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  مقدمه
گالسـكو و آكسـفورد اسـت. او از     هـاي  در دانشـگاه  الهيـات جورج پاتيسون استاد كرسي 

هاي نوظهور مسـيحي بـوده و    آيد كه يكي از فرقه شمار مي به 1نگليكانيسماهاي فرقة  كشيش
ين كاتوليـك، پروتسـتان و   ياز زماني كه در انگلستان پديد آمده، حساب خود را از هر سه آ

هـايي كـه ميـان پيـروان ايـن فرقـه بـا         سـبب شـباهت   به حال ينا با ،داند ارتدوكس جدا مي
شوند. پاتيسون از متألهـاني   ها معرفي مي ر شمار پروتستاند معموالًها وجود دارد،  پروتستان

 نقـاط مهمـي از آثـار او   چنانكـه در   ين مسيح اشـتغال دارد و  ياست كه به معرفي روزآمد آ
تا گسست تاريخي ميان دين و هنر يـا همـان شـكاف ميـان      كردهتالش  اختصاصاًيابيم،  مي

  .كندي منتهي مسيح الهي و شمايل دنيوي او را به آشتي و سازگار
پاتيسون، در اين مقاله بـه واكـاوي موضـع او در بحـث      يبه سبب اهميت و تازگي آرا

ـ ترين نظر پردازيم. مهم رابطة دين و هنر مي نخسـتين  ات پاتيسـون در ايـن موضـوع را در    ي
رو ضمن تمركز بر اين كتاب، به آثار  توان يافت. از همين مي »مدرنيته مدرنيته وهنر، «اثرش 
ترين فرازهاي نظرية او، به بررسـي انتقـادي    مهم ةو پس از ارائ كنيم ميو هم مراجعه ديگر ا

بـا  با وجود اهميت بحث رابطة دين و هنر و  خواهيم پرداخت. ذكر اين نكته الزم است كه
متفكران معاصـر   يرسد رجوع به آرا نظر مي ، بهاند آثاري كه در اين موضع ارائه شده وجود

در خصوص  خألفلسفي ايران واقع نشده است. اين  ةمورد توجه جامع در اين باب، چندان
 مشـاهده  دارد، به عيـان   يزيبرانگ تأمل يانديشمند معاصري كه آرا عنوان بهجورج پاتيسون 

نيسـت، ايـن    شده شناختههنري پاتيسون در ايران  - ديني يكه آرا آنجا. در واقع از شود مي
  آيد. مي حساب بهي اين متأله مسيحي معاصر مقاله نخستين گام در تحليل انتقاد

 هنر پاتيسون الهيات

و » بتواند خارج از بحران مدرنيته قرار گيـرد.  الهياتبعيد است «پاتيسون با اعتراف به اينكه 
اشـتغال   هرگونهمحاوره با هنرمندان، جزء حياتي «همچنين با مفروض دانستن اين حكم كه 
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اگر ما قـادر بـه اسـتماع افكـاري كـه      «رسد كه  ن نتيجه ميبه اي» ي به مقولة هنر استالهيات
كنـيم،   سمت آثارشان سوق داده، نباشيم، نظراتي كه دربارة آثارشان ابـراز مـي   هنرمندان را به

  )Pattison, 1998: xii ( »چندان مورد رغبت واقع نخواهند شد
هنر مسيحي، از اي را براي تحول  او در مسير تقرير روايت خود از هنر مدرن، تاريخچه

 شـدني  انكـار  آنچـه . از نگاه پاتيسون كند هاي قرون وسطايي تا هنر دنيوي ترسيم مي شمايل
اخيـر و تبـديل آنهـا بـه صـوري هرچـه        هـاي  سـده نيست، تحـول تصـاوير نقاشـي طـي     

هنر مـدرن چـه هنگـام و بـه دسـت      «كه را تر بوده است. او طرح اين پرسش  مدارانه انسان
و بـه بيـان ايـن حكـم      دانـد  مـي از اساس غيرضروري » ؟است شده سيتأسكدامين هنرمند 

كند كه هنر مدرن، به سياق علم، سياست و دينداري مدرن، بر استقالل، خودآييني  بسنده مي
ده اسـت.  شـ اسـتوار  » انتقـاد بـر واقعيـت مسـتقر    «و بر پاية  ردو روحية آزاد انسان تكيه دا

دوران مدرن، مسير خودكفايي هنـر و اسـتقالل   كند كه در  پاتيسون اين سخن را هم نقل مي
كـه در مكـاتبي همچـون    ( يمتصل شده و در تعبير رايجـ » نهيليسم زيباشناختي«هنرمند به 

، مسـيري  حـال  ينا باده است. شبه مرگ هنر منتهي  )فوتوريسم و دادائيسم شاهد آن هستيم
ه و نوعي پذيرش نسـبت  دشمستقر  ان فرانسوا ليوتارژ توسط يژهو بهمدرنيسم و  كه با پست

ايمـان بـه   «، گـوگ  ونبه صبغة ترديدآميز حيات بشر را بـا خـود همـراه داشـته و بـه بيـان       
سندي بر  عنوان بهيك راه تازه تلقي يا همچنان  شايدرا در خود جاي داده است، » ايماني بي

رمنـداني  گران، امروزه حتي هن ادامة بحران هنر مدرن نگريسته شود. به باور بعضي از تحليل
ن روايـات كتـاب مقـدس در آثارشـان روي     كـرد كه به تصويرسازي از مسيح يـا بـه وارد   

 ، هرچنـد يگـر د  عبارت بهو  رندرويي به جانب جوايز و منزلت نهادي خود دا ،آورند نيز مي

يتنـد، آن صـبغة   ؤموضوعاتي همچون مسيح و كتاب مقدس كماكان در آثار هنـري قابـل ر  
   .)Pattison, 1998: 1 - 6( كرد يترؤوان در آثار هنري امروز ت قدسي پيشامدرن را نمي

يـا تـاريخ   (اي را از فضاي امروزي هنـر   نظرانه اما به باور پاتيسون، اگر چنين تحليل تلخ
بايد بر اين واقعيت نيز صحه بگذاريم كه بحران امروز، بـه هنـر    ناگزيربپذيريم،  )هنر مدرن

است. او به اين پرسش رسيده كه  كردهور  نيز شعله و دامن دين و فرهنگ را منحصر نيست
هنر قادر است بيشترين كارآمدي را براي زمانة ما در پي داشته باشد و  الهياتكدام قسم از 
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هـاي سـنتيِ متألهـان، دسـت هنرمنـد را هـم در        تر از نگرش ضمن نشان دادن طريقي فراخ
مرور به را مشروط  سؤالخ به اين رسد او پاس نظر مي د؟ بهكنتر  خود گشوده يهنرآفرينش 

اندوزي از تاريخ تعامل هنر  هاي مسيح و عبرت با شمايل ةتجربة كليساي مسيحي در مواجه
  .)Pattison, 1998: 8 - 9( دانسته است الهياتو 

هاي مسيح اشاره كرده و با  ها در موضوع شمايل ها و پروتستان پاتيسون به نزاع كاتوليك
در سفر خروج آمده، نگاه انتقادي  آنچهم تصوير در سنت عبري، مطابق نگاه به پيشينة تحري

در  .)Pattison, 1998: 10( كند جو ميو ها را در آن منبع جست اي از مسيحيان به شمايل عده
توضيح سخن پاتيسون بايد گفت در دومين فرمان از همان ده فرمـان مشـهور كـه در سـفر     

 گونـه  يچه«دهد كه:  فرمان مي اسرائيل يبنند به قوم ، خداوشود ديده ميخروج كتاب مقدس 
 رابتي را به شكل حيوان، پرنده يا ماهي براي خـود نسـاز. در برابرشـان زانـو نـزن و آنهـا       

  .)Exodus, 20: 4 - 5( »عبادت نكن
پاتيسون به پيشينة يوناني باورهاي مسيحيان هم اشاره كرده و با تأمل در نگـرش منفـي   

و بـا توضـيح كامـل اسـتعارة غـار افالطـون در توضـيح عـالم مثـل،           افالطون بـه تصـوير  
سـازي و   و نگـرش منتقـدان شـمايل    يصـورتگر هاي موجود ميان نقد افالطون بـر   شباهت
هـا بـر    بـه نقـدهاي پروتسـتان    او. )Pattison, 1998: 13( كنـد  نگاري را تشـريح مـي   شمايل
كـه راه اتصـال بـه    (بر تعاليم كالون نگاري مسيحيان قرون وسطي پرداخته و با تأكيد  شمايل

 )دانسـت  خداوند را در درون انسان و نه در اعمال ظاهري و توسل به تصاوير مقـدس مـي  
نكتة شايان توجه اينكه  كند. يشكني را از مضامين مهم نهضت اصالح ديني معرفي م شمايل

شـت بـه مفهـوم    اي براي بازگ پاتيسون در شمار كساني است كه نهيليزم هنر مدرن را زمينه
كند. به اين معنا كه شـايد   شكني معرفي مي دانند. او نهيليزم را نوعي شمايل تر دين مي اصيل

هنر مدرن همان نهضتي باشد كه با تكرار تاريخ، صورت منجمد و مصلوب خدا را از ميـان  
  ).Pattison, 2009: 42صورت هستي هموار شود ( برداشته است تا راه براي درك صورت بي

با اشاره به اين نگرش اصحاب نهضت رمانتيسم، كه تجربة هنري و زيباشـناختي  تيسون پا
دانستند، به نقدهاي كيركگور بـر   مي )يا از اساس قابل انطباق با آن(اي از تجربة ديني  را جلوه
بـاور، سـاحت احـديت     هـاي زيبـايي   كند. از نگاه كيركگور، ايـن نگـرش   ها اشاره مي رمانتيك
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 ,Pattison( زننـد  اي متعالي دم مـي  ارج انگاشته و در برهوتي سكوالر، از تجربه خداوند را كم

كند كه نگـارش   اي معرفي مي . پاتيسون در جاي ديگري، كيركگور را نويسنده)21 - 17 :1998
). بـه بـاور پاتيسـون،    Pattison, 2013: 170خواهـد (  را در مسير ارتقـاي روحـاني نفـس مـي    

اي را كه نيچه نسبت به دين و اخالق گرفته است، بـه   ر، همان نتيجهكيركگور با تبارشناسي هن
   .(Pattison, 1992: 40 - 44)دهد. يعني انقضاي تاريخي هنر  هنر نسبت مي
توميسـم و   الهيـات كوشد تا رئـوس مـدعيات    و مي ردتوجه داهم  آكويناسبه  پاتيسون

طـة هنـر و ايمـان مسـيحي     تفكر خاص اين متكلم عصر طاليي قرون وسطي را در باب راب
و پيونـد   كـرده هنر كه شكوه خود را در معماري گوتيك مجسـم   الهياتتشريح كند؛ نوعي 

). Pattison, 1998: 32( موفقي از دين و هنر را در صفحات تاريخ هنر به ثبت رسانده است
كه  كند مي اشاره 2»هنر و انديشة مدرسي«به نام  1ژاك ماريتناي از  پاتيسون در ادامه به مقاله

كه نويسندة آن مدعي برتري هنر قرون وسـطي بـر هنـر دوران مـدرن اسـت. از نگـاه ژاك       
كه برخالف هنر مدرن نـه بـراي    ين استاماريتن، يكي از مزاياي آن دوره از تاريخ هنر در 

ها به نظري و  بندي نظم ها، بلكه براي مخاطب عام ساخته شده است. ماريتن با تقسيم گالري
را در پي دستيابي به يـك    را محدود به ساحت ذهن و قسم عملي آن نظري آنعملي، قسم 

و از مقولـة   ردهاي عملي قرار دا كند. از نگاه او، هنر در شمار نظم هدف خارجي معرفي مي
اسـت. بـا   محـدود  آيد و در عين حال، به قابليت ذهني آفرينندة خويش  شمار مي ساختن به

اي را هم در عالم خـارج   و پيكره ردذهن آفرينندة خود داي در أياين حساب، اثر هنري منش
» نظم متعـالي تنيـده در عـالم مـاده    «دهد. از نگاه ماريتن، زيبايي همان به خود اختصاص مي

و از قـول او،  اسـت  آكويناس هم رجوع كرده  3»الهياتمدخل «است. البته ماريتن به كتاب 
، از نگاه مـاريتن، بـا   حال ينا باكند.  يف ميتعر» سازد ديده را مشعوف مي آنچه«زيبايي را به

شـود، امـا    چند كه اين زيبايي از حس آغاز مـي  پاتيسون بر وامداري او به ارسطو، هر يدتأك
و نظـم   منحصـر نيسـت  محسوس  ينظر است كه زيبايي در اشيا ماريتن هم با آكويناس هم
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3. Summa Theologica 
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هـا و   ا را به منبـع تمـام نظـم   اي كه م اي از زيبايي است؛ نشانه متعالي هستي نيز واجد نشانه
  .)Pattison, 1998: 34 - 38(كند  رهنمون مي )كه همان خداوند متعال است(ها  زيبايي

كـه بيـان امـروزي خـود را در     (پاتيسون بر اين باور است كه اين نگرش توماسي به هنـر  
هنر مدرن بـه  به كار هنرمنداني بيايد كه از نهيليسم  شايد )دكن گر مي كلمات ژاك ماريتن جلوه

او  .)Pattison, 1998: 43( برند سر مي و در حسرت فرهنگ ديني قرون وسطي به اند ستوه آمده
الهيـات   ينـوع  هاي مختلف اين نگاه پرداخته و در نهايت، رجعت به به بررسي سويه يلتفص به

كه همچنان بـه هنـر همچـون كـارگزاري در خـدمت يـك نظـام متـافيزيكي خـاص          (هنر را 
  .)Pattison, 1998: 73( يابد دشوار مي )نگرد مي

پرداخته  2جان راسكين يفتأل 1»نقاشان مدرن«او به بحث از كتاب مفصل و چند جلدي 
 الهيـات هنر بلكـه نـوعي    ةكه به تعبير پاتيسون نه يك فلسف(ات راسكين را يو خالصة نظر

كـه بـا مشـاهده و     كند. از نگاه راسكين، هنرمندان واجـد ايـن موهبتنـد    ارائه مي )هنر است
و  3بازبيني صور، به خلق يك اثر هنري دسـت يابنـد. البتـه آفرينشـي كـه نـه صـرفاً تقليـد        

شـدة آن  4برگردان، بلكه اثري قابل تناظر و قياس با طبيعت و در واقع شكل محاكـات  عكس
از شكوه طبيعت  مؤمنانههنرِ جان راسكين به تلقي  الهيات .)Pattison, 1998: 57 - 60( است

هم گرايش يافته و حس خـوف و شـعف    )مشخصاً در صحنة طلوع خورشيد بر فراز آلپ(
يابد. البته راسكين به ما هشدار داده است كـه   توأمان نسبت به خالق هستي را نيز در آن مي

چنـين   5اما پاتيسون از قول پيتـر فـولر   ،ايم اينك در پرتگاه غفلت از خالق طبيعت فروافتاده
مرور دچار تحـول شـده و طـي مجلـدات      به ،راسكين به هنر و طبيعتگويد كه نگرش  مي

و با فاصـله  است تر به طبيعت را در پيش گرفته  ينيبعدي كتاب نقاشان مدرن، نگاهي خودآ
شود. فولر بـر   تر مي نزديك فناورانهپيشين خود، به نگرش علمي و  ةمؤمنانگرفتن از نگرش 

يابـد و اساسـاً از    معنويت بدون خدا گرايش مي يعنو  بهمرور  اين باور است كه راسكين به
                                                           

1. Modern Painters 
2. John Ruskin(1819- 1900) 
3. imitation 
4. representation 

5. Peter Fuller(1947– 1990)  
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نگاه خود فولر، انسان عصر مدرن موجود بيولوژيكي است كه بدون نياز به تئولوژي هم بـا  
هاي كاتوليك سنتي و اَشكال نوتوميستي آن گذر  از نگرش يآسان بهو  يابد ميطبيعت ارتباط 

گرش امثال فولر و باور آنـان بـه برتـري    ، پاتيسون بر اين باور است كه نحال ينا باكند.  مي
زده  و تلقي بيولوژيك از انسان، بيش از حد علم يفناورين و توجه به علم و يطبيعت خودآ

  .)Pattison, 1998: 73( نگرانه است و عيني
كند. پاتيسون به ايـن   دنبال مي 1پيتر تيلور فورسيس يپاتيسون بحث خود را با مرور آرا

در  يه فورسيس هم، مانند جان راسكين، توجه به طبيعت را عنصـر مهمـ  ك داردنكته اشاره 
، اما از حيث مباني فلسفي، ميان فورسـيس و  است شمار آورده بحث از رابطة دين و هنر به

توجهي وجود دارد. فورسيس بر اين باور است كه مسيحيت بايد بـه   شايانراسكين فاصلة 
تنيده شدن حسي شبيه گناه ازلي در فرد مسـيحي،   اي از بدبيني آغشته شود، چرا كه با صبغه

، فورسيس خوشـبيني بـيش از حـد    يگرد  عبارت بهتر خواهد بود.   شدني انديشة نجات طرح
يا بـاور بـه   (مسيحيان به نجاتبخش بودن تصليب مسيح را برنتافته و رنگ و بويي از بدبيني 

بيـان پاتيسـون، انديشـة     دانـد. بـه   را براي حيات بشـر ضـروري مـي    )وجود منازعة دائمي
تز و سنتز) را براي تـاريخ هنـر مفـروض     (مبتني بر تز و آنتي فورسيس نوعي نگرش هگلي

كه طي آن، هر دورة نوظهور، محصول تضاد و برهمكنشِ ادوار پـيش از خـود   است دانسته 
ت. اروپايي اس - نمونه هنر يونان، سنتزي از برهمكنشِ هنر هندو عنوان بهشود، كه  تلقي مي

 داند. و طبيعت مي 2در واقع فورسيس هر دوره از تاريخ هنر را نماد درگيري و آميزش روح
با مرور تاريخ هنر و بيان اين حكم كه در دورة يونـان، هنـر بـه تخريـب ديـن همـت        وي

گماشت و طي قرون وسطي، دين به فروپاشي هنر دسـت يافـت، بـه نـوع خاصـي از هنـر       
از  اي تواند با نگاه به طبيعت و اشعار مخاطبش به وجوه ناديدهانديشد كه در آن هنرمند ب مي

د. از نگاه فورسيس، آن همه درگيري و كـنش و  كن آن، مخاطب را به ساحت الهي رهنمون
بـراي ايصـال بـه وحـدت الهـي اسـت. البتـه         )و نيز تـاريخ هنـر  (واكنشِ ادوار تاريخ بشر 

از تـاريخ   شـده  سـر گذاشـته  و پشـت  فورسيس برخالف هگل، هنر را نه يك مرحلة مياني 
                                                           

1. Peter Taylor Forsyth(1848-1921) 
2. spirit 
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، او هم حال ينا باداند.  حيات بشر، بلكه داراي قابليت حياتي دوباره و پيوند تازه با دين مي
هنر، [روح] حيـات مـا   «تر از ايمان نشانده و معتقد است كه  همچنان هنر را در منزلتي نازل

و ...»  ايمـان اسـت   ... مسيح، موضوع هنر نيست ولـي موضـوع   نيست و ايمان چنين است
ي از عناصر حيات، به يجز عنوان بهكند و هنر را هم  ايمان حيات ما را هدايت مي«همچنين 

و از  است، فورسيس به مرجيعت كليسا بدگمان همه ينا با .»نمايد مسير درست رهنمون مي
داند، از نئوتوميسـم معاصـر خـود     اين حيث كه صرف ايمان داشتن را ناجي حيات بشر مي

تواند  مي» ايمان صرف«كند كه آيا  پاتيسون اين پرسش را مطرح مي ينجااگيرد. در  اصله ميف
  .)Pattison, 1998: 79 - 98طوفان مدرنيسم را مهار كند؟ (

لـه  أو توجه خاص اين مت پردازد مي 1پل تيليش يدر تعقيب اين پرسش، پاتيسون به آرا
اسـت كـه هرچنـد تجربـة هنـري و مكاشـفة       كند. تيليش بر اين بـاور   به هنر را بررسي مي

تجربة هنري و شهود (و همرتبه با يكديگر نيستند، در هر دو موضوع  شدني وحياني مقايسه
كنـد،   پاتيسـون گـزارش مـي    آنچـه نوعي فراروي از دنياي روزمره وجود دارد. بنا بر  )الهي

ه در آن، هنرمنـدان  ، همان طريقي است كـ 2گري يا فرانمايي تيليش بر اين باور است كه بيان
معنـايي، مغـاك و    ند. از نگاه تيليش، هنر بـي كنتوانند قلب و ماهيت واقعي اشيا را عيان  مي

و راه خـروج از ايـن ورطـه را در     كنـد  ميهولناكي موجود در ذهن و ضمير بشر را نمايان 
ي الهيـات ش يابـد. در واقـع نگـر    مي، 3خداآيينيبازيابي ارتباط با خداوند، يا به تعبير خود او 

تيليش، كه بسيار وامدار اگزيستانسياليسم است، تفسير موجوديت انسان را از جـزء بـه كـل    
را در  رفـت  برونو با تشريح فقر، وحشت، اضطراب و سرگرداني بشر، راه است آغاز كرده 
ن اين فقـر  كرد تيليش بر اين باور است كه در نمايان .يابد سمت تعالي خداوند مي جهش به
و » پـل سـزان  «دنيـوي   ظـاهر  بهتعالي، ميان نقوش  يسو بهبيان ضرورت جهش  وجودي و

ديني قرون وسطي يا اصالً آثـار رنسـانس، تفـاوت ذاتـي يـا انقطـاع و        ظاهر بههاي  شمايل
فقـر و عسـرت    )در عين تفـاوت درجـات  (و هر دو قادرند  ردوجود ندا  گسست مضموني

                                                           
1. Paul Johannes Tillich(1886- 1965)  
2. expressionism  

3. theonomy  
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د. پاتيسون ايـن فـراز   كننه ساحت الهي معطوف و او را ب وندانسان خاكي را به او يادآور ش
برد كه آيا يگانه شأن هنر يا تنهـا صـورت    را با طرح اين پرسش يا نقد تلويحي به پايان مي

بايد او را بـه سـلوك    ناگزيرو  استآفرينش هنري، همان هنر محاكي فقر و عسرت انسان 
  .)Pattison, 1998: 101-117( ؟كندديني و عرفاني منصرف 

نگاري در بيـزانس و حـوزة مسـيحيت     بحث خود به سراغ سنت شمايل ةپاتيسون در ادام
هاي موجود در دنيـاي   ها و ممنوعيت و با بيان اين حكم كه برخالف تحريماست  شرقي رفته

هـا بـه نكوداشـت و بلكـه پرسـتش آنـان        غرب، سنت مسيحيت شرقي با تفسير ديني شمايل
تفسـير دنيـوي    يسـو  گاه بـه  ه نگرش ارتدوكسي شرق، هيچرسد ك پرداخت، به اين نتيجه مي

طبيعت و خداونـد باشـد.    ،ها حركت نكرد تا نيازمند چالش در نگاه خود به نسبت هنر شمايل
هفـتم مـيالدي بـه ايـن      سدةكند كه مسيحيت شرقي از  البته پاتيسون به اين نكته هم اشاره مي

در اسـالم،   ينشين و تحريم صـورتگر  لمانهاي مس سبب نزديكي جغرافيايي با سرزمين سو، به
اي از فـراز و فـرود    هايي همراه بوده است. نويسنده بحث خود را با مـرور تاريخچـه   با چالش

بر اين حكـم بـه    يدو اين فصل را با تأك كند ميهاي مسيح دنبال  شرقيان در نكوداشت شمايل
ـ  برد كه چالش پايان مي حتـي در تفاسـير   ( ت سـكوالر هاي برخاسته از عقالنيت، هنر و معنوي

سنت شرقي نشده و از اين حيـث، هالـة قداسـت و     يرچندان دامنگ )اگزيستانسياليستي از آنها
  .)Pattison, 1998: 118 - 132( الوهيت شرقي همچنان برقرار مانده است

را بـراي   اي ، در تالش است تا طريـق تـازه  »بازيابي تصوير«پاتيسون در بحثي با عنوان 
يان دين و هنر ترسيم كند كه طي آن، با گذر از تلقي سنتي از نسبت ميان اين دو، بر رابطة م

رو،  غلبه يابد. از همـين » حقيقت«و » طبيعت«يا » انديشه«و » تصوير«دوگانگي مأنوس ميان 
كنـد كـه هـر دو سـهم      اشاره مـي  2جان ديلنبرگو  1نيكوالس ولترستورف يپاتيسون به آرا

انـد. وجـه    شناسي بـر عهـده داشـته    و زيبايي الهياتر مباحث معاصر اي را د مالحظه شايان
و اين بـار   اند كه نفس اثر هنري را واجد موضوعيت يافته ينجاستاات در يمشترك اين نظر

تر قرار گيرد.  روش، مسير يا ابزاري در خدمت يك هدف متعالي عنوان بهقرار نيست تا هنر 
                                                           

1. Nicholas Wolterstorff (1932- )  
2. John Dillenberger (1918–2008)  
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اصرار دارد مسيري متفاوت از هنرپرسـتي نهضـت   كه پاتيسون (صبغة ديني اين هنرپسندي 
در  هيـدگر در نفس توجه به اثر هنري است. پاتيسون به نقـش   )رمانتيسم را در پيش گرفته

و از قول  داند ميرا نقطة شروعي مطلوب   و آن ردبه هنر اشاره دا اي گيري نگرش تازه شكل
شمارد. او  ثر هنري را ناروا ميهاي فرمي و محتوايي در درك ا بندي هيدگر، توقف در تقسيم

گـوگ، بـه    هـاي ون  بحث هيدگر از تابلوي معروف كفش يژهو بههنري هيدگر،  يبا نقل آرا
) المحجـوب  كشـف (نامستوري يـا   1آلتئيادر لسان هيدگر كند كه  اشاره مي آنچهجهان اثر و 

جـوهرة اصـلي    برد كه هيـدگر شـعر را   و البته اين نكته را هم از ياد نمي است شده  خوانده
  .)Pattison, 1998: 138 - 141( داند هنرها مي

 3»حيات روح«كند كه در كتاب  اشاره مي 2هاينريش رومباخات يپاتيسون در ادامه به نظر
هنري هيدگر و انطباق آنها با هنرهاي ديداري دارد و در ادامه نيـز   يسعي در بازخواني آرا

هـاي خـاص اثـر     رلوپونتي، به تشريح ويژگـي م» مرئي و نامرئي«با رجوع به كتاب معروف 
كه از قلمـرو قـدرت مـتن بيـرون     (هايي از حيات بشر  تصويري و ارزش آن در بيان ناگفته

در تفسـير آنهـا كـافي     يترؤكه نفس تصوير و  رسد يمو به اين بيان است پرداخته  )است
 حال ينا باشند. و مفسر آن با رنداست و كلمات قادر نخواهند بود ارزش تصوير را پاس دا

بـر انديشـة    يـد تأكو بـا  اسـت  پاتيسون اين همه خودكفايي و اسـتقالل هنـري را برنتافتـه    
هنر را نه به رسميت شناختن خودآييني مطلق هنـر،   الهيات، وظيفة يك 4رستگاري و نجات

   .)Pattison, 1998: 142 - 150( داند بلكه همراهي با مسير نجات و رهايي انسان مي
 الهيـات تـوجهي از مباحـث    شـايان تواند سهم  هنر مي الهياتبر اينكه  يدتأكبا پاتيسون 

  :داردد، به دو نكتة برجسته در نظرية خود اشاره كنمعاصر را از آن خود 
(جهان در معناي  هاي يك جهان ديني ترين ارزش اول) نقش برجستة هنر در كشف مهم

  .مورد نظر هيدگر)
                                                           

كه  -  هاي كليدي فلسفة هيدگر است كه به كنار رفتن ابر لتئيا واژه از -»ἀλήθεια« به يوناني -)aletheia( . آلتئيا1
  شدن حقيقت اشاره دارد. و آشكار - چشمة حقيقت را مستور ساخته

2. Heinrich Rombach (1923- 2004) 
3. Life of spirit 
4. redemption 
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  ).Pattison, 1998: 155( از پديدة هنر هاي مختلف دوم) درك متفاوت سنت
هاي شـرقي   گوياي تسلط و اشتياق پاتيسون به آيين 1»الهيات در مغاك« ي در كتابتأمل

كند كه تقرير مضامين انديشة شرقي بـا ذهـن و زبـان غربـي، بيـاني       يد ميتأكاست. البته او 
 ميـان  ةبا مقايس همه، وي ينا با). Pattison, 1996: 108همراه با لهجه و گويش خواهد بود (
پردازد كـه   به تشريح ديدگاهي مي )بوديسم مشخصاً ذن(دو سنت ديني مسيحيت و بوديسم 

داند. او  هاي عالم مي با پديده ةدر مواجه يجدا از ادراك عقالني، هنر را واجد طريق متفاوت
را  ، روح و غايـت حيـات  اسـت  بوديسـم ارائـه شـده    هايي كـه در تفسـير ذن   با نقل نگرش

پاتيسون در ادامه به تفسـير خـود از ذن بوديسـم پرداختـه      كند. بازگشت به خود معرفي مي
هـاي كمكـي در آفـرينش هنـري      و عالوه بر اينكه مراقبه به سـبك ذن را يكـي از راه  است 
كند كه در ضمن توجه به نقاشـي   بوديسم را كيفيتي معرفي مي در ذن 2شدگي روشنداند،  مي

ـ   الهيات آنچهاست. از نگاه پاتيسون، تفاوت ذن با  ذيرپ و شعر نيز تحصيل ن ه آهنر غـرب ب
كه در مكتب ذن، هنر قرار نيست در خدمت يا مسير دسـتيابي بـه    ينجاستادست يافته در 

موجود باشد و هنر ذن، خود طريقي در كسب فيض از عالم هستي يـا   ي ازپيشالهياتمفاهيم 
از (مسيحي  الهياتتري طريق هنري ذن بر نظام شدگي است. پاتيسون امكان بر همان روشن

كند؛ چرا كه در طريق ذن، اساساً ميان دين و هنر  را مطرح مي )حيث توجه به هنر و طبيعت
 مسـئله د. او بر اين شووجود ندارد تا چالش و بحران، به تفكيك يا امتزاج منتهي دوگانگي 

نـر اكـراه دارد، چـرا كـه سـاختار      براي ه يينخودآدارد كه مسيحيت از قبول حيثيتي  يدتأك
دهـد. در نقطـة    گرايانة آن اجازة اين پذيرش را نمي انديشة مسيحي و روايات و معاني جزم

به هنر رخصت داده است كه هستي مسـتقل خـود را    )دستكم در طريق ذن(مقابل، بوديسم 
ر دنيـاي  هنري هموار كـرده كـه هـم درخـو     الهياتو در نتيجه، ذن راه را براي باشد داشته 

 طور به .)Pattison, 1998: 158 - 178( مند است اي معنوي بهره معاصر بوده و هم از خصيصه
شناختي هنر، در نگاه پاتيسون مشهود است. او در مقدمة كتابي  ي تمايل به ابعاد فرازيباييكل

ن كند كه قدرت انديشة داستايوفسكي و مضامي يد ميتأككه دربارة داستايوفسكي گرد آورد، 
                                                           

1. Theology in Void 
2. satori(enlightenment) 
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شناختي  حدي است كه از مرزهاي خوانش بالغي، ادبي و زيبايي معنوي و پيامرانة آثار او به
    (Pattison & Thompson, 2001: 10)رود  محض فراتر مي

هـاي هنـر معاصـر اشـاره كـرده كـه در حصـار فرديـت و ذوق و          فرض پاتيسون به پيش
 دانـد. امـا او بـا    ناپذير مـي  تعاملهاي ذوقي را  و داورياست گريزي صاحبش قرار گرفته  نظم

ناسازگاري با انديشة ليوتار، بر ايـن بـاور    همچنان در مقامتضادنگري موافق نيست و  همه ينا
توان اگر نه به توافق، دستكم به تفاهمي خوشبين بود كه درك متقابلي از پسـندها   است كه مي

بخشِ الهياتي  د كه هيچ مرجع وحدتو ناپسندها را به ارمغان آورد. البته او همچنان اصرار دار
هاي هنري ما قرار ندارد. در نهايت، پاتيسون  در وراي اين اختالفات، يا در پايه و بنيان داوري

گنجد؛ نوعي هنرشناسي كه  انديشد كه البته در تخيل كليسا هم نمي تري مي به الهيات هنر فراخ
  .)Pattison, 1998: 179 - 188( دارد موهبت نفس زندگي را پاس مي

  بررسي انتقادي
يـك   عنـوان  بـه كـه او   ينجاسـت ارويكرد پاتيسون  برانگيز توجه و شايد تحسين شايان نقطة

معنوي دنياي شرق پرداخت. اين  - هاي يك سنت ديني گيري از يافته متكلم مسيحي، به وام
غالبـاً هـم    ناميده شده و» گوي اديانو گفت« آنچهبه  شايداخذ و اقتباس از سنن ديني ديگر 

، بهبود بخشد. در واقع راهي كه پاتيسون در آن استبا تبليغ و مجادله همسان انگاشته شده 
وگـو ترسـيم    بستر هموارتري را براي ايـن گفـت   شايدهمان مسيري است كه  ،قدم گذاشته

، يـا از  برونـد توانند به سراغ تجارب علمي و پژوهشي ساير اديان  د. پيروان يك دين ميكن
شـده در   ت بيـان قـو  ةنقطـ امكـان دارد  توجه همقطاران خود بهره گيرند. اما  شايان مضامين

؛ كه قدر مشترك همة آنها خلـط اقتبـاس و التقـاط    معرض چند آسيب جدي هم قرار گيرد
  است.

  بوديسم   مسيحيت يا ذن
اسـت،   مفيـد از حيث تجارب تـاريخي آنـان    ويژه هرچند اقتباس از تجارب اديان ديگر، به

هـاي اديـان    اخذ و اقتباس از تجـارب و داشـته   شايداتي هم در اين راه وجود دارد. مخاطر
 )جـويي  با رنگ و بويي از ابزارانگاري و مصلحت(هاي ايدئولوژيك  ديگر، به ورطة گزينش
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غلطد و در طريقي كه روزآمدي و توجه به اقبال مخاطب را هدف اول و آخـر يـك نظـام    ب
يافتني را جـايز شـمارد.    آميختگي و توسل به هر امر دست درهمپندارد، التقاط و  ي ميالهيات
تركيبـي از فـيض و    ةكند، اصرار او در ارائ جورج پاتيسون را به اين طريق نزديك مي آنچه

شدگي بودايي، در قالب يك نظرية هنري تازه است. ناسازواري اين  نجات مسيحي با روشن
مباني، مضامين و نتايج تـاريخي خـاص    توحيدي با يروست كه مسيحيت دين تركيب از آن
اما آيين بودا و انشعابات آن، نه مدعي وحدانيتند و نه واجـد دسـتگاه فكـري و     ،خود است

رسد پاتيسون بيش از آنكه به مبـاني   نظر مي آيين مسيح. در واقع بهمشابه با تجارب تاريخي 
گلچينـي كـه    ،ر اسـت آنان اميـدوا  دو مكتب فكري بپردازد، به گلچين كردن فقرات جذاب

جالـب  اسـت.  بـوده  گويي هدف از آن، عقب نماندن از رقابت در دنياي محصوالت دينـي  
و هنـر، مدرنيتـه   «كتـاب  دهـد كـه    به اين روزآمدسازي چراغ سبر نشان مي آنجااينكه او تا 

امتـزاج تـاريخي   «د كـه  انرسـ  روي كليسا به پايان مـي  بر اين چالشِ پيش يدتأكرا با  »ايمان
يت با فرهنگ غرب در سوپرماركت تعدد ايمان و ايدئولوژي، چه متاعي براي عرضـه  مسيح

   .)Pattison, 1998: 189( »داشته و چه تعاملي با رقيبان خود خواهد داشت؟
توان گفت  ميهاي عجوالنه،  به پرسش فوق، يا دستكم براي پيشگيري از پاسخدر پاسخ 

ـ  پوشد و ديـن را بـه  بچشم حتي اگر پاتيسون از وجه متعالي اديان هم  فرهنگـي   ةبسـت  ةمثاب
شـرط مهمـي در عرضـة     ،قرائت كند، همچنان رعايـت تجـانس ميـان اجنـاس ايـن بسـته      

بوديسـم، ايـن تجـانس     رسد در مورد تركيب مسيحيت و ذن نظر مي به محصوالت آن است.
  .باشدمورد توجه پاتيسون قرار نگرفته 

  هنري ةتجربديني يا  ةتجرب
تالش زيادي را صرف كرده  ،ضيح وجه تمايز طريق خود از نهضت رمانتيسمدر توپاتيسون 

مطـابق  نهضـت رمانتيسـم نيسـت؟    » دين هنريِ«هنر پاتيسون، همساية  الهياتاست. اما آيا 
ها، هنـر طريـق نقـب زدن بـه اسـرار حيـات و زبـان خداونـد در خلقـت و           تلقي رمانتيك

ته مورد توجه پاتيسون قرار داشته و تحليـل  رمزگذاري اين جهان است. اين نگاه مشهور، الب
همـه   با ايـن  .)Pattison, 2005: 218( انديشة هنري نهضت رمانتيسم در آثار او مشهود است

رسد پاتيسون از رمانتيك ناميدن نظرية خود خرسند نيست و در عوض ارجاع بـه   نظر مي به
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 ا معتبرتـر يافتـه اسـت   از نگـاه ايـن فيلسـوف ر    يفناورهيدگر و تكرار نقش هنر در عصر 
)Pattison, 2005: 225 - 227(.  هنـر را طريقتـي معنـوي     كـه  كنـد  در هر حال او تالش مـي

مجموعة آثار پاتيسـون نشـان    اي از مواهب هستي است. معرفي كند كه خود گشايندة جلوه
محصـور مانـدن انديشـه در حصـار      ،به باور وي دهد كه او وامدار انديشة هيدگر است. مي

تيويسم، همان معضل اصلي فلسفه و مدخل ورود هيدگر بـه حيـات فلسـفي متـأخر     سوبژك
). تمناي پاتيسون براي درك مفهـوم هسـتي و خـدا و نسـبت     Pattison, 2000: 106اوست (

نحوي كه او با رجوع پيوسته به  هاي او تكرار شده است، به ترين نوشته ميان اين دو، در تازه
) تا شـايد  Pattison, 2011: 278گيرد ( ي اين فيلسوف بهره ميانديشة هيدگر، از تأمالت زبان

   با الماس زبان، منفذي به بطن صلب هستي بيابد.
ديني و هنري توجه نكرده و از جمع ميـان   ةرسد او به تمايز تجرب نظر مي به همه، با اين 

نقـدهاي   به پاتيسون تر بيان كرديم كه را عرضه كرده است. پيش ياين دو، تركيب ناسازوار
را  ديـن بـاور، سـاحت    هاي زيبـايي  نگرشكه طبق آن،  كند ها اشاره مي كيركگور بر رمانتيك

 :Pattison, 1998( زنند اي متعالي دم مي ، از تجربهيو در برهوت سكوالر اند انگاشته ارج كم

ـ شود مي مشاهده در نظرية پاتيسون  آنچه .)21 - 17  -دينـي  ة، قرابت اين نگاه با مفهوم تجرب
هنر خود را از ديـن   الهياتهنري است؛ كه البته در نهايت مشخص نيست پاتيسون چگونه 

 ةافتـراق در مضـمون مسـيحي/ بـودايي انديشـ      ةكند. اگر اين نقط ها جدا مي هنري رمانتيك
تر به ناسازواري اين تركيب اشاره كـرديم و   طور است، پيش همين ظاهراًپاتيسون باشد، كه 

  يسون را ناتمام دانستيم.ي پاتالهياتپروژة 
 دينـي  ةتجرببر هم زدن مرز ميان كه توان از پاتيسون پرسيد  ميتر،  اما در چالشي مبنايي

دست خواهد آمـد؟ چـرا    چه سودي بهبا چه مبنايي صورت گرفته و از اين امتزاج  هنريو 
 و هنـر نيـز بـا عبـور از وجـه حسـي، تجربـي و        نـد دين بايد از منزلت برين خود تنـزل ك 

يـا چنانكـه پاتيسـون    (شـدگيِ انسـان    دار فيض، نجات و روشـن  شناختي خود، عهده زيبايي
ـ باشد؟  )دار معنا، ارزش و فضيلت حيات گويد، عهده مي  ةاز حيث مباني نظري، اعتبار تجرب

شناختي از منظر هنرباوران نيست. همچنـين   منان، كمتر از اعتبار تجارب زيباييؤديني نزد م
قدري ثمربخش است كه بـدون الصـاق    ديني هم به ةآثار و محصوالت تجربرسد  نظر مي به
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بوده و هم قادر به عالج پيروان خواهد بود. به بيان ديگر، هر يـك   شدني هم توصيه ،به هنر
به حضورشان در زنـدگي   ،شناختي با مباني و مضامين خاص خود از تجارب ديني و زيبايي

اي بـيش از سـخنان    مرز ميان آنان، بـه ادلـه و انگيـزه    هم زدن ردهند و براي ب بشر ادامه مي
  پاتيسون نيازمنديم.  

  پاتيسون ةپيامدهاي نظري
گويـد و چـه نتـايجي را از نظريـة خـود       توان پرسيد پاتيسون براي چه كساني سخن مي مي

اگر بخواهيم بر اساس يك آزمايش فكري پيش برويم و نگرشي هنرمحور و د؟ كن طلب مي
ا توسعه دهيم، به نتايجي خواهيم رسيد كه تحمل آن آسان نيست. خزيـدن در  باور ر زيبايي

شناختي آن و اصرار به تفسير جهـان از ايـن    حصار هنر و مشاهدة هر پديده از حيث زيبايي
 ،را يكسره در جهت زيان اهالي هنر بچرخانـد   يا آن ندچرخة حيات را مختل ك شايدمنظر، 

خنثـي و بركنـار از واقعيـت را تـرويج كنـد. نگـاهي        باوري محـض نگـاهي   چرا كه زيبايي
نشين و كلبي مسلك، كه طبق آن جديت زندگي و فجايع تراژيك آن ذليالنـه ناديـده    گوشه

جهان مكدر نشود. البته بسـيار بعيـد اسـت كـه      ياييرؤشوند تا زيبايي ذهني و  انگاشته مي
ه فـرق خـودش و هيـدگر را در    كما اينكـ  ،پاتيسون به اين نتايج ناگوار خوشامد گفته باشد

) امـا اصـرار او بـر    Pattison, 2005: 226( دانـد  مـي  يفنـاور بـه محاسـن    خويش  وفاداري
هـاي ديگـر زنـدگي متمايـل      سمت فراموش كردن جنبه محوريت بخشيدن به هنر، گويي به

كـه راه صـحيح   (شـناختي هنـر    نحوي كه نزد وي، پاسداشت منزلـت زيبـايي   شده است. به
. گويي شأن دهد ميجاي خود را به مركزيت هنر  )هنر در برابر ابزارانگاري استصيانت از 

هنر را بايد نظارت بر ساير شئونات حيات بشر دانست. ايـن در حـالي اسـت كـه پيگيـري      
، پرسش از عصارة دين اساساًوجوي ارمغان آنان براي انسان امروز، يا  ميراث اديان و جست
  .خواهد بودتر نيازمند  صبورانه مالتيأبه شكيبايي بيشتر و ت

ي براي هنر باشد، هنري به الهياتتوان گفت سخنان پاتيسون بيش از آنكه  رو مي از همين
ي كه براي روزآمد شدن و عقب نماندن الهياتي با چاشني هنر است. الهياتالوهيت رسيده يا 

اگـر   يـت نهادر  نـام هنـر رفتـه اسـت.     ااز بازار عرضه و تقاضا، سراغ محصول پرمخاطبي ب
پاتيسون بخواهد ضمن اصرار بر مسيحي ماندن، به قيمت عدول از مضامين توحيـدي و بـا   
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 بـا كمـي سـختگيري   ي براي هنر خوشامد بگويـد،  الهياتديني، به  ةتجرب كردننشين  حاشيه
  شده است.منتهي » نه هنر -نه دين«به نظرية او توان گفت  مي

   گيري نتيجه
ـ  الهيات پاتيسون با عنوان آنچه ن دسـت  ه آهنر و در كوشش براي تنقيح رابطة دين و هنر ب

  يافته، در عين برخورداري از تفكر و ابداع، در معرض چند مناقشه است:
در نظرية پاتيسون با در پيش چشم داشـتن اگزيستانسياليسـم و پديدارشناسـي معاصـر،     

سـبب تفـاوت    بـه بـوده و   شدگي بـودايي  نوعي تركيب ميان فيض مسيحي و روشن يتنها
، فاقد وجه جمع بوديسم - ذنمبنايي، دستكم ميان دين توحيدي مسيح و آيين غيرتوحيدي 

 مناسب است.

در نهضت رمانتيسـم بـه    آنچهپاتيسون ضمن اصرار بر مسيحي ماندن و ديندار بودن، به 
ـ  شدهدين هنري شهرت يافته، نزديك  درك و  بـا دينـي   ةو از اين حيث مرز سلوك و تجرب

 است. را مخدوش كردهشناختي  افت زيباييدري

از نظريـة   آنچـه از حيث نتايج عملي نيز نگاه رمانتيك پاتيسون در معرض آسيب است. 
ــز از خو  ،شــود او برداشــت مــي ــراي گري ــوعي زيســت هنــري اســت كــه ب و شــباوري ن

  نياز دارد. يتر هاي جامع مسلكي، به نسخه درويش
  

   



   587  ...الهيات هنري يا الهيات هنر؟

 

  

  منابع
1. Holly Bible, King James Version.  
2. Pattison, George, (1996). Agnosis: Theology in the Void, Macmillan Press.  
3. ---------------------, (1998). Art, Modernity and Faith, SCM Press Ltd, Second 

edition. 
4. ----------------------, (2009). Crucifixions and Resurrections of the Image: 

Reflections on Art and Modernity, SCM Press. 
5. ---------------------, (2011). God and Being, Oxford. 
6. ----------------------, (1992). Kierkegaard: the Aesthetic and the Religious, 

Palgrave Macmillan. 

7. ---------------------, (2013). Kierkegaard and the Quest for Unambiguous Life, 
Oxford.  

8. ---------------------, (2000). The Later Heidegger, Routledge. 
9. ---------------------, (2005). Thinking about God in an Age of Technology, 

Oxford. 
10. -------------------- & Thompson, Diane Oenning(Edit), (2001). Dostoevsky and 

the Christian Tradition ,Cambridge. 
  


