشه در يك هاله             . غيرديني نداريم 
  ).80: 1385مطهري، (»معنوي و انساني قرار داشته است

  

  ايران: اي از نسبت دين و هنرهامثالواره
كنيم  شود، به يك گسست تاريخي در ايران اشاره مي      براي آنكه اين معنا به صورتي ديگر روشن         

شود كـه ديـن اسـالم در          هاي تاريخي مالحظه مي     با بررسي . كه همانا ورود اسالم به ايران است      
سازي   منع تصويرسازي در هنر نقاشي، و مجسمه      . ابتداي برآمدن چندان پذيراي هنر نبوده است      

توان رد آن را يافت، مخالفت با موسيقي          يني مي االطالق، چنان كه هنوز در فتاواي علماي د         علي
به واسطة احتمال غناي مترتب برآن و امثال ذلك از سويي، و منع شعر و شاعري بـه واسـط رد                     
جن همراه شاعران از سوي ديگر در ابتداي اسالم باعث شد كه هنر نزد مسلمانان تا حد بـسيار                   

. دهد  اي است كه اين تعارض را نشان مي         نهدر اين مورد منع تصاوير نمو     . دچار طعن و طرد شود    
هر چند كه طرفداران نظريه منع تصوير در دنياي اسالم هرگز توفيق كامل نيافتند، امـا همـين                  

ها نتايج كامالً واضحي در كنار زدن تصاوير از فضاهاي نيايشي داشت، تا آنجا  كـه تـصوير     تقبيح
اكي تلقي شده و مانع نزول رحمت و فـرود          با قرار گرفتن در رديف سگ، طبق احاديث عنصر ناپ         

در اين ميان، برخي از رواياتي كه در حمايـت    ).153: 1385محمدزاده،  (شد  فرشتگان شمرده مي  
شود دقيقاً مؤيد نظر ما دربارة خواست ايدئولوژيك شدن هنر  پيامبر از برخي شاعران نيز نقل مي

شود آن است كه به اعتبار طبع الهي   ميدر اينجا، آنچه از هنرمند خواسته. از منظر مذهب است
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خود، نبايد جز به سائقة عاليق و ايمان و تعهدات خود از كسي يا دستگاهي فرمان پذيرد و هنر                   
توانـد در زمينـة تمـامي     اسالمي نيز از آن روي كه براي تمامي سطوح زندگي تبيـين دارد، مـي            

از جهـان، تـاريخ و جامعـه، انـسان و           تعريفـي   : مقوالت راه حل مناسب وافرا روي هنر قرار دهد        
احاديثي مثل دوستداري زيبايي از سوي خداوند نيـز         ).29: 1382رهنورد،  (قهرمان و روح بشري   

كند كه چه بسا به تفسيري ديگر از زيبايي طبيعت            ضرورتاً به منظر اسالم دربارة هنر اشاره نمي       
  . و امثالهم ارجاع دهد

.  الزم است كه به پذيرش هنر در ايران بعد از اسالم توجه كـرد              بعد از اين دورة ابتدايي، در آغاز      
هاي آثار هنري و روح هنري در جامعة ايراني از سويي، چنان كـه                شود كه باقيمانده    مالحظه مي 

ايرانيان از سـويي  . ديوانداري و دبيري را به اعراب آموخت، در پي كسب وجاهت براي هنر برآمد     
 در پي حفظ و اشاعة سينه به سينة هنرهاي اصـيل و             ،عراب مهاجم بنا به اصل مقاومت دربرابر ا     

بومي خود برآمدند و در طول مدتي كه مهر سكوت بر لب زده بودند، قريب دو قـرن، توانـستند                    
هاي موسيقي ايراني اسـت؛       هاي هنري خود را حفظ كنند كه نمونة آن دستگاه           بسياري از سنت  

ها، كه بعدها از طريـق        اين سنت . ها از بين رفتند      گوشه ها و بسياري از     هر چند برخي از دستگاه    
هاي هنري    نفوذ ايرانيان در دستگاه خالفت به جهان عرب هم منتقل شدند، با وامداري از سنت              

پيشااسالم نوع جديدي از هنر را پي افكندند كه تحت تأثير اعتقادات هنرمندان هر چـه بيـشتر                  
كه بعضي حتي عقيده دارند هر اثر هنري كه زيبـايي  به سمت هنر ديني كشيده شد تا بدان جا     

طلـب،   نـوروزي (سازد، قابليت آن را دارد كه در حوزة هنر اسالمي قـرار گيـرد        الهي را متجلي مي   
در . جهان همچون انسان مظهر و مظهر قانون خداوندي اسـت         «و شاهد بياورند كه     ) 13: 1384

اند، هر وجه زندگي از جمله هنر         وجود داشته هايي كه در طول تاريخ        جوامع سنتي و اكثر تمدن    
تـرين و     در حقيقت، فنون و هنرها يكـي از مهـم         . ترين و مرتبط است     و صناعت با اصول روحاني    

از ديـدگاه سـنتي، انـسان و جهـان را نيـز             . هاي ظهور و تجلي سـنت اسـت         ترين عرصه   بالفصل
در ايـن ميـان نبايـد از تـاثير          ).61: 1370نصر،  ( »توان به معنايي آفريدة هنر قدسي دانست        مي
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 نوعي از هنر شدند جبشناسي و خيال در عرفان مو   هاي جمال   بحث. انكارناپذير عرفان غافل بود   
بينـي    كه از منظر تطبيقي به بازآفريني سيماي انسان آرمـاني از سـويي و بـه گـسترش جهـان                   

 بسيار در خور توجـه      »معناي حاكم «بر همة اين هنرها سيطرة      . عرفاني از سويي ديگر ختم شد     
هـاي    شود كه فارغ از گرفت       عرفان به مثابه بديلي براي مذهب رسمي ظاهر مي         ،جادر اين . است

تر است و آدمي را به همـان صـورتي كـه هـست                خشك مذهبي به زندگي روزمرة آدمي نزديك      
گيـرد كـه در تـالش بـراي           در همين زمان است كه حتي نوعي زيباشناسي شكل مي         . پذيرد  مي
از اين منظر، انسان كامل انساني است كه الگوي ازلي هر فرد در ساحت              . آوري به هنر است     وير

بنـابراين  . بخـشند  بشري است و آدميان با تأسي به او و پيـروي از او زنـدگي خـود را معنـا مـي                    
شود كـه رو بـه سـوي بـاال دارد و در پـي                 دغدغه و اضطراب غربت در اينجا جوهر هنر تلقي مي         

  ). 99: 1382رهنورد، (هاست   ارزشواالترين

زمـان بـا آغـاز انديـشة تجـدد در ايـران، در عرصـة                هاي مدرن هنر كه هـم       هنر مدرن و صورت   
براي آن . اند تر از ديگر مظاهر مدرن در اين ملك داشته        اجتماعي ظاهر شدند، سرنوشتي پيچيده    

پژوهشگران متـاخر در حـوزة آراي       اي از داليل اين مدعا را آورده باشم، به نظر يكي از               كه نمونه 
تفكر جديد اقتضائاتش را با شرايط خود و رفع موانعي كه عمـدتاً             «: كنيم  متفكران هنر اشاره مي   

از اينجا به اقتضاي اين تفكر مـدرن خـود بنيـاد،            . تفكر سنتي و ديني مسيحي بود متحقق كرد       
دين مسيحي تماماً پوشيده رود و حقيقت  جهان ديني لكن به تدريج به حجاب انسان مداري مي

اي بطور تمام عيار براي جهان        شود؛ اما از آنجا كه اسالم هنوز منسوخ نشده بود، چنين واقعه             مي
هـا و     فـضاي خانـه   . اسالمي روي نداد و بيشتر مورد تهاجم سطحي فرهنگ جديـد قـرار گرفـت              

هاي ارتبـاطي، و حتـي       هاي آموزشي، رسانه    ها و ابزار و اسباب، نظام       معماري و شهرسازي، لباس   
مددپور، (» .مناسبات اخالقي، فلسفه، سياست و هنر غربي، جهان اسالمي را مورد هجوم قرار داد

شود كـه شـايد    شود، در اينجا به تقابل و تهاجمي اشاره مي       چنان كه مالحظه مي   ). 347: 1383
. وجـو كـرد   ت، جستهاي گوناگون امر مدرن برقرار اس   بتوان رد آن را در تفاوتي كه ميان صورت        
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رسـد   در اينجا به نظر مـي . گردداين مسئله به نوعي نيز  به ساخت انديشة مدرن در ايران بازمي            
كه با نوعي تقابل بين انديشة مدرن يا همان مدرنيته، و مدرنيزاسيون از سويي و بحث مدرنيسم       

هر يك از موارد فوق به      حال بايد ديد كه در ايران، برخورد با         . 1هنري از سوي ديگر رو به روييم      
به خوبي روشـن سـاخته اسـت كـه مبـاني و مبـادي               ) 1379(آزاد ارمكي . چه صورت بوده است   

هاي مدرنيسم را نيـز در آثـار    انديشة نوسازي در ايران مبتني بر مدرنيزاسيون بوده است و ريشه 
هـاي  تفاوت انديشه هاي م   بنا به نظر او، در دوره     . گرفته است    اديبان، و روشنفكران پي    ،هنرمندان

او به توسـعه    . اند  نوسازي به طوركلي مشتمل بر انديشة نوسازي سياسي، حكومتي و نظامي بوده           
از ). 85 : 1379آزاد ارمكـي،  (كنـد   هاي بلند اشاره مـي      و نوسازي اتوباني، ساختماني، و ساختمان     

تر گفتـه شـد در    هاي مدرنيسم را در ادبيات و هنر نيز چنان كه پيـش             توان ريشه   سوي ديگر، مي  
  :آثار روشنفكران پيشامشروطه تاكنون دنبال كرد

روشنفكران و به تبع آن هنرمنداني كه ضمن آشنا شـدن بـا فراينـد مدرنيتـه در غـرب بـه                      ) 1
تـوان    در كل، مـي   . بودند، در تالش براي نوسازي ادبيات و هنر برآمدند          جنبش مدرنيسم پيوسته  

رمندان متجدد با رويكردي مدرنيـستي بـه هنـر روي           مسئله را به اين صورت مطرح كرد كه هن        
نويسان ايران، آخونـدزاده،      توان اين امر را در آثار سه تن از اولين نمايشنامه            چنان كه مي  . آوردند

  ). 1385گوران، ( جويي كرد ميرزاآقا تبريزي، و عبدالحسين نوشين پي

 سياسي و حكومتي و اقتصادي و ها در پي نوسازي     اما از سوي ديگر، روشنفكران و تكنوكرات      ) 2
ايجـاد سـاختارهاي    . اين امر تأثيرات بسياري بر مردم داشت      . اند  اصوالً در پي مدرنيزاسيون بوده    

                                                 
در اينجا نظـر سـاراپ را درخـصوص         . رنيته را از هم تفكيك كنيم     رسد  كه در اينجا  سه مفهوم مدرنيسم، مدرنيزاسيون، و مد           الزم به نظر مي    .1

سازي اقتصاد پيشرو اداري و تمايز ساختاري جهان اجتمـاعي، از       مدرنيته داللت بر عقالني   ). 176: 1382ساراپ،  (دهيم    اين تفكيك مبنا قرار مي    
اغلب براي رجوع به مراحـل توسـعة        ) مدرنيزاسيون(نوسازي. هاي نظري دارد    هاي اخالقي از حوزه     جمله تفكيك واقعيت از ارزش و تفكيك حوزه       

نوسازي يا مدرنيزاسيون پيوستار متغيري از تحوالت اجتمـاعي ـ اقتـصادي اسـت كـه بـه       . شود اجتماعي بر پاية صنعتي سازي به كار گرفته مي
هـاي سياسـي ايجـاد     هاي ملي و جنبش ري دولتگي هاي صنعتي، تحركات، شهرسازي و شكل هاي فناورانه و پيشرفت واسطة اكتشافات و نوآوري  

هـاي فرهنگـي و زيباشـناختي         اي خاص از سـبك      مدرنيسم به مجموعه  . روند  داري جهاني پيش مي     شود كه همة آنها با گسترش بازار سرمايه         مي
  . بسط يافتگرايي   پديد آمد و در مخالفت با كالسيك20شود كه در حدود اوايل قرن  اي مربوط مي مالزم با جنبش هنري
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اداري و صنعتي، گسترش شهرنشيني، استفاده از مظاهر صنعتي و تمدني غـرب، بـه كـارگيري                 
  . ستتوانش تكنولوژيك و امثالهم از عوارض اين گونه مدرنيزاسيون بوده ا

تفكـرات انتقـادي، نقـد عقـل،        . توان گفت مدرنيته در ايران شكل نگرفت        با اين تفاصيل، مي   ) 3
برخاستن در برابر سنت و مانند اينها چندان كه بايد و شايد مورد توجه واقع نشد و اين امـر در                     

» مدرنيتة ايرانـي  «نهايت سبب شد كه روشنفكران و منتقدان حوزة فرهنگ و اجتماع از مفهوم              
ايـن مدرنيتـه    . براي مشخص ساختن مشخصات مقولة شـكل گرفتـه در ايـران اسـتفاده كننـد               

بـه خـوبي    . انـد   اي از نوسازي و سنت است كه به طرز غيرقابل تفكيكـي در هـم پيچيـده                  ملغمه
شـود،   مشخص است كه در اين مدرنيته، چنان كه با نگاهي  تاريخي بـه سـهولت مـشخص مـي        

دة روشنفكران و به تبع، هنرمندان، بوده است و در عوض ديـن و             سهم عمدة انديشة مدرن برعه    
  .حوزة حيات ديني هر چه بيشتر وابسته به سنت ماند

توان نتيجه گرفت كه در ايران گروهي به سرعت در اقتباس عناصر مادي و عينـي                   بنابراين، مي 
ها اقدام كردند،  هها و گروهي در انتقال مفاهيم و انديش غرب، هم چون تاسيس مدارس و سازمان 
 غافـل ماندنـد و همـين امـر          ]و ايـران  [شناختي غرب       ولي هر دو گروه از توجه به مباني معرفت        

البته اين نقد وارد است كه بـه هـر          . )96: 1380آزاد ارمكي،   (سبب تعارض در جامعه شده است     
ز مـشروطه   اينان از پـيش ا    . روي روشنفكران مذكور  با مباني معرفت شناختي غرب آشنا بودند          

انـد ملكـم    از آن جمله  . دادندخواندند و در آثارشان به آن ارجاع مي       آثار انديشمندان غربي را مي    
. خيلي از ايشان هم فرنگ رفته بودند و هم درس خوانده فرنگ بودند            . خان، آخوندزاده و فروغي   

ي تـوان روشـنفكران را فعـال مايـشاء دانـست يـا كـم سـواد        در عين حال، ضـمن آن كـه نمـي       
روشنفكران را عامل اصلي مدرن نشدن يا سـنتي مانـدن فـرض كـرد؛ نبايـد از خـاطر بـرد كـه            

هـا بـه برآمـدن انـساني     نهادهاي مدرن در ايران پا نگرفتند و اين مباني معرفتي در ميـان تـوده      
  .از حيث معرفت منجر نشد» تجديد حيات يافته«
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هـاي    دقيقاً همراه و همـسو بـا رهيافـت   سنت هنري اسالم در ايران، بنا بر آنچه آنچه گفته شد،     
حال الزم اسـت كـه بـه گسـست ديگـري در        . ديني در معرفت افراد جامعه و مالزم با سنت بود         

انـدكي قبـل از انقـالب مـشروطه علَـم بيـداري در ايـران بـه دسـت                   . تاريخ ايران رجـوع كنـيم     
تقابل ايران بـا غـرب كـه        شود و مدرنيزاسيون از باال نيز طي          روشنفكران غرب ديده برداشته مي    

در اين زمينه، برخورد ايران بـا تمـدن         . شود  هاي ايران و روس است، شروع مي        سرآغاز آن جنگ  
اكثـر مورخـان    . غرب، بعد از برخورد ايران با اسالم مهمترين پديدة فرهنگي تاريخ ايـران اسـت              

 جنـگ نافرجـام در      دانند و رفت و آمد سياحان و يا چنـد           سرآغاز اين برخورد را دورة صفوي مي      
اما  روابط پيوسته ميـان ايـران و         ). 17: 1375بهنام،  (شمارند    خليج فارس را نشانة آن دوره مي      

هـاي پيـاپي ايـران از روسـيه بـراي             شكـست . هاي ايران و روسيه آغـاز شـد         غرب با پايان جنگ   
خبـري و     ر بـي  نخستين بار گروهي از ايرانيان را به خود آورد و در حالي كه فتحعلي شاه هنوز د                

ها درگير بود به ضـعف و عقـب مانـدگي    برد، عباس ميرزا كه خود در جنگ   غرور خود به سر مي    
بهنـام،  ( فني و علمي ايران پي برد و وزيرش قائم مقام نيز در اين انديـشه بـا وي هـم آواز شـد                      

دها اما اين درك از عقب ماندگي كه با ورود مظاهر مدرن در پـي جبـران آن و بعـ                   ). 19: 1375
توان بـه   تر مي در طيف گسترده . هاي فراوان همراه بود     نيافتگي برآمدند، با درگيري     جبران توسعه 

در ايـن ميـان از حـرام دانـستن          . ت حاكم با مظاهر مدرنيته و مدرنيزاسيون پرداخـت        نتقابل س 
 فقطه  توان آورد ك    هاي فراواني مي    مظاهر تمدن مدرن تا مخالفت با آزادي نسوان و امثالهم مثال          

  . كنيم به بحث هنر و از آن ميان به ظهور هنر تئاتر مدرن در دورة مشروطه اكتفا مي

 به مثابة برخورد    ،خصوص فرانسه  و به  ،ارتباط سياسي و فرهنگي ميان ايران و كشورهاي اروپايي        
اي از    اي رشد يافته بـود كـه خـود در همـان آغـاز مجموعـه                 شديد جامعة سنتي ايران با جامعه     

هاي مدرنيزاسيون مثل ايجاد دارالعلم، اسـتخراج معـادن، راه انـداختن ماشـين دودي و                  خواست
در اين ميان، براي آنها كه عشقي به هنر و ادب داشتند امكان             . داير كردن روزنامه را مطرح كرد     

اگـر در   . هاي تازه فراهم شد و تأسيس روزنامه و حتي تماشاخانه را خواستار شـدند               نفوذ انديشه 
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توانست احـساس نزديكـي بيـشتري را بـراي            هاي تازه مي    شد، امكان   ان فرصتي فراهم مي   آن زم 
روشنفكران ايراني و تمدن اروپايي فراهم كند، اما در آن زمـان هـم تماشـاخانه تنهـا بـه منزلـة         

يابي، و سهيم بـودن در      گيري، دست   آورد فقط احساس بهره     امكاني نو بود كه آنچه به ارمغان مي       
اي سراپا غربي به ايـران وارد شـد و            به هر روي تئاتر جديد به منزلة پديده       . اخته بود تمدني ناشن 

رسد كه شاه پس از بازگشت از سفر          اين سابقه به دورة ناصري مي     . برآمده از سنتي ديرپاي نبود    
دستور داد تكيه دولت را در زاوية جنوب غربي كاخ گلستان با            ) ق. هـ 1290(ش به فرنگ    نخست

ولي هنـوز سـاختمان ايـن بنـا بـه انجـام             ). 129: 1380بيضايي،  ( هزار نفر بسازند   20گنجايش  
نرسيده بود كه از سوي روحانيون موجي از مخالفت در برابـر اجـراي نمـايش برخاسـت و شـاه                     

همـايوني،  (بهـره بـرد   ) نمـايش سـنتي مـذهبي     (خواني    ن عظيم براي تعزيه   ناگزير از آن ساختما   
اي در دارالفنون به واقعيت بـدل         بعدها شاه انديشة خود را در قالب ايجاد تماشاخانه        ).20: 1380

ها ضـمن داشـتن ظرفيـت كمـدي      اين نمايش. هايي از مولير نيز به اجرا درآمد     كرد و نمايشنامه  
آوردند و بـه راحتـي    ن انتقاد از متمولين و ديگر اشخاص را فراهم ميسرگرم كننده بودند و امكا 

با ايـن همـه، تماشـاخانه مـذكور نيـز بـا             ). 85: 1358گوران،  (شدند  نيز با تقليد ايراني اخت مي     
مذهب با نمايش و تماشاخانه     . ها مذهب بود    مخالفت روبرو شد كه بزرگترين انگيزة اين مخالفت       

هـا    سـرانجام ايـن مخالفـت     . كردنـد   ن مذهبي به آن فراوان حمله مـي       به جد مخالف بود و عامال     
آمد تـا     پيداست كه بايستي شرايطي تازه فراهم مي      . تماشاخانة دارالفنون را نيز به تعطيل كشاند      

گيـر شـدن      اين امر راهـي نداشـت جـز همـه         . اين پديدة تازه بتواند برپاي بايستد و تحمل شود        
  .  در نظام حاكم و تقليل فشارهاي بازدارندة مذهبيشرايط تازة فرهنگي؛ با دگرگوني

شود، بر خورد مذهب با هنر مدرن در يك ژانر خاص بدين گونه منجر به                 طور كه ديده مي     همان
با اين همه، به سبب توليد مدرنيتة ايراني كه مظـاهر آن            . عدم پاگيري تئاتر مدرن در ايران شد      

 روي در ايـران بعـد از مـشروطه بـه مثابـه نهـادي                جويي كرد، هنر مدرن بـه هـر         توان پي   را مي 
نقاشي مـدرن البتـه   . شود اين امر در حوزة نقاشي نيز ديده مي. شكننده به حيات خود ادامه داد     
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ها، از جملـه خـروس جنگـي،      هجري خورشيدي با تشكيل نخستين گروه   1320بعدتر و از دهة     
صبغة مذهبي در آن نيز بـه اعـال درجـه    شده كه آغاز شد و به نوعي در برابر هنر سنتي شناخته   

  . شد قرار گرفت ديده مي

استفاده از  )  ب ،فرديت هنرمند در دورة مدرن    ) الف: توان به دو سوية امر توجه كرد        در اينجا مي  
. اين هر دو در هنر سنتي ايـران مغفـول مانـده بودنـد          . هنر براي بيان خود يا اصالح امور جامعه       

تـوان گفـت    ص در غزل، فاقد نام پديد آورنده بودند و به طور كلي مي      بسياري از آثار، به جز تخل     
كه فرديت هنرمند در اينجا تنها تابعي از ميدان بورديويي توليد اثـر هنـري و در نهايـت توليـد                     
توليدكنندگان بوده است، در حالي كـه طاليـة تجـدد بـا مطـرح شـدن نـام هنرمنـد در مقـام                        

بستن فنون نوپديد هنري براي بيان خـود يـا اصـالح جامعـه              آفرينشگر و از سوي ديگر با به كار       
 نمونة آن را بار ديگـر از آغـاز          . مسئله ديگر در اين خصوص اصالح امور جامعه است         .همراه است 

نـويس ايرانـي داراي       ميرزا فتحعلي آخونـدزاده اولـين نمايـشنامه       : توان آورد   هنر تئاتر مدرن مي   
. ياگراي غربي بوده است و در آثارش نيز ظهور يافته است          اي از تفكرات دن     تفكري است كه آميزه   

برنامة ادبي او جنبة اصالحي داشت و هدف از آن نيز ايجاد يك اسلوب ساده و صـميمي، پيونـد     
آخونـدزاده خـود    ). 26: 1373آژنـد،   (هنر با زندگي و نصيحت از راه طنز و طبيعت و نقادي بود            

امروز اين قبيل تـصنيفات بـه كـار ملـت           . ته است دور گلستان و زينت المجالس گذش     «:گويد  مي
  . »امروز تصنيفي كه متضمن فوايد ملت و مرغوب طبايع خوانندگان است، فن دراماست. آيد نمي

در زماني كه قبايح اعمال در يك ملت ظهور عامه پيدا كنـد كـه           «: گويد  ميرزاآقا تبريزي نيز مي   
ضي در مقـام خورسـندي و ذوق و برخـي در    از اطراف و اكناف عالم موالف و مخالف خـوارج بعـ           

نحوكـان  به افراد و آحاد ملت واجب، بل متحتم است كه بـاي  ... صدد استخفاف و استهزا برآميزد    
هـاي معايـب و    كوشيده اسباب تنبيه و توجه در آنجا را فراهم بياورند تا ملت خود را از گرفتاري             

 اينجا بيان اصالح اجتماعي مدنظر اسـت و         شود كه در    مالحظه مي » .اطوار ناپسنديده باز رهانند   
رساند كه همان ايدة منبعـث از روشـنگري    ايدة جديدي در قالب هنر خود را به عرصة ظهور مي  
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اين امر در بدو تولد بـا تـزاحم ايـدة           . دهد  غرب است و به صورتي نگاه نقادانه را در هنر رواج مي           
از به تالش براي فراخ كردن عرصة توليد        شود و براي باليدن ني      مسلط سنت مذهبي رو به رو مي      

اين امر با روي كار آمـدن حكومـت پهلـوي دوم رفتـه رفتـه صـورت           . و سپس مصرف خود دارد    
انـسان  «، بار ديگر صورتي از هنر مذهبي رخ نمود و اين چنين شد كـه                57گرفت، اما با انقالب     

را از سـير و نفـوذ تمـدن         تواند قـدري خـويش        ديني گرچه با گريز از امواج مدرنيسم هنري مي        
ه كند و در طلب و تمنـاي فتـوح سـاحت قـدس و          يغربي رهايي بخشد، اما نهايت آنكه بايد تزك       

كند و صرفاً نظر      در نقطة مقابل اين وضع، انسان مدرن با خويش مخاطبه مي          . عنايت الهي باشد  
بنـا  ). 349: 1383مـددپور،   (»به نفس خويش دارد و گرفتار قفس انانيت و فرديت نفساني است           

شود و به سماوات      به همين تتبعات نظري است كه شكل و فرم زيباشناسانة هنري ديگرگون مي            
گيرد و دوباره مذهب      پردازد و جنگ و انقالب در اولويت مضموني قرار مي           وارض و پيوند آنها مي    

  . پردازد به استفاده از ساحت هنر مي

ر شده بر اثر مدرنيزاسـيون و مدرنيتـة ايرانـي نيـز             هاي ظاه   هاي گفتمان   در اينجا بايد از تزاحم    
ديگر دنياي هنر و مصرف آن منحصر به ايدة صرف متعبـدان مـذهبي نيـست  و از        . سخن گفت 

هاي گفتماني مدام در حال گسترانيدن دامنـة خودنـد، بـه قـسمي كـه در ايـران                     اين رو صورت  
دگي سخن گفت اين امـر از سـويي        كنوني شايد بتوان از تقابل هنر و مذهب با تكيه بر سبك زن            

هـاي كـساني مثـل        كشد و از سـوي ديگـر ديـدگاه          دغدغة پرسشي به نام هنر ديني را پيش مي        
. خوانـد   گذارند به چالش فرا مـي       سيدحسين نصر را كه بر امر قدسي در هنر تاكيدي فزاينده مي           

ه عرصه و تقاضـا و بنـا بـه    اند كه بنا ب     در اينجا هنرمندان در بازاري از توليد و مصرف قرار گرفته          
گيرد و ديگر كثرت و تنوع محصوالت هنري عرضه شده امكان             منطق مقاومتي فيسك شكل مي    

ايـن امـر    . استفاده از هنر دلخواه و متناسب با سبك زندگي را براي هر كس فراهم كـرده اسـت                 
  .كند ييادآور تكثر در حوزة دين نيز هست كه برگر از آن به بازار كاالي ديني تعبير م
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شود كه اين كشمكش در درون دنياي اجتماعي بـين دوگانـه هنـر و ديـن همـواره      مالحظه مي 
-برقرار بوده است و در نهايت نيز هنر ديني چونان پاسخي در خور براي حل اين معـضل پـيش                   

  توان به توضيح اين امر دست زد؟اما چگونه مي.نهاده شده است

  

  هنرهاهايي براي پاسخ به كشمكش دين و روش
اول آن كـه، از     . رسد كه بررسي مناسبات دين و هنر از چند منظر قابل بررسي باشد            به نظر مي  

ير بورديو كه بر مبنـاي تفكيـك   هاي پيتوان با استفاده از نظريه ميدان    شناختي مي منظر جامعه 
در هاي متفاوت فضاي اجتماعي قرار دارد، به تفكيكي كه پس از درآميختگي ديـن و هنـر                  حوزه

هاي متفاوت هر يك كـه      دنياي سنتي وجود داشته است پي برد و بر اساس تعيين قاعده ميدان            
در . بنـدي كـرد   اي متفاوت شكل گرفته است، مناسبات مذكور را صـورت         براي اندوختن سرمايه  

، ايـن نكتـه را   نان كه بورديو خود نشان داده استادامه با اين نظريه و بر اساس قواعد ميدان، چ        
  .خواهيم نمودباز 

شـناختي بـه آن     توان از منظري جامعـه    دومين راهي كه براي پي بردن به رابطه دين و هنر مي           
 تاسـيس   تكيه كرد، مبحثي است كه با عنوان تفاوت دوگانه امـر مقـدس و نامقـدس از ابتـداي                  

-سـازي در حـوزه جامعـه   م مطرح و در نهايت با طرح مباحـث عرفـي  شناسي با آثار دورك جامعه

در اينجا الزم است كه به پديده عرفي شدن هنر بپردازيم و اين امـر               . گرفته شد سي دين پي  شنا
 بـه   -را با افزايش كاركرد دنيوي هنر از سويي ، و از سوي ديگر با تالش براي نـشان دادن مـرز                      

  .توان نشان داد ناممكن امر قدسي از امر عرفي مي-قول ميرچه الياده

دارد كه به منزله نوعي فرارفتن از رويكرد پيشين است          مي سر بر مي   از دل اين رهيافت نگاه سو     
اين توالي را نيـز دقيقـا       . كنيمزدايي ياد مي   بازافسون -زدايي  افسون  -آميختگيو از آن با افسون    

نقـاط  . سـپارد  مـي  توان قرائت كرد كه از دوره سنتي به مـدرن ره          متناسب با روندي تاريخي مي    
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كي رنسانس است و يكي ديگر، باز آمدن رويكرد انتقادي براي جـايگزين             عطف در اين رويكرد ي    
آوري بـه هنـر در دوره   اين روي. اي كه از دين تهي شده استكردن هنر در مقام دين در جامعه    

  . انداي است كه در اصل خود از ناقدان دنياي مدرن نيز بودهمدرن متكي بر آراي فالسفه

گيـرد كـه هنـر را بـدون هالـه       اي شكل مي  آوري به فالسفه  ويدر همين حال سويه ديگري از ر      
ايـن سـويه    . اندخواهي روح انساني آورده   مقدس و به شكلي زميني بار ديگر به مركز توجه تعالي          

توان در آثار بنيامين    اول خوانشي الهياتي از هنر كه رد آن را مي         : در دو طيف شكل گرفته است     
گرايان الهياتي كه بار ديگر در دنياي مدرن در هر دو جانب سنتدنبال كرد، و دوم تاكيد بر هنر 

  . ها شكل گرفته است بنيادگرايان و نيز پسامدرن–

پـردازيم و   هاي بورديو به تبيين نسبت مذكور مي      در اين مقاله، با بررسي ديدگاه تفكيك ميدان       
  .گذاريمرويكردهاي ديگر را به فرصتي ديگر وامي

  
  هاتفكيك ميدان: و نظريه بورديوفضاي اجتماعي مدرن 

هاي تبيين ايجاد تغييرات اجتماعي فراواني كه به بروز دنياي مدرن منجر شد، چنان              يكي از راه  
كه گفتيم، و در مناسبات دين و هنر نيز تغييرات بسياري پديـد آورد، كمـك گـرفتن از نظريـه                 

هـاي   فـضاي اجتمـاعي بـه ميـدان        دانيم كه بورديو با تفكيك    مي. 1ير بورديو است  هاي پي ميدان
شناسـان مدرنيتـه    متفاوت خودمختار كه هر يك قاعده ميداني خاص خود دارند، در بين جامعه            

                                                 
  :  براي اطالع بيشتر از نظريه ميدان رك .1

Martin, John levi (2003) "What is field theory?" in The American Journal of Sociology, 109,1 
  :شناسي بورديو ركنيز، براي شناخت جامعه

Swartz, David (1997) Culture and Power, The university of Chicago press 
  :اندشناختي بورديو اين منابع در فارسي در دسترسهمچنين براي اطالع بيشتر از  نظريه جامعه

  رساله دكتري، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهرانبندي ميدان توليد ادبي در ايران، صورت) 1385(پرستش، شهرام  - 
 چاوشيان، ني، ترجمه ليال جوافشاني و حسن ير بورديوپي) 13885(جنكينز، ريچارد  - 
  ترجمه مرتضي مرديها، نقش و نگارنظريه كنش ، ) 1381(ير بورديو، پي - 
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آميـز  هاي اجتماعي از فضايي معارضه    البته او براي پي بردن به سازوكار اين ميدان        . گيردقرار مي 
به همين سبب براي .  استگيري فرد دخيلكند كه براي كسب بيشينه سرمايه در موضعياد مي

ها بـه واسـطه آن سـنجيده    بورديو ميدان قدرت از اهميت بسياري برخوردار است و ديگر ميدان          
اي از فرهنـگ عنايـت داردكـه        در اين ميان، بورديو از توليد فرهنگي به فهم گـسترده          . شوندمي

شود كه   ناشي مي  شناسي بورديو از اين خصيصه آن     تاثيربخشي جامعه . گنجددين نيز در آن مي    
بورديو درصدد ايجاد توازني ميان تاكيد بر استقالل ميدان توليد فرهنگي از يك سو و تاكيد بـر                  

از سوي ديگر   ... ها مانند ميدان قدرت و آموزش و        ارتباط ميان ميدان توليد فرهنگي با ساير ميدان       
هـاي  بورديـو بـه زيرميـدان     هـاي   پردازيم در حقيقت گستردن يافته    آنچه ما اكنون به آن مي     . است

  ).1998مارلير، ( توليد فرهنگي در دو ميدان دين و هنر است

  
  ميدان دين و قاعده آن

؛ 1967برگـر،   (كننـد   شناسان دين را بـه مثابـه نظـامي نمـادين ادراك مـي             دانيم كه جامعه  مي
 بـه  1992وسـنو،  ( و هرچه بيشتر به ابعاد فرهنگي و تفسيري آن توجـه دارنـد          ) 1998 ،بورديو

-نتايج تحقيقات تجربي در حوزه مطالعات فرهنگي دين نشان مـي          ). 2006نقل از هسموندهاو،    

دهد كه رفتارهاي ديني و معاني مذكور بالنسبه وابسته به گفتمان نظام رسمي مراجع ديني يـا                 
البته محتـواي   ). 2001ديلن،  (معاني ضمني نهاده شده در اين رفتارها از سوي اين مراجع است           

ني و نحوه بازنمايي اين نظام ويژه رسمي و نمادين از طريـق مـتن يـا گفتمـان بـه واسـطه                       ضم
گيرد كه در مطالعـات فرهنگـي بـين تحليـل مـتن يـا رمزهـاي                 اي صورت مي  كردارهاي روزانه 

هـايي كـه از ايـن       هايي براي جستجوي نحوه درك افراد و گـروه        و رهيافت ) 1972بارت،(نمادين
  .شودبرند اتخاذ ميشان بهره ميگي روزمرهشماهاي فرهنگي در زند
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گيرند كـه توليـد     هاي ساختارگرا و نهادگرايي قرارمي    از سوي ديگر، اين كردارها دربرابر رهيافت      
بـه  . دانندايدئولوژي را با خودمختاري نسبي فرهنگي عامليت در بين مردم معمولي در تضاد مي             

لسله مراتب منتهي به دريافت درجـه اجتهـاد         اين معني كه در نظامي مثل نظام فقهي اسالم س         
شود  به نسبت اهميت بيشتري تـا عـامالن          هاي ايدئولوژيك منتهي مي   كه به توليد دستورالعمل   

هاي از باال به پايين نسبت به ايدئولوژي و توليدات ايدئولوژيك از طريق      اين رهيافت . به فقه دارد  
سازند و اينكـه چگونـه ايـن        شان معنا را برمي   وزمرهاينكه مردم چگونه فعاالنه از راه كردارهاي ر       

  .گذارندشوند بر تغييرات اجتماعي اثر ميهاي فرهنگي بازتفسير ميصورت

اندازي تـاملي از ماهيـت فعاليـت تفـسير بـه توليـد فرهنگـي                بورديو با تاكيد گذاشتن بر چشم     
  و بـه سـاخت مفهـومي بـا           او براي اين امر نظامي براي بازتوليد فرهنگي معرفي        . پرداخته است 

البته نبايد از ياد برد كه هرچنـد بدبازشناسـي ممكـن            . پردازد مي »1بدبازشناسي جمعي «عنوان  
است اصالتا در اقتدار كرداري زندگي روزانه كارا باشد اما فرايندهاي ديني به حدي كـه بورديـو                  

ا و گرايش دوكـسايي يـاد   آنچه كه بورديو خود از آن به مثابه دوكس    . گويد مكانيستي نيستند  مي
اي از ايمـان عملـي در    گونه، اين امر است كه در زندگي روزمره     نشان دهنده كند در حقيقت    مي

بـه  . شـوند الظاهر موجب گسست بدبازشناسي جمعي مي     هر ميدان اجتماعي وجود دارد كه علي      
 دين نظامي نمـادين     ،از نظر او   .داندهر روي بورديو اين امر را كليد بازسازي روابط اجتماعي مي          

بورديـو بـه ديـن بـه مثابـه        ).  الـف  1991بورديـو،   (است» ساختارمند و ساختاردهنده  «است كه   
كند كه سياليت و پويايي آن مديون ساختار و         نگرد و تاكيد مي   ميداني با خودمختاري نسبي مي    

- امر ميحال براي بررسي تبديل فرايندهاي نهادي در تحليل فرهنگي به اين  . محتواي آن است  

اي در تاثيرگـذاري    كننـده توان پرداخت كـه ذهنيـت چگونـه براسـاس بازتفـسير نقـش تعيـين               
اجتماعي، بازتوليد نهادي و تغيير دارد؛ در عين آن كه اين امور خود وابسته به شرايط عينـي از                   

براي اين منظور بورديـو بـر پلوراليـسم معنـايي درون            . جمله سلسله مراتب قدرت و اقتدار است      
                                                 
1 .Collective misrecognition 
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مندي كند و تاكيد دارد كه اهميت اين تحليل در فهم زمينه          ين و كاركردهاي آن پافشاري مي     د
  . آن است

-كند و نشان مي   ها معرفي مي  نگر، مشابه الگوي بورديو، دين را مانند ديگر ميدان        تحليلي رابطه 

وت بـا  شود ممكن اسـت متفـا  دهد كه آنچه در باورها و كردارهاي مذهبي در هر زمينه واقع مي     
پيام و محتواي اصلي باشد و فقط در ارجاع به ساختارهاي كامـل روابـط توليـدي، بازتوليـدي و        

با اين تفاصيل او به جعل مفهوم سـرمايه         . شودهاي پيام و تاريخ ساختار آن دريافته مي       موقعيت
/ متخصـصان   (ينـدهاي تعـاملي بـين توليدكننـدگان         زنـد و فرا    در توليد ديني دست مي     1ديني

در اينجـا علمـاي دينـي       . سـازد را مطـرح مـي    ) مقلـدان / عامه  (كنندگانو مصرف ) ماي ديني عل
اند دهي شده از امر مقدس    نگاهدارنده محتواي خاص الزم براي توليد و بازتوليد نشانگان سازمان         

در برابر اين متخصصان عامه يا مقلدان قرار        . و بنابراين، داراي قدرت نگاهداري از معرفت قدسي       
منطق  ظاهر ).  الف1991بورديو،  ( اندند كه به صورت عيني به دنبال انباشت سرمايه مذهبي         دار

ديني، همواره محتاج كسي است كه دراين باره متخصص باشد وآنها را به شكل تاريخي ودقيـق                 
 اين كار البته با اين پيشفرض صورت مي گيرد كه ظاهر امر ديني در پشت توسعه و              . تبيين كند 
، به عبـارت ديگـر  . ، خوابيده است قانوني، صوفيانه، ادبي وتاريخي،هاي ديني  آموزه ههم گسترش

 علمـاي دينـي     ،در اينجـا  . هاي فوق، اساسا از زير مجموعـه هـاي ظـاهر ديـن اسـت               رشته همه
كنندگان عامه ناخودآگاه اند كه در مقابل آنان مصرف     توليدكنندگان رسمي و آگاه تفسير مذهبي     

شود نظامي سلسله   به اين ترتيب مي   . اندي و نه تكميل معاني و كاالهاي ديني       آوربه دنبال جمع  
دهـد كـه بـه طبيعـت توليـد          مراتبي تشخيص داد كه مدل ساختاري مستحكمي به دست مـي          

  .شودفرهنگي نزديك است كه براي بورديو مشابه ميدان توليد سرمايه اقتصادي تعريف مي

                                                 
1. Religious capital 
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كنندگان كاالهـا و خـدمات     مصرف 1دم معمولي در موضع   در اين ساختار واقع در ميدان دين مر       
 در اينجـا نظـامي از فـروش و          ،در اصـل  . شوندديني قرار دارند كه توسط علماي ديني توليد مي        

بنابراين مردم عادي در ايـن نظـام خريـداراني بـا      . خريد بر روابط متخصصان و عامه حاكم است       
شود كه مردم علماي ديني از اينجا ناشي ميصالحيت . اند ديني2كمترين ظرفيت ديني يا منش

 و گـرايش    3تـاملي اند كه از شرايط پيشا    در برخورد با سرمايه ديني    » مهارت عملي «عادي داراي   
 بـه صـورت سيـستماتيك از        4شود؛ در حالي كه صالحيت علم محـور       دوكسايي ايشان ناشي مي   

يب است كه نظام ديني با قـوت        به اين ترت  . شودطريق مراتب نهادي به علماي ديني تفويض مي       
كند و هم به صورت كرداري و هم به صورت نمادين براي حسن تعبير روابـط اجتمـاعي                  كار مي 

  .شودوارد عرصه حيات اجتماعي مي

انـد كـه الزم اسـت       مـره  كردارهاي ديني بسيار شبيه به كردارهـاي زنـدگي روز          ،در اين ديدگاه  
قالب اصطالحاتي كه از مذهب برآمـده اسـت  صـورت            اين امر به آساني فقط در       . فهميده شوند 

-اي كه به فرد در زندگي روزمره پيشنهاد مي        گيرد، بلكه همچنين در قالب واژگان فرهنگي      نمي

كننـده روابـط     كردار روزمره ديني  پيونددهنده و منفـصل        ،به همين اعتبار  . ندشوشود درك مي  
گشايد كـه در   بيشتري را به روي فرد ميهاي كرداري هرچهاجتماعي است و از همين رو امكان      

  .زندآن از طريق بازتوليد يا بازساخت روابط اجتماعي به عمل دست مي

منـد در نـوعي     دين در اين منظر امري داوطلبانه و فعاليتي تفسيري اسـت كـه مومنـان عالقـه                
يـن همـه،   با ا .كنند كه فراتر از نظام مراجع ديني استبرساخت خودآييني معنايي مشاركت مي   

قدرت نمادين نه فقط از طريق كلمات كه از طريق اعتقاداتي          )  ب 1991(گويدچنانكه بورديو مي  
كند و اين مشروعيت در نظام دينـي بـا اتـصال            بخشند عمل مي  كه به آن كلمات مشروعيت مي     

                                                 
1. position 
2. habitus 
3. prereflexive 
4. Knowledgeable mastery 
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به اين ترتيب، مشخص است كه قاعده ميدان ديـن          . شوداين كلمات به علماي ديني حاصل مي      
  .  يابي استالترين سرمايه ديني از طريق قرارگرفتن در سلسله مراتب مشروعيتكسب با

  
  قاعده ميدان هنر

-ضمن ارائه طرحي از ميدان ادبي در اواخر قرن نوزده با تاكيـد بـر موضـع   قواعد هنر   بورديو در   

( نـد كگيري ژانرها به نوعي آنها را از حيث اقتصادي متمايز دانسته و بر همين مبنا بررسي مـي                 
تـوان قـانون    بـرد مـي   اين امر به دستاورد بزرگ بورديو راجع است كه گمان مي          ). 1996بورديو،  

رود از قدرت تحليلي   ميدان را درباره هر ابژه اجتماعي به كار بست و به واسطه آن، كه گمان مي               
خـود در   ؛ امري كـه بورديـو           كافي برخوردار باشد، اشكال متفاوت كردار اجتماعي را بررسي كرد         

ها براي بورديو، ميدان سياسي و اقتصادند  ترين ميدان مهمدانيم كه   مي. هايش پي گرفت  پژوهش
 بنا به رويكرد بورديو، ميدان توليد هنـر و  .آوردكه تركيب اين دو با هم ميدان قدرت را پديد مي 

ژگونه كسب سـود  شود و او قاعده اين ميدان را باادبيات به صورتي با فهم ميدان اقتصاد فهم مي  
بهتـرين راه بـراي فهـم ميـدان توليـد فرهنگـي             ). 81: 1996بورديو،  ( كنداقتصادي تعريف مي  

 خالصه نظر بورديو در نمـوداري  :كنداستفاده از دياگرامي است كه بورديو در قواعد هنر ارائه مي       
  ). 1شكل (شود بندي ميدان توليد فرهنگي به دست داده است ديده ميكه از قطب
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  )1996(بورديو : منبع

مبناي تقسيم  . توليد انبوه و توليد محدود    : در اين مدل، ميدان توليد فرهنگي دو زيرميدان دارد        
) براينـد اقتـصاد و سياسـت   (بندي و تمايز اين دو زيرميدان ميزان استقالل آنها از حوزه قـدرت         

قل نيـست؛ ولـي زيرميـدان       زيرميدان توليد محدود داراي استقالل باالست، اما كامالً مست        . است
بورديـو  ). 214: 1998مـارلير، ( توليد انبوه تابع قواعد بيرون اما نـه كـامالً وابـسته بـه آن اسـت                

استقالل زيرميدان توليد براي توليدكننده در ميدان توليد فرهنگـي را امـري ذاتـي ايـن حـوزه                   
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داشت كه شان مستقل و     اين نظر در مقابل رويكرد كساني مثل پروست و يارانش قرار            . داندنمي
در واقع بورديو قصد داشـت تـا ايـن اسـتقالل را             . ذاتي براي اين حوزه هنر براي هنر قائل بودند        

اي  فرانسه نشان داد كه در آن تاريخ نمونه19اش از ادبيات قرن تاريخي سازد و البته، در بررسي    
-هاست كه بورديـو در پـي      از همين شأن مستقل اين زيرميدان     . از اين استقالل ديده شده است     

 درصدد تاكيد بر عمل روشنفكرانه در اين حوزه توليد فرهنگـي برآمـد كـه                قواعد هنر نوشتي بر   
از همـين زاويـه اسـت كـه امكـاني بـراي             . مستقل از بازار انبوه بوده و قواعد خاص خود را دارد          

حـدود سـرمايه   بنـابراين، در زيرميـدان توليـد م   . مقاومت در برابر خشونت نمادين ميـسر اسـت        
در مقابـل، زيرميـدان ديگـر  امتيـاز          . اقتصادي اندك، ولي  سرمايه نمادين ويژه ميدان باالسـت         

  ).2006 به نقل از همسموندهاو،14: 1990تامپسون . (يني داردينمادي پا

شود كه اين دو ميدان با قواعد متفاوت در اصل دو عرصه اجتماعي متفاوت را رقـم                 مالحظه مي 
تـوان  در اين مرحله مـي . نداتر قدرتبودن تابع ميدان بزرگ ود به واسطه زيرميدان   زنند كه خ  مي

روابط اين دو ميدان را به واسطه دوري يا نزديكي كنشگران در مواضـع متفـاوت آن بـه ميـدان                     
  .   ديگر بررسي كرد

  
  هاي دين و هنرنسبت ميدان: بنديجمع

هاي دين و هنر را بـه شـكل     ات ساختاري ميدان  هاي عرضه شده تغيير   توان بنا به يافته   حال مي 
  :زير پي گرفت

در مرحله پيشامدرن، دين و هنر در بخشي از حوزه فعاليت خود بـا تبعيـت از قواعـد                    )1
اين هنر بـه  . دهند كه برايند آن همان هنر ديني استديگري نوعي همپوشاني را نشان مي 
شود و هنگامي   ه نظر ظاهر مي   ندرت در عرص  شود كه به  صورت نوعي هنر عبادي مطرح مي     

-شود معموال به منزله هنري كه هنوز بر ذات خود قائم نشده است تعريف مي             كه ظاهر مي  
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توان از آن به هنرهاي كـاربردي يـاد كـرد  نيـز چنـين                هنرهاي يادبودي و آنچه مي    . دشو
  . وضعي دارند

م به مفهـوم    هرچند اين مفهو  . ناسي شكل گرفت  شبا برآمدن فضاي مدرن، مفهوم زيبا      )2
استتيك ديگر نه صـفت مميـزه   . شد، تفاوت عظيمي با آن داشت   تر زيبايي مربوط مي   قديم

گذاري بود كه به لذت كلي از غور و تامل و فراغت از       يا متعالي بلكه حوزه مستقلي از ارزش      
شـود و   به اين ترتيب تفكيك دو ميدان دين و هنر آغاز مي   .گشت در اين غور باز مي     1تعلق
 .پويدرفته راه استقالل از دين را مياي براي ميدان خويش رفته با يافتن قاعدههنر

آيـد و از  در اين مرحله است كه هنرمند در پي كسب اسـتقالل موضـع خـود بـر مـي                   )3
. زندتبديل شدن به واسطه انتقال معني ديني از سوي توليدكنندگان معاني ديني سربازمي            

ده در فضاي اجتمـاعي اسـت كـه تفكيـك دو عرصـه              به اعتبار همين خودمختاري ايجادش    
 . مذكور معنادار است

گيـري كنـشگران    توان به بازگشت هنر ديني بـه سـبب موضـع          از همين منظر نيز مي     )4
ايـن بـدان    . درون ميدان هنر، كه در حاشيه نزديك به ميدان دين قرار دارند، سخن گفـت              

براي بررسي آن   .  دانسته شود  معني است كه هنر ديني در اصل هنر توليدي هنرمند ديني          
نفسه بار معاني ديني دارد الزم است كه به توضيحي ديگر دسـت زد و               نوع از هنري كه في    

مـا از ايـن امـر بـا         . آن اين كه در هنر اخير، خود هنر است كه به جاي دين نشسته اسـت               
 . زدايي ياد كرديمبه بازافسون) 2007(استفاده از اصطالح گراهام

  

                                                 
1. disinterested 
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