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  مقدمه

ام، براي برخي ديگر، چيزي شبيه  هايم مقدمه نوشته براي برخي نوشته
. ام ها را بدون مقدمه به حضور خوانندگان تقديم داشته و برخي از آن. مقدمه

ك مقدمه كامل است گرچه دو كلمه يا ها ي ام نام و عنوان آن زيرا گمان كرده
ه اگر خواننده به جاي زحمت مطالعه مقدمه، سري به ژبه وي. يك جمله باشند

م، (ها به دست جناب دكتر محمدي  يكي از اين كتاب. فهرست كتاب، بزند
ي  رويداد تازه در عرصه«اي تحت عنوان  ايشان نقد نامه. ، رسيده است)ريحان

، آن را مشاهده 14ي  شماره» اميد فردا«كه در نشريه اند  نوشته» نقد فلسفه
اند فقدان مقدمه، دوم عدم معرفي  نخستين ايرادي كه بر كتاب گرفته. كردم

گرچه از متن كتاب روشن است كه (نويسنده از حيث تحصيل، تدريس و آثار، 
، سوم اين كه چرا اين )آثاري داشته و در حوزه و دانشگاه تدريس كرده است

در اين جا لزوماً و نيز به خاطر اندرز جناب ... ويرايش نشده است وكتاب 
  :نگارم محمدي هم كه شده، نكاتي را مي

» انسان«است، از دو عنصر » انسان و چيستي زيبايي«نام و عنوان اين رساله 
اميدوارم حساسيت عنصر دوم باعث . شود تشكيل مي» چيستي زيبايي«و 

مسير مباحث، خط متداوم . ي آن، نشود ربارهفراموشي عنصر اول يا تسامح د
و هيچ كدام از اين دو . است» زيبا شناسي«و » انسان شناسي«ي ميان  رابطه

  .جداي از هم، در مد نظر نيستند

. هاي فكري، و اديان، رفته است ها، نحله جريان بحث بيشتر به سراغ فلسفه
از ديگر موضوعات گي بحث از زيبايي است، كه بيش ژزيرا اين خاصيت و وي

ي بررسي، واقعيات،  ه وقتي كه عرصهژبه وي. كند كردي را ايجاب مي چنين روي
. و تعهد نويسنده بر واقعگرايي باشد و از ذهن گرايي و بينش انتزاعي پرهيز كند
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هاي انديشه و اديان او،  زيرا در اين مسير غير از فرهنگ عيني بشر و نحله
  .چيزي نداريم

ها سخنان زيادي در دامن وسيع خود جمع كرده به تاريخ  هها و نحل فرهنگ
اما چيزي را تاريخ براي ما آورده است كه . اند كه به دست ما برسد سپرده

چيزي است كه خود تاريخ بدون اجازه . ها، نيست هاي آن توان گفت از سپرده مي
رهنگي ي ف انتقاد شديد هر دوره«: دهد و آن عبارت است از ها به ما مي از آن

طوري . رحمانه و بدون هيچ اغماض و گذشت ، انتقاد بي»ي پيش از خود از دوره
گوش با توپك كوچك خود،  كنيم كه كودكان بازي بازي مي» قرون وسطي«با 
حتي اگر يك كبوتر باز از دست كبوتر خود عصباني شود او را به رفتار . كنند مي

  .كند قرون وسطائي متهم مي

حتي به آن كبوتر باز نيز ايراد . ، انتقاد كنم؟ نه»انتقاد«خواهم از اين  مي
شد افرادي از ميان خود آن مردم  در افسوس ديگري هستم، چه مي. گيرم نمي

كردند؟ آيا چنين كساني  ها، انتقاد مي ها و نارسائي در زمان خودشان، از كاستي
اند كه  دهزودرس به دنيا آمدگاني بو«نيچه اند به قول  اند؟ اگر بوده بوده

، ديگران با سيماي بزرگوارانه و با روحيه »رسيد شان به جايي نمي صداي
دانستند  خونسردشان، آنان را اخگراني ورپريده از كانون آتش گرم جامعه مي

گاهي نيز زحمت . شوند اند و به زودي خاموش مي قاعده پريده هدف و بي كه بي
و . كردند ي آن را خاموش ميا حركت دست را بر خود هموار كرده و با ضربه

شان خواهد شد  توجهي به طوفان نكوهش كه در دوره متأخر فرهنگها، متوجه
  .كردند نمي

اينك مثل اين كه ما مردمان عصر مدرنيته، آگاهانه يا به طور احساس 
رويم دهان دوره متأخر فرهنگي را كه پس از ما خواهد آمد،  ناخودآگاهانه، مي

مانند كودكي . هستيم» پست مدرنيسم«دد بيان ماهيت ببنديم پيشاپيش در ص
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كوشيم منطق و طرز تفكر  يك ماهه كه بخواهد به مادرش زبان ياد بدهد، مي
عصري را كه بس هوشمندتر و داناتر از ما خواهد بود از هم اكنون، راه و رسم 

دوست داريم كه هرگز . هوشمندي معيني با چهارچوبه دقيق، برايش تعيين كنيم
ترين بخش  كوچك. كنيم تجاوز نكند  اين لوله كشي كه ما برايش درست مياز

  .است» جهاني شدن» «جهاني سازيِ«اين روش كودكانه ما 

جمع كردن آثار متفرق «زماني در مشرق زمين، نويسندگي عبارت بود از 
. ـ شرح نويسي ـ » ي پيشين متفرق كردن آثار جمع شده«ـ تأليف ـ و » پيشين

 اندركاران علوم انساني هم در شرق و هم در غرب به همان روال اكنون دست
مرتب به تكرار مكررات و چرخيدن به محور آن چه توصيفگران در . اند افتاده

اند  هايي را به ما معرفي كرده اند، مشغول هستيم كه بت گري آورده عصر توصيف
 جنگ اي هست، اگر حرف تازه. كنيم ها ترديد نمي هرگز در الوهيت آن

ها، كه هر دو با صداي بس بلند اعالميه يأس  هاست يا طرح گفتگوي تمدن تمدن
، و دومي اندرز ريش »علم بر عليه علم«خوانند؛ اولي  از علوم انسان را مي

هانري برگسن . كند سفيدانه غير علمي است و سلب مسئوليت از علم مي
  :گويد مي

 اين روش جاه روش ديگري نيز در كار نويسندگي وجود دارد،«
تر است و قادر نيست بگويد چه وقت به نتيجه  تر و نامطمئن طلبانه

  1»اي در كار خواهد بود يا نه؟ رسد و اصالً نتيجه مي

نوعي از آن روش و بينشي : همين روش نيز سه نوع است: خواهم بگويم مي
رود و پيشاپيش  است كه سوار بر ريل هندوئيزم به سوي عرفان سرخپوستي مي

اي هست و نه پاياني، و هيچ عطشي  ي علمي كند براي اين راه نه نتيجه عالم ميا
و توجه . تر كردن تشنگان است اي تشنه هدف چنين نويسنده. كند را سيراب نمي

                                                 
  .278 ـ 277 ص هانري برگسن، دو سرچشمه اخالق و دين، ترجمه حبيبي،.  �
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به نظر (و در غرب . ها پيش بوده برگسن به همين نوع است كه در شرق از قرن
ت او از چين ـ شروع شده ي بر تراند راسل ـ و پس از مراجع با كتابچه) من

  .است

درد و بدون  شوند، بي هاي ضعيفي هستند كه آرايش داده مي نوع دوم، متن
شود غير  ها به همه چيز با ديد اهميت نگريسته مي در آن. رسالت اساسي علمي
هاي سترون از اين قبيل در ميان آثار اروپاييان به وفور يافت  از نتيجه، كه نوشته

  .شود مي

توان  ايم و مي هاي زيباي طبيعت ياد گرفته روشي است كه از كبك: نوع سوم
و اگر به رخ خودمان بياوريم و در گفتنش شجاعت . ناميد» روش كبكانه«آن را 

امروز نويسندگي طوري . كه شبيه خود فريبي است به خرج دهيم؛ نه تسامح بل
 نقص عيب و به آن عادت كرده كه قضيه برايش يك امر طبيعي و حتي بي

معاف شده و از تعريف آن علمي كه » موضوع«گشته است؛ نويسنده از تعريف 
نويسد، معذور گشته است گويي نه نيازي به تعريف هست و نه  اش مي درباره
شبيه كبكي كه به هنگام احساس خطر . بر آن مترتب است) اي نتيجه(اي  ثمره

و با اين .  از آن برهدبرد تا با ناديده انگاشتن خطر، سرش را در برف فرو مي
طلبي كه  كبك منشي اما همراه با جاه. كند عمل احساس آسودگي هم مي

  .كند پرداختن به تعريف را دون شأن علمي خود تلقي مي

در جايگاه خواننده نيز، معموالً ميان صراحت و روشن : بارتر اين كه و تأسف
 داريم نويسنده كنيم، دوست گيري و حتي تعصب، اشتباه مي نويسي، با موضع

ي شگفت،  در ناخودآگاه ما، بكارد، با اين سليقه» القاء«ي  مقاصد خود را به وسيله
  .ايم كه قلم علمي را با قلم هنري القائي، عوض كنند نويسندگان را تشويق كرده

زيرا اين علم است كه بايد هنر را نيز به تحليل . نوك قلم علم تيزتر است
اما علم در علم نيز به . تواند بكند كند و نمي نميهنر در هنر كاوش . بركشد
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درست . تبديل قلم علمي به قلم هنر، نقض غرض علمي است. پردازد كاوش مي
ليكن همه چيز را به هنر . است هنر بايد در هر رفتار آدمي حضور داشته باشد

  .تبديل كردن، حذف علم و تعقل است

ي اشراف   خادمان پير سرخانههمانند) رايت ميلز سيبه قول (علوم انساني 
قرون وسطي، در خدمت سياستمداران نه چندان اشراف، مؤدبانه به خدمت 

شد  اين بار نيز چه مي. مشغول است، البته با سيماي بزرگوارانه و بس خونسرد
ها و اطالق  انديشي دادند؛ دگم شدند تكاني به ما مي اگر كساني يافت مي

ه ژكردند، به وي هاي ما را روشن مي دادند، تناقض يهاي ما را به ما نشان م گرايي
گرايي  در اوج واقع: گذاشتند كه انگشت بر اين نكته و نقطه ضعف بزرگ ما مي

گرايي بر  واقع«انگاريم و گاهي سر از  هاي مسلّم را ناديده مي چه قدر از واقعيت
مان   هرگز به رخالبته باز بزرگوارانه و خونسردانه. آوريم در مي» گرايي عليه واقع

آوريم كه پست مدرنيسم هر چه باشد، بيش از آن چه ما قرون وسطي را  نمي
  .كنيم به اصطالح به ريش ما خواهد خنديد تحقير مي

اين سخنان اگر از چشم هگل نگريسته شود، آب در هاون كوفتن است، و 
. آميزي متقدم خواهد خنديد، خنده تحقير ي متأخر فرهنگي به دوره هميشه دوره

اگر چنين است به چه علت در خدمت سياستمداران : ليكن نكته اين است
را به حال خود وا » جهاني شدن«هستيم و » جهاني سازي«اي در صدد  حرفه
گذاريم؟ نكته دوم اين كه، در اين عصر پيشرفته به هر مسأله ريز و درشت  نمي

ر و وضع خود دهيم، دست كم براي حس كنجكاوي نيز نبايد به س اهميت مي
يك نگاه باز نگرانه داشته باشيم تا بدانيم آن چشم پست مدرنيسم كه به ما با 

  آن خواهد نگريست، چه رنگي است؟

زبان و  هاي جانكاه را به حساب صنعت بي ي خوبي داريم؛ همه كاستي بهانه
رود و  ايم، با اين شوت، توپ به زمين علوم تجربي مي گذاشته» زندگي صنعتي«
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در حالي كه نگرش هر . كند ي ما احساس راحتي بيشتر مي  بزرگوارانهسيماي
ي فرهنگي پيشين، همان نگرش فرهنگي است، نه از  ي فرهنگي به دوره دوره

اين بزرگواري مدرن، به جايي رسيده است كه متواضعانه و . ديدگاه علوم تجربي
. »بطال كردعلم آن است كه بتوان آن را ا«گوييم  در عين حال مفتخرانه مي

با اين پرسش مواجه ) كه اطالق آن درست نيست(اگر اين شعار درست باشد 
ها مبتني  هايي كه علوم انساني روز را بر آن اي از پايه پس چرا هيچ پايه: است
شود؟ و نتيجه اين شعار فقط تأمين خونسردي منفي بيشتر، و  ايم، ابطال نمي كرده

از اين شعار هر چه باشد، نتيجه پوپر هدف . گردد سلب مسئوليت از دانشمند مي
  .عيني آن همين است

. شناسد كند، اما خود آن را نمي تر مي اين گونه نويسندگي، علم را فربه و فربه
رسد يا دست كم در هموار كردن و  نيز مي» ميان راهي«به نتيجه و نتايج 

دگي علم اما چون چنين روش به فربهي و آماسي. كوبيدن راه علم، نقش دارد
دهد  انجامد، يك سري نتايج فرهنگي و اجتماعي نيز مي بدون شناخت آن، مي

غير از آن نتايج » نتايج جانبي«اين . كه نه منظور نويسنده بوده و نه مقصود علوم
منفي معمولي، است كه ممكن است از اشتباهات در خود آن علوم ناشي شده 

هاي  ر عين مفيد بودن منشاء پديدهد) علوم انساني(اين جا است كه علم . باشند
. گردد ي عيني فردي و اجتماعي بشر، مي منفي و خطرناك جانبي زياد در عرصه

چرا علوم انساني و اجتماعي، نتايج منفي و «: آيد و اين پرسش پيش مي
آور آن، كمتر  باري به بشر داده است كه از نتايج مفيد و سعادت نكبت

  .»نيستند؟

شود روشن شود، همين سبك و  در اين رساله سعي مييكي از مسائلي كه 
در ميان دست اندركاران علوم انساني، » عرف عام«روشي است كه به يك 

شناخت كامل موضوع و شناخت يك علم، گام اول در هر كار . تبديل شده است
اما هنوز، در تعريف موضوعات علوم انساني و نيز در تعريف خود . علمي است
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اشكال در كجاست و كليد اين . ايم ريف رضايت بخش نرسيدهآن علوم، به تع
كوشم اين كليد را معرفي كنم گرچه ديگران ثابت كنند كه  معما چيست؟ مي

در . صحيح نيست و خودم را نيز به نادرست بودن آن قانع كنند. ام آن چه يافته
بيده آن تسامح كبك گونه را به چالش طل: ام اين صورت دو كار مهم انجام داده

كم  ام كه دست آوردهاي منفي علوم انساني گذاشته انگشت روي منشاء اكثر ره
اي ديگر گرچه كوچك، براي كار  چاشني كار براي ديگران باشد و يك عرصه

و ديگر اين كه . شان، باز شود تا با كليدي ديگر به حل معما همت بگمارند علمي
اما در وضعيت فعلي به . استام نادرست بوده  شود كه يافته بر خودم روشن مي

ي ديگر گمان  ي خودم سخت يقين دارم و طبيعي است مانند هر نويسنده يافته
  .روم بدون جزم انديشي و يا اطالق گرايي كنم كه راه درستي مي مي

يكي در انسان شناسي و : شود دو چيز است كاري كه در اين رساله دنبال مي
ه بر هم، ستون فقرات بحث را تشكيل ديگري در زيبا شناسي كه به طور تنيد

هاي متفكران،  بديهي است در هر قدمي مسائل تاريخي، انديشه. دهند مي
در اين ميان . شوند هاي اديان در روندي نسبتاً جامعه شناسانه، مطرح مي پيام

كند به  اي پيدا مي هژسر و كار وي» علوم انساني به معني اعم«جريان سخن با 
گاهي تصور شود كه هدف دوم اين رساله شرح حدي كه ممكن است 

و » انسان شناسي«كه مقصود،  بل. و چنين نيست. هاي اين علوم است نارسائي
كنم كه از  علوم انساني را متهم مي) اميل زوالبه قول (است » زيبا خواهي انسان«

  .كنند يك اصل بزرگ در شناخت انسان، با تسامح و با نوعي تغافل، عبور مي

  :زيباييگي ژوي

خيزد؟ اگر  ي جان انسان، بر مي زيبايي چيست و زيبا خواهي از كدام گوشه
ها بدانيم، و  هاي انسان ها و اراده ي كامالً پديد آمده از آگاهي جامعه را يك پديده

اگر اخالق را صرفاً يك پديده ي قراردادي محض بينگاريم، اگر مسئوليت 
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پردازند تا  ها آن را آگاهانه مي ه انساناي بدانيم ك را هزينه» تكليف«پذيري و 
همه ... اي بنام معبد را و را، پديده» لباس«اي به نام  به سودي برسند، اگر پديده

هاي دروني در مرحله پيش از آگاهي  و فاقد انگيزش» مصنوعي«هاي  را پديده
 ي توانيم فاقد ريشه شود، نمي ناميده مي» زيبا خواهي«بدانيم، اين يكي را كه 

و مهمتر اين كه تفكيك و جراحي ميان زيبا . عميق در درون جان انسان، بدانيم
  .هاي مذكور، غير ممكن است خواهي و پديده

كنند و از آن  خواهند، آن را درك مي ها نيز آن را مي زيبايي هست، انسان
هاي بشر براي نيل به  ي فعاليت برند و شايد بتوان گفت همه لذت مي

ي مسأله و هم اطراف و جوانب آن، براي ما روشن  كن هم هستهلي. هاست زيبايي
  .نيست

يك نوع منش بزرگوارانه همراه با تواضع عالمانه در فالن شخص كه 
علم گستره ي پهناوري است : شود، هست كه ناميده مي» دانشمند علوم انساني«

اهيم ها نخو مسائلي هست كه هرگز به آن. ايم شاد باشيم بايد به آن چه يافته
  .شود انديشي و اطالق گرايي، مي اش دگم رسيد، نبايد پر توقعي كرد كه نتيجه

ها  اما اين اندرز ريش سفيدانه وقتي قابل تشكر است كه مسأله به گستردگي
همان طور كه در علوم تجربي چنين است . هاي علوم انساني مربوط باشد و دامنه

ها باشيم و هرگز   آينده، در پي آناي به بزرگي تاريخ گذشته و و بايد با حوصله
و نيز . ي اصلي علوم انساني است اما مشكل ما در هسته. پذيرد علم پايان نمي

) نه با عجز خود(ها نيست كه علم با بينش علمي خود  موضوع از آن موضوع
و پيدايش آن در » حيات«اند، مانند  ها از موضوع علم خارج كند كه آن اعالم مي

خدا «: گويد ي كائنات كه انجيل مي ي اوليه و خمير مايه  د آن پديدهيا مانن. ماده
موضوعات علوم انساني . »كن فيكون«: گويد يا قرآن مي» خواست باشد و شد
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چيزي كه گفتنش توضيح . ي مسئوليت علوم انساني قرار دارند دقيقاً در دايره
  .شود واضحات مي

گري قرار بگيريم به آن چه  توانيم در فرهنگ عصر توصيف ديگر نمي: و نيز
ها  شنويم، قانع شويم و همان ظاهر غير علمي ايده بينيم و مي ي زيبايي مي درباره

انسان . بپذيريم و ديگر همه چيز تمام» واقعيت«ها را با عنوان ارجمند  و شنيده
هاي اوليه به اين گونه واقعيت گرايي بسنده نكرده تا چه رسد به انسان  كالن

  . دانشعصر علم و

  :زيبايي شخصيت

گر هستند و داراي چنين تواني هستند،  گران بر اين كه توصيف خود توصيف
اگر به . باليدني كه غير از افتخار به زيبايي درون خود، معنايي نداشت. باليدند مي

اين همه فعاليت و كوشش و تحمل زحمات كه بر خود هموار : شد آنان گفته مي
بيله و آن طايفه، در صدد گردآوري آمارهاي توصيفي كنيد و در ميان اين ق مي

ي جنسي شما ناشي  اش به خاطر انگيزشي است كه از غريزه هستيد، همه
هاي  ي آنان را بپذيريم و زيبايي و زيبايي خواهي پذيرفتند؟ تا ما ايده مي. شود مي

  ي جنسي وصل كنيم؟ هاي موهوم، يك به يك به غريزه انسان را با رشته

ها را  كردند، نسخه پزشكان نه تنها لباس سفيد فرشتگان را به تن ميزماني 
گي را برخود الزم ژآنان اين دو وي. نوشتند نيز با زبان مقدس التين مي

را ابراز كرده ) و ديگران فاقد آن هستند(داشتند تا آن چه در درون دارند  مي
و يا آن شاعر . مما گوهر زيبا در درون داريم، زيرا كه دانش طب داري: باشند

كند، غير  جامعه ي ما كه موي سر را دراز و ريش و سبيل را بر هم مخلوط مي
اي دارد؟ لباس فرم  از اعالم اين كه داراي يك زيبايي دروني است، انگيزه

و همين طور ريش دراز و . روحانيان در هر دين و آئين نيز همين معني را دارد
  .نشمندانه و عينك فالسفه و برخي داژموي وي
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زيبايي ظاهري را فداي ابراز ...) و نيز هيپيان و(حتي به اصطالح، خراباتيان 
، نيز )به اصطالح جالل آل احمد(داش مشدي گري . كنند مثالً زيبايي درون مي

  .رسد به همين نكته مي

ي تعارض و احياناً تناقض ميان زيبايي ظاهر و زيبايي درون،  دقت درباره
كند، نه  ي جنسي از زيبا خواهي پيروي مي ، غريزه اصلدهد كه در نشان مي

ممكن است زيبايي درون در . ي جنسي باشد اين كه زيبا خواهي مولود غريزه
بدگل » ولتر«نظر برخي افراد حتي سيماي بدگل فرد را نيز خوشگل بنماياند كه 
 معموالً. گردد به دليل دانش درون، معشوق و محبوب زنان زيبا و برجسته مي

اي نيز زيبايي درون نتواند به بدگلي  چنين است گرچه ممكن است در نظر عده
ديد و به زيبايي  ظاهر، چيره شود كه همسر سقراط تنها قيافه ناخوشگل او را مي

اينك چگونه بايد زيبايي را و زيبا خواهي را تعريف . نهاد دروني او ارجي نمي
ي  آن فرد كم خرد دارنده. لترآيا هركول زيباست يا و: در جهت دارنده. كرد

كدام يك از اينان خود را زيباتر احساس . اندام موزون زيباست يا سقراط
شود براي رهايي از نق نق همسرش زيبايي درون  كنند، آيا سقراط حاضر مي مي

  .خود را با زيبايي اندام آن كم خرد، عوض كند

ها است يا  انبينش همسر سقراط مورد تأييد انس: گر و در جهت دريافت
هاي سالم و  دهند؟ و سخن در انسان بينش آنان كه زيبايي درون را ترجيح مي

  .نرمال است نه فردي كه ممكن است از تعادل كامل روحي برخوردار نباشد

رسيم كه روش توصيفي،  يعني حتي با نگرش توصيفي نيز به اين نتيجه مي
 دسترسي به يك تعريف علت عدم. توان به آن بسنده كرد كافي نيست و نمي

خارج بودن آن از حيطه و ) و نيز در مورد هنر(در مورد زيبايي و زيبا خواهي 
ترديد يك اشتباه اساسي در انسان شناسي داريم كه اين  بي. توان علم نيست

  .كند مسأله را از دسترس ما خارج مي
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دانست ي من ما هرگز به درستي نخواهيم   به عقيده« :گويد آناتول فرانس مي
  1.»كه چرا يك شيء زيباست

كه (در ضمن مباحث خواهد آمد كه ديگران اين سخن او را به دليل ديگري 
به نظر فرانس بايد زيبايي را : گويم ولي من مي. كنند رد مي) دليل درستي نيست

بگذاريم و » ي آفرينش ي اوليه پديده«و آن » حيات«در كنار مسائلي مانند 
با اين منطق در حد فهم . »يستيم چيستي زيبايي را بفهميمما كه خدا ن«: بگوئيم

تواند  تنها يك تجديد نظر در انسان شناسي مي. بشري نيز از آن محروم باشيم
البته بديهي است اين تجديد نظر آن قدرها هم آسان . راه را براي ما باز كند

ديد نظر زيرا عالوه بر تجديد نظر در شناخت ماهيت درون انسان، با تج. نيست
با قطع و يقين بر نادرست بودن . كند نيز رابطه پيدا مي» اصل تطور«در اطالق 

اي انسان، اطالق تطور نيز بايد قيد بخورد، كه  فيكسيسم و آفرينش خلق الساعه
ها بر فيكسيسم اصرار دارند، طرفداران  متأسفانه همان طور كه هنوز هم برخي

  .اند ق گرايي شديد شدهتطور نيز در اطالق آن، دچار اطال

گي ديگر نيز درباره ي زيبايي خواهي هست كه آن را با ديگر ژيك وي
با گسترش علم، : مثالً در مقايسه با عقل. كند نيروهاي دروني انسان، متمايز مي

اما زيبا خواهي حتي با عقل نيز . يابد صنعت، و مدنيت، عقل نيز گسترش مي
ي زيبا   هر وسعتي كه باشد و تنوع يابد، گسترهها به ي زيبايي فرق دارد؛ توسعه

ي زيبا خواهي در اثر توسعه  كه توسعه. كند خواهي طبيعي انسان را پر نمي
توان گفت نه تنها عقل، شايد  در اين مطلب مي. كند مدنيت، آن را دو چندان مي

هاي  هيچ مثالي كه بتوان براي زيبا خواهي آورد، وجود ندارد، حتي از خواسته
ي ثروت فرد يا جامعه،  با توسعه«: نفي يا بيمارگونه، كه بر فرض گفته شودم

شهوت فرد . راني يا در اثر شهوت. يابد حرص و آز فرد و جامعه نيز توسعه مي
ي خود را دارد و اين  زيباخواهي پيشاپيش گستره. »گردد بيشتر مشتعل مي

                                                 
  .217لذات فلسفه، ترجمه زرياب، ص.  �
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اين موضوع . شود يهاي آن نزديك م ي خود به دامنه جامعه است كه با توسعه
  .نيز از جهتي خارج است» قوه و فعل«ي زيبا خواهي، از فاز  درباره

  :هنر

هنر . و زيباخواهي او، اشتباه نشود» هنر دوستي انسان«در اين جا بايد ميان 
اگر يك اثر . ي ارادي و مربوط به مرحله آگاهي است بدواً و اساساً يك پديده

بايي آن به عنوان حقيقت زيبايي مورد خواهش هنري همراه با زيبايي باشد، زي
ي  زيبايي زيباترين پديده. انسان است، نه به عنوان يك زيبايي مصنوعي

اما . گشت، براي او قابل درك بود امروزي اگر به انسان كالن اوليه ارائه مي
ي عقالني امروزي در نظر او قابل درك نبود و شايد  ترين پديده ساده

 البته اين فقط يك مثال است و گرنه، تفكيك ميان يك .دنمو ترسناك هم مي
هاي  و زيبايي آن، امكان ندارد، مگر با فرض) و هر پديده(ي امروزي  پديده

: مقصود اين است كه در يك اثر هنري زيبا، دو مقوله وجود دارد. انتزاعي بعيد
، يك گر كه اولي هم براي خود هنرمند و هم براي شخص دريافت. هنر و زيبايي

ليكن دومي، خواسته و مدركي است با . است» مدرك در مرحله آگاهي«
اي در اعماق جان هر دو، يعني هم در جان هنرمند و هم در جان دريافتگر،  ريشه

بيند،  وقتي كه كسي يك درخت زيبا را مي: هاي طبيعي نيز چنين است در پديده
جمله اول . »ن زيباستآ«و » آن درخت است«: كند دو قضيه و داوري صادر مي

اما جمله دوم حكايت از يك خواهش . كامالً به مرحله آگاهي محدود است
  .ي آن در پيش از مرحله آگاهي است عميق دروني دارد كه سرچشمه

امري است كامالً مربوط » زيبا خواهي«در ضمن بحث خواهد آمد كه خود 
ي پيش از  لهنيز در مرح» درك زيبايي«تر از آگاهي، و  به مرحله پيش

شود كه يك اثر  اين موضوع وقتي بهتر شناخته مي. است» هاي آگاهانه تحليل«
ي آن  ي پديد آورنده بينيم هم رابطه هنري فارغ از زيبايي را به نظر بياوريم، مي

و هر . ي كامالً آگاهانه است نگرد، هر دو رابطه ي كسي كه به آن مي و هم رابطه
  .ستامر تعجب انگيز، زيبايي ني
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ي مشكالت علوم انساني  زيبايي و زيبا خواهي، گلوگاه همه: ي نهايي نتيجه
روشن خواهيم رسيد و » انسان شناسي«اگر در آن موفق شويم، به يك . است

  .عمده مسائل حل خواهد گشت

  :اما ويرايش

زند، طبعاً بيش از ديگران به اهميت  كسي كه در زيبايي و هنر، حرف مي
 شايد من نيز شباهتي به آنان داشته باشم و ضرورت .ويرايش توجه دارد

ها  اما وقتي كه مطلب حساس است؛ برخي ويرايش. ويرايش برايم روشن باشد
و يا طوري به آن . افتد فشارند كه به حال احتضار مي گلوي سخن را طوري مي

نوع ديگر از ويراستاري هست كه خود، . گردد ورناليزه ميژدهند كه  وسعت مي
) م، ريحان(جناب دكتر محمدي كه خود از اهل قلم است و . ش شده استويراي

دهدكه شاعر هم هست، طبعاً اوضاع نويسندگي در جامعه ما را  ش نشان مي
  .شناسد بهتر مي

بهانه خوبي است تا نويسنده از خواننده بخواهد آن گوشه از بزرگواري را كه 
 نوشتاري و محتوايي هاي اند، فراموش نكرده و كاستي ناميده» اغماض«

كريمان عذر : اند ي من را با آن ترميم كند كه گفته نويسندگان ايراني از قبيله
  .پذيرند

  مرتضي رضوي

20/7/1384  
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  1بخش 

  تعريف

  جاي خالي تعريف در علوم انساني

ها از  انسان. ي فهم بشر اين است كه هر سخني موضوعي دارد از الفباي اوليه
وقتي . كنند تعبير مي» هزيان«، با عنوان ناخوشايند سخن بدون موضوع مشخص

تعيين موضوع . شود ي علمي و تخصصي برخوردار مي كه گفتار و گفتگو از جنبه
ها، فاقد  گردد كه بدون آن دقت هايي مي يابد و نيازمند دقت بيشتر اهميت مي

  .گردد روح علمي مي

شناسايي و دهد كه موضوع بحث علمي،  تعريف صحيح موضوع، نشان مي
. است» حجم«و » شكل«موضوع هندسه : گوييم در هندسه مي. تعيين شده است
كنيم  شناخته شده فرض مي» پيش فرض«شناسيم و يا به عنوان  اين دو را يا مي

: گوييم و در تعريف علم هندسه مي. پردازيم و سپس به مسائل هندسي مي
  .كند آشنا ميهندسه علمي است كه ما را به احوال اشكال و احجام 

شان، مورد نظر ما  اما اگر شناختن خود اشكال و احجام پيش از شناختن احوال
باشد، بايد قبل از تعريف علم هندسه به تعريف شكل و حجم بپردازيم و در 

  .چيستي شكل، چيستي حجم، بينديشيم

علم «نبايد عناصر » زيبايي«در تعريف . چيستي زيبايي نيز از اين قبيل است
پرهيز از دخالت دادن عناصر يك علم در تعريف . را دخالت داد» شناسيزيبا 

ها  توان گفت همه منطق موضوع آن علم، سخت دشوار است به حدي كه مي
گردد حتي منطق  يعني منطق هر علمي، در همين گلوگاه دچار پريشاني مي

به شدت مشكل است تعريفي به موضوع رياضي بدهيم در عين حال . رياضي
البته مراد آن عناصري . ي از مسائل علم رياضي را در آن دخالت ندهيمعناصر
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ي  كند، نه آن عناصري كه قهراً الزمه است كه در تعريف ايجاد اختالل مي
  .سنخيت موضوع با مسائل مربوطه است

مشكل در همين تشخيص عناصري كه الزم و ملزوم جان : به عبارت ديگر
. باشد تك تك مسائل موضوع، است، ميموضوع است از عناصري كه در حيطه 

در منطق ارسطوئي ـ كه منطق علم ذهن شناسي است ـ كوشش شده فرق ميان 
مرزبندي شود تا بدين طريق از » عرض«و » فصل«اين دو نوع عناصر، با 

دخالت عناصر تعريف يك علم در تعريف موضوع آن علم، جلوگيري شود كه 
ه اگر آن منطق را منطق ژه است به ويباز هم چندان توفيق كاملي حاصل نشد

  .فلسفه بدانيم، كه زماني اين چنين بود

از قضا در اين صورت، دخالت عناصر علم، در تعريف موضوع، خيلي بيش از 
يك مقايسه ميان منطق تفتازاني . دهد شود كه درباره علوم ديگر رخ مي آن مي

واري با چه راحتي و دهد كه سبز نشان مي) منظومه(و منطق سبزواري ) تهذيب(
آساني مسائل فلسفي را در منطق آورده است كه تهذيب بيش از چند برگ 

  .نيست اما منظومه يك كتاب بزرگ است

بيش از علوم ) اي در حد غير قابل مقايسه(اين معضل در علوم انساني 
به حدي كه براي هيچ كدام از علوم انساني تعريف نسبتاً رضايت . تجربي است
ريم، تا چه رسد به تعريف رضايت بخش و تا چه رسد به تعريف بخشي ندا

در تعريف . وانگهي تا چه رسد به تعريف موضوع يك علم از آن علوم. صحيح
همين طور انسان . ايم تا چه رسد به تعريف موضوع آن علم اقتصاد مانده

  ...شناسي، روان شناسي، سياست و 

ترين  ي بهترين و پااليش شدهكه دارا» ذهن شناسي«اين مشكل حتي در علم 
يعني اگر منطق . مندترين منطق است، كمتر از ديگر علوم انساني نيست و قاعده

باز اين مشكل سر ) كه چنين هم هست(ي ذهن شناسي بدانيم  هژارسطويي را وي
شود كه مسأله را در ميان  وقتي اين مطلب بيشتر روشن مي. جاي خود هست
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د قرن است منطق ارسطوئي را از عرصه ديگر علوم غربيان بنگريم؛ آنان كه چن
اند براي موضوع ذهن شناسي و علم ذهن  اند باز نتوانسته انساني بيرون كرده

دانشِ . شناسي، تعريفي بهتر از تعاريفي كه در ديگر علوم انساني دارند، بدهند
با » ذهن ناشناخته«همچنان روي » جامعه شناسي شناخت= شناختِ شناخت «

  .رود رض صرفاً فرضي، پيش ميپيش ف

گيري حقيقت هر  اين همه دقت در پي: اند هستند كساني كه اعالم كرده
شان به شعار  و در توجيه اين سخن. برد شييء و هر موضوع، ره به جايي نمي

ها را خدا آفريده تنها او قادر به شناخت آنهاست نه  حقيقت«استمالت آميز 
  .اند متمسك شده» بشر

براي » اطالق خواهي«زيرا . يه همراه شعار مذكور درست استاين اعالم
پس از . اما سخن در اين نيست. بشر، غير از بازدارندگي ازعلم، حاصلي ندارد

كنيم در  پذيرش اين اصل در همه علوم اعم از تجربي و انساني، مشاهده مي
رضايت بخش به اين . ايم هاي رضايت بخشي رسيده علوم تجربي به تعريف

برد و  هاي نسبي موجود در علوم تجربي دانش ما را پيش مي ني كه تعريفمع
ترين بينش  كند و در بدبينانه در عين حال ما را دچار انحرافات بزرگ علمي نمي

اما در علوم انساني همگي اعتراف داريم كه با همه . چربد سودش به ضررش مي
  .ايم ههاي سهمگين اشتباه، فرو رفت ها، به مغاك گستردگي آن

اگر عصر مدرنيته و زندگي مدرنيسم را در نظر بگيريم و دو جنبه علوم 
بينيم همه كمبودها،  تجربي، و علوم انساني آن را از هم تفكيك ذهني كنيم مي

نواقص و اشتباهات و انحرافات جامعه بشري در دوران مدرنيته، از علوم انساني 
  . هيچ تقصيري ندارندعلوم تجربي و صنعت در اين بين. اند ناشي شده

نسبي گرايي و پرهيز از اطالق گرايي، يك واقعيت است كه بايد در همه 
اما با رعايت همان نسبي گرايي باز در علوم انساني . علوم رعايت شود
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ها در علوم انساني به يكي از  و به خوبي روشن است همه واماندگي. ايم وامانده
  .شود اميده مين» انسان شناسي«گردد كه  ها بر مي آن

، باز هم »انسان موجود ناشناخته است«: رسيم باز در اين جا به شعار ديگر مي
درست اما اين ناشناختگي تا چه حد؟ تا جايي كه علوم انساني به جاي نعمت به 

  .نقمت تبديل شوند؟ آن هم پس از اين همه گسترش و توسعه

ود ناشناخته است خود اين سخن نوعي اطالق گرايي است؛ اگر انسان موج
چيست؟ اتفاقاً سرنخ اين » انسان شناسي«پس كار و نقش و رسالت دانشي بنام 

ي علوم انساني به  كالف پيچيده نيز در همين علم است و همه مشكالت در همه
  .گردد انسان شناسي بر مي

جا شمرده شده و به اصطالح خارج از  توقع بي» اطالق گرايي«با اين كه 
از اين ) هم در غرب و هم در شرق(دانسته شده و خودمان را » البشريه قةطا«

ايم باز به تعاريف علوم انساني در حد تعاريف علوم  تكليف شاق معاف داشته
براي اين كه : گويند چرا؟ در پاسخ اين پرسش گاهي مي. ايم تجربي دست نيافته

  .گي علوم انساني همين استژوي

نند كه خودشان نيز چندان اطميناني به دا اوالً خود طرفداران اين سخن مي
اين پاسخ در اين عصر كه علوم انساني به سرعت : در ثاني. شان ندارند اين سخن
ي  دهند، تعيين كننده و اهميت خويش را بيش از پيش نشان مي(روند  پيش مي

ها و  اند، سعادت و عدم سعادت انسان ها، شناخته شده سرنوشت افراد و جامعه
  .پاسخي است عوامانه) زنند ا رقم ميها ر جامعه

در » انسان شناسي«چرا تكامل و پيشرفت علم : مسأله در قالب پرسش ديگر
مثالً انسان شناسي در . تر از همه آنهاست ميان علوم انساني كمتر و ضعيف

هاي نخست وامانده است و در مقايسه با روان  ، در گام شناسيجامعهمقايسه با 
ول به گل نشسته است؟ در حالي كه بايد قضيه برعكس هاي ا شناسي در قدم

هاي ديگر علوم انساني را  شد؛ زيرا اين انسان شناسي است كه بايد موضوع مي
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شان را از انسان  يعني آن علوم بايد موضوع. ها معرفي كند توضيح داده و به آن
  .شناسي بگيرند

 خيلي مهم و اساسي كنيم كه نه تنها مسأله با اين نگاه و رويكرد مشاهده مي
هاي دوران مدرنيته، همين مطلب  ها و كاستي كه منشاء همه گرفتاري است بل

ها و  اين گرفتاري«اند،  يابيم آن چه گفته و با دقت در اين مسأله در مي. است
دقيقاً » ي زيست صنعتي و همزاد حتمي صنعت گرائي است ها الزمه كاستي

  .ت، غير منصفانه استاشتباه و نسبت به علوم تجربي و صنع

اگر علوم انساني به موقع و به جا و به طور صحيح، رسالت خود را انجام 
. ي محيط زيست نيز صنعت را هدايت كند توانست حتي درباره داد مي مي

زيرا در اثر . سوزانند تا به زمين كشاورزي تبديل كنند ها را مي ها جنگل دولت
اگر . ود صرفاً كميت گرا تبديل شده استناتواني علوم انساني، بشر به يك موج

گردد ابتدا ارزش  زند و مشتري فالن تابلوي زيبا مي سخني از زيبايي و هنر مي
كند و دستكم با داشتن يك  اي محاسبه مي اقتصادي آن را در بازارهاي مزايده

  .برد تا از زيبايي آن اثر هنري زيبا در منزل، از تملك آن بيشتر لذت مي

ز سر و صدايي براي حفاظت محيط زيست بلند شده، باز يك بينش اگر امرو
. برخاسته از خود علوم تجربي است كه زنگ خطر را به صدا درآورده است

كساني كه پيمان كيوتو . علوم انساني در اين احساس مبارك، هيچ دخالتي ندارد
ها را  ربي آناند كه علوم تج اند دقيقاً به دليل خطرهايي امضا كرده را امضاء كرده

  .فراز كرده است نه به دليل انسانيت و زيبا خواهي

شود، نكوهيده  اي زياد، تحقير مي امروز مدرنيته در ديدار و گفتار عده
كه مرده  اش به سر آمده بل شود، انديشمنداني آن را نه چيزي كه دوره مي

رنيسم خوانند و در انديشه پيشگويي پست مد اش را مي كنند و فاتحه حساب مي
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گويد عامل مشخص فرسودگي و ميكروب بيماري اين   اما كسي نمي1.هستند
ميت كه زماني غوغاي عظيم هستي را برانگيخته بود، چيست؟ آيا عيب در خود 

  .مدرن بودن آن، است يا كمبود بزرگ در جاي ديگر است

انساني كه از مدرنيته خسته شده و مدرنيته نيز در دست او : بايد گفت
 شده، با هر رسم و آئيني كه فردا به عنوان پست مدرنيست بيايد باز فرسوده

آيا اين سرنوشت قطعي بشر است كه در . همين نوع مشكالت را خواهد داشت
  هاي جان سوز زندگي كند؟ ها، مشكالت و كاستي ها با دشواري همه دوران

 برخي ، دلخوش كنيم، يا سخن»نبايد مطلق خواه بود«باز خودمان را با شعار 
دنيا همين است هيچ وقت براي انسان «: از مؤمنان اديان را قانع كننده بدانيم كه

اما مشكل ما همان آسايش نسبي است كه هم علم و هم . »آسايشي نخواهد بود
هاي ديني كه تارك دنيايي را  البته نه آن پيرايه. دين به دنبال آن هستند

آن چه بر سر بشر در : اگر گفته شودبدبينانه نيست . دانند بهترين زيبايي، مي
  .براي انسان عاقل، نيست» حداقل«تاريخ آمده در فاز نسبيت نيز تأمين كننده 

هاي مدرنيسم، گزينش بستر تك بعدي براي  منشاء كاستي: گويند برخي مي
چرا تك : ليكن بايد پرسيد. زندگي بود كه بعد معنويت به فراموشي سپرده شد

  را تك بعدي شديم و از اعتدال طبيعي خارج شديم؟بعدي انديشيديم و چ

به دليل رواج : گويند ها ادامه دارد؛ برخي ديگر مي اين پرسش و پاسخ
هاي ماتريالسم از بيكن تا اگوست كنت و منطق پوزوتيويسم او، كه  منطق

گشت، دچار  بود و شامل علوم انساني نمي بايست فقط منطق علوم تجربي مي مي
باز بايد پرسيد، چرا اين اشتباه را كرديم عامل و منشاء و . ا شديمه اين گرفتاري

  چون و چراي اين اشتباه چيست و در كجاست؟

                                                 
اند كه  وابسته» پوپريسم«و » وبريسم«و جالب اين كه اين گونه پيشگويان بيشتر كساني هستند كه به اردوي .  �

  .اند خالفبا هر نوع تاريخي انديشي و پيشگويي م
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ها را به يك  كوشم مسأله را كامالً فراز كنم و همه پرسش واضح است كه مي
يابي شود و روشن گردد معماهاي به ظاهر متعدد و  نقطه واحد برسانم تا ريشه

قرار » انسان شناسي«ط يك معماي واحد هستند كه در قلب مختلف در واقع فق
دارد و ديگر علوم انساني را دچار آفت كرده است آن گاه كليد حل اين معما را 

تر همراه با تبيين دقيق علمي  كه از يك منبع علمي بس مطمئن ـ نه از خودم بل
 براي »ي پيشنهادي فرضيه«ـ ارائه دهم كه به نظر خودم دست كم در حد يك 

تواند خيلي از موانع  دست اندركاران علوم انساني راه گشا و سازنده است و مي
اي كه دست كم تعاريف علوم  فرضيه. بزرگ را از پيش راه علوم انساني بردارد

ها را، در حد تعاريف علوم تجربي و  هاي آن انساني و تعريف موضوع
  .شان، روشن كند موضوعات

  :هژزيبايي در نگاه وي

 باال يك نگاهي كلي و عمومي و گذرا بود بر علوم انساني، كه چشم بحث
اما در اين ميان مسأله . در اين عرصه» علم«اندازي بود بر آشفتگي چيزي بنام 

. تر است تر و مجهول ه، بغرنجژدر يك نگاه وي» زيبا شناسي«و » زيبايي«
ع دارند كه همه اند و همگان اجما هاي متعدد و مختلف براي زيبايي گفته تعريف

ها ناقص و نادرست هستند در حدي كه حتي براي جريان بحث و تحقيق  آن
علمي متسامحانه نيز كافي نيستند كه علم زيبا شناسي همچنان بدون تعريف 

قانون جريان دارد، كه صد البته  قاعده و بي موضوع و بدون تعريف خودش، بي
  .رسد به جايي نيز نمي

ست از برآيند نظم، تقارن و تعين كه علوم رياضي زيبايي عبارت ا: ارسطو
  1.كند ها را در درجات معين مشخص مي آن

ت است از هماهنگي و در نظر ارسطو، زيبايي عبار: يا به قول ويل دورانت
  1.لي اجزاء در كل به هم پيوستهتناسب و نظم آ

                                                 
  .اسوالد هنفلينگ، چيستي هنر، آغاز جستار دوم، ترجمه علي رامين.  �
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 ـ .بر اثر تناسب است كه اشياء زيبا دلپذيرند):  ق م500(اگوستين قديس 
  2.يعني زيبايي همان تناسب است

زيبايي جز حقيقت نيست چشم انسان اين حقيقت را در : ارل، آو، شفتر بوري
  .يابد مي

  ، ميان توان زيبا شناسي انسان اوليه و انسان اك روسوژان ژاي كه  از مقايسه

  آيد كه به نظر او زيبايي عبارت است از تصور انتزاعي  نمايد، بر مي پيشرفته، مي

  3.ذهن از تناسب و نظم در يك شيء

بخش قابل توجهي از زيبايي به عدم تناسب مربوط است و : ادموند برك
  4.عنصري از عدم تناسب نيز در زيبايي شيء دخالت دارد

شود دارنده آن قطع  زيبايي صفتي است كه موجب مي: كانت و شوپنهاور
و شهودي غير ارادي و نظر از فوايد و منافعش، خوشايند گردد و در انسان سير 

  5.حالتي خوش دور از نفع و سود، برانگيزد

در تعريف ارسطو؛ درست است نظم، تقارن، و تعين هر سه از شرايط الزم 
همان طور كه خواهد آمد مراد از نظم، نظم . زيبايي هستند اما كافي نيستند

و نه نظم رياضي صنعتي ) زيرا بحث در زيبايي است نه در هنر(طبيعي است 
و همچنين است . هندسي، و در عرصه طبيعت هيچ چيز نامنظم وجود ندارد

را ـ گرچه در فاز نسبيت ـ در » كمال«پس الزم بود ارسطو لفظ . تقارن و تعين
زيبايي عبارت است از برآيند كمال نظم، كمال تقارن و : آورد كه تعريف مي
  .كمال تعين

                                                                                                            
  .218لذات فلسفه، ترجمه زرياب، ص.  1
  .63چيستي هنر، ، ص.  2
  .چيستي هنر، همان.  �
  .همان.  4
  .219لذات فلسفه، ص.  5
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كه علوم ... «: گويد يم كه ميشايد همين معني را در جمله بعدي او درياب
يعني مراد از درجات همان » .كند ها را در درجات معيني مشخص مي رياضي آن

ليكن اصل و اساس اين جمله، مورد سئوال . درجات كمال در نسبيت، باشد
است؛ معيار و معيارهاي زيبايي يك شييء، و نيز معيار و معيارها براي درك 

  .هاي رياضي باشد ها و فرمول اعد و فرمتواند علوم و قو زيبايي، نمي

است و موضوع رياضي كم متصل و كم منفصل است و » كيفيت«زيبايي 
شود كه ماهيت آن به كميت تبديل شود  مدرج بودن كيفيت زيبايي، موجب نمي

ها را نيز بر آن بيفزائيم  حتي اگر رابطه كم. و با معيارهاي كمي شناخته شود
تواند معيار   كيفيات را در نظر بگيريم، باز رياضي نمييعني رابطه كميات با

محاسبه يا معيار تشخيص زيبايي باشد، تا چه رسد كه نظم رياضي يا تقارن 
  .ي زيبايي باشند رياضي و نيز تعين رياضي، ايجاد كننده

ترين هنرمندان  ترين زيباشناسان و موفق بنا به نظريه او بايد رياضيمندان فائق
الي كه قضيه اگر بر عكس نباشد دستكم در واقعيت عيني، صادق در ح. باشند
هنرمند مهندس نيست حتي هنر كوبيسم در تنديس سازي يك كار . باشد نمي

  .هندسي نيست

درست است هر چيز طبيعي يا مصنوعي حتي موسيقي، از موازين رياضي 
 چيز هر: و در بيان كلي. برخوردار است و رياضيات در هر چيزي دخالت دارند

مشمول اصول رياضي است و هيچ شيئي در اين عالم هستي مجرد ) غير از خدا(
و زمان و مكان نيز مجرد از رياضي . تواند باشد از زمان و مكان نيست و نمي

  .تواند باشد نمي

اما اين اصل عمومي، عمومي است مخصوص زيبايي و زيباشناسي نيست و 
عرض «و نه » عرض خاص«ت و نه اس» فصل«نه ) به قول خود منطق ارسطويي(

پس . كه عرض عام است بر همه موضوعات و علوم بل» عام در حدود محدود
  .هم نيست» شرح االسم«ي يك  چنين تعريفي به منزله
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معتقد است » تناسب مخدوش«پذيرد به  را نمي» تناسب«ادموند برك اساساً 
اضي با چنين تناسب و ري. يعني تناسبي كه با نوعي عدم تناسب نيز همراه باشد

اصالت و كاربردي كه ارسطو در اين تعريف به علوم . مخدوش، سازش ندارد
دهد درست شبيه اصالت و كاربردي است كه فيثاغورسيان در كل  رياضي مي

اصالتي كه به نوعي در مكتب دكارت نيز حضور . دادند فلسفه به رياضيات مي
  .دارد

  ن تعريف او را صحيح ندانسته و به هاست كه ديگرا در اثر اين گونه كاستي

  1.اند هاي ديگر رفته دنبال تعريف

، »بر اثر تناسب است كه اشياء زيبا دلپذيرند«: گويد قديس آگوستين كه مي
دهد نه زيبايي را، نتيجه سخنش  را توضيح مي» علت دلپذيري«او در حقيقت 
  .زيبا يعني دلپذير و زيبايي يعني تناسب: اين است كه

چيست؟ يا همان سه مقوله نظم، تقارن و تعين است كه بررسي شد و تناسب 
در اين صورت باز مجهول ما همين . يا چيزي و چيزهايي بيش از آن الزم دارد

  .دارد چيز و چيزها است كه تعريف مذكور گامي براي كشف اين مجهول بر نمي

  :چاشني

طلبد و حق  ميتناسب مورد نظر ارسطو و اگوستين را به چالش ادموند برك 
هاي مهم زيبايي  و از آسيب. زيرا زيبايي بدون چاشني زيبايي نيست. با اوست

  .است و تناسب بدون چاشني عين يكنواختي است» يك نواختي«

درست است كه چاشني هم بايد به اصطالح با حساب و كتاب باشد وگرنه 
ي با پس چاشني هم با آن قاعده عموم. گردد شود و مخرب مي چاشني نمي

                                                 
. گشت آورد باز معما حل نمي ف ميرا نيز در تعري» كمال«البته در طي اين مباحث خواهيم ديد اگر ارسطو لفظ .  1

  .زيرا كليد معما چيز ديگر است
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اما تعريف ارسطو و قديس هر دو از چاشني در حد لزوم، . رياضيات قرين است
  .كند شان هر نوع چاشني را نفي مي كه اطالق سخن بل. نيز خالي است

هم تناسب و هم ! ؟!در آن باشد» شبه تناقض«زيبايي چيست كه بايد نوعي 
ي درون آن حس انساني، و آن نيرو. عدمي از تناسب را در خود جمع كند

  !؟!برد، چيست دارد و از آن لذت مي انساني كه چنين تركيبي را دوست مي

چيستي زيبايي با اين روند علمي علوم انساني ما، دست نايافتني است و 
همه علوم انساني و . تر است ي آن، دست نايافتني چيستي حس درك كننده

م زيبا شناسي در اند اما موضوع زيبايي و عل شان دچار اين خصيصه هاي موضوع
  .باالترين حدِ دست نايافتني قرار دارد

همه . شود اگر معما درباره زيبايي حل شود، در همه علوم انساني حل مي
شوند و يك مشكل واحد  مشكالت خود به خود در مشكل زيبايي جمع مي

حسي كه زيبايي را درك «به پرسش » زيبايي چيست«آنگاه پرسش . شوند مي
سپس آن نيز به پرسش . شود تبديل مي» خواهد چيست  ميكند و آن را مي
، مبدل »اين حس درك كننده و خواهنده كدام گوشه درون انسان است«

  .گردد مي

آن حس و آن خواهنده : دهد علوم انساني ما در روند كنوني خود، پاسخ مي
  .عبارت است از غريزه

ين پاسخ ناشي همه مشكالت در همه علوم انساني، از هم: خواهم بگويم مي
هاي غريزي در حيوان هم هست اما حيوان فاقد  نيرو و انگيزش. شود شده و مي

  .انسان بعدي غير از بعد غريزه نيز دارد. درك زيبايي و زيباخواهي است

تعريف كانت و شوپنهاور را در بخش ماقبل آخر اين رساله بررسي خواهيم 
 همه مباحث، درصدد تعريف گيري از كرد آن جا كه دوباره به عنوان نتيجه

زيبايي جز «: گويد اما تعريف شفتر بوري كه مي. رضايت بخش خواهيم بود
به گمانم كسي در عالم » يابد حقيقت نيست چشم انسان اين حقيقت را در مي
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و يا كسي نگفته است كه چشم انسان . نگفته است كه زيبايي حقيقت نيست
ر يا موضوعات ديگر حقيقت نيستند؟ سخن آيا اشياء ديگ. يابد زيبايي را در نمي

اين است كه زيبايي چه نوع حقيقتي است، چشم اين حقيقت را چگونه در 
ي دروني، با كدام انگيزش  يابد، با كدام معيار و با كدام نيروي خواهنده مي

  .دروني

اگر مراد او همان باور برخي از عارفان سرخپوست و هندويي، بودايي و نيز 
اساساً حقيقت مساوي است با زيبايي و «: گويند يان ما است كه ميبرخي از صوف

خداوند صرف «گويند  يا درباره خدا مي» غير از زيبايي چيزي وجود ندارد
الجمال و زيبايي محض است و غير از زيبايي چيزي نيست و چون هر چه در 

 زيبايي عالم هست يا صادر از او يا مظهر اوست در نتيجه در عالم وجود، غير از
  ».چيزي نيست

در اين صورت تعريف او يك تعريف علمي نيست زيرا علم با واقعيات سر و 
كار دارد در حالي كه اين باور واقعياتي از قبيل شرّ، زشتي و نا زيبايي را انكار 

داند كه مقابل آن واقعيت ديگري است  علم زيبايي را يك واقعيت مي. كند مي
مي اگر واقعيتي بنام نا زيبايي وجود نداشته باشد واقعيتي از نظر عل. بنام نا زيبايي

به نام زيبايي نيز وجود ندارد و در اين صورت همه چيز پوچ و انديشه به 
  .شود سفسطه تبديل مي

  :تعريف فلسفي

در اين بحث كاري با تعريف فلسفي هم نداريم، تعريف ارسطو را به عنوان 
.  فيلسوفي است كه علم نيز آورده استارسطو: اند تعريف علمي آوردم كه گفته

تعريف فلسفي اگر صحيح هم . و ديديم كه تعريف او يك تعريف علمي است
گيرد و كاري با واقعيت خارجي  را در نظر مي» صرف حقيقت ذهني«باشد تنها 

اما موضوع اين بحث واقعيت خارجي زيبايي و نيز درك زيبايي است كه . ندارد
  .خارجي است» وقوع«و ) هر دويا انفعال يا (يك فعل 
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تعريف فلسفي هميشه با اطالق يا با نوعي از اطالق همراه است و چنان كه 
مشمول ) غير از خدا(و همه چيز . را رعايت كند» نسبيت«تواند جنبه  بايد نمي

  .نسبيت است

» شود هر شييء با ضد خود شناخته مي«در مشي و سلك فلسفي براي اصل 
ه ژبه وي. شود د، هر چيز بريده از چيزهاي ديگر تعريف ميمان چندان جايي نمي

اند مانند  هاي فلسفي كه از آن تطور يافته ي كالسيك يونان و جريان فلسفه
بريده «منشاء اين . شود فلسفه اسپينوزا و آن چه فلسفه اسالمي ناميده مي

»  اثباتيتعريف«ها، هميشه به  در اين است كه در اين خانواده از فلسفه» انديشي
شود  در آن، اذن ورود داده نمي» سلب«شود و به هيچ عنصري از  پرداخته مي
هاي شيء مورد تعريف، در  شود هميشه داشته ختم مي» است«ها به  همه سخن

گيرد و جايي براي  هاي آن مورد غفلت قرار مي نداشته. گيرد مد نظر قرار مي
  .ماند نمي» نيست«

ليكن . فيد، ذهن پرور، شيرين و دلنواز هستندها م اين خانواده از فلسفه
واضح . »صدور«ـ رب االرباب ـ است و يا به » ثل االمثالم«شان يا به  برگشت

تواند باشد و نه در مصدر اول كه  است نه در حقيقت رب االرباب، نا زيبايي مي
 وجود اساساً» شييء نا زيبا«و » نا زيبايي«رسد بر اين كه  و جريان مي. خدا باشد

  .داند نشين تصوف كه همه چيز را مظهر خدا مي همين طور است عالَم دل. ندارد

ي هستي شناسي كه  هر انديشه: رسيم در اين جا به يك قاعده كلي مي
زاياند قهراً، لزوماً و الزاماً به  جهان هستي و اشياء آن را از وجود خود خدا مي

ي زيبا از اين كه  اهالي اين مدينه. درس مي» شييء نا زيبا «و » نا زيبايي«انكار 
تنها . كنند بحث شيرين هستي شناسي را به سر منزل آخر برسانند، خودداري مي

: كند كه ه خود به زيبايي اهريمن نيز حكم ميژابن عربي است كه با شجاعت وي
خواهيم ديد كه غير از » زيبايي و ميترائيزم«در مبحث . شيطان مظهر خدا است

ي  هايي نيز هستند كه جهان و اشياء جهان را زائيچه  هستي شناسيبينش علمي،
دانند كه از موجود  كه آن را ايجاد شده و انشاء شده مي دانند بل وجود خدا نمي
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 بنابراين در اين جهان 1.ديگري ناشي نشده است، خدا آن را ايجاد كرده است
در نتيجه . باهم براي حضور شييء زيبا زمينه هست و هم براي شييء نا زي

  .شود و زيبا شناسي نيز يك علم است زيبايي يك موضوع علمي مي

بوئي از غير واقعي » نسبيت«در بينش دانش دوستان كم تجربه نيز، هميشه 
شوند واقعيت  دهد و امور واقعي وقتي از زاويه نسبيت نگريسته مي بودن، مي

اريِ نسبي با امور در اين نگرش، امور اعتب. گردد شان دچار آسيب مي داشتن
ليكن در بينش عميق علمي، امر . شود واقعي كه داراي نسبيت هستند مشتبه مي

نسبيت نه تنها نشان دهنده واقعي . است» عدم«و شييء واقعيِ فارغ از نسبيت 
كه دليل واقعي بودن هر چيز واقعيت دار، است كه آن را از  نبودن، نيست بل

  .كند شمول عدم خارج مي

 اگر نسبيت اشياء واقعي را به صورت ذهني محض، بررسي درست است
ها صرف نظر كنيم، همين نسبيت به همان  كنيم، يعني از واقعيت عيني آن

چون همه اشياء نسبي : نسبيت امور اعتباري تبديل شده و نتيجه خواهد داد
اما اين نتيجه، هم وجود اشياء زيبا و هم . هستند پس هيچ چيزي واقعيت ندارد

كند نه فقط نا  د اشياء نا زيبا، هم زيبايي و هم نا زيبايي، هر دو را انكار ميوجو
در اين جا نيز اهالي مدينه ذهن، كوتاه آمده تنها به نفي ... ها را زيباها و نا زيبايي

تنها آن صوفي رشيد در يك بيت شعر . كنند نا زيباها و نا زيبايي بسنده مي
دا وجود ندارد خواه زيبا و خواه نا زيبا، همه هيچ چيز غير از خ: گويد عربي مي

  2.چيز موهوم، خيال، سايه گونه هستند

آن كه اين شعر را گفته : پرسد در اين جاي بحث، علم از فلسفه و تصوف مي
كيست و چيست؟ چيز خيالي است يا حقيقت دارد، شيئي واقعي است يا موهوم 

                                                 
  .»كن فيكون«گويد  قرآن نيز مي» خدا گفت باشد و شد«: گويد انجيل مي.  �
  او عكوس في المرايا او ظالل    كل ما في الكون وهم اوخيال.  2
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پس خودش و همين . ستهمه چيز موهوم ا: دهد است، او كه به ما خبر مي
  .خبرش نيز موهوم است و فاقد ارزش علمي

شان نوعي  ، كه در ماهيت...ها از قبيل دكارتيسم و كانتيانيسم و ديگر فلسفه
عصيان و شورش و دستكم استقالل طلبي، نسبت به فلسفه كالسيك يونان، 

ي گراي ليكن باز از واقعيت. ترند هست، به عرصه واقعيت گرايي علمي نزديك
با اين همه ما براي . »زيبايي«ي موضوع  ه دربارهژعلمي به دور هستند به وي

  .ها نيز سخن خواهيم گفت بيشتر روشن شدن مسأله از برخي آن

در صدد هستم . ها يا تصوف نيست مقصودم در سطرهاي باال انتقاد از فلسفه
ي و گي مهم ديگر زيبايي را نشان دهم كه هيچ كدام از علوم انسانژيك وي
كنيم كه نقص  گي را ندارد؛ در اين سير مشاهده ميژاين وي. شان هاي موضوع
جمع » زيبايي«توان در چيزي به نام  ها را نيز مي ها و تصوف ي فلسفه گسترده

اي مختلف، با  هاي انديشه گيري ها، موضع ها، نقض و ابرام بيشتر اختالف. كرد
هاي پيش روشن شدن  برگو در . شوند روشن شدن تكليف زيبايي روشن مي

منوط گشت و همه » درون انسان«تكليف زيبايي به روشن شدن و شناخته شدن 
ام المعما معمايي است كه . ها به عهده دانش انسان شناسي گذاشته شد كاستي

  .در انسان شناسي است

توسعه و : هاي پيش گفته شد در برگ: هدف ديگري نيز از بحث باال داشتم
كه امروز بيش از علوم تجربي در سرنوشت افراد و (اني گسترش علوم انس

نه يكي از اين علوم در . رود همچنان بدون تعريف پيش مي) ها نقش دارند جامعه
در اين بين، زيبايي و زيبا . شان حد رضايت بخش تعريف شده و نه موضوعات

هدف مورد نظر . شناسي بيش از همه دچار اين ناشناختگي از حيث تعريف است
گي است كه چرا زيبايي بيش از ديگر علوم انساني ژدر اين جا نشان دادن اين وي

هاي خود زيبايي، عامل  گيژبايد گفت عالوه بر وي. دچار عدم تعريف است
ي  فيلسوفان و صوفيان نيز درباره: تر كرده است ديگري نيز اين مشكل را مشكل

بنابراين در .  علمياند در حد شبيه به بحث زيبايي به طور خاص بحث كرده
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مورد زيبايي خلط ميان بينش فلسفي و صوفيانه با بينش علمي، مسأله را بيش از 
مشكل اول عبارت بود از . و اين مشكل دوم است. تر كرده است پيش بغرنج

آيا آن پديده اوليه «ي  شود كه مسأله شناسي، اين خلط موجب مي مشكل انسان
اي است كه از چيز ديگر به   يا ايجاد شدهاي از وجود خدا است جهان، زائيچه

اگر زيبا . ، كه خود مشكل بزرگي است، در بحث ما وارد شود»وجود نيامده است
شناسي علمي را با فلسفه و تصوف مخلوط نكنيم از اين مشكل دوم آسوده 

  .بهتر است كار هر كس را به خودش واگذار كنيم. شويم مي
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  2بخش 

  رزيبايي و چند نسبيت ديگ

زيبايي با چندين نسبيت ديگر همبر و هماگين، است كه مجموعاً هفت 
  .ها را كامالً جداي از همديگر بررسي كرد توان آن شود و مي نسبيت مي

  .ـ نسبيت از حيث وجود1

  .ـ نسبيت از حيث كمال زيبايي2

  .ـ نسبيت در رابطه با نياز شخص دريافتگر3

  .ـ نسبيت از جانب انسان درك كننده4

  .ها نسبيت از حيث سليقهـ 5

  .ـ نسبيت از حيث غرابت6

  .ـ نسبيت در رابطه با تكرار و عادت دريافتگر7

  .رديف اول در مبحث پيش در حد لزوم بررسي شد

  :نسبيت از حيث كمال زيبايي

است و » مقول بتشكيك«گفتيم زيبايي  ي فلسفه بود مي اگر بحث در عرصه
اما تشكيك فقط . ايي، با هم فرق دارندزيبايي اشياء زيبا در شدت و ضعف زيب

 بحث علمي با 1.يك برداشت و انتزاع ذهني است و عينيت خارجي ندارد
چيزي زيباست و چيز ديگر زيباتر و سومي . هاي خارجي سر و كار دارد واقعيت

آهويي (اين نسبيت هم در درون يك نوع و گونه، هست ... زيباترين و همچنين
و هم در ميان انواع از يك جنس ). ست و سومي زيباتريناز آهوي ديگر زيباتر ا

                                                 
  .رجوع كنيد؛ نقد مباني حكمت متعاليه، بخش تشكيك، مرتضي رضوي.  1



  و چند نسبيت ديگرزيبايي

 

31

همين ). مثالً(اسب از گاو زيباتر است . آهو از گوزن زيباتر است: برقرار است
ها در مقايسه يك نوع با نوع  طور در ميان يك نوع از گل و در ميان انواع گل

  .ديگر

درج بودن به اين سان زيبايي درجات دارد و يك امر مدرج است اما اين م
در درجات كمال است كمالي كه معيار سنجش آن معيارهاي رياضي نيست و 

توان با فكر رياضي اين درجات را تعيين كرد همان طور كه گذشت، گرچه  نمي
يا » لذت زياد بردم«گويد  مثالً مي. كند هاي رياضي از آن تعبير مي هژانسان با وا

زيبايي فالن چيز اندك «و » فالن چيز خيلي زيباست«يا » لذت كم بردم«
توان  هاي كمي و رياضيمند هستند و هر جا مي زياد، خيلي، اندك، مقوله. »است
  .ها را به نوعي تحت محاسبات رياضي درآورد، غير از زيبايي آن

. كند گي مهمي است كه زيبايي را از هر موضوع ديگر متمايز ميژو اين وي
 بكوشد ميزان و اندازه و مقدار لذتي را برد هر قدر كسي كه از زيبايي لذت مي

زيبايي و لذت، هندوانه . تواند براي مخاطب تعيين كند مند شده، نمي كه بهره
مخاطب نيز . نيست كه كسي آن را در ترازو بگذارد و مقدار آن را تعيين كند

  .تنها يك برداشت كلي از توضيح او خواهد داشت

ي براي اداي درجات زيبايي و لذت، اي و لفظ هژگويي در اين جهان هستي وا
  .آورد هاي كمي روي مي هژوجود ندارد و انسان از روي ناچاري به وا

خيزد، از زيبايي گل، آهو،  براي انسان هيچ لذتي نيست مگر از زيبايي بر مي
» انسان«اين قاعده در مورد ... تا زيبايي علم، سخاوت، عدالت و.. كوه، درخت و

جنسي، : لذت هست كه ربطي به زيبايي ندارد؛ لذت غريزياما نوع ديگر . است
مقصود اين نيست . اي، لذت از هواي مناسب كه براي حيوان لذيذ است تغذيه

مراد اين است كه اگر اين سه چيز با . برد كه انسان از اين سه چيز لذت نمي
در كه » نسبيت نيازي«زيبايي همراه نباشد، براي انسان لذيذ نيست مگر در فاز 

  .شود زير بحث مي
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  :نسبيت در رابطه با نياز شخص دريافتگر

كسي كه به . شخصي كه به شدت گرسنه است هر غذايي برايش زيباست
شدت تحت فشار غريزه جنسي است نا زيباترين فرد از جنس مخالف برايش 

ترين هوا  شود نامناسب شخصي كه در محدوده تنگ خفه مي. زيباترين است
يات بخش است و هر سه مورد براي اين سه فرد لذت براي او زيباي ح

  .بخش دارند جان

اي  شود كه اساساً در اين سه وضعيت نه زيبايي اما در نگاه علمي مشخص مي
در واقع پيروزي حيات است بر مرگ در نبرد ميان حيات . وجود دارد و نه لذتي

 از مرگ، و و هوا، براي نجات فرد) شامل خوراكي و نوشيدني(تغذيه . و ممات
  .هاي طبيعت است امر جنسي براي حيات نوع بشر كه از رسالت

آسودگي  زيبايي حقيقتي است كه انسان در مرحله تأمين كامل حيات و 
اگر اندكي اضطراب درتأمين كامل حيات، . كند حياتي با آن رابطه برقرار مي

  .داشته باشد توان برقراري رابطه با آن را ندارد

زيبايي و زيبا خواهي انسان براي تأمين حيات نيست براي : با بيان ديگر
  .در جهت كامالً كيفي نه كميتأمين زيبايي حيات است 

هاي  البته مسأله خيلي دقيق است و تفكيك زيبا خواهي انسان از خواسته
طلبد و همچنين تميز ميان لذتي كه براي تأمين  غريزي او تعمق زيادي مي
كه مغاك » معما«رسيم به همان  باز مي.  دشوار استحيات است از لذت زيبايي،

ناميده شد و همه مشكالت علوم انساني به » انسان شناسي«سهمگين در دانش 
  .شود و ما در اين رساله در پي آن هستيم اين معما ختم مي

كند،  درك مي) بدون درك زيبايي(لذت غريزي از غذا كه حيوان آن را 
اما .  غذا را بيش از غذاي ديگر دوست داردبرايش مدرج و نسبي است، يك

ي اين گزينش، عامل و آمر تأمين كننده حيات است نه  عامل و آمر و انگيزاننده
است نه لذت، » دفع«اين لذت در حقيقت . ي زيبايي است آمري كه خواهنده
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درست مانند لذت از هوا كه حيواني از هواي گرم به . دفع ضعف يا خطر حياتي
در امر جنسي نيز موجود با قهر طبيعي مأمور است نوع و . رود يهواي خنك م

نسل را حفظ كند و به آن بقا و دوام ببخشد، كه باز دفع خطر است دفع خطر از 
  .نوع و نسل، تأمين حيات است نه تأمين زيبايي حيات

از باب مثال گربه ماده در . كنند ها در امر جنسي گزينش مي برخي از حيوان
اين . گزيند ترين را بر مي هاي نر، قوي غريزه جنسي، از ميان گربهموسم تحرك 

است كه در همه » تكامل«گزينش نه به خاطر زيبايي بل همان انگيزش 
  .كند موجودات هست كه در گربه به اين صورت خودنمايي مي

اما . درست است زيبا خواهي انسان نيز كمال خواهي و كمال دوستي است
ستايد كه هيچ ربطي به بقا و دوام خود فردي او  ه زيبايي ميانسان چيزهايي را ب

 هيچ 1به قول كانت) انسان نرمال و سالم(زيبا گرايي انسان . يا نوع او، ندارد
خواه نفع و سود فردي او باشد و خواه نفع و سود . ربطي به نفع و سود او ندارد

آن مرد فرانسوي . ستايد انسان سالم حتي زيبايي دشمنش را نيز مي. نوع انسان
من را با اين گيوتين اعدام كنيد اين نسبت به آن يكي : كردند، گفت را اعدام مي

  .زيباست

شود  گاهي زيباخواهي انسان حتي بر عامل قهري طبيعي تكامل، نيز چيره مي
انسان در امور . كند به خاطر زيبايي او يك مرد با زن كوچك اندام ازدواج مي

و لذت . رو است لذت غريزي كه دفع است نه لذتغريزي با دو لذت روب
و همچنين در تغذيه و تهويه . زيبايي خواهي در ارتباط جنسي و عمل جنسي

  .برد عالوه بر دفع، از زيبايي آن نيز لذت مي

) شود اي كه همراه لذت دفع مي حتي زيبايي(بنابراين، زيبا خواهي انسان 
اي  اما در اين جا نكته. و مدرج نيست، نسبي »نياز«هرگز به دليل چيزي به نام 

، »تكرار«آن چيز عبارت است از . شود هست كه گاهي موجب اشتباه مي
                                                 

  .ف زيبايي از نظر كانت در مبحث اول گذشتتعري.  �
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اين غير از نياز و عدم نياز است كه در رديف هفتم از آن نام برده شد . »عادت«
  .و شرحش خواهد آمد

  :نسبيت از جانب انسان درك كننده

. اند  در درك زيبايي با هم متفاوت)هاي نرمال و سالم حتي انسان(ها  انسان
  .خط كلي و خطوط مشخص: شوند ها در دو خط رديف مي اين تفاوت

هاي فردي، در درك انواع  گيژيعني با صرف نظر از استعداد و وي: خط كلي
كند و ديگري زيبايي  كه يكي زيبايي طبيعت را بهتر درك مي(ها  مختلف زيبايي

، اساساً درك يك شخص از زيبايي )اجنس مخالف را و سومي چيز ديگر ر
گويند فالني  كه در فرهنگ عامه مي. تر از درك فرد ديگر است تر و عميق قوي

  .تر است ها حساس به زيبايي

در اين مورد بر عكس باال، با صرف نظر از توان و استعداد : خطوط مشخص
ا درك يك فرد در امر كلي درك زيبايي، ممكن است فردي يك نوع زيبايي ر

و بالعكس ممكن . تر درك كند كه فرد ديگر در حد او نباشد تر و قوي عميق
  .تر داشته باشد تر و قوي است فرد دوم در نوع ديگر از زيبايي درك عميق

در هر دو صورت، اين نسبيت به استعداد شخص دريافتگر مربوط است و 
  .ربطي به حقيقت زيبايي ندارد

  :ها نسبيت از حيث سليقه

توان به حساب نسبيت استعدادي كه در باال بيان شد،  يت را نمياين نسب
گيريم  دو فرد را در نظر مي. زيرا فرق اساسي و ماهوي با همديگر دارند. گذاشت

كه هم در خط كلي و هم در خطوط مشخص، كامالً با هم مساوي باشند اما در 
ند؛ يكي اين را ي متفاوت داشته باش گزينش زيباها و ستايش يك چيز زيبا، سليقه

  .پسندد و ديگري آن را ستايد
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شناسايي اين عوامل . تواند عوامل متعدد داشته باشد ها مي تفاوت سليقه
توانم معرفي كنم يكي  آن چه من مي. نيازمند تحقيق و بررسي علمي دقيق است

است كه هر دو مقوله » گشايش عقده«و دومي » تداعي خاطره«از اين عوامل 
اگر كسي به يك شيئ زيبا بنگرد و يا آهنگ زيبا . ناختي دارندي روان ش جنبه

حتي اگر به طور ناخودآگاه به (اي برايش زنده شود  بشنود، و در اثر آن خاطره
خاطره نه تنها شييء . شود آن زيبايي برايش زيباتر مي) اي ربط پيدا كند خاطره

كند براي يك فرد  با ميدهد، گاهي شيء نا زيبا را نيز زي زيبا را زيباتر نشان مي
مهاجر در محيط غربت هر چيز نا زيبا كه شبيه اشياء وطنش باشد، زيبا 

  .گردد مي

مراد از . هاي دريافتگر را بگشايد اي از عقده و همچنين است اگر زيبايي، عقده
زيرا بحث ما در . تر آن نيست كه نشان از بيماري فرد باشد عقده معناي منفي

مقصود چيزي است كه در هرانسان سالمي نيز ممكن .  استانسان نرمال و سالم
  .است باشد

اي نيز به خود دريافتگر مربوط است نه به زيبايي، عوامل آن  نسبيت سليقه
. است نه لذت» دفع«افزايد ليكن مقدار افزايشي كه هست باز  به لذت زيبايي مي

بينيم   طور كه ميهمان. يا دلتنگي به دليل عقده. دفع نوعي دلتنگي براي گذشته
اين موضوع بس . دهند اين دو عامل چيز نا زيبا را نيز زيبا و دلپذير جلوه مي

با دلپذيري زيبايي ) كه دفع است(مهم است زيرا خلط ميان اين نوع زيبايي 
ها گمان كنند كه زيبايي اساساً يك واقعيت نيست  شود بعضي واقعي، موجب مي

االت رواني فرد است و حقيقتي به نام يك امر صرفاً نسبي برخاسته از ح
اين جا است كه باز سخن كانت اهميت خود را نشان . وجود ندارد» زيبايي«

خاطره انگيزي و عقده . »زيبايي آن است كه فارغ از نفع و سود باشد«: دهد مي
كنند، زيبايي  اي كه ايجاد مي گشايي، دو عنصر انتفاعي هستند پس دلپذيري

  .نيست
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  :يث غرابتنسبيت از ح

زيبايي تعجب انگيز است غرابت . تواند بر زيبايي شيء زيبا بيفزايد غرابت مي
وقتي يك شيء هم زيباست و هم غريب دو تعجب . انگيزاند نيز تعجب را بر مي

وقتي كه كشاورزان ماشين . شود شوند بر زيبايي آن افزوده مي با هم آميخته مي
اما به تدريج كه غرابت آن . رين چيز بوددرو كمپاين را ديدند در نظرشان زيبات

همين اُفت زيبايي و رسيدن . از بين رفت، زيباييش به حد واقعي آن، پايين آمد
دهد كه نسبيت از حيث غرابت، ربطي به حقيقت و  آن به حد واقعي، نشان مي

  .پس در اين مورد نيازمند بحث زياد نيستيم. واقعيت زيبايي ندارد

  :ا تكرار و عادت دريافتگرنسبيت در رابطه ب

ابتدا ...) شويم، خودرو، تابلو و باغي را مالك مي(كنيم  اي را خريداري مي خانه
كنيم در نظرمان از زيبايي آن  مان خيلي زيباست به تدريج به آن عادت مي براي

  .شود كاسته مي

با عوامل » تكرار و عادت«باز هم در ابتداي اين مطلب بايد توجه شود كه 
از باب مثال در زيبا ديدن خانه جديد، حس مالكيت نيز . ر خلط نشودديگ

افزايد، با گذشت زمان، حس تملك ارضاء و  دخالت دارد و به دلپذيري آن مي
در اين . آيد تر و حتي زيباتر مي ي بزرگ شود، يا در صدد تملك خانه سير مي

فروكش كردن وقت آن مقدار از دلپذيري كه به دليل حس تملك، آمده بود با 
. دوستي دارم در شعر خواني مداحي، هنرمند است. كند آن حس، اُفت مي

. همسر من فقط به خاطر صداي خوش من با من ازدواج كرده است: گويد مي
جالب اين است همان طور كه پيش از ازدواج گاهي صدايم را از بلندگو يا نوار 

ز من نخواسته برايش شنيده، پس از ازدواج نيز همان است يك بار هم ا مي
. خواسته فقط آن حنجره زيبا آفرين را به تملك خود درآورد گفتم او مي. بخوانم

. اكنون كه تملك كرده بر آسوده است مانند كلكسيون داران تابلوهاي نفيس
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يعني حس تملك بر حس زيبا خواهي غالب بوده است كه با همان شنيدن گاه 
  .راي او به همان ميزان زيباستشود، صداي شما ب گاهي، برآورده مي

ممكن است گاهي عادت در كنار فرو كش كردن حس تملك، با هم عمل 
كنند و از دلپذيري يك چيز بكاهند، بايد سهم و نقش هر كدام در اين كاهش، 

. زيرا باز ميان اين دو، فرق ماهوي هست. جداي از همديگر در نظر گرفته شود
گردد، اما عادت ربطي به  بر مي» ع و سودنف«دلپذيري ناشي از حس تملك به 

كند چيزي از واقعيت زيبايي  وقتي كه حس تملك فروكش مي. نفع و سود ندارد
برد  تنها آن دلپذيري كه خود آورده بود از بين مي. شود آن شيء كم نمي

نه آمدن آن دلپذيري ربطي به زيبايي دارد ) درست مانند غرابت كه بحث شد(
  .و نه رفتن آن

زيرا . دت را بايد در موردي كه همراه با مالكيت نيست بررسي كردعا
براي . معموالً حس تملك و غرابت يا يكي از آن دو، به همراه اشياء زيبا هستند

اين كه يك مثال لخت و عريان از مالكيت و غرابت را داشته باشيم يك منظره 
ه قابل مالكيت گيريم كه ن طبيعي در كنار يك جويبار داخل جنگل در نظر مي

است و نه غريب زيرا امثالش زياد است و چون گروه دوستان به دفعات به آن 
بينند كامالً واقعي  اي كه در آن مي زيبايي. شان غريب نيست اند براي جا رفته

  .است و دلپذيري آن تنها به خاطر زيبايي آن است

آن . كاهد ز نمياز زيبايي واقعي هيچ چي» تكرار و عادت«بنابراين چيزي بنام 
چه كاسته شده بخشي از دلپذيري است كه به دليل غرابت يا حس تملك آمده 

آن سوي » نسبيت در رابطه با تكرار و عادت«يعني . بوده و اينك رفته است
  .و در واقع هر دو يك چيز هستند» نسبيت در رابطه با غرابت است«ي  سكه

  :رسيم و نتيجه بس مهم ميهاي هفتگانه كه بيان شد به د با بررسي نسبيت

، »كلبي مسلكي«انديشه . است» واقعيت«دارد و يك » حقيقت«ـ زيبايي 1
ـ كه درست مقابل انكار كنندگان » ابو العالي معرّي«، بينش »مالمتي گري«
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هايي  كند ـ همگي انديشه در عالم را انكار مي» خير«ايستاده و وجود » شرّ«
  .هستند ناخالص و غير منصفانه

هاي بينش  هاي هفتگانه درصدد هستم كه كاستي ه با طرح نسبيتژبه ويـ 2
ويل دورانت را درباره زيبايي، توضيح دهم؛ دورانت بدون تفكيك انواع 

دهد و چون عوامل مختلف انواع  ها را در زيبايي جاي مي ها همه آن دلپذيري
ث در هم و كند، يك بح ها را نيز با هم خلط كرده و تفكيك نمي مختلف دلپذيري

كند كه او در  ابتدا خواننده احساس مي. اندازد برهم، با قلمي بس شيوا به راه مي
ها را جمع كند تا حكم كند كه زيبايي واقعيت  صدد است از هر طرف نسبيت

ها را  ي تالش او براي اين بوده كه زيبايي بيند كه همه اما در پايان مي. ندارد
به نظر او زيبايي . غريزه جنسي ارجاع دهدها را به  ي آن جمع كرده و همه

براي اين بينش . واقعيت دارد و منشاء زيبا خواهي انسان، غريزه جنسي است
ها آورده است كه غريزي بودن درك زيبايي و زيبا  هايي از برخي حيوان نمونه

: هايي را كه دورانت دارد، مشاهده كنيم اي از خلط نمونه. خواهي، ثابت شود
  :گويد مي

ي ميل  ي اين كه زيبايي زاده هاي برجسته يكي از نشانه«
است اين است كه شيء مطلوب پس از آن كه به دست ] جنسي[

اگر مرگ زن ما را از دست ... دهد آمد زيبايي خود را از دست مي
ما بگيرد يا بعضي غارتگران دل، چشم طمع بر او بدوزند آتش ميل 

م افسرده زيبايي آتش خواهد ما دوباره زبانه خواهد كشيد و در هيز
انگيزي خود را در نظر ما بر اثر تكرار از دست  صورتي كه دل... زد

اش نكرده است شعر  داده است در ديده آن كه هنوز تكرار خسته
كردند كه ما  كاش خدايان كاري مي. نمايد حقيقي و خيال مجسم مي

  ».ديديم زنان خود را از ديده ديگران مي
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سبيت در باالترين حد ممكن فراز شده و هر نوع دلپذيري، در اين سخن او ن
ناميده شده، عواملي از قبيل حس نياز براي دفع خطر، حس تملك، » زيبايي«

  .اند غرابت، تكرار و عادت، با هم خلط شده

خواهد آمد كه غريزه كاربرد محدود دارد به » معما و كليدش«در مبحث 
سير شد، يا از ادامه ) يا جنس مخالفغذا (محض اين كه از يك شييء دلپذير 

اما دلپذيري زيبايي امر . شود ماند يا از ادامه آن دچار حالت تهوع مي آن باز مي
غريزي نيست و زيبا خواهي محدوديت ندارد همان غذا اگر زيبا باشد پس از 

زيبا خواهي امر . سير شدن هم زيباست و امتيازش بر غذاي نا زيبا محفوظ است
ت، پس چيست؟ اين همان معما است كه در اين رساله به دنبال غريزي نيس

  .كليد آن هستيم

ها و خلط عوامل مختلف دلپذيري تا حد  ويل دورانت در اين خلط دلپذيري
آميز، پيش رفته است از طرفي تكرار و عادت را عامل كاهش زيبايي در  تناقض

امل زيبا شدن نا زيبا، داند از جانب ديگر تكرار و عادت را ع نظر دريافتگر، مي
  :گويد مي. داند مي

آبي بودن آسمان براي خوشايند ما نيست : گويد ساذرلند مي«
كه چشمان ما به تدريج با آسمان آبي خو گرفته آن را خوشايند  بل

اند، لذت طبيعي هم شكل و رنگي به نسبت تكرار آن در سر  يافته
: گويد  ميآن گاه در تأييد سخن ساذرلند» .گذشت انسان است

گياه سبز و آسمان آبي زيباست، اما در نتيجه عادت ممكن بود كه «
  ».از آسمان سبز و گياه آبي لذت ببريم

بنابراين معلوم نيست به نظر دورانت، تكرار و عادت از زيبايي شييء زيبا 
اگر زيبايي آسمان آبي به دليل تكرار و عادت باشد . افزايد كاهد يا بر آن مي مي

 همان دليل تكرار و عادت، خاك نيز در نظر ما زيبا باشد در حالي كه بايد به
سخن . دانيم اگر خاك را نا زيبا ندانيم دست كم آسمان را زيباتر از خاك مي
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رود كه زيبايي را  ساذرلند دقيقاً در جهت انكار واقعيتي بنام زيبايي است و مي
نت اين قبيل سخنان را دورا. يك امر نسبي محض كه واقعيت ندارد، معرفي كند

داند كه انگيزشگاه و منشاء آن، غريزه  كند آن گاه زيبايي را واقعيتي مي نقل مي
  .جنسي است

كه امروز كار غير علمي شناخته (براي اين كه ديدگاه عصر توصيفگري 
ي زيبايي بررسي كنيم باز در بخشي مستقل تحت عنوان  را درباره) شود مي
به سراغ او خواهيم رفت و با او به عنوان سخنگوي نحله » زيبايي و ويل دورانت«

  .توصيفگران، به بحث خواهيم نشست

  :كنيم در پايان اين مبحث به دو نكته مهم اشاره مي

هاي  ، ديگر نسبيت»زيبايي و نسبيت در وجود«ـ غير از نسبيت اول يعني 1
انساني ي ديگر موضوعات علوم  توان درباره ششگانه را كه مطرح كردم، نمي

: ممكن است گفته شود. گي بزرگ و عظيم زيبايي استژو اين وي. مطرح كرد
اگر : گويم مي. ها را به محور هر چيز ديگر مطرح كرد توان همه اين نسبيت مي

  .بينيد به محور هر چيز نيست، به محور زيبايي هر چيز است كمي دقت كنيد مي

 غير از لذت زيبايي ـ در اين مبحث به خوبي روشن شد كه لذت غريزي2
اين عامل كه خواهنده . بنابراين زيبا خواهي انسان ربطي به غريزه او ندارد. است

زيبايي و انگيزاننده براي زيبا گرايي است، غريزه نيست، پس چيست؟ اين همان 
حل نشده و مورد غفلت قرار گرفته » انسان شناسي«معما است كه در دانش 

 تعريف موضوع زيبايي و تعريف علم زيبا است كه موجب شده نه تنها در
هاي علوم انساني و در تعريف  شناسي به جايي نرسيم در تعريف همه موضوع

خود آن علوم به چيزي نرسيم و هنوز هم از شناسايي منشاء خانواده، جامعه، 
» گريه«و » خنده«ي بس مهم يعني  ه دو پديدهژبه وي. تاريخ و اخالق، باز بمانيم

هاي انسان هستند دانسته و يا ندانسته به فراموشي بسپاريم و  گيژيرا كه از و
آيا منشاء خنده و گريه نيز غريزه است؟ يا . شان نكنيم هيچ بحث علمي درباره
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كوشند با تأسي از  همان طور كه برخي مي! ؟!اين دو نيز اعتباري محض هستند
قراردادي محض، هاي  اك روسو خانواده و جامعه و نيز اخالق را پديدهژان ژ

شان فقط مغز  اي در درون انسان ندارند و خاستگاه معرفي كنند كه هيچ ريشه
  .حسابگر است

  .شود، از نو شناخته شود پس الزم است موجود شگفتي كه انسان ناميده مي
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  3بخش 

  هنر و زيبايي در آشفته بازار علوم انساني

دهيم و  هنر تمييز ميها به راحتي ميان سه مقوله علم، صنعت و  ما انسان
در يك شييء كه هر سه مقوله را در . كنيم ها را از همديگر تفكيك مي آن

ي ديگر  ي هنري آن را از دو جنبه عينيت خود به همراه دارد به آساني جنبه
در يك خودرو كه هدف غائي از آن . كنيم جدا و انتزاع كرده، تصور و درك مي

توانيم هنري كه در آن به كار رفته و زيبايي  ينه هنر است و نه زيبايي، دقيقاً م
ي بيشتر از هنر  آن را درك كرده و با امثالش مقايسه نيز بكنيم؛ اين خودرو بهره

  .و زيبايي دارد يا آن ديگري

ي علمي و صنعتي آن را كه به علوم  در مقام تعريف و بيان چيستي، جنبه
زئيات آن را در دهيم، و ج تجربي مربوط است در حد كافي توضيح مي

مانيم  اما در تعريف هنر و زيبايي باز مي. دهيم چهارچوبه همان تعريف، قرار مي
  .ايم و مانده

بست، ابتدا بايد در دانش انسان شناسي آن نيرويي را  براي گشودن اين بن
خواهد و بر آن  كند و آن را مي كه در دورن انسان هست و زيبايي را درك مي

در اين صورت . يي كنيم و در كنار نيروي غريزه بگذاريمانگيزاند، شناسا مي
نصف ديگر عبارت است از شناسايي چگونگي عملكرد اين . ايم نصف راه را رفته

زيرا تالقي، تعاطي، تعارض و حتي گاهي تناقض موجود ميان اين دو . دو نيرو
 زيبا اند كه اين درهم تنيدگي هم خود انسان شناسي، هم نيرو چنان بر هم تنيده

هاي ناشناخته و  شناسي و هم همه علوم انساني را نيز پيچيده و پر از خلط
نظم و نظام، بي در و پيكر،  هاي سردرگم كرده، يك آشفته بازار پر هياهو، بي گره

. اي هاي ذوقي و سليقه هاي عجيب و غريب، تبيين تعريف. به وجود آورده است
ها، باالخره  ها، پيش فرض  داوريهاي غير علمي، مباني غير مستدل، پيش سبك

در . آراي مختلف اندر مختلف، در اين بازار مكاره به نمايش گذاشته شده است
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ترين علم از علوم انساني يعني اقتصاد از تعريف تنازع بقايي اسپنسر داريم  عملي
تا تعريف ماكياولي و از آنجا تا آدام اسميتي و از او تا تعريف ماركس و تا 

تر، در روان شناسي خود دانش روان  در سياست از آن آشفته. گستريتعريف گان
در گام اول فلج است  شناسي جامعهها گره و عقده مبتال است،  شناسي به ده
حل نشده، دستكم در عرصه » آيا جامعه شخصيت دارد يا نه؟«هنوز مشكل 

 مبنا و بدون بي شناسي جامعهنيز نرسيده است، » ترجيح يك طرف«علمي به 
  .رود تعيين مسير اصلي كه به امضاي علم رسيده باشد، همچنان پيش مي

كنند در  خودشان را دلخوش مي» چه كنيم علم همين است«ي  علما با جمله
چرا اين جمله را در علوم . دانند كه علم چنين نيست عين حال خودشان مي

علوم . اند آورند، آن را بر مبناي روش و مجاري بين استوار كرده تجربي نمي
تجربي قلب كهكشان را دريده پيش رفته، به جاهاي دور كه نتوانسته برود 
دست علمي خود را دراز كرده از حوادثي كه ده ميليارد سال پيش در يك كره 

كند همان طور كه پيكر انسان را  دهد، پيكر هستي را تشريح مي رخ داده خبر مي
تي كه به علوم تجربي منتسب آن منفيا. دهد با استوارترين قواعد شرح مي

گردد كه در علوم انساني است  هايي بر مي كنيم اگر نيك بنگريم به گسست مي
  .كه نتوانسته همپاي علوم تجربي پيش برود و هدايتش كند

شود مگر با  بست يا بگوييم اين سرگرداني بزرگ، گشوده نمي معتقدم اين بن
كانون جان انسان، وجود دارد، و شناسايي آن نيروي دوم كه در كنار غريزه در 

بست ديگر كه  اين نيروي دوم قابل شناسايي نيست مگر با گشوده شدن يك بن
: ايم ي انسان كه مسلّم گرفته عبارت است از جزم انديشي دوآليستي درباره

انسان يا همان است كه فيكسيسم اساطيري، گفته يا آن است كه داروين گفته 
ه حتماً و قطعاً رنگ سومي و صورت ديگري امكان يا سفيد است يا سيا. است

ي علم  اين دوآليسم، اهريمني شده فرشته. ندارد، يا فيكسيسم يا ترانسفورميسم
  .را كامالً به بند كشيده است
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ي گياهان و انواع حيوان يك اصل مسلّم  درباره» تحول و تطور«و چون اصل 
يك خرافه .  انساني علمي است و از جانب ديگر فيكسيسم حتي درباره

و در اصل و اساس هيچ فرقي » انسان حيوان است«آميز است، پس حتماً  تخيل
پس انسان يك موجود صرفاً غريزي است با اين فرق كه . ماهوي با حيوان ندارد

  .تر از غريزه حيوان است اش متكامل غريزه

م پايه شود هيچ كدا اين احكام جاذمانه كه رياضيمندتر از رياضيات اعالم مي
ي توصيفگري توصيفگران هستند كه  علمي متقن ندارند، به جاي مانده از دوره

  .بايد از نو بررسي علمي شوند

اما ديگران . ي علوم انساني آوردم درباره» سرگرداني«در باال لفظ ناخوشايند 
ما از طبيعت «: گويد ميرايت ميلز  سي: اند نيز هستند كه به آن تصريح كرده

تواند پيچيدگي و تنوع رفتار انساني  دانيم نمي دانيم و آن چه مي ميبشر چيزي ن
چه زيبا بيان كرده است كه ما در شناخت انسان، مشكل داريم و . 1»را بيان كند

اما اين . در نتيجه در توضيح رفتارهاي پيچيده انساني، دچار حيرت هستيم
  مشكل هيچ راه حلي ندارد؟

  :اه ها، گفتگوي تمدن درگيري تمدن

گويد احكام باال صحيح  آشفته بازار علوم انساني با بيان روشن به ما مي
تر از شرح  چه دليل بزرگ. آمد نيستند اگر صحيح بودند اين آشفتگي پيش نمي

تر از سرگرداني علوم انساني در قرن  حال خود علوم انساني، چه شاهدي مطمئن
ايم كه اولي از  ها رسيده نها و گفتگوي تمد تازه به دو راهي درگيري تمدن. 21

جويي علمي مأيوس شده به جاي اين كه طبيعت را به وسيله علم و دانش  چاره
هاي اوليه  به تسخير انسان دربياورد انسان امروزي را مانند كالن) علوم انساني(

مورد , ي طبيعي سپارد كه در درگيري وحشيانه به دست تنازع بقاي طبيعت مي

                                                 
  .244اسالمي، ص شناسي جامعهدرآمدي بر .  �
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اي را از ميان  قرار گيرد و طبيعت جامعه» طبيعيانتخاب اصلح «گزينش 
  .ها برگزيند جامعه

  ها نيز گرچه ظاهري صلح خواهانه و خوشايند دارد، اما همان  گفتگوي تمدن

طور كه در لفظ و معني خودش، روشن است، يك طرح فرهنگي است نه طرح 
ل، از اي است كه از قديم ريش سفيدان اقوام و مل موعظه ريش سفيدانه. علمي

  .اند و هميشه توانسته فوايد روبنايي موقت نيز داشته باشد آن سخن گفته

هر دو طرح، در حل بزرگ مشكل جهان بشريت، علم را باز نشسته و از كار 
اگر نيك بنگريم اين خود علوم انساني است كه از جاده خارج . كنند معاف مي
فرسوده شده و از كار مانده ها را طي كرده و اينك عقيم و سترون،  راهه شده و بي

  .و انسان را از كارآيي خود مأيوس كرده است

ظاهراً وقت آن رسيده است كه دست اندركاران علوم انساني طرحي نو 
باشند كه پايه و مبناي همه » انسان شناسي«اندازند، به دنبال تجديد نظر در 

جارو شده و معني طرح نو اين نيست كه همه علوم انساني . علوم انساني است
علوم . آوردها، بيهوده تلقي شود به كناري انداخته شود و اين همه زحمات و ره

اشكال در نخي . آوردها و توسعه، كار بزرگي را انجام داده است انساني از نظر ره
. نخي كه نامش غريزه است. اند هاي گرانبها بر آن چيده شده است كه اين مهره

اي به نام لباس، اخالق،  امعه، تاريخ، زيبايي، پديدهموضوعاتي از قبيل خانواده، ج
خنده، گريه، خود محاكمه كردن ـ يك فرد انسان خويشتن را محاكمه و نكوهش 

تر از آن هستند كه بر نخ غريزه  كند ـ ، هنر و باالخره علم خواهي، متعالي مي
ت هاي ارزشي غير علمي نيس هژتمسك به وا» متعالي«منظورم از . چيده شوند

ي انسان  هژهاي مذكور كه وي پديده. مقصودم تعالي از ديدگاه بررسي علمي است
ها ناتوان است، همگي دقيقاً بر عليه غريزه  هستند و حيوان از دست يافتن به آن

ي  همان طور كه اميل دوركيم درباره(و كامالً متضاد با اقتضاهاي غريزي هستند 
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توانند نشأت يافته از اقتضاهاي   ميپس چگونه). جامعه اين سخن را گفته است
  .غريزي باشند

گوييم انسان حيوان است يعني موجود تك بعديِ غريزي است  وقتي كه مي
آيد غير از يك آرايش و زينت دادن به  بر نمي» متكامل«ديگر كاري از پسوند 

كند، ماهيت  زيرا تكامل، اصل و اساس ماهيت موجود جاندار را تعويض نمي. آن
به هر مقدار هم تكامل يابد قادر به درك زيبايي و زيباخواهي نخواهد حيوان 

  .بود

جريان علوم انساني امروز، در توضيح و تبيين همه خصايل انساني با مشكل 
زيرا به دليل . تواند بيان كند روبروست حتي رفتارهاي غريزي انسان را نيز نمي

اي غريزي انسان نيز، ماهيت اند، رفتاره آن نيروي دوم كه با غريزه درهم تنيده
  .متفاوت از ماهيت رفتارهاي غريزي حيوان، يافته است

  :زيبايي و دمكراسي

در شرايط امروزي، دمكراسي واالترين نعمت است زيرا اگر دمكراسي نباشد 
استبدادي نه از نوع ملوك الطوايفي قبايل . جاي آن را استبداد خواهد گرفت

بل . بود» پدر«لطنتي كه توأم با معناي واقعي اوليه، يا مراحل اوليه نظام س
 خودكامگي فردي«استبداد از نوع اتم« .پس يا دمكراسي و يا خودكامگي اتم .

گشت و به  ريزي مي هاي علوم انساني پي آيا ديروز كه پايه. امروز چنين است
ن اين سرنوشت انجاميد، راه و امكان ديگري نبود؟ از ديدگاه هگل بلي راه و امكا

رسيد كه رسيده  ديگري نبود بشر قهراً و با جبر تاريخي بايد به اين سرنوشت مي
  .است

اما آن اكثريت . ممكن است كساني هم اكنون نيز به بينش هگل وفادار باشند
. كنند به كدام سمت و سويي نظر دارند قريب به اتفاق كه از هگل پيروي نمي

از جهتي با ديگر مسائل علوم ه است كه ژاين مسأله يك مطلب استثنايي وي
در نهضت رنسانس با پشت كردن به مسيحيت، اصول و فروع : انساني فرق دارد
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در مباني علوم انساني جاي » برگشت به يونان«زيادي از يونان باستان با شعار 
ي علوم از بستر  اما به تدريج توسعه. ه در هنر و زيبايي خواهيژگرفت به وي

تره وسيعي كشيده شد، حتي در هنر، و به ماهيت ديگر كامالً يوناني، به گس
شود در قالب يوناني با عنصري از  اما آن چه دمكراسي ناميده مي. تبديل گشت

  .جمهوريت رم، همچنان باقي مانده است

در اين كه مساوي بودن رأي يك فرد دانشمند با رأي يك عامي محض، 
مساوات در ميان «: اند تهكه گف. عيب بزرگ دمكراسي است كسي ترديد ندارد

با وجود اين دمكراسي بهترين راه . »نامساويان، خود ستم است نه عدالت
. شناخته شده است همان طور كه گفته شد در شرايط امروزي چنين هم هست

كدام عامل يا عوامل، شرايط امروزي را به بار آورده : ليكن پرسش اين است
غير از اين شرايط پيش بيايد بايد كدام بنا بود شرايطي ) بر فرض(است؟ و اگر 

  آورد؟ عوامل آن را به وجود مي

علوم انساني است كه اين شرايط را به وجود آورده و نيز علوم انساني است 
كه از ايجاد شرايط ديگر ناتوان بوده است ما كه در اين عرصه چيزي غير از 

  .علوم انساني نداريم

دمكراسي براي حل مشكالت ناتوان هم اكنون جامعه جهاني وامانده است 
بر عليه خودش قد علم كرده » تروريسم«هاي خودش مانند  شده است زائيچه

اند، كه همگي از  هاي نويني كه از دمكراسي برخاسته است و همچنين بيماري
  .هستند» جامعه باز«هاي  گيژوي

گشت، خبط و  آن روز كه بايد تكليف انسان توسط علوم انساني روشن مي
در نتيجه هنوز هم تكليف انسان امروزي ميان كمونيسم و . شتباه رخ دادا

رغم گسترش و سيطره  علي. ليبراليسم در عرصه علمي معلوم نگشته است
. ليبراليسم درعمل، لنگي آن از ديدگاه علمي كمتر از لنگي كمونيسم نيست

روزي، در ليبراليسم رايج ام) و به يك معني بنيانگذار(ماكس وبر بزرگ سخنگو 
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مقابل كمون گرايي ماركس و نيز در برابر جامعه گرايي اميل دوركيم، هيچ دليل 
ما نه پيامبريم و نه عوام فريب ـ سياستمدار ـ «كند تنها با شعار  علمي اقامه نمي

. كند  صورت مساله را از تخته سياه محفل علمي پاك مي1»، دانشجو هستيم
. وند مأموريت و رسالت علم از آن سلب شدبا اين ر. همين طور پوپر و كسينجر

توانست بكند مشغوليت دانشمندان، بوده و  تنها كاري كه مي» علم براي علم«
  .هست

ماندگار » براي علم«تواند در محدوده تنگ  اما بديهي است كه علم نمي
ماند و به  اي نمي انگيزاند كه در زير هيچ خيمه آتش علم دودي را بر مي. باشد

ماند اگر رسالت  علم هرگز بدون مأموريت و رسالت نمي. خرامد يبيرون م
رايت  به قول سي(پردازد كه امروز  حقيقي او از او سلب شود به رسالت ديگر مي

  2.به كار مشغول است) نه علمي(اي  در خدمت سياست حرفه) ميلز

وقتي كه دانشمند از دانش خود سلب رسالت كند در حقيقت به مساوي 
و دمكراسي از چنين . خود با رأي يك فرد عامي، حكم كرده استبودن رأي 

مند شده و ماندگار گرديد بر خالف ديگر اصول كه  اي بهره پشتيباني علمي
رنسانس از يونان باستان وام گرفته بود، يعني آن گاه كه علم از مسئوليت اداره 

كند،  ا ميدمكراسي ارزش علمي پيد: دهد رود دو حادثه رخ مي جامعه كنار مي
آيد كه فالن قدرت حاكمه هزاران  اي در مي علم نيز به استخدام سياست حرفه

دهد  ي را نميژزيرا اگر علم ايدئولو. گيرد دانشمند جامعه شناس را به كار مي
رود كه  دهد و دست باال تا جايي مي ها را نشان مي كم راه غلبه بر جامعه دست

هاي مورد نظر   طرح درگيري تمدنپست مدرنيسم مورد نظر فوكوياما، يا
  .هانتينگتن را بدهد

                                                 
  .ماكس وبر، دانشمند و سياستمدار.  �
  .155اسالمي، ص شناسي جامعهدرآمدي بر .  �
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كردم كه او  با اين همه اگر من به جاي ماكس وبر بودم همين كار را مي
سر و سامان است و بر انسان  زيرا از اين علوم انساني كه خود بي: كرده است

توان توقع داشت،  شناسي نا استوار، استوار است تنها به قدر دانشجو بودن، مي
آورد يا از جامعه  توقع بيش از اين يا از جامعه خفه كننده ماركس سر در مي

كه در ارتباط با بحث ما، اولي زيبايي ستيز و دومي . مصنوعي اميل دوركيم
  .اجنبي از زيبايي فطري است

مان  زندگي فردي و اجتماعي ما همان چيزي است كه علوم انساني پيش روي
كنيم  ه قرن است به نسخه علوم انساني عمل ميدقيقاً بيش از س. گذاشته است

هاي  و پيش بيني. مديريت جامعه: در اين نسخه تنها جاي دو چيز خالي است
فرق ميان ماركس نسخه پرداز و ماكس وبرِ نسخه ستيز، . آسيب شناسي جامعه

اند  هاي خود را نشان داده در همين دو مورد است كه امروز هر دو نسخه كاستي
  .رسيم جه به پايان عمر مدرنيسم ميكه در نتي

كم خفه  نيستي زيبايي در حيات فردي، حذف و دستودر يك جامعه كم
ها نيز دمكراتيزه گشته و زيبايي در  و در يك جامعه دمكراتيزه، زيبايي. شود مي

ها سطحي، غير طبيعي، زودگذر و ناپايدار  رود، زيبايي حيات جامعه، از بين مي
گويي زيبايي يعني . دهد مي» تفنن طلبي«جاي خود را به » هيزيبا خوا«شود و  مي

همان تفنن طلبي، حالتي برود حالت ديگر به جاي آن بيايد خواه زيبا باشند و 
دوست «. شود ، ختم مي»من اين طور دوست دارم«همه چيز به . خواه نباشند

 ي كه هيچ معيار طبيعي ندارد، حضرت روح القدس الزم است بيايد و»دارم
خيزد يا  داوري كند اين دوست دارم از درون جان انسان نرمال و سالم بر مي

  .دست پخت دمكراسي است

  :زيبايي و تواضع

و همين . ه از شخص دانشمند و عالمژتواضع از هر كسي ستودني است به وي
امروز در ميان دانشمندان علوم . ي دانشمندان طور است متواضع بودن جامعه
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تواضع كامالً عالمانه كه بر خالف : كنيم اضع را مشاهده ميانساني دو نوع تو
، باور دارند كه هر چه علم پيش برود باز معلومات ما در 19 و 18، 17قرون 

از سنخ همان تواضع كه ابن . مان، بسي اندك خواهد بود مقايسه با مجهوالت
ومِ تواضع نوع د. تا بدان جا رسيد دانش من كه بدانم همي نادانم: گويد سينا مي

بينيم؛ در  علماي علوم انساني، چيزي است كه آن را در علماي تجربي نمي
مثالً با . شود حقيقت يك نوع واماندگي است كه به حساب تواضع گذاشته مي

هاي متعارض، متضاد و متناقض در  روحيه كامالً متواضعانه و بزرگوارانه، اختالف
هاي علمي ناهمگون و  اب سبكتعريف موضوع و در تعريف علوم، و نيز انتخ

اما اهالي تجربه نه چنين تسامح . گردد متضاد، يك جريان و امر طبيعي تلقي مي
  .گذارند را دارند و نه نام آن را تواضع مي

ليكن اين احترام نبايد به عامل . درست است هر كس و هر نظريه محترم
ات سهمگين و جامعه بشريت در اضطراب. بازدارندگي تبديل شود كه شده است

برد كه مسئوليت رهايي از آن به عهده علوم انساني  هاي جانكاه به سر مي نگراني
مان راه  اما ما احتمال يك تجديد نظر در مباني اين علوم را نيز به ذهن. است
  .ايم دهيم تا روشن شود در كجا اشتباه كرده نمي

ه همين دليل به اين مسئوليت گريزي، را ماكس وبر بنيان گذاشت و ظاهراً ب
طور ناخودآگاه همگي او را دوست داريم ـ البته دوست داشتن او به طور خود 

اين . آگاه كامالً به جاست ـ و دانشمند را از اين گونه مسئوليت معاف داشت
پيش » ادعاي علمي بدون دليل علمي«مسئوليت زدايي، توسط پوپر تا حد جواز 

هاي اساسي در علوم انساني،   نارساييها و رفت كه امروز از خالءها، كاستي
  .كنيم احساس رنج نمي

، فعل هنري و »چيستي هنر«ها و عدم شناخت در  با وجود همه كاستي
شان  هاي هنري جريان دارند، درجه و ميزان هنري بودن آثار و امتيازات فرآورده

اي مردمي، قرار  نسبت به همديگر مورد داوري و قضاوت تخصصي و نيز توده
هاي مردمي را دمكرات مئابانه بپذيريم و با تكيه بر  اگر داوري. گيرد مي
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قابل قبول ) كنيم همچنان كه در امور سياسي مي(گرايي غير معرفتي،  واقعيت
داوري و قضاوت تخصصي را چه بناميم؟ هنر شناسان مطابق كدام اصول . بدانيم

وقتي كه . دهند  ميو قواعد، يك اثر هنري را بر اثر هنري همسنخ خود، رجحان
تعريف مورد اجماع، يا در حد قابل قبول براي شان وجود ندارد، روشن است كه 

  .هيچ قاعده و قانوني نيز وجود ندارد

» صنعت«ها بيشتر بر اساس  بينيم كه داوري بنابراين اگر كمي دقت كنيم مي
 آن حتي در شعر و موسيقي؛ اين مجسمه اين طوري تراشيده شده و. است تا هنر

اين . اين كارگردان اين كار را كرده و آن يكي آن كار را. ديگري آن طوري
  .شاعر فالن صنعت شعري را به كار برده آن ديگري فالن صنعت ديگر را

شمارند كه نه در ديده خود  كارشناسان درباره يك فيلم راز و رمزهايي را مي
گاهي . اند ري گذاشتهاند و نه در ناخودآگاه آنان تأثي آگاه مردم احساس شده

. اند دهند كه مردم هيچ استقبالي از آن نكرده ي بزرگ مي داوران به فيلمي جايزه
هنري كه مخاطبش مردم نيست يك كار علمي و صنعتي است كه فقط به درد 

  .خورد كه البته ارزش اندكي نيست عالمان و اهل آن صنعت، مي

ها نيز هست،  ز آنمندي ا شود، بهره هنر هست، آثار هنري خلق مي
ترين  پس هنر هم معلوم. گذاري هم هست، با اين كه تعريف وجود ندارد ارزش
  .ها ترين مجهول هاست و هم مجهول معلوم

شان،  بينيم افالطون، ارسطو و امثال يابي و تاريخي مي در يك بررسي پيشينه
زيك، كم با نوعي تمسك به متاف اين موضوع را با عطف نظر به متافزيك و دست

به . كنند يعني ذات موضوع را از دسترس معرفت بشري خارج مي. كنند حل مي
كنند كه در اين باره به ناداني مطلق،  جاي معرفت دهي، انسان را محكوم مي

شود و  در ادوار بعدي كه منطق ماترياليسم توسط بيكن اعالم مي. رضايت دهد
، معرفت زيبايي و هنر نيز شود گير مي در فازهاي ماركسيسم و پوزوتيويسم همه

خدا، . شود مانند ديگر امور متافزيكي از حيطه شناخت بشري كنار گذاشته مي
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ي  رود اما شگفت اين كه زيبايي و هنر در اين بحبوحِه دين، اخالق رو به افول مي
يابد، گرچه  كند با توسعه كميات توسعه مي كميت گرايي نه تنها افول نمي

شود و مورد سوء استفاده  اي جا به جا مي  هنر تا حد ستمگرانهمحورهاي زيبايي و
گردد، ليكن جايگاه خود را داشته و سهم خود را از  داري مي بوالهوسي و سرمايه

  .گيرد نيروي انديشه و نيروي كار و نيروي اقتصادي فرد و جامعه مي

ت پيشتر اين روند روز افزون، به مجهوالت ما درباره زيبايي و هنر افزوده اس
ها با وجود  تنها در تعريف باز مانده بوديم، اينك چرايي بقا و داوم و توسعه آن

شود و اين پرسش را در پيش روي  كميت گرايي شديد، مجهول بزرگ ديگر مي
  :دهد قرار مي

اي است كه نه تنها  ي شگفت و ناشناخته آن كدام نيرو و كدام انگيزه
ي ماترياليسم و پوزوتيويسم رها ساخته ها زيباخواهي و هنر را از زير پتك

كه هر منطق و هر گرايش كمي را به استخدام زيباخواهي و هنر درآورده  بل
ي  اين چه عاملي است كه عامل براندازي خود را به عامل بقا و توسعهاست؟ 

  !خود، تبديل كرده است؟

 در ترين و نيز گيج كننده ترين پرسش خواهم ادعا كنم اين پرسش شگفت مي
ي معبدِ غريزه پاسخي براي  زيرا در هيچ گوشه. پاسخ، است هاي بي ميان پرسش

اين جوشش . اين پرسش نيست و كليدي براي حل اين معما وجود ندارد
سرچشمه ديگر دارد و انسان حيوان نيست موجودي است داراي دو سرچشمه و 

  .دو نيروي انگيزاننده كه غريزه يكي از آن دو است

كه به نظر من همه (ديگر اين مشكل بزرگ و مجهول سترگ از ديدگاه 
تنها نيازمند يك . حل آساني دارد راه) كند هاي علوم انساني را لنگ مي دستگاه

ها را به كار  هاي اين دستگاه كليد است يك شستي كه با فشار انگشت، همه اندام
د را براي اندازد، از جمله موضوع زيبايي هم ماهيت خود و هم كار كرد خو مي
شوند يعني آن  دو روي سكه به همديگر نزديك مي. دهد نشان مي» فهم علمي«
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هاست و از طرف ديگر  ترين معلوم چه گفته شد زيبايي از يك جهت معلوم
  ...گردد كم در حدي كه سزاوار علم است معلوم مي ها، دست ترين مجهول مجهول

ه براي انسان خوشايند ي چيزهايي ك اگر به قول منطق ارسطويي، براي همه
» نوع«سپس آن را به دو » دلپذيرها«تعيين كنيم با عنوان » جنس«هستند، يك 
و غير . ها و لذت صرفاً جنسي ها و طعم ها مانند مزه غريزي: تقسيم كنيم

در اين صورت هم سرچشمه و منشاء زيبايي . ها و هنرها ها مانند زيبايي غريزي
 هنر در كانون و سويداي درون انسان، خواهي و درك زيبايي و هم ريشه

 قةطاعلي «شود و هم مسأله در حد كافي و به اصطالح  مان شناخته مي براي
  .گردد روشن مي» البشريه

منظورم اين نيست كه با اين رويكرد، همه مسايل اين موضوع در يك مقاله 
آسان  «مرادم از. شود يا كتاب، يا توسط يك انديشمند يا چند انديشمند، حل مي

در آغاز تنها . جاري شدن مباحث علوم انساني در بستر صحيح خود است» بودن
شود و سپس در تكامل معرفتي، قرار  سر اين كالف سر درگم، شناخته مي

  .گيرد مي

اول مشكل : براي برداشتن اين گام اول، با دو مشكل عمده رو به رو هستيم
فيكسيسم و «سم دوآليسم است كه پيشتر به آن اشاره شد؛ دوآلي

پرستيم؛ يا آدم  ي يك بت مي كه جزم انديشانه آن را به مثابه» ترانسفورميسم
كنيم كه هرگز راه سوم، چيز  گمان مي.  يا آدم دارويني1اي، خلق الساعه افسانه

اي كه زيبنده ي عصر كنوني و  جزم انديشي. سوم، امكان سوم وجود ندارد
  .ي روش علمي نيست شايسته

مكان راه سوم در انسان شناسي، عالوه بر موضوع زيبايي، ديگر توجه به ا
معضالت و مجهوالت سترگ عرصه علوم انساني را نيز حل خواهد كرد از قبيل 

هايي كه  منشاء خانواده، جامعه، تاريخ، اخالق، خنده، گريه، همه اقتضا و خواسته
                                                 

  .كه متأسفانه به اديان نيز نفوذ كرده است.  �
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ريف اقتصاد و حتي مشكل تع. ها ندارد ه انسان هستند و حيوان كاري با آنژوي
علم اقتصاد، و نيز تعريف موضوعي به نام سياست و علم سياست، تا روشن شود 

  ي انسان چيست؟ كه اقتصاد صحيح چيست و سياست صحيح شايسته

  :منشاء حقوق

مطالب باال را با نوعي تكرار آوردم تا زمينه براي بحث درباره چيزي كه 
ها از متون علوم انساني  ين متنشود باز شود؛ هنوز در آخر ناميده مي» حقوق«

واقعيت داشتن چيزي به نام حقوق، زير سئوال است آيا حقوق صرفاً يك پديده 
اي در سويداي درون انسان ندارد؟ يا سرچشمه آن  قراردادي است و هيچ ريشه

دانيم و از  در درون جان انسان، جاي دارد؟ چون از طرفي انسان را حيوان مي
ن معني در زيست حيواني وجود ندارد، پس بايد حقوق را طرف ديگر حقوق به اي

بدانيم كه اكثريت دست اندركاران علوم انساني » پديده قراردادي محض«يك 
  .و اگر انسان حيوان است حق با آنهاست. همين حكم را نيز صادر كردند

شوند كه نشان  دانم برخي از محققين از روند مباحث من در شگفت مي مي
دهم زيرا بت دوآليسم  دانم، به آنان حق مي نسان را حيوان نميدهد من ا مي

به همين دليل به يك تجديد نظر در . ي ما ربوده است مذكور، دل از همه
كنم به قدر كافي داليل اين پيشنهاد را  سعي مي. كنم دعوت مي» انسان شناسي«

  .توضيح دهم

م زشت و نا است؛ جرم چيست؟ جر» جرم«ي  ها درباره يكي از سرگرداني
اگر نا زيبايي را قراردادي محض بدانيم در حقيقت مقوله مقابل آن . زيباست

و هيچ راه گريز و گزيري از اين مالزمه، . ايم يعني زيبايي را نيز قراردادي دانسته
در اين صورت نه تنها افرادي مثل من كه زيبايي را واقعيت . وجود ندارد

ش نيز بايد دست از واقعيت زيبايي بر دارند و دانيم، بل ويل دورانت و پيروان مي
هاي غريزي ندانند، سرگرداني آنان درباره حقوق و  آن را برخاسته از انگيزش

جرم، شديدتر است از يك جهت زيبايي را واقعيت برخاسته از سويداي طبع 
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اما كساني از . دانند و از جانب ديگر حقوق و جرم را قراردادي محض بشر مي
اند كه هر دو را اعتباري  اول و پاراتو از اين قبيل تناقض گويي آسودهقبيل ماكي

 جامعهمراحل اساسي انديشه در «ريمون آرون، در كتاب . دانند محض، مي
  :گويد  مي1»شناسي

كلمه، چيزي نيست جز كرداري ي خت شناجامعهجرم به معناي «
د مهم نيست كه ناظران چن. داند كه وجدان جمعي آن را ممنوع مي

قرن پس از واقعه يا متعلق به جامعه ديگر چنين كرداري را، 
جرم فقط از خارج و در قبال احوال . كرداري معصومانه بدانند

اين تعريف تعريفي . شود ي مورد بحث، تعريف مي وجداني جامعه
  ».عيني و واقع بينانه است

و ندارد . اي در وجدان فردي انسان با اين بيان، نكوهش جرم هيچ ريشه
وجدان جامعه هم خودش نيز يك پديده . گردد صرفاً به جمع جامعه مربوط مي

قراردادي است و جامعه خواهي صرفاً مولود عقل و آگاهي انسان است و آمري 
  .در پسِ عقل وجود ندارد

آورد، مثالً همجنس گرايي در جوامع اسالمي جرم است و  آرون شاهد نيز مي
اما كامالً واضح است كه .  معصومانه استدر جامعه امروزي سوئد يك رفتار

سوزترين  ، پشيماني جانپشيماني: نكوهيدگي جرم، ريشه در وجدان فرد دارد
كند و گاهي  افتد و روزگار وي را سياه مي خوره است كه به جان انسان مجرم مي

  .شود به خودكشي منجر مي

كه تا جرمي . جرم ثابت كه سياليت پذير نيست: ها سه نوع هستند جرم
جرمي كه ماهيتاً قرار دادي است كه بر عليه يك . حدودي سياليت پذير است

دار دروني،  هنجار سطحي فرهنگي رخ داده است نه بر عليه يك خواسته ريشه
  .شود اين نوع سوم گاهي به هنجار نيز تبديل مي

                                                 
  .جمه پرهام تر352، ص شناسيجامعهريمون آرون، مراحل اساسي انديشه در .  �
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جرم . جرم ثابت مانند قتل، هميشه زشت و پشيماني جان سوز را در پي دارد
ت پذير جرمي است كه گاهي در اثر انحراف و نيز در اثر تربيت معكوس، سيالي

دهد، مانند مثالي كه از  ناهنجاري خود را در يك جامعه به نسبتي از دست مي
اي در  نوع سوم مانند مراسم ازدواج كه مثالً فرقه. ي سوئد آوردم جامعه

اد را سوار فيل هندوستان به جاي اين كه عروس را به خانه داماد ببرند، دام
  .برند كه بايد نام آن را دامادي گذاشت نه عروسي كرده به خانه عروس مي

همجنس گرايي سوئد با آن همه تبليغ و ترويج هنوز هم به هنجار تبديل 
انسان . تواند ضد طبيعي بودن آن را انكار كند نشده است و نيز كسي نمي

مگر اين كه . منحرفكند نه در طبيعت  شناسي در طبيعت انسان بحث مي
به ) كه غير از انسان در هيچ موجودي مشاهده نشده(پديده همجنس گرايي 
گذاشته شود و از افتخارات تكاملي انسان و از » متكامل«حساب همان پسوند 

اما اين پديده در قالب مجاز اجتماعي چيزي بود . امتيازات انسان، شمرده شود
ها، به وجود  ي خود در اداره جامعهاي براي آسودگ كه سياستمداران حرفه

آوردند و با شعار آزادي در ترويج آن كوشيدند كه هنوز هم به عنوان يك 
  .تواند بيفتد هنجار براي انسان جاي نيفتاده و نمي

همان طور كه اديان به ما . پشيماني فردي ربطي به وجدان جامعه ندارد
جرمي . ه شدت پشيمان شدكنند؛ وقتي كه قابيل، هابيل را كشت، ب گوشزد مي

دانش روان شناسي نيز . اي بود و نه وجدان جمعي جامعه بود كه هنوز نه جامعه
اگر از ريمون آرون . كند با كل وجودش اين واقعيت و حقيقت را اثبات مي

گويد  گيري؟ مي را ناديده مي» پشيماني«چرا در اين بحث اصل : پرسيده شود
 شناسي جامعهبيان را ظاهراً بر اساس مباني او اين . اين نظر شخصي من نيست

ليكن چون . آورد مورد نظر دوركيم، به طور استنباطي مي شناسي جامعهه ژبه وي
رساند نمونه خوبي  ، نمي»صورت مشخصي«هرگز سرانجام، مسأله را به يك 

  :گويد است براي نشان دادن سرگرداني مورد بحث ما، سپس مي
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ي معين از قواعد مدني آن  عهمجرم كسي است كه در يك جام«
در اين معني، سقراط محتمالً شايسته . جامعه سرپيچي كرده است

شكي نيست كه «: گويد آن گاه مي» .آن بود كه مجرم شمرده شود
اگر اين فكر را تا انتها پيش ببريم تبديل به فكري مبتذل يا روحاً 

  ».دار كننده خواهد شد جريحه

ن، تنها در موضوع جرم نيست و به بينش اين سرانجام به ابتذال رسيد
همه مسايل در همه علوم . جامعه شناسان يا بينش دوركيم، منحصر نيست

انساني همين ماهيت را دارند هر كدام را بگيريم و پيش برويم به همان ابتذال 
به همين دليل همه علوم انساني مشروط هستند، مشروط به اين كه . رسند مي

كند كه در  يعني خود علم حكم مي. شود ضاع خراب ميخيلي پيش نرو كه او
  !شود علم مانع پيشرفت علمي مي. علم پيش نرو

  :گويد مي» كيفر«سپس با استنباط خود از بينش دوركيم درباره 

اي كه بر تأثير كيفر  دوركيم اين نظريه را از تعبير عقل گرايانه«
. داند تر مي كند قانع كننده به عنوان عامل باز دارنده تأكيد مي

لكن اين را هم نبايد از . ، حق با اوست شناسيجامعهاحتماالً از لحاظ 
نظر دور داشت كه اگر چنين باشد، و كيفر در حكم غرامتي تصور 

گردد، حيثيت عدالت و اقتدار  شود كه به وجدان جمعي پرداخت مي
  ».كيفرها از اين رهگذر تقويت نخواهد شد

نيز با دوركيم است، چه لزومي » حق«است و » واقع بينانه«اگر اين بينش 
خود عدالت چيست؟ اگر ! دارد مرثيه عدالت را بخوانيم كه مبادا ضعيف شود؟

جرم و كيفر دو پديده متالزم صرفاً قراردادي باشند، عدالت نيز يك مفهوم 
اي، نخواهد  صرفاً قراردادي خواهد بود، و كيفر غير از يك غرامت ستم ورزانه

  !گذارد؟ كند و نام آن را عدالت مي  علم و عقل به ستم ورزي حكم ميآيا. بود
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. مقصود بررسي سخنان آرون يا دوركيم يا ديگر بزرگان علوم انساني نيست
هاست كه همگي از يك خبطي  ي وسيع سرگرداني اي از گستره مقصود ارائه نمونه

ماني كه انسان را ايم، تا ز به آن دچار شده» انسان شناسي«شوند كه در  ناشي مي
اين » متكامل«موجود غريزي محض بدانيم و او را حيوان بدانيم حتي با پسوند 

كه . ها به جايي نخواهد رسيد هاي سهمگين با ما خواهند بود و پويش سرگرداني
  .رسد بينيم نمي مي

هاي سردرگم براي تجديد  حضور اين همه مسايل اساسي مجهول، و كالف
   و ترديد در الوهيت بت دوآليستي مذكور، كافي نيست؟نظر در انسان شناسي،

  :عقل و آگاهي

است كه در مباحث و گزارشات » پل موهوم «1مشكل دوم در اين گام اول
گاهي در مسايل . شود علوم انساني فوراً ميان مرحله ناآگاه و مرحله آگاه زده مي

 خودآگاه كنيم كه هيچ ربطي به مرحله مربوط به ناخودآگاه انسان بحث مي
كنيم فوراً پلي از مركز مرحله خودآگاه به  انسان ندارد، محدوده را رعايت نمي

زنيم، دو صورت و نيز دو ماهيت مسأله را كامالً با  ي ناخودآگاه مي مركز مرحله
كنيم، در حالي كه اصل و اساس دانش انسان شناسي به مرحله  هم خلط مي

ظر كامل، از مرحله خود آگاه، بررسي ناخودآگاه مربوط است كه بايد با صرف ن
حتي . آخرين مسأله در انسان شناسي اين است كه انسان عقل هم دارد. شود

» عقل شناسي«ربطي به دانش انسان شناسي ندارد و » عقل چيست؟«اين كه 
خود يك دانش ديگر است تا چه رسد به رفتارهاي عاقالنه و آگاهانه انسان كه 

  .ه هستندژيهر كدام موضوع يك علم و

است كه اوامر » كار پرداز«عقل يك . عقل، اول و آخر همه چيز نيست
. پردازد شنود و براي تأمين خواسته آن، به كار مي برخاسته از درون انسان را مي

                                                 
  .مشكل اول عبارت بود از دوآليسم فيكسيسم و ترانسفوريسم.  1
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شود  حتي گاهي خواسته درون، بدون استفاده از عقل مستقيماً در خارج عملي مي
  .گذاريم كه نامش را رفتار ناخود آگاه مي

است كه در پسِ » درون«رسالت انسان شناسي، توضيح و شناخت همان 
گوييم اين  اين آمر چيست؟ مي. كند دهد، امر مي عقل ايستاده و بر او فرمان مي

كنيم كه غريزه در حيوان بدون عقل  اما مشاهده مي. آمر عبارت است از غريزه
ذيه و امر جنسي حيوان شود؛ تغ كند اتفاقاً از تعادل هم خارج نمي و خرد كار مي

ميرد و نه بدون موسم در صدد  كند؛ نه از پر خوري مي از حد طبيعي تجاوز نمي
  .بر خالف انسان با خرد. جنس مخالف است

هايي از قبيل زيبا خواهي، خانواده، جامعه، تاريخ، اخالق،  بينيم كه پديده و مي
ند بل كامالً بر عليه آن هاي غريزه نيست گريه، خنده و هنر، از اقتضاها و خواسته

  .هستند

شويم بادي در  هاي انسان متمسك مي زنيم، به آگاهي در اين جا فوراً پل مي
انسان موجود خردمند است نشسته انديشيده و نتيجه : گوييم غبغب انداخته مي

گرفته كه زندگي خانوادگي بهتر است، زيستن در جامعه و با جامعه پر فايده 
و يوغي » اخالق«هاي خانواده و جامعه، زنجيري از  ه خوبياست، به خاطر نيل ب

آفريده و به جان » كيفر«و گرگي به نام » جرم«و ديوي به نام » قانون«به نام 
  .خود انداخته است كه دمار از روزگار خودش در بياورند

بينيم هر انساني كه در ميان عشاير كوچنده و يا در روستا،  از جانب ديگر مي
. آيد شود، آن محيط را رها كرده به سوي جامعه بزرگ و شهرها مي ديوانه مي

داشت، اينك كه از  بيش از آن عقل او را از پيوستن به جامعه بزرگ باز مي
  .دهد دست عقل رها شده به نداي درون پاسخ تام مي

گرايي ريشه در درون  كه جامعه منشاء جامعه خرد حسابگر انسان نيست، بل
زيرا كه ديديم جامعه و همه . اما اين منشاء غير از غريزه است. ذات انسان دارد

هاي درون آن از  اند جامعه و پديده ابعاد تشكيل دهنده پيكر آن، دشمن غريزه
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زيرا (شناسيم  خيزد و چون ما آن نيروي دوم را نمي نيروي انگيزاننده ديگر بر مي
زنيم  راً پل ميبراي ترميم خالءهاي علمي فو) دچار دوآليسم مذكور هستيم

اگر . كنيم آوردهاي آگاهي مخلوط مي حقيقت و واقعيت متقدم بر آگاهي را با ره
ها از اين خلط و درهم آميزيِ جداً غير علمي بپرهيزيم  ها و تحقيق در بحث

ه انسان هستند و در زندگي حيوان ژبينيم كه همه امور و موضوعاتي كه وي مي
كه در پس عقل قرار دارد و به عقل (ر دوم نيستند با فرياد بلند وجود آن آم

و اين . كنند را به ما اعالم مي) هايش را تأمين كند دهد تا خواسته فرمان مي
تبديل » آشفته بازار«توجهي ما به مصداق  فرياد همه علوم انساني است كه از بي

  .اند شده

  :ي عقل آشيانه

آفرينش، . زه نيستاگر عقل را به مرغي تشبيه كنيم، آشيانه اين مرغ غري
. داد داده است وگرنه، به حيوان نيز مي) آمر دوم(اين مرغ را به آن نيروي دوم 
عقل «آوريم كه مثالً ثابت كنيم  ها را شاهد مي گاهي هوشمندي برخي حيوان

اين قبيل . »همان هوشمندي حيوان است كه در انسان تكامل يافته است
چون گياه نيز تنفس :  گفته شودمالحظات زيست شناسي، شبيه اين است كه

دهيم به  آن گاه همان احكام را كه به گياه مي. دارد، پس انسان نيز گياه است
در آينده اين مالحظات را بررسي . تر انسان نيز بدهيم گرچه در بستري وسيع

  .خواهيم كرد

تواند  كند، پس نمي هاي غريزه را، محكوم مي گر، خيلي از خواسته عقل سنجش
  . دست غريزه باشدابزار

اگر آن آمر دوم نباشد، يا در كشاكش با غريزه مقهور و مغلوب غير فعال 
گردد و غريزه بر او مسلط شود، هيچ كاري از عقل براي درك زيبايي و داوري 

شود و عقل در  كه قضيه بر عكس مي بل. ميان زيبا و نا زيبا، ساخته نيست
غريزه در وجود انسان، عقل . انگارد ا ميخدمت اقتضاهاي غريزي، نا زيباها را زيب
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بيند آن را وسيله خوبي براي كميت طلبي خود،  را در آشيانه روح دوم، مي
پردازد، اگر عقل را از   مي1»كشاكش«بر سر تصرف آن با روح دوم به . يابد مي

است كه » عقل نكرايي«اختيار آن روح خارج كند، ديگر عقل، عقل نيست، 
پردازند كه هيچ حيواني  ها مي هايي به خونريزي و ديگر ناهنجاري بينيم انسان مي

  .ها نيست قادر به آن فضاحت كاري

اگر انسان حيوان متكامل است چرا رفتارهايي را مرتكب : پرسش اين است
ترين حيوان از آن منزّه است؟ معني تكامل چيست؟ اگر  شود كه نامتكامل مي

چنين تكاملي . درد  با بمب و موشك ميدرد انسان حيوان با چنگ و چنگال مي
  .فقط در نظر آدم كشان، كمال است

درند و برخي ديگر به شدت از آن  ها مي درد، چرا برخي از انسان هر شير مي
متنفرند؟ مگر غير از اين است كه انسان درنده يك موجود غريزي متكامل 

ودي است با روح درد، و انسان متنفر از درندگي، موج است كه بهتر و بيشتر مي
اگر انسان حيوان متكامل باشد بايد حق را به . دار و كمال خواه ديگر كمال
ها را احمق بدانيم، همان طور كه افراد  هاي درنده بدهيم، و ديگر انسان انسان

  .دانند درنده افراد زيبايي خواه را احمق مي

حيوانات قادر به شناخت يا لذت بردن از «: گويد ميشفتر 
  2».ي نيستندزيباي

ارسطو . اين درست، اما سخن در چرايي اين عدم شناخت است
هاي زيبايي عبارتنداز نظم، تقارن و تعين، كه علوم  فرم«: گويد مي

در هنفلينگ » .كنند ها را در درجات معيني مشخص مي رياضي آن
ادراك زيبايي مخصوص «: گويد توضيح اين سخن ارسطو مي

عقلي و ذهني باالتري برخوردارند و موجوداتي است كه از قواي 
                                                 

  .سخناني از دانشمندان علوم انساني خواهيم شنيد» كشاكش«در آينده به محور اين .  �
  .چيستي هنر، ترجمه رامين.  �
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خواهد همين  كند مي هنگامي كه ارسطو به علوم رياضي اشاره مي
  1».نكته را برساند

در سخن ارسطو ادعا كند » درجات«ه ژخواهد با تمسك به وا هنفلينگ مي
هر كدام با درجاتي از عقل و درك زيبايي . انواع حيوان از آن جمله انسان

كند تا سهمي از  استفاده مي» موجودات«ين جهت از لفظ جمع به هم. برخوردارند
. شود اما مشكل تنها با اعطاي عقل به حيوانات، حل نمي. عقل به حيوان نيز بدهد

  گمارد چيست؟ آمري كه عقل را به كار مي

كه در باال به شرح » پل موهوم«اين بيان هنفلينگ بهترين نمونه است بر آن 
چگونه مرحله ناخود آگاه و متقدم بر عقل و آگاهي را دهد كه  و نشان مي. رفت

  .كنيم با مرحله تعقل و آگاهي خلط مي

آن چه كه از زيبايي لذت : كنم بحث عقل را در اين جا با اين مطلب تمام مي
برد، موجود جانداري است به نام انسان، نه عقل، عقل ابزاري است كه اين  مي

ن نيست كه عقل هم زيبا خواه است و هم چني. كند لذت را براي او، تأمين مي
. برد درك كننده زيبايي و هم تأمين كننده زيبايي و هم خودش از آن لذت مي

فعالً : آورم به گمانم اين سخن بديهي است با اين همه باز در بيان ديگر مي
ليكن آن نيروي زيبا خواه كه . پذيريم كه درك كننده زيبايي، عقل است مي

خواهد و هم آن را درك  است چيست؟ آيا عقل هم زيبايي را ميخواهان زيبايي 
كند؟ در اين صورت بايد لذت زيبايي را نيز عقل ببرد نه موجودي كه عقل  مي

  .را دارد

                                                 
  .چيستي هنر، ترجمه رامين.  1
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  4بخش 

  زيبايي و درك علمي

مراد از . پذيريم كه درك كننده زيبايي، عقل است فعالً مي: در باال گفته شد
ن لفظ را آوردم؟ براي اين كه درك عقلي شامل چيست و چرا اي» فعالً«لفظ 

براي روشن . اما درك زيبايي يك درك علمي نيست. شود درك علمي نيز مي
شدن اين بحث باز برويم به حضور ارسطو و سخن او را بهانه قرار دهيم و تكرار 

عناصر زيبايي عبارتنداز نظم، تقارن و تعين، كه علوم «: به نظر ارسطو: كنيم
  ».كند درجات آن را تعيين ميرياضي 

نظم . در بيان او يا نظم طبيعي است يا نظم رياضي و هندسي» نظم«مراد از 
تواند اعجوبه و شگفت انگيز و تكان دهنده باشد حتي مصداق هنر نيز  هندسي مي

: اند تواند زيبا باشد و لذا گفته اما نمي). مانند يك ساختمان بزرگ اداري(باشد 
ميشه الزم و ملزوم همديگر نيستند؛ مجسمه ابوالهول يك اثري هنر و زيبايي ه

هاي  نيست و همين طور مجسمه) به معني مورد بحث ما(هنري است اما زيبا 
يك . شود مكتب كوبيسم كه در آن از نظر طبيعي در حد زيادي صرف نظر مي

اثر هنري هر چه از نظم طبيعي دورتر به همان ميزان از زيبايي طبيعي، 
هاي  مجسمه ابوالهول، تابلوهاي نيشخند آميز پيكاسو، مجسمه. شود تر مي ممحرو

اما همان . دهند هندسي گراي كوبيسم، تعجب برانگيزند و تماشاگر را تكان مي
تر گفته شد هر تعجب، هر جاذبه و هر تكان دهندگي، زيبايي  طور كه پيش

در حقيقت . كنند اي كه برخي ستايندگان پيكاسو به آن توجه نمي نكته. نيست
است و گرنه اثر » اصل«كند همين  چيزي كه هنر را اعم از زيبا و غير زيبا، مي

گشتند و هميشه هنر و زيبايي الزم ملزوم همديگر  هنري با اثر زيبا، مساوي مي
  .شدند مي
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توان تحليل علمي كرد اما  درست است هر زيبايي را در هر شييء زيبا، مي
در حقيقت چنين . شود نه لذت زيبايي مي» لذت علمي«نتيجه اين تحليل فقط 

كه حس قوي و بس مثبت هم (اي به حس علم دوستي خود  تحليل كننده
برد از سنخ لذتي است كه از هر  دهد و لذتي كه از تحليل مي پاسخ مي) هست

  .برد و از سنخ لذت زيبايي نيست فهم علمي در هر رشته و موضوع ديگر، مي

، باعث شد »هنر آئينه طبيعت است«:  ارسطو كه گفته بوداتفاقاً سخن ديگر
پيكاسو مدعي شد كه . تر شده و از زيبايي فاصله بگيرد هنر بيش از پيش هندسي

او به آثار هنري آريائيان اوليه توجه . هنر آئينه طبيعت نيست، خالّق است
الدار، كه گاو ب) شان ايرانيان، يونانيان، هنديان، حتي پيش از مهاجرت(داشت 

كه هيچ كدام در طبيعت وجود نداشتند، آثاري ... عقاب شاخدار، شير پلنگ نما و
اما همه اين آثار كه طبيعت را به . را پديد آورد كه به كوبيسم منجر گشت

  .گيرد، براي يك كارشناس هنر، زيبا هستند ليكن همان زيباي علمي ريشخند مي

شود خواه رياضي و   درك مينه هنر علم است و نه زيبايي به وسيله علم
و درك آن، غير از درك علمي » زيبايي شناسي«خواه ديگر علوم، حتي علم 

  .زيبايي است

كوشد واقعيت و عينيت زيبايي را به زير سئوال برده  ميديويد هيوم 
هاي عيني  گيژبراي ادراك زيبايي، بايد عملي بيش از ادراك وي«: گويد مي

توانيم از اين جهت كه درك زيبايي، غير از درك   ما مي1»جزئي، صورت پذيرد
عناصر و اجزاء است با او موافق باشيم، در عين حال همان طور كه در مبحث 

  .به شرح رفت، به واقعيت زيبايي نيز معتقد باشيم» نسبيت«

                                                 
  .هنفلينگ، چيستي هنر، ترجمه رامين.  �
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  :خللي در نظم

معنايي ندارد، » توضيح يك نظم«است علم غير از » تنظيم«درك علمي، يك 
كند كه چگونه كل را به وجود  ي اجزاء را با همديگر بررسي ميتعامل و تعاط

چه ) ي آن درنگي داشتيم كه پيشتر نيز درباره (»چاشني«اما جايگاه . اند آورده
چيزي، عنصري، عاملي، كه «شود؟ چاشني در زيبايي و حتي در غذا، يعني  مي
 آن حد رود يك سيماي زيبا را مخدوش يا يك غذا را بدمزه كند اما به مي
  ».زند اي به يك نواختي آن سيما يا آن مزه، مي رسد تنها يك ضربه نمي

چاشني ماهيتاً ضد زيبايي و در نقشي كه دارد نيز تهديد كننده زيبايي است 
جاي خراش يك شييء تيز در صورت يك زن، از . افزايد ليكن به زيبايي مي

ده بود كه مردي با پذيرش ي او افزو ها پيش باقي مانده بود، چنان بر جاذبه سال
هاي علمي زير  توانيم با يكي از تحليل اينك مي. تعهدات سنگين با او ازدواج كرد

  :براي اين چاشني، تحليل علمي بدهيم) يا با مجموعه آنها(

بيند  چون زيبايي را در معرض تهديد مي) تماشا كننده(ـ دريافتگر زيبايي 1
  .نسان درباره هر نعمتي، چنين استچنان كه ا. شود بيشتر به آن حساس مي

هر چيز . (دهد گيرد و آن را بهتر نشان مي ـ كاستي در كنار كمال قرار مي2
  ).شود با ضد خود شناخته مي

ـ چون در اين جهان هستي، هميشه خير و شر، كاستي و كمال، در كنار هم 3
اس دار احس و عجين هم هستند، دريافتگر اين واقعيت را در زيبايي چاشني

  ).اي از آهنگ كل هستي تداعي. (گردد تر مي كند، در نظرش مطلوب مي

دانيم آن مرد مورد مثال، نه درس فلسفه خوانده بود و نه كارشناس  اما مي
گوييم او به طور  مي. علم زيبا شناسي بود تا با اين مالحظات، آن زن را زيبا ببيند

. است» ناخودآگاه«همين ليكن سخن در . ناخودآگاه چنين احساسي داشته است
يعني درك او از زيبايي آن زن، درك علمي نبوده است گرچه ما آن زيبايي را 

  .كنيم مان را نيز درك مي كنيم و همين تحليل تحليل علمي مي
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ها درباره هر چيز درك علمي دارند ـ هر كس به ميزان فهم و علم  انسان
  .شديد، و درك زيباييادراكات ناشي از غضب : خود ـ ، غير از دو مورد

دهد براي تعيين درجات  تحليل علمي مذكور در مورد، مثال باال نشان مي
توان استفاده كرد و مساله منحصر به دانش رياضي  زيبايي، از هر علمي مي

در تعريف چاشني . ه آن استژنيست، بسته به مورد آن زيبايي و وضعيت وي
و مفهوم آن يك مقوله و مفهوم » حد «لفظ» رسد اما به آن حد نمي... «گفته شد 

» حد«. شود رياضي است اما كل آن تعريف در مفهوم اين لفظ خالصه نمي
ارسطو تحت تأثير مواريث به جاي مانده از . عنصري از عناصر آن تعريف است

  .فيثاغورسيان، اهميت زيادي به علوم رياضي، داده است

ترين  ي، نظم هندسي يكنواختاساساً زيبا خواهي يعني گريز از نظم هندس
ي هندسي آن در ميان  هاست، مگر به حدي دچار تكرار گردد كه جنبه يكنواخت

هاي  تواند زيبا باشد مانند شبكه تكرار آن، مستهلك شود، در اين صورت مي
... يك جويبار، يك رودخانه، يك درخت و. شان هاي چوبي و امثال باالي درب

  .نظم هندسي محكوم نيستبدان جهت زيباست كه به هيچ 

ماجراي آثاري از پيكاسو و كوبيسم نيز يك سكه دو رويه است؛ اگر يك 
روي آن به ريشخند گرفتن طبيعت است روي ديگر آن هندسه را به ريشخند 

از ديدگاه هندسي ارزش كوبيسم . شود گيرد كه از اين رويه ديگر، غفلت مي مي
مچنين از ديدگاه طبيعت و همين و ه» نظمي نظم در بي«چيزي نيست غير از 

  .طور از ديدگاه خود هنرمند كوبيست

  :اُميت و درك زيبايي

پرسش مهم ديگر اين است كه آيا انسان متخصص ـ با هر تخصص ـ ، 
انسان هر چه با «: كند يا انسان امي؟ پيشتر گفته شد زيبايي را بهتر درك مي

اما با فهم بودن با . »تر دهتر به همان ميزان نسبت به زيبايي درك كنن فهم
مراد نيرو و توان فهم يك فرد است نه فهم تخصصي . متخصص بودن، فرق دارد
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است، انسان بدون قيد، بدون قيد تخصصي، » انسان«دريافت زيبايي كار . او
كار . او سرايت نكند» شخصيت«انسان خوشبخت كسي است كه تخصص او به 

ممكن است يك . ستي، تخصصي نكندتخصصي بينش و نگاه او را به جهان ه
اي از رگ و پي و سلول و گلبول،  پزشك متخصص جراحي، همسر خود را توده

. ببيند، به نظر يك متخصص نظامي تق تق تيربار زيباتر از چه چه بلبل، گردد
نقد «، منطق امي، شخصيت و بينش امي را در بخش آغازين كتاب »امي«معني 

  .كنم ام و در اين جا تكرار نمي دهآور» مباني حكمت متعاليه

توان به آن دو  دو چيز است كه با منطق تخصصي و جراحي شده، نمي
همه فيلسوفان مدعي . است» زيبايي«و ديگري » فلسفه«يكي . دسترسي داشت

با هيچ كدام از منطق ) فلسفه را(هستند كه هستي شناسي و وجود شناسي را 
نند كه منطق يك علم همان علم را خواهد داد دا زيرا مي. كنند علوم، بررسي نمي

هاي علمي هستند كه فقط به  اما در عمل همگي دچار يكي از منطق. نه فلسفه را
ترين منطقي كه در خدمت فلسفه  مشخص. اند هاي آن افزوده»كلي گويي«عنصر 

. است» ذهن شناسي«گرفته شده، منطق ارسطويي است كه در واقع منطق علم 
هر . ارائه دهد) در حد نسبتاً رضايت بخش(اي را  نتوانسته فلسفهلذا هيچ كسي 

ها به جاي نزديك كردن  فلسفه. هاي ديگر را نقض كرده است اي فلسفه فلسفه
شان  اند، به هدفي كه مأموريت بشر به درك جهان هستي او را از آن دور كرده

  .مي دارندليكن در تمرين دادن و تقويت فهم بشر، نقش مه. اند است نرسيده

. تواند ارائه دهد را فقط خدا مي) صحيح در خور شأن انساني(فلسفه صحيح 
زيرا فقط خداست كه نيازي به تخصص ندارد و جهان هستي يك جا و بدون 

بينيم كه منطق اديان منطق امي است نه  مي. بندي علمي، معلوم اوست رشته
  .تخصصي

ي   زيبا شناسي، دربارهممكن است يك فرد تحصيل كرده و متخصص در علم
اما ممكن است فردي كه هيچ برخوردي . زيبايي سخنان زيادي داشته باشد
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علمي با زيبا شناسي ندارد، بيش از او از زيبايي لذت ببرد و درك بهتر و 
  .و واقعاً نيز چنين است. تري از آن داشته باشد عميق

خوشا «گويند   ميگاهي برخي از افراد دانشمند در مقام به اصطالح نق زني،
اين سخن از . يا خوشا به حال كسي كه چنان آمد و چنان رفت» به حال نادانان

اينان به راستي در زندگي . يك جهت درست و از جهت ديگر نادرست است
كنند كه خودشان از آن محروم  مندي مشاهده مي نادانان نوعي خوشي و بهره

يل دچار نشدن به تخصص در بينش زيرا فرد نادان با همه ناداني به دل. هستند
  .ها دارد ي زيادي از زيبايي و شخصيت، بهره

: گويد چرا خوشا به حال نادانان؟ مي: اگر از دانشمند مذكور پرسيده شود
اين پاسخ دانشمندانه في الجمله صحيح . اند فهمند، آسوده ها را نمي چون بدي

سودگي نادان به دليل اگر بخشي از آ. است اما به طور بالجمله، صحيح نيست
ها باشد، بخش ديگر آن به دليل بينش امي او است كه قيچي  عدم شناخت بدي

  .تخصص، جهان هستي را در پيش روي او به قطعات مختلف، تقسيم نكرده است

دانند،  ترين حد اُميت كه همگان آن را شايان شأن برتري نمي وقتي كه پايين
 گيرد، باالترين آن كه بينش الهي جراحي گهگاهي مورد حسرت دانشمندان قرار
دهد؛ عيسي پاي مريدش را بشويد، موسي  نشده، است اهميت خود را نشان مي

برّه سر به هوا و آزار دهنده را روي قلب خود با محبت بفشارد، آخرين پيامبر 
دو نوه خود را بر دوش خويش سوار كرده روي دو دست و دو زانو راه برود و 

او امي است همه علوم را در ماهيت واحد . ر خوبي است شتر شماچه شت: بگويد
 از فرازترين 1» كثّرها الجاهلوننقطةالعلم «كه جمله . يكجا دارد» علم واحد«

  .هاي وصي اوست گفته

تر و  ها در فلسفه، باز درك فلسفي زيبايي، عميق بنابراين، با همه نارسايي
ها در هر حال بيش از علوم به  فلسفهزيرا . شود تر از درك علمي، مي لذت بخش

                                                 
  .يعوالي اللّئال.  �
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ليكن اين . تر و نسبت به قيچي تخصص، دورترند شخصيت امي انسان نزديك
وقتي است كه خود فيلسوف در روند فلسفي خود نتيجه نگيرد كه زيبايي فاقد 

  .عينيت و واقعيت، است

، جريان ديگري از آن )حتي پيش از فلسفه(در كنار جريان انديشه فلسفي 
هاي اوليه تا به امروز، حضور دارد كه شايد بيش از فلسفه از قيچي  نكال

شد، از غيب نيز  ناميده مي» كهانت«ها، در امان مانده است، كه زماني  تخصص
اين جريان . داد داد، كارهاي غير عادي و شگفت انگيز از خود نشان مي خبر مي

وقتي كه مجراي عقل و . از آغاز بر پايه نه تنها حذف علم بل عقل، مبتني است
هاي درون بشر انباشته شده و سر از كارهاي شگفت، در  يژعلم بسته شود، انر

  .كند ليكن كارهايي كه هيچ گرهي از مشكالت بشر را باز نكرده و نمي. آورد مي

بحث اميت در باال، نبايد با اين موضوع، اشتباه شود، آن جا سخن از نكوهش 
 ضروري و حيات بخش است علم نيز مانند هر چيز علم نبود، علم هميشه زيبا،

اي بايد براي نيل به آن پرداخته شود،  پر اهميت، بهايي الزم دارد و هزينه
دهد كه بايد در  بخشي از اين هزينه خللي است كه در درك زيبايي، رخ مي

بحث از زيبايي و زيبا شناسي مورد توجه باشد، كه متأسفانه چندان توجهي 
  .شود نمي

فته شد منشاء زيبا خواهي در انسان، روح دوم است و همان است كه گ
انسان را به تملك چيزي به نام عقل، توانمند كرده است و گرنه، نه انسان زيبا 

اي  توانست رابطه توانست پذيراي عقل باشد و در نتيجه نمي شد و نه مي خواه مي
كاهن ميان روح دوم و . دروح دوم و عقل، الزم ملزوم همديگرن. با علم پيدا كند
هاي بعدي كاهناني مثل نوستر آداموس و مرتاضان  در دوره. كند عقل تفكيك مي

دهند و از آينده نيز پيشاپيش تصويرهايي  بينيم كه از غيب خبر مي هندي را مي
شان، هيچ نفعي براي جامعه بشري،  اما از وجودشان و كارهاي. دهند ارائه مي

ها، پيش  هايي كه براي برخي افراد يا برخي جامعه مگر اضطراب. حاصل نگشت
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ثمر و  زيرا هر كار انسان كه فارغ از عقل و علم و قواعد آن دو باشد بي. آوردند
  .گردد گاهي منشاء خطر مي

امروز بشرها نا اميد از علوم انساني، درصدد رهايي از تخصصي شدن 
تا در آغوش آن . ندا شان، به سرعت به عرفان سرخپوستي، روي آورده شخصيت
ليكن واضح است تشنگي عصر . هاي مورد اقتضاي روح دوم، برسند به زيبايي

آن زيبايي كه در نظر عارف . علم و خرد، با اين آب سيراب شدني نيست
نه آن . سرخپوست يا صوفي هست، چيز ديگر است با سبك و روشي ديگر

ر چنين بود، عقل و علم اگ. خواهد زيبايي كه روح دوم از طريق عقل و تعقل مي
هزينه رسيدن به آن زيبايي، كنار . شدند در نظر صوفي حجاب اكبر ناميده نمي

اين روي كرد . گذاشتن عقل و علم است و اين براي عصر دانش، ناممكن است
  .امروزي در فرداي نزديك، باز خواهد گشت

يدم، نام» ها سرگرداني«ها را  مشكالت موجود در علوم انساني كه من آن
هايي از  باعث شده كه دست اندركاران علوم انساني خالءهاي علمي، را با تكّه

و همين كارشان روي . عرفان سرخپوستي و تصوف هندويي و ايراني، پر كنند
  .كرد جامعه جهاني را به سوي عارف سرخپوست، جهت داده است

  :درك تخديري زيبايي

نند كهانت، بدون عقل، و نوع ديگر درك زيبايي، درك تخديري است كه ما
كسي كه از مشروبات الكلي يا از مواد مخدر . شود پشت بر علم، درك مي

هم از بود و وجود . يابد كند، به توان بااليي از درك زيبايي دست مي استفاده مي
گيرد و هم آن را  شود و هم زيبا خواهي در وجودش قوت مي خود در شعف مي
از اين جهت به نوعي به . بيند اها را نيز زيبا مياو نا زيب. كند به شدت درك مي

رسيده است در حالي كه در واقعيت اين جهان هستي آن چه » زيبايي مطلق«
  .مطلق فقط خداست. است» مطلق«وجود ندارد 
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و حقيقت به بطالن . نمايد، و باطل حق در اين حالتِ انسان، سراب، آب مي
  .شوند ها قابل انكار مي واقعيت. گردد دچار مي

ايم ـ زيرا بايد بحث درباره زيبايي و روح  ما هنوز به تعريف زيبايي نرسيده
زيرا . دوم، كامل شود تا زمينه تعريف تكميل گردد ـ تا براي هنر تعريف آوريم

توانيم علي الحساب براي هنر  اما مي. زيبايي در موارد زيادي با هنر مالزمه دارد
  :تعريف آوريمآور و هنر شُوم و خطرناك،  سعادت

  برخيزد ) روح دوم(هنري است كه از خاستگاه طبيعي خود : هنر سعادت آور

  نداشتهو مطابق مقتضاي روح دوم در بستر تعقل جاري شود و با علم سر ستيزه 

  .باشد

هنري كه در كشاكش روح غريزه ) الف: هنر شوم و خطرناك دو نوع است
گيزه بگيرد و در خدمت غريزه و روح دوم، دچار انحراف شده از روح دوم ان

  .تواند علمي هم باشد اين نوع مي. باشد

هنري كه در كشاكش روح غريزه با روح دوم، دچار انحراف شود با ) ب
حذف عقل، از روح دوم انگيزه بگيرد و در خدمت هيچ چيز جامعه بشري 

  .توان آن را غير هنر ناميد با اين همه هنر است جداً و نمي. نباشد

: يا. كم است هنرمندي كه عاقبت به خير باشد: اند است كه گفتهاين ج
ها بيرون  زيرا با سر سالم از اين كشاكش. اند عاشقان هنر كمتر خوشبخت شده
  .تر، است آمدن، خود نيازمند يك هنر قوي

  :در حضور نامداراني چند

قع هاي پيش گاهي نام يا سخني از بزرگان اهالي علوم انساني، در موا در برگ
لزوم، به ميان آمد، اينك براي تمهيد زمينه بيشتر براي شناختن روح دوم، كه 
مدعي هستيم غير از غريزه و منشاء تمايزات انساني است، در پاي صحبت 

  :ابتدا. نشينيم نامداراني چند از آنان مي
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  5بخش 

  ـ ويل دورانت و زيبايي1

  :سبك شناسي

نت، از جهتي سخت دشوار است كه سخن گفتن با ويل دورانت و از ويل دورا
  :ه او، باز كنيمژكند سر صحبت با او را با شناسايي سبك وي ايجاب مي

، به »زيبايي چيست«را با عنوان » لذات فلسفه«دورانت فصل سيزدهم كتاب 
معني :  محور بحث كرده است6اين موضوع اختصاص داده است و آن را در 

. اشخاص: زيبايي نخستين. ر حيواناتزيبايي در ميان فالسفه، حس زيبايي د
  .زيبايي آفاقي: و در آخر. هنر: سومين زيبايي. طبيعت: دومين زيبايي

به . است» حس زيبايي در حيوانات«در اين ميان جان نظريه او در مبحث 
كند و همه زيبايي  نظر او حيوان نيز زيبا خواه است و زيبايي را درك مي

براي دفاع از اين نظريه ابتدا به سراغ . گردد ها به غريزه جنسي بر مي خواهي
ه از سخن ژاو به وي. رود تا پاسخي به آنان داده و راه خود را باز كند فالسفه مي

نفع و سود در زيبايي شيء زيبا دخالت «: آيد كه گفته است كانت خوشش نمي
  .كند زيرا روشن است كه غريزه فارغ از نفع و سود، كار نمي. »ندارد

 در اولين سطر به سراغ فيلسوف محبوب خود، آناتول فرانس رفته و دورانت
ي من ما هرگز به درستي نخواهيم  به عقيده«: آورد كه گفته است سخن او را مي

اما ويل عقيده دارد زيبايي نيز مانند ديگر . »دانست كه چرا يك شيء زيباست
ت علمي، امور واقعي در زيست بشري، هم قابل درك است و هم قابل شناخ

: گويد گذارد، مي ابتدا نظر آناتول فرانس را با بيان دوستانه و صميمي كنار مي
حكم اين هنرمند و دانشمند بزرگ، اندرزگونه است براي روي گردان ساختن «

ولي اگر باز هم در اين جا اين مساله . ايم اي كه در اين جا طرح كرده ما از مساله
زياد » مطلق«تن اين نكته است كه در فلسفه كنيم با در نظر گرف را دنبال مي

  .»است و يقين كم
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ي دانشمندان،  هاي همه ها و حتي مثالً امر و نهي براي ويل عبور از نظريه
آسان است غير از آناتول فرانس، كه بس برايش محبوب است و نبايد دل او 

نان كند كه در اثر معاشرت دائمي با ز  را متهم مينيچهدورانت . شكسته شود
زيرا به قول خود . است» سوپرمن«شده و به دنبال » مرد ستايي«دچار خصلت 

اما خودش چنان . نيچه زنان هنري ندارند مگر بنشينند و از مردان سخن بگويند
. كند كه سمبل دلخواه زنان است اي از آناتول تصوير مي هژشخصيت و سيماي وي

  .شود تفاوت نمي هيچ زني نسبت به چنين مردي، بي

در اين جا نيز او را بر آن همه فالسفه پيش از او مقدم، داشته و مستقيماً به 
رود تا ابتدا مخالفتي كه با اين محبوب خواهد داشت را به نوعي  سراغ او مي

تر باشد،  ي ناخودآگاه قضيه در اين رفتار او قوي شايد جنبه. دلپذير توجيه نمايد
  .براي تحصيل آسايش دروني خود

ا سخن از ابرمرد قلم و پدر بيان يعني ويل دورانت است كه قلم در در اين ج
شيوايي، دلفريبي، نفوذ در مخاطب، سه . كند دست او كار يد بيضاي كليم را مي

كلمات در پيش قلمش . نيروي سحر آميزاند كه آفرينش به قلم او داده است
او . گيرند شوند جان مي كنند با اشاره اين هنرمند خالق، رديف مي سجده مي

دهد همه واقعيت  عيسايي است كه هر طور به خواهد به جمالت جان مي
خواهد در جهت مورد نظر خود مانند رودخانه زيبا به  تاريخي را آن طور كه مي

هاي  فرويد، را در مركز تبيين» غريزه جنسي«پيامبر عشق است، . اندازد راه مي
هاي اجتماعي را نيز  انساني، پديدهخود قرار داده عالوه بر همه رفتارهاي فردي 

  .بيند تنها گاهي اقتصاد و دين را با عشق در تعارض مي. داند مولود آن مي

رفت ژنو جايگزين واتيكان و  ي توصيفگران، مي در دوره«اند  اين كه گفته
اگر كامالً به » تاريخ تمدن دورانت جايگزين دو كتاب عهد عتيق و جديد شود

  .قيقت هم نيستحق نباشد خالي از ح
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ي  ي قلم اين نابغه علم و جريان دانش به زحمت توانست خود را از سيطره
وگرنه، كار علمي براي . بزرگ كه تكليف همه چيز را روشن كرده بود، رها كند

نه پرسشي باقي مانده بود و نه مجهولي، و نه . وه، تمام شده بودژهر دانش پ
  .دورانت نازنين حل كرده بودهمه چيز را . نيازي به تحقيق و انديشه

او در اين عبارت، ابتدا آناتول فرانس را هنرمند و دانشمند بزرگ، كه بار 
بالفاصله با . كند است، معرفي مي» فيلسوف«معني هر دو غير از بار معني 

داند كه براي باز داشتن از  مي» اندرز«عبارت لطيف و صميمانه، نظر علمي او را 
سپس اين اندرز باز دارنده از علم، را به . ز شده استابرا» شناخت زيبايي«

  .ي هنري يا علمي او دهد نه به جنبه ي فلسفي او ربط مي جنبه

، واقعيتي است كه »در فلسفه، مطلق زياد و يقين كم است«گويد  اين كه مي
اما خود او آناتول را هنرمند دانشمند . كنيم در سير تاريخي فلسفه مشاهده مي

در صورت . توان سخنش را يك نظر علمي دانست نه فلسفي د، پس ميدان نيز مي
هاي فلسفي را به گناه فلسفي بودن، بدون  توان همه نظريه فلسفي بودن نيز نمي

 به نظر دورانت فلسفه تنها براي فلسفه خوب است، 1.هر گونه دليل محكوم كرد
فه باشد، نه براي اي هم به نام فلس هاي بشري انديشه الزم است در ميان انديشه

اطالق گرايي كه در حقيقت، جان هر . و نه براي تبيين هستي» شناخت وجود«
انديشه به . هاي رئاليستي، است گرايي و دوري از يقين فلسفه است موجب ايده

ها نزديك  هر ميزان از اطالق گرايي فاصله بگيرد به همان ميزان به واقعيت
اما خود او نسبيت را . ت گرايي استنتيجه اين سخن، تحسين نسبي. شود مي

در حالي كه پايه و اساس بينش و روش او نسبيت . آورد كمتر به زبان و قلم مي
عامل . ليكن به نوعي از آن پرهيز دارد) يعني او عالم است نه فيلسوف(است 

پسندد  او اطالق گرايي فيلسوفان را نمي. اين پرهيز، اطالق گرايي خود اوست
در مورد اصول خود ـ به ) ه در تاريخ تمدنژبه وي(جريان بحثي ليكن خودش در 

                                                 
اند اما فلسفه براي پرورانيدن ذهن و  شان موفق نبوده فالسفه در رسالت«: هاي پيش گفته شد آن چه در برگ.  �

  .با بينش ويل دورانت فرق دارد» انديشه بشري كمك شاياني كرده است
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ـ بيش از هر فيلسوف » انسان حيوان است«و اصل » اصالت شهوت«ه اصل ژوي
هاي اجتماعي  حتي درباره شاهان، پيامبران، پديده. دچار اطالق گرايي است

  .كند مي» ارسال مسلّم«اعصار مختلف، همه جا 

در عين حال با . است نه روش استداللي» فيتوصي«روش ويل دورانت روش 
سحر قلم شيوايش، آراي شخصي خود را بيش از هر روش استداللي، در ذهن 

اند،  ها رسيده هاي او اموري هستند كه همگان به آن كارد، گويي يافته مخاطب مي
  .پذير نيستند و به هيچ وجه خدشه

  اء را دارد و هم دقيقاً هم قطعيت انبي» نتايج«و » مبادي«سبك او در 
آوردهاي توصيفگريِ بوم  در فاصله مبادي و نتايج نيز ره. اطالق گرايي فالسفه را

هاي سبك او،  گيژگي در ميان ويژاين وي. كند نگاري را، ادلّه قطعي فرض مي
  .بس مهم و قابل انديشه و دقت است

است وقتي كه نوبت به لذيذترين » لذات فلسفه«در كتابي كه نامش 
. كند رسد، فلسفه را محكوم كرده به كناري پرتاب مي مي» زيبايي«ع، يعني موضو

ي الزم را از فلسفه  توان بهره اگر فلسفه در اين عرصه ناكارآمد است و يا نمي
زيرا با موضوع كتاب . كرد برد، پس بايد اصل مساله را در اين كتاب مطرح نمي

  .در تناقض است

اي، و  و نيز تحمل زحمات تحقيق كتابخانهاطالعات گسترده و وسعت ديد او، 
هاي عيني از جمله سفرهاي عملي او، زمينه و بستر حركت نبوغ او را در  بررسي

او را در قيافه ناظم . سبكي كه دارد، فراهم كرده و از ديگران ممتاز كرده است
بينيم كه فالسفه را در صف اول و علما را در صف دوم و توصيفگران  دبستان مي

ت شناسي و بوم نگاري را در صف سوم، قرار داده همه اين كودكان را زيس
  .راند ماهرانه به كالس مورد نظر خود، مي
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شود پاي  وقتي كه اين كودكان مؤدب در جاي خود نشستند، ناظم، معلم مي
ايستد توقع دارد همگي با ادب و در سكوت محض به سخنان او گوش  تخته مي

  . آورده است»يقين«زيرا كه او . دهند

است آن افراد كه در محوطه » زيبايي«اما امروز موضوع درس كالس، 
اند، و از پنجره كالس ديده  اند و به دليل نافرماني اجازه ورود نيافته مانده
اي از انبياء  و آن گروه ديگر كه در آن گوشه با فاصله. شوند، انبياء هستند مي
اند و  شان، اذن دخول نيافته ق گراييپلكند، فالسفه هستند كه به دليل اطال مي

  .شود فقط پشت سرشان حرف زده مي

با [اگر «: گويد مي. ظاهراً سرپيچي از اندرز فرانس برايش كمي دشوار است
كنيم با در نظر  باز هم در اين جا اين مساله را دنبال مي] وجود اندرز فرانس

  ». استگرفتن اين نكته است كه در فلسفه مطلق زياد و يقين كم

ه خود به راحتي اما به طور ناپيدا مرتكب تناقض ژدورانت در سبك وي
  :گويد اي از عبارت باال، مي در اين جا نيز با فاصله. شود مي

جاي شگفتي است كه اين مساله براي خود در فلسفه و روان «
هاي  ها و مكان انسان از زمان... شناسي جاي وسيعي باز نكرده است

شد و عمر خود را در جستن  يبايي برانگيخته ميمختلف از نوعي ز
تنها فالسفه جوياي حقيقت زيبايي و راز قدرت . برد آن به كار مي

  ».آن هستند

كه جاي خوشبختي است كه فيلسوفان كمتر در  بايد گفت چرا شگفت؟ بل
پيش » اطالق«كردند روي ريل  اند، زيرا هر چه بيشتر كار مي اين باره كار كرده

ي ژ، در نتيجه، كنار گذاشتن آن و عبور از اندرز امثال آناتول فرانس انررفتند مي
اند و عرصه را براي  چه بهتر كه كمتر كار كرده. طلبيد و رو دروايستي بيشتر مي
وانگهي اگر يك فيلسوف جاي وسيعي براي مساله . اند كار توصيفي باز گذاشته
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، تنها از حقيقت و راز قدرت ترديد در آن جاي وسيع بي. داد زيبايي اختصاص مي
  .كرد كه از نظر دورانت مردود است زيبايي، بحث مي

دهد كه سر  او در اين عبارت، رابطه مردم با زيبايي را در يك طرف قرار مي
دهد كه  زيبايي، است و در مقابل آن، فالسفه را قرار مي» واقعيت«و كارشان با 

اولي را بر دومي . زيبايي، هستند» يقتحق«واقعيت زيبايي را رها كرده و به دنبال 
  .دهد ترجيح مي

بينش «بيند در اين بين آن چه حضور ندارد  اي دقت كند مي اگر خواننده
رفتار مردمي و بينش فلسفي در مد نظر گرفته شده و بينش علمي . است» علمي

گزارش و . گويي چيزي به نام علم وجود ندارد. كامالً كنار گذاشته شده است
كه البته نبوغ قلمي او گزارشات . يف احوال مردمان، همان علم است و بستوص

  .كند آسا جايگزين علم مي توصيفي را به طور معجزه

روان شناسي . ي روان شناسي كامالً درست است اما سخن دورانت درباره
از جانب ديگر همه . چنان كه بايد درباره زيبايي نقش خود را انجام نداده است

اني هر كدام به نوعي با روان شناسي رابطه دارند آن چه موجب شده علوم انس
اي است كه هم  دورانت اين موضوع را درباره زيبايي فراز كند، ظرافت و شگفتي

در خود زيبايي و هم در حس زيبايي خواهي، نهفته است و هر علم و عالم را به 
  .تواضع و اعتراف به عجز، وادار كرده است

روان شناسي نه تنها از توضيح چگونگي :  اما بايد گفتجسارت آميز است
و تك » غريزي بودن«رابطه زيبايي با روان آدمي، ناتوان است، تا زماني كه به 

بعدي بودن جان انسان اصرار دارد، در اكثر مسايل حوزه رسالت خود نيز باز 
  .خواهد ماند كه مانده است

تول فرانس عبور كرد، در بيان دورانت كه با احترام و صميميت از كنار آنا
مساله به روان شناسي مربوط است ولي روان شناسان آن را به «: گويد تندي مي

. كند اي ناتوان شد چنين مي اند و هر علمي كه از حل مساله گردن فالسفه نهاده
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شود و عذر فالسفه در كودني و  از اين رو مهمترين مسايل، مربوط به فلسفه مي
  ».يار ناچيز استكندي خودشان بس

پس مهمترين مسايل، نه در عرصه علوم حل : اكنون پرسش اين است
بنا نيست انسان : چرا؟ شايد در پاسخ گفته شود. ي فلسفه اند و نه در عرصه شده

اي هم پر توقعانه است و هم مطلق  همه چيز را حل كند و بداند، چنين خواسته
  .خواهي

 گونه مسايل، علم جا خالي كند، فوراً اگر در اين. ولي اين پر توقعي نيست
: در ثاني. كند گيرد، كه دورانت همين كار را نيز مي توصيفگري جاي آن را مي

الينحل مانده باشد، بديهي است مسايل درجه دوم و » مسايل مهم«وقتي كه 
مانند و يا دچار انحراف  ها متفرع هستند، همگي يا الينحل مي فروعاتي كه بر آن

آوردهاي منفي علوم انساني، بيش از  بينيم ره ه در نتيجه ميشوند ك مي
همان طور كه پيشتر هم به (و مشكل عصر مدرنيته . شان است آوردهاي مثبت ره

  .همين است) شرح رفت

دورانت پس از سلب صالحيت از فلسفه و روان شناسي، مساله را در اختيار 
د براي شناسايي منشاء دهد تا همان طور كه زمان مدي زيست شناسي قرار مي

به دنبال حيوانات ... خانواده، منشاء جامعه و تاريخ، منشاء حقوق، منشاء اخالق و
ي عقب مانده، رفتيم و غير از توصيفات غير علمي به چيزي  و قبايل بيچاره

نرسيديم و به جاي حل مسايل، مسير فكر، انديشه، علم و تحقيق را به شدت 
ايي و شناسايي حس و درك زيبايي را نيز به همان ناهموار كرديم، چيستي زيب

تا هنگامي كه زيست شناسي كامالً به روان شناسي راه «: گويد مي. بستر بكشانيم
  ».نيابد موضوع زيبا شناسي در جاي شايسته خود نخواهد بود

اما دخالت . درست است زيست شناسي رابطه تنگاتنگي با علوم انساني دارد
ن شناسي تا چه حد بايد باشد؟ آن همه دخالت كه فرويد زيست شناسي، در روا

و پيروانش دارند، به نظر دورانت كافي نيست؟ اگر زيست شناسي گامي هم در 
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شود كه  عرصه روان شناسي پيش رود، روان شناسي تبديل به زيست شناسي مي
واضح است خود او مطابق همين سخنش عمل كرده و دقيقاً يك بحث كامالً 

هر چه در اين فصل . سانه را به حساب روان شناسي گذاشته استزيست شنا
ـ در » رقابت«و » عادت«ي  نگريم غير از دو كلمه سيزدهم لذات فلسفه، مي

شود ـ چيزي از مقوالت روان  موقع رقابت، همسر مرد در نظرش زيباتر مي
كه خواهيم ديد . يابيم سر تا سرش زيست شناسي توصيفي است شناسي نمي

كند و  مين سبك كامالً زيست شناسانه توصيفي نيز نظر او را تأمين نميحتي ه
  .كافي نيست» اصالت شهوت«براي اثبات 

به نظر من، تا هنگامي كه انسان را حيوان بدانيم و پي به واقعيت و ماهيت 
ي زيست شناسي  خاص آن، نبريم و همه مسائل مهم علوم انساني را از دريچه

ها حل خواهند شد و نه علمي  حيواني، بنگريم نه آن) حتي زيست شناسي علمي(
هرگز نخواهيم «: و به قول آناتول فرانس. خواهيم داشت» انسان شناسي«به نام 

  .»دانست كه چرا يك شييء زيباست

اي، نيست در همان  مقصودم برگشت به فيكسيسم و انسان خلق الساعه
ه انسان رابطه نسلي با دهد ك ترانسفورميسم نيز زيست شناسي علمي نشان مي

هاي بدن انسان، هست و چيزي به نام  حيوان ندارد و هنوز آثار گياهي در اندام
آوردهاي ديرين شناسي نيز بر عليه رابطه نسلي،  در انسان و همه ره» بكارت«

خوشبختانه امروز زيست شناسي توصيفي عصر ويل دورانت، دوران خود . است
در ارتباط با » توصيفات زيستي«ه است و ديگر را طي كرده و از اهميت افتاد

در اين عرصه، علم به . شود ناميده نمي» زيست شناسي علمي«علوم انساني، 
از ديدگاه علوم . هاي توصيفي است نه توصيف محض دنبال چون و چراي گزاره

اين پويشي . شود تر مي انساني روز به روز فرق ميان توصيف و علم، مشخص
» اصل«بر روي يك . به آشتي كامل ميان علم و نبوت، برسدرود  است كه مي

جديد مبتني است يعني حضور خرافات و باورهايي كه با مسلمات علمي 
  .شود نه به حساب اديان گذاشته مي» تحريفات«اند، به حساب  مخالف
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هاي نبوتي  هاي اخير آيين توان از اين واقعيت چشم پوشيد كه در دهه نمي
. اند ، جاي گرفته20 و نيمه اول قرن 19 و 18هاي قرن »ايسم«به جاي ) اديان(

ها رخ دهد، نه با چاشني كمونيسم و ليبراليسم  حتي اگر بناست برخورد جامعه
ها در دست  سرنوشت. شود كه با چاشني فالن دين و بهمان دين، عنوان مي بل

) ص(ماركس و ماكس وبر نيست، در دست بودا، كرشنا، موسي، عيسي و محمد
  .است

توان اين واقعيت را انكار كرد كه وارثان ماكس وبر از پوپر و  و نيز نمي
اند، ديگرانِ پرشماري هستند كه در  كسينجر نيز عبور كرده به هانتينگتن رسيده

انديشمندان مسلمان از . اند اطراف ميز عهد جديد و عهد عتيق، جمع شده
ه و به واقعيت گرايي علمي هاي تصوف و اطالق گرايي فلسفه بر آسود خانقاه
) با حذف خرافات و كهانت( علم و وحي روز به روز و بيش از پيش 1.اند رسيده

هاي بوم نگاري و بوم  در اين بين ته مانده جاذبه. شوند تر مي به هم نزديك
بر عكس آن دوراني كه بوم نگاري و توصيفات بوم . رود ها، از ميان مي شناسي

مادر «بر اثر بوم نگاري از فالن قبيله بود كه . شد يشناسي، جان علم تلقي م
به ) هژبه طور وي(اي را به خود جلب كرد و در جامعه سوئد  توجه عده» ساالري

اجرا گذاشته شد كه امروز بزرگ مشكل جانكاه آن جامعه شد، و درس عبرت 
  .براي دست اندركاران علوم انساني روز

وعي شيفتگي از مادر ساالري، دورانت كه در آثارش با آب و تاب و ن
زن «: گويد كند، در همين مبحث زيبايي از كتاب لذات فلسفه مي توصيف مي

ميل «در تحليل علمي، ساالر بودن، با . »ميل دارد بيشتر مطلوب باشد نه طالب
سازگار نيست و تنافي شديدي ميان اين دو » به مطلوب بودن نه طالب بودن
  .ان دورانت، داردهست كه نشان از تناقض در بي

                                                 
برگشت به خويشتن «شيعيان پس از پيروزي در نهضت . اين موضوع درباره مسلمانان سني، صدق دارد.  �
و اين يك (اي با غيب نداشت  گويي دكتر شريعتي كه ميانه. اند ، به برخي از خرافات و كهانت، روي كرده»خويش

  .هاي اول كتاب هنر، از شريعتي ، در اين مسأله غيب گويي كرده است ـ نگاه كنيد برگ)كمبود بزرگي در مكتب او بود
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فرق ميان قلم توانا و قلم نارسا در اين است كه دورانت با سه جمله از كنار 
نامند  گذرد و اگر فالسفه را كودن و كُند مي فيلسوف محبوبش آناتول فرانس مي

. ها نوشتم اما من براي عبور از كنار دورانت عزيز برگ. در سه جمله ديگر است
  .ستايم هاي بس مفيد او را مي اوشكه البته زحمات، نبوغ و ك

  :كند ويل در اين كتاب، زيبايي را در سه محور بررسي مي

ي  و غريزه» اصالت شهوت«اين محور را دقيقاً بر : ـ زيبايي اشخاص1
از آن سخن » ارسال مسلّم«ي  و با شيوه» مطلق«كند و به طور  جنسي مبتني مي

  .ز ريشه در غريزه جنسي داردگويي زيبايي پدر در نظر فرزند ني. گويد مي

. پس عشق مادرِ زيبايي است نه فرزند آن«: گويد مي: ـ زيبايي طبيعت2
عشق تنها مبداء نخستين زيبايي است كه چنان كه گفتيم در اشخاص است نه 

آيند و ظاهراً هيچ گونه  در اشياء؛ اما هزاران چيز هست كه به نظر ما زيبا مي
  .» اين باره چه بايد گفت؟در. اي با عشق ندارند رابطه

يك ادعاي بيشتر فيلسوفانه » عشق مادرِ زيبايي است نه فرزند آن«ي  جمله
اي كه  است تا عالمانه ـ گرچه فالسفه چنين سخن نگفته باشند ـ فيلسوفانه

آليسم متهم كرده و  دورانت آن را به دليل حقيقت جويي افراطي، به نوعي ايده
لم نيز چنين داوري را يك داوري صرفاً مبتني بر ع. راه واقعيت را پيش گرفت
عشق فرزند «كند كه  يابد و به عكس آن، حكم مي توصيفگري شاعرانه، مي
  .»زيبايي است نه مادرِ آن

از نظر دورانت عشق چيست؟ او انگيزش غريزه جنسي و هر گونه رابطه 
. كند در حالي كه غريزه جنسي بدون عشق هم عمل مي. نامد جنسي را عشق مي

عشق فقط در جايي است كه زيبايي وجود داشته باشد و هر جا كه زيبايي نيست 
دستكم بايد . »عشق فرزند زيبايي است نه مادرِ آن«بنابراين . عشق وجود ندارد

دهند و عشق  غريزه جنسي و زيبايي در يك تعاطي دست به همديگر مي: بگويد
جالب است كه روند . ود نه مادرش كه باز عشق فرزند مي. آورند را به وجود مي
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. گيرد گيري نتيجه معكوس مي سخنان خودش، همين است، ليكن هنگام نتيجه
اين رفتار در اكثر قريب به اتفاق استنتاجات او، هست كه نه تنها برازنده بحث 

  .باشد علمي نيست كه برازنده توصيفگري نيز نمي

گويد اما  قعيات ميسخن از وا. است» گير جهت«ويل هرگز درغگو نيست، 
راند كه خودش  دار، واقعيات را مانند يك گلّه آهوان زيبا در جهتي مي جهت

در اين جا نيز كه با . ها دل بسته است خواهد، به نفع اصولي كه سخت به آن مي
زيبايي فرزند غريزه جنسي : گويد مي. كند بن بست روبرو است همان كار را مي

اي  آيند و ظاهراً هيچگونه رابطه ه نظر ما زيبا مياست اما هزاران چيز هست كه ب
  .با عشق ندارند

اند از قبيل زيبايي گل  ها در پيش روي دورانت صف كشيده سيلي از واقعيت
و دشت و جنگل و چشمه و آب و رودخانه و دريا و چمن و كوه و دره و ابر و 

او براي .  دارندي جنسي چه ربطي به غريزه... و... باد و باران و آسمان نيلي و
حقيقت و «زند، دست به دامن  عبور از اين سد سترگ واقعيات، تونل هوايي مي

ي صد در صد واقعي را با اعتباريات  يك مساله. شود در كتب لغت، مي» مجاز
آميزد، بر خالف روح بينش و اصول مكتب خود، سخن  محضه در هم مي

د و در واقع خود بر عليه خود شكن اي خود را در هم مي گويد، جريان انديشه مي
  .گردد عاصي مي

همچنان كه در كتب لغت بسياري از كلمات به جز معاني اصلي «: گويد مي
اي نيز هم داراي موضوع  حقيقي، داراي معاني مجازي ثانوي نيز هستند هر غريزه

ي به دست آوردن غذا يا  غريزه. و مطلوب اصلي است و هم فرعي و ثانوي
. شود گردد و مشتاق هر با ارزش مي ي كلي كسب بدل مي هجفت به يك غريز

ي مبارزه براي به دست آوردن غذا يا جفت، به يك غريزه كل جنگ،  غريزه
همچنين حساسيت به . خواهد يابد كه جنگ را براي جنگ، مي گسترش مي

كه همراه غريزه جنسي است ـ ممكن » حساسيت به مهر«زيبايي ـ جزئي از 
ب و محبوب به اشياء وابسته به او و رفتار و شكل و گفتار است از شخص مطلو
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او و به هر چه از راه تملك و شباهت از اوست، برسد و تمام جهان از لطف و 
  ».اي بگيرد زيبايي او بهره

اين گفتار عين سخن كاهنان معابد هندوئيزم و صوفيان است كه خدا را 
ايت از وجود آن محبوب دانند و چون هر شيئ از اشياء حك محبوب اصلي مي

با اين فرق كه خداي . دارد و به او مربوط هستند، پس همگي زيبا هستند
و مفهوم » كليات«اين ارزش دادن به . دورانت شيرين زبان، غريزه جنسي است

گرايي دورانت سازگار نيست و همه  ، هرگز با واقعيت»كلي«كامالً انتزاعيِ ذهنيِ 
» كلي انديشي«جالب اين كه خود طرفداران . زدري اصول بينش او را در هم مي

كلي در خارج از ذهن وجود ندارد، يعني واقعيت عيني ندارد تا فعاليت : گويند مي
كند كه به قول  درست مي» غريزه كلي«اما دورانت . عيني هم داشته باشد

ها فعال است و اين همه غوغاي زيبا خواهي را به راه  خودش در همه عمر انسان
  .خته استاندا

كه هدف از آن فقط خود جنگ باشد، يك غريزه است » جنگ براي جنگ«
جنگد،  ي غرايز؟ هيچ حيواني براي نفس جنگ نمي و انحراف از همه» بيماري«يا 

ترين حيوان معروف است اما جنگ او براي نفس جنگ  خروس جنگي به جنگي
اي جنگ رفتار جنگ بر. براي از بين بردن يا بيرون راندن رقيب است. نيست

اين گونه جايگزين كردن بيماري به . حيوان هار و انسان به شدت بيمار است
جاي واقعيات طبيعي، و نيز جايگزين كردن كليات انتزاعي ذهني، در جاي 

  .واقعيات عيني، يك روش علمي نيست

وارد » مدرنيته«برخي از دست اندركاران علوم انساني لطمات بزرگي بر 
هاي اساسي  ن گفت اگر اشتباهات اينان نبود كمبودها و كاستيتوا مي. آوردند

رسيد و مدرنيته به احتضار آخرين مراحل  مدرنيته هيچ وقت به اين حد نمي
شد كه امروز با اين دستپاچگي در به در به دنبال پست  خود نزديك نمي

  .مدرنيسم باشيم



 انسان و چيستي زيبايي                                     

 

84

بومي استراليايي هاي صرفاً توصيفي، از قبيل اين كه فالن قبيله  بوم نگاري
ي دور افتاده به طور مادر ساالري  يا ديگري در آن جزيره. پوشيد لباس نمي
» اصل راستين«هاي انحرافي، ناچاري، بيماري، را  كرد و يا ديگر پديده زندگي مي

اين بوم نگاران حتي تحمل زحمت يك قدم در . در انسان شناسي قرار دادند
. ندانستند تا منشاء اين پديده بومي را دريابندرا نيز بر خود جايز » بوم شناسي«

بينيم به محض  مي. توانست لباس بپوشد كه نپوشيد مگر آن قبيله استراليايي مي
اين كه دستش به امكانات رسيد فوراً لباس را به عنوان يك ضرورت به تن 

چيزي محيط زيست همان قبيله را  بوم نگار، شرايط خشك و خست و بي. كرد
دهد اما از درك قهر و جباريت و آثار منفي آن محيط فاقد همه چيز،  توضيح مي

هاي مداومي را در نظر  گويد، اما جنگ از غريزه جنگ سخن مي. ماند باز مي
  .ها در آن محيط به سازگاري بپردازد گيرد كه آن قبيله را مجبور كرده قرن نمي

ي كه حتي فاقد هر اين قبيل استنتاجات از مقدمات صرفاً توصيفيِ بوم نگار
ناشي شده بود؛ » تقليد اشتباه آميز«نيز هست، از يك » بوم شناسي«نوع عنصر 

  .تقليد از داروين

كار داروين يك كار علمي و مربوط به علوم تجربي بود كه نتيجه تجربي داد 
 و قرار شد به دستياري ديگر 1.و انديشه را از زندان تحجر فيكسيسم، رهانيد

سيلي از بوم . داروين قهرمان پر آوازه گشت.  اصالح و كامل شودعلوم پرورانيده
عصر . ي علوم انساني، در بياورند نگاران به راه افتاد كه اداي او را در عرصه

. هاي اساسي كرده آن را به بلوغ زودرس، مبتال كردند مدرنيته را دچار آفت
! ي بومي  يلهترين قب زندگي در عصر مدرن اما بر اساس اصول زندگي بيچاره

  .تناقض جانسوزي كه مدرنيته را از درون فرسوده و پوسانيد! ـ 

در «: گويد  در انتقاد از روش توصيفي در جامعه شناسي ميلوسين گلدمن
هاي توصيفي ناميد، از  ها را شيوه توان آن ها كه مي اكثر موارد هواداران اين شيوه

                                                 
  .ما نه از نسل حيوان، چنان كه خواهد آمدانسان مورد نظر اين رساله نيز انسان تطوري است ا.  1
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نسبت به نظام اجتماعي مورد پيش حتي بدون آن كه كار تحقيق را آغاز كنند، 
  1».نظر، تحجر شديدي دارند

اي غير علمي نيز اين تقليد غير علمي در همه علوم  دست سياستمداران حرفه
گذاشت تا توجه شود كه  كرد فرصتي باقي نمي انساني را به شدت تشويق مي

ر ت هاي انساني و اجتماعي پيچيده علوم انساني غير از علوم تجربي است و پديده
اين موضوع براي سرشناسان علوم . از آن هستند كه با بوم نگاري شناخته شوند

بايد اقرار كردكه بعضي از «: گويد ميرايت ميلز  سي. انساني، روشن است
ها نيازي  آن. اند، ندارند محققان معموالً جوابي براي سئوالي كه خود طرح كرده

جواب . كنند  خود تعيين نميزيرا مسايل را. كنند هم در اين مورد احساس نمي
  2».ها قبالً توسط صاحبان منافع تعيين و تعريف شده است بسياري از مسايل آن

كه  از آغاز رنسانس، علوم انساني نه تنها كمكي به روند مدرنيسم نكرد بل
اگر علوم انساني . يك جريان سترگ ارتجاعي در درون آن به وجود آورد

صنعتي و علوم تجربي را هدايت كند كه توانست رشد  گشت مي منحرف نمي
كنيم كه نه تنها  اينك مشاهده مي. علوم انساني در واقع غير از اين رسالتي ندارد

. كه معكوس عمل كرده است به اين نقش و وظيفه مشخص خود عمل نكرده بل
زيرا اصرار . كنيم اين عنصر ارتجاعي را حتي در ادبيات و هنر نيز مشاهده مي

، مانع از آن شده كه يك »انسان حيوان است«م انديشانه بر اصل موكّد و جز
: گويد  بشنويم ميرايت ميلز سيكه باز از . صحيح داشته باشيم» انسان شناسي«
ي  حقيقت اين است كه بايد به خاطر داشته باشيم كه ما معرفت زيادي درباره«

يدگي و تنوع تواند پيچ دانيم نمي طبيعت بشري نداريم و آن چه را هم كه مي
  3».رفتار انساني را كامالً بيان كند

                                                 
  .155اسالمي، ص شناسي جامعهرجوع كنيد درآمدي بر .  1
  .همان.  �
  .244همان، ص.  3
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رود كه گويي هيچ مشكلي در شناخت انسان  اما ويل دورانت طوري پيش مي
ناميد و به دليل فلسفي بودنش » اندرز«اگر او سخن آناتول فرانس را . نداريم

د ها دانشمن و ده(توانيم آراي علمي افرادي مثل ميلز  كنار گذاشت، ما امروز نمي
را ناديده ) دهند هاي اخير، بر خالف دورانت نظر مي عميق انديشي كه در دهه

  .بگيريم

از لحاظ تقدم و تأخر و از اين ديدگاه كه كدام علم مقدمه : (توان گفت مي
 جامعهزيبا شناسي اولين علم از علوم انساني است و ) كدام علم ديگر است

برند كه ريشه لنگي  ي ميوقتي كه جامعه شناسان پ. ها آخرين آنشناسي 
است، نشان ديگر است بر اين كه لنگي ديگر علوم » انسان شناسي«كارشان در 

  .گردد انساني نيز به خالء بزرگ در انسان شناسي، بر مي

پس از رنسانس با پشت كردن به كليسا، يك شتاب نامعقول براي پر كردن 
 به جاي هر اصل با اين احساس كه هر چه زودتر(هاي كليسا  خالء آموزه

) ي نو بنشانيم ي كليسايي يك آموزه كليسايي يك اصل ديگر و به جاي هر آموزه
در نتيجه، توسعه علوم انساني روي ريل توصيفات غير علمي، پيش . به راه افتاد

  .نه روي ريل علم و دانش. رفت

كند كه در رديف  دورانت زيبايي طبيعت و آفاق را به حدي سخيف مي
توان اين دو را براي  يا دستكم مي. گيرد قرار مي» گ براي جنگجن«بيماري 

زيرا اگر زيبايي طبيعت يك زيبايي اصيل باشد، با اصل . همديگر مثال آورد
  .شود او متناقض مي» ي جنسي اصالت غريزه«

ما هم به همراه او، فلسفه و دين و حتي اصول علمي را كنار بگذاريم به همان 
ه كنيم؛ آيا زيبايي همه چيز از آن جمله طبيعت، به هاي عيني بسند واقعيت

ديد كه  نگريست، مي اگر دورانت منصفانه مي! گردد؟ غريزه جنسي بر مي
هاي افالطون  پذيرش ايده. ترين فيلسوف چنين داوري را نكرده است آليست ايده

  .تر از پذيرش اين ادعاي دورانت است گرا آسان براي خرد واقعيت) مثل(
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رز آناتول فرانس ما را از بحث واقعيت گرايانه در مساله زيبايي باز اگر اند
مثل «به چاه » اطالق انگاري«الزم گرفته از چاله ) كه بايد باز ندارد(ندارد 

بيفتيم و در هر مساله مهم علمي با يك مثال، شبيه تمثيالت » گرايي بودايي
  هندوئيزم، داوري كنيم؟

، ماكياول، پاراتو، اسپنسر، فرويد، بلوهر، هابز امروز، ديگر انسان شناسي هيوم
گرچه خالء بزرگ در . اند در محافل علمي، محترمانه كنار گذاشته شده... و... و

شود مگر واقعيت روح  انسان شناسي به جاي خود باقي است و مساله حل نمي
واقعيتي كه اين همه واقعيات در زيست . دوم با تواضع عالمانه پذيرفته شود

تنها مشكلي كه هست . دهند دي و اجتماعي بشر، آن را به خوبي نشان ميفر
» تطور و تحول جانداران«تبيين چگونگي رابطه اين روح دوم با اصل مسلّم علمي 

  .است كه اين رساله به دنبال همين تبيين، است

و در آن، . هاست زيبايي طبيعت هم اصيل است و هم زيباترين زيبايي
زيرا هيچ غرضي در اين ارتباط . سالم بشري، از زيبايي استترين درك  اساسي

ي خوراك، نه غريزه خود برتريابي، نه  وجود ندارد نه غريزه جنسي، نه غريزه
كه تحسين  بل. و منزّه از هر نوع خودخواهي است... ي قدرت خواهي و غريزه

ترين  نهتوان نام اين درك را صادقا اشياء ديگر و ديگران، است تا جايي كه مي
  .درك انسان ناميد

باالتر از اين؛ يك فرد انسان هر چه نسبت به درك زيبايي طبيعت درك 
هاي رواني، به كنار  تر باشد به همان ميزان از انحراف شخصيتي و بيماري كننده
  .يعني درك زيبايي طبيعت، معيار سالمتي و بينش و روان انسان است. است

 انگيزش جنسي، تحسين كند، او زيبايي اگر مردي زيبايي يك زن را بدون
زيرا . كند كه با انگيزش جنسي آميخته باشد آن زن را بهتر از مردي درك مي

كند كه واقعيت خود  ي نسبيت سقوط مي زيبايي در نگاه جنسي به حدي در دره
مردان سفيد اروپايي روزي كه وارد آفريقاي جنوبي شدند از . دهد را از دست مي
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پس از گذشت مدتي، همان زنان . شدند سياه دچار تهوع ميمشاهده زنان 
هايي كه در كنار برادران و خواهران  شان فرزندان دو رگه آوردند، دو رگه براي

  .سفيدشان، ارزش حيوان دوپا را داشتند، و در نظر پدر چيزي كمي باالتر از آن

 تا حدودي بيان شده و در مبحث ما قبل» نسبيت«اين موضوع در مبحث 
آخر از اين رساله آن جا كه سخن از روح دوم و غريزه، خواهد آمد، خواهيم ديد 

يك فرد . كند كه كامال كور عمل مي كه غريزه نه تنها زيبا شناس نيست بل
وقتي كه سير شد اگر دوباره . خورد گرسنه غذاي لذيذ زيبا را با لذت بيشتر مي

. شود  خوردن آن متنفر ميگردد و دستكم از از آن غذا بخورد دچار تهوع مي
اي با  ماند و هيچ رابطه ي جنسي به محض اقناع، از جنس خواهي باز مي غريزه

  .زيبايي ندارد

ظاهري » غريزه جنسي هيچ ارتباطي با زيبايي ندارد«درست است عبارت 
گذشت و در آينده نيز » نسبيت«در مبحث . سنگين دارد و تعجب انگيز است

ه آن چه در گزينش جنس مخالف در صدد زيبايي بيشتر روشن خواهد شد ك
ي جنسي ما را  همراهي آن عامل ديگر با غريزه. است، چيز ديگر است نه غريزه

ي غرايز همراه است با غريزه خوراك،  آن عامل، با همه. كند دچار اشتباه مي
  ...ي قدرت خواهي و ي خود برتر بيني، غريزه غريزه

سگ كه در اروپا از نوعي رواج هم برخوردار رابطه جنسي با حيوان از جمله 
خيلي گستاخي و روحيه غير علمي الزم است . است دليل ديگر اين موضوع است

در ميان آنان افرادي هستند كه از ديدگاه . ناميده شود» عشق«اي  تا چنين رابطه
روان شناسان غربي افراد سالمي هستند و در اثر برخي داليل و مالحظات، از 

كنند،  اند كه اگر كمبودي احساس مي زيني باز مانده يا خودداري كردههمسر گ
چنين افرادي اگر از ديدگاه يك . در ديگر مزاياي همسر است نه در نياز جنسي

فيلسوف يا دين متهم به نقص رواني يا كاستي اخالقي باشند، از نظر نويسندگاني 
يرا ويل و همراهانش و ز. مانند ويل دورانت چنين اتهامي به آنان وارد نيست

در آثار : توان گفت به جرأت مي. همه توصيفگران اصالتي به اخالق قائل نيستند
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ريمون همان طور كه . ويل يك پاراگراف كه منافي اخالق نباشد، وجود ندارد
گيرد كه  ، نتيجه مي)نه بينش خودش(با استنتاج از مباني توصيفگري آرون 

كه به محور اخالق است و حقوق ترميمي كه حقوق دو نوع است حقوق تنبيهي 
داند تا حقوق  آنگاه جرم اخالقي را جرم نمي. به مال و اقتصاد مربوط است

ماند كه عبارت است  مطابق اين مبنا تنها يك حق اخالقي مي. تنبيهي را بپذيرد
 تنها اخالقي كه بايد رعايت شود و تنها حقوقي كه 1.از احترام به آزادي ديگران

 تدوين شود، اخالق اقتصادي و حقوق مالي است تا افراد به ثروت همديگر بايد
  .تجاوز نكنند

  :ـ زيبايي هنر3

كند زيبايي هنر را نيز به غريزه  دورانت در اين محور سوم نيز سعي مي
در خالل سخنانش، زيباييِ مفاهيمي از . باز گرداند» اصالت شهوت«جنسي و 

اگر از . دهد م به همان مرجع جنسي ارجاع ميقبيل عدالت، امنيت و ايثار را ه
و (عامل : آيد اين نظريه او با مسامحه عبور نكنيم، اين پرسش به ذهن مي

توان گفت غريزه هم  كند، چيست؟ نمي كه عدالت را تهديد و مختل مي) عواملي
اگر منشاء عدالت خواهي غريزه است پس . عدالت خواه است و هم عدالت ستيز

توانيم همه كساني كه از خط عدالت خارج  شكني، چيست؟ نميمنشاء عدالت 
شوند را بيمار يا دچار نقص شخصيتي بدانيم، خودمان نيز هرازگاهي از  مي

توان نام آن را صرفاً اشتباه موردي  مانيم به حدي كه نمي رعايت عدالت باز مي
و را از دارد و ا كه آن چيزي كه انسان را از رعايت عدالت باز مي بل. گذاشت

غريزه خود خواه است و هميشه به . كند، غريزه است تشخيص عدالت ناتوان مي
حتي . خواه است روح دوم است كند و آن چه عدالت كار مي» حق به جانب«طور 

  .اگر به قول ريمون آرون، تنها به عدالت ترميمي معتقد باشيم كه در باال گذشت

                                                 
  .354 ـ 350، ص شناسيجامعهمراحل اساسي انديشه در .  �
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 است كه با صداي بلند اعالم اين مساله خيلي مهم است و از جمله مسائلي
اي و اساسي است  اشكال بزرگي كه در انسان شناسي داريم خيلي ريشه: كند مي

هاي اساسي ديگر روبرو  كنيم با نارسايي كه به هر جاي علوم انساني نگاه مي
روح دوم، كه در : كليد طاليي اين همه معماها تنها يك كليد است. شويم مي

  .انسان شناسي گم شده است

ي ايثارگر را ناشي از  ممكن است در يك نگاه غير منصفانه، انيگزه: ايثار
بينيم  با اين كه خيلي از افراد را مي. خواهد قهرمان باشد خودخواهي بدانيم كه مي

اندازند تا فرد ديگر را از خطري نجات دهند و  كه خودشان را به خطر مي
ايثارگر هيچ انگيزه خود خواهانه توانيم بشماريم كه فرد  دستكم موارد زيادي مي

روي . اين تنها يك روي سكه است. نداشته است و صرفاً فداكاري كرده است
امروز در عرصه علوم انساني چيزي به نام : ديگر سكه ايثار، گوياتر است

عمل كننده در تحوالت » واقعيت«از نو برگشته و به عنوان يك » كاريزما«
و يكي از معيارهاي اساسي و تعيين كننده در فردي و اجتماعي، شناخته شده 

  .باشد هاي علمي امور انساني، مي بررسي

مردم هر فرد بزدل و كوتاه فكر را به عنوان . ايثار عنصر اصلي كاريزما است
ي كاريزما كسي است كه مردم از همه  دارنده. گزينند فرد داراي كاريزما بر نمي

كه هيچ عنصر (گذرند و ايثار ناب   چيز ميغرايز خود گذشته و با اشاره او از هر
منشاء اين نوع كاريزما، . گذارند را به نمايش مي) خودخواهانه در آن نيست

كند و پذيرش چنين  زيرا غريزه بر عليه غريزه كار نمي. تواند غريزه باشد نمي
  .تناقضي يا بينش علمي سازگار نيست

اش،   را در هر دو روي سكهاز ديدگاه اصالت غريزه توصيفگري بايد كاريزما
انحراف «يك ) ي مجذوبان او ي كاريزما و هم درباره يعني هم درباره دارنده(

جنگ «و آن را نيز با . بدانيم كه هر دو طرف آن دچار بيماري هستند» واقعي
  .ترديد يك انحراف و بيماري است، همسنگ بدانيم كه بي» براي جنگ
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، جريان علوم انساني را از اين قبيل خوشبختانه امروز شعور علمي عالمان
، »غريزه بر عليه غريزه«و » واقعيت گرايي بر عليه واقعيت گرايي«تناقضاتِ 

گرچه . ها، هنوز كليد گم شده همچنان گم است ليكن با همه اين. رهانيده است
  .آوري، رخ داده است ها در حد شعف ها و نگرش اصالحات در بينش

  :ويل دورانت و داروين

معتقد » انسان حيوان است«كه سخت به ) مانند ديگر توصيفگران(رانت دو
به نظر او تنها فرقي كه ميان . داند است، حيوان را نيز داراي درك زيبايي، مي

حيوان و انسان در زيباخواهي و زيبا شناسي هست، توسعه و عدم توسعه آن 
. ر زيست شناسيالبته اين بينش دقيقاً مطابق داروينيسم اوليه، است د. است

ي اطالق انگارانه است كه علوم انساني را دچار  ليكن همين تطبيق توصيفگرانه
كم نبودند كساني كه با تقليد از سفر زيست . مشكالت اساسي كرده است

ها شدند و  شناسانه داروين، به دنبال زيبا خواهي حيوان راهيِ جزاير و جنگل
ند كه كارشان از جهت همت قابل هايي از عمرشان را صرف اين مهم كرد بخش

آورد اين سفرهاي توصيفي براي خودشان ناچيز و براي  تمجيد است، اما ره
بعضي از مرغان النه خود «: ديگران هيچ بود، پيش از آن خود داروين گفته بود

هاي لباس و  هاي رنگين قشنگ و سنگ ريزه و پرها و تكه ها و صدف را با برگ
هاي  سفرها و كوشش» .آرايند آورند، مي ان به دست مينوارهايي از مساكن انس
كه در طول بيش از يك قرن و نيم، چيزي بيش از  ها بل ديگران در طول دهه

  .اي كه خود او آورده بود، به همراه نداشت نمونه

مرغ آالچيق ـ نوعي مرغ «: گويد دورانت همراه با سخن باالتر از داروين، مي
ها  سازد و آن را با شاخه د النه مخصوصي مياستراليايي ـ براي جفت خو

هاي  ترين جويبار ريگ كند، از نزديك پوشاند و كف آن را با علف فرش مي مي
گويد با  بولشه مي... چيند كند و هنرمندانه در هر طرفي مي سفيد را جمع مي

توانيد قانع شويد كه در مغز كوچك اين مرغ ذوق  نگاهي به اين عروسي مي
  .» و لذت مستقيمي از چيزهاي زيبا وجود داردزيبا پسندي
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در اين عبارت، اغوا كننده است، هيچ » عروسي«و » براي جفت خود«دو لفظ 
دليلي وجود ندارد كه انگيزه كار آن مرغ جلب توجه جفتش يا به خاطر مراسم 

ديدند كه زاغ و كالغ و برخي مرغان  ها پيش مي مردم از قرن. عروسي باشد
. كنند دزدند و پنهان مي درخشنده و نقره آالت و جواهر را ميديگر چيزهاي 

ها براي درك زيبايي يا رفتاري است در پاسخ به حس  كسي نگفته اين كار آن
زيبا خواهي خودشان، همان طور كه خود ويل دورانت اين موضوع را طرح كرده 

؟ يا اين كار ـ زاغ و كالغ ـ براي چيست؟ براي خودنمايي است«: گويد و مي
  ».بگويد] پاسخي[تواند  كنجكاوي؟ يا براي لذت از زيبايي؟ هيچ كس نمي

ي  ي مرغ آالچيق هم كامالً مطرح است كه به جمله ها درباره همين پرسش
خواهد ميان اين دو فرق  مان مي دل. شود ختم مي» تواند بگويد كسي نمي«

و » اي جفتشبر«، »آرايش«شويم كه از الفاظي مانند  بگذاريم و تحريك مي
  .استفاده كنيم» عروسي«

معروف » اي بلبل كيسه«هايي از ايران به  مرغ كوچكي هست كه در بخش
تر از آن مرغي نيست، به قدري ظريف است  ظاهراً در اين منطقه، كوچك. است

ميرد كه مرغ دوستان از زنداني  كه با مختصر برخوردي به اطراف قفس مي
هاي ريز و ظريفي دارد كه اگر  تخم. اند كردن آن در قفس صرف نظر كرده

النه خود را از . شكنند ترين تكاني خورده و با همديگر برخورد كنند، مي كوچك
. بافد رسد، مي اي كه از شكوفه برخي گياهان به هم مي پنبه يا اشياء پنبه گونه

شكل النه شبيه قوري كوچك يا . برد تارهايي از مو و پشم نيز در آن به كار مي
اين لوله درب .  سانتيمتر است5/2ي آن از درون  البدان، است كه قطر لولهگ

 5/4ي آن  خروجي النه و درب قوري درب ورودي آن است كه قطر دهانه
ورود از درب و . شود  سانتيمتر مي5/7قطر فضاي درون النه . باشد سانتيمتر مي

 همديگر آسيب ها تكان نخورند و به خروج از لوله به خاطر اين است كه تخم
آويزد تا اگر در  النه را از شاخه جوان، نرم و انعطاف پذير درخت مي. نرسانند

النه با طنابكي به . هاي ظريف و ريز نرسد اي به تخم اثر باد تكان خورد، لطمه
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شاخه آويزان است طول اين طناب بسته به ميزان انعطاف پذيري شاخه است 
 است معموالً از سه سانت تا پانزده سانت، تر، طول طناب كمتر هر چه شاخه نرم

  .شود مي

اي كه  هايي را كه در ساختمان اين النه و شاخه اكنون اگر بخواهيم ضرورت
ها با بدن خود  به آن آويزان است و موقعيت طناب وصل كننده و برآيند آن

ها و باد و باران و حتي نوع درخت، را با محاسبات دقيق رياضي و  مرغ و تخم
اري و نيز با توجه به وزن مخصوص اجسام، نوع الياف كه به كار رفته، معم

بررسي كنيم، با يك معماري شگفت و ... و... چرايي درب خروجي و ورودي، و
هاي طبيعي، فيزيكي و رياضي آن بس  شويم كه همه فرمول هنرمندانه روبرو مي

ك كتاب را به خود تواند محتواي ي دقيق و استوار و همراه با زيبايي است كه مي
  .اختصاص دهد

اي در سر  توانيم با مشاهده النه مذكور حكم كنيم كه بلبل كيسه آيا مي
هاي علمي طبيعي، رياضي، فيزيك،  هاي آكاداميك ما حاضر شده و دوره كالس

ها دانشمند شده همه را ذره به  معماري و هنر، را طي كرده و در هر كدام از آن
انعطاف در «ه رابطه برخورد اشياء با همديگر و نيز اصل ژذره ياد گرفته به وي

  و محاسبات دقيق آن را آموخته است ـ؟» ي مكانيكي بادژقبال انر

اين مسايل براي مغز بزرگ و پيشرفته و متكامل بشر با صدها زحمت و 
چگونه يك مرغي كه هيكلش از . شود تحملِ مراحل تعليم و تعلّم حاصل مي

اي از مغز انسان  پر او در گوشه كند و مجموع پيكر بي عبور مي سانتي 5/2دهانه 
اي دانشمند  اگر بلبل كيسه. تواند به اين همه معلومات برسد گيرد، مي جاي مي

  .وگرنه، نه. است» زيبايي شناس«و » زيباخواه«است مرغ آالچيق هم 

 شبه اگر بخواهيم رفتارهاي. ي رفتار حيوانات، زياد است مجهوالت ما درباره
بناميم ناچاريم رفتارهاي شبه » زيباخواهي با درك زيبايي«ها را  زيباخواهي آن

در اين . بدانيم» درك محاسباتي«علمي آنان را نيز علم و دانش و مبتني بر 
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ترين موجود،  ترين و نادان شود و انسان عقب مانده صورت، مساله وارونه مي
شود آن هم نه همه  اي نزديك مي شود كه تازه دارد به معلومات بلبل كيسه مي

شان، آن هم نه همه دانش آموختگان،  كه تنها افراد دانش آموخته بل. ها انسان
  .تنها برخي از آنان

از قوه به فعل ) در اثر تجارب(كودكِ انسان، تا زماني كه ادراكات او 
كند زغال قرمز شده  نرسيده، دست به سوي هر چيز درخشان و رنگين دراز مي

چه شده است جوجه مرغ آالچيق يا بلبل . برد اغ را به سوي دهان خود ميو د
تر و  اي در دو ماهگي همه معلومات مادر را دارد اما انسان كه متكامل كيسه

  جنبد؟ اين قدر دير مي) يعني فهم و درك(جاندار برتر است در اين امر برتر 

هاي  غريزه. تترين موجود اس انسان به عنوان يك موجود غريزي، ناتوان
تر است، اسب و سگ زلزله را پيش  هاي انسان قوي حيوان از هر جهت از غريزه

ها  شنود كه انسان از دريافت آن سگ صداهايي را مي. كنند از وقوع، احساس مي
هاي زيادي   آسياي جنوب شرقي، انسان1384در تسونامي سال . عاجز است

  .دند جان سالم به در بردنداي كه كرده بو بيني مردند، حيوانات با پيش

گويند  شماري در اين جهان هستي با بيان روشن به ما مي حقايق و واقعيات بي
درست . »تر تكامل يافته«يا » برتر«حتي با پسوند » انسان حيوان نيست«كه 

تر و  ها از حيوان، ضعيف ي غرايز حيوان را دارد اما در همه آن است انسان همه
  1.تر است عقب مانده

پس آن چه انسان را برتر كرده، غريزه يا كمال غريزه يا تكامل آن 
ناميم و گاهي نيز كليد  كه فعالً آن را روح دوم مينيست، بل چيز ديگر است 

  .»انسان شناسي«طاليي گم شده در 

                                                 
ردد كه گ اين كه غريزه جنسي در حيوان، موسمي است و در انسان بدون موسم است، باز به روح دوم بر مي.  �

  .است و شرحش خواهد آمد» دگر دوست«
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ولي . كنم، باعث تعجب گردد كه من تكرار مي» روح دوم«شايد عنوان 
» غريزه گروهي«عتقد هستند و آن را اي نيز به چيز دوم م وعدهگمبلوويچ 

تر شود و شامل  مساله بايد پخته. دانند نامند و خاستگاه و منشاء جامعه مي مي
  .ي تمايزات انسان از حيوان، از جمله زيبا خواهي، شود همه

شان و  در اين بين، شگفت از انديشمندان مسلمان است، با اين كه قرآن
كنند و هر دو نفس  ارند، به آن توجه نميشان، به هر دو روح، تصريح د حديث

دانند و با توصيفات اخالقي و نيز  اماره و لوامه را، درجات يك روح واحد مي
برگرفته از ارسطوئيزم و هندوئيزم، در تزكيه و تربيت آن روح واحد به شرح و 

  .پردازند بيان مي

كالغ و امثال يابد كه عالقه  ويل، باهوش و نبوغ سرشار كه دارد فوراً در مي
ها را  برد و آن زيرا مي. آن به اشياء درخشنده، هيچ ربطي به نياز جنسي ندارد

زيبا خواهي ) مثالً(و اين . گيرد كند و در تشريفات جنسي به كار نمي پنهان مي
ها  گرايي ي زيبايي كه به نظر دورانت منشاء همه» اصالت غريزه جنسي«كالغ با 

اين گونه عشق به اشياء زيباي «: گويد  برگشته و ميلذا فوراً. است، تناقض دارد
و اين ارج گذاري به زيبايي در مقايسه با . جان، در ميان حيوانات نادر است بي

جويي در خودآرايي و خودنمايي ظاهر  اضطراب محسوسي كه نر به هنگام جفت
  .»سازد، ناچيز و فرعي است مي

ين كار كالغ نه به دليل عالقه ا: گويد تواند بگويد و مي يك زيست شناس مي
شان  زيرا با درخشش. داند ها را مزاحم خود مي كه آن به اشياء درخشان است بل

تشخيص او را در شناسايي مواد خوردني و نيز در پرهيز از خطرها، مختل 
كند تا از  ي محيط جمع كرده در محلي پنهان مي ها را از صحنه آن. كنند مي

ها  اي به آن رگز ديده نشد پس از پنهان كردن، عالقهه. شان برآسايد مزاحمت
بنابراين رابطه كالغ . داند شان را نيز به خوبي مي نشان دهد، در حالي كه جاي

» اصل«نيست يك » فرعي«و . است» چيز«نيست، » ناچيز«با اشياء درخشنده، 
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ي  خواهد بگويد اين عالقه كالغ فرع بر غريزه ه ميژدورانت با زيركي وي. است
  .جنسي اوست

ست خروس در پيش ماكيان، ژست بوقلمون نر در پيش بوقلمون ماده، و ژ
ي قدرت طلبي، سخت  يك رفتار غريزي است اما نسبت دادن آن به غريزه

در صورت پذيرش نظر دورانت، باز . »درك زيبايي«مشكل است تا چه رسد به 
زن مايل «: گويد ن ميي انسا او درباره. قضيه از جهت ديگر بر عليه بينش اوست

و براي همين است كه زن به آرايش خود بيشتر » است مطلوب باشد نه طالب
گيرد،  اما اين خودآرايي در حيوان بر عكس است نر آرايش مي. دهد اهميت مي

  .كند ماده هيچ كاري در اين باره نمي

وجه براي بوقلمون نر و خروس، چگونگي ماده، زيبايي و نا زيبايي آن، به هيچ 
كنند بدون  مطرح نيست با هر بوقلمون ماده و با هر ماكيان جفت گيري مي

و همين طور است همه . ها و همچنين است رفتار ماده. كوچكترين رفتار گزينشي
  1.حيوانات

گفته شد مجهوالت ما زياد است؛ در شناخت مسايل فيزيكي مسايل حل 
 جانداران ريز، سپس نشده زيادي داريم تا چه رسد به عالم گياهان، سپس

جانداران بزرگ و سپس به انسان، بايد به هر گام كوچك و بزرگ كه براي 
حتي توصيفگري نيز در اين . شود، ارج نهيم كشف اين مجهوالت برداشته مي

اي كه مقدمه كار علمي باشد نه  اما توصيفگري. مسير الزم و ضروري است
ي عالوه بر اين كه جايگزين علم متأسفانه توصيفگري، زمان. جايگزين كار علمي
نيز تبديل شده بود، هر كس زودتر برسد » مسابقه دو ماراتون«شده بود، به يك 

و توصيفي را از جزاير دور افتاده با خود بياورد، دانشمند است كه توانسته 
  .اي از خالء به جاي مانده از تعطيلي كليسا، را مثالً پر كند گوشه

                                                 
همان طور كه در جايي از (ليكن . كند كه هيكلش قوي باشد نري را انتخاب مي. كند گربه ماده، گزينش مي.  �

مربوط است » انتخاب اصلح طبيعي«آن به . گزينش با معيار هيكل، با گزينش با معيار زيبايي فرق دارد) اين رساله آمده
  .ه انسان استژاست كه وي» انتخاب زيبا«و اين بر اساس . موجودات هستكه در همه 
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: گويد اروين درباره مرغ، كه در باال گذشت، ميدورانت پس از نقل سخن د
توانيم حكم كنيم لذت بردن از زيبايي در  تا آن جا كه مي: گويد داروين مي«

براي «: افزايد سپس دورانت مي. »حيوانات، محدود است به جلب جنس مخالف
  ».ما مفيدتر از اين جمله ساده، نيست

زيباخواهي و زيباگرايي انسان را از اين بيان داروين كامالً پيدا است كه او 
جلب «تنها زيبا گرايي حيوان را در جهت . داند چيزي فراتر از مسايل جنسي، مي

اما دورانت عكس اين را از سخن او بهره برداري كرده . داند مي» جنس مخالف
كند؛ انسان نيز  مورد نظر خود، معني مي» ي جنسي اصالت غريزه«و به نفع 

ه به حكم داروين زيباگرايي حيوان به امور جنسي منحصر حيوان است اكنون ك
يعني او تنها به آن جنبه سخن . است، پس بايد زيباخواهي انسان نيز چنين باشد

ي ديگر آن را  كند كه با تز و بينش خودش همسو است و جنبه داروين توجه مي
  .گذارد كنار مي

برانه به داروين كه يك اوالً اين برخورد مريد ـ مرادي، و اعطاي سيماي پيام
فرد علمي بود، و تكيه مريدانه به گفته او با سبك خود دورانت، به شدت 

هاي كليسا و  ناسازگار است و اگر بنا بود چنين سبكي داشته باشيم، از آموزه
سخن داروين حجت جاذم نيست به . داشتيم انسان خلق الساعه، دست بر نمي

سط دانشمندان، حك و اصالح شده و آورد علمي او بعدها تو طوري كه ره
شود و تنها آن چه از او پذيرفته شده و ارجمند نيز هست اصل ابتكاري  مي
  .است نه همه توضيحاتي كه او در اطراف اين اصل داده بود» تطور«

هاي داروين، رعايت اصول علمي بود كه او به آن اهميت  از خوبي: در ثاني
روان توصيفگر او  اما پي. دانست درت خدا مياو تطور را آيه بزرگ ق. داد مي

» جامعه مبتني بر تنازع بقاءِ«فرويد و » عقده اديپ«جريان به . دچار افراط شدند
غريزه «اسپنسر و نيز نظام اقتصادي مورد نظر او كه بر تنازع بقا مبتني است، و 

  .انجاميد... بلوهر، و» جنسي
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حدود اميد بخشي فروكش كرد و خوشبختانه مسابقه دوماراتوني توصيفي، تا 
ي  نظريههانري برگسن منعطف شد، » دوگانگي در درون انسان«نظرها به نوعي 

ي فردي و  غريزه«نظريه كمبلوويچ را مطرح كرد، » منِ فردي و منِ اجتماعي«
و علم از سلطه توصيفگري برآسود ... را عنوان كرد و ديگري» ي گروهي غريزه

در ثاني جايگاه . است» من دوم«، اوالً شناسايي اين اكنون آن چه بايد حل شود
افرادي مثل برگسن و . اين من دوم در ارتباط با اصل تطور چگونه و كجاست

ي جاذمانه در  ي انديشه بينند اما در اثر سلطه كمبلوويچ، اين دوگانگي را مي
ه مانند ك مسايل مربوط به فروعات اصل تطور، از تبيين اين من دوم باز مي

  .نامد كمبلوويچ باز آن را غريزه مي

ها و  مردان كليسا كه در اثر نفوذ افسانه. داروين اصل تطور را اعالم كرد
ي همه موجودات به فيكسيسم و  كه درباره ي انسان بل تحريفات، نه تنها درباره

ليكن چون . خلق الساعه، معتقد بودند، از شنيدن آن به شدت متأسف شدند
ين با روح حقيقت و اصول واقعيت مطابقت داشت در محافل علمي آورد دارو ره

كرد  اما اصل تطور و رابطه نسل انسان و حيوان لزوماً ايجاب مي. پذيرفته شد
همه ابعاد فكري و زيستي بشر بر همان اساس تحليل شود؛ ماهيت و شناخت 

ق، پشيماني، زيباخواهي، خانواده، جامعه، تاريخ، اخال: هايي از قبيل منشاء پديده
و دو چيز ديگر كه من بر (خود نكوهيدن و درگيري انسان با خويشتن خويش، 

كه چنين . خنده و گريه، از ديدگاه حيوان شناسي بررسي شوند:) افزايم ها مي آن
  .اي نرسيده است بررسي به نتيجه

مالزمه و «امروز كه عصر توصيفگري به سر آمده، جريان علمي از روي اين 
علم به روي كليسا تبسم و دوستانه نگاه . كند با مسامحه عبور مي» ايجاب

زيرا با . اما مردان كليسا در پاسخ به اين نگاه دوستانه، مردد هستند. كند مي
ها، اصل تطور سر جاي خود  ها، تجديد نظرها و تعديل ها ترميم ي اصالح همه

نند كوهي در اصل تطور ما. تر هم شده است تر و مسلّم كه علمي هست بل
شان را دراز  ي ميان اهل علم و اهل كليسا، قرار دارد، هر چه علما دست فاصله
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رسد، دست  شان به جايي نمي كنند تا دست كليسائيان را بفشارند دست مي
هنوز هم كليسا اصل تطور را . تر است مردان كليسا به دليل همان ترديد، كوتاه

  .كند به سختي تحمل مي

در اين طرف كوه با مشكالت علمي مذكور، درگير هستند، اگر اهل دانش 
و . مردان كليسا در آن طرف، مشكل شرافت و كرامت انسان را نيز دارند

اين در . توانند شرف آفرينش از گِل را بر آفرينش از حيوان، ترجيح ندهند نمي
زيرا . تر از گِل است حالي است كه مطابق همه اديان، حيوان برتر و اشرف

تر از گل  حتي گياه نيز اشرف. ود جاندار است و حتي داراي حقوق هم هستموج
  .است و به نوبه خود داراي حقوق مقدس، است

اي از حيوان  تر است، انسان را شاخه با اين كه معتقدم حيوان از گياه اشرف
اتفاقاً نظريه پيشنهادي من عالوه بر . دانم دانم، بل تطور يافته از گياه مي نمي
زيرا مطابق اين نظريه . ي كافي علمي، براي كليسائيان نيز بسي دلپذير است هادلّ

هاي منقرض شده  اند حتي انواع بشر همه جانداران از يك ريشه اصلي تطور يافته
هاي متعدد در يك دوره  تنها انسان كنوني در اثر موتاسيون و جهش. پيشين

غريبي نيست و مخالفتي نيز با و اين سخن . طوالني، از گياه به وجود آمده است
زيرا بنابر اصل تطور، جنبدگان اوليه نيز از گياه به وجود . اصل تطور ندارد

دم و  ي جنبندگان اوليه هر چه هست در مورد آ بينش علمي ما درباره. اند آمده
ام و  داده» تبيين جهان و انسان«حوا نيز همين است كه شرح الزم را در كتاب 

  .كنم كرار نميدر اين جا ت

ي چيستي و چگونگي حيات حيواني  مان درباره و همچنين سخن و بينش علمي
روح غريزه و روح (ي هر دو روح  كه به حيوان داده شده، هر چه هست، درباره

پس در اين بين با هيچ مشكل علمي . كه به آدم داده شده، نيز همان است) دوم
  .ديگر روبرو نيستيم
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هاي ديني را  وضعيت امروزيش، بخش عمده آموزهجالب اين كه علم در 
بينيم كه  ها و تحريفات نفوذي، صرف نظر شود، مي كند، اگر از افسانه تأييد مي

رويكرد . را براي ما گوشزد كنند» رخ داد استثنايي«اند همين  اديان سعي كرده
نيست و ) مشي و مشيانه، در ميترائيزم: يا(شان خلقت آدم و حوا  بحث
گي اين خلقت را ژخواهند وي اهند داستان خلقت آن دو را شرح دهند، ميخو نمي

  .آن هم يك توضيح كامالً علمي. توضيح دهند

ظاهراً اصل فيكسيسم، از يونان باستان به اديان، نفوذ كرده و سپس جايگاه 
با اين كه روش من در اين باره يك روش علمي . محكمي براي خود يافته است

بينيم از يك طرف علم به اين رسيده است كه در   كه ميطرف است، وقتي بي
كند كه انسان   و از جانب ديگر قرآن تصريح مي1پيكر انسان آثار گياهي هست

 و از جانب سوم متون ميترائيزم و 2.را به صورت گياهي از زمين رويانيديم
ب  و از جان3اند گويد كه مشي و مشيانه از گياه ريواس، پديد آمده زردشتي مي

كنم با  گمان مي. چهارم، متون مسيحي و يهودي نيز خالي از اين اشارات نيست
نظريه پيشنهادي من، آن كوه از ميان برداشته شودو دست علماي علوم انساني 
به دست ارباب اديان برسد، نهضت جديد دين گرايي كه روي به جانب عرفان 

 توسعه يافته، برگردد به دار و سرخپوستي و هندوئيزم دارد، به سمت اديان ريشه
  .شرط حذف خرافات

عالوه . با انبوهي از مشكالت علمي روبرو است) ي انسان درباره(اصل تطور 
بر مشكالت در علوم انساني كه هر كدام منشاء مشكالت ديگر شده و عرصه 

در قلمرو علوم تجربي نيز با مشكالت . در هم و برهم، به وجود آمده است
  :جه است از قبيلمتعدد اساسي، موا

                                                 
  .ترجمه احمد آرام» اثبات وجود خدا«از آن جمله رجوع كنيد .  �
  .13ي  ي نوح، آيه سوره.  2
علم آثاري از نوعي . شود غير از آن گياه كوهستاني است كه امروز ريواس، ناميده مي» ريواس«ظاهراً مراد از .  3

  .قرآن نيز سخن از محيط باتالقي، دارد. يابد ه جلبكي در انسان ميگيا



 ويل دورانت و زيبايي

 

101

  .بر خالف همه حيوانات. ـ وجود آثار گياهي در بدن انسان1

رابطه نسلي انسان و حيوان، مطابق اصل تطور، الزم گرفته كه : ـ بكارت2
همان طور كه در . ها سال پيش در وجود انسان، از بين رفته باشد بكارت ميليون

  .انواع حيوان از بين رفته است

. هاي ربط دهنده بشر كنوني به حيوان فقدان حلقه: اسيـ از نظر ديرين شن3
و مسايل ديگر كه در آن كتاب، . آورد ها سال در مي خالئي كه سر از ميليون

  .ام توضيح داده

اي با انكار اصل ترانسفورميسم  عدم رابطه نسلي انسان با حيوان هيچ مالزمه
انسفورميسم نيز و اصول تر. ندارد كه يك واقعيت علمي و حقيقت عقلي، است

گويد كه در روي زمين، كوشش و جوشش نيروي  جازمانه و اطالق انگارانه، نمي
هستي، فقط دوبار رخ داده و شگفت به وجود آورده؛ يكي گياه با روح نباتي و 

اين . و هرگز حادثه سومي رخ نداده است. دومي حيوان با دو روح نباتي و حيواني
 جزم گرايي و اطالق انگاري غير علمي را بر انديشي و ما هستيم كه چنين دگم

  .اي كنيم بدون هيچ دليل علمي تطور و ترانسفورميسم تحميل مي

  :ويل و شبكه تحريم جنسي

دورانت بيش از همگان دچار جزم و اطالق شده : توان ناديده گرفت كه نمي
هاي  ي زيبا خواهي برگشت همه«و » انسان حيوان است«او بر اين كه . است

پيشتر گفتيم كه دورانت . سخت دل بسته است» ي جنسي است سان به غريزهان
در مثال كالغ و عالقه . كند است و روش منصفانه را فراموش مي» گير جهت«

گيرد؛ از طرفي چون مثال  آن پرنده به اشياء درخشان، روش رندانه در پيش مي
حيوان نشان دهد، مذكور برايش الزم است تا ردپاي زيبايي خواهي انسان را در 

و از طرف ديگر چون همين رفتار كالغ بر . دهد به شدت به آن اهميت مي
» نادر«نامد لفظ  مي» نادر«خالف اصل اصالت غريزه مورد نظر اوست، آن را 
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است در حالي كه در طرف مقابل غير از » شايع«دهد كه مقابل آن  نشان مي
  .مرغ آالچيق، چيز ديگري وجود ندارد

ي توصيفگران، همان نادرهاست؛  هاي ديگر نيز مستمسك او و همه در زمينه
پوشيده، آن ديگري  فالن قبيله فاقد امكانات در بخش كوير استراليا لباس نمي

  ...تر است در فالن جاي ديگر، يا در نقطه ديگر، مادر ساالر است و كه وحشي

ر مسير ها و انداختن جريان بحث د تكيه به ارزش» وحشي«مرادم از لفظ 
يك مصادره به مطلوب، يا بگوييم يك دور باطل در اين جاي . ارزشي، نيست
خواهيم با  تك بعدي بودن و غريزي محض بودن انسان را مي. بحث هست

آنگاه رفتار غير متمدنانه آنان را نيز . تمسك به قبيله غير متمدن، مستدل كنيم
وم نيست كدام يك، دليل شان، اثبات كنيم، معل خواهيم با غريزي محض بودن مي

ابتدا يا بايد غريزي بودن انسان را با داليل ديگر اثبات كنيم . ديگري هستند
يا بايد با داليل ديگر اثبات كنيم كه انسان . سپس آن قبيله را شاهد بياوريم

اصيل و طبيعي همان قبيله است، سپس غريزي محض بودن انسان را با شاهد 
  .نيمها اثبات ك آوردن رفتار آن

: گفت هاي مالزي به دنبال اين مسايل بودم، راهنما مي در سفري كه در جنگل
آييم برخي  شوند ما مي پوشانند، وقتي كه خبردار مي تنها عقب و جلوشان را مي

شان را نيز  كنند سينه و شكم شوند و برخي كه پوشش پيدا مي شان پنهان مي زنان
  .هستند» اورنگ اصلي«پوشانند، اينها  بيني مي اين طور كه مي

  معني اين جمله چيست؟: گفتم

ناميم، يك لفظ مركب است اورنگ مااليي  ها را با اين عنوان مي ما اين: گفت
است يعني انسان، و اصلي همان اصلي عربي است ما مسلمان هستيم الفاظ عربي 

  .بريم زياد به كار مي

في، به شما ياد را گردشگران توصي» انسان اصلي«البد اين عنوان : گفتم
كه شما راهنمايان ) با معذرت خواهي و پوزش برايش گوشزد كردم. (اند داده
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زنيد، لطفاً براي من معلم  معموالً آن طور كه دلخواه گردشگران است حرف مي
  .باش نه مبلغ گردشگري

  دانيد؟ ها را انسان اصلي نمي مگر شما اين: با تعجب پرسيد

. افزاييد، مشكل دارم كه مي» اصلي«ا در پسوند ها انسان هستند ام اين: گفتم
يك . شان اند، نه به دليل اصلي بودن اينها به دليل عدم امكانات، لباس نپوشيده

آييم، تنها زنان درصدد  شنوند ما مي چرا وقتي كه مي: پرسش از شما دارم
  آيند، مردان كاري با اين پوشش ندارند؟ پوشش سينه و شكم بر مي

  .تا حاال با اين سئوال روبرو نشده بودم: يز كردنگاه تعجب آم

ظاهراً دولت شما دوست ندارد اين بقاياي آنان را از اين وضعيت : ادامه دادم
  .دربياورد

اي كه از خود همان بوميان بود اينك   ساله30راهنما سكوت كرد اما جوان 
ره تأييد كرد كرد، با نگاه و اشا لباس پوشيده براي دولت در امور بوميان كار مي

  .كه بلي

دارند، يعني ازدواج درون » شبكه تحريم جنسي«ها  اين: پرسش ديگر: گفتم
  كنند يا نه؟ فاميلي را محدود مي

درست مثل ماها، مادر، خواهر، خاله و عمه، دختر خواهر، دختر برادر، : گفت
  .دانند، شديدتر از ما را محرم مي

درت در مقابل غريزه اين شبكه تحريم جنسي چيست كه با تمام ق
دورانت دوست داشتني، هر چه گشته همه جا اين تحريم را ! ايستاده است؟

گويند در ايران باستان، رخ  حاضر ديده، ناچار به حوادث نادر و موردي كه مي
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به ) در تاريخ تمدن( متمسك شده و در از بين رفتن آن، سوگمندانه 1داده است،
  .نشيند تأسف عميق مي

. داشته كه آن نيز از بين رفته است» نادر«اين موضوع فقط يك دورانت در 
عالوه بر . هاي علمي مقاومت كند توصيفگري فرويد نيز نتوانست در قبال پرسش

ها باز ماند، اصل علمي امروز كه  هاي زيادي كه فرويديسم در پاسخ آن پرسش
در حقيقت آن داند و  ها و نواقص بزرگ مي ازدواج درون فاميلي را زمينه كاستي

كند، گواه نداي دروني و آن روح دوم است كه شبكه جنسي بر  را تحريم مي
  .اساس آن مبتني است

ها تغافل كنيم  توانيم اين قبيل مسايل اساسي را ناديده بگيريم يا از آن ما نمي
اي را به ما  علم و روش علمي چنين اجازه. شان عبور كنيم يا با مسامحه از روي

هاي اساسي به  م اين است چرا همگي از فراز كردن چنين موضوعمه. دهد نمي
  !كنيم؟ پرهيز مي) و گاهي آگاهانه(طور ناخودآگاه 

جوئي انسان، انگيزه و منشاء دروني آن را نيز در  لباس خواهي و پوشش
آيا موارد به شدت . ام به طور نسبتاً مشروح، توضيح داده» تبيين جهان و انسان«

يل دانست يا آن چه را كه در طول تاريخ و عرض جغرافي نادر را بايد اص
جهان، فراگير بوده و هست، كدام يك را بايد انحراف دانست و كدام يك 

هايي هست كه به كتاب  درست است در اين جا پرسش. صحيح علمي است
  .دهم مذكور ارجاع مي

گران، ي مثبت از جريان توصيف توانيم يك بهره ها، امروز ما مي با همه اين
بينيم آن فوندانسيوني  مي. داشته باشيم و آن در شناخت ماهيت مدرنيته است

و تك بعدي بودن انسان، براي » اصالت غريزه«كه علوم انساني مبتني بر 
سد،  زردآلوي آفت ديده زودتر مي. ساختمان مدرنيته تهيه كرده، چه بوده است

و همچنين . ي بزرگ استها زودرسي پايان مدرنيته، به دليل اين قبيل آفت
                                                 

  .شود توضيح داده مي» زيبايي و ميترائيزم«در مبحث .  �
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شان تحمل كرد و  ها را با همه تلخي تنگناهايي كه انسان در عصر مدرنيته آن
  ...ها و با خودكشياميل دوركيم كند اما به قول  مي

بينيم روش دورانت عالوه بر اين كه به توصيف متكي  در مقام تحليل، مي
، و دلبستگي به است دو عنصر غير علمي ديگر را نيز در بر دارد؛ پيش فرض

او عالوه بر اين كه دو اصل مورد نظر خود را پيشاپيش، مسلم . آن پيش فرض
دانيم كه دلبستگي آفت  همگي مي. گيرد، دلبستگي ديگري نيز به آن دو دارد مي

بحث علمي و حتي آفت بحث توصيفي است، و دورانت دلبستگي در دلبستگي، 
  .دارد

كه توضيح خواهيم (كني برخي پارسيان ستايش مشعوفانه دورانت از قانون ش
در امور جنسي، و مرثيه خواني او كه اي كاش اين ) داد چندان چيزي هم نبوده

در اثر . گشت رفت و ايران شمول سپس جهان شمول مي پديده از بين نمي
كه امروز . باشد ي بس نادر، مي ي آن پديده دلبستگي و روش احساساتي، درباره

هاي اقماري آن، سرايش رثايي دورانت را به شدت  دانش پزشكي و دانش
  .كنند محكوم مي

دورانت از يك اصل از اصول اديان از جمله ميترائيزم و زردشتي، غفلت 
اديان با هر نام و با هر محتوي، به انبوهي از فرشتگان باور دارند كه نه . ورزد مي

ها   در آني جنسي مؤنث هستند و نه مذكر، چيزي به نام جنسيت و غريزه
ي  با اين همه هم زيبا هستند و هم زيبا شناس و هم بهترين درك كننده. نيست

او ندارند و » اصالت غريزه جنسي«هايي كه هيچ سازگاري با اصل  گيژزيبايي، وي
اي كه دورانت به  با توجه به اين اصل، دست دوستي صميمانه. ناقض آن هستند

  .گردد  دقيقاً با پاسخ رد روبرو ميكند، سوي ميترائيزم و زردشتي دراز مي

خواهيم ديد كه اساساً پديده مذكور ربطي به » زيبايي و ميترائيزم«در مبحث 
شبكه تحريم جنسي از آغاز تا به امروز در آن . آيين ميترائيزم و زردشتي ندارد
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و بدعت مورد . آيين درست مانند يهوديت، مسيحيت و اسالم، بوده و هست
  .يگري داردنظر او منشاء د

هاي مسلمان  ي سقوط ايران به دست عرب بيان سوگمندانه دورانت درباره
ظاهراً ) محبوب او، از گسترش باز ماند» كمونيسم جنسيِ«كه موجب شده (

. كنيم طرف تلقي مي ما نيز او را در اين باره بي. عنصري از اسالم ستيزي ندارد
، فريدريش نيچهايراني، يعني اما در يك مقايسه ميان او و ديگر عاشق آيين 

شود، اما دورانت نه  كنيم نيچه به اصل و اساس آن دين، متمسك مي مشاهده مي
چسبد كه خود ميترائيزم و  كه به بدعتي مي بر اصول و نه بر فروع آن، بل

يعني هيچ كدام از اصول نيچه با اصول و حتي فروع . زردشتي از آن بيزار است
عاشق «، »فيلسوف جنگ«دورانت لقب . قض ندارددرجه اول ميترائيزم تنا

از » شخصيت زنانه«ه يك ژكند، به وي اند، فراز مي را كه به نيچه داده» خونريزي
مرد «كند كه چون هميشه در كنار زنان خانواده زيسته بود، حس  او معرفي مي

را در ذهن او ايجاد » سوپرمن«در او پديد آمده بود اين حس، آرمان » ستايي
  .ه بودكرد

از (توانست در خالل آثار دورانت به موارد فراواني  اگر نيچه زنده بود مي
انگشت بگذارد و دورانت را به ) از كتاب لذات فلسفه» زيبايي«جمله مبحث 

اصالت غريزه «ه ردپاي اين حس را در اصل ژحس مذكور، متهم كند به وي
ست به نظر جنون آميز نيچه اين كار را پيشاپيش كرده ا. او نشان دهد» جنسيِ

اين فيلسوف، ليبراليسم غير از رسميت دادن به روح زنانگي در مردان، چيزي 
  .ي ليبراليسم قرار دارد نيست، و دورانت در رأس قلّه

نيچه به اندازه دورانت با آيين ميترائيزم ـ پيش از اصالحات زردشت يا پس 
 كار داشت و بيش از همه نيچه تنها با مباني آن آيين. از آن ـ آشنايي نداشت

كه هرگز نه صلح پذير است و نه » اصل دائمي بودن جنگ نور با ظلمت«به 
است كه اگر در هر عرصه به تساوي » مرد سرداري«و اصل . آتش بس، پذير
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ه در سمت رهبري جنگ و ژزن و مرد حكم شود، در عرصه نبرد به وي
  .ستفرماندهي، برتري مرد يك امر تجربي تاريخي عيني ا

اي كه ملكه ويكتوريا از خود  از نگاه يك پي رو نيچه، اداره جنگ و فرماندهي
اي از توانمندي زنان در اين زمينه باشد، درست است  تواند نمونه نشان داده نمي

ليكن . كرد پوشيد و حتي تا حدودي آرايش زنانه هم مي ويكتوريا لباس زنانه مي
دهد اگر او   زير بار ازدواج نرفت، نشان ميديگر رفتارهاي مداوم او و نيز اين كه

شد كه او مرد  كرد با مختصر عمل جراحي مشخص مي در عصر ما زندگي مي
و نيز حضور مردان سياسي و نظامي كارآمد را در كنار او نبايد . است نه زن
بالد و در  گرچه دورانت در آثارش، به او به عنوان يك زن مي. ناديده گرفت

  .گردد ي او بيش از واقعيت، فراز مي هاي زنانه ايشبيان دورانت آر

. كند متهم مي» حس زنانه«در اين بين، حق با كدام است؛ دورانت نيچه را به 
نيچه نيز اصل و اساس مدرنيته دمكراتيك را كه مكتب مطلق و معشوق 

) فمينيسم(در اين جنبش «: گويد نامد، مي مي» فرهنگ زنانه«دورانت است، 
، بالهتي كما بيش مردانه كه يك زن كامل عيار از ته دل از آن بالهتي هست

اي از جنگ و پيروزي خسته شود،  هنگامي كه غرايز جامعه«:  و1».شرم دارد
  2».دوران پستي فرا رسيده است و موقع دمكراسي و حكومت دكانداران است

  :موسيقي

 خود، ياري غريزه ترس در وجود حيوان قرار داده شده تا او را در حفاظت از
صداهاي زير، ظريف و . صداهاي بم، زمخت و مهيب، حاكي از خطر است. كند

و نيز محيط را از سنگيني خلوت و سكوت كه خود (موزن، حاكي از امنيت است 
زنان دامدار . و براي حيوان، مطلوب است) كند آور است، خارج مي به نوعي ترس

كردند تا هم شير زياد به   ترنّم مياي سنتي، به هنگام دوشيدن شير گاوان، زمزمه

                                                 
  .182مسعود رضوي، طلوع ابر انسان، ص.  �
  .382تاريخ فلسفه، ترجمه زرياب، ص.  2
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نوازش سر و . دست آورند و هم شير از مجراي پستان گاو به آساني بيرون بيايد
كرد  اگر گاو احساس خشونت مي. صورت گاو با دست، نيز همين تأثير را دارد

  .داد شد و يا اصالً شير نمي شيرش كم مي

ي  گردد نه غريزه ر ميب» ي ترس غريزه«واكنش حيوان در قبال موسيقي به 
اما دورانت قضيه را طور ديگر . اي هيچ دليل علمي ندارد جنسي، و چنين رابطه

القاء به (بيند، حس دليل خواهي مخاطبانش را با طنز و شوخي به طور القائي  مي
مگر : گفت سويفت از راه مزاح مي«: گويد مي. كند ارضاء مي) ناخودآگاه مخاطب

هاي ليبي از شنيدن موسيقي براي عمل جفتگيري  اديانايلين نگفته است كه م
پس بايد زنان كمرو در رفتن به اپرا احتياط : افزايد سپس مي. »شدند؟ تهييج مي

  .كنند

ـ مانند انسان . اسب مانند هر حيوان ديگر براي جفتگيري موسم معين، دارد
يان هاي ليبي و هر ماد نيست كه هميشه در صدد عمل جنسي باشد ـ ماديان

ديگر، در موسم خود تهييج جنسي را دارند، آن چه ايلين تجربه كرده تهييج 
است كه در باال بيان شد و فرق ماهوي در اين » احساس امنيت«نيست، همان 

  .بين نيست خواه در شيردهي و خواه در جفتگيري

ي  دهند، نه به دليل غريزه گياهان نيز در قبال موسيقي واكنش نشان مي
هر صدا . يك واكنش فيزيكي طبيعي است. ي امنيت  به دليل غريزهجنسي و نه

و هر صوت در سنگ و خاك نيز تأثير دارد تا چه رسد به گياه كه داراي حيات 
تحقيقات نشان داده كه نفس و بازدم بازديد كنندگان و . نباتي و حساس است

 صداي در فرسايش اهرام مصر اثر مشخص، دارند، خواه) هر دو(شان  حرف زدن
  .موزون و ظريف باشد و خواه صوت زمخت و مهيب

ها كه موزون و  شود، برخي از آن ارتعاشات صوتي بر پيكر گياه وارد مي
. ظريف هستند با نظام حياتي گياه سازگارند و اثرشان در جهت حيات گياه است
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چنان كه در هواي تميز سحرگاهان، گياهان طراوت بيشتري . شبيه هواي مناسب
  .كنند ميپيدا 

» زيبا خواهي«و » درك زيبايي«ها در گياه، اگر به دليل  اين قبيل واكنش
تا چه رسد به درك زيبايي . ، نه)كه نيست(و اگرنه . باشد، در حيوان نيز هست

  .به محور غريزه جنسي

عشق بلبل به گل كه محتواي ديوان شعري شاعران را پر كرده است، 
ها و خارها  ها و شاخه  چه در كنار ديگر بوتهها آن بلبل. اي بيش نيست افسانه

ليكن اين . خوانند خوانند بيش از چند برابر آن است كه در كنار بوته گل مي مي
اي براي  شود طبع شاعر بهانه عشق فرضي، چيز خوبي است كه موجب مي

. جوشش بيابد و استعداد هنري او اين ابزار را نيز در خدمت استعارات بگيرد
. شود ي پروانه با شمع حماقت آن بينوا عشق ناميده مي نيز دربارههمان طور 

شود كه اين نامگذاري حتي فاقد اكثر  ناميده مي» عشقه«نوعي از گياهان پيچنده 
  .نيز هست و صرفاً به نوعي تداعي معاني متكّي است» استعاره«شرايط 

 كاه، كوه و تواند از دورانت نابغه بزرگ و ابر مرد قلم توصيفگري است كه مي
كند، سپس استعارات  تداعي بعيد را به استعاره تبديل مي. از سراب، آب بسازد

همان طور كه (كند  به عرصه واقعيات منتقل مي» عرصه صرفاً ذهني«را نيز از 
، آن گاه به استنتاج )آورد» حقيقت و مجاز لغوي«ديديم رسماً سخن از 

  .و آثار خود كرده بودكه زماني جهاني را مشعوف خود . پردازد مي

با ويل دورانت عزيز و دوست داشتني خداحافظي كرده به حضور مردي 
  .بزرگ از شرق برويم
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  6بخش 

  شيخ اشراق و زيبايي

لذت نبود مگر شعور به كمال حاصل، از آن جهت كه كمال است و براي او «
ر و بنابراين آن كس كه از حصول كمال غافل بود لذت نبرد و ه. حاصل است

ي كمال حاصل براي او و ادراك او بود نسبت  لذتي براي لذت برنده به اندازه
  1».به كمال خود، و در عالم چيزي كاملتر و زيباتر از نوراالنوار نبود

سهروردي با اين بيان تعريف زيبايي را شامل عرصه كائنات و ماوراء الطبيعه 
 همه اصول فلسفه او و همچنين» نور االنوار«اصطالح . برد تا خدا پيش مي

است كه آن نيز بر گرفته از فلسفه دين ميترائيزم ـ پيش » پهلويات«برگرفته از 
و بعد از اصالحات زردشت ـ است يعني مباحثي كه فالسفه پهلوي اصول و 

اي نيست كه ميترائيان و زردشتيان بر  دادند، عين فلسفه فروع آن را توضيح مي
اند در ميان آنان، شبيه مشّائيان  ريان خاصي بودهپهلويان يك ج. آن باور داشتند

در ميان مسلمانان، با اين فرق كه جان مايه و اساس و اصول مشايي يك سري 
شان را از خود  اما پهلويان همه باورهاي. باورهاي وارداتي از يونان بوده و هست

 گرفتند، نظام ديني آن را به نظام فلسفي، تبديل ميترائيزم و زردشتي مي
  .كردند مي

زيبايي عبارت است از كمال كه در «: شود صورت ديگر عبارت باال چنين مي
درك زيبايي عبارت است از درك كمالي كه در «و » يك شيئ، حاصل است

ميزان، درك زيبايي، بسته به كمال خود درك كننده است، «و » يك شيئ است
شاهده زيبايي اشخاص او به هر ميزان كه كمال داشته باشد به همان ميزان از م

  .»برد و اشياء لذت مي

                                                 
  .242االشراق، ترجمه سجادي، ص حكمة.  �
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كمال چيست؟ : هاي ما سر جاي خود هست ليكن در اين تعاريف نيز پرسش
چرا و چگونه انسان كاملترين موجود شده تا توانسته بر كمالي برسد كه كمال 
ديگران و خود را درك كند و سخن از زيبا و نا زيبا بگويد؟ آن چه گوهري 

  سان هست و در نهاد حيوان نيست؟است كه در نهاد ان

خوشبختانه سهروردي بر خالف مباني علوم انساني روز، ما را از يك بخش 
داند و بر ارسطوئيان كه  او انسان را حيوان، نمي. اين مساله، آسوده كرده است

خروشد، روابطي كه آنان ميان  اند، مي تعريف كرده» حيوان ناطق«انسان را 
در بينش . پاشد اند، را از هم مي برقرار كرده» عرض«و » فصل«، »جنس«مفاهيم 
تر  توان گفت او انسان را متعالي مي. نيست» ناطقيت«ي انسان از حيوان  او مميزه
  .با حيوان، مشترك باشد» جنس«داند كه حتي در  از آن مي

تواند اين نامتناجس بودن  ترديد او نيز يك فيكسيست است و مي اما بي
از اين ديدگاه . اي انواع، بگذارد  را به حساب برنامه خلق الساعهانسان و حيوان

اگر از جهتي با او مشكل نداشته باشيم از جهت ديگري با مشكل روبرو 
  .شويم مي

، »درك لذت«را در هر دو جانب شرط ضروريِ » كمال«او در اين تعريف 
د لذت بخش يعني عالوه بر اين كه يك چيز به دليل كمالي كه دار. دانسته است

برد كه خودش  شود، خود لذت برنده نيز به ميزاني از آن كمال، لذت مي مي
  .كمال دارد

ظاهراً او گامي به جلو برداشته و پس از آن كه مانند ديگر پيشينيان، زيبايي 
ي زيبايي را كه در وجود  تعريف كرده، آن عامل درك كننده» كمال«را به 

چرا انسان زيبايي را :  از او پرسيده شوداگر. انسان هست، معرفي كرده است
چون انسان كمال : گويد كند اما حيوان از درك آن ناتوان است؟ مي درك مي

شويم كه او چيزي افزون بر نظر ديگران، نياورده  درنگ متوجه مي اما بي. دارد
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» حيوان متكامل«دانند، او را  است حتي آنان كه انسان را ذاتاً حيوان، مي
  .دانند مي

دهد كه چرا و چگونه  داند اما توضيح هم نمي سهروردي، انسان را حيوان نمي
زيرا انسان : دهند ها فوراً پاسخ مي ترانسفورميست. انسان موجود اكمل شده است

  .مراحل زيادي از درجات تكامل را طي كرده است

ت ها را به نور االنوار نسب دهد و همه آن اي كه او از نورها سازمان مي شبكه
. دهد، انسان و هر چيز ديگر، در اين شبكه جايگاه متعين و فيكس، دارند مي

كند و همه چيز را در يك جريان  متفاوت از سازماني كه ارسطو درست مي
يعني از اين ديدگاه آن فيكسيسم كه . كند سازماندار، از وجود خود خدا صادر مي

ن كه سهروردي جان با اي. تر و ايستاتر است در بينش سهروردي است فيكس
گيرد هيچ توجهي به  مايه و اصول فلسفه خود را از باورهاي ايرانيان باستان، مي

اند،  از آن پيدايش يافته) آدم و حواي ايرانيان(كه مشي و مشيانه » ريواس«گياه 
دهد كه  پدايش مشي و مشيانه از گياه، نوعي تطور و تكامل را نشان مي. ندارد

اش  اگر او در فلسفه و انديشه. الساعه بودن، سازگار نيستبه هيچ وجه با خلق 
ترديد از خشكي فيكس گرايي او كاسته  كرد، بي به اين اصل ايراني نيز توجه مي

  .شد مي

. درست است؛ از يك باحث فلسفي توقع بحث علمي داشتن، نا به جا است
و به . در عين علمي بودن، فلسفي هم هست» زيبايي«اما موضوع بحث ما يعني 

) به هر صورت(مگر فلسفه . اند همين دليل همه فيلسوفان به دور آن چرخيده
تر  مبناي علوم نيست؟ و زيبايي بيش از همه علوم انساني به فلسفه نزديك

هاي فلسفي موجب گشت تا مساله وارونه شود و علم  اين گونه نارسايي. است
 علمي داشت، به فلسفه كه صرفاً ماهيتداروين آورد  مبناي فلسفه گردد، ره

تندتر از همه رفت و اسپنسر ي اجتماعي نيز گشت كه  تبديل شد و مبناي فلسفه
استوار ساخت، نه تنازع بقاءِ » تنازع بقاء«ي اجتماعي خود را بر  سازمان فلسفه

تلطيف شده كه مثالً اليق انسان، اين حيوان اكمل، باشد بل آن تنازع بقاء خشن 
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و نيز نه تنازع ميان . هاي دوران پيش از پيدايش انسان استكه سزاوار دايناسور
  .كه تنازع در درون يك نوع به نام انسان نوعي از حيوان با نوع ديگر بل

ي علوم باشد،  مادر همه) بايست و مي(به راستي چرا فلسفه كه قرار بود 
 شود؟ چرا جهان انديشه وارونه اينك مانند كودك نوزاد، از علوم زائيده مي

گشت؟ بر كسي مجهول نيست كه زاده شدن فلسفه از يك علم شبيه زاده شدن 
ما نياز «: هستند كساني كه عقيده دارند. مادر از شكم يكي از كودكان خود است

ي علوم، خود يك فلسفه است و براي ما كافي  به فلسفه نداريم، روي هم رفته
و روش عمومي شده و مهم اين كه اين باور در عمل و عينيت، روال . »است
ي  فلسفه«در عينيت زيستي بشر امروزي، زندگي و بينش مردمان بر . است

  .استوار است» برخاسته از علوم

كه از » برگشت به دين«اما اگر اين روش و بينش، درست است پس نهضت 
اي در پس آن قرار دارد؟  پنج دهه پيش شروع شده، براي چيست؟ و چه انگيزه

ي برخاسته از علوم در ارضاء  كند كه فلسفه ه ما روشن ميوجود چنين نهضتي ب
و اقناع جان فردي و اجتماعي بشر، كافي نبوده و از سيراب كردن آن، ناتوان 

هاي كالسيك نيز پيشتر چنين امتحاني پس داده  همان طور كه فلسفه. بوده است
  .و نارسايي خودشان را روشن كرده بودند

هاي خود را آشكار كردند  سيك، زماني نارساييهاي كال فلسفه: با بيان ديگر
هاي برخاسته از علوم دادند و اينك نارسايي علوم  و جاي خود را به فلسفه

  .رود انساني نيز روشن شده و بشريت به دنبال دين مي

ليكن چندين . اين رويكرد براي برخي از دينداران، خيلي خوشايند است
  :عنصر منفي در آن هست

زيرا بيشتر بر . كند فت اين نهضت تا حدودي كور عمل ميتوان گ ـ مي1
  .مبناي تشنگي دروني ناآگاه، مبتني است
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لشكري است كه در . ـ عنصر انفعالي در آن بيش از عنصر فعل، است2
  .كند ميدان علم، ناكام مانده و به طرف دين عقب نشيني مي

يش از حد هاي علوم انساني، بشر در مقابل جهل ب ـ به دليل نارسايي3
، جهل پذيري ما را »بنا نيست ما همه چيز را بدانيم«شعار . متواضع شده است

علم «: ابتذالي كه رسماً توسط پوپر اعالم شده است. به حد ابتذال رسانيده است
تواند به جاي استدالل بر اثبات  عالم مي«و » آن است كه ابطال پذير باشد

» دين بدون تبيين« بشر متواضع دنبال اكنون اين. »مدعايش، ابطال خواهي كند
اي هم به دست آورده  بهانه. خواهد دين داشته باشد نه دين علمي مي. است

يعني جدا سازي علم و فهم از دين، » فهم ديني«و » تجربه ديني«است به نام 
از هم اكنون . كه فهم ديني و علم ديني، غير از فهم علمي و آگاهي علمي است

زيرا شخصيت فردي و شخصيت جامعه را . ، مشخص استلنگي اين كاروان
با عينك علم خواهي . دهد دو عينك متضاد به او مي. كند دچار تضاد دروني مي

گيرد و با عينك ديني در نقطه مقابل علم قرار  در نقطه مقابل دين قرار مي
تواند به طور دراز مدت اين سير حماقت آميز  بديهي است انسان نمي. گيرد مي
  . ادامه دهد و با خويشتن خويش غير صادقانه رفتار كندرا

نامم، در اثر عناصر منفي باال، دچار  اين حركت كه من آن را نهضت مي
، ارتجاع به عرفان سرخپوستي، »ارتجاع«: باشد عنصر منفي بزرگ ديگر، مي

ارتجاع به تخيالت انتزاعي هندوئيزم كه نه فقط فاقد روش و منش علمي 
خوبي اين نهضت در اين است كه بر . دانند لم را مانع و حجاب ميهستند، بل ع

و عيب آن، . پرستيدند، خاتمه داد پرستي قرون اخير كه علم را مانند بت مي بت
پايد، مگر  همين ارتجاعي بودنش است كه اگر بدين منوال پيش برود، ديري نمي

نه ذهني انتزاعي ، با فهم عملي، ـ »تبياناً لكل شيئ«يك دين تبييني، علمي، 
  .رؤيايي ـ به او عرضه شود

هاي كالسيك، كاري از پيش نبرد و  فلسفه سهروردي نيز مانند همه فلسفه
هاي كالسيك هميشه سخن از كمال،  فلسفه. راهي را پيش روي بشر نگشود
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و هرگز اين كمال را براي ... اند؛ كمال، كمال،  اند و مرتب تكرار كرده گفته
اما اين كمال چيست، معني و مفهوم . زيبايي كمال است. ادندديگران توضيح ند

آن چيست؟ واقعيت خارجي آن چيست؟ درك كننده زيبايي نيز بايد كمال 
داشته باشد اين كمال را از كجا آورده يا بياورد، يا چگونه بشر موجود اكمل شده 

  .ها به پاسخ ناقص هم نايل نشدند هيچ كدام از اين پرسش... است و

از دوره رنسانس، علوم انساني مسئوليت همه چيز را به عهده گرفت، پس 
داد اما باالخره در مقام  ي سئواالت، را مي نويد حل مشكالت و اميد پاسخ به همه

  .اعتراف آمده و ناتواني خود را اعالم كرد

كرد و به  سخن من اين نيست كه اگر علوم انساني، به روح دوم توجه مي
. توانست سعادت بشر را تأمين كند رسيد مي  صحيحي، مي»انسان شناسي«يك 
شد، دست كم مانند علوم تجربي، در يك بستر و جريان  گويم اگر چنين مي مي

رسانيد الاقل اين  آل نمي اگر بشر را به منافع ايده. گرفت رضايت بخش، قرار مي
  .آورد ها كه آورده، به بار نمي همه ضرر و خسارت

تر، و زيباگراتر  ايسه با مكتب ارسطو، زيبا شناسمكتب سهروردي در مق
موسوم شده است كه اين تسميه با » اشراق«و لذا در مقابل مشّائي، به . است

سهروردي منطق خشك و رياضي گونه . مساله زيبايي، مناسبت تنگاتنگي دارد
ارسطو را به چالش طلبيده و آن را از كرسي انحصار طلبي پايين كشيده، 

جريان علوم . نشاند  نيز در پايگاه هستي شناسي به كرسي ميرا» احساس«
انساني روز، به طور خواسته يا ناخواسته با اين نظريه او همراه شده است و معتقد 

است و پيش از » درك آني«است كه درك زيبايي و نيز جنبش عاطفه يك 
  .يابد جنبش فكر و انديشه، تحقق مي

همين كه «: گويد ي سوم ـ مي م، قضيهـ كتاب اخالق، قسمت پنجاسپينوزا 
يعني عاطفه » .مفهوم واضح و مشخص از عاطفه پيدا كرديم، ديگرعاطفه نيست
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اي تحليلي نيست و اگر به مرحله تحليل برسد، ديگر عاطفه  يك امر انديشه
  .نيست يك رفتار حساب شده است

ضيه را در ي آني ق ها جنبه به عقيده من بيشتر نظريه«: گويد ، ميهربرب ريد
كنم هيچ آدمي كه  گيرند و از اين حيث در اشتباهند، من گمان نمي نظر نمي

حساسيت واقعي داشته باشد در برابر تابلو بايستد و پس از يك تجزيه و تحليل 
ما در همان نگاه اول يا . طوالني اعالم كند كه از تابلو خوشش آمده است

  1».آيد آيد و يا نمي خوشمان مي

از نو مطرح و كمي ) درك آني(اين موضوع » ال صدرا و زيباييم«در مبحث 
ي سهروردي نسبت به اين موضوع  آن چه درباره. بيشتر توضيح داده خواهد شد

قابل اهميت است سنخيت اصول انديشه او با درك آني كه يك درك احساسي 
) مشائيان(در طول چندين قرن پيش از او ارسطوئيان مسلمان . باشد است، مي

را » درك احساسي«خشي از شخصيت انسان را جراحي كرده و كنار گذاشته و ب
  .ناديده گرفته بودند

بر خالف نظريه يك نويسنده ايراني، هيچ دليلي در دست نيست كه تأثير 
اما هر چه . پذيري علوم انساني غربي از سهروردي را در اين مساله، نشان دهد

امروز در متون غربيان به » كريدرك احساسي پيش از مرحله تحليل ف«هست 
اگر سهروردي وارثان و . ي زيبايي و عاطفه، جايگاه خوبي يافته است ه دربارهژوي

توانست به موقع ثمرات مفيدي بدهد اما از  پيروان خوبي داشت، اين كار او مي
  .چنين شانسي محروم گشت

 نرفته با فاصله كمي از سهروردي كه هنوز سر و صداي اعدام او، از يادها
او عبور كرده به » درك احساسي«بينيم كه از  بود، محي الدين بن عربي را مي

الوهم هو «گويد  دهد كه مي اهميت مي» عقل و تعقل«بيش از » وهم و توهم«
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، نداد و »درك احساسي«اي كه ديگر مجال توجه به  ، و همگرايي»السطان االعظم
  .موضوع از ابتكارات انحصاري غربيان، گشت
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  7بخش 

  مال صدرا و زيبايي

شناسي  ي زيبايي، از طرفي مبتني است بر سيستم هستي نظر مال صدرا درباره
ارسطو، و از طرف ديگر بر بينش هستي شناسي صوفيان، كه ارسطوئيسم به 

و . ببيند» نا زيبا«تواند در جهان چيزي را  ، نمي»صدور«دليل اصل اساسي 
اين وحدت . بيند ، همه چيز را زيبا مي»ظهور«و » تجلي«تصوف نيز به دليل 

و هر دو لزوماً و الزاماً وجود چيزي به . ميان اين دو بينش از قديم بوده و هست
شود و نه  زيرا نه از وجود خدا شرّ صادر مي. كنند را در جهان، انكار مي» شرّ«نام 

  .تواند مظهر و تجلّي وجود خدا باشد شرّ مي

مبتني بر اصول ارسطويي و ) سان شناسي اواز جمله ان(هستي شناسي او 
در آثار متعددش، خودش را هم از رديف . است» امتزاجي«تصوف به طور 

به ترهات صوفيه «: گويد مي. كند فيلسوفان و هم از رديف صوفيان، خارج مي
اي دوست من خدا ما و تو را ... هاي متفلسفه تن در نده مشغول نباش و به گفته

  1».العيني هم جمع نكند فةطرايفه حفظ كند و ميان ما و آنان از شرّ اين دو ط

صوفيان . ناميده» المبتدعين المضلّين«، فالسفه را »تفسير الفاتحه«در 
نامد كه عقل را تعطيل كرده و به ذوق خود  مي» معطّلين ضالّين«كالسيك را نيز 

ولياء الشّياطين كلّهم من ا«: گويد ي هر دو گروه مي سپس درباره. اند بسنده كرده
با وجود اين قبيل تهاجمات، همه اصول . »و ابناء الظّلمات و اهل الطاغوت

ارسطوئيسم و اصول صوفيان را در مكتب او، به طرزي در هم پيچيده، حاضر 
اما هيچ . گاهي اصلي از اين را تلطيف كرده و گاهي اصلي از آن، را. بينيم مي

در اين روش . ا فراموش نكرده استاصلي از آن دو بينش را رد يا حذف ي
ي  كنيم كه كفّه تصوف او را نسبت به كفه ي او يك چيز را مشاهده مي عادالنه
او ارسطوئيات . شود كند، و تصوف بر فلسفه ترجيح داده مي اش، سنگين مي فلسفه
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و اصول مشّائيان را در خدمت تصوف استخدام كرده و آن را به عنوان ابزاري 
در روش او ارسطوئيات و مكتب مشّائيان، . برد ش، به كار ميبراي تصوف خوي

  .شود ي منطق ارسطوئي مي دهد تنها كامل كننده را از دست مي» فلسفه«ماهيت 

شوند براي  در واقعيتِ كار او، منطق و فلسفه ارسطوئي با هم يك منطق مي
ه فرو ترين جايگا آن را از كرسي فلسفه به پست» تفلسف«ي  هژتصوف، كه با وا

من كاري كردم كه «: كند خودش به اين ابزار بودن، تصريح مي. آورد مي
 منظورش از قوانين، 1».مكاشفات ذوقي صوفيان بر قوانين برهان قرار گرفت

  .قواعد منطق ارسطوئي و فلسفه ارسطوئي است

هاي او  گر است استدالل صدرا در استدالل و اقامه برهان به شدت مسامحه
و ) صغري و كبري ـ مقدم و تالي ـ(ي قابل تحليل به دو مقدمه در موارد زياد

 او نيز مانند هر باحث ديگر 2.كند باشند، و شرايط الزم را رعايت نمي نتيجه، نمي
هايي دارد مطالبي را قبول و مطالبي را  فرق. با باحثان ديگر در فلسفه و تصوف

آن .  و هم يك صوفيكند ليكن در مباني و اصول، هم يك ارسطويي است رد مي
دهد بدين معني است كه چرا  مورد هجمه قرار مي» تفلسف«چه او با كلمه 

داند كه  مي» ترهات«و تصوف را در صورتي . فالسفه بر تصوف توجه ندارند
زيرا صدرا هيچ باوري از تصوف را فرو گذار نكرده تا . توجه به فلسفه باشد بي

جنس گرايي را نيز براي نيل به كمال جايي در مورد بحث ما يعني زيبايي، هم
او با اين كه يك شيعه دوازده امامي است . نفسي، الزم و ضروري دانسته است

به شدت مريد ابن عربي است كه به قول جالل آشتياني و هانري كربن، يك 
 و اولين كسي است كه راه را براي مزج 3صوفي سنّي و دشمن شيعه است، 

  .از كرده استارسطوئيسم با هندوئيزم، ب
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چند فصل به زيبايي و عشق، اختصاص ) اسفار(صدرا در نامدارترين كتابش 
بدايع «فصلي در . ابن سينا را نيز آورده است» رساله عشقيه«هايي از  داده و تكه

 باز كرده فلك را منبع كمال و زيبايي 1»صنع خدا در اجرام فلكيه و انوار كوكبيه
اند ـ مطابق هيأت ارسطويي ـ و همه   حياتدانسته كه افالك زنده و داراي

ها كه در زمين هستند حتي بوهاي خوش، از آنجاها نازل  ها و كمال زيبايي
من در عالم مكاشفه به : يكي از پيروان او در اين اواخر نوشته است. اند شده

  .مريخ رفتم و بوي خوش آن را نيز استشمام كردم

جميع موجودات عاشق «با عنوان به دنبال فصل مذكور، فصل ديگر آورده 
ارسطويي، پس از قوص نزول، عشق را » اخس«، مطابق قاعده »...خدا هستند

انگيزش براي قوص صعود، دانسته است كه عشق انگيزاننده است براي نيل به 
در اين فصل همه جمادات، نباتات، حيوان و انسان را در . كمال و جمال حق

بر اين كه جمادات حيات دارند، تصريح كرده مسير عشق به خدا قرار داده و 
همه چيز به «گويد  اي از قرآن نيز تمسك كرده است كه مي  به آيه2.است

  ».تسبيح خدا مشغول هستند

ديگر انديشمندان مسلمان كه با اين نظر او موافق نيستند، معتقد هستند كه 
 آيه مراد از اين تسبيح، تسبيح منوط به حيات نيست همان طور كه خود

در آينده نيز هر گونه تبيين و . »فهميد شما ماهيت اين تسبيح را نمي«: گويد مي
زيرا هر وقت قرآن را بخوانيم، خواهد . ي اين تسبيح، مردود است توضيح درباره

  .فهميد شما ماهيت اين تسبيح را نمي: گفت

صدرا از جانب ديگر طي دو فصل مذكور و فصل سوم، خدا را نيز عاشق 
داند؛ خدا زيباترين زيباهاست زيرا او كمال مطلق است و لذا   اشياء ميي همه

. ي اشياء است عاشق خود است و از اين گذر به دليل وحدت وجود، عاشق همه
آن گاه اين موضوع را با دو فصل بعدي . ي جهان سريان دارد عشق در همه
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 براي كند و آخرين فصل مبحث عشق، را به ضرورت همجنس گرايي تكميل مي
  1.نيل به حقيقت، اختصاص داده است

داند خواه نامش را غريزه بگذاريم و خواه  او نيز انسان را داراي يك روح مي
به روح دوم كه ما مدعي آن . ، درست مانند ارسطوئيسم و هندوئيزم»نفس«

زيرا وقتي كه . و در بينش او نيازي هم به روح دوم نيست. هستيم، توجه ندارد
كنند و عاشق آن هستند، انسان با  زيبايي، جمال و كمال را درك ميجمادات نيز 

  .تواند زيبا شناس، زيبا خواه و درك كننده زيبايي، باشد يك روح تنها نيز، مي

جايگاه صدرا در اين مساله يك صد و هشتاد درجه بر خالف جايگاه ويل 
مال و . شناسد دورانت عشقي غير از عشق شهوي جنسي، نمي. دورانت است

شناسد و عشق جنسي را نيز مثبت و  صدرا عشقي غير از عشق به حقيقت، نمي
گرچه دچار نسيان آني شده عشق جنسي از . بيند معقول و در همين جهت، مي

  .داند نوع ويل دورانتي را به عنوان عشق حيواني، بد و نكوهيده مي

كه او به شود  از تجميع جمالت و عصاره عبارات او در اين فصول، روشن مي
ي  پايبند است از باب مثال در صفحه) كه پيشتر گذشت(همان تعريف ارسطو 

و در » خدا عشق به كمال را در نهاد همه چيز قرار داده است«: گويد  مي148
جودت تركيب و اعتدال عناصر كه به هم ممزوج «: گويد  مي173ي  صفحه

موجود كمالي قرار داده خداوند براي هر «: گويد  مي15در آغاز فصل . »شوند مي
 و حركتي براي آن 2و در ذاتش عشق و شوق به آن كمال، را مركوز كرده

وجود كالً خير «گويد؛  ، پس از چند سطر مطابق مبناي ارسطوئيان مي»كمال
  .»...و عدم مقابل آن است شرّ و كريه و منفور است. است مؤثر و لذيذ است

كمال اعتدال عناصر ممزوج، «از روشن است به نظر او زيبايي عبارت است 
در تعريف ارسطو، » كمال نظم و تقارن و تعين و تناسب«كه همان » در يك شيئ

                                                 
  .16همان؛ فصل .  �
  .آمده كه چندان مناسب نيست» ه«حرف » ركَزَ«در چاپ مصطفوي، پس از .  �



 انسان و چيستي زيبايي

 

122

و » ميل شديد به آن كمال در خود، يا در اشياء«و عشق عبارت است از . است
  .زيبا خواهي همان كمال جويي است

» اهيخودخو«را در » كمال جويي«و » زيبا خواهي«اما او اساس و منشاء 
ي  بيند، خود خواهي با معناي مثبت؛ انسان از اين كه خود را در درجه انسان مي

زيبا خواهي  سر منشاء» خود را زيبا يافتن«. برد بااليي از كمال ببيند، لذت مي
ي بعدي مشاهده كمال و زيبايي در اشياء ديگر و  انسان است سپس در مرحله

  .»را زيبا خواستنخود «ارج نهادن به آن، فرع است بر اصل 

بنابراين و به هر صورت، نظر صدرا و امانوئل كانت، كامالً از هم جدا 
همان طور » در درك زيبايي نفع و سود دخالت ندارد«: گويد كانت مي. شوند مي

اما مطابق نظر صدرا، درك زيبايي باالترين درك براي جلب . كه پيشتر گذشت
  .كمال به نفع و سود خود، است

يسه با ويل دورانت نيز؛ دورانت هر نوع زيبا خواهي انسان را به و در مقا
بر ) مثبت(ها را به خودخواهي  ي آن صدرا نيز همه. گرداند غريزه جنسي بر مي

ترديدي نيست كه خودخواهي به نوعي در همه رفتارهاي ارادي و . گرداند مي
تنها » خود«اما اين . هاي طبيعي انسان، حضور دارد غير ارادي و نيز احساس

اي از درجات كمال  هايي ارزش دهد كه بتواند آن را در درجه تواند به زيبايي مي
  .وجودي خود، بداند نه در خارج از وجود خود

ريشه ... توان گفت علم خواهي، قدرت خواهي، خود آرايي، ثروت طلبي و مي
ي  از دامنهاما فردي كه براي اولين و آخرين بار . دارد» خود را زيبا يافتن«در 

كند و  بيند و آن را تحسين مي كند گل الله زيبا را در آن جا مي كوهي عبور مي
  برد، چه ربطي و چه نفعي به استكمال كمال خود او دارد؟ لذت مي

زيبايي كمال است : ي سخن او را چنين معني كنيم ممكن است روي هم رفته
ل خواهي خودخواهي و درك زيبايي يعني تحسين كمال، اولين محور اين كما
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است و دومين محور آن كمال خواهي در هر چيز و در هر شيئ است، زيرا 
  .افزايد محظوظ شدن از زيبايي شيئ ديگر نيز بر كمال آدمي مي

داند، خدا كه در صدد جلب كمال براي وجود  اما صدرا خدا را نيز عاشق مي
  .خود نيست او كه مطلق است و كمالش نيز مطلق است

، همين »اهللا جميل يحب الجمال«گفته است  )ع( امام جعفر بن محمداين كه
گوييم همان طور كه خدا جمال را دوست  مي. موضوع بحث ماست» حب جمال«

اي براي وجود خود  ي آن شيئ جميل بهره دارد بدون اين كه بخواهد به وسيله
تكمال برگيرد، انسان نيز جمال را در هر شيئ دوست دارد نه هميشه براي اس

  .وجود خودش

است؟ مثالً چون گل الله » كشي از شيئ زيبا بهره«آيا لذت بردن از زيبايي 
يا لذت بردن از زيبايي . داريم رساند، دوستش مي نفعي و لذتي به ما مي

  .كنيم كنيم ستايشش مي است چون كمال را در او مشاهده مي» ستايش«

: ؟ يا»بريم آن لذت ميپسنديم از  چون گل الله را مي«: در بيان ديگر
  ؟ كليد اين معما چيست؟»پسنديم بريم آن را مي چون از گل الله لذت مي«

ترديد نداريم كه در مورد حيوان، صورت دوم صحيح است، حيوان از هر 
انسان نيز غريزه حيواني را دارد و غرايز . پسندد چيزي كه لذت ببرد آن را مي

ي غذا خواهي،  ، نه بر عكس، غريزهپسندد او از هر چيزي كه لذت ببرد، مي
دقيقاً چنين هستند و به محض اين كه سير شد ديگر ادامه ... ي جنسي و غريزه
اگر از يك غذاي لذيذ سير شد، ادامه آن برايش . پسندد مندي از آن را نمي بهره
  .گردد آور مي تهوع

چون  «كنيم؛ انسان در موارد زيادي اما در انسان چيز ديگري نيز مشاهده مي
در . كنيم ، چيزي كه به هيچ وجه در حيوان مشاهده نمي»برد پسندد لذت مي مي

چون «پس اين اصل . امور غريزي فرقي ميان انسان و حيوان، وجود ندارد
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در انسان، از كجا آمده؟ عاملش چيست؟ منشأش » برد پسندد لذت مي مي
  اش چيست؟ چيست؟ انگيزاننده

ه در ژي علوم انساني به وي در همه(ي ما  مشدهرسيم بر اين كه بايد گ باز مي
. جستجو كرد، مشكل در آنجاست» انسان شناسي«را در علم ) چيستي زيبايي

بزرگ مشكل ما در انسان شناسي است كه اگر كشف شود، همه مسايل در 
  .گردد بستر صحيح خود جاري مي

چون «و » پسنديم بريم مي چون لذت مي«عدم تفكيك ميان دو اصل 
كه هر دو در وجود انسان هستند، مسأله چيستي » بريم پسنديم لذت مي مي

كند  مال صدرا از آن طرف سقوط مي. كند زيبايي را به كالف سردرگم تبديل مي
  .و ويل دورانت از اين طرف

ي جنسي حيوان را نيز در جهت  داند، غريزه صدرا ابتدا همه چيز را عاشق مي
نهد، سپس عشق صرفاً جنسي انسان را  ميكمال جويي دانسته و به آن ارج 

او . داند ، مي)و بالمئال ـ به قول خودش ـ كريه و شرّ(عشق حيواني و بد و منفي 
خواهد  توجه كند مي» برد پسندد لذت مي چون مي«بدون اين كه به اصل 

» پسندد برد مي چون لذت مي«ي اصل  ي جنسي انسان را نيز از حيطه غريزه
او . و اين آرزوي او ناشدني است. ي اصل اول قرار دهد يطهخارج كرده و در ح

تواند به زور اراده  اصرار دارد كه چون انسان مجهز به نيروي اراده است مي
  .چنين تحولي را در خود به وجود آورد

موجود «اگر انسان بتواند به زور اراده اين كار را بكند، خودش را به يك 
چنان كه به زور اراده خاك را به آجر و آجرها تبديل خواهد كرد، هم» مصنوعي

اراده در خدمت انسان است نه تبديل كننده . كند را به ساختمان تبديل مي
تواند اخالق بياورد، رفتارها را سازمان دهد، غرايز را  و مي. انسان به موجود ديگر

و . كندغريزه انسان را به ضد غريزه تبديل ) و نبايد(تواند  اما نمي. تنظيم كند
  .اگر بكند كار غير عقالني كرده و انسان را به موجود ديگر تبديل كرده است
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هاي معنوي را در نظر  توانيم به صرف تكيه بر اين كه صدرا زيبايي ما نمي
دارد، سخنان او را از موضوع اين بحث خارج بدانيم؛ او صريحاً سخن از 

ي  خواهد به وسيله ميگويد،  هاي سمعي و بصري حتي جنسي نيز، مي زيبايي
نيروي ارادي بشر، حس زيبايي خواهي و كمال جويي و لذت طلبي از زيبايي را، 

صدرا در مرحله پيش از موعظه و . داند جاري كند در جهتي كه خود صحيح مي
. كند هاي واقعي خارجي بحث مي اندرزگويي، دقيقاً روي موضوع زيبايي و زيبايي

است و متقدم است » درك آني« زيبايي يك در همين مبحث بيان شد كه درك
اساساً همان طور كه . ي اراده و تصميم هاي فكري تا چه رسد به مرحله بر تحليل

ي تحليل فكري  از اسپينوزا و هربرت ريد نقل كرديم، عاطفه و زيبايي در مرحله
شود از  كه موضوعي مي بل. اي، ديگر عاطفه و زيبايي نيست و تأمالت انديشه

تواند سر  ات علم عاطفه شناسي و علم زيبا شناسي كه جايگاهش ميموضوع
  .كالس درس باشد

عامل درك زيبايي از جهت تقدم بر مرحله اراده، شبيه عامل درك گرسنگي 
پس از اين درك، نوبت به . كند است انسان يا حيوان گرسنگي را درك مي

ن درك، پاسخ رسد كه اين گرسنگي را از طريقي سير كند و به آ تصميم مي
چون «ي انسان است و بر اساس  هژبگويد، با اين فرق كه عامل درك زيبايي وي

است و از اصل و بنيان با هيچ كدام از غرايز، وحدت » برد پسندد لذت مي مي
  .ندارد

كوشد اين درك را نيز به غريزه جنسي برگرداند و صريحاً  ويل دورانت مي
در آغاز زيبا آن است . ي جنسي است ذبهحس زيبايي فرع و زاده جا«: گويد مي

و اگر چيزهاي ديگر در نظر ما زيبا آيند از . كه از نظر جنسي مطلوب باشد
 همان طور 1».باشند مشتقات و پيوندهاي نهاني اين منبع اصلي حس زيبايي، مي

دهد  مال صدرا نيز سهمي از درك زيبايي را به غريزه جنسي مي. كه بررسي شد

                                                 
  .221لذات فلسفه، ص.  �
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داند، يعني في الجمله با دورانت در اين نقطه،  اهر زيبا خواهي ميو آن را از مظ
خواهد  اما سپس با عطف توجه به تصميم و اراده، مي. رسند به نقطه مشترك مي

دهد كه هر دو به  و اين وحدت في الجمله، نشان مي. آن را از غريزه، پس بگيرد
اش، وجود روح  زمهاصلي كه ال. توجه ندارند» برد پسندد لذت مي چون مي«اصل 

  .دوم در انسان است

اي به نام غريزه جنسي،  توجه به روح دوم است كه ما را هم از پرستش الهه
  .دارد باز مي» غريزه كشي«دهد و هم از بينش نادرست  نجات مي

هاي مختلف تصوف از آن جمله تصوف صدرا، كه پيامبرشان گفته است  فرقه
كوشند عشق به  مي» ة عيني الصالةلنساء و قرّالعطر و ا: احب من دنياكم ثالث«

بهترين تفريح مؤمن بازي با «: و يا. جنس مخالف را نيز در بستر ديگر اندازند
است شامل مرد و زن، هر دو » اسم جنس«و مؤمن در اين عبارت » همسر است

نه به اين معني . ي تو است همسر لُعبه: »هي لعبتك«اند  و يا اين كه گفته. است
زن بيشتر دوست «: گويد  زن بازيچه است بل به همان معني كه دورانت ميكه

و مراد از بازي با همسر، بازي به محور . »دارد كه مطلوب باشد نه طالب
  .است ةصالي جنسي است نه بازي عرفاني كه آن، كار  غريزه

» موجود تك بعدي«نظر به اين كه در انسان شناسي صوفيان نيز انسان يك 
بينند، درصدد  ن نيز غير از گوهر غريزه، گوهر ديگري در انسان نمياست آنا

آيند كه همان غرايز را با توسل به اراده به چيز ملكوتي تبديل كنند، تا غريزه  مي
برد، مبدل شده و  پسندد، به چيزي كه اگر بپسندد لذت مي كه اگر لذت ببرد مي

» هدايت غريزه«ه جاي لذا نوعي غريزه ستيزي ب. شخصيت انسان وارونه شود
همان طور كه فالسفه كالسيك . گيرد شان است، قرار مي كه سفارش دين

ي انسان تك بعدي مورد نظرشان را با توسل به عقل، كنترل  خواستند غريزه مي
ي  ي متقدم از مرحله مساله درك زيبايي به مرحله: كه باز هم بايد گفت. كنند

يله عقل درست است اما موضوع بحث هدايت غرايز به وس. عقل و تعقل است
  .كند ما در چيستي زيبايي و در چيستي آن نيرويي است كه زيبايي را درك مي
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  :آشتي در فيكسيسم و تطور كافي نيست

فالسفه كالسيك و صوفيان كالسيك هر دو در پيدايش انسان، به فيكسيسم 
اما . دانند يوان نمياي معتقدند، انسان را تكامل يافته از ح و پيدايش خلق الساعه

غرايز . دهند در عين حال در درون انسان چيزي غير از غريزه به ما نشان نمي
ها به باور  و در اين جا با ترانسفورميست. دانند انسان را در طول غرايز حيوان مي

  .رسند مشترك مي

روح «درست است در ادبيات ارسطوئيان مسلمان و نيز صوفيان، سخن از 
اما در عينيت . آيد به ميان مي. اي دميده شده نسان خلق الساعهكه به ا» خدا

شود و گاهي همان روح غريزي  بينش هر دو گروه، گاهي اين روح، همان عقل مي
ها نيز هم عقل بشر را  كه ترانسفورميست. حيوان است كه كاملتر است

ن و سرانجام فرقي در اين بي. ي او را پذيرند و هم متكامل بودن غريزه مي
اي باشد و خواه تطور يافته از حيوان،  ماند خواه انسان موجود خلق الساعه نمي

هاي ليبرال  ماند اين است كه ترانسفورميست تنها فرقي كه در اين بين مي
سركوبي يا دستكم «گويند  و آنان مي. »آزادي غرايز عاقالنه است«گويند  مي

  ».كنترل شديد غرايز عاقالنه است

ها و شرّها از سركوبي غرايز  همه بدي«م را نتيجه گرفتند كه آنان فرويديس
ها و شرّها از آزادي غرايز ناشي  ي بدي همه«گويند  و اينان مي» .شوند ناشي مي

غريزه جنسي يا بايد حذف شود و يا در خدمت نيل به حقيقت به » شوند مي
 هم باشد حتي اگر همجنس گرايي»  الحقيقهةالمجاز قنطر«خدمت گرفته شود كه 

  .هاست اشكالي ندارد، بسته به ديدگاه فرقه

اي  طرفداران خلقت خلق الساعه(با كمي دقت در انسان شناسي هر دو گروه 
دهد كه در آغاز، يعني در  نشان مي) اعم از فيلسوف و صوفي، و طرفداران تطور

 و شوند، سپس در ميان راه به عقل چگونگي پيدايش انسان، كامالً از هم جدا مي
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گيري به دو  كنند، و آنگاه در مرحله نتيجه غريزه رسيده وحدت نظر پيدا مي
  .رسند ي كامالً متضاد مي نتيجه

يعني در چگونگي (در اصل نخستين ) بر فرض(مهم اين است كه اگر 
به وحدت برسند خواه فيكسيسم و خواه تطور را ) پيدايش و خلقت انسان

گيري  توانند در مرحله نتيجه از هر كدام ميبپذيرند و به اجماع جامع برسند، ب
ي  باز آنان سركوبي غرايز را منشاء همه. همان گزينه اول خود را داشته باشند

  .ها بدانند و اينان آزادي غرايز را بدي

تا . كند بنابراين تنها به وحدت رسيدن در مساله خلقت نيز مشكل را حل نمي
با توجه عالمانه و تواضع دانشمندانه، وجود گوهر دوم در نهاد و درون انسان، 

ه در ژي علوم انساني، به وي پذيرفته نشود، مشكل همچنان باقي است در همه
  .چيستي زيبايي و عامل دروني زيبا خواهي

زيبايي در نظر مال صدرا «مبحث زيبايي از نظر مال صدرا را با اين سخن كه 
با عناصري از پند و اندرز همان زيبايي در نظر ارسطو است كه در بستر تصوف 

، به پايان »رسند شود و هر دو به همجنس گرايي نيز مي صوفيانه همراه مي
  .برم مي
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  8بخش 

  دكتر شريعتي و زيبايي

امروز هيچ موضوعي در مسايل هنري، فلسفي و علمي، «: گويد شريعتي مي
م و به ناچار هستيم تحليلش كني... تر از حقيقت زيبائي نيست تر و مشكوك مهم

  1».آيد هيچ تحليلي نمي

گويد، كوشش شده است تا زيبايي را  از زمان ارسطو آن چنان كه تاريخ مي«
به صورت يك موضوع علمي و فلسفي، تحليل بكنند و حد و رسم آن را نشان 

البته هر . ها باطل است و تاكنون ناكام مانده است ي اين كوشش ولي همه. بدهند
اي پيرو دارد، اما خود همين دالّ بر اين است  ا عدهكس و هر يك از اين نظره

  2».كه هنوز بحث به جايي نرسيده است

از زماني كه شريعتي اين سخنان را گفته، نه تنها علم و فلسفه به تعريف 
كه بر تعداد تعريفات افزوده شده كه به قول او  تر نشده بل ماهيت زيبايي نزديك

  .شان  بر باطل بودنكثرت تعريفات، خود دليل روشني است

پس اين بطالن در ) كه هست(اگر تعدد و كثرت تعريف، دليل بطالن است 
زيرا همگي بدون استثناء دچار تعدد تعريف هستند، . ي علوم انساني هست همه

كه واقعيت دارد يا نه، مشكل » شخصيت جامعه«هنوز . كمي كمتر از زيبايي
كه رشته اصلي  شناسي جامعهد، شو بزرگي است كه روز به روز بزرگتر هم مي

بطالن، بطالن است ... و همين طور اقتصاد، سياست و. تخصص شريعتي است
تر و  قضيه بزرگتر و ناكامي سهمگين. خواه در زيبايي يا در ديگر علوم انساني

  .تر است گرچه دست اندركاران علوم انساني به روي خود نياورند خالء عظيم

                                                 
  .هاي آغازين شريعتي، هنر، برگ.  �
  .همان.  2
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: گويد آيد؟ ويل دورانت مي يي به هيچ تحليلي نميچرا چنين است و چرا زيبا
كنند و عذر  اي ناتوان شوند آن را به فلسفه حواله مي علوم در هر مساله«

اما از همان زمان ويل دورانت، هم . »فالسفه در كودني و كُندي خود ناچيز است
 اي كه ناتوان علما و هم فالسفه عذر ديگري براي خود تراشيدند؛ در هر مساله

. كردند و امروز علوم انساني مشرك شده است» الهه«شدند خود مساله را يك 
اينك در هر . شد كه تنها خدا مطلق است و قابل تحليل نيست تر گفته مي پيش

اند كه قابل تحليل نيستند  علمي از علوم انساني خدايان زيادي به كرسي نشسته
افتني بودن موضوع و حضرات دانشمند، ناتواني خود را به حساب دست ني

ي بزرگوارانه كه شريعتي به قول خودش،   البته با قيافه متواضعانه. گذارند مي
ي زيبايي اين پرده بزرگوارانه را كنار زده و  هاست كه درباره ترين آن گستاخ

  .دهد سيماي عاجزانه را نشان مي

» نسانا«مسلّماً شناخت زيبايي و هنر موكول به شناخت «: گويد و چه زيبا مي
به خصوص مساله هنر بيش از همه و پيش از هميشه، به نقش انسان و . است

  1».شناخت انسان، وابسته است

» شناخت انسان«تأكيدي كه او در مورد هنر دارد و آن را بيش از زيبايي به 
همان طور كه در اول سخنانش (زيرا او . كند، از جهتي درست است موكول مي
 زيبايي و هنر دارد در عرصه بين الجوامع، است كه به نگاهي كه به) بيان كرده

در . ترين نگاه نيز خالي از كاربرد سياسي و ابزاريت، نيست هر حال و در تسامحي
اين صورت بديهي است كه اهميت هنر و شناخت آن كه به شناخت انسان 

ها  هنر كار انسان است، كار جامعه. شود، بيش از شناخت زيبايي است موكول مي
ها  اما زيبايي كار آفرينش است و در اصل ربطي به افراد و جامعه. ها و تمدن

  .ندارد

                                                 
  .همان.  �



 دكتر شريعتي و زيبايي

 

131

بدون (ليكن در نگاه صرفاً علمي كه هدف، شناخت ماهيت اين دو باشد 
، شناخت چيستي زيبايي از )شان عطف توجه به كاربرد اجتماعي و بالمئال سياسي

: چون به قول خود او.  استتر، شناخت چيستي هنر، دشوارتر و غير قابل دسترس
ي   اما هنر در عرصه1.»زيبايي هست چون همه بشريت تحت تأثيرش هستند«

طبيعي هستي، وجود ندارد و به هر حال عنصري از صنعت و مصنوعي بودن، در 
وابستگي شناخت زيبايي به شناخت انسان، بيش از وابستگي . آن حضور دارد

اما . نگ و سخت ابهام آميز، داريمما نسبت به هر دو، معرفت گ. هنر است
گرچه همراه با ابهام و گنگي باشد نسبت به محصول (هميشه معرفت انسان 

تر به حقيقت آن محصول است تا به  تر و نزديك دست و احساس خود، بيش
اگر خواسته باشيم يك رديف از . ماهيت چيزي كه بخشي از عالم هستي، است

در (اش  هژها را در جايگاه اهميتي وي ز آناين موضوعات بچينيم و هر كدام ا
  :شود ، قرار دهيم به صورت زير مي)شان دشواري شناخت

شناخت انسان، شناخت عامل درك زيبايي در درون انسان، شناخت منشاء 
زيبا گرايي، شناخت منشاء گريه و خنده، شناخت منشاء تأييد خود و نكوهش 

نواده، شناخت منشاء جامعه و خود، شناخت منشاء اخالق، شناخت منشاء خا
زيرا خالقيت هنري با . ها قرار دارد ي آن تاريخ، و شناخت هنر در آخر همه

ي هنري،  ها در كنار هم، عرصه ي اين موضوعات كار دارد و همه آن همه
شان، همين موضوعات است  و به همين ترتيب است علومي كه موضوع. شوند مي

، روان شناسي  شناسيجامعهسي، علم اخالق، روان شناسي، رفتار شنا: از قبيل
اجتماعي، جرم شناسي، مساله دولت و آنارشيسم، و باالخره مساله ي آزادي و 

  .تكليف و كيفر

اما از جهت ديگر نيازمند شرح . ترتيب فوق از يك جهت تقريباً بديهي است
» شناخت انسان«چون خود همين ترتيب نيز نيازمند . و بيان مبسوطي است

                                                 
  .همان.  �
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ليكن در يك نگاه فنّي ـ نه نگاه ماهيت . ايم  كه هنوز در گام اول آن ماندهاست
بينيم كه موضوع اولي، به عنوان عنصري در موضوع دوم، است  شناسي ـ مي

و همين رابطه . پس شناخت موضوع اول مقدمه است براي شناخت موضوع دوم
 تا انسان ...ميان موضوع دوم و سوم، نيز هست و همچنين سوم با چهارم و

شود، و تا درك زيبايي شناخته نشود،  شناخته نشود، درك زيبايي شناخته نمي
شود، و تا زيبا گرايي او شناخته نشود، چرايي  منشاء زيبا گرايي او شناخته نمي

  ... و همچنين1شود چيزي به نام عاطفه، خنده و گريه در انسان شناخته نمي

كند كه هم محققين  ي را بيان مياين سخن شريعتي يك اصل استوار و محكم
و آن يافتن . اند غربي و هم متفكرين غير غربي چنان كه بايد، به آن توجه نكرده

ه در دو ژاو كليد گم شده در علوم انساني به وي. ، است»نكته حساس مشكل«
معموالً . داند مي» انسان شناسي«علم زيبا شناسي و هنر را، در ناكامي علم در 

اند، يا دستكم در حد علمي الزم، و يا  كنند انسان را شناخته ميغربيان گمان 
كه انسان . اند كند، شناخته دست كمتر در حدي كه منطق پوزوتيويسم ايجاب مي

  .تر است و بس حيوان تكامل يافته

پذيرد، با بياني كه حاكي از افق باالي  شريعتي اين ادعاي غربيان را نمي
با اين . شورد، جسور و به قول خودش گستاخ مياعتماد به نفس است، بر آن 

ي انسان ارائه دهد، ابتدا  خواهد تعريف مورد نظر خود را درباره همه وقتي مي
اي و  كامالً از موضوع خارج شده و به امور تربيتي، اخالقي، اختالفات سليقه

نظري كه من «: گويد مي. پردازد ي انساني، مي گزينشي افراد و اقشار جامعه
اي مختلف و حتي ظاهراً متنقاض،  شناسم دارم، به گونه ي انساني كه مي بارهدر

  ».فرق دارد) بشر(با ) انسان(گويند  وقتي كه مي: و آن اين است. شود تأييد مي

                                                 
تنها گريه كودك . است» خود را نا زيبا ديدن«و » خود را زيبا ديدن«ه برگشت همه ي عوامل خنده و گريه، ب.  �

كند و نه در اثر  انسان پس از دوران نوجواني نه در اثر درد جسمي گريه مي. است كه عامل اخطار دهنده و اِخبار است
دهد و اگر  جان ميهاي متعدد افتاده است بدون گريه  كسي كه در ميدان جنگ با زخم. كند دردي جسمي خنده مي بي

  .گريه كند نه به دليل درد جسمي است
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» انسان«كند؛ گروهي را  هاي موجود امروز، را به دو گروه تقسيم مي او انسان
كند،  يش و دومي را نكوهش مينامد؛ اولي را ستا مي» بشر«و گروهي ديگر را 

در حالي . نامد درد خودبين، را بشر مي افراد متعالي و دردمند را انسان و افراد بي
. هاي مذكور كه موضوع مجهول، مطلق انسان است در مرحله متقدم بر مقوله

اول بايد . درد نيست بحث در انسان سالم، انسان بيمار، انسان دردمند، انسان بي
  .رسد ه شود سپس نوبت به آسيب شناسي و آفت شناسي انسان ميانسان شناخت

بشر از وقتي كه تشكيل شده كه از ميمون جدا شده، همين قدر «: گويد مي
انسان حقيقي در حال . كه دمش افتاده و روي پايش ايستاده، بشر گرديده است

ي آن  كه درباره. در صورتي كه بشر يك وجود معين مشخص، است. شدن است
بشر آن حقيقتِ در حال شدن . شود حرف زد و پانصد هزار سال سابقه دارد مي

  .»...و. كه در نوع بشر در حال به وجود آمدن است، نيست

مخلوق » نوع«تواند احتمال دهد كه او به دو  در اين بيان، مخاطب او مي
معتقد است يكي انسان و ديگري بشر، كه از ريشه و در اصل پيدايش از 

 هستند؛ يكي در حال شدن، و ديگري موجود معين و مشخصِ راكد، همديگر جدا
زدايد؛ از  اش مي اما او پس از سطرهايي چند اين شبهه را از ذهن خواننده. است

هاي فرانسه، سخن  گفتگوي خود با يك دانشجوي يهودي در يكي از رستوران
  .داند ـ نه انسان ـ مي» بشر«گويد و آن دانشجو را مصداق  مي

اعتنايي به تعريف انسان، در محافل علمي غرب، باز  ي بي راين، او با همهبناب
گرايد كه انسان همان ميمون و ميمون هم حيوان است وقتي كه دمش  به آن مي

افتاد روي دوپاي خود ايستاد بشر به معني عام شد و گروهي از همين بشرها 
  .شوند هايي دارند كه انسان ناميده مي گيژوي

آميز در  شود، يك انتظار شعف  كه با آغاز سخنان او روبرو ميمخاطب وقتي
رود يك تعريف نو و عالي از انسان بدهد با  كند كه دكتر مي خود احساس مي

شود و  اما اين انتظار برآورده نمي. تفاوت همه جانبه و متمايز از تعريف اروپائيان
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رفته و به موعظه ي تعريف غربيان قرار گ بيند كه باز در دايره دكتر را مي
  .پردازد مي

رسد، همان راه را  اي كاش او همان طور كه در آغاز به ذهن مخاطب او مي
دانست  مي» دو نوع«دم را  پيمود، در تاريخ زيست شناسي، موجود دوپاي بي مي

اند و  نوع اول كه بشرهاي پيش از پانصد هزار سال يا بيشتر بوده. نه يك نوع
شان افتاده و روي دو پا ايستاده و بشر  دانست كه دم ياند را بشر م منقرض شده
نوع دوم نوع حاضر است كه نه ادامه نسل آن بشرها است و نه از . شده بودند

باز فرم . تطورش از گياه و نامش انسان است. يك حيوان ديگر تطور يافته است
. ا حيواناش با گياه است نه ب يك فرم ترانسي و تطوري است اما ترانس و رابطه

و . كند علم نيز حتي زيست شناسي و ديرين شناسي نيز اين موضوع را تأييد مي
كند و هيچ غرابت  امكان آن را امضا مي) ترين بينش يعني در سختگيرانه(دستكم 

و جهش و نيز با توجه به » موتاسيون«ه با توجه به اصل ژعلمي ندارد، به وي
 جهش بوده، اين جهش دوم نيز كامالً پيدايش اوليه حيات جانداران كه خود يك

  .علمي است

اسالم : در ميان اديان نيز دستكم دو دين بر سابقه گياهي انسان تأكيد دارند
  .، و زردشتي در شرح آفرينش مشي و مشيانه) و متون حديثي1در قرآن(

ي مساله نزديك  مرحوم شريعتي در اين مبحث به طور مكرّر به هسته
 او خود را در 2.گيرد ازگشته و در جايگاه اول قرار ميشود سپس ناگهان ب مي

بيند؛ يا بايد به  توراتي و اصل تطور، بر سر دو راهي مي) نفوذي(ميان فيكسيسم 
اي تورات باور كند و يا به انساني كه  اي و خلق الساعه آدم مجسمه

                                                 
تبيين جهان و : و اهللا انبتكم من االرض نباتاً ـ براي شرح بيشتر رجوع كنيد: 13ي  ي نوح، آيه قرآن، سوره.  �

  .انسان، بخش اولِ انسان شناسي
پيش » درون انسانوجود دو روح در «به حدي به سوي » فطرت«همان طور كه مرحوم مطهري در كتاب .  2

به نظر استاد حيوان داراي يك روح است به نام غريزه و انسان داراي دو روح : پرسد رود كه يكي از مخاطبين مي مي
شود  داند، فطرت مي اما استاد دوباره برگشته و انسان را تك بعدي و داراي فقط يك روح مي. است غريزه و فطرت

  .همان غريزه كه در انسان، كاملتر است
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د و در اين بين راه سومي براي خو. زاياند ترانسفورميسم آن را از حيوان مي
مربوط است به عرصه » نوع انسان«اي را كه به اصل و اساس  مساله. بيند نمي

در . كند هاي افراد نوع، برده و محفل بحث را در خالل افراد، برگزار مي تفاوت
ي زيبايي و هنر و رابطه آن با نوع انسان است نه  حالي كه اصل سخن او درباره

  .وب و بدبا افراد زيبا شناس يا هنرمند، يا افراد خ

همان طور كه من و شما نيز چنين (اي نداشت جز تأييد تطور  شريعتي چاره
زيرا فيكسيسم كه به تورات هم نفوذ كرده، نه تنها علمي نيست، حتي ) هستيم
  .ي امكان عقالني ديني را نيز ندارد جنبه

او در اين مبحث، داستان آدم و حوا را نه يك حادثه و ماجراي واقعي و نه 
كه يك سرايش سمبليك،  گزارش از پيدايش يك پديده ي طبيعي، بليك 
در حالي كه چيزي به نام آدم و حوا در اديان سامي و مشي و مشيانه . داند مي

در ميترائيزم و زردشتي، هرگز عنوان يك داستان سمبليك نيستند و تأكيداً 
ه كامالً دارند كه يك گزارش واقعي تكويني و به اصطالح يك نظري اعالم مي

  .دهند زيست شناسانه و موجود شناسي، ارائه مي

تر شد كه برخي از  تأويل اين موضوع به بستر سمبليك به حدي گسترده
هاي تاريخي قرآن سمبليك است ما  نويسندگان االزهر، اعالم كردند كه همه تكه

به داريم اما قوم عاد، قوم ثمود، و پيامبران مربوط » نوح بابلي«در تاريخ يك 
» عاد«اين محققان چون نتوانستند دريابند كه . در تاريخ حضور ندارند. آنان

پايتخت آكديان است و ثمود همان » آكّاد«است و احقاف همان » آكْد«همان 
است كه آن ديرين شناس و خط شناس غربي آن را سومر خوانده و » سومر«

ه ثمود هم اصل البت. اعالم كرده است كه اصل كلمه با لفظ سومر فرق دارد
  .كلمه نيست و معرّب آن است مانند عاد كه معرب آكْد است

اگر من به جاي آن محقق . آورد چنين سمبليك گرايي سر از ابتذال در مي
ديني را كه به اين ) رسم كه نمي(رسيدم  اي مي االزهري بودم و به چنين نتيجه
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و » دنيا گرايي«گزيدم، تا صداقت علمي را با  ابتذال دچار باشد، بر نمي
  .احساسات، درهم نياميزم

شريعتي يا آن دانشمند االزهري، در اين برداشت سمبليك، تنها نيستند؛ آن 
خواهند دست از كتاب عهد  خواستند و نمي عده از انديشمندان غربي كه نمي

. عتيق بردارند، به همين تأويل سمبليك باور دارند، پيش از شريعتي و پس از او
ه آورندگان اين اديان، مساله خلقت آدم و حوا يا مشي و مشيانه را به اما وقتي ك

يك مساله عيني و غير سمبليك ) ي خودشان را خودشان آورده(جد و تأكيد، 
دانند، ديگر جايي براي توجيهي كه با اصل و اساس نظرشان تناقض دارد،  مي
صل و اساس، آن را شان يا بايد سخن آنان را بپذيرد و يا از ا مخاطب. ماند نمي

  .رد كند

تواند بر اساس تعريف تطوري  اي دارد، نه مي شريعتي در اين مساله گم شده
اين . تواند بر اساس فيكسيسم بحث كند دارويني از انسان سخن بگويد و نه مي

اهل . گير شده است هاي اخير، همه سردرگمي در اين نهضت دين گرايي دهه
از گرباچف روزي كه . آزار دهنده درگير هستنددانش با يك بال تكليفي سخت 

اي  ، عده»دين براي انسان الزم و ضروري است«: كانون ماركسيسم اعالم كرد
شان، و دست اندركاران علوم انساني به دليل همان  به دليل سود مادي و سياسي

. شان، آن را تأييد كردند بدون توضيح علمي و بدون هر گونه تبييني سردرگمي
  .تأييد اينان با تأييد مردم عوام هيچ فرقي نداشتيعني 

اي، به جاي  آيا وقت آن نرسيده است كه براي رهايي از فيكسيسم افسانه
پناه بردن به خيمه خيالي و تحميلي سمبليك، خودمان را و نيز پيشينيان را متهم 
كنيم كه متون يهودي، مسيحي، اسالمي و ميترائي زردشتي را، بد معني 

  ايم؟ هاي نفوذي پااليش نكرده ها را از افسانه م؟ و آناي كرده

در مورد دانش زيست شناسي سخت : توان گفت آيا نمي: اتهام دوم
ايم؟ پيدايش حيات و نيز تطور موجودات  شده» دگم انديش«و » گرا مطلق«
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ايِ غير  جاندار اعم از گياه و حيوان را به شدت در يك لوله تنگ و قالبيِ باسمه
ايم به بينشي كه خودش دليل غير علمي بودن خود، است با   جاي دادهمنعطف،

  .صرف نظر از ادلّه علمي موجود، بر عليه آن

  :اهميت دم

ميموني كه دمش افتاده و روي پايش ايستاده بشر گرديده «ي  شريعتي جمله
خواهد بگويد همين قدر  مي. را به طور طنزآميز به زبان آورده است» است

زيرا تنها . ي انسان شدن كافي نيست بايد تفاوت ديگري نيز باشدتغيير، برا
تواند منشاء اين همه آثار شگفت انساني باشد، و  آسوده شدن از شرّ دم، نمي

به راستي . هاي انسان به داشتن و نداشتن دم ختم شود ها و بدبختي همه نيكبختي
م و محروم كننده از آور، و دم داشتن اين قدر مشؤو دم بودن اين قدر سعادت بي

دم كه بيشتر روي دو پايش راه  ي بي هاي انساني، است؟ آن شامپانزه سعادت
رود، انسان است؟ اگر فردا بر اساس قانون موتاسيون و جهش يك انساني  مي

تواند انسان باشد؟ يا چنين  داراي دم و پشتي نسبتاً خميده، متولد شود، حتماً نمي
اي در دانش زيست شناسي محال است؟ يا   پديدهامكاني وجود ندارد و چنين

دگم انديشي تطور فوراً آن پديده را نيز به لوله تنگ مورد نظرش انداخته و 
نتيكي، اين مولود به اجداد دمدارش رفته ژدر اثر تحركات توارث «خواهد گفت 

» ارتجاع«، و به جاي اين كه آن را يك پديده موردي بداند، طبيعت را به »است
  ن را عامل بازدارنده از كمال، خواهد دانست؟ژهم خواهد كرد و مت

پس بايد اين دم و دمدار بودن و نبودن را در همان جايگاه خود قرار داد و 
انجماد فكري مردمان . دنبال عامل ديگر، علت ديگر، و تفاوت ماهوي ديگر رفت

، نبود و »ترانسفورميسم مطلق«تر از انجماد ما در  قديم در فيكسيسم، موهن
كنيم اطالق گرايي و جزم  گرايي ما ـ كه در عصري زندگي مي مطلق. نيست

گويي مساله . انديشي با ادلّه علمي، مردود و محكوم است ـ شگفت انگيزتر است
تمام شده و پرونده زيست شناسي در اين موضوع بسته شده ديگر نه قابل 

  .رسال مسلّم كرد و رفتتنها بايد ا. تحقيق است و نه قابل توسعه و گسترش
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شريعتي عالوه بر عالقه شديدي كه به : گفت فخر الدين حجازي به من مي
كرد  زيبايي و هنر داشت، به حدي به كاربرد هنر عقيده داشت كه سعي مي

زماني روزهايي را با هم به سر . هنرمندانه نفس بكشد و هنرمندانه آب بخورد
   شاعرانه مرادم از شاعرانهبرديم، قرار گذاشتيم حرفي نزنيم مگر

  »دو شاخه ريش من چون ريش رستم  منم آن پرهنر شخص مفخّم«

خواستيم سخن همراه با زيبايي و  حتي مقصود ما شعر نو هم نبود، مي. نيست
توانيم از قرآن تقليد كنيم،  خواستيم تا جائي كه مي راستش مي. احساس، باشد

او بيش . در جاي خود الزم استهاي قرآني نيز  گفت حتي پرخاش شريعتي مي
  .از من موفق شد

و حركات » تن بياني«) به قول خودت(گفتم حضرت عالي هم با استفاده از 
  .دست و سر و سينه و نيز پرخاش، توانستي بيان شيوايت را كاملتر كني
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  9بخش 

  ميترائيزم و زيبايي

يز يك ميترائيزم ن. خواهد آمد» دين و زيبايي«مبحث بعدي تحت عنوان 
. گشت و گشته دين است بايد در آن مبحث و در كنار اديان ديگر، مطرح مي

گي آن است در ارتباط با موضوع ژه براي ميترائيزم، ويژدليل اين مبحث وي
  .بحث ما يعني چيستي زيبايي

حتي . اما هر دين يك فلسفه است. هر فلسفه، دين نيست. در بينش علمي
كه هر دين مدعي ارائه  بل. هاي اوليه  كالنيك آيين ديني ابتدايي در ميان

  .داند بهترين فلسفه است و هر دين ديگر و فلسفه ديگر را باطل مي

خواه به ميترائيزم به عنوان يك دين نگريسته شود و خواه به عنوان يك 
ميترائيزم به طور . فلسفه، نگاه مختصري به آن در بحث ما ضرورت دارد

تهم شده است، حسن آن به قبح تبديل گشته و م» ثنويت«اي به  رحمانه بي
اي به بدترين معني تفسير شده  واقعگرايي زيباي آن به صورت غير منصفانه

هايي كه در دو قرن اخير  پايگاه واقعيت گرايي در ميترائيزم حتي از فلسفه. است
  .تر است تر و روشن اند اساسي پديد گشته و ارائه شده

داند،  را يك واقعيت مي» زيبايي« ميزاني كه آيين ميترايي درست به همان
نور را يك واقعيت، . داند را نيز به همان ميزان يك واقعيت مي» نا زيبايي«

ظلمت را نيز يك واقعيت ديگر، خير را يك واقعيت، شرّ را نيز يك و اقعيت، 
  .يزدان يك واقعيت، اهريمن نيز يك واقعيت

همه چيز خير است، شرّي در عالم : دلخوش بودن بيهوده، و خود فريفتن كه
ي خدا است، همه چيز  همه چيز جلوه: يا... وجود ندارد، شرّها عدميات هستند و

و نيز عشق به همه چيز و باالخره زيبا ديدن همه چيز، راهي ... مظهر خداست و
  .به ميترائيزم ندارد
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. تدو واقعيت متضاد هستند؛ سمبل مهر، خورشيد نوراني اس» كين«و » مهر«
سرود مدار كين . سرود مدار مهر يزدان است. و سمبل كين، ظلمت است

  .اهريمن است

كين نداشته باشد، مهر » كين«در عين حال؛ مهر كه مهر است اگر نسبت به 
شود مگر خود مهري شود كه نسبت به  انسان كامل، كامل و سالم نمي. نيست

ا آن را به سوي اهريمن انسان كامل تير و كمان هم دارد ام. كين دارد» كين«
  .جنگ نا زيباست اما جنگ با نا زيبايي، زيباست. نشانه رفته است

ي ديگر به خوبي روشن  سان فرق ميان اصول ميترائيزم با هر فلسفه بدين
، »براي درك زيبايي، درك نا زيبايي، ضرورت دارد و بالعكس«و اصلِ . شود مي

كه در . ، در اين آيين ايراني استاصل صريح، روشن، غير پيچيده و بدون ابهام
  .ترين دين به اسالم اصيل است اين مساله، نزديك

ه ژبه وي(هاي ديگر  اگر بنيانگذار ميترائيزم امروز حاضر بود، پيروان فلسفه
» كبك«را به لقب ) ي كالسيك يونان دارد شان ريشه در انديشه آنان كه فلسفه

ي  ه و نديدن واقعيات را به مثابهكرد كه سرشان را به برف فرو برد ملقب مي
ي  در حالي كه در روزمرّه. كنند را انكار مي» شرّ«عدم آن واقعيت، تلقّي كرده 

  .شان هر لحظه با شرّها دست به گريبان هستند زندگي واقعي

داند؛  هاي طرف ديگر را نيز مردود مي ميترائيزم بينش: و از جانب ديگر
عدم «را انكار كرده و خيرها را » خير« واقعيت بينش ابوالعالي معرّي كه وجود و

معرّي درست بر عكس ارسطوئيان و صوفيان، همه چيز را بد، نا . نامد مي» الشرّ
اي كه بتوان به آن دلخوش بود، باور  بيند و در عالم هستي به زيبايي زيبا مي

  .ندارد

. اگر منصفانه نگريسته شود، داوري ميان اين دو بينش سخت دشوار است
كند كه ارسطوئيان  زيرا معرّي با همان سبك و روش و استدالل، خير را انكار مي

از ديدگاه . كنند و صوفيان با همان سبك و روش و استدالل، شرّ را انكار مي
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زيرا زيبا ديدن نا . ميترائيزم هر دو باور به يك ميزان نادرست و باطل هستند
ا ديدن زيبا، يزدان را نا زيبا ديدن، و نا زيب. زيبا، اهريمن را زيبا ديدن است

است همان طور كه گروهي از صوفيان در اثر زيبا ديدنِ همه چيز، ابليس را نيز 
منجر » شيطان پرستان«اي بزرگ به نام  مظهر خدا دانستند و ماجرا به پديده

  .پرستند گشت كه هنوز هم هستند و شيطان را مي

  :ثنويت

خدا شناسي و جهان : يابد ش انجام ميهستي شناسي ميترائيزم در دو بخ
در جهان شناسي و تبيين . ميترائيان در خدا شناسي موحد بوده و هستند. شناسي

توان اين  اما نمي. عالم مخلوقات، ثنوي هستند هم به خير باور دارند و هم به شرّ
حقيقت را ناديده گرفت كه ميترائيان مانند پيروان اديان ديگر دچار انحراف 

و از نظر تاريخي نيز . شود ودند كه زردشت به اصالح آن مأمور ميشده ب
كنيم با گذشت زمان، خورشيد سمبل مهر، در پيش از اصالحات  مشاهده مي

  .شود زردشت در حد يك الهه بزرگ نه فقط ستايش كه پرستيده مي

ها از خورشيد ناشي  شود و همه خير تبديل مي» خدا«به » سمبل«وقتي كه 
زيرا . ي ضروري آن تبديل شدن اهريمن نيز به خداي دوم، است زمهشود، ال مي

  .شود پس بايد شرّها از اهريمن ناشي شوند هيچ شري از مهر ناشي نمي

فرهيختگان آنان يزدان را . هستند» دو خدايي«زردشتيان امروزي جداً منكر 
وان به عن» مزدا«فقط يك نام دارد، گاهي » اَهور«دانند به نظرشان  خدا نمي

اينان مدعي هستند كه جايگاه . آيد كه نشان دهنده واحد بودن اوست پسوند مي
اي كه مسلمانان آن را  شان همان جايگاه جبرئيل يا آن فرشته يزدان در آيين

  .نامند، است  مي1»روح«

                                                 
  .اي از فرشتگان است كه مراد فرشته. 4ي  ي قدر، آيه ، سوره...و الروح المالئكةتنزل .  �
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افراد انديشمند زردشتي كه امروز به جاي خورشيد به نور آتش، توجه دارند، 
دهند كه در اديان سامي به ويژه   به خير و شرّ تطبيق ميثنويت خودشان را دقيقاً

و اساس دو گانه پرستي را كه به دو خدا باور داشته باشند، از . در اسالم، هست
اند نه قبل  كنند با اين تلقي كه در هيچ زماني دچار آن نبوده اصل و ريشه، رد مي

  .از اصالحات زردشت و نه بعد از آن

كنم؛ پيش از اصالحات زردشت با  ن انكار نميم: گويد يك زردشتي مي
گذشت زمان، نقش خورشيد از نقش يك سمبل محض، به نقش افراط آميزي 

پذيرم كه  و حتي مي. شود تبديل شده بود كه زردشت به اصالح آن مأمور مي
ي آتش يك بينش افراطي پيش آمده بود ليكن ما  پس از زردشت نيز درباره

بينيم برخي از  اما مي. مان هستيم م و بر اصول اوليه آئينامروز چنين باوري نداري
دانند و اين  برادران ايراني مسلمان ما اهريمن را مظهري از مظاهر خدا مي

هاي غير  ما از چند جانب دچار هجمه. شود شان از تلويزيون هم پخش مي عقيده
ن به مصر و ايم؛ از طرفي آن ميترائيزم خارج از ايران كه از ايرا منصفانه شده

بخشي از اروپا نفوذ كرده بود و در طي اين مسير با تغييراتي همراه بوده، به 
ها را  متون تاريخي كه يونانيان آن: از جانب ديگر. شود حساب ما گذاشته مي

اي  گرايي، داوري منصفانه گاهي ندانسته و گاهي نيز به طور يك جانبه: اند نوشته
انب سوم كه مهمتر است ناخرسندي ارسطوئيان و از ج. اند ي ما نداشته درباره

دانند، ما را كه  صوفيان، از ما است كه آنان جهان را تك بعدي و بدون شرّ مي
هم به خير باور داريم و (بينيم  جهان را مانند اديان سامي و اسالم، دو بعدي مي

ستي متهم به ثنويت پر) هم به شرّ، هم به زيبايي عقيده داريم و هم به نا زيبايي
پذيريم و از اصول مسلّم ما  درست است ما ثنويت به اين معني را مي. كنند مي

  .است

اي از سخنان  اند گوشه متأسفانه متون تاريخي آن چه از ميترائيزم ثبت كرده
زيرا بيشتر به توضيح ميترائيزم در مصر و مناطق خارج از . كند باال را تأييد مي
اين روش، . اند  ديدگاه به ميترائيزم ايراني نگريستهاند و از آن ايران، پرداخته
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رسد گوياترين متن در اين باره،  به نظر مي. داوري را سخت مشكل كرده است
هر چه . متون روايي مسلمانان و نيز عمل عيني آنان در مورد زردشتيان، است

اين . شناختند  سال پيش، زردشتيان را بهتر از ما مي1380باشد مسلمانانِ 
ها و  ناخت به دليل تماس دائمي و حتي در مناطقي به دليل زندگي عربش

شان  براي) يعني هم از نظر زماني و هم از نظر مكاني(ايرانيان در خالل همديگر 
  .تر بوده است ملموس

مسلمانان آئين ايرانيان را نه به نام ميترائيزم و نه به نام زردشتي، بل به نام 
رسمي، يعني ديني كه از اصل و اساس از شرك به عنوان يك دين » مجوسي«

و در . دانستند» اهل كتاب«منزّه است، به رسميت شناختند و ايرانيان را 
  .نظرشان آئين مجوسي در رديف آيين يهودي و مسيحي، قرار گرفت

ناميدند، نه  مي» مجوسي«هاي پيشين، ايرانيان را  ها از هزاره اين كه عرب
. دهد ايل مهم و اساسي تاريخي را براي ما نشان ميميترايي و نه زردشتي، مس

است كه نام و نشاني » جاماسب«از ) معرّب شده(مجوسي يك اشتقاق تعريبي 
مهر «دهد كه اصطالح ميترائيزم و  و نشان مي. است از بنيانگذار دين ايراني

ي خورشيد، به  پس از اصطالح مجوس و در عصر افراط گرايي درباره» پرستي
ي افراط  در دوره» آتش پرست«همان طور كه اصطالح .  افتاده استها زبان

ترين  ترين و اصلي قديمي» مجوسي«عنوان . ي آتش، رايج شده بود گرايي درباره
  .نام آن آئين، بوده است

پس از آن كه نظاميان عرب، تيسفون پايتخت امپراطوري ايران را بر 
يل داد تا موازين و مقررات و گشودند آن را مداين ناميدند، عمر شورايي تشك

هاي  در اين قبيل همايش. با ايرانيان، تعيين و تدوين شود» حقوق جنگ«
. مشورتي، تكليف اعضاي شورا از پيش معين بود و همين طور نقش حضورشان

ابراز خواهد كرد، ) ع(زيرا معلوم بود كه مساله و برنامه همان است كه علي
ي هميشگي ژكه به يك سنت دائمي و استراتحضور آنان براي استماع آن است 

  .تبديل شود
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شمرده بود و » اهل كتاب«تر خود قرآن مجوسيان را در رديف  پيش
بالفاصله تذكر داده بود كه خود خورشيد نيز مخلوق خدا است و در حالت 

 و همچنين از پيامبرشان شنيده 1.بر خداست) چون و چرا اطاعت بي(سجده 
زيرا آنان پيامبري . به قاعده اهل كتاب، رفتار كنيدبا مجوسان «بودند كه 

به نام داماسب كه كشته شد و كتابي داشتند به نام جاماسب كه بر . داشتند
 ظاهراً در اين ضبط نام پيامبر با نام كتاب، 2».هزار ورق از چرم نوشته شده بود

  .جا به جا شده است

 بعدها توسط امام )بدون ذكر نام(اصل اين موضوع و كتاب آن پيامبر، 
 و در جاي ديگر به نام آن تصريح كرده 3.نيز تأييد و تأكيد شده است) ع(صادق

 با اين وجود، تشكيل شورا براي توضيح و سامان دادن 4.كه جاماسب بوده است
ها و به اصطالح  به امور در حين عمل، ضرورت داشت تا مساله دچار برداشت

دانستند كه وظيفه و  فرماندهان نظامي ميپس از آن . هاي مختلف نگردد قرائت
  شان چيست؟ برنامه مأموريت

اسرائيل در فاصله  در نظر مسلمانان فاتح، زردشت به مثابه انبياي بني
شده نه يك پيامبر مؤسس كه اصطالحاً  ، تلقي مي)ع(و عيسي )ع(موسي

و در دو بر خالف آن چه كه در ميان اروپائيان و هنديان . اولوالعزم، ناميده شود
  .قرن اخير ميان ايرانيان، رايج است

و جاماسبيان، و معادل يوناني آن، در » جاماسبيه«در متون تاريخي عنوان 
ـ بخش » تاريخ ايران باستان«پيرنيا در . ها بوده است عصر هخامنشيان، در زبان

اردشير اول ـ هم از آن عنوان، نام برده و هم از سجده اردشير اول به خورشيد، 
ظاهراً هنوز اصالحات زردشت از خراسان به دربار مركزي، . خن گفته استس

                                                 
  .18 و 17هاي  ي حج، آيه سوره.  �
  .11من ال يحضره الفقيه، باب الخراج و الجزيه، ح.  2
  .ية اهل الجزقة باب صدةكافي، فروع، كتاب الزكا.  �
  .»و كان يقال له جاماسب «350 ـ شماره مسلسل حديث 175، ص6تهذيب، ج.  4
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شد در مقابل آيين جديد كه  آيين كهن جاماسبيه ناميده مي. نرسيده بود
  .زردشتيه، بود

هايي از قبيل  اصطالح: اول: در اين جا به دو نكته مهم بايد توجه كرد
دين ايراني پس از آن كه . ميترائيزم، آيين مهر پرستي، اصطالح ايراني نيستند

ه در بيان محققين اخير با اين ژبه مصر رسيده، چنين ناميده شده است به وي
بوده » مجوسي«ها  و به قول عرب» جاماسبي«نام آن . ها موسوم شده است عنوان

به قول مؤبديار، . كنند كه امروز زردشتيان چندان استقبالي از اين نام نمي
كنند  يزد، كه تصريح مي» بيوك«ي  آتشكده محلّهافالطون يزداني، مسئول 

حق با شماست آن ميترائيزم كه محققين : گفتم. زردشتي غير از ميترائيزم است
هرگز در . دهند آن را در مصر دنبال كرده و از آن طريق به ايران نسبت مي

  .ايران نبوده و شما حق داريد از آن تبري بجوييد

مه زردشتيان، به من داده كه هم در روي جلد اي از سالنا آقاي يزداني نسخه
 ديني 3743 خورشيدي ـ 1384: آن و هم در صفحه اولش آمده است

  .زرتشتيان

از جانب ديگر، امروز بيش از هر وقت ديگر مشخص شده است كه زردشت 
 سال پيش، بوده است اما تاريخ اين دين در باور خود 2600و ظهور او حوالي 

دهد كه بنيانگذار  و اين خود به خوبي نشان مي. رود يش مي، پ3743زرتشتيان تا 
  .اصلي آن، شخصيتي پيش از زردشت بوده است

ي هخامنشي،  در دوره» جاماسبيان«يا » جاماسبيه«ي اصطالح  درباره: دوم
شود و آن را به جاماسب حكيم كه در دربار گشتاسب بوده  گاهي اشتباه مي

 معاون زردشت بود، نه كسي كه در مقابل اين جاماسب، يار و. دهند نسبت مي
زردشت، جاماسب حكيم . زردشت يا در كنار او آيين ديگري، ايجاد كرده باشد

  .اند ، هر سه معاصر هم و در كنار هم بوده)شاه محلّي خراسان(و گشتاسب 
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اند،  خورشيد و آتش و هر منبع نور، از آغاز در ميترائيزم، سمبل بوده
ي دوم، طبيعي است كه پيش از  و آتش در درجهخورشيد در درجه اول 

شده است كه در اصالحات زردشت به  ي خورشيد افراط مي زردشت درباره
اما آتش توانسته مقام سمبليك . شدت مورد هجمه قرار گرفته و كنار رفته است

  .رسد هاي بعدي نوبت به افراط در آن، مي خود را حفظ كند و در زمان

  :زمخاستگاه اصلي ميترائي

باز ) چيستي زيبايي(گرچه ادامه بحث در ميترائيزم، ما را از بحث اصلي 
دارد اما خواهيم ديد كه موضوع و مساله مهمي در بحث چيستي زيبايي و نيز  مي

  .، از اين طريق، براي ما روشن خواهد شد»انسان شناسي«اصل مهمي از اصول 

آيد،   تاريخي بر ميبا دقت در اموري كه به طور جسته و گريخته از متون
هاي رود ارس و در ميان  شود كه خاستگاه اصلي ميترائيزم در نزديكي روشن مي

پيش از آمدن آريائيان، سه تمدن شناخته شده، در . ، بوده است»كادوسيان«
كادوسيان در حوالي سبالن، كاسپيان در حوالي البرز : اند ايران وجود داشته

تخت (ن مانايا، در حوالي مياندوآب و بيجار يا تمد» مانن«، و )قزوين(مركزي 
متون حديثي . كند تعبير مي» اصحاب رس«قرآن از كادوسيان با ). سليمان

هر ماه در . شمارند اسامي شهرهاي آنان را، فروردين، ارديبهشت تا اسفند، مي
اند كه در اثر آن، اسامي شهرها به  يكي از آن شهرها يك روز جشن داشته

  1.نتقل شده استهاي سال م ماه

                                                 
از ) 1ي   به شماره148، ص14ج(آن را مجلسي در بحار . كند حديثي است شگفت كه مطالب جالبي را بيان مي.  �

 )ع(ناحيه زندگي آن مردم را كنار رود ارس، و تاريخ ظهور آن پيامبر را چهار نسل بعد از ابراهيم. آورده است )ع(علي
در متن بحار . شود  سال پيش، مي4000يعني حوالي .  سال پس از ابراهيم160ابن خلدون، كند كه به قول  تعيين مي

  روشن است . است» قبل از سليمان«نويس از نسخه ديگر نقل شده كه  آمده اما در پي» بعد از سليمان«
  .كه اين نسخه دوم صحيح است
اي با نيكوترين آب،  در آن جا چشمه. گفتند يم» شاه درخت«اند كه به آن  پرستيده آنان نوعي درخت صنوبر را مي

پيامبرشان مبعوث گشت، زماني طوالني آنان را از صنوبر پرستي باز . شد ناميده مي» روشناب«نيز جريان داشته كه 
  .طوفاني از دود، بخار، گوگرد و آتش، بر آنان باريد. كرد، سرانجام كشته شد داشت و به دين نو دعوت مي مي
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در تقويم امروزي زردشتيان همان طور كه هر ماه از سال براي خود نامي 
در هر ماه نام يك . ه داردژدارد، هر كدام از روزهاي هر ماه نيز براي خود نام وي

مثالً روز ششم فروردين همان فروردين، و روز دوم . روز همان نام خود ماه است
ز چهارم خرداد، خرداد است و روز دهم مهر، ارديبهشت همان ارديبهشت، و رو

هاي  است و همين طور روزهايي در ماه» جشن مهرگان«مهر است و معروف به 
  .ديگر

هاي سال، روزهاي جشن همچنان  يعني همراه با انتقال نام آن شهرها به ماه
چون روز دوم اولين ماه سال در شهر فروردين جشن . اند با نام خود باقي مانده

چنين در مورد ديگر شهرها،  اند و هم ناميده اند، آن را روز فروردين مي هداشت
در يك حديث مختصر اين همه حقايق تاريخي براي ما روشن : شگفت است

ها  ترين اعماق تاريخ كه خود زردشتيان سخت به آن شود، حقايقي از تاريك مي
  .نيازمندند

ا به سمت شمال البرز ها پس از ورود به فالت ايران، كاسپيان ر آريايي
هنوز هم الفاظ و . اند اما با كادوسيان كنار آمده و به دين آنان گرويده. راندند

فرشتگان با . هاي كادوسي جايگاه اساسي و بنياني را در دين زردشتي، دارند هژوا
تا اسفند، و نيز لفظ بهشت، مينو، يزدان، فرّ، فروهر، اَهور، ... اسامي فروردين و

هاي ميترائيزم و  ترين پايه در بنياني...  آب، درخت، روشن، و1 شاه،هژحتي وا
و همين موضوع باعث شده . زردشتي حضور دارند كه هيچ كدام آريايي نيستند

شان، جدا شود و زبان  كه ادبيات ديني ايرانيان قديم، از زبان و ادبيات روزمرّه
  .ديني حتي اوستايي، مخصوص مغان و مؤبدان باشد

                                                                                                            
در . جوشند هاي گازدار و گوگردآميز در اطراف آن مي  آتشفشان سبالن بوده است كه هنوز هم چشمهظاهراً فوران
  ).122، ص57بحار، ج. (سبالن در آذربايجان كوهي است بهشتي و در آن قبري از قبور انبيا قرار دارد: حديث ديگر آمده

) ص(و در حديث پيامبر. اند پيامبر گرويده اشاره شده است كه بقاياي مردم ارس به دين آن 4ي  در حديث شماره
  .هايي از چرم، مانده و آيين او پيروز شده است نيز ديديم كه گرچه آن پيامبر كشته شده ليكن كتابش در ورق

شاه «بايست  زيرا در صورت آريايي بودن مي. نيز يك تركيب كادوسي است» شاهان شاه«ظاهراً تركيب .  �
  .اند زيستند و دو پادشاه محلي نيز داشته زمان اردشير دوم هخامنشي در موطن خود ميكادوسيان در . باشد» شاهان
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شود كه اثري  ا و اصطالحات كادوسي، در آيين ايراني به وفور يافت ميه هژوا
الفاظ مقدس آريايي در . شود ها در ميان آريائيان هندي و يوناني يافت نمي از آن

اما در ايران نه تنها از . اند ميان هنديان آريايي و يونانيان، همچنان مشترك مانده
از آن . اند معني نامقدس، به كار رفتهاند بل توسط خود آريائيان، به  بين رفته

كه حرف اول آن با تلفظي ميان دال و ذال، بوده همان طور كه » دِيو«جمله كلمه 
» ديو«لفظ . »كاغذ«و » كاغد«شود و نيز  تلفظ مي» گنبذ«گاهي » گنبد«هنوز لفظ 
» زئوس«كه خاصيت يونانيان است، » س«با اضافه شدن حرف » ذيو«در يونان 
شود كه خداي بزرگ آرياها پيش از مهاجرت، بوده و هنوز هم در ميان  تلفظ مي
، »ديو«و » ذيو«اما در ايران با تلفظ . هاي، هند و يونانيان، همچنان هست آريايي

  .همرديف اهريمن گشته است

خداي . توان بهاي كمي به آن داد مساله خيلي مهم است به حدي كه نمي
تش آريائيان پيش از مهاجرت، در آسياي خدايان كه دوران مديدي مورد پرس

شان با آنان همه جا رفته، همچنان خداي خدايان  همراه مهاجرت. مركزي بوده
. ترين موجود در كنار اهريمن جاي گرفته است مانده اما در ايران به معني پليد

درست . دهد كه آن آيين از بن و بيخ كنار گذاشته شده است اين نشان مي
ها بودند و پس  هژترين وا هاي عرب در پيش از اسالم كه مقدس تمانند اسامي ب

  .ها شدند هژاز اسالم منفورترين وا

 قبل از ميالد بلقيس 1200ميترائيزم از ايران به يمن رفت، در حوالي سال 
ي يمن پيش از آن كه با سليمان متّحد شود، مهر پرست بوده است؛ قرآن  ملكه

 كه او و 1.»وجدتها و قومها يسجدون للشّمس«: دكن از زبان پيك سليمان نقل مي
  .گذارند مردمش پس از اتّحاد با سليمان، خورشيد پرستي را كنار مي

پيش از آن ميترائيزم در قالب خورشيد پرستي از يمن و ايران به مصر نيز 
مؤرخين يوناني و نيز . هايي از اروپا نيز پيش رفته بود رسيده بود و تا بخش

                                                 
  .24ي نمل، آيه  سوره.  �
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شناسند، دوران افراط در خورشيد  اروپايي آن چه از ميترائيزم ميمؤرخين اخير 
  .ناميدند» خورشيد پرستي= ميترائيزم «پرستي آن است و لذا آن را 

  :ي ميترائيزم و زردشتي با اديان سامي رابطه

گيري همه آثار ميترايي و زردشتي به سوي كعبه، از قبيل قبر كوروش  سمت
حاكي از ) ميديا(ثار مربوط به دوره اقتدار مادها و ديگر بناهاي مقدس، محراب آ

رعايت اين قانون موجب شده در . يك رابطه ميان كعبه و ميترائيزم، است
و نيز . هايي از ايران در ساختن بناها، از چهار جهت اصلي، صرف نظر شود بخش

ي  هژيك وا» زمزم«كلمه . ايرانيان دوست داشتند كه بناهايي شبيه كعبه بسازند
كه بر چاه ) شد و دعاي سر سفره ايرانيان زمزمه ناميده مي(قيقاً ايراني است د

 وقتي كه عبدالمطلب چاه زمزم را از نو تعمير و 1.كنار كعبه نامگذاري شده
اليروبي كرد، دو مجسمه زرين يافت كه اردشير بابكان نياي ساسانيان، به كعبه 

 نذر و نيازهايي با كعبه هاي بزرگ ايراني معموالً خاندان. هديه كرده بود
  .اند داشته

ما تاريخ . اين رابطه هم پيش از اصالحات زردشت بوده و هم پس از آن
بينيم كه اردشير اول هخامنشي در  اما مي. دقيقي براي ظهور زردشت نداريم

كرد، بنابراين در آن وقت هنوز   سال پيش، بر خورشيد سجده مي2450حوالي 
با اين حساب، . ان به دربار مركزي نرسيده استاصالحات زردشت از خراس

سقوط هخامنشيان و حمله . تواند به سه هزار سال پيش برسد ظهور زردشت نمي
اسكندر اوضاع اجتماعي را طوري به هم ريخته است كه معلوم نيست در چه 
زماني پارسيان جنوبي و مادهاي غرب، دست از پرستش خورشيد برداشته و 

  .اند  پذيرفتهاصالحات زردشت را

                                                 
زمزمت الفرس علي زمزم        و ذاك في «: هاي پيشين آورده است مسعودي در مروج الذهب شعري از عرب.  1

  .شان بود  سنت ديرينكردند و اين فارسيان در كنار زمزم، زمزمه مي: »سالفها االقدم
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آيد كه جاماسب بنيانگذار ميترائيزم به عصر ابراهيم  از شواهد و قراين بر مي
كه تعمير كننده كعبه است، نزديك بوده همان طور كه در حديث ديديم و نيز 

دهد، بنابراين او حدود هزار سال پيش   را نشان مي3743تقويم خود زردشتيان 
  .زيسته است از زردشت مي

خي از نويسندگان زردشت را در چهار هزار سال پيش و برخي اين كه بر
دانند، و نيز آن عده كه به دو شخصيت  ديگر در حوالي سه هزار سال پيش، مي

شود  ها از اين ذهنيت ناشي مي به نام زردشت معتقد هستند، اين گونه اختالف
و را هم در گر، ا دانند، نه اصالح كه آنان زردشت را بنيانگذار آيين ايراني مي

  .بينند و هم در نهضت اصالحات آغاز اين دين به جاي جاماسب مي

كنند،  جاماسب و زردشت هر دو، كارشان را از آذربايجان شروع مي
شود، گرچه جان خود را در اين راه از  جاماسب در ميان كادوسيان موفق مي

از او هاي اصالحي زردشت كه حدود هزار سال پس  اما پيام. دست داده باشد
او به خراسان رفته و در دربار گشتاسب . شود مشتري، مي بوده، در آذربايجان بي

اما در جنوب يعني . شود موفق مي) شاه محلي بوده نه شاهنشاه= مرزبان = كيا (
اسطوره رستم . شود ئستان ـ در ميان سكاها با مقاومت روبرو مي سيستان ـ سكه

مت ساخته شده كه رستم مرد كهن و و اسفنديار براي نشان دادن اين مقاو
فردوسي فرزانه از . كهندين و اسفنديار جوان جواندين، سمبل طرفين هستند

كند تا چشم و بينش آئين  هميشه سنن پيشين سعي مي: آورد كه فرزانگان مي
  .انقالبي نو را، دچار اشكال كند گرچه نماينده انقالب، روئين تن باشد

هاي او در ميان مادهاي  استقبال كردند اما پيامخراسانيان پارتي از زردشت 
رفت، پس از حمله اسكندر، خاندان  غرب و پارسيان جنوب با درنگ پيش مي

اشكاني از ميان پارتيان خراسان برخاسته امپراطوري ايران را احيا كردند، 
تيسفون را كه در جانب غربي زاگرس و ملتقاي ماد و پارس بود، مركز قدرت و 

اشكانيان از نظر . اي پيش آمده بود هژوضعيت وي. ود قرار دادندپايتخت خ
زيرا ميان . جغرافي و سرزمين از عقبه خود يعني خراسان، جدا افتاده بودند
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بينيم  در اين شرايط مي. هاي ماد و پارس قرار داشت تيسفون و خراسان سرزمين
شت كه مقام اصالحات زرد. است» مهرداد«كه نام چهار نفر از شاهان اشكاني 

هاي معابد  سلب كرده در درون كوره) خورشيد(سمبليك را در آن باالها از مهر 
هاي خراسانيان قرار داده، هنوز در ميان پارسيان و مادها، كامالً  و اجاق خانه

شعار وحدت «ي  توسط اشكانيان به مثابه» مهرداد«نامگذاري . جاي نيفتاده است
در . شد ها، داده مي ه بود كه به مادها و پارساي صميمان و در واقع رشوه» ملي

توان گفت از هم  مي. شد عين حال روز به روز از احترام خورشيد كاسته مي
پاشيدن اوضاع اجتماعي و سقوط خاندان هخامنش، نيز زمينه را براي سقوط مهر 

  .تر كرده است پرستي آماده

 در غرب اي هژي وي كوشش براي ايجاد وحدت ملي موجب شد يك لهجه
ي پارسي و پارتي، را با هم  زاگرس پديد آيد كه عناصري از لهجه ماد، لهجه

حتي با لهجه . هاي بارزي با هر كدام از سه لهجه محلي داشت داشت كه تفاوت
  .هاي بعدي پديد آمد، متفاوت بود كه در دوره) پلهوي(پنجوي 

يان پارسي بينيم كه ساسان اين سيره در جهت وحدت ملي ادامه داشت، مي
گفتند كه با لهجه پارسيان  اي سخن مي در عصر يزدگرد در درون دربار با لهجه

اي كه تا دوران خالفت عباسيان در  متفاوت بود، لهجه) جنوب ايران(محلي 
  .بخش جنوبي و مركزي عراق، رواج داشت

  :زيبايي

 از: بايست در اين رساله بيايد بحث تحليلي تاريخي باال از دو جهت نمي
از . طرفي يك گفتگوي طوالني بود كه در جريان بحث از زيبايي، وقفه ايجاد كرد

طرف ديگر خيلي كوتاه و مختصر بود زيرا كه چنين موضوعي نيازمند يك كتاب 
يابي يك پديده نا زيبا در  اما براي شناخت كمي و كيفي و نيز ريشه. بزرگ است

نا زيبايي مذكور عبارت . شتي باال ضرورت دا ميان ايرانيان، آوردن مقدمه
كه اگر به اصطالح به طور بالجمله يك اتهام باشد، به ازدواج با محارم است از 
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برخي از نويسندگان اين پديده را . طور في الجمله يك واقعيت تاريخي است
ويل . دهند خيلي بزرگ و طيف آن را در جامعه ايران باستان، گسترده نشان مي

فخر الدين اسعد . دهد اي بر محور آن، مي  مانور ماهرانهدورانت در تاريخ تمدن
دهد كه گويا اين پديده   گزارش ميويس و راميني  گرگاني طوري از افسانه

كه در اولويت بوده، گرچه ويس تن به ازدواج با  گير و رايج، بل يك سنت همه
  .شود برادر نداده و به رامين عالقمند مي

تخيالت از قبيل سروده اسعد گرگاني، و نيز اما با صرف نظر از شايعات و 
باشد، آن چه از متون  اي هميشه پر سر و صدا، مي با توجه بر اين كه چنين پديده

آيد اين است كه اين پديده در  متقن و حتي متون نسبتاً با اهميت، به دست مي
  .درون خاندان شاهي آن هم بس نادر، اتفاق افتاده است

 اسالم و نيز در زمان فتح ايران، بيش از هر مردمي ها پيش از گفته شد عرب
ي شورايي  اند با وجود مصوبه شناخته با مجوسيان معاشر بوده و آنان را بهتر مي

ها بر اساس آن عمل شده بود، كساني از  كه عمر تشكيل داده بود و سال
 .متنفذين بودند كه دوست داشتند ايرانيان را از حقوق اهل كتاب، محروم كنند

اشعث بن قيس مردي با اسم و رسم و حاكم  )ع(در زمان خالفت علي
و به . كشي از ايرانيان مغلوب، عالقه وافر داشت آذربايجان بود و براي بهره

 در اجتماع مردم كوفه با صداي بلند 1همين دليل از حكومت معزول شده بود، 
يفه بر منبر نشسته ها كه خل اين گونه پرسش. پرسيد) ع(از نو در اين باره از علي

باشد و كسي از ميان مردم پرسشي را با آواز بلند، عنوان كند، از زمان ابوبكر به 
عنوان پرسش انتقادآميز، شناخته شده بود كه همراه با نوعي اعالم جرم يا 

و سوال . ي خليفه يا كارگزاران او، بود دستكم اعالم يك حادثه نامطلوب از ناحيه
كند  خواست از استيضاحي كه او مي ردم بشنوند و هم ميخواست هم م كننده مي

  .پشتيباني كنند

                                                 
  .به اشعث) ع(نهج البالغه، نامه علي.  �
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مقتول و يا برده (چرا بايد از مجوسان جزيه پذيرفته شود : اشعث گفت
شان نيامده  در حالي كه كتابي براي آنان نازل نشده و پيامبري براي) نشوند

نازل كرده خداوند بر آنان پيامبر فرستاده و نيز كتاب : گفت )ع(است؟ علي
شان شبانه مست شد و دختر خود را احضار  تا آن كه يكي از پادشاهان. است

موضوع در ميان مردم پخش شد، در جلو دربار اجتماع . كرده با او همبستر شد
تو دين ما را آلوده و پايمال كردي بايد به كيفر عملت برسي و : كرده و گفتند
  .مجازات شوي

خن من را گوش كنيد اگر قانع نشديد نظر همگي جمع شويد و س: شاه گفت
  .خود را درباره من به اجرا بگذاريد

دانيد كه خداوند مخلوقي واالتر از  آيا مي: آنان گوش دادند و شاه گفت
  پدرمان آدم و مادرمان حوا، نيافريده؟

  .اين سخن درست است: ,گفتند

  مگر او دخترانش را با پسرانش تزويج نكرد؟: گفت

ظاهراً اعتراض دسته جمعي مردم فروكش كرده . (گويي  ميراست: گفتند
  ).است

  .اي اشعث، منافق از كافر بدتر است: افزايد پايان ميدر ) ع(علي

ها بر يمن حكومت كرده و با  يعني تو كه از مردم يمن هستي و ايرانيان قرن
داني آيين و دين آنان چيست، ليكن دورويي  اند، بهتر مي شما زندگي كرده

ازين پس در اين موضوع : اشعث گفت. كني تا به مقصود شخصي خود برسي مي
  1.گردم از رأي تو، بر نمي

                                                 
  .ي حج ، سوره17نور الثقلين، ذيل آيه .  �
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روايت باال هيچ نيازي به بررسي سند، محتوا يا ديگر امور مربوط به فنون 
) اي نه افسانه(زيرا متون تاريخي تحقيقي و علمي واقعي . حديث شناسي، ندارد

اند و امروز در دست ما هستند، ماجرا را   شدهكه به محور ايران باستان، تدوين
از آن جمله . اند بيان كرده و نام آن پادشاه را همراه با خصايل او، تعيين كرده

پيرنيا در تاريخ ايران باستان، فصل هخامنشيان، بخش اردشير دوم هخامنشي، 
. »ازدواج اردشير با آتس سا«مبحث مستقل براي اين ماجرا آورده با عنوان 

  :گويد يم

شاه . اند ضبط كرده» سا آتس«ها اسم او را  اردشير دختري داشت كه يوناني«
مالحظه ] مادر شاه[خواست او را ازدواج كند ولي از پروشات  عاشق او شد و مي

به هر حال . اند كه در نهان با او مراوده داشت كرد اگر چه بعضي نوشته مي
سا بيش از سابق  دريافت به آتسقضيه را ] پروشات مادر شاه[همين كه ملكه 

نزديك شده محبت ورزيد و در نزد اردشير همواره به توصيف زيبايي و 
خويي او پرداخته باالخره گفت كه داشتن چنين زني در خور مقام شاه  خوش
و به اين هم اكتفا نكرده براي اين كه شاه را كامالً از خود راضي دارد به . است

پروشات روزي به اردشير ... ا به حباله نكاح درآوردسا ر او نصيحت داد كه آتس
ها قرار ده تو را خدا به جاي  خودت را فوق قانون و فوق عقيده يوناني«: گفت

ها داده و رفتار تو مانند مصدري افعال خوب و بد را معين  قانون به پارسي
  ».دارد مي

مؤرخين هايي از شخصيت اردشير دوم را از زبان  پيرنيا در تاريخش گوشه
آورده، در مبحث دوم ... مشهور يوناني از قبيل پلوتارك، گزنفون، تو سيديد، و

در مزاج شاه يك كندي طبيعي بود كه مردم آن : نويسد پلوتارك مي«: گويد مي
او به رفتار و نام اردشير اول حسد . كردند را به مالطفت و ماليمت، تعبير مي

در مبحث پانزدهم . او رفته» ت طلبيراح«و در همان مبحث سخني از » .برد مي
او را تنبل، راحت طلب، ضعيف النفس اما پر » خصايل اردشير دوم«تحت عنوان 
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قيد، فعال مايشاء، شهوت پرست، داراي روحيه عدم پايبندي به  جرأت، بي
  .قوانين و عادات، ناميده است

 منظورش محققين اروپايي اخير است[اكثر محققين جديد : گويد سپس مي
دانند و جاي ترديد نيست كه در  اردشير را شاهي نااليق مي] مانند نولدكه

: گويد از جمله نولدكه مي. شد سلطنت طوالني او شاهنشاهي ايران متالشي مي
ي   كامالً صحيح بود، در زمان اين شاه شيرازه1تحقير اردشير از طرف كوروش«

  .»گسست امپراتوري بيش از پيش از هم مي

سا، بر  ازدواج اردشير با آتس«ان مبحث پانزدهم آورده است كه و نيز در هم
  ».خالف قوانين پارسي بود

خطاب » باذ تيري«و همچنين پس از چند سطر باز از متون تاريخي از زبان 
اردشير براي يك زن، قانوني را كه تا حال در «آورد كه  عهد شاه، مي به ولي

  .»پارس اليتغير بود، زير پا گذاشت

ها و  گيرند يكي از انگيزه عهد و تيرباذ تصميم به قتل اردشير مي  كه وليوقتي
شان براي جواز اين پدر كشي، همان عمل اردشير بود، كه موفق  هاي استدالل

  .نشدند و هر دو در اين اقدام كشته شدند

اردشير و كورش صغير دو پسر داريوش دوم بودند كه مادرشان پروشات 
اما . ا براي سلطنت آينده ايران در نظر گرفته بودداريوش اردشير ر. بود

اين زن يكي از زنان . خواست كوروش كوچك، شاه ايران شود پروشات مي
هاي عجيب، همسر اردشير و  ها و نيرنگ گر معروف تاريخ است با دسيسه حيله

و با تحريكات خود كوروش را كه . را كشت» استاتير«عروس خودش ملكه 
) ي داردانل از سوريه تا درياي سياه و تنگه( امپراتوري حاكم بخش شمال غرب

كوروش در جنگ بزرگ و سختي كه . بود بر عليه برادرش اردشير، شورانيد

                                                 
  .برادر كوچك اردشير دوم، غير از كورش معروف است.  �
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اي از  هاي شگفت، عده پروشات با حيله. ميان دو برادر درگرفت، كشته شد
فرماندهان ارشد اردشير را كه براي شكست كوروش كوشيده بودند، يك به يك 

  .ان خود اردشير از بين برد و انتقام پسرش را گرفتبه فرم

سا، تشويق كرده و در  براي انتقام از خود اردشير او را به ازدواج با آتس
 شاه از نظرها افتاد، اعتماد بزرگان را از دست داد كه عوامل 1.نظرها منفور كرد

 حمله از هم گسستن شيرازه امپراتوري پديد آمد و باالخره دودمان هخامنش با
  .اسكندر برافتاد و ايران ويران گرديد

شبكه تحريم جنسي، همان طور كه امروز در ميان ايرانيان مسلمان و نيز 
ايرانيان زردشتي، برقرار است در عصر هخامنشي ميترائي نيز دقيقاً برقرار بود 

  .همان طور كه در باال از متون قديم يوناني، مشاهده كرديم. بدون كم و كاست

ر ميان ايرانيان باستان، تنها مورد قانون شكني همين اقدام اردشير دوم آيا د
اتفاق افتاده است؟ كه به دليل شدت ) كه ناشي از نوعي بيماري رواني او بوده(

نفرت آميز بودنش، بر اساس شايعات مصداق يك كالغ چهل كالغ، شده 
  ست؟است؟ و بايد ميترائيان و زردشتيان را از اين اتهام بريء دان

ام، متون تاريخي موارد ديگري را به طور جد  تا جايي كه من بررسي كرده
. اسعد گرگاني» ويس و رامين«اي  دهند غير از سروده افسانه نشان نمي

هاي فاتح اين چيزك را به چيزها تبديل  زردشتيان امروزي معتقدند كه عرب
  .اند كرده و به شدت بزرگ نمايي كرده

ان در تاريخ تمدن با بيان القائي پرنفوذ كه دارد، به ويل دورانت شيرين بي
، )ليبراليسم مطلق(افزايد و از آن به سود بينش خود  گستردگي اين پديده مي

ها سوگمندانه به  در سقوط ايران به دست عرب. كند برداري را مي كمال بهره
بينيم؛  يپردازد اين حالت را در جاي ديگر نيز در بيان دورانت م مرثيه سرايي مي

                                                 
  .عهد به او چشانيد و نيز مزه تلخ فرزند كشتگي را با قتل ولي.  �
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ها بود و  ي اكبر شاه سلطان ليبرال هند كه اولين بنيانگذار گفتگوي تمدن درباره
به گمانم اگر فرح پهلوي ملكه ايران و دومين برافرازنده . محبوب دورانت عزيز
زيست، معشوق دورانت  ها، پيش از تدوين تاريخ تمدن، مي پرچم گفتگوي تمدن

  .انگيخت شده و حسادت آريل دورانت را بر مي

توان قانون شكني در مورد شبكه تحريم جنسي در ميان  با همه اينها نمي
ي شهواني و به  اگر او با انگيزه. ايرانيان را به اقدام اردشير دوم، منحصر دانست

قول مؤرخين در اثر شخصيت رواني نامتعادل خود، مرتكب اين كار شده، 
 به قدرت، گاهي به آن متوسل هاي سياسي و نيل ديگراني پس از او با انگيزه

  .اند شده

مورخين نقش زنان را در دربار هخامنشي عصر داريوش دوم و اردشير دوم، 
شود؟دختري  آغاز مي» اِستر«اين نقش با ماجراي . اند خيلي تعيين كننده دانسته

اسرائيل، كه به فرمان كوروش در فتح بابل آزاد  يهودي از فرزندان اسراي بني
استر همسر داريوش دوم شده و از درون دربار بر سرنوشت . شده بودند

امپراتوري مسلط شده بود افراد و خانواده يهودي او نبض كشور بزرگ 
هخامنشي را به دست گرفته بودند كه داستانش به عنوان كتاب مستقل، يكي از 

  .هاي اقماري تورات است كتاب

مادر اردشير دوم دومين زن مسلط و سياست باز، پروشات هووي اِستر و 
پروشات پس از سقوط استر با تاسي از او به امور داخلي دربار و نيز به . است

جويي  بهره. امور سياسي كشوري، دست درازي كرد و آن همه ماجراها را آفريد
پسر » اُخس«وقتي كه . تبديل شده بود» اصل«از قدرت زنان درباري به يك 

سا، با او  چيند، خواهرش آتس توطئه ميعهد  دوم اردشير بر عليه پدر و ولي
سا به جاي پدر با اين  اند قرار بود اين بار آتس ها گفته كند بعضي همكاري مي

عهد توسط اردشير و مرگ خود اردشير،  پس از قتل ولي. برادر خود ازدواج كند
سا، در متون تاريخي نيامده  رسد اما ديگر خبري از آتس اُخس به سلطنت مي

معتقد » فرّ«ايرانيان كه به شدت به ): و شايد بايد گفت(وان گفت ت مي. است
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جويي از بدعت اردشير، با ازدواج در  بودند، گاهي به ناچار مساله فرّ را با بهره
اگر شاه تنها يك فرزند : از باب مثال. كردند درون شبكه حرام جنسي، محقق مي

هدي بود، ليكن توارث ع ذكور داشت و يا تمايلش تنها به يك پسرش براي ولي
گرفت، پسر با خواهر ازدواج  زير سئوال قرار مي. ي شاه نسبي او و تولد او از نطفه

  .شان، حضور فرّ در سلطنت، مسلّم گردد كرد تا از جمع دو نفري مي

گويم چنين  البته من هيچ دليل و مدركي براي اين موضوع ندارم، تنها مي
  .احتمالي وجود دارد

كه گاهي كيا و گاهي مرزبان و (ها »كيا«هاي  تواند در خاندان اين احتمال مي
) شد شدند و امپراتور شاهان شاه ناميده مي گاهي كدخدا و گاهي شاه ناميده مي

آن چه مهم است در متون تاريخي دليلي بر گستردگي . نيز وجود داشته باشد
دي از آن در و مهم ديگر اين كه هيچ مور. اين پديده در ميان ايرانيان، نيست

  .ميان توده و بدنه مردم زردشتي كه هنوز هم هستند، گزارش نشده است

  :نتيجه

گير كليساي قرون وسطي، رها شده بودند، با  ي نفس اروپائيان كه از سلطه
خواستند همه باورهاي كليسايي را كنار گذارند حتي خدا و  شتاب نامعقول مي

ترين مانع  بكه تحريم جنسي بزرگدر اين مسير ش. اقتضاهاي انساني فطري را
شد  سعي مي. كرد بود كه ماهيت درون انسان را از ماهيت دروني حيوان جدا مي

بدعت اردشير دوم به حساب . اين مانع به نحوي از پيش رو برداشته شود
شد و به عنوان يك حكم ديني و گسترده و  ميترائيزم و زردشتي گذاشته مي

  .گشت غ ميگير، قلمداد شده و تبلي همه

برگشت به يونان كالسيك «جالب اين كه اين روند ضد كليسايي كه شعار 
ي نهضت قرار داشت، در اين موضوع با يونان باستان نيز  در سرلوحه» باستان

. ي تحريم جنسي هميشه در يونان نيز بوده و هست زيرا شبكه. سر ستيز باز كرد
ركات كليسا و يونان قديم نيز، در اي تند بود كه مشت چاشني كليساكوبي به اندازه
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شد، يونان گرايي در مواردي مهم، بر عليه يونان  هاي آن كوبيده مي زير چرخ
هاي زيادي و نيروهاي عظيمي به  هاي طوالني، فعاليت زمان. كرد گرايي، عمل مي

تابو و «ي فرويد و نيز  هژوي» پسيك آناليزم«هايي از قبيل  كار رفت تا بر پايه
رد نظر او، و دگم انديشي در ترانسفورميسم، با استمداد از مو» توتم

ي صرفاً اعتباري و  ها، شبكه تحريم جنسي يك پديده ها و بوم نگاري توصيفگيري
ها و كشف و اختراع در عرصه  از موفقيت. قراردادي محض، شناخته شود

ي  هاي برخاسته بود كه يقين داشتند به زودي در عرص لوحانه صنعت، غرور ساده
  .علوم انساني نيز همه چيز از اساس دگرگون خواهد شد

زيرا . اين شوق و شعف از آغاز قرن بيستم به تدريج با ناكامي روبرو شد
براي محققين مسلّم . ترين قبايل نيز پايدار بود شبكه تحريم جنسي در بومي
اي از اين اصل، مخدوش شده، علتش عقب ماندگي  گشت كه اگر در جايي گوشه

.  اختالل در شخصيت رواني برخي افراد و يا حوادث غير عادي، بوده استيا
  .يعني درست عكس آن چه، با شتاب به دنبالش بودند

رفت كه چيزي به نام شبكه تحريم جنسي، علل رقابتي جنسي  قبالً گمان مي
  .و اقتصادي، دارد و هيچ ربطي به خواهش و عدم خواهش دروني بشر ندارد

تك بعدي و صرفاً غريزي از انسان، در اين مورد، مساله بر اساس تعريف 
: داد كرد و آن را در بن بست يك تناقض قرار مي زيبايي را با تضاد مواجه مي

اگر غريزه جنسي، محور و منشاء زيبا خواهي است پس چرا يك دختر زيبا براي 
ذابيت ديگران زيبا و جذاب است اما براي پدر و برادر خود نا زيبا و فاقد ج

جنسي است؟ خواهر زيبا در نظر برادر، هم زيباي جنسي است و هم نا زيباي 
  ! جنسي؟

زيرا در جزاير دور دست، در آن جاهايي كه . بوم نگاري نتيجه معكوس داد
شد تا مساله به حساب اديان، كليسا، كنيسه، معبد و  ردپايي از اديان يافت نمي

ه بما هو انسان، با نداي دروني خود اين خود انسان است ك. مسجد گذاشته شود
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اين شبكه تحريم را با شدت و حدت تعيين كرده است كه در ميان برخي 
و علوم تجربي نيز هر روز بيش از پيش اين تحريم . تر هم هست بوميان گسترده

  .را تأييد كرد

در ايران نيز دكتر ناصرالدين صاحب الزماني به محور فرويديسم و توتم و 
ابي منتشر كرد با تمسك بر اين كه اين تحريم در زندگي حيوانات وجود تابو، كت

ندارد، از كبوتر مثال آورد كه هميشه يك جفت خواهر و برادر با هم جفت 
ضمن . چيزي كه اروپائيان فراموش كرده بودند به آن متمسك شوند. شوند مي

ام به عنوان ن عطف توجه به ايران باستان و زردشتيان، اشعاري از يك شاعر بي
اما خود او بعدها متوجه شد وقتي كه به تدوين كتاب مذكور . مدرك آورد

مشغول بوده، شور و شعف جريان در خود اروپا فروكش كرده و رو به افول 
رفت، فرويديسم اوليه كامالً به زير سئوال رفته بود، علوم تجربي هر روز  مي

كنيم اما هميشه  ماها كار مي. كرد بيش از پيش، اين تحريم را با تأكيد تأييد مي
كنيم كه اصل آن در اروپا مخدوش  جنبيم وقتي روي موضوعي كار مي دير مي

و » انسان حيوان است«همه اين تكاپوها بر اين اصل مبتني بود كه . شده است
  .صرفاً يك موجود غريزي است

ع، در اين موضو» علل اقتصادي«و » علل رقابتي جنسي«امروز چيزي به نام 
اما با اين همه هنوز پرسش . اند كامالً ناكافي بل نادرست، تشخيص داده شده

منشاء اين مركز انگيزش اين باز دارندگي و : اساسي علمي سر جاي خود هست
در اين صورت غريزه بر ؟ غريزه است؟ تحريم در درون وجود انسان چيست

روح «كه انسان دهد  اين تناقض نيز به خوبي نشان مي. شود عليه غريزه مي
غريزه در حيوان كاري . دارد و اساساً زيبا خواهي به روح دوم مربوط است» دوم

  .كند در انسان نيز زير سايه روح دوم به آن توجه مي. با زيبايي ندارد
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  10بخش 

  دين و زيبايي ـ هنر مقدس

ممكن است يك امر فاقد . اند ميان هنر و زيبايي، مالزمه ضرورت ندارد گفته
هنر مقدس يا با زيبايي مالزم است يا با : اما بايد گفت. باشدهنري بايي، اثر زي

 زيرا هدفمند است هنر هدفمند در صدد پيام است هدف و پيام تعيين ،نازيبايي
 هم در طرف زيبايي به درجات هلاپس مس. كند كه اثر زيبا باشد يا نازيبا يم

خواهد يك خوبي  رمندي كه ميهن. شود و هم در طرف نازيبايي زيادي مدرج مي
خواهد يك بدي و پلشتي را نشان دهد،  و نيكي را نشان دهد يا هنرمندي كه مي

 يك فرشته تا )مثالً(كارش بسته به ميزان آن خوبي و آن بدي است از تصوير 
  . تصوير يك اهريمن

ي  ي كه به مناطق شرق آسيا و اروپا داشتم اين قاعده را دربارهيدر سفرها
كردم، در كليساهاي بزرگ اعم از شكوهمند و ساده، در  قدس دنبال ميهنر م
اليايي و ابزار و اهاي چوبي بوميان جنگل نشين م  هندويي، بودايي، در بتدمعاب

توان از روي هنري كه در  ديدم كه مي شان، قاعده باال را طوري مي آالت مقدس
اجعه به تاريخ، كلياتي از ساختمان بناها و در خلق اثرها، به كار رفته، بدون مر

تحوالت عقايد و باورها را از روند هنري كه به كار رفته، استنتاج كرد، زماني 
  . فالن موضوع خيلي مقدس بوده و زمان ديگر موضوع ديگر

يعني در هنر مقدس، نه تنها اشياء جهان هستي به دو واقعيت زيبا و نازيبا، 
 اساساً بناي هنر مقدس بر اين )ه شرّشود و ن ميانكار نه خير (شود  تقسيم مي

با اين كه هندوئيزم و بوديسم سر از وحدت وجود در . تضاد استوار است
آورد و گاهي هنر نيز به آن سوي رفته است اما تضاد مذكور سر جاي خود  مي

همان طور كه معني دين و رسالت دين، تفكيك زيباها از نازيباهاست و . هست
  . كاري نداردهيچ ديني غير از اين، 
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هنر : دهد در شرق آسيا، با مختصر دقتي يك اصل مهم، خودش را نشان مي
رود، اما باورهاي تبيين كنندگان و  و كثرت مي) خير و شرّ(به سمت دوگانگي 

پردازند، به سمت ديگر، كه وحدت  مردان معبد كه به توضيحات شفاهي مي
ز با دقت مختصر ديگر، روشن و ني. هاي مختلف، باشد ها و بيان وجود در قالب

شود كه چيزي بنام وحدت وجود و گرايش به زيبا ديدن همه چيز، پس از  مي
در درون آن پديد شده و با تانّي و درنگ به تدريج پيش دين پيدايش خود 

افته است نه در حدي كه در يرفته و تا حدودي در آثار هنري نيز راه 
  . شود توضيحات شفاهي مديران معبد مشاهد مي

 آريايي، از آسياي »پيتر«و (شود   ناميده مي»درپ«در اروپا با اين كه خدا 
مركزي به همراه آرياييان به اروپا رفته بود، بر مسيحيت نيز حاكم شد كه 

، و با اين كه فلسفه ارسطويي در )مسيحيت اروپايي شد، نه اروپا مسيحي: اند گفته
ود و همه چيز را صادر شده از خدا ي مسيحيت ب عصر اسكوالستيك تبيين كننده

دانست، باز آن رسالت اصلي دين يعني تضاد ميان خير و شرّ، و واقعيت  مي
كامالً بر سر . داشتن هر دو و اين كه مأموريت دين تفكيك ميان اين دو است

  . جاي خود هست

در ممالك اسالمي، مسئله به شدت پيچيده است، عرصه براي هنرهاي 
اندلس اموي بوده كه هنر در بنا و آن، زادترين منطقه براي تجسمي تنگ است آ

هاي خود حكايتي از نخلستان، دارد و   با ستون قرطبهمشهورساختمان مسجد 
ي بناهاي ديني در ديگر ممالك اسالمي نيز  همه. كاري با باورهاي ديني ندارد

ر صدد القاء يا اند و د اگر داراي ابعاد هنري هستند، تنها به نوعي زيبايي پرداخته
  . توضيح باوري از باورهاي ديني، نيستند

گنبد : القايي ترين و متداعي ترين هنر در ميان مسلمانان، بناهاي شيعي است
و دو مناره و ايوان بزرگ، سر، دو دست و سينه انسان دعا كننده را تداعي 

 را تواند اين برداشت يك ناظر مي. كند كه دست به آسمان بلند كرده است مي
از بناهاي مقدس شيعي، داشته باشد اما حقيقت مسئله غير از اين است، پديده 
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) و گاهي مخروطي و گاهي هرمي مخروط گرا گرا با شكل مدور مخروط(گنبد 
مولود شرايط جغرافي و شرايط محيط است در اكثر ممالك اسالمي، به دليل 

ك از خشت يا از گنبد كوچبه صورت هاي مسكوني نيز   سقف خانه،كمبود چوب
مناره نيز . هستو  در اروپا نيز براي استحكام بيشتر بود »طاق«حتي . آجر، بود

مطابق دستور و اعالم جدي آگاهانه، براي اذان است كه ارتفاع آن بر برد 
نه . ي دوم در آثار شيعي صرفاً براي زيبايي است مناره. صداي مؤذن كمك كند

  . آن تداعي

كنند، وقتي با  خواني مردم از زنگ كليسا استفاده ميمسيحيان كه براي فرا 
رسد و با آن  شان به آن تداعي زودتر مي شوند، ذهن بناهاي شيعي رو به رو مي

گذار اين هنر  وگرنه براي ما كامالً يقيني است كه بنيان. كنند ذهنيت داوري مي
شان  بتهنر شناسان گاهي كه سر صح. اساساً توجهي به اين تداعي نداشته است

دهند و با  هاي زيادي را براي هنرمند در اثر هنري او، نسبت مي كند نيت گل مي
. ها نداشته است شمارند كه اساساً هنرمند بيچاره هيچ توجهي به آن دقت مي

تر از همه صوفيان، دانشمندتر از  داوينچي را فيلسوف تر از همه فالسفه، صوفي
تر از ديگر كاهنان، و در  ست، كاهنتر از عارف سرخپو همه دانشمندان عارف

به . كنند عين حال هنرمند به معني علمي، غير فلسفي، غير كهانتي، معرفي مي
  . ها باشد ويژه اگر صحبت از نقد و برررسي برخي از فيلم

در (و چون در ممالك اسالمي، عرصه براي هنرهاي تجسمي تنگ است 
هم چنين بود ليكن از آن آينده خواهيم ديد كه در آئين يهودي و مسيحي 

هنر مقدس انرژي خود را در شاخه شفاهي و شعري و ادبياتي، ) تجاوز شده است
  . به كار گرفته است

ي و پيش از لشعر جاه: شعر عرب را بايد به چهار دوره مشخص تقسيم كرد
اسالم، شعر در دو قرن اول اسالم، شعر از آغاز قرن سوم تا پايان قرن چهاردهم 

  . ، شعر امروز) هاي اول قرن بيستم ميالدي دهه(ي هجري قمر
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اي  هاي طبيعي، عشق جنسي، تفاخرات قبيله زيبايي:  به محورهاييشعر جاهل
  . چرخد و حماسي، مي

هاي طبيعي، عشق جنسي، حمايت  زيبايي: شعر، در دو قرن اول به محورهاي
  . باشد از دين، تشويق به جهاد، مدح خلفاء مي

اين محور را شعر فارسي به . شود  محور ديگري پيدا مياز آغاز قرن سوم
انرژي هنر ايراني كه در اثر ممنوعيت هنرهاي تجسمي، . شعر عرب هديه كرد

. ها انباشت شده بود، راه خروج پيدا كرد و مانند آتشفشان فوران نمود در جان
فتوحات كامل شده بود، .  هجري پايان پيشروي اسالم در شرق است200سال 

. با همديگر همسايه تنگاتنگ شده بودند) هندوئي و بودائي(الم با هندوئيزم اس
مسلمانان، هندوئيان، بودائيان در شرق ممالك اسالمي در خالل هم زندگي 

به ويژه حضور . هاي ديني، در جريان بود مبادالت فرهنگي و آموزه. كردند مي
هاي آن با اديان   آموزهيك دين جديد بنام اسالم، همگان را به بررسي و مقايسه

كرد، نكات مشترك و نكات غير مشترك، خودشان را نشان  كهن، كنجكاو مي
  . دادند مي

در اين بين طبيعي است كه در درون اسالم، دو جريان با هم متعارض 
جريان محافظه كار و جريان تسامح، دو عامل موجب گشت كه جريان : شوند مي
شتن از فرهنگ كهن به خاطر دين جديد، هميشه دست بردا:  موفق شودمحتسا

و )  اروپا مسيحيهن اند مسيحيت اروپائي شد لذا گفته(سخت مشكل است 
و از . هميشه مردم دوست دارند كه خاطرات كهن را در دين جديد جاي دهند

 مذكور را بشدت رواج محجانب ديگر زردشتياني كه از اسالم ناراضي بودند، تسا
ي هنر ايراني از دهانه آتشفشان شعر به محور  روي انباشتهدر نتيجه ني. دادند مي

گيري از مشتركاتي كه ميان همه اديان هست، آغاز شده و در  هندوئيزم با مايه
، اسالم تصوفي، را به عنوان انديشه نو و برداشت نوين از اسالم، 200حوالي سال 

  .كردبه كرسي نشانيد و آن را به درون جامعه عربي نيز منتقل 
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اصطالح تصوف و صوفي، پيش از آن در حوالي نيمه اول قرن اول هجري، 
رفت كه با الهام از مشتركات اسالم و مسيحيت به ويژه  درباره كساني به كار مي

اي  اي داشتند، كه هيچ رابطه رهبانيت مسيحي و زهد اسالمي، روش و منش ويژه
خاسته از ناحيه  طرف داران نهضت نو گراي جديد بر.با هندوئيزم نداشتند

الح مذكور آشنا بودند و آن طخراسان، توسط افرادي مانند ربيع بن خثيم، با اص
  . را براي سبك نوگراي خود برگزيدند

از تصوف، چيزي كه بعدها شعر فارسي ناميده شد، وجود نداشت، اولين پيش 
بينيم كه شعر فارسي  مي)  قمري250حوالي (شاعر معروف فارسي، رودكي است 

رود و در يك تعاطي و تعامل با آن، هم  يقاً همگام با تصوف فارسي پيش ميدق
شود و زبان رسمي تصوف  پروراند و هم به وسيله آن پرورانيده مي آن را مي

  . رود گردد و همراه تصوف تا مصر و حتي اندلس هم مي مي

هاي بس ديرين،  كه بر خالف شعر فارسي از زمان(اين محور، شعر عرب را 
بشدت به خود جلب كرد، عرصه را بر شعر عشقي جنسي و به ) وجود داشت

 و عقل را حجاب »قيل و قال مدرسه«علم و دانش را . ويژه حماسي، تنگ كرد
مداري را در و هنرمندان بزرگ و نا) گشت همه چيز با هنر تبيين مي(اكبر، ناميد 

  . جامعه پديد آورد

به دليل شرايط محيط و زندگي معموالً (مردم عرب در پيش از اسالم نيز 
. تنها هنر ريشه دار و شكوفا كه داشتند هنر شفاهي و شعري بود) صحرائي

) به معني مرسوم(ها بودند كه پيش از اسالم با شعر  ايرانيان درست برعكس آن
هاي شان بود، به صورت  هاي شان را كه نماد الهه بتها حتي  عرب. آشنا نبودند

آنان از دو جهت براي استقبال . تراشيدند خيلي ناشيانه و فاقد هر نوع زيبايي، مي
هايي كه در تصوف  هنر شعري كه داشتند و زيبايي: از هديه ايراني آماده بودند

  . شد  شناخته مي»نوگرائي«بود و به عنوان 
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وايل قرن بيستم ميالدي، عنصري از واقعيت گرائي  قمري ا1430از حوالي 
در اين پديده بايد . در شعر عرب جاي باز كرده و رو به رشد پيش رفت

استعمار، و نيز سيطره كمونيسم در شوروي و اقمارش، و همچنين پديده اسرائيل 
اينك شعر عرب در . و ماجراي طوالني فلسطين را، از عوامل اساسي دانست

  . رود خرد گرا شده و عقالني مي. ها ببيند ها را در واقعيت يباييصدد است كه ز

  :ارجاع

كه (سخن از تصوف براي اين است كه جايگاه زيبايي در هنر تصوف 
ترديد يكي از هنرهاي بزرگ در عرصه هنر مقدس است اگر چه بيشتر  بي

زيرا در هنر مقدس مسئله .  چيست؟ و كجاست؟)شفاهي و شعري است
شامل ( و عدم وحدت آن، بس مهم است، تصوف و هندوئيزم »نوحدت كانو«

ها را به وجود خود خدا و زيبايي خود خدا  برگشت همه زيبايي) بودائي و جيني
فارسي و عربي در بيان اين ) شعر و نثر هنرمندانه(اما هنر شفاهي . رساند مي
 است كه  به حدي توانا و قدرتمند»ها به زيبايي خود خدا ارجاع همه زيبايي«

. هرگز با هنرهاي تجسمي گسترده و بيان شفاهي، هندويان قابل مقايسه نيست
ها به غريزه  همان طور كه قلم هنرمندانه ويل دورانت در ارجاع همه زيبايي

. اند  هندو چين را پر كردهدجنسي، خيلي تواناتر از همه هنرهايي است كه معاب
اي خود را در صف رقابت با آورده هنر تصوف به حدي پروريده شده كه ره

دستكم در حد بينش توصيفگري . آوردهاي علمي و عقالني، قرار داده است ره
  . علمي كه ويل دورانت سخنگوي آن است، ارزش علمي يافته است

ف صرف نظر شود، بايد گفت هنر مقدس در همه اديان، حتي در واگر از تص
خواهم بگويم   بكند مي»ارجاع«هايي كه ارجاعي هستند، نتوانسته خدمتي به  دين

تواند بدون زيبايي هم   هنر مي1.تواند برود يا نمي. رود هنر به زير بار ارجاع نمي
كار كند، اما هر وقت كه خواسته با زيبايي همراه باشد، زيبايي هر چيز زيبا را 

                                                 
  . مراد هنر غير شفاهي است.  �
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دهد كه همه  نه به فلسفه ارسطوئي گوش مي. مال خود آن چيز دانسته است
ها را زيبايي مصدر اول، بداند و شرّها را انكار   دانسته و همه زيباييچيز را زيبا

 به وجود »پروشا«گويد همه موجودات از  كه ودا مي(كند، و نه به نواي هندوئي 
زيبايي در هنر مقدس، كانون واحد يا . و نه به بيانات شيواي صوفيان) اند آمده

تواند زيبا باشد  رجع، ميء بدون ارجاع به يك م هر شي. مرجع واحد، ندارد
  . تواند نا زيبا باشد همچنانكه مي

هاي تند كه معموالً از   هندوئي و بودائي، حضور رنگدهاي معاب در تنديس
 ،هاي كوتاه، سينه بر آمده و شكم بزرگ شوند، گردن هاي اصلي خارج نمي رنگ

 نوعي به گرائي هستند در اوج خيالپردازي، كه اگر خيال هندي به عناصر واقعيت
رسد، هنر هند و چيني زيبايي را به مرجع واحد، بر   مي»وحدت وجود«

شايد بتوان گفت هنرمندان فاقد آن دانش و شهود بودند كه بتوانند . گرداند نمي
اما . وحدت وجود را درك كنند و آن را در هنرشان به نمايش كامل در بياورند

 ي كه »وحدت وجود«: گفتدر اين صورت يك هنرمند رئاليست به ما خواهد 
نتواند در دستان هنرمند بنشيند، در قيام و قعود عابد چلّه نشين، نخواهد 

  . نشست

ي اديان مشاهده  اين عدم ارجاع زيبايي به مرجع واحد كه در اصل همه
هايي  تواند نشان دهد كه ارجاعات مذكور پيرايه دهد يا مي كنيم، نشان مي مي

ها نفوذ  ند سپس به سوي هسته آنا هيان نشستهستند با گذشت زمان بر اد
كثرت حقيقت و واقعيت «اند هنر مقدس را از اصل اساسي  اند اما نتوانسته كرده

گرچه . ترين دين هندي ، جدا كنند حتي در وحدتي»زيبايي به تعداد اشياء زيبا
  . اند تأثير هم نبوده كامالً بي

اي يا  بينيم كه پنجره يا چوب، ميهايي از آجر يا سفال و  در هنر ايراني شبكه
اي، گاهي  اي را آراسته است كه متشكل از اشكال لوزي، گاهي ذوزنقه نجرهپسينه 

برخي هنر شناسان به خاطر اين كه هر تكه . اي، هستند هم چند ضلعي ستاره
گل «چوب، هم ضلع اين شكل و هم ضلع آن شكل جانبي است، مطابق همان 
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ها  تر گذشت، باور وحدت وجود، را از آن  پيش كه»كردن صحبت هنري شان
همان طور كه (كنند، كه سازنده آن هرگز در اين افكار نبوده است  استنتاج مي

امروز سازندگان تورهاي سيمي ريز و درشت، توجهي به اين قبيل مسائل 
اند در زيبايي آن  اند و تا جائي كه توانسته اما در صدد زيبايي بوده) ندارند

  .اند كوشيده

اما اين . اند ي زيبا را به وجود آورده  يك منظره،درست است مجموع اضالع
ء زيبا، عنصري ضروري  همان نظم و تقارن است كه في الجمله در هر شي

و هيچ دليلي وجود ندارد كه در اين هنر راز شناخت شناسي وجود . باشد مي
اخت شناسي آن، گر چه هنرمند به عنصر شن: شود گاهي ادعا مي. داشته باشد

اما عالوه بر . توجه نداشته ليكن سفارش دهنده چنين قصدي را داشته است
هاي معمولي خوشبختانه تاريخ بناهاي بزرگ كه شبكه  حضور اين هنر در خانه

دهد  ها هست، دقيقاً در دست است و يك تحقيق آماري نشان مي مذكور در آن
  . اند ر وحدت وجود، مخالف بودهكه اكثر بنيان گذاران آن بناها بشدت با تفك

اگر آن روي سكه بررسي شود، هنر مذكور دقيقاً بر عليه وحدت است يك 
ها گاهي به صدها دريچه تبديل شده است كه عين  در يا دريچه واحد به ده

كثرت است نه وحدت و نه وحدت در عين كثرت، در اين هنرها غير از زيبايي، 
  . ظت و امنيت استتنها يك عامل وجود دارد كه حفا

  :يك تنازع به سود دين

ها به يك زيبايي واحد، را در سه بينش، اما در دو گونه  ارجاع همه زيبايي
  : كنيم مشاهده مي

گر چه خود ارسطو به وحدت وجود معتقد نبود، : ـ ارجاع فلسفي ارسطوئي1
ات همه موجود«شود كه  ، عين باور هندوئيزم مي» از خداءصدور اشيا«اما اصل 

  . »اند از پروشا به وجود آمده

  . ـ ارجاع تصوفي و هندوئيزم2
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اين دو امروز در ايران به صورت آميخته به هم در قالب تصوف فلسفي مال 
  . اند صدرا، يك جريان شده

ـ ارجاع دوره توصيفگري علوم انساني غربي ـ كه در اين رساله ارجاع ويل 3
  . شود دورانتي ناميده مي

گرداند، گونه فلسفي  ها را به غريزه جنسي بر مي ه همه زيباييگونه توصيفي ك
همان طور كه در صحبت تعريف و مبحث ويل دورانت . كند و تصوفي را رد مي

و زيبايي ديديم، گونه فلسفي تصوفي نيز گونه توصيفي را رد كرده و ظاهراً بهائي 
توانند هر دو  مييك فرد طرفدار دين، و نيز خيلي از هنرمندان . دهد به آن نمي
رد همديگر، ذي حق بدانند و اين تدافع را گواه مهمي بر بينش در طرف را 

  . خودشان، بدانند

دورانت نظر آناتول فرانس را اندرزي ناميد كه بر سر راه زيبا شناسي 
هنرمندان معروف و هنرمنداني كه كارشان تنها به . كند توصيفي، ايجاد مانع مي
ود، عمالً نظر ارجاعي دورانت و ارجاع فلسفي تصوفي را ش هنر مقدس محدود مي

دانند كه آثار زيباي آنان را كه نمايش دهنده زيبايي مختلف و   ميياندرز
و چنين اندرزي به نظر آنان . دهند فراوان هستند، فقط به يك زيبايي ارجاع مي

در طرفي بينش . هاي ملموس است خيلي خود خواهانه و بر خالف واقعيت
في تصوفي ايستاده از هنرمندان توقع دارد كه در خدمت شناخت شناسي فلس

از طرف ديگر دورانت به عنوان سخنگوي جمعيت انسان شناسي . آنان باشد
 اگر »هنر رئاليسم«ي علمي و دانشمندانه باور دارد كه  توصيفي با لحن دلسوزانه

سم و واقعيت گرائي اي با رئالي باشد، رابطهن مبتني »انسان حيوان است«بر پايه 
  : خواهند چيز ديگر است اما آن چه اديان از هنر و هنرمند مي. ندارد

  :اديان و رئاليسم

كه سمت قانون گذاري و تشريع شريعت (اديان به دليل ماهيت شان 
توانند با مكتب هنري رئاليسم مطلق، و نيز  طبعاً نمي) اجتماعي هم دارند
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هم خير و . در هستي شناسي رئاليست هستنداديان . سورئاليسم، سازگار باشند
اما در خلق آثار هنري . دانند هم شرّ هم زيبا و هم نازيبا، را واقعيت مي

  . توانند رئاليسم به معني مكتب معروف را امضا كنند نمي

از ديدگاه اديان، مكتب رئاليسم دچار يك مغالطه است، از طرفي هم زيبايي 
و از جانب . اين يك رئاليسم و واقعيت گرائي: اندد و هم نازيبايي را واقعيت مي

خواهد هر واقعيتي كه در زندگي انسان و رابطه او با طبيعت، هست به  ديگر مي
جمع ميان اين دو . تصوير و نمايش در بياورد، اين هم واقعيت گرائي دوم است

 دستشوئي انسان به. آورد رئاليسم، سر از انكار شرّ و انكار واقعيت نازيبايي در مي
اما واقعيت گرائي . رود، دفع مدفوع هم دارد، و اين يك واقعيت است هم مي

ايش گذاشته مالزم نگرفته آن حالت انسان نيز به تصوير كشيده شود يا به ن
زيرا چنين واقعيت گرائي الزم گرفته واقعيت نازيبايي را انكار كنيم در . شود

برد و واقعيت گرائي بر   را از بين مينتيجه واقعيت گرائي دوم واقعيت گرائي اول
در اين صورت بهتر است از اول، واقعيت داشتن شرّ و . دوعليه واقعيت گرائي ش

يسم اسالمي ئارسطو«نازيبايي، انكار شود و هه چيز زيبا دانسته شود و مانند 
  .  چيزي بنام شرّ و نازيبا، از اصل و اساس انكار شود»شده

ها گردن گير  آميز بود كه برخي رئاليست  تناقضاي و همين بن بست مغالطه
 شعار »باالتر از سياهي رنگي نيست«شده به جاي نقد روش خود به مصداق 

درستش هم همين است، اگر بناست واقعيت گرائي به انكار . سورئاليسم سردادند
زيرا امكان . واقعيت نازيبايي، بيانجامد، پس بايد فراتر از واقعيت پيش رفت

سورئاليسم هر چه . هم به واقعيت، وفا دار بود و هم آن را پاي مال كردندارد 
  . باشد بهتر از تناقض است

پذيرند و به هر روي  اديان در عرصه هستي شناسي، هر دو واقعيت را مي
اما در عرصه رفتارهاي انساني از جمله هنر، واقعيت دوم را بر . ها باور دارند آن

بنا نيست هر چه واقعيت است در هنر : گويند و مي. كنند واقعيت اول حاكم مي
اگر پيكاسو با آثارش، تقليد از طبيعت را از جهتي به نيشخند . نيز باز سازي شود
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. گذارند اديان نيز از جهت ديگر بخشي از طبيعت را در هنر كنار مي. گيرد مي
يي همان طور كه گفته شد، اديان كاري غير از تفكيك ميان زيبايي و نازيبا

و به همين جهت .  را در پي دارد»قانون«و اين تفكيك، قهراً چيزي بنام . ندارند
  . قانون ستيزي هم داردماهيت مكتب رئاليسم يك 

شود، حتي در بازترين  آيد، هنر محدود مي هر جا كه پاي قانون پيش مي
شود به  يبرال به همان ميزان كه چيزي بنام قانون و حقوق، مطرح ميلجامعه 

تواند  زنبور عسل قانونمند است نمي. شود ان ميزان از آزادي هنر كاسته ميهم
  . روي هر گلي بنشيند بايد گل سمي را از غير سمي تشخيص دهد

ويل دورانت به اين تفاوت اساسي در بينش اديان با مكتب هنري رئاليسم 
آميز،  طيابد كه دين در مقايسه با آن مكتب، بر خورد احتيا توجه دارد و در مي

د باز توصيف را به جاي تبيين قرار ابي ليكن جان مطلب را در نمي. با هنر دارد
اي از شرك و كفر هست كه موجب  در زيبا شناسي مايه«: گويد داده و مي

بينيم  اما با توضيح باال مي. شود  و مي1.»شد بيزاري و دوري دين داران از آن مي
و .  نا زيباهاست نظر دورانت، زيبا دانستنكه از ديدگاه اديان، زيبا شناسي مورد
  . آليسم است اين رئاليسم نيست نوع جديدي از ايده

براي يك فرد رئاليست به معني صحيح، نه فقط زيبا شناسي بل در هر 
 هست، آب در شرايطي حياتبخش و در شرايط ديگر »نبايد«اي از  چيزي مايه

در واقعيت و رئال جهان . و خودكشي به وسيله آب، كفر است. كشنده است
هستي، همه چيز مشروط است و اين اساس رئاليسم است كه متأسفانه سبك 

و عمالً معتقد شد كه همه چيز . رئاليسم هنر، بر عليه اين رئاليسم پيش رفت
  .مشروط است غير از هنر

توانيم اين حقيقت را ناديده بگيريم كه اديان نه تنها گريزي از زيبايي  ما نمي
متن اسفار تورات و . ها، بر آن مبتني هستند اي از پايه د، بل به عنوان پايهندارن

                                                 
  . ذات فلسفه، بخش زيبايي چيستويل دورانت، ل.  �
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ها و نقل و انتقاالت  ي لطماتي كه در ترجمه هاي اقماري آن، با همه كتاب
حمل شده و با وجود احتماالت شديد تحريف، تاي و نسخه برداري، م ترجمه

هاي تاريخ و تحوالت و  هنوز زيبايي و جنبه هنر منحصر به خود را دارند، طوفان
اند اما هنوز  تطورات سه هزار ساله بشر در زيبا شناسي را پشت سر گذاشته

ها را در  شود كه آن وقتي اين موضوع بهتر و بيشتر شناخته مي. كنند دلنوازي مي
هاي هم سن و سال خودشان، از مصريان پيشرفته،  جات و كتيبه كنار نوشته

 انونيتدر، عصر طالئي رم باستان و حتي با آثار بابليان متمدن، آشوريان مق
بينيم تفاوت ره از كجاست تا به كجا،  مي. كالسيك، گذاشته و با هم مقايسه كنيم

دانستند  با آن كه مردمان نامبرده، يهوديان را مردمان بي سر و پا و گداياني مي
  . كه بايد بردگي كنند

ظامي بودن، در آن تاريخ، كدام مرد نظامي است كه مانند داود در عين ن
شريك «هاي تئاتر اروپا وقتي به اصل  نمايش. اثري همدوش مزامير بسرايد

 بهتر پي بردند كه با تورات آشنا شدند و »كردن مخاطب در ماجراي صحنه
هنر بايد : هاي هنري تكرار كردند كه هميشه در سر كالس درس و تمرين

  . را در آن شريك احساس كندطوري روي صحنه تحقق يابد كه مخاطب، خود 

هاي متعدد و متفاوت، يقيناً دچار  انجيل با اجماع همگان و اجماع خود انجيل
با اين وجود، عنصري از زيبايي و دلنشيني و دلپذيري در آن . تحريف شده است

  . هست كه دستكم توانسته دو هزار سال كتاب محبوب آن همه مردم باشد

ل اولش هيچ ابزار و امكانات پيش برنده نداشت قرآن مسلمانان در پانزده سا
دشمنانش با وجود كينه بر افروخته . غير از زيبايي بيان و دلنشيني جان آشنا

گاهي براي جلوگيري از . دادند شان، از پشت در و ديوار به شنيدن آن گوش مي
. كردند اين استراق سمع در ميان خودشان قانون سفت و سخت، تصويب مي

سمع، با هم برخورد حين استراق خود همان تصويب كنندگان، در شب هنگام 
توانستند از اين نواي دلپذير صرف  كردند نمي زيرا هر چه سعي مي. كردند مي

 پايان »زيبا سرائي عرب«قرآن به معيارهاي مسابقات چندين قرني . نظر كنند
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وت  در داوري مسابقات بر كرسي قضا»معيار زيبايي«داد، سپس به عنوان 
  . شود كه تا به امروز زيبا شناسي سخن و هنر سخن، با آن سنجيده مي. نشست

بيش از زيبا گرائي، زيبا ) هند و چين(اس خود تصوف در موطن و مسقط الرّ
سپس كه به ميان مسلمانان آمد زبان . با همه هنر گرائي كه داشت. ستيز بود

ها گشت كه عقل هر عاقل  نظير و سرايش  بيهاي و منشأ اين همه ديوان كردز با
كند و دين هر دين دار را به سوي  ربايد و دانش هر دانشمند را تحقير مي را مي

  . گرداند خودش بر مي

توان بيزاري دين و دين داران از زيبا  گويد نمي همان طور كه دورانت مي
رئاليسم بر «عالوه بر مسئله . اي كه در ذهن دورانت است، انكار كرد شناسي

از نظر دين زيبايي مورد نظر دورانت، اشكال اساسي :  كه گذشت» رئاليسمعليه
ها به غريزه جنسي  ها و زيبا خواهي ديگري نيز دارد و آن ارجاع همه زيبايي

  . است

هاي اخير  در اين موضوع، داوري علم و انديشه نيز با پيش رفت خود در دهه
 دورانت را » غريزه جنسياصالت«حق را به دين و دين داران داده است و اصل 

و رويكرد جامعه جهاني به دين، تحقيق عيني اين داوري . كنار گذاشته است
م يكنم يك نگاه مجدد به سخن ويل دورانت عزيز داشته باش پيشنهاد مي. است

در زيبا «: گويد مي. تا يك اصل مهم كه در ذهن او بوده، براي مان روشن شود
داران از  ست كه موجب بيزاري و دوري ديناي از شرك و كفر ه شناسي مايه

 يقين قطعي پيدا كرده است »شد مي«ي بعيد ضدورانت با صيغه ما. »شد آن مي
كه دوران دين به پايان رسيده است و ديگر به جاي پرهيز از شرك و كفر بايد 

چه كند او باور كرده بود كه . عصر دورانت چنين عصري بود. به آن فخر كرد
 شده و پيكر مرده آن كفن و دفن شده است و بشر تا ابد به عمر دين تمام

. آوردهاي توصيفي بوم نگاري و زيست شناسي توصيفي، بسنده خواهد كرد ره
بندد تا با شعار رنسانس مخالفت نكند اما  ابتدا به فلسفه كالسيك يونان اميد مي

وجود دارد كه ) زيبا شناسي(و چيز غير عقالني در آن «: گويد فوراً برگشته و مي
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 مرادش از روان شناسان شكاك »كند نظر روان شناسان شكاك را جلب نمي
  . فيلسوفان، هستند

بينيم كه زيبايي و زيبا شناسي نظر همه فالسفه را جلب  اما به روشني مي
چيزي كه هست . ي آنان غير منصفانه است كرده است و سخن دورانت درباره

زيبايي است كه افرادي مانند آناتول فرانس و ها در شناخت  ناتواني همه فلسفه
و علت اين ناتواني، عدم توجه به وجود  1. اند ديگران به اين ناتواني اعتراف كرده

 است، كه اين رساله به دنبال همين كليد طالئي »روح دوم در درون انسان«
  . است

نبايد بحث باال در رابطه دين با هنر، در اين محور بود كه از ديدگاه دين، 
 رها را بازسازي كند كه اين گونه رئاليسم ب هنر به واقعيات نازيبا پرداخته و آن

اما بايد اذعان كرد كه از ديدگاه دين به ويژه سه دين . شود عليه رئاليسم مي
كه . شود هنر در يك محور ديگر نيز، محدود مي) يهودي مسيحي و اسالم(اخير 

و آن محوري است كه . كند فكيك نميويل دورانت اين دو محور را از هم ت
شود گر چه  گاهي به طور مستقيم و گاهي غير مستقيم، به شرك منجر مي

 2تنديس گاو نر جوان زيبا،. هنرمند يك واقعيت زيبا را در اثرش نمايش دهد
كه به دستان هنرمند سامري ساخته شده بود، بس زيبا بود و در صدد منازعه 

زرگر يهود كه در عين حال سياستمدار متفكر هم بزرگ . يد بيضاي موسوي با
بود آن را طوري ساخته بود كه براي مردم تمدن آشناي دين شناس يهود، در 

يهوديان كه چندين قرن خاطرات اجداد . حد پرستش انگيز، زيبا بوده است
ترين تمدن آن روز،  كشيدند در كانون بزرگ پيامبرشان را مصرانه يدك مي

كشاورزي تا زرگري كار كرده بودند، در ميان شان هنرمندان براي مصريان از 
  . ماهري تربيت شده بودند

                                                 
  .»زيبايي چيست«همان ـ آغاز مبحث .  �
اين اصطالح شبيه اصطالح قصابان امروز است كه .  نبود»گوساله«بر خالف اصطالح رايج، تنديس مذكور .  2

  .فروشند گوشت گاو را بنام گوشت گوساله مي
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گاهي نيز هنر به دليل ناتواني به . اين هنر سامري به طور مستقيم شرك بود
خواهد تصويري از يك  اين وقتي است كه هنرمندي مي. رسد نقاط منفي مي

آن باور دارد اما آن را واقعيت زيبا، به وجود آورد كه به واقعيت داشتن 
از باب مثال تصوير يا تنديس از . شناسد و آن را مشاهده نكرده است نمي

 همان طور ...فرشته، كه ناچار است آن را به صورت شبيه انسان تصوير كند و
ي  ي نشان دهندهيها  در دوره...كه عقاب بالدار، گاو بالدار، انسان بالدار و

هنرمند در اين موارد از . ها تبديل شدند ي به الههيها فرشتگان بودند و در دوره
زيرا كه از قلم و . ها را تصوير كند تصور موضوع ناتوان است تا بتواند آن

 دين اخير به برخي سهنگرش منفي «در مبحث . تصورات ذهني خارج هستند
  .  به اين موضوع بيشتر خواهيم پرداخت»هنرها

ين نيست حتي در صدد داوري ميان مراد من در اين مباحث طرفداري از د
كوشم نكاتي را كه گمان  مي. اديان و مذاهب و ترجيح يكي به ديگري، نيز نيستم

  . اند، توضيح دهم ها عبور كرده كنم نياز به توضيح دارند و ديگران از روي آن مي

داند كه خدا بر  قرآن از جانب ديگر، برخي هنرهاي يهودان را نعمتي مي
 1. »كردند رايش داود را منعكس ميايش و سيها آهنگ ن كوه«: تايشان داده اس

مرغان هوا با او «: و. مراد انعكاس معمولي نيست كه درباره همگان صادق است
هاي آهنيني را بساز، ميان مقاوم بودن آن با  به داود گفتيم زره. شدند همنوا مي

را با بهره برداري سليمان  «2. »منعطف بودنش، مالحظات دقيق را در نظر بگير
آشنا كرديم، هنرمندان چيره دست را در ) هاي مختلف در گونه(از مس مذاب 

  3.»ساختند ها مي ها و تمثال اختيار او گذاشتيم كه برايش محراب

 »جواب«ها و لفظ   به معني حوضچه»جفان«آن گاه با به كارگيري لفظ 
جاري داخل كاخ (آب آن هنرمندان براي «: گويد  فارسي، مي»جوي آب«معرّب 

                                                 
  .  سوره سبا13 تا 10هاي  پيامي و برداشتي از آيه.  �
  . ي نمل  سوره44يامي و برداشتي از آيه پ.  2
  . ي سبا  سوره13از آيه .  �
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مانند ) رفت كه آب از يكي به ديگري مي(هايي ساخته بودند  حوضچه) سليمان
هاي بلند و ثابت هميشگي،  ديگ )براي آشپز خانه در بار او(و همچنين . جوي بار

  1.»درست كرده بودند

اند و اين الزم گرفته در  شده ها بدون نقل و انتقال شسته مي ظاهراً آن ديگ
ها مجرائي براي تخليه آب شستشو، باشد كه موقتاً باز و  دام از آنته هر ك

هاي بزرگ و مجهز امروزي،  و نيز مانند آشپزخانه. شده است سپس بسته مي
  . ها كانال كوچكي براي بيرون رو آن آب وجود داشته است ا كنار ديگ يزير

مان، گزارشي است از اولين مالقات ملكه سبا با سلي كهدر عبارت ديگر 
هاي صيقل شده، سنگفرش شده بود، هنرمندان  سليمان با سنگكاخ «: گويد مي

كه خواست قدم در آن تاالر لها را چنان صيقل داده بودند وقتي م چيره دست آن
به او . هايش نمايان شد بگذارد گمان كرد آب است دامن را باال كشيد ساق

ملكه به حدي تحت تأثير . هاي زيباي بلورين است اين آب نيست، سنگ: گفتند
ام اينك با  خداي من، من به خود ستم كرده: ها قرار گرفت كه گفت آن زيبايي

  2.»شوم سليمان، هم آئين مي

ا رفت و با هنر پ مسيحي به ارو»محبت«هنر توراتي وقتي كه روي نوار اصل 
همه آثار هنري . يوناني در هم آميخت، سراسر اروپا را پر از آثار هنري كرد

رون وسطي مولود اين معجون سه عنصري است عنصر توراتي حتي در هنرهاي ق
هنر اروپا از آغاز مسيحيت تا به امروز اين . سكوالر نيز به نحوي حضور دارد

  ...ي داود و رافائل و مجسمهآثار چنين وام دار تورات است از 

 گاهي كه(هنري كليسا نبود  روي گرداني رنسانس از هنر كليسائي به دليل بي
اين روي گرداني ) كنند برخي از نويسندگان كم تجربه ما در اين مورد اشتباه مي

اي بود كه  هاي مشخص رنسانس، براي شكستن انحصار هنر در محدوده با انگيزه

                                                 
  . از همان.  1
  . ي نمل هاي سوره از همان آيه.  2
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برگشت به يونان و هنر «در ثاني بر اساس شعار . كرد، اوالً كليسا تعيين مي
ها آورد كه  را بر سر زبان» ها الهه« و »خدايان« بود كه از نو اصطالح »يونان

ها حضور دارد اصطالحي كه براي خارج كردن  هنوز هم در زبان و قلم برخي
هميشه روي گرداني با عنصري از رنجش و . شد دين از عرصه زندگي، احيا مي

. بيزاري همراه است، رنجش و بيزاري نيز در كمتر موردي از انتقام فارغ است
  وناني از اين حس، خالي بود؟روي آوردن به هنر ي

 مرده و از بين رفته، عمالً »خدايان«ي و احياء مجدد نبرگشت به هنر يونا
هاي هنر كليسائي بود، بر  اي از پايه  را كه هميشه پايه»حياء«چيزي بنام 

شد   با شعار رئاليسم و واقعيت گرائي، مستدل ميءسپس اين حذف حيا. انداخت
اي كه تكيه گاهي غير از توصيفات زيست  يژهرئاليسم و. كه بحثش گذشت
انسان حيوان «ي  نه، نداشت كه بر اصل از پيش تعيين شدهياشناسانه و بوم گرا

انسان شناسي ناقص كليسا و نيز بر عليه طوفاني كه . گشت  مبتني مي»است
بر محور اصولي كه ربطي به (كيهان شناسي ارسطوئي كليسا و نيز استبداد كليسا 

برخاسته بود كه هم زندگي فردي و اجتماعي را و هم بطني از دو ) اشتمسيح ند
بطن صنعت و تكنولوژي به طور طبيعي .  مدرنيته را، دچار اختالل كردزبطن مغ

آوردهاي آن بطن را  اما بطن علوم انساني ـ به ويژه هنر ـ ره. و مفيد پيش رفت
  . نيز آشفته كرد

شكوه را در ساختمان كليساها در هم مسيحيت اروپا را فرا گرفت زيبايي و 
كاخ زيبايي كه به نام عيسي منادي ترك لذت بود و تارك دنيائي را . آميخت

ترك . دانست ي رهباني را زيباترين مقام انساني ميركرد، خود آزا تبليغ مي
ازدواج به خاطر خدا، يا براي شباهت به عيسي كه ازدواج نكرده بود، عادت 

ديني كه . طالق را قيچي محبت دانسته و ممنوع كرده بود. شد اصيل شمرده مي
بر اساس واقعيت خير و شرّ ـ زيبايي و نازيبايي ـ بنا شده بود، در درون 

وم و هها را مو  افتاده و اينك همه زيبايي»ارجاع«كليساهاي باشكوه، به بستر 
حتي دو همسر كه از . دهد حس زيبا خواهي بشر را به سوي خدا ارجاع مي
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نيروي زيبا . مديگر متنفر بودند ناچار بودند تا آخر عمر همديگر را تحمل كننده
خواهي كه نه مجراي صحيح مشروع، داشت و نه نامشروع، انباشته شد و به 
همراه ديگر عوامل اقتصادي و اجتماعي، منفجر گشت و بنام رنسانس در بستر 

  . كليسا ستيزي، طوفاني را برپا كرد

ت به يونان و ديگر تكاپوها نتوانست جاي خالي همان با اين همه، برگش
سم جريان به معبود داروين يعني يبا ظهور داروين. مسيحيت نا كارآمد را پر كند

تا هنگامي كه «: گويد ميويل دورانت زيست شناسي توصيفي روي آورد كه 
زيست شناسي كامالً به روان شناسي راه نيابد موضوع زيبا شناسي در جاي 

در اين ميان فلسفه اين امتياز را دارد كه به هر . ه خود نخواهد بودشايست
آن جا كه زيبايي . آورد اي كه علم از خوض در آن بيمناك باشد روي مي مسئله

اي براي خود بجويد  بخواهد در جاي حقيقت بنشيند و در ميدان حكمت گوشه
  . »آيد  خشك الهيات نيز به لرزه در مييها حتي استخوان

ثل و ارباب انواعش؟ يا رش كدام الهيات است؟ الهيات افالطون با ممنظو
آن ارسطوئيات پيش از مسيحيت؟ روشن است كه مراد او الهيات كالسيك 

كرد  ء مييونان نيست كه رنسانس از آغاز روي به سوي آن نهاده و از نو احيا
شناسي كند زيست شناسي بر روان   دورانت آرزو مي،كه نتيجه مطلوب را نداد

مسلط شود و از اين ديدگاه به موضوع زيبا شناسي نگريسته شود سپس نتيجه 
هاي گوناگون كه هر كدام به نوعي بر منطق ماترياليسم  اين جريان به فلسفه

بيكن استوار بود، هديه شود تا زيبايي نيز بتواند در فلسفه جاي مدرن خود را 
به )  كليساييب مسيحي ارسطومشر(هاي الهيات اسكوالستيك  د و استخوانبايب

  .  مبناي زيبا شناسي گردد»اصالت غريزه جنسي«لرزه در آيد و 

هاي گوناگون،  حق با دورانت است او به خوبي درك كرده بود كه اين فلسفه
در اقتصاد، : به هر صورت توانسته بودند براي هر سؤالي پاسخي دست و پا كنند

ن شناسي اجتماعي، با همه سياست، جامعه شناسي، روان شناسي، روا
شان تناقضات اساسي شان نسبت به همديگر، زمينه را خالي نگذاشته  اختالفات
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و اين . تنها موضوع و دانشي كه جايش خالي مانده بود، زيبا شناسي بود. بودند
خالء در نظر افراد هوشمندي مانند دورانت خيلي مهم بود و هست گر چه 

 هر الهياتي كه دارند، به اهميت زيبايي توجه اديگران به ويژه دين داران ب
  . ندارند

انت كامالً درست فهميده بود كه تا تكليف زيبايي روشن نشود، ديگر ردو
ها از روي مجهوالت   آننفايده خواهند بود و يا بايد كاربرا علوم انساني يا بي

ي شوند هاي ناخالص از علوم انساني راض  عبور كنند و به فايدهمحزيادي با تسا
 پيشنهاد او مسكوت يو چون با فروكش كردن احساسات توصيفگر. كه شدند

 و فلسفي، يهاي الهيات به لرزه در نيامد و آن همه متون كالم ماند، استخوان
  . پديد گشت و الهيات اسكوالستيك پذيراي اصالحات از نوع ديگر گشت

فكر در يافته است امروز انسان مت: توانيم از اين واقعيت صرف نظر كنيم نمي
بر خالف تصوري (كه به هر صورت، حقيقتي و واقعيتي در اديان بوده و هست و 

دين چيز دور انداختني نيست، بلكه يك ) رفت كه در چند قرن پيش مي
ظاهراً اين بينش به اجماع جمعي جهاني نيز رسيده . ضرورت بزرگ حياتي است

منشأ و « و آن مجهول ماندن گر نيز در اين جا هستدياما يك واقعيت . است
من هم مانند دورانت .  است»انگيزاننده زيبا خواهي و زيبا گرائي در درون انسان

 مورد توجه قرار نگيرد، روي »روح دوم در درون انسان«تا هنگامي كه : گويم مي
 جديد، در دراز مدت سترون خواهد بود و محتمل است يكرد دين گرائي جهان

 نيز ـ به قول هگل ـ در اثر »سياست«زيرا . زرگي هم بدهدهاي منفي ب كه ثمره
نشيند و از آن بهره برداري خواهد  جبر اجتماعي در اين جريان نوين، ساكت نمي

تر از آن است كه اين روي كرد جهاني  اي قوي مداران حرفه  سياستمهشا. كرد
گرائي ممكن است اين دين . را كوچك بشمارند يا اهميت كمتري به آن بدهند

. زيرا اين رويكرد جهاني، گنگ و عوامانه است. سر از جنگ گرائي در بياورد
اند با روحيه طبيعي شان دين دار   شده»دو شخصيته«دانشمندان علوم انساني 

ي  حتي آنان كه درباره. روند شوند، با روحيه علمي شان به سمت ديگر مي مي
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ر چيزي بنام دين هستند اما نويسند، طرفدا هاي فلسفي و كالمي مي دين كتاب
كنند و نيز يك دين مشخص ارائه  معموالً از يك دين مشخص پي روي نمي

اين گونه . خورد اي مي و چنين روندي، بهتر به درد سياست حرفه. دهند نمي
اين دانشمندان در . روند دهند كه به كجا مي ها خودشان به خوبي نشان مي كتاب

شان، عرفان  آل كنند ليكن سر منزل ايده از الهيات بحث مي: همه جوامع
خواه . شود  ختم مي»انتهك«سرخپوسي است و در واقعيت عيني همه چيز به 

دوم و خواه فالن استاد هندي، مصري، ويتگنشتاين باشد و خواه هايدگر 
  . پاكستاني، ايراني و لبناني

نوين، ي اين رويكرد  يا درباره: شود ارجاع زيبايي، منجرّ به ارتجاع مي
ي شناختگرانه، عملي نشده است، و يا اساساً ماهيت آن از نظر فكر و  وظيفه

.  كار كرد»تك ابزاري«ي آن  كه فقط بايد درباره. انديشه، قابل شناخت نيست
فرديت فرد تجربه گر، خارج از اي كه  ، تجربه»تجربه ديني«تك ابزاري بنام 

نه علم . باشد  نمي،تداللي به غيرشود و قابل انتقال شفاهي، و تعليمي و اس نمي
در اين صورت چه چيزي بهتر از عرفان سرخپوستي و . است و نه تعليم پذير

انت كه اگر علمي و قابل شناخت علمي نيست، دستكم يك سري اصطالحات هك
وحانه ننگريم و يا دچار ل اگر ساده. و عمليات تخصصي مخصوص به خود را دارد

 اگر »ي ديني تجربه«بينيم كه  و خود آگاه، نشويم، مي آگاه خود نا»خود ارضائي«
ته باشد، نه تجربه علمي است و نه انديشه علمي، نويسندگان شواقعيت هم دا

اند در كسوت   راه انداخته»كالم جديد«هاي مذكور كه چيزي به نام  كتاب
كنند، و در سيماي فيلسوف بر عليه عقالنيت  دانشمندي كار غير علمي مي

اگر اين سبك و روند، علم و . دانند كنند و اين را خودشان بهتر مي ار ميفلسفي ك
 بزرگترين دانشمند، و كاهن نوستر آداموسدانش است، كاهن نام آور غرب 
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شود كه هر دو هم از غيب و هم از   بزرگترين عارف ميحيسطمعروف عرب 
  1. دو ترديدي نداريم كه اديان از كهانت بيزارن. دادند آينده خبر مي

كنم ماهيت مسئله را توضيح دهم نيازمند  قصد انتقاد از كسي ندارم سعي مي
شوم و به گمان خودم  ها و اسامي دانشمندان بزرگ مي اشاره به متون، كتاب

 نيز انسان به وادي ردهد كه اين با اوضاع و شرايط نشان مي: گيرم نتيجه مي
 ...سرخپوستي يا هندي و يارود و روزي به خود خواهد آمد كه عرفان  ديگر مي

 است »ارتجاع«جز باز دارندگي چيزي به او نداده است زيرا اين روند يك 
  . ي زندگي هند باستان ارتجاع به دوران بومي سرخپوستي يا به دوره

اي نيست و به طور مكرر هر از گاهي به  اين گرايش، يك چيز ناشناخته
اش، به سراغ جامعه جهاني  ونيامروز در روند كن. ها آمده است سراغ جامعه

 »دنجهاني ش« ظهور كرده كه يزيرا در زمان. آمده است) همه جوامع يك جا(
براي بهتر روشن شدن اين . رود عل، به سوي وحدت جامعه مينبا تك چهار 

اين رويكرد به هندوئيزم يا : ليسم استفاده شودگموضوع، الزم است از ادبيات ه
ها و تعامالت   تعاطي»سنتزِ«نه   امروزي است و جامعه»تز«سرخپوستان، نه 

 در »توصيفگري«سم، كه با تز ي است براي پست مدرن»تز آنتي« بلكه ،پيشين آن
تني بي م مدرنيته«اي كه بر  خودش پايدار نيست، تنها ويران كننده. چالش است

آن وقت است كه پست . رساند  را به پايان ميآن در آويخته و »بر توصيفگري
تز، خودش را غير از اين حركت جهاني دين گرائي ننيسم به عنوان سمدر

  . هندويانه ، نشان خواهد داد

همين رويكرد بود كه چين و نيز هند را به آستانه استعمار كشانيد و سپس 
 ،ي پيروزي مسيحيان بر مسلمانان را در اسپانيا، فراهم كرد زمينه. فروكش كرد

                                                 
دهد،  در منطقه ما مردي هست كه بسا وقت، از غيب خبر مي: گفتم) ع(به امام صادق : 308 ص 2بحار، ج .  �

هر كس به ساحر، كاهن، يا كذاب، رجوع كند و كار او : گفت. ندهد و امثال آ محل اختفاي اموال مسروقه را نشان مي
شود كه ممكن است كاهن   است فهميده مي»قسيم« كه »كذاب«از لفظ . را تصديق كند، به دين خدا كافر شده است

  . راست بگويد ليكن نبايد به آن ارزش داده شود
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، سرخپوستان را متعددهاي  تمدن. گير ساخت مينايران را در قبال حمله چنگيز ز
 را »رنسانس«تولي شد و سنتزي بنام س قرون وسطي مراز توسعه بازداشت و ب

  . كه اينك در پي سنتز ديگر است. به وجود آورد

 ـ كه سيماي كامالً آشنا در تاريخ دارد ـ »آنتي تز«اگر ما اشتباه نكنيم و اين 
شب «بينيم كه آن چه اين   نگيريم، به روشني مي اين چالش، عوضي»سنتز«را با 
اي با   در سحرش خواهد زائيد، نه آن است كه سياستمداران حرفه»نآبست

ي   در انتظارش هستند، و نه تكامل يافته»نوجنگ آرماگد«چرخيدن به دور 
گيري هندوئيزم و سرخپوستگراي آن است،  خود اين دين گرائي نوين با جهت

آمد، يك دين باشد، ديني است كه ما با عينك علوم انساني، اگر آن چه خواهد 
 در كنار همان ماكس وبرمگر به قول . شناسيم چيزي از ماهيت آن را نمي

  . مداران، به كار پيامبري بپردازيم سياست

 دچار تناقضي ، و حركتكردهم اكنون كامالً روشن است كه خود اين روي
ر آرزوي موعود دين خود هستند، و از پيروان هر دين از طرفي د. دروني است

. روند مي) اي ديني با بهانه تجربه(طرفي همزمان با اين آرزو در مسير هندوئيزم 
جنگ «آيا موعود همگان در قلب هندوئيزم است؟ اگر چنين است نه نيازي به 

گفتگوي « و نه نيازي به »ها جنگ تمدن« هست و نه نيازي به »آرماگدون
ي  كند همه ايجاب مي) در اين صورت(مي وقت گير، بلكه ي غير عل»ها تمدن

 و هندوئيزم دين واحد جهاني اعالم گردد، و نداديان محترمانه كنار گذاشته شو
د زير ميز بها به س به اختيار جبر تاريخ سپرده شود و اين گونه طرحمسأله يا 

ست  پن عصر كه دارد به ويژه انسايآيا انسان امروز با علم و دانش. ريخته شود
خواهد رفت؟ كه از هم ، مدرنيسم، به زير بار اين ارتجاع به هندوئيزم كهن

  . ها را به وجود خود خدا، برگردانيم ي زيبايي ي بحث ما همه اكنون درباره

همان طور كه ارجاع ويل دورانت نيز انسان را تا درجه حيواني و اصالت 
ها به غريزه جنسي توسط  باييي زي ارجاع همه. برد غريزه جنسي به ارتجاع مي

. ها به زيبايي خدا تر است تا ارجاع همه زيبايي دورانت، به علمي بودن نزديك
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 و يك »تقارن« است يك »نظم«فهميم، يك  ها مي زيبايي اي كه ما انسان
در حالي كه تقارن و .  است، دستكم اين سه از عناصر زيبايي هستند»تركيب«

ها ندارد و اين گونه زيبا  خدا از اين زيبايي. ردتركيب به وجود خدا راه ندا
 به خدائي معتقد باشد با چنين 21اگر بناست اين رويكرد نوين، در قرن . نيست

 با اوهام سازگار نخواهد 21رود و قرن  روشي دقيقاً به سوي خداي موهوم، مي
 پائيد بينيم، نخواهد  علمي نباشد، رويكردي كه مي21بنابراين اگر دين قرن . بود

  . اي و جنگ، چيزي نخواهد بود و حاصل آن غير از تأمين اهداف سياست حرفه

شان خارج نكرده و   زيبايي و زيباها را از واقعيتي،اديان به ويژه اديان سام
خدا، خداست و اشياء ديگر پديده و مخلوق هستند، يا . كاري با ارجاع ندارند

در نظر اين اديان، زيبايي يك . ن دو هستندزيبا، و يا نازيبا، و يا با نسبتي ميان آ
اي  هيچ رابطه. ي است و خدا كيفيت ندارد و خالق كيفيت است»كيف«واقعيت 

  . ميان زيبايي خدا با زيبايي مخلوق، وجود ندارد

  :اسالم و زيبايي

در اين مبحث سخن از رابطه آئين يهود و مسيحيت با زيبايي و هنر آمد، 
كه اين دو : زيبا خواهي و هنر گرائي داود و سليمان ديديمي  بيان قرآن را درباره

گذارد كه ما چنين نعمتي را  مي منّت داند و ويژگي را براي آن دو، فضيلت مي
 »زيبايي انسان«يك سوره در قرآن به محور . به آن دو پادشاه پيامبر، داديم

ري ويژه، انسان و با تعبي. كند  معرفي مي»داراي زيباترين قوام«آمده و انسان را 
درنگ زيبايي انسان را  و بي. داند را زيباترين موجود در ميان همه موجودات، مي

دهد كه اگر اين انسان زيبا  و فوراً تذكر مي. كند به زيبايي انسانيت، مشروط مي
  1.شود منشأ عمل صالح نباشد، به نازيباترين موجود تبديل مي

حيوان از پديد آوردن آن عمل صالح چيست؟ عمل صالح چيزي است كه 
خانواده، جامعه و تاريخ، اخالق، : عمل صالح بر محور يكي از. عاجز است

                                                 
  . ي تين سوره.  �
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اين از و هيچ عمل صالحي نيست كه خارج . چرخد خندانيدن و گريانيدن، مي
ها، ناتوان  ها تمايزات انسان هستند كه حيوان از ايجاد آن و همين. محورها باشد

  .  كه در درون انسان هست»ح دومرو«رسيم به  كه باز مي. است

هاي متوسط قرآن است،  سوره ديگر از قرآن كه از نظر گستردگي از سوره
سوره يوسف زيبايي شخص، را از مزايا و . كند  بحث مي»زيبايي شخص«در 

هايي كه در اطراف اين سوره  به ويژه در نگاهي به حديث. شمارد ها مي نعمت
سوره يوسف در . شود  بزرگ محسوب مياند، زيبايي شخص، يك نعمت آمده

كند آن را  يبراليزه درگير ميلعين حال، زيبا گرائي قانونمند را با زيبا گرائي 
وقتي كه زيبايي فقط از دريچه غريزه جنسي . كند تمجيد و اين را نكوهش مي

غريزه جنسي را هر دو دارند هم . شود راليزه و قانون ستيز ميبيلنگريسته شود، 
همت به وهم بها لوال (گيرند  هم زليخا و هر دو تحت تاثير آن قرار مييوسف و 

  . اما يوسف به برهان خداي خود بصير است) ان رأي برهان ربه

اين برهان چيست؟ آيا مراد از برهان، احترام به حالل و حرام است؟ در اين 
ي البد مراد از برهان يك معن. »حكم خدا« يا »احكام خدا«گفت  صورت مي

  . متفاوت از حكم است

گرديم به شناخت خود  براي دريافت معني برهان در اين سوره، بر مي
اگر در شناخت و تعريف زيبايي هيچ چيزي را ندانيم، دستكم اين قدر . زيبايي

ميدانيم كه زيبا خواهي از تمايزات انسان است و در رديف خانواده خواهي و 
.  از اين تمايزات بايد ديگري را نقض نكندهر كدام. گيرد جامعه خواهي، قرار مي

اگر زيبا خواهي . هر سه در كنار هم در يك تعاطي و تعامل كامالً سازگار، باشند
. بر عليه خانواده عمل كند، يك امتياز انسان امتياز ديگرش را از بين برده است

  .و همچنين اگر زيبايي بر عليه جامعه، عمل كند

بود و اگر يوسف به آن عمل » خانواده«رد بر عليه ك چه زليخا پيشنهاد مي آن
  .بود» خانواده«كرد در جهت براندازي  مي
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يوسف زيبا خواه . ي زيبايي و اين است معني برهان در بيان قرآن درباره
همان طور كه پيشتر گفته شد و . است بيش از ديگران به آن اهميت قائل است

تر به همان ميزان نسبت به  ميدهانسان هر چه فه: در آينده نيز خواهد آمد
ليكن او توجه دارد كه اگر زيبايي خواهي، ناقض امتياز . تر زيبايي درك كننده

در نتيجه زيبا . ديگر انسان از حيوان باشد، دقيقاً كاري كرده است نازيبا و پلشت
  . گردد خواهي به نازيبا خواهي تبديل مي

  :زيبا خواهي انسان و حقوق بشر

ر نيز، ش برهان باال را در منشور حقوق ب»اسالم و زيبايي«از در وسط بحث 
) 1384(در يكي از روزهاي آخر شهريور يا اوايل مهر امسال : جستجو كنيم

تلويزيون از منابع امريكائي، اعالم كرد كه از هر سه كودك كه در آمريكا متولد 
 آماري كه .شوند، دو نفرشان نامشروع هستند و پدرشان را نخواهند شناخت مي

آميز است اما  فرض كنيم رقم دو سوم، اغراق. توان آن را باور كرد به سختي مي
  . دستكم در حد دو ششم كه ترديدي نيست، و پاي مال كردن برهان يعني اين

ي امور اجتماعي ايران تحقيقاتي  مكي از امريكا آمده بود تا درباره خانم سندرا
گفت در  مي. ئول به من حواله كرده بودنداو را از يك نهاد مس. را انجام دهد

جريان . برخي كشورهاي ديگر از جمله عربستان نيز تحقيق اجتماعي كرده است
 يك فرد بشر معلوم در تعريف شما آخرِ: گفتم. گفتگو به حقوق بشر كشيده شد
شود يا  بشر در دوره جنيني بشر ناميده مي. باشد است اما اول آن، مجهول مي

  . يا پيش از هر دو ؟ـ ؟ـ ؟پس از تولد 

  . خواهي از آزادي سقط جنين در جامعه ما، انتقاد كني فهميدم مي: گفت

تر است، در جامعه  قصدم مطلب ديگر است كه به نظرم خيلي مهم: گفتم
آيا اين افراد . آورد شما ساالنه تعداد كودكان نامشروع، سر از صدها هزار در مي

شان كرده  ها را كاشته خوشبخت يا بد بخت نحق ندارند كه بدانند چه كسي آ
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و بحث ما صرفاً حقوقي .  خالي است»حق«است؟ در حقوق بشر شما جاي اين 
  . است و كاري با دين، ايران و امريكا نداريم

خواهد با غريزه  هر كس حق دارد آن طور كه مي«در حقوق بشر، حقي بنام 
ما چنين حقي لزوماً و الزاماً از ، به رسميت شناخته شده، ا»جنسي خود رفتار كند
توان از  تناقضي كه نمي. هاي بعدي را ايجاب كرده است بين رفتن حقوق نسل

  . روي آن عبور كرد

هاي اساسي مدرنيته، در علوم انساني  كنيم كه همه كاستي باز مشاهده مي
يست و اوزن، دچار اختالل خطرناك زحتي اگر محيط . بوده نه در علوم تجربي

 انساني بوده است كه نتوانسته علوم تجربي را م به دليل نارسائي علوشده،
انسان «هاي علوم انساني به دانش  ها و ناتواني و برگشت همه كاستي. هدايت كند

آن هم متأسفانه ( است كه از روح دوم انسان، غفلت يا بر اثر تعصبات »شناسي
  . از آن تغافل شده است) تعصبات علمي

تر از قانونمندي و  بينيم مراد قرآن از برهان، چيزي عميق مياز اين ديدگاه 
كه بايد آن را در مرحله خيلي . ول آن هستندلاخالق، است و قانون يا اخالق، مع

حتي مسئله به مرحله پيش از زيبا شناسي . پيش از قانون و اخالق، شناسائي كرد
ا معلوم شود كه  ريشه يابي شود ت»انسان شناسي«نيز، مربوط است و بايد در 

  . رسد  ميروح دومريشه اين برهان به كانون 

تواند به برهان   چيست؟ كه يوسف به وسيله آن مي»رأي و بصيرت«مراد از 
چرا انسان به چنين بصيرتي نايل شده و حيوان از . مذكور بصيرت داشته باشد

بهره است؟ چه چيزي در درون جان انسان هست كه اين بصيرت از آن  آن بي
  شود؟ ناشي مي

. »آن چيز عبارت است از عقل«: شود گاهي در پاسخ به اين پرسش گفته مي
روند؟  را ميليبراليزه هاي عاقل در اين موضوع راه  پس چرا انسان: بايد پرسيد

هاي دروني انسان، آن  عقل ابزاري بيش نيست، ابزاري براي بر آوردن خواسته
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شناسيم بنام غريزه كه بدون نياز  يخواهنده، چيست؟ يك خواهنده در حيوان م
آن غريزه در انسان نيز هست و بنابر ماهيت و طبيعت . كند به عقل، عمل مي

خود، نيازي به عقل ندارد، بلكه عقل را سركوب كرده و يا به استخدام خود در 
آورد و در اين صورت است كه هم غريزه و هم عقل از ماهيت طبيعي خود  مي

هاي اساسي عصر  كند كه گرفتاري د بر عليه خرد، عمل ميشوند، و خر خارج مي
و بحث ما در عينيات و بر مبناي عينيات است نه . مدرنيته گواه عيني آن است

  . ي اخالقي بر مبناي پند و اندرز يا موعظه

كانون «شود تعادل طبيعي در  سلطه روح غريزي بر روح دوم، موجب مي
در . ها بيشتر ماهيت غريزي پيدا كنند استه، دچار اختالل گردد و خو»ها خواسته

  . هاي منفي خواهد پرداخت  همان خواستهناين صورت عقل نيز به بر آورد

دهد كه غريزه  مطالعه در حيوان، و نيز بررسي انسان نرمال طبيعي، نشان مي
تواند نقش خود را در طبيعت، كامالً  جنسي انسان بدون بهره كشي از عقل مي

 غريزه را بشدت دچار زياده طلبي و افزون ،خدمت گرفتن عقلبه . ايفا كند
خوشبختانه محافل . كند كند كه عقل بر عليه عقل كار مي خواهي غير طبيعي، مي

علمي در پنج دهه اخير به خوبي به اين اصل توجه كرده است اما اذعان 
براي كنند كه در وجود انسان، يك خواهنده ديگر نيز وجود دارد كه عقل را  نمي

 به انسان »و نيز براي هدايت غريزه«هاي همان خواهنده  بر آوردن خواسته
  . موجود صرفاً غريزي هيچ نيازي به عقل و خرد، ندارد. اند داده

ي دوم،  كند كه به آن خواهنده قرآن يوسف را زيباي خردمند معرّفي مي
خرد  ي بزليخا را زيباي. دهد زيرا به آن برهان بصيرت دارد پاسخ مثبت مي

كند يا توان اعتنا را از دست  كند كه به آن خواهنده دوم اعتنا نمي معرّفي مي
  . گيرد دهد، آن را سركوب و خرد را به استخدام غريزه مي مي

اي كه آن برهان را نقض  كند ليكن زيبايي آرايش كرده خود را زيباتر مي
اين كارها . »يت لكه«: گويد آميز مي بندد، سخنان تحريك كند، درها را مي مي
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زيرا عقل ندارد كه از آن سوء . ها عاجز است رفتارهايي هستند كه حيوان از آن
  . استفاده كند

از ديدگاه قرآن، انسان وقتي كه خرد را نيز به همراه نيروي انگيزاننده غريزه، 
 اما اگر پاسخ 1. تر از حيوان باشد در خدمت غريزه بگيرد، ممكن است خطرناك

ي دوم نگيرد،   مطابق خود غريزه بدهد و عقل را از اختيار آن خواهندهغريزه را
  . شود برتر از فرشته مي

  :ارجاع و اسالم

نه همه . ي زيبايي و زيبا خواهي، ارجاعي نيستند گفته شد اديان درباره
هاي اشياء را  كنند، و نه همه زيبايي هاي اشياء را در زيبايي خدا جمع مي زيبايي

دانند  هر زيبايي را به جاي خود يك واقعيت مي. كنند  جمع مييهودر زيبايي ش
اگر منصفانه . دانند و هر نازيبايي را نيز در جاي خود يك واقعيت ديگر، مي

هاي ارجاع گرا به صورت ريز و درشت از بيرون به درون اديان  بنگريم فرقه
  . اند وارد شده و خود را بر دين مربوطه تحميل كرده

يابيم كه  ان دين ميترائي و زردشتي را به حدي مخالف ارجاع ميدر اين مي
ي دائمي نور و ظلمت، درگيري  ستيزه. رسد  مي»ارجاع ستيزي«به معناي 

ليكن .  و شرّ است در اسالمرهميشگي يزدان و اهريمن، همان موضع درگيري خي
با اين كه تر كه به هيچ وجه انديشه ارجاع به آن راه نيافت،  خيلي فرازتر و داغ

  . در همسايگي تنگاتنگ با منبع تصوف يعني هند و چين، قرار داشت

زردتشيان در اين اواخر تحت تأثير صوفيان ايران، به نحوي به ارجاع متمايل 
 »گذر از هفت خوان«چيزي بنام : اول: بايد دو چيز را فراموش نكنيم. شوند مي

داد  پي روان را تذكر مياين اصل . در فرهنگ ميترائي و زردشتي وجود داشت
كه جنگ نور و ظلمت در درون خود انسان نيز در جريان است و بايد جان 

                                                 
  . ن سوره فرقا44آيه . كاالنعام بل هم اضلّ.  �
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 تصوف پس از 1.دير را پاس بداريد تا هفت مرحله خطر را پشت سر بگذارهروفَ
هاي هندوئيزم به  را نيز در كنار آموزه) هفت خوان(ورود به ايران اين اصل 

ير و سلوك با تعبيرات اسالمي گشت كه خدمت گرفت و نامش هفت مرحله س
  : در شعر مولوي هفت شهر ناميده شده

  ايم ما هنوز اندر خم يك كوچه    ق را عطار گشتشهفت شهر ع

تر نيز اشاره شد كه زبان فارسي، زبان رسمي تصوف گشت، با  پيش: دوم
، دومين زبان در شمالك اسالمي، از مرز چين تا مراكمگسترش تصوف در 

به زبان فارسي  رصصدر قونوي تائيه ابن فارض را در م. المي شدممالك اس
  . كرد تدريس مي

: زردتشيان امروزي تمايل دارند متون بزرگ ادبي و هنري صوفيان از قبيل
 ...هاي متعدد عطار، مثنوي مولوي و ديوان حافظ، ديوان خواجوي كرماني، كتاب

ها  ر نزنند و نوعي ارزش به آنرا و نيز گستره زبان پارسي را از اطراف خود، كنا
كردم و دو واقعيت  اما اگر من به جاي آنان بودم از اين تمايل پرهيز مي. بدهند

  . كردم خير و شرّ را دچار ارجاع نمي

ها و مباني مشخص و اساسي كه قرآن جهان بيني خود را بر  گذشته از پايه
درباره واقعيت داشتن نهد، و صرف نظر از تأكيدي كه اين كتاب  ها بنيان مي آن

و واقعيت داشتن زيبايي اشياء دارد، متون حديثي و تشريعي ) هر دو(خير و شرّ 
اي  كند كه ميانه و هر محقق مشاهده مي. قانون اسالم نيز بر اين پايه استوار است

  . با ارجاع ندارد

ي يك زيبايي ويژه نيز سخن گفته است كه باالترين حد واقعيت  قرآن درباره
درباره منافع گوناگون دام داري به : دهد ي زيبايي را نشان مي ئي در مسئلهگرا

ها را  شبانگاهان كه دام«: گويد زيبايي آن در زندگي انسان نيز، توجه كرده و مي
                                                 

داد كه هفت خوان  آقاي يزداني موبد يار آتشكده محله بيوك يزد، در شرح ساختمان آتشكده به من توضيح مي.  �
  . در معماري و نقشه ساختمان آتشكده نيز پياده شده است
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كنيد،   رها مي)دوباره(ها را  آوريد و سحر گاهان كه آن گاه مي به استراحت
  1. »آيد ي زيبايي براي شما پديد مي منظره

عد از ظهر به روستا رسيده بودم، روستائي در جلگه سر سبز در آذربايجان ب
پيوستند،  غربي، در وسط روستا ميدان وسيعي بود كه هفت راه به آن مي

 كه عرض شان به »ل كشكَ«هاي بزرگ  هاي اين روستاها به دليل ارابه كوچه
گاو ميش نر كل رسد، وسيع و معموالً بيش از سه متر است آنان به  متر مي 5/2

بست   خانوار، بن15 تا 10سه كوچه در ضلع جنوبي ميدان هر كدام با . گويند مي
رود،   متر به روستاهاي ديگر مي15هستند، راهي از گوشه جنوب غربي با عرض 

در ضلع . رود در مقابل آن راه ديگر از گوشه جنوب شرقي به باغات و مزارع مي
اي در زاويه  بست است، كوچه  خانوار، بن10 متر با 4اي به عرض  شرقي كوچه

هاي ده را در خود   متر، طوالني و بيشترين خانواده4شمال شرق باز به عرض 
اي  در گوشه شمال غربي كوچه. شود  باغات و مزارع منتهي ميهجاي داده كه ب

 خانوار را در خود جاي داده و در آخر روستا با كوچه شمال 12 متر 6به عرض 
هاي زياد ديگري نيز هستند كه درشان به خود  خانه. رسند  ميشرق به هم
  . كنند مجموعاً حدود يك صد خانواده در آن زندگي مي. شود ميدان باز مي

كرد، ميدان بزرگ روستا آرام و ساكت بود، سكوتي كه  آفتاب غروب مي
داد سر صبح همه مردم، پير و جوان، زن و مرد، را به سوي باغات و  نشان مي

ته اينك در آن آرامش در انتظار استقبال و پذيرائي از شارع گسيل دامز
سكوت در هم شكست دختركي تركه به دست ده ـ . آنهاست كه بر گردند

همزمان با او سر و كله . يازده برّه و بزغاله را از راه شماره پنج وارد ميدان كرد
هم،  رس پشت آن گاه. پيرمردي با شش ماده گاو از راه شمال غربي پيدا شد

هايي در پيش، يا كوله بار علف سبز بر دوش،  مرد و زن و نوجوان، هر كدام دام
 از ياي از علف بر دوش اسب، وارد ميدان شده و به يك يا سوار بر اسب با بسته

                                                 
  . »حونتسرو لكم فيها جمال حين تريحون و حين «ي نحل   سوره6پيامي از آيه .  �
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در . معموالً جهت حركت شان مخالف همديگر بود. رفتند هاي هفتگانه مي كوچه
گفتند شنيده  ته نباشي كه به همديگر ميآن هياهوي در هم پيچيده، صداي خس

آمد افسار يك قوچ نر را به دست داشت كه  مش خاتون از باغ مي. شود مي
. كند ي زمستان چاقش مي برد و براي قليه معلوم بود حيوان را هر روز به باغ مي

  . شوهرش حبيب گوسفندها را وارد ميدان كرد

داد  ديده ديگري رخ ميپشدند   كه وارد ميدان مي»هاي نر گاو ميش«ها  كل
گوئي در آن هياهوي درهم و برهم يك ماجراي جدي رخ داده است، كلبانان با 
چوب كلفت در دست گاهي از پشت سر كل نر و گاهي به سرعت در پهلوي 

ي كل   با مشاهده1رفتند كه مبادا كل نر آن و گاهي در جلو آن با دستپاچگي، مي
شود، به حمله در آيد، بديهي   ديگر وارد ميدان مينر ديگر كه احياناً از كوچه

است تك او با پاتك طرف مقابل روبه رو خواهد شد، نه تنها خطر جدي براي 
. ها بود، احتمال پاي مال شدن گوسفند و برّه و بزغاله و گوساله، نيز بود خود كل

ت  كلفبه گردنِ. و حتي ممكن بود جان انساني نيز در آن ميان از بين برود
ها زنجير كلفت درازي آويخته است كه آن را از حمله باز دارد يا  برخي از كل

  . دستكم قابل كنترل كند

ها، بع بع برّه و گوسفند، ماماي گاوان  اين شور و هيجان، سر و صداي انسان
 سيماي زيبايي را در ميدان به وجود آورده بود، گوئي همان نيست كه ساعتي ...و

ها كه از  حيف كه همه مردم و دام. كرد نده را غمگين ميش هر دل زتپيش سكو
هاشان در  شدند آنان كه خانه گشتند وارد ميدان نمي مي باغات و دشت بر

  . رسيدند هاي چهار گانه بود به ميدان نمي ورودي كوچه

روز ياي به نظاره ميدان ايستادم، اگر در مغرب د فردا صبح باز در گوشه
 مادري و به خاطر استراحت، در رسيدن شتاب داشتند و  به عشق فرزند وها دام

مردمان خسته به دليل رضايت از كسب و كار روزانه و پيوستن به جمع خانواده 

                                                 
  .استهمرادشان كلترين كل » نر«الح خود آنان است كه با آوردن لفظ اما اين اصط. كل نر است.  �
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ها با احساس آزاد شدن  آمدند، اينك در آن هواي صبح، دام و با روحيه شاد مي
عشق پرورانيدن و پرورش ه در هوس گياه سبز مراتع، و مردان و زنان ب

شوند و از راه ديگر خارج  هاي هفتگانه به ميدان وارد مي ول، از كوچهمحص
ي زيبا و پر از تحركات حياتي، در جهت عكس  باز همان منظره. شوند مي

  .  پيش، در جريان بودههاي منظر حركت

بينيم منظره مزبور در   آيه قرآن را مين سال است هر وقت اي40بيش از 
  .گردد ره شگفتي، از معني آيه برايم روشن ميعمق و گست. شود زنده ميم نظر

، يا نسبت »خدا جميل است«شود كه بگويد  اي يافت نمي در قرآن جمله
زيرا خدا زيباست اما نه از سنخ زيبايي كه بشر بتواند آن . زيبايي به خدا بدهد

اسالم انسان را به خدا شناسي مكلف كرده است اما به هيچ وجه . را درك كند
اگر انسان در صدد شناخت زيبايي .  مكلف نكرده است» زيبايي خداشناخت«به 

چون غير از اين . هاي مخلوقات خواهد يافت زيباييهمسنخ خدا باشد آن را 
اي ندارد مگر اين كه او را به لعبتي زيبا تبديل كند  راهي براي بشر نيست، چاره

ي خدا به  ارهسرايد درب ي معشوق غريزي جنسي، مي و با ادبياتي كه درباره
  . سرايش بپردازد

خواه . از نظر قرآن، هر چيزي كه انسان بتواند آن را درك كند، پديده است
محسوس به حواس پنجگانه باشد و خواه با حس ديگر و نيروي دراك ديگر، 

درك كننده در وجود بشر، خود پديده و مخلوق هستند و از  نيروي و هرعقل 
ي او  ا او را به مخلوق تبديل كنند سپس دربارهدرك ذات خدا عاجزند مگر ابتد

 درك كند كه خدا وجود دارد، )و بايد(تواند  انسان فقط مي. به شناخت بپردازند
  . كند  كرده و آن را اداره مي»ايجاد« جهان را ءجهان و اشيا

ي مذكور در باال و زيبايي آن به زيبايي خدا، كامالً غير منصفانه  ارجاع منظره
 منصفانه در حد ارجاع ويل دورانت كه به نظر او آن منظره نيز به غير. است
گرا بودن و عدم آن، و در  هر دو در واقعيت. گردد ي جنسي بر مي غريزه
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 ،اند، و شايد ارجاع دورانت نسبت به آن منصفانه و غير منصفانه بودن، مساوي
  . رسند ي ميو هر دو، سرانجام به سرايش ادبيات غريزي جنس. گريانه است واقع

يابد كه اديان در مسئله زيبايي و در هر مسئله  فهمد و در مي دورانت مي
شورد و در صدد به لرزه در  ها مي ديگر، ارجاعي نيستند و به همين دليل بر آن

اما گروه ارجاعي . تر ديديم آيد، كه پيش هاي الهيات، بر مي آوردن استخوان
اگر . دانند  و جان مايه اصلي هر دين، ميمقابل او، ارجاع خودشان را عين اديان

عملكرد و بيالن كاري هر دو ارجاع را در عينيت تاريخ بنگريم آن دو را در 
اند، از  بينيم كه گاهي اين و گاهي آن، به سراغ اديان آمده نوبت تكراري، مي

اديان ديرين تا آخرين اديان، در مقطعي از تمدن مصر و نيز در تمدن بابل 
در عصر سليمان كاهنان ديگري . دادند اند كه از غيب خبر مي بودهكاهناني 

موجودات نامرئي مثالً جن، گاه گاهي خبر از غيب با اند كه با رابطه  بوده
دادند، اما نتوانستند بفهمند سليمان كه در آن اطاقك باالي كاخ ايستاده،  مي

 عيسي هميشه در پس از. مرده است، با اين كه روزهايي از مرگ او گذشته بود
در ميان عرب پيش از . اند ميان مسيحيت كاهناني مانند نوستر آداموس بوده

در آخرين . بينيم ي معروف زرقاء را مي ح و كاهنهياسالم نيز كاهن نامدار سط
، خواهد آمد كه در اديان »ي سه دين بر برخي هنرهانفنگرش م«مبحث، يعني 

نقش داشته است به تدريج با توسعه انت نيز به نوعي جايگاه و هنخستين، ك
يهودي، ( از متن دين كنار رانده شده تا اين كه در سه دين اخير ،جامعه بشري

  . تاكيداً تحريم شده است) مسيحي و اسالم

ها در اين است كه خدا  از نظر علمي جاذبه و عامل موفقيت اين گونه عرفان
ن نامرئي بودن مرئي كرده و خدا را در عي. كنند را براي بشر، دست يافتني، مي

دست انسان را به دست خدا داده و فاصله وجودي خالق و مخلوق را از بين 
ها به  شود و همه زيبايي همه چيز يكي مي. كنند برند و آن دو را همسنخ مي مي

  . شود زيبايي خود خدا برگشت داده مي
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مان با اي از ساكاها بودند و همز  كه شاخه»آگاتيرس«قبيله زن ساالر 
كردند، و يا  داريوش هخامنش و در جانب شرقي رودخانه دنيپر زندگي مي

 در زمان حمله اسكندر به ايران، در شمال شرقي خزر »آمازون«اي بنام  قبيله
زيستند و زن ساالر بودند، يا فالن قبيله كوچك در خالل فالن جنگل، زماني  مي

  . ي از ارجاع ويل دورانتي هستندهاي كردند، نمونه به طور مادر ساالر زندگي مي

 :ح و زرقاء، يك ويژگي دارديدر اين ميان عرفان كاهنان عرب در زمان سط
 1شد، همراه بود  ناميده مي»سفاح«با اين كه با يك جريان كمونيسم جنسي كه 

ها به غريزه جنسي بود و نه مبتني بر ارجاع هر  نه مبتني بر ارجاع همه زيبايي
واقعيت گرائي در زيبا خواهي كامالً در ميان مردم عرب، .  خدازيبايي به زيبايي

اشعار عرب . دانستند ء مي ء را مال خود آن شيي زيبايي هر شيي. محفوظ بود
ي حتي در شديدترين حالت رؤيائي زيبايي را از معشوق به متعلقات او لجاه

يعني چنين . ، اما نه بر عكس)بيند سگ ليلي را هم زيبا مي(دهد مثالً  سرايت مي
هاي چيزهاي ديگر را در معشوق جمع كند و از اين رهگذر با  نيست كه زيبايي

  . ها را به خدا برگرداند ي زيبايي انتي خود همههعرفان ك

رفت،  توان گفت عرب پيش از اسالم از طريق زيبايي به سوي خدا نمي مي
رب، مشهود دانست كه در اشعار پيشينيان ع زيبايي را صنع و مخلوق خدا مي

شان شفيعان خداي واحد، و نيز هر كدام  هاي عرب كه خدايان كوچك بت. است
هاي سنگي، چوبي، گلي، اما  سمبل يك قوم و خانواده بودند، به صورت تنديس

دانستند، به اين   را نازيبا مينشا نه به اين معني كه خداي. شد نازيبا ساخته مي
بشر را سزاوار خدا ندانسته و او را معني كه زيبايي مورد نظر و مورد درك 

و چون اسالم در زماني ظهور يافته كه تاريخ بر همه چيز . دانستند لعبت نمي
بنابراين عرب پيش و بعد از . كرد مسلط بود و از تحريفات اساسي جلوگيري مي

توان انكار كرد كه  نمي. اي بحث ما باشدرتري ب تواند معيار مطمئن اسالم مي
                                                 

سفاح و ديگري را نكاح داشتند يكي را دو نوع روابط جنسي ) مانند مردم امروز سوئد(ها پيش از اسالم  عرب.  �
  .سفاح فاقد حقوق و عقد، بود. اسالم سفاح را تحريم و نكاح را تشويق كرد. ناميدند مي
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دارد و حضور اين دو را در مساجد   و مجسمه سازي را خوش نمياسالم نقاشي
شايد فكر كنيم كه چون اسالم با بت پرستي مبارزه . اكيداً ممنوع كرده است

هاي بت پرستي رشد يافته، با نقاشي و مجسمه سازي ميانه  كرده و در ويرانه
ر همان طور كه دين موسي از مجسمه گوساله سامري دچار خط. خوبي ندارد

گشت الوهيت  رسيد و به ميان مردمش بر نمي شده بود و اگر اجل موسي سر مي
  . گشت تر از گاو مصري و هندي مي تر و محكم گاو سامري قوي

ي زيبايي را از  ليكن براي رسيدن به حقيقت اين مطلب، ابتدا بايد مسئله
 از هنر جدا كرد، خواه يك اثر هنري زيبا و خواه يك اثر هنري فارغمسأله 

ولي نسبت به . كند اسالم زيبايي را دوست دارد و به آن تشويق ميزيبايي و 
هنر : نوع اول: باز بايد هنر را به دو بخش تقسيم كرد. هنر سخن ديگر، دارد

: نوع دوم.  عنصر زيبايينبراي خلق يك اثر هنري يا يك اثر صرفاً هنري بدو
 ، باشد مانند معماريهنري كه هم آغوش و در هم پيچيده با علم و صنعت

و . پزشكي، باغداري، دام داري، به ويژه هنرهايي كه با هوا و آب سر و كار دارند
 جدا »علم«هنر نوع دوم آن است كه به هيچ وجه از : در يك عبارت ديگر

هم اثر . نباشد، به طوري كه بتوان به آن هم اثر هنري گفت و هم اثر علمي
  . هنري گفت و هم اثر صنعتي

گر هنرمند، پزشك هنرمند، مهندس و معمار هنرمند، باغدار  تصنع
 ...هنرمندي كه با پيوند درختان، تنها نارنج را به انواع مركبات تبديل كرده، و

  1.»قيمت هر كس هنر اوست«اين نوع دوم تا جائي در اسالم تشويق شده كه 

واه اما نسبت به نوع اول ـ يعني هنري كه فارغ از علم و صنعت باشد خ
براي ايجاد يك اثر زيبا، يا يك اثر صرفاً هنري و بدون زيبايي ـ نظر اسالم باز 

و تنديس . تنديس و تصوير از حيوان و انسان: كند آن را به دو بخش تقسيم مي
در بخش اول تنديس . بخش دوم حالل و جايز است. و تصوير از چيزهاي ديگر

                                                 
  .نهج البالغه، كلمات قصار. المرء ما يحسنه قيمة): ع(علي .  �
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 وجود دارد كه موجب شده فقها اتيمحرا تحريم كرده است و درباره تصوير مسا
كنيم كه فقهاي سنّي و  نظرهاي مختلف و متفاوت بدهند، اما اخيراً مشاهده مي

  . دهند كه از خودشان عكس برداري يا فيلم برداري شود شيعي اجازه مي

نظرها  و تفاوت محهاي هنري نيز همان تسا ي نگهداري تنديس درباره
تن تنديس تحريم شده، در نگهداري آن  يعني با اين كه ايجاد و ساخ1.هست

  .شود  ديده ميمحتسا

هنرمند نو مسلماني نزد عباس عموي پيامبر «: گويد مي :تيتوس بوركهارت
ي شيخ  توصيه. كند) يا پيكر تراشي(تواند نقاشي  شكايت كرد كه ديگر نمي

 جانوران ]يا[بزرگ به وي اين بود كه هنر خود را به ترسيم نقوش گياهان و 
او اين سخن را از منابع  2.»ف داردوومي كه در طبيعت وجود ندارند، مصرهمو

تواند با نظر شيعي نيز سازگار باشد كه  ليكن مي. مسلمانان سني آورده است
هم توليدشان جايز دانسته . بينيم انواع انيميشن، در ممالك اسالمي رواج دارد مي

  . اشد محرمات ديگر، بلمگر شام. شان شده و هم نگهداري

 در نگهداري تنديس كه در باال مذكور شد، عالوه بر متون نظري، در امحتس
در (اي سمبليك  اي از فردوسي و يك مجسمه مجسمه. شود عمل نيز ديده مي
ين  اتر و مهم. از امواج شديد انقالب اسالمي در امان ماندند) ميدان حرّ تهران

ي از سيد حسن مدرس، پس از ا كه تنديسي از محمد بن زكرياي رازي و نيم تنه
هايي از  تقريباً در اكثر شهرهاي ايران تنديس. اند انقالب در تهران نصب شده

هاي  و تنديس. اند اشخاص معين هست كه همگي پس از انقالب نصب شده
توان به حساب  البته اين دو مورد اخير را نمي. ها هستند عروسكي در همه خانه
  . فقهي فقيهان گذاشت

                                                 
  .  از مكاسب محرمه»تصوير«شيخ مرتضي انصاري، مبحث .  �
  . ، ترجمه ستاري153هنر مقدس ص .  2
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بينيم كه مسئله هنر در اسالم به فروعات متعدد و اقسام   روند ميبا اين
شود،  هاي متعددي در آن در نظر گرفته مي جهت. شود مختلف تقسيم مي

شوند و در اين بين  خردورزي با احساسات هنري به نوعي در هم آميخته مي
 علم و اما زيبايي و زيبايي خواهي و يا هنر هم آغوش با. آيد تعارضاتي پيش مي

يابد، زيبا كاران علمي و صنعتي، مقام رفيع  صنعت جايگاه بلندي در اسالم مي
فتبارك اللّه «بالند   در قرآن مي»الخالقين«يابند كه به جمع بودن صيغه  مي

گويد كه از آفريدن  خداي قرآن وقتي اين آفرين را به خود مي. »احسن الخالقين
موجودي . گويد ود، يعني انسان، سخن ميترين موج زيباترين موجود و زيبا شناس

 »برتر«دهد و با پسوند  كه زيست شناسي توصيفي، آن را تا حد حيوان تنزل مي
  . دارد خود را معذور مي

شان به ويژه شيعيان، در  پيروان اديان مختلف به ويژه مسلمانان و در ميان
ش انسان، همه اي بودن آفرين رار به خلق الساعهصو افيكسيسم اثر پافشاري به 

توضيح و «طرفداران از  را در اختيار توصيفگران گذاشته و خود را يعلوم انسان
مخالفت با اصل و اساس ترا .  قلمداد كردند»هاي غير علمي درباره انسان تبيين
م علمي است، آنان را از عنوان لّم و آفرينش تطوري كه اصل مسميسنسفور

 متهم شدند ييان به خرافه و موهوم انديشاد. علميت و دانش گرائي، خارج كرد
كه خود غير علمي (در نتيجه زمام امور انساني در دست روش و سبك توصيفي 

  . قرار گرفت) بود

، براي اين است كه متون شيعي در »به ويژه شيعيان«گويم  اين كه مي
نيست و در عين حال انسان را از نسل فيكسيست پيدايش آدم به هيچ وجه 

در . دهد توضيح علمي زيبا و دلنشين در اصل مسلّم تطور مي. داند ميحيوان، ن
دهد كه درخت  پاجوش زيبايي را نشان مي)  باغ دارانلبه قو(كنار شجره تطور، 

  . باشد جوان آدم و انسان است و انسان شاخه درخت كهن تطور، نمي

شان، اصل  اليهودياني از قبيل كعب االحبار، تميم داري، وهب بن منّبه و امث
و . ند و از آن جا به شيعه نيز نفوذ كرددرا به درون اسالم نفوذ دافيكسيسم 
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شگفت اين كه اين گروه يهودان تنها باورها و عقايد خودشان را به اسالم وارد 
نكردند، موضوعاتي را به ذهن فردي و جمعي مسلمانان نفوذ دادند كه خودشان 

ها موضوع ديگر  ت سليمان بر كل جهان و دهها باور نداشتند مانند حكوم به آن
  . هاي آفرينشي در امور اجتماعي، تاريخي و تبيين

داند اما خدا را نيازمند هيچ  اسالم، انسان را نيازمند زيبايي و زيبا خواهي، مي
خداي . ها ندارد ها نيازي به آن ي زيبايي خالق زيبايي، آفريننده. داند چيزي نمي

خواهد، تذهيب مسجد،  پيرايه مي ، مسجدها را ساده و بياسالم كاخ نشين نيست
  . محراب و قرآن را ممنوع كرده است

در . ي زيبا خواهي و قانونمندي درباره» نفس كشي رهباني«فرق است ميان 
از باب مثال، . شود حيات انساني غريزه با روح دوم كه زيبا خواه است همراه مي

 غذا پاسخ دهد، زيبايي رنگ غذا، ظرف ي خواهد به غريزه وقتي كه انسان مي
غذا، برايش مهم است، غذا را كه بيش از چند دقيقه در پيش رو نخواهد بود با 

  . ها نيز چنين است ي ديگر غريزه دهد درباره هاي جعفري آرايش مي برگ

. ها رهبانيت در اصل در صدد مبارزه با غريزه جنسي است نه ترك زيبايي
درنگ به ترك  غريزه با روح دوم كه زيبا خواه است، بيليكن به دليل همراهي 

انت ههمين طور ك. آورد كند و رهبانيت سر از مالمتيه در مي زيبايي، سرايت مي
  . هندوئي

ي رهبانيت است كه در  عنصر تحمل درد و رنج براي قرب به خدا، جان مايه
. ات استباشد و ارضاء غريزه جنسي يكي از واجب اسالم يكي از محرّمات مي

درست است اسالم منشأ زيبا خواهي و منشأ غريزه جنسي را دو سر چشمه 
دگي اين دو، در فعليت خارجي يداند، اما به درهم تن مستقل و جدا از هم مي

سركوبي غريزه جنسي در عينيت زندگي با سركوبي زيبا . توجه شايان دارد
مالمتي گري، خواهي، مالزم است و در نتيجه هر دو سركوب شده و مسلك 

  .شود پديد مي
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 با اين كه هنر وارداتي هندوئيزم را به »هنر مقدس«در : تيتوس بوركهارت
گذارد، ليكن به خوبي دريافته است كه اسالم زيبا خواهي و هنر  حساب اسالم مي

ب اگرداند، گاو بالدار و عق وارداتي را نيز به عقالنيت و واقعيتگرائي خود بر مي
 تخيالت سحرآميز بابلي، تخيالت موهوم هندوئيزم و رهبانيت پلنگ وار آريائي،

. ندي خردورزانه، اصالح كرده استمهندوئي و مسيحيت را، با عقالنيت و نظام
بيند همان را هنر اسالمي  با اين كه بوركهارت آن چه در ميان مسلمانان مي

: يدگو مي. هاي آن كه مورد امضاي اسالم نظري، نيست نامد حتي آن بخش مي
آن اشكال و صور به طور ضمني، در حكم رجعت آگاهانه اسالم به نظام اوالي «

ا جذب كرده  كهن وش راسالم اين عناصر.  يعني دين الفطره است،اشياء و امور
نمايد، يعني به نوعي  شان تبديل و تأويل مي ترين نسخه متداول به انتزاعي و كلي

ي و ئيق هر گونه خصيصه جادوكند و بدين طر طراز و يك دست و هموار مي
ها بصيرت عقالني نويني كه  گيرد، و در مقابل بدان ها مي سحرانگيز را از آن

  1.»بخشد توان گفت واجد ظرافتي روحاني است، مي تقريباً مي

، احترازي است كه هنر در جامعه مسلمانان از »انتزاعي و كلي«مرادش از 
هاي انسان، پرهيز  تن به پيكر و اندامرئاليسم دارد، و نيز از هلنسيم در پرداخ

  . كند مي

غريزه و «اسالم انسان را موجود دو بعدي و داراي دو روح : شگفت است
كند،  داند، اما در عينيت زندگي آن دو را از هم تجزيه نمي  مي»روح دوم

مند كردن غرايز بر نخ عقالنيت، نكند، تنها به قانو هيچكدام را فداي ديگري نمي
هاي ديگر با اين كه انسان را يك موجود تك بعدي و  اما بينش. كند يبسنده م

كنند، رهبانيت مسيحي و  دانند، همين روح تك، را تجزيه مي تك روحي مي
. ها يك اصل است بوديسم بر اين تجزيه استوار است كه غريزه كشي در آن

ر عين كند د ترين منطق را دنبال مي ترين كتاب ديني است و قاطع قرآن جدي

                                                 
  .145ص همان، .  �
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: پردازد ترين عناصر زيبايي در فرازترين بينش واقع گرائي، مي حال به ظريف
  با تعبيري كه مفهوم آن هم خيلي روشن و هم به حدي غير»فقاصرات الطّرْ«

قابل توضيح است كه با بيان قلمي چند صفحه را الزم گرفته است و نويسنده در 
  . ي است نه ياد گرفتنيفهم اين معني دريافتن: آخر ناچار است بگويد

ف، يعني پلك چشم، اما نه در هر صورت، پلك در صورتي طرف ناميده رْطَ
. و نه آن حركتي كه براي بستن چشم است. شود كه در حال حركت باشد مي

 با پلك پائين تماس سريع داشته باشد و »آن«آن حركت سريع كه فقط يك 
  . هرگز به معني بستن نرسد

جمع و « به معني كوتاه نيست، به معني ـ به اصطالح ـ قاصر در اين تعبير
و هم به ) آني در آني( است هم به معني سرعت در تماس آني است »جور بودن

 را به »لب شتري«ي  تا در همان تماس آني نيز منظره. معني جمع و جور بودن
ها طوري به هم نزديك  و نيز هنگامي كه چشم باز است پلك. نمايش نگذارد

و پلك طوري در زير ابرو . ند كه دهانه صدف گوش ماهي را تداعي كندنباش
 با »قاصرات«وقتي كه . ي قورباغه را تداعي نكند جمع گردد كه چشم بر آمده

نه . رساند  و حياء، را نيز مي»معصومانگي«شود باري از معني   همراه مي»طرف«
شود و   ديگر ميهر معصومانگي و حياء، آن معصومانگي و حياء كه خود چاشني

  . كند آن زيبايي را در نفوذ به عمق جان زيبا خواه، دو چندان مي

: خواهم آن چندين صفحه را در اين جا توضيح دهم و در آخر بگويم من نمي
اما بدون . گويم دريافتني است در همين جا مي. در يافتني است نه ياد گرفتني

ن زيبا شناسي دقيق و عميق نهفته اي، چنا در اين تعبير دو كلمه: گويم اغراق مي
اي در  اين تركيب دو كلمه. شود است كه در هيچ اثر علمي و هنري يافت نمي

  1.سه سوره از قرآن آمده در هر كدام يك زيبايي ديگر را به دنبال دارد

                                                 
  . 56 ـ سوره الرحمان، آيه 52 ـ سوره ص، آيه 48سوره صافات، آيه .  �
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ي بار  اي، با همه اين تعبير دو كلمه: رسيم در اين جا به يك اصل مهم مي
گسترده، و ريز بيني و ظرافت شناسي در عين حال معنائي عميق در عين حال 
باز در عين حال جمع ميان زيبايي . »زيبايي حركت«جمع ميان زيبايي جسمي با 

، توانسته از »معصومانگي و حياء ويژه« ئيجسمي و زيبايي حركت با زيبايي حيا
هيچ كمكي از رؤيا پردازي شاعرانه و خيال گرائي، . ي واقعيت خارج نشود عرصه

  1.نگرفته است

ممكن است يك هنرمند نقاش يا پيكر تراش شاهكاري را خلق كند بدون 
گيري  ي از رؤيا، اما در هنر بيان، هيچ هنرمندي قادر نيست بدون بهرهربردا بهره

هاي مربوط به خيال، يك اثر معمولي را به وجود آورد تا چه رسد  از خيال و واژه
مان همين تعبير لاگر يك مس. اي ر دو كلمهبه شاهكار و تا چه رسد به اين تعبي

كه سخن خدا . اي را دليل الهي بودن قرآنش بداند، بايد به او حق داد دو كلمه
 نيست، قانونمند »ترك لذت«و آن چه در اسالم هست، . هاست خداي سخن

آن چه .  لذت خواهي است، و فرق رهبانيت با عقالنيت در اين نكته استنكرد
  : گويد ان ميكه يك شاعر مسلم

  دگر لذت تن، لذت نداني      اگر لذت ترك لذت بداني

با بينش اسالم فرق دارد و مصداق تجزيه است هم تجزيه لذت است و هم 
 يك ماگر مصرف مواد الكلي يا مواد مخدر تحريم شده، تحري. تجزيه خود انسان

داند كه شخص   مي»ترك عقل«لذت نيست، زيرا اسالم اين عمل را ابتدا 
شود و سپس اين آسودگي را  صرف كننده از مسئوليت خردورزي، آسوده ميم

لذت شناسي قرآن بر انسان شناسي ويژه قرآن، مبتني . كند نوعي لذت گمان مي
است از ديدگاه اسالم، انسان غير مسئول و فارغ از عقالنيت، انسان نيست تا 

شناسي و درمان او بيمار است بايد درد . التذاذ او موضوع لذت شناسي باشد

                                                 
و كواعب «: و همچنين در سوره نبأ. »عربا اترابا«:  واقعه هستي اي ديگر نيز در سوره يك تعبير دو كلمه.  1

   .»اترابا
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زيرا به هر ميزان كه توهم لذت . و مصرف كم يا زياد فرقي ندارد. شناسي شود
  . كند به همان ميزان حس مسئوليت را از دست داده است مي

مندي در امر زيبايي و زيبا خواهي و در امر لذت و لذت خواهي ـ چنان نقانو
 ترك آن امر اشتباه كه بينش اسالم در هر امر ديگر نيز چنين است ـ اگر با

ناچيز دانستن «و چون معني ارجاع . آورد  در مي»ارجاع«شود، قهراً سر از 
شود   است، شخص نيازمند مي»هاي واقعي و در صدد جلب زيبايي مرجع زيبايي

ها بشدت  هاي واقعي را ابزار آن هدف رؤيائي كند و به جاي ترك آن كه زيبايي
كه .  است نه لذت»قانون«شود  ت ترك ميها بپردازد، آن چه در حقيق به آن

همان طور كه بزرگاني از جمله مال صدرا . شود  مي»شريعت فداي طريقت«
  . اند  و همجنس گرائي را الزم دانسته»الحقيقة ةقنطرالمجاز «اند  گفته

سدوم را مردماني مجرم شهر  عوامانه، جامعه محتوانيم با تسا امروز ما نمي
اي مبتني نبود، همان طور كه زيبايي  تارشان بر هيچ فلسفهبدانيم كه فرهنگ و رف

 و بر »انسان حيوان برتر است«همجنس گرائي در نظر جامعه سوئد، بر فلسفه 
حرف و سخن، بي فلسفه   مبتني است، جامعه سدوم نيز بي»اصالت شهوت«اصل 
ر اي د م شده است كه هيچ جامعهلّو ديگر روشن و مس. توجيه، نبوده است و بي

  . تاريخ، بي فلسفه و بي حرف و بدون استدالل، نزيسته است

) به قول ويل دورانت(ها، خواه مرجع آن خدا باشد و خواه  ارجاع زيبايي
و اين عالوه . رسد شهوت جنسي باشد، سرانجامش بنوعي به همجنس گرائي مي

اين . ي عيني و عملي تاريخ است هاي نظري، تجربه بر مالحظات و دقت
اي يا در  ممكن است در جامعهريمون آرون ، هر چه هست و به قول »امسرانج«

  اما از ديدگاه قرآن1ِ.اي، يك رفتار معصومانه، تلقّي شود بينش يك فرقه
شما «: گويد مسلمانان، بشدت نكوهش شده است كه خطاب به مردم سدوم مي

لمي از كنيد كه هيچ موجودي در عا در ميدان عمومي به عملي منكر مبادرت مي

                                                 
  . ، ترجمه پرهام352مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي، ص .  �
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 در عالم فيزيك و جمادات، دو قطب همجنس 1.»كند عوالم به آن مبادرت نمي
كنند، در جانداران از جنبندگان ريز تا بزرگترين حيوان، نيز  يكديگر را دفع مي

  .چنين است

انسان كه جماد نيست و در حيوان «ممكن است يك شخص سوئدي بگويد 
ا به حساب همان برتر بودن بگذارد و اين گرايش ر. »بودن نيز حيوان برتر است

 در قرآن »منكر«اما لفظ . و دافعه را به جاذبه، تبديل كند، نازيبا را زيبا ببيند
يعني آن چيزي كه روح دوم از آن متنفر است، و در اين مورد خاص معتقد 
است كه روح غريزي نيز از آن تنفر دارد، و اين منكر از ديدگاه هر دو روح 

كه »انسان شناسي«گردد به  بنابراين باز مسئله بر مي. و نازيباستانسان، منكر 
اگر انسان آن است اين يكي بيماري است و اگر انسان اين است آن ديگري 

ها به يك مرجع واحد، درست است و يا  در نتيجه يا ارجاع زيبايي. بيماري است
  . ها عدم ارجاع آن

منكر در .  قرار دارد»معروف« در مقابل لفظ »منكر«در ادبيات قرآن، لفظ 
اصل رفتاري است كه روح دوم انسان، آن را نازيبا دانسته و از آن نفرت داشته 

آن دوست و آشنا است و آن با و معروف آن رفتاري است كه روح دوم . باشد
پلشت، و معروف يعني زيباي و منكر يعني نازيبا . داند خواهد و زيبا مي را مي

: گويد ، به مردم سدوم مي»تعجب« لفظ منكر در سياق در اين جا با. دلنشين
گرايند، انسان زيبا  تار نازيبا، نميفموجوداتي كه دركي از زيبايي ندارند به اين ر

دهد كه چنين گرايشي  و دقيقاً نظر مي! ؟!گرايد  شناس چرا به نازيبايي مي
شوند  انحراف و بيماري است كه بايد حيوانات از اين كه به آن دچار نمي

  . احساس خوشبختي كنند

در غير (هاي گرامي كه قانونمندترين جامعه موجود  باز هم به خاطر سوئدي
شان نيز سرايت كرده  هاي شان به سگ  هستند، حتي قانونمندي)از مسئله مذكور
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و نيز به خاطر آنان كه اول . ام شان را از نزديك بررسي كرده  و اين ويژگي1است
ي حقيقت،  نامند، سپس آن مجاز را قنطره مي» جازم« هاي واقعي را زيبايي

من در مقام داوري و در صدد تعيين حق و باطل : كنم دانند، از نو تكرار مي مي
نيستم، كاري با درست و نادرست، غلط و صحيح، ندارم، حتي در اين رساله در 

ل  را دنبا»واقعيات علمي«باشم، يك بحث به محور   نمي»حقيقت و حقايق«پي 
.  و هر دين و آئين، برايم محترم استقهكنم، بينش هر فرد و هر گروه، هر فر مي

ي  كوشم ماهيت اسالم و اقتضاهاي حتمي آن را درباره در اين مبحث مي
 در زيبا »ارجاع« توضيح دهم، سازگاري و عدم سازگاري آن را با »زيبايي«

ائيزم نيز انجام دادم و ي ميتر كاري كه به حد امكان درباره. رسي كنمرشناسي، ب
  . ها ي ديگر اديان و ديگر بينش يا درباه

تنها در يك چيز به دنبال صحيح و ناصحيح هستم و ديگران را به داوري 
 است كه تعريف تك بعدي را »تعريف صحيح از انسان«طلبم و آن  مي
ي اين مباحث به  دهم، و همه پذيريم و پيشنهاد تعريف دو بعدي را، مي نمي
 بهتر »انسان شناسي«ر زيبا شناسي به خاطر اين است كه گمشده ما را در محو

همان طور كه در . كند دهد و زمينه را براي آن پيشنهاد آماده مي نشان مي
  . ام مقدمه آورده

  :بهشت

ي خود، ارجاع را حتي در عالم آخرت مورد   مسلمانان با منطق ويژهقرآنِ
ز جهاني مادي جسماني ليكن در افق باالئي از آن جا را ني. تابد نظر خود، بر نمي
.  در بهشت، نيست»شّر«كند در حدي كه چيز نازيبا با مصداق  كمال، معرّفي مي

مطلق فقط خداست و چون .  نيست»زيبايي مطلق«در عين حال زيبايي آن نيز 
 نيست، نيل به وجود مطلق، براي موجودي كه خود »رسيدن«مطلق است قابل 

و سخن از حور و قصور، تخت و سرير، پرنيان و . ل استحامپديده است، 
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باالخره باز . ..هاي گوناگون، و استبرق، نهر و جوي، درخت و گياه، غذاها و نوشابه
توان گفت از  مي. شود  منتهي مي»زيبايي« و »لذت«هم باالخره همه چيز به 

  .اما نه زيبايي ارجاعي. ديدگاه قرآن، هدف از آفرينش، زيبايي است

اند، در آن  هايي كه به محور آن وارد شده مطابق توضيحات قرآن و حديث
و بدون » شرّ«زيرا جهاني است بدون . جا هيچ نيازي به قانونمندي نيست

. ها، ندارد  خواهيدها و ب عالمي است مثبت و استعدادي براي بدي. نازيبايي
 كه 1»نسبيت تك بعدي«آن . استعداد است بهشت در اين جهت سخت بي

كنند، در اين جا نيست در آن جا  دوست داران ارجاع، در اين جهان، تصور مي
در اين جهان نور و ظلمت ميترائيزم و خير و شرّ از نظر اسالم، درگيري . هست

يزدان و اهريمن ميترائيزم و مبارزه جبرئيل و ابليس از نظر اسالم، دو قطب 
  . ن نهاده شده استاند كه بنيان اين جهان بر آ مخالف و متدافع

 چيزي بنام قانون 2انسان بهشتي هر چه بخواهد و هر رفتاري بكند آزاد است
زيرا كه نه بدي هست نه بدخواهي، نه نازيبايي . و قانونمندي در آن وجود ندارد

يعني آن چيزي كه ارجاع ليبراالنه دنبال . هست و نه امكان انحراف و بيماري
ارجاع ليبراليزه مانند ارجاع الهيمند در .  دنياآن است در آن جاست نه در اين

صدد چيزي است كه الزمه آن انكار قطب منفي اين جهان است و يا دستكم 
  . اهميت انگاشتن آن تر كوچك و بي ناديده گرفتن آن، و يا دستكم

كنيم كه  وقتي كه احساس مي«: تر سخن ويل دورانت را ديديم كه پيش
 از دستمان بگيرد، همسرمان در نظرمان زيباتر خواهد همسرمان را ديگري مي

. »كند، اي كاش ما را طوري آفريده بودند كه هميشه چنين بوديم جلوه مي
همسر انسان . كند بهشت از ديدگاه اسالم همين طور است كه دورانت آرزو مي

اما نه به اين دليل كه ديگري در صدد . در آن جا هميشه برايش زيباست

                                                 
  . »نسبيت«رجوع شود به مبحث .  �
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ن جا چنين رقابتي وجود ندارد كه گفته شد بهشت براي آ. تصاحب آن است
و به همين دليل در آن جا چيزي بنام . استعداد است منفيات، سخت بي

 زيبا خواهي انسان 2مندي، هتواند يك زيبا را نازيبا كند و تكرار بهر  نمي1»عادت«
  . كند را كور نمي

يبايي هست لذت و ز. نيست» نسبيت«با اين همه، جهان بهشت فارغ از 
ي مقوالت از  ليكن خود لذت بردن و التذاذ، زيبا خواهي و درك زيبايي، و همه

هستند، حركت از حالي به حالي، از وضعيتي به » حركت«اين قبيل، همگي 
و حركت بدون نسبيت، معنائي ... وضعيتي، حتي حركت از مكاني به مكاني و

سان را در آن جهان نيز در اين دين كه در آخر صف اديان ايستاده، ان. ندارد
رود كه مطلق شود اما هر چه برود  انسان مي. بيند حال تكامل و سير به كمال، مي

زيرا آن مطلق كه قابل رسيدن باشد، مطلق نيست و . هرگز به آن نخواهد رسيد
  . اند عنوان مطلق را بيهوده به او داده

مند و   ارجاع غريزهخواه(در بستر اين بحث، پاسخ قرآن به طرفداران ارجاع 
 انسان هستيد و 3، »كان االنسان عجوال«: ، يك جمله است)خواه ارجاع الهيمند

كنيد آن چه در آن جهان است در اين  تان، عجله مي ي ماهوي به دليل عجله
و همين عجله است كه جريان تاريخ بشر را گاهي به آن . جوئيد جهان مي

اين عجله از عدم توجه . اش، كوبيده است ي بستر و گاهي به اين ديواره ديواره
 روح اول و دوم پديد ،»خواهنده دوم«با » خواهنده اول«به درهم تنيدگي آن 

.آيد مي

                                                 
  . »نسبيت«رجوع كنيد به مبحث .  1
  . »نسبيت«رجوع كنيد به مبحث .  2
  . 11سوره اسراء، آيه .  3
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  11بخش 

  خوشبختانه و متأسفانه

خوشبختانه امروز هياهوي توصيفگري غير علمي، فروكش كرده و جريان 
بشري موش ديگر جامعه . فرضيه سازي و تئوري بازي، به سر آمده است

آزمايشگاهي دست اندركاران علوم انساني، نيست تا فرويدهاي ديگر و 
» دين مصنوعي«اگوست كنت . پنسرهاي جديد، روي آن به آزمايش بپردازندسا

.  و به گلوگاه مغز جهان بريزددرا نسخه ده» جامعه مصنوعي«يل دوركيم مرا و ا
ن جامعه انساني از اين اكنو. ماكس وبر ميان علم و دردهاي بشر ديوار بكشد

اي كه بهاي گزافي براي آن  آسودگي. هاي خشن، بر آسوده است رحمي بي
هشتاد سال حدود نصف جمعيت جهان يوغ نظام اجتماعي . پرداخته است

م را به گردن كشيده و نصف ديگر به دليل سستي اركان خانواده و سماركسي
دي زندگي تنها آمار عدم قانونمندي زيبايي خواهي، با همه امكانات ما

. علم به ضعف و ناتواني علوم انساني پي برده است. ها را باال برده است خودكشي
هر كس كه بداند كه : اند زيرا از قديم گفته. اين خود نوعي رشد علمي است

  . ي جهل خود به درآيد  از نيمه،نداند

اند  فتهانسان نه تنها يك موجود طبيعي است گ. خالء به طبيعت راه ندارد
ماند زماني مغز و قلب خود را با اديان  خالي نمي. اي از كل طبيعت است خالصه

ها، پر كرده بود، زماني ديگر در معبد علوم انساني به  انتهآلوده به خرافات و ك
اينك از نو به . ديد  رهائي انسان از غم و غصه را مييآل، رؤيا اميد سعادت ايده

  . روي آورده است» دين«سوي 

اين رويكرد پرشتاب، نه تنها بر بينش علمي استوار نيست حتي با : متأسفانه
دين گرائي فارغ از تبيين علمي و . همراه است» پشت پا زدن به علوم«حالتي از 

فعال، كنش است يا واكنش، ن آيا اين گرايش فعل است يا ا.بيگانه از اصول علمي
؟ در . ؟. در اثر سر خوردگي؟گزينش خردورزانه است يا پناه آوردن مسكينانه 
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رود و  شان رو به سمتي مي اين گرايش كم نيستند افراد دانشمندي كه دانش
خواه به شخصيت آن (شخصيت جامعه . شان رو به سمت ديگر دارد روش ديني

نيز مانند فردي از افراد ) معتقد باشيم و خواه آن را به عنوان فرض بگيريم
 خطرناك است، شخصيت علمي جامعه به سوئي دانشمند مذكور، دچار اين تضاد

  . رود و شخصيت ديني آن به سوي ديگر مي

اش  وميهيعارف سرخپوست يا كاهن ارتفاعات هيماليا پس از اتمام وردهاي 
بيند كه در پيش  كند انسان متكبر را مي برخاسته درب كلبه خود را باز مي

 به گدائي دين، آمده است، درگاه تارك دنيائي او زانوي التماس بر زمين زده و
نمود، سر خورده از  متكبري كه زماني فضاي بزرگ جهان براي تكبرش تنگ مي

گذارد، كه مثالً پس  مي» ي ديني تجربه«علوم انساني نام اين گدائي ارتجاعي را 
سم خسته شده، اينك تجربه ديگري را يي علمي پوزوتيو از آن كه از تجربه

پذيرد، اما در باطن خويش هم براي او و  هر ميكاهن در ظا. هوس كرده است
داند، آبي براي تشنگي او ندارد و در  هم براي خودش متأسف است زيرا كه مي

  . آخر كار شرمنده خواهد شد

اين تضاد ماهوي دوگانگي در شخصيت فرد و جامعه، باز به صورت يك 
ي گشودن انسان كه برا. معمايي در آمده است كه گشودن آن وظيفه علم است

ه، دير، مسجد سروان اديان، كليسا، كنييپ. معماهاي خود غير از علم ابزاري ندارد
اند، اگر معماي مذكور با بينش علمي  و معبد، كه از اين استقبال به شعف آمده

توان فرشته زورمند انديشه و تفكر را  نمي. شان بيهوده است حل نشود، شادي
زنداني كرد، گر چه نام » شف و شهودك«براي هميشه در خيمه تنگ و فردي 

انسان موجود متفكر است فكر . گذاشته شود» تجربه ديني«آن با اصطالح نوين 
همين پرسشگري . كند، پرسشگري عين ماهيت انسان است او ايجاد سئوال مي

ارباب .  را از ارباب رجوع خالي كرددبود كه ابتدا كليسا و سپس ديگر معاب
و . ن تجربه ديني، از قديم االيام با دين رابطه داشتندرجوعي كه بر اساس هما

شان فعل بود نه انفعال، گزينش بود نه پناه آوردن در اثر  ييدين گرا
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سرخوردگي، حتي اگر بينش فرويد و امثالش در پيدايش دين پذيرفته شود و 
 گردد، باز انفعال در ضفر» منشأ دين«كه خود انفعال است به عنوان » ترس«

يعت، با انفعال و سرخوردگي از علوم انساني كه خود محصول دست پيش طب
  . بشر است، فرق اساسي دارد

توان در اصل، يك انفعال در  در پي يك سر پناه بودن و خانه ساختن را مي
اما اين يك انفعال و واكنشي است . قبال سرما و گرما و ديگر خطرها دانست

ولي انفعال . عت و علم، گشته استمثبت، و به دليل مثبت بودنش خيزشگاه صن
و خرد شدن همت بشر و مصداق » شكست«ناشي از سرخوردگي مصداق 

اين انفعال نه تنها خاستگاه هيچ علمي نخواهد بود، قربانگاه همه . پشيماني است
» انسان حيوان است«علوم انساني است كه اگر علوم انساني دير بجنبد و از اصل 

تر از آن چه  اي بزرگ لي ادامه خواهد داشت و فاجعهبرنگردد اين جريان انفعا
  .  گذشت، رخ خواهد داديميان كليسا و علوم انسان

كليسا در مقابل علوم انساني برخاسته از غرور علوم تجربي، به طور غير 
م آدم، متعصبانه اصرار ورزيد و سمنطقي ايستادگي كرد و بر آفرينش فيكسي

ر قبال دين گرائي و دين خواهي مردم، به اينك علوم انساني د. شكست خورد
م مطلق، متعصبانه اصرار سكند و بر ترانسفورمي طور غير منطقي ايستادگي مي

به ماجراي زير . خورد ورزد كه شكست خواهد خورد و هم اكنون دارد مي مي
  : توجه فرمائيد كه تلخيصي از يك خبر است

جدال : »گاردين«ل از  به نق29510، كد خبر 1384 مهر 5سايت بازتاب، «
به كودكان، در آمريكا به دادگاه عالي » خلقت جهان«بر سر چگونگي آموزش 

» مذهب«و » علم«صحن دادگاه پنسيلوانياي امريكا به محل جدال . كشيده شد
اي از والدين امريكائي از تحركات تازه برخي افراد كه  عده. تبديل شده است

اند، شكايت  تا حدودي زير سوال بردهرا » خلقت هوشمندانه و منظم جهان«
ي زمين، آن قدر  حيات روي كره» آگاهانه و هوشمند«بر مبناي طرح . اند كرده
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پيچيده است كه تنها از طريق تغيير و تحول تصادفي ژنتيكي قابل شرح نبوده و 
  . بنابراين، يك نيروي هدايت كننده حتماً در آن دخالت داشته است

ي تدريس طرح مذكور را آزمايش كند تا  ه نحوهدادگاه تصميم گرفته ك
روشن شود كه ماهيت آن يك آموزش علمي است يا تبليغ دين است كه در 

نسيلوانيا، پي دادگاه  در جلسات روز گذشته. صورت دوم ممنوع خواهد بود
صريحاً مشخص نكرده » طرح هوشمندانه«موافقان اين طرح عقيده داشتند كه 

بنابراين، هيچ ارتباطي با مذهب . يتگر، چه ماهيتي دارداست كه اين نيروي هدا
ي مذهبي  مخالفان اين نظريه، آن را باز توصيفي از خلقت و عقيده. ندارد

دانند كه خدا حيات كنوني را به همين شكل كنوني آن، چندين هزار سال  مي
هاي  در اين موقعيت، فرصت خوبي براي سازمان. پيش به وجود آورده است

 فراهم شده كه به تخريب اعتبار علمي طرح هوشمندانه، بپردازند و اگر سكوالر
  . الزم شد آن را به دادگاه عالي نيز بكشانند

معلمان . بودند»دوور«اي در  نخستين مدافعان اين تئوري، مسؤالن مدرسه
تئوري خلقت هوشمندانه، توصيفي براي منشأ حيات است : اند اين مدرسه گفته

در اين . كه با نظريه داروين، متفاوت است) موزه مذهبيتوصيف است نه آ(
 وكيل مدافع اين ...تئوري حرفي از كتاب مقدس و خدا به ميان نيامده است

گردد و ارتباطي به  هاي آموزشي برمي اين مساله به آزادي: تئوري گفته است
ي شود تا ذهن ها ارائه مي طرح مذكور در مدارس به بچه. تبليغات مذهبي ندارد

روشن و باز داشته باشند و به اين ترتيب است كه تأثير اصلي آن در پيشرفت 
  . هاي علمي نمود خواهد يافت آموزش

ي  محاكمه«ها پيش كه اين گونه مسائل با عنوان  دانشمندان سكوالر، از مدت
اما . اند هاي برنده بسياري براي خود جمع كرده شناخته شده، برگ» ميمون

  .» و فكر آمريكائيان را عوض كننداند ذهن نتوانسته
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اين بار طرفداران علم به : در اين خبر و ماجرا نكات جالبي وجود دارد
هاي آموزشي  اند كه ترويج دين در مدارس را، خالف آزادي چسبيده» قانون«

درست مانند كليساي قرون وسطي كه به . داند و آن را ممنوع كرده است مي
آن وقت علم سعي . دانست  علوم را ارتداد ميقانون چسبيده بود و ره آورد

اين . فهمد كرد كه ثابت كند مرتد نيست اين كليسا است كه زبان علم را نمي مي
گويد كه سخنش صرفاً مذهبي نيست يك توصيف است مانند   مذهب ميربا

  . فهمد ديگر توصيفات علم گرايانه و اين علم سكوالر است كه زبان او را نمي

نامند نه كامالً علمي،  مي» توصيف«، آن طرح را »رح هوشمندط«طرفداران 
 صرف نظر كرده و سخني از هزاران سال 1 سال6000زيرا با اين كه از رقم 

اند، يك توضيح علمي  م برداشتهسگويند و با اين كه ظاهراً دست از فيكسي مي
 براي مباني خود ندارند و به صورت كلي سخني از هوشمند بودن و هدايتگر

  . گويند دانستن خلقت و حيات، مي

همان طور كه آن بار علم توصيفي بر باورهاي كليسائي پيروز شد، اين بار نيز 
توصيفات دين گرايانه بر علم توصيفي چيره خواهد شد، همان طور كه در آخر 

و در متن خبر اين موضوع . خبر به عدم موفقيت علم سكوالر، تاكيد شده است
چون سكوالرها در جلسه دادگاه حاضر نشدند دادگاه به نفع : نيز آمده است كه

  . طرح مذكور حكم داده است

زيرا . عدم حضور سكوالرها در دادگاه نشان از شك و ترديد خودشان است
به زير سؤال رفته است همانطور كه » انسان حيوان است«در نظر آنان اصل 

ائيان، به زير سؤال رفته در دوره پيش، در نظر خود كليس» اي خلق الساعه«اصل 
علم توصيفي دقيقاً » ماند قصاص به قيامت نمي«بلي به قول مثل فارسي . بود

ليكن با اين روش، نهضت نوين مذهب گرائي نيز به جائي . دهد قصاص پس مي

                                                 
هائي كه قرآن  با عدد و رقم» ن و انسانتبيين جها«در .  سال است6000كليسا اعالم كرده بود كه عمر جهان .  �

  . است سال 000/000/250/18سال آن هزار ام كه هر   سال را بيان كرده6000دهد اين  مي
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شود و بايد علم تبييني به او  زيرا انسان متفكر به توصيف قانع نمي. نخواهد رسيد
  . ي بار سوم تكرار نشودداده شود تا مساله برا

بينش اصلي اديان، به ويژه اسالم » تبيين جهان و انسان«به خيال خودم در 
ام و خلقت آدم را با ادله علمي از خود  را، با شرح مباني علمي آن، توضيح داده

تمايزات ذاتي انسان از بر اساس و در اين رساله نيز . ام دين اسالم، بيان كرده
است به دنبال تكميل » درك زيبايي«و » زيبا خواهي«شان  حيوان، كه مهمترين

انديشي را دوست ندارم، دگم آن نظريه هستم كه البته فقط پيشنهاد است و 
به اميد اين كه اين بار . كنم تنها دعوت به نگرش علمي بر پيشنهاد خودم، مي

م سترانسفورمي« خود دست بردارند و از اطالق زمانهعلم گرايان از اصرار جا
  . اطالق آن، نه از اصل و اساس آناز تنها . صرف نظر كنند» مطلق

متأسفانه مشكل نهضت دين گرائي جديد، تنها توضيح علمي خلقت انسان 
هاي مختلف،  سقوط آن به دامن مسكّن و مخدر موقت، بنام عرفان. نيست

چه فرق است ميان آن ديني كه به وسيله كاهنان . مشكل بزرگتر است
با » تجربه ديني«شد، با دين گرائي جديد كه با عنوان  ي اوليه تبيين ميها كالن

شود؟ گر چه دانشمنداني مانند  توسل به عرفان سرخپوستي، تبيين مي
درست » تجربه ديني«اي با عنوان   بهانه...دگر، هانري برگسن ويويتگنشتاين، ها

ها را  ن عرفاناند كه غير از نامگذاري جديد، چيزي نيست، روزگاري اي كرده
سحر و جادو و رابطه با غيب كاهنان را امري فردي، غير مفيد براي جامعه و باز 

، حتي محققي م، كنار گذاشتي)كه چنين هم هست(دارنده از علم و دانش دانستيم 
انت دانسته و تحقير همانند پتروشفسكي راه و روند پيامبران بني اسرائيل را نيز ك

 كه امثال پتروشفسكي زيادند، و امروز 1 افسانه دانست،كرد و وجود عيسي را نيز
ي علوم انساني، ترجيح  ها را عرفان گذاشته و از نو بر همه انتهنام آن ك

هاي آنان جوان و قوي بود، نتوانست براي بشر  وقتي كه باورها و يافته. دهيم مي

                                                 
  . كي، اسالم در ايران، ترجمه كريم كشاورزسپترشف.  �
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 انتهسعادت آور باشد، اكنون كه فرسوده شده و به وسيله علم، مضرات ك
  . تواند براي جامعه بشري بدهد بيشتر روشن شده است، چه نفعي مي

، ... راسل، يا هانري برگسن، هايدگر، ويتگنشتاين ودافرادي مانند برتران
كنند  كردند كه در موضوعي بحث مي سخني از عرفان به ميان آوردند، گمان مي
. داشته باشدتواند در آن حد ارزش  كه در حد بحث از توتم و تابو، است و مي

داند و در وجود خدا نيز در شك  وگرنه كسي مثل راسل كه دين را مردود مي
اما به دليل نارسائي . انت نيز به عرفان اهميت دهدهتواند در حد ك است نمي

علوم انساني، اين گونه سخنان آنان، گسترش يافت و اينك نهضت ديني جديد 
  . كشاند را به سوي خود مي

به آئين سرخپوستان مبتني است و عرفان بودائي به دين عرفان سرخپوستي 
ها و  ي اين آئين گروهي از دست اندركاران علوم انساني غربي، اصل همه. بودائي

دادند و  ها اهميت مي اما به عرفان آن) پذيرند و نمي(پذيرفتند  اديان را نمي
هند، بد به آن زيرا آنان بدون اين كه ارزش اجتماعي يا كاربرد تربيتي. دهند مي

پرداختند، و آن را به عنوان  تنها به عنوان بعدي از ابعاد انسان، به آن مي
ها در  كردند، توانائي كاهن اي از مسائل فرعي انسان شناسي، مطرح مي مساله

شان  دهند، موضوع بحث ابراز اعمال خارق عادت، كه گاهي از غيب هم خبر مي
 فاقد كاربرد مفيد در زندگي فردي و بود كه پيشاپيش آن را محكوم كرده و

هاي جامعه عقب مانده و  انت كاهنان را يكي از ويژگيهك. دانستند اجتماعي، مي
اما سپس به تدريج در . دانستند باز دارنده از انديشه و علم و ضد سعادت مي

انت با نام زيباي عرفان نه هاثر ناكامي علوم انساني در بر آوردن نيازهاي بشر، ك
متمم و ترميم «نوان يك مساله از مسائل انسان شناسي، بل كه به عنوان به ع

متممي كه با ماهيت علمي هر علم، در . به كار گرفته شد» انسانيعلوم كننده 
  . تضاد است

انت، عامل ديگر نيز دارد و آن هرويكرد نهضت جديد دين گرائي به ك
انت در انسان، هعداد كزيرا است. تي جامعه جهانيسعبارت است از روح ليبرالي
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فردي كه داراي اين . استعدادي است كه با هر فلسفه و دين، سازگار است
تواند كارهاي خارق  دين و باصطالح ملحد هم باشد مي استعداد است اگر بي

كاهنان عرب جاهلي، كاهنان سرخپوست، كاهنان هندوئي و بودائي، . عادت بكند
كاهنان مسلمان، و نيز ) هودي تبارمانند نوستر آداموس ي(كاهنان مسيحي 

اند، همگي توان فعل خارق عادت را  بند نبوده كاهناني كه به هيچ ديني پاي
انسان پرسشگر . باشند يبراليسم ديني ميلداشتند و دارند و همگي داراي روح 

، اگر در كوتاه مدت به چنين درون گرائي فردي كه صحيح و ناصحيح 21قرن 
د و قابل تشخيص علمي نيست، راضي شود، در دراز مدت بودن آن، معيار ندار

  . چنين رضايتي برايش سخت دشوار خواهد بود

يهودي ينگتن تهانكه آقاي » ها درگيري تمدن«ي  شايد يكي از عوامل نسخه
راالنه، باشد، تا در بدهد، نجات دادن مسيحيت از چنين روند لي آن را ارائه مي

اگر اديان ديگر .  و از هم پاشيده نشوداثر درگيري رگ تعصبش تحريك شود
نيز چنين غمخواراني داشتند هم اكنون جهان در آتش جنگ جهاني شديد 

تكليف بسياري از مسائل به دست هگل پس بهتر نيست با الهام از . سوخت مي
  جريان تاريخ سپرده شود؟

توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه رويكرد جهاني به دين، دين را  نمي
اي كه سرنوشت اقتصاد را نيز تحت تاثير  مساله. خواهد كرد» مساله اول بشر«

هاي هر دين و  شود با حذف ويژگي انديشند كه مي گروهي مي. قرار خواهد داد
ولي . شان، يك دين نسبتا واحد براي دهكده جهاني، تامين كرد حفظ مشتركات

اميل نديكائي و جامعه ساگوست كنت اي شبيه دين پيشنهادي  چنين ايده
. انديشيد» جامعه مصنوعي«و » دين مصنوعي«توان به  يگر نميد. استدوركيم 

اگر يك روي سكه ماكس وبر، جدائي ميان علم و زندگي است، روي ديگر آن 
اي براي  تواند نسخه تواند دين بسازد، و نه مي كامال صحيح است كه علم نه مي

تواند يك  طور كه علم نميهمان. پديد آوردن يك جامعه مصنوعي، بدهد
هائي  اديان كهكشان. هاي جهان بيفزايد كهكشان ديگر بيافريند و بر كهكشان
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روند،  آيند و نه از بين مي هاي فردي و انجمني، نه به وجود مي هستند كه با اراده
. تواند دين باشد ماندگار هم شود، مانند آئين سرخپوستان ترين آئين مي بدوي

تواند دين باشد و ماهيت ديني پيدا كند كه  مصنوعي، نمياما نوترين دين 
  .اش دين مصنوعي ماني و بهائيت است نمونه

در درون جان انسان، كه » منشأ دين خواهي«رسيم به  اينجاست كه باز مي
. شود دين خواهي درست مانند زيبا خواهي به مرحله پيش از آگاهي مربوط مي

هاي ارادي فردي  ان بشر است نه انديشهخاستگاه اصلي دين و جامعه، درون ج
علم و دانش . رابطه انسان با دين، شبيه رابطه او با هوا و اكسيژن است. افراد

ها  تواند ميان هواي اين محيط و آن محيط، داوري كند و به گزينش تنها مي
. تبليغ يك دين و ترويج آن، كامال يك امر ممكن و واقعيت است. كمك نمايد
 است گر چه اگوست كنت بنيانگذار منطق يستيآل ك دين، توهم ايدهاما ايجاد ي

  . م باشدسپوزوتيوي

 است در جهت نتايج مخالف آن، به جاي نيچهگتن همان بينش نهانتي طرح
را » جامعه زورمند«گذاشته است و »  سوپر جامعه،سوپر ناسيونال«، »سوپرمن«

عي انسان متعالي از جنگ  به نو،قرار داده است، در آن» انسان برتر«در جاي 
. ريزد ريز كه فقط به خاطر اقتصاد خون مي  انسان خون، و در اين.شود متولد مي
. جنگد اي از بشرهاي اهريمني مي انسان اهورائي با گلّه) به قول خود نيچه(در آن 

جنگد خواه آن جامعه ديگر،  در اين، گلّه بشرهاي اهريمني با جامعه ديگر مي
  .  خواه اهريمنياهورائي باشد و

اين جنگ :  چنين جنگي را بكند، باز از خود خواهد پرسيد21اگر انسان قرن 
و تنها به شيريني پيروزي قانع نخواهد شد و همين . صحيح بوده يا ناصحيح
گتن ناي ديگر نيازمند است خواه پيچنده آن از سنخ هانتي پرسش، از نو به نسخه

تواند   انسان در دهكده جهاني نمي.نخ ديگرباشد و خواه از سنخ نيچه و يا از س
.  بسرايددهاي خود، اديسه و ايليا جنگ به راه اندازد آن گاه در توصيف پيروزي
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زيرا اين دهكده اگر هر مثبت و منفي را بپذيرد، چيزي بنام نژاد گرائي را 
  . شود زيرا در آن صورت دهكده نمي. نخواهد پذيرفت

بست  ه ارائه چنين طرحي، مولود به بنشود ك با مختصر توجه روشن مي
بست به وسيله طرح  كه به جاي باز كردن اين بن. رسيدن علوم انساني است

دهد، بايد ديد شكستگي اساسي در  علمي، انسان پيشرفته نسخه درندگي مي
بست رسيده است، يك تجديدنظر و  كجاي علوم انساني بوده كه اين گونه به بن

تواند  در انسان، مي» روح دوم«و توجه به امكان »  انسانتعريف«گري در ن دوباره
اگر جامعه جهاني بدون دوباره . علوم انساني را در بستر صحيح به راه اندازد

پيش برود كه كاري از علوم انساني ساخته نيست، طرح روند نگري فوق، با اين 
به هانتينگتن نه به عنوان يك طرح بل كه به عنوان يك پيش بيني علمي، 

يعني به راستي بايد زنگ خطر . ها تر است تا طرح گفتگوي تمدن واقعيت نزديك
  . به صدا درآيد و انسان را از چنين پيش آمد زشتي، انذار دهد

ها كه در باال بيان  ها يك پروژه است از سنخ همان مصنوعي گفتگوي تمدن
يست، يا هاي فردي و انجمني مربوط ن مشكل به عرصه ارادهكه در حالي . شد

بايد مساله را در فاز هگليسم به تاريخ سپرد كه جريان جامعه جهاني با روند 
ا راه حل و راه اصالح ي، »هر چه پيش آيد خوش آيد«طبيعي خود پيش برود و 

  .غير از بازنگري در علوم انساني، وجود ندارد

طرح اول پناه بردن به خشونت طبيعت، است و طرح دوم صرفاً يك موعظه 
.  به چيزي غير از تبيين علمي، قانع نخواهد شد21و انسان قرن .  سفيدانهريش

ديني بر دهكده جهاني حاكم خواهد شد كه به تبيينات صحيح علوم انساني 
كيهان شناسي صحيح و رهائي از اطالق : همراه با دو علم ديگر. مجهز باشد

  . م مطلق، درباره پيدايش انسانميسترانسفور

انه، اگر به طرح هانتينگتن، به عنوان يك پيش بيني علمي، در يك نگاه منصف
م كه همه اديان نيز چنين جنگي را يبين نگريسته شود نه يك طرح و پروژه، مي
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اند، سوشيانس موعود ميترائيزم و زردشتي، موعود ويشنوكر  پيش بيني كرده
ي عيسي موعود مسيحيت،  شناي هندي، پادشاه موعود يهود، بازگشت دوباره

اما اگر او بيايد و . اند موعود اسالم، همگي همراه با جنگي بزرگ، پيشگوئي شده
سرنوشت دهكده را در اختيار بگيرد، كاري نخواهد داشت مگر تصحيح علوم 

  . انساني

انديشند  گراتر مي كساني در ميان پي روان همه اديان مذكور، هستند كه واقع
لق گراي فلسفي و بينش انزوا گراي ي انديشه مط ي موعود را از عرصه و مساله

ي واقعيات در مد نظر قرار  انتي، خارج كرده و آن را در عرصههسرخپوستي و ك
خواه (هاي علمي  اينان عقيده دارند موعود وقتي خواهد آمد كه زمينه. دهند مي

بشر در علوم انساني به جائي برسد . آماده باشد) توان علمي و خواه خالء علمي
در همان علوم خالءها و اشتباهات فاحش دارد و علم صرفاً بشري كه بفهمد 

يوس أبراي بشر كافي نيست و از چسبيدن به دامن علوم انساني صرفاً بشري، م
  . شود

داشتن علوم انساني و شناختن ناتواني : اما اين سخن از دو عنصر تشكيل شده
  . و خالء آن

آيا افزودن بر ناتواني علوم چيست؟ ) در همه اديان(ي منتظران  فهياينك وظ
و بر عرض و طول مغاك خالء، يا كوشيدن براي حل مشكل و دستكم كاستن از 

هاي اوليه، بوده، و اگر  ها ؟ ـ ؟ بديهي است ناداني از قديم و از عصر كالن ناتواني
هاي اوليه  بايست او در همان كالن توسعه ناداني موجب آمدن موعود بود مي

نيز به » ياس«حتي همان . ها پرداخت به تكميل و ترميم دانائيپس بايد . آمد مي
  .ها، حاصل خواهد شد وسيله همين دانائي
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  12بخش 

  معماي زيبا خواهي انسان و كليد آن

 روان زاز فلسفه تا روان شناسي و ا(ها و متون مربوط به علوم انساني  كتاب
ها  توانستم به آن ا ميرا تا جائي كه در دسترس داشتم ي) شناسي تا بوم نگاري

ي مورد بحث ما »امعم«دست يابم، بررسي كردم، متني كه بيش از همه به 
نزديك شده و آن را لمس كرده و در صدد معرّفي كليد آن آمده باشد، كتاب 

  . هانري برگسن را يافتم» دو سر چشمه اخالق و دين«

 .كار ساز استحتي نام اين كتاب نيز براي فرضيه پيشنهادي من، بس مهم و 
اي است كه  كلمه. همان چيزي است كه من به دنبال آن هستم» دو«لفظ 

حيوان و ماهيت دروني و نهاد . ي انواع حيوان به كار بريم توانيم آن را درباره مين
است، دوگانگي به آن راه ندارد، هرگز » واحد«سويدائي آن، يك ماهيت 

به ويژه . بدانيم» دوگانگي دروني«توانيم نوعي از انواع حيوان را داراي  نمي
  . بيش از حد براي من زيبا و شعف آور است» سر چشمه«با » دو«تركيب لفظ 

برگسن كامالً به معما نزديك شده، و به درون آن نفوذ كرده، درهم 
پيچيدگي گره را نيز دقيقا به طرز كامال صحيح بررسي كرده، متأسفانه از يافتن و 

  . ده استارائه كليد آن باز مان

خواهد  مي. هاي اخالق در كانون جان انسان است او در جستجوي ريشه
معتقد است . ، يافته و معرفي كندانساندر وجود » منشأ اخالق«چيزي بنام 

باري «: گويد اند، مي راهه رفته محققان و اهل انديشه و علم، پيش از او همگي بي
باز اين جمله او براي من  1. »ژرف نگري اند بي ماجراها بدين منوال گذشته

ي  او نيز با همه: گويم اهميت و ارزش ويژه دارد زيرا گفتار او را بهانه كرده و مي
هاي بلندي كه در اين مساله برداشته دوگانگي را در وجود انسان بسيار زيبا  گام

                                                 
  . 23ي اخالق و دين، ترجمه حبيبي، ص  هانري برگسن، دو سرچشمه.  �
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و علمي توضيح داده، متأسفانه در آخر كار تختخوابش را در كنار علماي پيش از 
» ترانسفورم مطلق«افسوس كه هيبت غول آساي . ر داده و آرميده استخود قرا

آن، را بشكند و » اطالق«او را نيز سخت تحت تاثير قرار داده است كه نتوانسته 
اطالق : گويم با خود مي. قيدي بر آن بزند، كمي اين لوله تنگ را گشاد ببيند

ست پس چرا همگان ستيزي علوم انساني در قرون اخير گوش فلك را كر كرده ا
چرا در همه جا از اطالق ! ؟!شوند گرا مي رسند اطالق وقتي كه به اين اطالق مي

شان توبه  رسند، از توبه مياند وقتي كه به اين يكي  گرائي قرون پيشين، توبه كرده
  . كنند مي

ترين مساله اين است كه هيچ ترديدي به  ي علوم انساني شگفت در عرصه
كه ممكن است در همان جريان تكاملي حيات، در همان دهيم  خود راه نمي
) به قول باغداران«ي  ي تطور، يك جوانه ي حيات، در كنار شجره تشبيك شبكه

اند كه از يك  گوئي جريان حيات و طبيعت سوگند خورده. پاجوش، روئيده باشد
در حالي كه خود پيدايش حيات، دليل بزرگ . ن، خارج نشوندعيلوله تنگ م

كدام اصل علمي، فرمول علمي، قانون علمي، از . لوله كشي طبيعت استعدم 
  كند؟ كند و به ناممكن بودن آن حكم مي امكان چنين پاجوش، منع مي

نه تطور سوگند خورده كه در يك لوله تنگ محدود باشد و نه جريان 
فعاليت حياتي طبيعت، هميشه ممكن است يك موجود جديد و يك جاندار 

  :به خبر زير توجه فرمائيد. د آيدجديد به وجو

اپني ژوهشگران ژپ: 1384 دي ماه سال 28 دي پنجشنبه 19ي  هفته نامه
اند كه  يك موجود عجيب ريز آبزي پيدا كرده» تسوكويا«وابسته به دانشگاه 

در اين » نيهون كيزاي«روزنامه . نيمي از آن گياه و نيمي ديگر از آن حيوان است
 مايكرومتر درازا دارد در سواحل 20د ريز آبي كه حدود اين موجو«: باره نوشت

بخشي از اين موجود . اپن پيدا شده استژدريا در استان واالياما در جنوب غربي 
خورد و  ها از راه دهان علف دريايي مي دو زيست تك سلّولي، همانند حيوان

  .»كند بخش ديگر آن همانند گياهان از راه جذب نور زيست مي
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 منشأ جامعه«در وجود انسان، به سراغ » منشأ اخالق«جستجوي برگسن در 
من «و » من فردي«: كند رود، انسان را دو كانونه مي مي» وجود انساندر 

نيز توجه شايان » من«ميان اين دو » كشاكش«زيباتر اين كه به . »اجتماعي
كرده مسائل مهمي را در اين مسير شناسائي كرده و خواننده را هدايت علمي 

را كه ويژه انسان است و حيوان از اين » پشيماني«تر از آن،  و جالب. كند مي
دهد، اين دو اصل مهم را  اي ندارد، در جايگاه علمي سزاوار، قرار مي احساس بهره

شرح » من اجتماعي«و » من فردي«بر اساس دوگانگي درون انسان، و بر مبناي 
  .آيد ي آن بر مي داده و به خوبي از عهده

كند ريشه و منشأ آن را نيز در  با انسان را دنبال مي» تكليف«ي  رابطهاو 
برگسن در . كه باز كاري است علمي و زيبا. دهد بيند و شرح مي درون انسان، مي

گيرد كه رابطه انسان با تكليف،  مساله تكليف كار بزرگي كرده است نتيجه مي
 خود فرد است كه و قرار دادي محض، نيست اين درون» اعتباري«ي  رابطه

اگر برخي تكاليف ماهيت كامال قرار دادي دارند باز . تكليف خواه است
است، كه احيانا اين تكليف گرائي انسان، » من تكليف گرا«شان به همان  مرجع

  . گردد مورد اشتباه و يا سوء استفاده در تقنين قوانين، مي

جامعه بديهي است او با اين روند منشأ تكليف، منشأ كشاكش دروني، منشأ 
به تبع آن، منشأ خانواده و نيز منشأ تاريخ منشأ حس پشيماني، وباالخره منشأ 

اين ره آوردها در قالبي . كند انسان، معرفي مي» من اجتماعي«اخالق، را همان 
دهد، همگي ابتكاري هستند كه بينش جديد، سبكي نو، و يك  ميتوضيح كه او 

ت كه در پيش روي دست اندركاران علوم پر اهميت، اس» تجديد نظر علمي«
اهميت ديگر كار او در برگردانيدن جريان علوم انساني از . گيرد انساني، قرار مي

برگسن را بايد از . بستر زيست شناسي توصيفي، به بستر علمي و استداللي است
بزرگ كساني دانست كه علم را از اختاپوس توصيفات غير علمي توصيفگران، 

  . اند دهرهائي بخشي
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رود در پايان به همان  اندازد مي اي كه برگسن به راه مي با اين همه، رودخانه
او . رسد كه جويبارهاي انديشمندان پيش از او، رسيده بودند ي ميفمصب باتال

رساند، سرنخ كالف را پيدا كرده تا اين مرحله،  مي» من«مساله و مسائل را به 
واحد، تبديل » خويش«ن دو من را به يك كشد، پس از طي مسافتي آ بيرون مي

 دو كانونه از هيبت غول كند زيرا انسانِ كند، باز نخ در درون كالف گير مي مي
 اين برگشت به تك كانونگي، .شود م مطلق، از نو تك كانونه ميسترانسفورمي

شود، به قول  باز انسان حيوان مي. كند هاي زيباي او را از نو پنبه مي ي بافته همه
  . گردد مي» كرّ علي مافرّ«ها مصداق  ربع

ي آن را از وراي  شود، سر پاره شده كشد كه پاره مي بيشتر ميقدرت نخ را با 
، عقل را »من اجتماعي« به جاي ،كشد زند و مي آورد از نو گره مي ها در مي پيچ
و هر تضاد و تعامل را ميان » پشيماني«، »كشاكش«اين بار همان . گذارد مي
كندو در اين مرحله مرادش از غريزه، همان  برقرار مي» غريزه«و » عقل«
. را به آن خويش واحد، تبديل كرده است» من«است كه هر دو » خويش«

مشكل او و علماي » معماي منشأها«ش حثشود، تا اين جاي ب مشكل دو تا مي
به بزرگي مشكل اول، قد بر افراشته » منشأ عقل«در اين جا مشكل . ديگر بود

» من«عقل چيست؟ منشا عقل در درون انسان چيست؟ آن : گردد سد راه مي
  . كه عقل در خدمت او و كار پرداز نيازهاي اوست، چيست؟

عقل در خدمت غريزه : گويند پاسخ مي» چيست«توصيفگران به اين آخرين 
ها و  كه ويل دورانت همه زيبايي. و كار پرداز اقتضاها و نيازهاي اوست

  . گرداند ي جنسي بر مي اي انسان را به غريزهه زيباخواهي

اي كه به جاي دومن، عقل  رسد، يعني مرحله وقتي برگسن به اين مرحله مي
دهد، الزم  هم، قرار مي) و تضاد و در عين حال در تعامل(و غريزه را در تقابل 

بود كه سخن قبلي خود را باز پس گيرد، از ادعاي ابتكار و نو آوري و ارائه 
اند  ماجراها بدين منوال گذشته(آميز  نوين، باز ايستد و از آن سخن توبيخسبك 

ي  ي سير جامعه و جوامع بشري و خواه درباره خواه درباره) بدون ژرف نگري
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هاي ديرين و از وقتي كه قلم  زيرا از زمان. علماي علوم انساني، معذرت بخواهد
انسان «ند، همگان پايه هاي بشري را به ما منتقل ك تاريخ توانسته انديشه

اند كه برگسن پس از چرخيدن در  را از عقل و غريزه، شروع كرده» شناسي
پيمايش آن مسير در گرچه . گردد مسير طوالني، باز به همان پايه و مبنا، برمي
دهد و بر انديشه و معلومات ما  طوالني مطالب زيادي را به ما توضيح مي

  . افزايد مي

: لنگد دهد در يكي دو جاي ديگر نيز مي سن شرح ميجريان تبييني كه برگ
هاي آن را به جان و كانون درون  كند و ريشه ، شروع مي»تكليف«ـ بحث را از 1

رساند، بالمالزمه منشأ و ريشه خانواده خواهي، جامعه خواهي، اخالق  انسان، مي
تباري شان طبيعي و غير اع رسد و ماهيت  همگي نيز به جان انسان مي...خواهي و

» ي مصنوعي قرار دادي پديده«شوند نه  مي» ي طبيعي پديده«شان  همه. شود مي
من «اما او در عين حال با . ها باشند ي انسان ي آگاهانه كه صرفاً محصول اراده

به ميان » آگاهي«وقتي كه پاي . كند ير ميبتع» من آگاه اجتماعي«و » آگاه فردي
شود باالخره چيزي بنام خانواده،  د و روشن نميمان آيد باز مساله پا در هوا مي مي

ها اقتضاهاي طبيعي  هاي طبيعي هستند كه منشأ آن جامعه، تكليف، اخالق، پديده
ي اراده و آگاهي  هاي مصنوعي و ساخته و آفرينشي انسان، است يا پديده

  . ها انسان

اگر صورت دوم صحيح است پس برگسن هيچ ره آوردي براي ما نياورده 
و در همان جايگاه ايستاده كه روسو در ابتداي تكون علوم انساني، ايستاده است 

ي او و  اما اين داوري درباره. هاي روسو را در بيان ديگر گفته است بود، تنها گفته
او هم در روش و هم در ابتكار كار مفيدي انجام داده . كتابش منصفانه نيست

اشكال .  از راه توصيفگران، رفته استاست، راهي غير از راه پيشينيان و نيز غير
  . است كه گذشت» اطالق«كارش و مشكل خودش در عدم خروج از آن 

ها براي خود، رؤياهاي  هر جهاني كروي است، حتي آن جهاني كه ما انسان
م نيز كه يك اصل ساز تطور و ترانسفورمي. سازيم هاي خود مي خود، انديشه
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ايم، خودمان در مركز آن  اختهدرست و صحيح است، يك جهان كروي س
ي مقعر آن  ايم كه در درون محدوده ايم، همه چيز را مجبور كرده ايستاده

اند غير از خود آن كه  همه محتويات اين كره، نسبي. بچرخند مطلقاً و هميشه
در تاريخ زيست بشر هيچ وقت عصيان و شورش . كروي است يعني مطلق است
اما خود همين عصيان .  نبوده است20و  19زه قرن بر عليه اطالق گرائي به اندا

و شورش در برابر اطالق تطور كامالً مودبانه با سيماي آرام و سر به زير، اطالق 
مطلق فقط خداست، تطور مطلق خداي دوم شده و در معبد . كند پرستي مي

 هاي شود و پايه دست اندركاران علوم انساني پرستشي حقيقي و كامالً واقعي مي
  . كند همان علوم را دچار آفت بزرگ مي

» تك سوپاپي« كارخانه تطور سوگند خورده است هميشه موتورهاي ييگو
 اين يمان برا دليل. نيافريده است» دو سوپاپي«بيافريند و هرگز يك موتور 

  سوگند چيست؟

، دو »من«انسان موجودي است دو كانونه داراي دو : بينيم اما به خوبي مي
كانون «، دو »مركز انگيزش«و سوپاپ، حتي داراي دو موتور، دو ، د»خويش«

. قطب آن هم در تضاد با هم و هم در تعامل با همكه دو اي  دو گانگي. »اقتضاء
ترين موجود است  شگفت) هم از ديدگاه علوم و هم از ديدگاه اديان(و اگر انسان 

است ما فقط يكي از » تضاد در عين تعامل«به دليل همين دو گانگي درون، و نيز 
  . غريزه: شناسيم اين دو را مي

اين . گردانيم بينيم، همه چيز را به آن برمي و چون غير از غريزه چيزي نمي
ي انسان، عامل  اما درباره. ي حيوان كامالً صحيح است بينش و روش ما درباره

ز كه از واماندگي در تعريف موضوع هر كدام ا. هاست ها و واماندگي همه مشكل
رسد و از آن جا  علوم انساني، شروع شده به واماندگي در تعريف خود علوم، مي

و زيبا » زيبايي«در اين ميان، . گيرد هاي علوم انساني را فرا مي ي اندام نيز همه
خواهي انسان، بيش از ديگر علوم مربوط به انسان، هم دو كانونه بودن انسان را 

  . ي اين واماندگي است ها نشان دهنده ي آن دهد، و هم بيش از همه نشان مي
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آيا انسان موجود تك كانونه است يا : است» انسان شناسي«برگشت معما به 
داده شود، اگر ) پاسخ علمي( و معتقدم اگر تنها به اين پرسش پاسخ ؟دو كانونه

دستكم . بخش علمي حل نشود ها در حد رضايت همه مشكالت و واماندگي
شود و در دراز  مسير صحيح در بستر صحيح جاري ميجريان علوم انساني به 
  . رسد بخش علمي، مي مدت به شرايط رضايت

جامعه ساخته و «: آورد ـ برگسن در فاصله دو سطر دو عبارت متنافي مي2
در اين عبارت به مصنوعي بودن جامعه، تصريح » هاي آزاد است ي اراده پرداخته

يل مشود كه براي كساني مانند ا  مي»شخصيت«شود و در نتيجه، جامعه فاقد  مي
ي بيش و كم  سازواره«سپس جامعه را . دوركيم سخت ناخوش آيند است

  . گردد نامد و به طرف دوركيم باز مي مي» ساختگي

ي آن  بيند كه افراد اجزاء مولكول گونه اي مي دوركيم جامعه را سازواره
گيزش طبيعي حياتي غير ي اين اجزاء را يك امر و ان هستند، عامل تركيب دهنده

هاي اوليه به فرديت خود چندان آگاهي  به نظر او انسان در كالن. داند ارادي مي
محور . انديشيده است ديده و براي كالن مي نداشته خود را در كالن مي

و » تقسيم كار«، پس از پديد شدن چيزي بنام »من«بوده نه » ما«اش  انديشه
ان و نيز مقايسه يكي با ديگري، با معناي ، به مقايسه خود با ديگر»تخصص«
  . آشنائي آگاهانه پيدا كرده است» من«

كه معتقدند جامعه » شخصيت جامعه«درست است حتي طرفداران 
به (ي فردي افراد، و  شخصيت دارد، دافعه و جاذبه دارد غير از جاذبه و دافعه

ور ندارند و آن با» من«بر » ما«ناهي است، به تقدم  و جامعه آمر) قول برگسن
اما برگسن در عبارت اول از صف طرفداران شخصيت جامعه، . كنند را رد مي
به آن » بيش و كم ساختگي«شود و در عبارت دوم با تعبير  خارج مي

  . گردد برمي
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كيم در اين است كه دوركيم عامل تركيب دهنده رفرق ديگر بينش او با دو
ي  داند اما برگسن پشتوانه ي و دروني ميرا يك امر حياتي طبيع) افراد(ها  مولكول

ظاهرا كسي . داند مي» عادت«اين سازواره نيمه طبيعي و نيمه ساختگي را 
تواند نقش عادت را در استحكام جامعه، انكار كند خواه با اهميتي كه برگسن  نمي
و نيز به يك . آورد اي نمي باز برگسن از اين جهت سخن تازه. دهد، خواه كمتر مي
  : دهد ش كه بايد پاسخ بدهد نميپرس

يك ساختمان مسكوني يا اداري، يك پديده كامال مصنوعي است كه با اراده 
اما شهوت جنسي انسان يك پديده . و آگاهي سازندگانش پديد گشته است

اكنون پرسش . كامالً طبيعي است كه اراده و آگاهي انسان در آن دخالتي ندارد
يعني بيش و كم طبيعي (يش و كم ساختگي است سازواره جامعه كه ب: اين است

عامل، انگيزاننده، خاستگاه و منشأ آن، چيست؟ آيا برگسن در پشت اين ) است
پذيرد؟ يا  را مي) ه و آگاهي استدمتقدم بر ارا(مر حياتي دروني آقضيه، آن 

  . كند آميز رها مي سخن ديگر دارد؟ او مساله را به طور ابهام

هاي كامال  كه جامعه در طبيعي بودن خود، با همه پديدهداند  دوركيم نيز مي
امكان . معتقد است» نبيش و كم طبيعي بود«او هم به همين . طبيعي فرق دارد

ي يا شهوت جنسي، بالگندارد كسي جامعه را در طبيعي بودن، همسنخ سيب، 
: گويد ميبرگسن . ها بر سر بيش و كم طبيعي بودن است بداند، همه سخن

اشاره به نيمه طبيعي بودن تكليف . »آيد د كه تكليف از خارج نميروشن ش«
هر يك از ما به همان اندازه كه متعلق به خود هستيم به جامعه نيز «. است

  . شود  جامعه بيشتر تقويت ميندر اين عبارت، طبيعي بود. »ايم وابسته

اي  ا وسيلهآيا تنه«: پرسد ناميده مي» امر استوار«سپس رابطه فرد با جامعه را 
كه من يا خويشتن آگاه براي وابستگي به يك امر استوار دارد همين است كه در 

به اين پرسش پاسخ » اگر«سپس با . »ي خود استقرار يابد؟ بخش اجتماعي شده
اي ديگر نتوان از زير بار يك زندگي مبتني بر تحريك و  اگر به گونه«: دهد مي

. »ي موجود همين است كرد، تنها وسيلههوي و هوس و درد و دريغ، شانه خالي 
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يعني براي چنين كسي كه درصدد يك زندگي هوس آلود اين چنين است، براي 
سپس . تامين چنين زندگي غير از در اجتماع بودن وسيله ديگري، نيست

و   سويدااما اگر به راه و رسم جستجوي تعادل آشنا باشيم، در سرّ«: گويد مي
تر  تر و مطلوب كنيم كه مرغوب ل را كشف ميدتعاباطن خويش نوع ديگري از 

  . »ل سطحي استداز اين تعا

قرار دارند و نه » اگر«اما ممكن است كساني باشند كه نه در آن طرف اين 
نه به خاطر هوي و هوس و درد و دريغ، در اجتماع حضور دارند . در اين طرفش

شان در جامعه نه از ل، آشنا هستند، حضوردو نه با آن راه و رسم جستجوي تعا
تنها اين است كه تنها زيستن خوب شان  انگيزه. آن سنخ است و نه از اين سنخ
نه در صدد مال اندوزي، مقام و . شان لذيذ است نيست و زندگي در جامعه براي

به طور طبيعي . هوس هستند و نه توجهي به راه و رسم جستجوي تعادل دارند
  . دهند زندگي اجتماعي را ترجيح مي

همان جامعه گرائي و جامعه خواهي كه در مرحله . نيست» اگر«اين جا، جاي 
كه مشاهده . پيش از آگاهي، وجود دارد، در مرحله آگاهي نيز وجود دارد

رسد مانند فردي كه ناقص  كنيم فردي كه هرگز به عقل و آگاهي صحيح نمي مي
ت و از زندگي فردي العقل متولد شده بيش از افراد آگاه، به جامعه وابسته اس

  . ديگران او را به جامعه راه ندهندمگر گريزان است، 

زير بار يك زندگي مبتني بر تحريك و هوي و هوس و درد و «حتي آنان كه 
، همه اين درد و دريغ و هوي و هوس، را به خاطر زندگي »اند دريغ رفته

ي خود  عي شدهدر بخش اجتما«خواهد  اگر مي. اند اجتماعي، بر خود تحميل كرده
، يا هوس مقام، هوس خانه كاخ گونه، درد و دريغ خانه باشكوه »استقرار يابد
اگر ديگران نبودند . خورد، همه به خاطر تامين شأن اجتماعي است داشتن را مي

  . ديگرد  معني ميي، باوكه خانه باشكوه او را ببينند، شكوه اسراف آلود 
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شود؟ يا  ها مي  اين درد و دريغآيا انسان، چون جامعه خواه است دچار
ها  هاست كه اجتماع را وسيله بر آوردن آن ماهيتا در پي اين درد و دريغ

و . دانند پذيرند جامعه را پديده طبيعي مي آنان كه صورت اول را مي. كند؟ مي
پذيرند جامعه را يك پديده قرار دادي و كامالً  آنان كه صورت دوم را مي
اما برگسن . دانند مولود مرحله صرفا آگاهي ميمحصول مغز حسابگر، و 

  . زند و هم به ميخ باصطالح هم به نعل مي

كسي نگفته است كه عقل و آگاهي در پديد آمدن تكليف، خانواده، جامعه، 
ها مال موجود  ها و پديده ي اين مقوله همه. قانون، زيبا شناسي، هيچ نقشي ندارد

ي  ان طور كه عقل از جانب غريزههم) مثال(سخن در اين است . عاقل است
شود تا خواسته او را تامين كند و در پشت سر اين ماموريت  جنسي مامور مي

غريزه «يك خواسته كامال طبيعي غير ارادي و غير آگاهانه هست كه آن را 
اي به نام جامعه نيز در پشت سر عقل،  ي پديده ناميم، درباره مي» پيش از تعقل

 بر مرحله آگاهي، هست؟ يا عقل در اين كار خود هم  طبيعي متقدممرِآيك 
  . آمر است و هم مامور ـ ؟

دهد كه در صدد تامين غذا باشد،  ي غذا خواهي به عقل فرمان مي غريزه
عقل در اين . كند عقل دانه را آرد، آرد را نان كرده به ماموريتش عمل مي

روز بر تنوع غذاها كند و روز به  ماموريت از ساختن و صنعت نيز استفاده مي
  . دهد توسعه مي

ي جامعه نيز چنين است، پشت سر عقل نيروئي وجود دارد، كه او را  درباره
را تامين كند عقل مطابق » در كنار هم بودن با ديگران«كند برايش  مامور مي

كند سپس به ساخت و  اين ماموريت خانواده و كالن اوليه را براي او تامين مي
  . رساند ه ميت را به جامعه توسعه يافصنعت پرداخته او

. »ترين غرايز فردي است جامعه دشمن برخي اساسي«به قول اميل دوركيم 
را » زيستن با ديگران«آيا چون انسان با انگيزش دروني متقدم بر آگاهي 
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خواهد و به خاطر اين خواهش، زير بار غول جامعه رفته و عقل و آگاهي را  مي
ن خاسته، به كار گرفته است؟ يا عقل و آگاهي او زيست نيز براي بر آوردن اي

دانسته و بر غرايز خود تحميل كرده است ـ ؟ اما ما استحكام » زيبا«اجتماعي را 
. بينيم هاي خردورز توسعه يافته، مي تر از جامعه هاي اوليه قوي جامعه را در كالن

  . گردد يتبديل م» اجتماع«به » جامعه«شود  ها بيشتر مي هر چه آگاهي

اراده، (اگر كمي با دقت بنگريم، در اين بحث باصطالح گرفتن يقه عقل 
و كشيدن آن به هسته مركزي بحث، نه تنها كار علمي نيست، صورت و ) آگاهي

اساساً ذات موضوع ارتباطي با اراده و . كند تر مي ماهيت مساله را نيز مغشوش
اگر .  يا لزوم نداردت ضرور موضوع، به هيچ وجهطاين گونه خل. آگاهي، ندارد

پشت سر عقل در : گوئيم دانيم، در اين صورت يك جمله مي انسان را حيوان مي
  . اين مساله نيز، غريزه است كه عقل را به پديد آوردن جامعه مامور كرده است

مان  شويم كه دوركيم در پيش روي اما در اين سخن با سدي رو به رو مي
كالمي . »تضاهايش بر عليه اقتضاهاي غريزي ماستو اقجامعه «: دهد قرار مي

گيرد و ما را دچار سرگيجه  مان را مي صحيح و سخن استواري كه جلو حركت
چه كنيم؟ دست عقل را بگيريم و به زور وادارش كنيم كه هم آمر . كند مي

غريزه بر : وگرنه، بايد به باور غير عاقالنه برسيم و بگوئيم. باشد و هم مامور
هاي ضد مقتضاهاي  كند و عقل را به پديد آوردن پديده ريزه عمل ميعليه غ

غريزه بر : رسيم در اين صورت به دو تناقض مي. كند ماهوي غريزه، مامور مي
اش،  ن را بپذيريم، الزمهآو غير عقالني بودن همين سخن كه اگر . عليه غريزه

  . استعقل بر عليه عقل 

 و تكليف خواهي را تا سويداي درون به هر حال، برگسن ريشه جامعه خواهي
اما چون درون انسان را تك . كند انسان، يعني اعماق وجود حياتي او، رديابي مي

شود  گرداند، ناچار مي واحد بر مي» خويش«را به يك » من«داند دو  كانونه مي
را نه در ميان غريزه و روح دوم، » كشاكش«پاي آگاهي را وارد بحث كند و آن 

اما نتيجه اين عمل خود را به صراحت . يان غريزه و عقل، برگزار كندبلكه در م
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شود نه  پذيرد، كه در اين صورت جامعه يك پديده صد در صد ساختگي مي نمي
  . »بيش و كم ساختگي«

بست همچنان باقي، كالف  اين است كه پس از اين همه زمان طوالني، بن
سعه علوم انساني همچنان به  همچنان مفقود است و تودهمچنان سر در گم، كلي
و دانش انسان شناسي با لجاجت تمام در اين كه . رود طور سرگردان پيش مي

  . فشارد پا مي» انسان حيوان است«

  :اي كه از مورچه ساخته است معجزه

در معبد ) همان سرگيجه كه در باال شرح دادم(شويم  وقتي كه وامانده مي
آئيم،  به سجده در مي) عاجز اما بس مرموزهاي  اين حيوان(مورچگان و زنبوران 

شان،  پردازيم، از هنرشان، مهندسي به توصيف راز و رمز زيست اجتماعي آن مي
نويسيم و بايد  ها مي ها و كتاب شان به همديگر، مقاله از توان انتقال اطالعات
انسان «گيري كه در اين كار براي حل مشكالت مان در  بنويسيم، ليكن آن بهره

درست است در . گيريم، كامالً غير منصفانه و غير علمي است مي» اسيشن
» انسان حيوان است«آيد كه به سود اصل  پيمايش اين راه چيزهائي به دست مي

ها  اما اگر اين تقارن جوئي و شباهت جوئي ميان انسان و زنبور عسل، ده. باشد مي
عماي ما و در پيدا كردن ايم، باز در گشودن م برابر آن باشد كه به دست آورده
اي  زيرا همان طور كه گفته شد، نهايت نتيجه. كليد گم شده، هيچ تاثيري ندارد

پشت سر عقل در پديد آوردن جامعه، غريزه قرار : كه خواهيم گرفت اين است
اما با سد سديد اميل . دارد، كه عقل را به پديد آوردن جامعه مامور كرده است

  . شويم دوركيم مواجه مي

زيرا مورچگان پيش از آن . شود مورچه و زنبور با اين سد مواجه نميمسأله 
را » ما«) اگر كلمه درك در موردشان صحيح باشد(را درك كنند » من«كه 

اما چنين سخني را در مورد . هاست ي آن كنند و اين اساس غريزه درك مي
ايد او نيز اين باور توان پذيرفت همانطور كه از دوركيم نپذيرفتندو ش انسان نمي
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ي انسان نيز، فقط  هاي اوليه را از مورچه و زنبور گرفته و گمان كرده بود كالن
  . اند خود، آگاهي نداشته» من«فهميدند و از  را مي» ما«

حتي در (عقل تحول دهنده و تطور آفرين است و هيچ نشاني از چنين عقلي 
شود،   موران ديده نميدر زندگي دسته جمعي زنبوران و) مراحل ضعيف آن

ها سال است كه زيست اجتماعي زنبوران و مورچگان در همان شكل و در  مليون
اي سفت و محكم قرار دارد، تكاني  همان نظام، منجمد شده و مانده است، در لوله

زنبور صدها . گر است عقل، انجماد ستيز، گسترش خواه و توسعه. نخورده است
ان، همين زيست دسته جمعي پر رمز و راز را هزار سال پيش از پيدايش انس

داشت هنوز هم دارد بدون تحول در نظام زندگي، زيست دسته جمعي دارد، 
مقررات . انتقال برخي اطالعات به همديگر را دارد، تاريخ ندارد. ندارد» جامعه«

موجود غريزي تك كانونه است لذا از . ..خشك دارد اما دركي از زيبايي ندارد و
بهره است و  متأسفانه بي» خود نكوهيدن«، »پشيماني«، »كش درونكشا«

اين آسودگي را  خوشبختانه آسوده است مانند همه حيوانات كه اين بي بهرگي و
  .دارند

اش محروم  زنبور عسل خدائي شده است كه هيچ كسي را از درگاه كريمانه
م، اصالت فرد ي دوركي و كمون ماركس، كالن اوليه» اصالت جامعه«كند با  نمي

در » اصالت حيوانيت انسان«زن ساالري آن،  يبراليسم، مادر ساالري فمنيسم ول
نظر توصيفگران، طبقات خواهي طرفداران جامعه طبقاتي، عدالت خواهي 
طرفداران جامعه بدون طبقه، اصالت قهرمان يا اصالت تاريخ، ديدگاه ترجيح 

 بينش ترجيح دهندگان تربيت دهندگان تربيت مهد كودكي بر تربيت خانوادگي،
علمي بر تربيت عاطفي، مصنوعي و ساختگي بودن جامعه و طبيعي بودن آن، 

باالخره سختيگران در ... و. حقيقي و طبيعي بودن اخالق، و قرار دادي بودن آن
ه چيز، و انعطاف گرايان در همه چيز، حتي نظاميان طرفدار سرنيزه و روان مه

گي از پيشگاه درب كوچك كندو دست خالي بر شناسان دلسوز مجرمين، هم
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هر كسي سندي مهر شده با موم كندو، براي بينش علمي خود، از . گردند نمي
  . گردد  برميهگيرد و تعظيمي كرده شادمان ملكه كشور كندو، مي

هاي علمي،  ها، نحله كه درست به تعداد فلسفه(فراواني اين سندها و استنادها 
درست به قدر همان ) باشد ها، مي  حتي به تعداد سليقهها و ها و گرايش بينش

هاي علمي است، با هم متناقض و  گيري هائي كه در ميان موضع تناقضات و تنافي
رو (اي شده از اصل دعواها  در نتيجه، تمسك به اين معبد، كپي. متنافي هستند

 هاي فكري از اين گيري تك موضع خواهد تك كسي كه مي). نوشت مطابق اصل
قبيل در علوم را بشمارد و رديف كند، نيازي نيست براي فراهم آوردن اين آمار 

ها را رديف كند در واقع آمار  ها باشد، اگر همين تمسك به دنبال آن
  . ها را به دست آورده است گيري موضع

مدرك آوردن از كندوي زنبوران ديگر نه اهميت كاربرد علمي دارد و نه 
قام انسان شناسي، آن دوران به سر آمده كه در حتي اهميت توصيفي در م

محكمه علوم، زنبور در جايگاه قاضي نشسته بود، شاكي، متشاكي، دادستان، 
ي كه كاري با ماجرا ندارند در كوي و برزن، «شهود و تماشاگران، و ديگران 

را تاييد و به ) بازار و حجره، دشت و باغ و كارخانه مشغول كار خود هستند
  . كرد شان حكم مي مهحقانيت ه

ها را  گران خسته گشت و آن جان روند علوم انساني، از توصيفات توصيف
تر به  كنار گذاشت اينك به دنبال آن از حضور اين حشره پر رمز و راز كه پيش

حضورش بشدت عادت كرده بود، سخت خسته و دل آزرده است و اين عطاي 
گاه حشره شناسي خود بخشد كه در جاي زيست شناسي را به لقايش مي

توان گفت زيست شناسي  مي. ارجمندانه بنشيند و دخالتي در انسان شناسي نكند
كرد تنها در خدمت فراهم آوردن  حدود سه قرن براي خودش كار نمي

كاري نداشت مگر جمع كردن . توصيفات براي تمسك در انسان شناسي، بود
الچيق، كبوتر، كالغ، ببر، پلنگ، زنبور، مور، ميمون، مرغ آ(همه چيز از هر حيوان 

  . براي حيوان كردن انسان) شير، گاو، اسب و دايناسور
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ي غير علمي، با دستپاچگي تمام، در صدد فراهم  با شدت و شتاب و عجله
بديهي است انسان با گياهان نيز . آوردن مشتركات حيوان و انسان، بود

عه و بررسي مشتركات در مطال. مشتركاتي دارد، با جمادات هم مشتركاتي دارد
جهت شناخت مشتركات، كاري علمي و ارجمند است و اما اين كار وظيفه 

ي علوم انساني به كار زيست شناسي  وقتي كسي از حوزه. زيست شناسان است
 راه نامطمئن و خطرناكي  وكند پردازد روشن است كه در جهت ديگر كار مي مي

طلبد، چندين  مواظبت زيادي را مي دقّت، احتياط،  كهرا در پيش گرفته است
متأسفانه اين . اي الزم است برابر آن چه كه براي يك زيست شناس حرفه

اي  جريان به جاي دقت و مواظبت، دچار شتاب غير علمي و عجله گشت، عجله
از رعايت آن سوي سكّه بشدت بازداشت، آن چه كه در بينش علمي را كه 

  . ودب» تمايزات انسان«نظرها غايب بود 

پيش از . پيش داوري سهمگيني بر اين جريان به ظاهر علمي، مسلط شده بود
ها بپردازد، همگي حكم كرده بودند كه انسان حيوان  آن كه به اين قبيل فعاليت

شبيه . است اينك بايد هر چه زودتر و هر چه بيشتر به نفع اين حكم كار شود
قربان : ون حقوقي آمد گفتمعا. داستان آن وزير كه دستوري را بخشنامه كرد

پس معاون حقوقي براي : وزير گفت.  نيستياين دستور جناب عالي قانون
ها را در كنار هم بچيني و  چيست؟ اين وظيفه توست كه ماده و بند و تبصره

ها ادلّه الزم قانوني را  د آنلها لقاح و تلقيح راه بيندازي و از زاد و و ميان آن
  . شود وگرنه، با رعايت قوانين، كشورداري نمي.  آوريبراي دستورهاي من، فراهم

كه به (ها  تسهاي فيكسي اگر از كار و گفته: خواهم در مقام ادعا بگويم مي
م سقول سياسيان، مذبوحانه در صدد دفاع از اصل غير علمي و نامعقول فيكسي

ي تمايزات   برگ هم درباره4 در اين سه قرن حتي ،صرف نظر شود) دندبو
  . ، به طور جد نوشته نشده استانسان

ي كار، يعني خواه به حيوان بودن انسان حكم كنيم و خواه  گذشته از نتيجه
تواند يك  نكنيم، آيا نفس چنين روش شتاب آلود با پيش داوري سهمگين، مي
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كار علمي باشد؟ اگر حكم بر اين كه انسان حيوان است، يك حكم صحيح هم 
 به طور اتّفاقي به دست ما رسيده است نه از باشد، اين صحت، چيزي است كه

  . تواند اين شتاب و آن پيش داوري را انكار كند روند سالم علمي، كسي نمي

اي نيز در اين شتاب و پيش  آميزتر اين كه زيست شناسان حرفه تأسف
اي از كار  داوري با دست اندركاران علوم انساني همراه شدند و از بخش عمده

 اساسي در مورد انسان را بي پاسخ سشرها پ  باز ماندند، دهناي خودشا حرفه
گذاشتند، چرا در اندام انسان هنوز آثار گياهي وجود دارد؟ چرا انسان هنوز 

ي جنسي در حيوان موسمي است و در انسان  بكارت دارد؟ چرا تحرك غريزه
 ها هائي از بدنش مو دارد كه آن بخش موسم معين ندارد؟ چرا انسان در بخش

زيست شناسي بايد به . ها پرسش از اين قبيل در حيوان فاقد مو است؟ و ده
دهد، چرا  پرسش بزرگ ديرين شناسان و زمين شناسان نيز پاسخ دهد كه نمي

ديرين شناسي و فسيل شناسي در پيوند سلسله تطوري انسان با حيوان، با حلقه 
از فاصله زماني بس هاي مفقوده رو به روست، خالئي كه حاكي  مفقوده بل حلقه
  . باشد هاي مليوني، مي طوالني با رقم

دانست هر چه زودتر خالء ناشي از حذف  علوم انساني خود را موظف مي
يسم سكيي ف و زيست شناسي مكلف بود هر چه زودتر پرونده. كليسا را پر كند

، »هر چه زودتر«اين دو جريان، هر دو با قيد . را ببندد و به بايگاني تحويل دهد
همراه و همدست شدند و سر گرداني انسان در عرصه زيبا خواهي، اخالق، 
خانواده، جامعه، تكليف، تربيت، قانون گذاري، سياست، هدايت غرايز، روان 

ها و  ي اين آشفتگي اينك همه. شناسي، هنر و ادبيات، را به ارمغان آوردند
 صنعتي چنين است و جامعه: اندازند مي» صنعت«خالءها و كمبودها را به گردن 

  . چنان
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  :يونسكو و ارتجاع به خرافات

. چاره سازي كند) مثالً(يونسكو در صدد آمد كه اين سر گرداني را به نوعي 
آن هم برگشت به معنويت شرقي و قبايل از نوع » برگشت به معنويت«نسخه 

 هانري كربندر ايران فرح پهلوي با تشويقات . سرخپوستي را، پيشنهاد كرد
را به راه انداخت، فالسفه و فرهنگ شناساني از » ها گفتگوي فرهنگ«رانس كنف

هاي  ها و مقاله محتواي سخنراني. اروپا و ايران، نشستند و گفتند و برخاستند
. اي ترجمه و جمع كرده است  صفحه300كنفرانس را، باقر پرهام در يك كتاب 

  : ي همه آن گفتگوها، دو جمله است نتيجه

  . بست رسيده است اه كرده و به بنـ غرب اشتب1

هاي فرهنگي  از قبيل مقوله(ـ عالج كار، برگشت به فرهنگ شرقي 2
  . است) هندوئيزم، تصوف و عرفان سرخپوستي

با اين . »علم«است نه » فرهنگ«عنوان و كاركرد و پيام كنفرانس، همگي 
دان آن همه دانشمن. ي فرهنگي است نه علمي يونسكو يك مؤسسه: تاكيد كه

جامعه جهاني را . توجه نكردند كه مشكل يك مشكل علمي است نه فرهنگي
هاي صرفاً فرهنگي كهن، باز  دعوت كردند كه چشم بسته و كور كورانه، به بينش

هاي علمي را ناديده  گردد، بدون تبيين علمي، بدون چون و چرا، همه پرسش
بند شود  به معنوياتي پاي. يردهاي اوليه باورهائي را بپذ تر از كالن بگيرد، عوامانه

 يك دعوت و فراخواني كه هر كس حق دارد، در .كه هرگز توجيه علمي ندارند
بلكه (!) دعوت به تضاد علم و فرهنگ . صداقت بنيان گذاران آن، ترديد كند

خواهند كه هم  اينان از جامعه جهاني مي. دعوت به تناقض دانش و فرهنگ
  . هم پژوهشگر باشد و هم متعبد محض. گرا دانشمند باشد و هم خرافه

ديدند كه جامعه جهاني با يك جنبشي جديد، رو به همين تضاد  خود آنان مي
به جاي اينكه به مسئوليت دانشمندي خود عمل كرده . كند و تناقض، حركت مي

جالب اين كه اصول . و جامعه جهان را هدايت كنند، بر آن صحه گذاشتند
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هاي مشترك كه به  را كنار گذاشتند تنها خرافهمشترك علمي اديان شرقي 
  . شان آوردند اند را، در نسخه ها نفوذ كرده آن

  :نظريه پيشنهادي

» من«به قول برگسن، دو سرچشمه در درون انسان هست، در درون او دو 
نظر نخواهم كرد  اما من مانند برگسن در وسط راه از اين دوگانگي صرف. هست

» من آگاه اجتماعي«و » من آگاه فردي«ار شوم سخن از تا از همين ابتدا ناچ
تر توضيح دادم كه  زيرا پيش. بينم جائي نمي» آگاه«در اين جا براي لفظ . بگويم
موضوع سخن دو . ي بحث در ما قبل آگاهي و پيش از مرحله تعقل، است زمينه

و دهند و در پشت عقل ايستاده  است كه به عقل مأموريت مي» من امر كننده«
  . نمايند او را براي كار گسيل مي

است كه » من ناخودآگاه اجتماعي«و » من ناخودآگاه فردي«دو سرچشمه 
بلي درست است مساله به همين . است» فطرت«و نام دومي » غريزه«نام اولي 

آساني است و اشتباه از ماست كه هميشه غريزه و فطرت را به معني مترادف 
  . ايم ا يك چيز واحد، دانستهايم و هر دو ر به كار برده

حيوان فاقد روح فطرت و تنها داراي روح غريزه است، جريان دروني حيوان 
در خط مستقيم براي نيل به نيازهاي جسمي است كه يك خواسته و هدف 

  . است) غير مركب(بسيط 

ـ و به هم تنيده ـ براي نيل ) دو خط به هم آويخته«جريان دروني انسان در 
خواسته و هدفي كه مركب است نه .  است،ته و هدف به هم آويختهبه دو خواس

اين به هم آويختگي و بر هم تنيدگي، هم در خود دو خط و هم در هدف، . بسيط
اما ممكن است گاهي روح فطرت، تعيين كننده . هميشگي و تفكيك ناپذير است

  . باشد و گاهي ممكن است غريزه تعيين كننده باشد

كه برگسن به » كشاكش دروني«خدمت هر دو است، آن عقل در اختيار و 
كشاكش . شود آن توجه دارد از همين دوگانگي و وجود دو روح ناشي مي
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هاي ديگر،  پس از آن نوبت به كشاكش. آغازين، بر سر تملك عقل، است
  . رسد مي

در ) اعم از خواسته معقول و غير معقول(هاي حيوان  همه نيازها و خواسته
زيرا انسان نيز همان غريزه را دارد، و از اين جهت انسان نيز . ستانسان نيز ه

  . كامالً يك حيوان است

زيبايي خواهي، : ها و نيازهاي روح فطرت، عبارتند از اقتضاها و خواسته
پذيري، خود ) تكليف(خانواده خواهي، جامعه خواهي، اخالق خواهي، مسئوليت 

 پشيماني، لباس خواهي، خنده ،)خويشتن خويش را سرزنش كردن(گري  نكوهش
  . و گريه

ها نيست بلكه  ها اصول اقتضاهائي هستند كه نه تنها غريزه خواهان آن اين
ها بر عليه اقتضاهاي غريزي هستند، به قول اميل دوركيم همه چيز  همه آن

كه باز كشاكش مورد نظر برگسن در ذهن . جامعه بر عليه غرايز فردي ما است
  . بهره يا آسوده است كشي كه حيوان از آن بيگردد، كشا مجسم مي

سه مورد اخير، يعني گريه، خنده و لباس خواهي، بس مهم هستند حيوان نه 
جا  تا آن(متأسفانه متون علوم انساني . گريه دارد و نه خنده و نه لباس خواه است

اند و كسي به  خنده و گريه را مطرح نكرده) ها دسترسي داشتم كه من به آن
  . هاي اين دو با درون انسان، نرفته است ل چگونگي ريشهدنبا

در مورد لباس گرايي نيز عقيده دارند كه چيزي بنام : لباس و زيبايي
اي كامالً مصنوعي است كه فقط اراده آگاه بشر آن را پديد آورده  پديده» لباس«

ه با يك اي ك به ياد مباحثه. ي انگيزاننده آن، در درون انسان وجود ندارد و ريشه
  : در ضمن بحث گفتم: استاد دانشگاه سوئيسي در ژنو داشتم

  . ايد گرايي افراط كردهلخت انصافاً در 

  . انديشيد م ديني ميسـ بلي به نظر شما چون هنوز مطابق فيكسي
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دانم، در ثاني كامالً به اصل تطور باور  م را، ديني نميسـ نخير، اوالً من فيكسي
  . زنم الق آن ميدارم با يك قيد كه به اط

جا نيز در  در اين(توضيح خواست و شرح دادم » قيد«ي  پس از آن كه درباره
  : گفت) صدد آن هستم

انديشيد و موضوع محرم و نامحرم  پس شما بر اساس اخالق ديني مي
  . برايتان اصل است

مان علمي است و مهم اين است  ـ درست است من پيرو دين هستم اما بحث
  . ، در دين نيز كامالً علمي مطرح شده استكه مساله لباس

  ـ چه طور؟

گويد آدم و حوا چون خودشان را لخت  مي) تورات يا قرآن(جا كه دين  ـ آن
هاي بزرگ جنگل پوششي براي پس و پيش  ديدند در صدد آمدند كه از برگ

جا غير از خودشان كسي بود؟ نامحرمي حضور  آيا در آن. خود درست كنند
  داشت؟

  . جا حضور نداشته است فرض بر اين است كه كس ديگري در آنـ نه 

ـ بنابراين، از ديدگاه دين موضوع پوشش خواهي انسان در اصل به مساله 
محرم و نامحرم، ربطي ندارد، از ديدگاه دين حس لباس خواهي يك حس دروني 

  . دهد در صدد پوشش باشد است كه به خويشتن خويش فرمان مي

هاي  لباس از پديده. ين گونه هم باشد، دليل علمي نداردـ اگر نظر دين بد
  . دوران آگاهي و پيشرفت نسل بشر است

  رود؟ ـ مثالً تاريخ پيدايش پوشش، به نظر شما تا كجا مي

  . اند باس نداشتهلـ غار نشينان 
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ي غار نشينان يك موضوع كلي است لطفاً يك تاريخ تقريبي براي  ـ مساله
   .پيدايش پوشش، بگوئيد

دست باال بيست هزار سال پيش . ـ حدود ده هزار سال، مقداري بيش يا كم
  . لباس نبوده است

را برايتان توضيح دادم مدعي شدم كه پيش از حدود » قيد«ـ وقتي كه آن 
 ههاي مفقود چهل هزار سال، انساني وجود نداشته، سخن از ديرين شناسي و حلقه

بنابراين هر . شود ه انسان ناميده ميبحث ما در نوع حاضر بشر است ك. هم رفت
يابيم حتي بوميان  يابيم با پوشش عقب و جلو، مي كجا كه انسان كنوني را مي

 و از پوست يندز هاي اوليه مي مااليائي كه امروز هم در همان شرايط كالن
  . كنند درخت بامبا پوشش درست مي

ل سخنان به هيچ ـ براي ادعاي اين چنين آن هم با ادعاي علميت، اين قبي
  . وجه كافي نيست

  ـ اگر از همين شهرتان دليل علمي بياورم باز كافي نخواهد بود؟

  . شنوم ـ بله بگوييد مي

تان را با من گذرانديد، متشكرم، البته شما  ـ اوالً از اينكه اين همه وقت
  . كنجكاو شديد با يك فرد شرقي صحبت كنيد، ولي من بحث را كش دادم

  . بينيد عالقه هم دارم نيستم ميـ نه، خسته 

شان يك مايو  ـ در اين شهر شما مردان و زنان لخت، زيادند اما همه
  گذارند؟ ها را نيز كنار نمي بند نيز دارند چرا اين اند، زنان پستان پوشيده

  . ـ قانون منع كرده، براي جلوگيري از تحريكات محتمل، از حمله و امثال آن
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ي هر قانون، موارد  كنم، درباره نشمند صحبت ميـ خوشوقتم كه با يك دا
دهد، در جامعه ما بيشتر و در سوئيس شما كمتر، اما در  قانون شكني نيز رخ مي

  . شود بند در اين جامعه شما هيچ مورد قانون شكني ديده نمي مورد مايو و پستان

ل شود كه فردي اين قانون را شكسته است، افراد فاقد تعاد ـ گاهي ديده مي
  . شوند رواني همه جا كم و بيش يافت مي

و هر . ي افراد غير بيمار است ي بيماران نيست درباره ـ اما بحث ما درباره
من . هائي براي آن باشد قانون شكني دليل بيماري نيست ممكن است انگيزه

خواهم ادعا كنم و عقيده دارم اگر  كاري با انديشه قانون گذاران شما ندارم، مي
. كردند نظر نمي ون را نيز نداشتيد، باز اين مردان و زنان از مايو صرفاين قان

شوند، گوينده تلويزيون  همانطور كه در سوئد مردم به ترك آن تشويق هم مي
خواهد خبر از گرماي هوا بدهد، بطور كامالً لخت در صحنه ظاهر  وقتي كه مي

، هميشه مايو و شان ترين فصل باز افراد لخت گراي سوئدي در گرم. شود مي
  . بند را دارند پستان

  . سخن اصلي خودت را بگو: با خنده گفت

انسان در اثر آن نداي دروني، از لخت بودن پيش و پس خود، بيزار : گفتم
و اين اولين . يابد زيرا انسان در آن صورت خود را زشت و نازيبا، مي. است

فكر . ح دوم استي حس زيبا خواهي انسان است كه خيزشگاه آن رو خواسته
تان را به  تان را لغو كنيد و همه امكانات تبليغي و عملي كنم اگر شما آن قانون مي

كار بگيريد لختي مطلق را ترويج كنيد، در پيش مقاومت اين مايو، شكست 
به طوري كه شما اروپائيان زمان مديدي اين كار را كرديد و تا . خواهيد خورد

تان بيش از  به نظرم آن قانون. آن مرز باز مانديدمرز مايو موفق شديد، ولي در 
مقصود دين از داستان پوشش جويي آدم و حوا، ابالغ . يك تعارف، چيزي نيست

  . اين اصل در انسان شناسي است

  ...و، جزيره مونتاكارلو، قبيلهلمونتا كار: دوست همراه من گفت
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:  من گفت اشاره به باكه استاد سوئيسي سخن او را بريد خطاب به او
  . كاري با بيماران ندارد: تواند بگويد مي

  :كليد گم شده

ام،  كه در اين نوشتار مكرر از آن ياد كرده» انسان شناسي«كليد گم شده در 
اگر به انسان بدين گونه نگريسته شود، . انسان است» دو كانونگي«همين 

ساب فطرت اشتراكاتي كه با حيوان دارد به حساب غريزه، و تمايزات آن به ح
گذاشته شود، تعريف موضوع هر علم از علوم انساني و نيز تعريف هر كدام از 

مراد اين نيست كه در اين : كنم و از نو تكرار مي. شود خود آن علوم، روشن مي
صورت همه مسائل و اختالف نظرها كامالً حل خواهد شد و مثالً وضعيت به 

ت كه در كوتاه مدت بخشي از مراد اين اس. وضعيت علوم رياضي خواهد رسيد
گردد و   مسائل حل ميشود و در دراز مدت بيشترِ مجهوالت اصلي، مكشوف مي

و نيز ناچار . ماند بردن به زير چادر كاهنان سرخپوست، نميپناه هيچ نيازي به 
  . م را دور بيندازيملشويم مطابق بينش يونسكو، فرهنگ عاميانه را بگيريم و ع نمي

اي دارد كه انسان را تكامل يافته از  زمهالدوگانگي درون، چه ماما رابطه اين 
ي بزرگ  را از شجرهانسان توانيم بدون اين كه درخت  حيوان، ندانيم؟ مي

حيوانات جدا كنيم، با قبول يك موتاسيون و جهش، او را دريافتگر روح دوم بنام 
 داريم كه آيا ننگ. فطرت، و داراي دو سر چشمه و دو كانون دروني، بدانيم

اجداد ديرين ما حيوان باشند؟ شايد كساني بودند و هستند كه از چنين انتخابي 
ي احساس ننگ، مخالفت ورزند و در يك مساله بزرگ علمي سخن غير  با انگيزه

يك واقعيت » گياه«اما استثنائي بودن، و ويژگي تطور انسان از . علمي بگويند
شد كه براي تك  ناسي، سعي ميي توصيفگري زيست ش در دوره. علمي است

گيري شود، اتفاقاً زيست شناسي  انسان، از زيست شناسي بهرهبودن كانونه 
ها در  به برخي از آن(دهد  گي انسان داد و مينمدارك محكمي براي دو كانو
ها، مصداق  نظر كردن از آن به حدي كه صرف) خالل مطالب گذشته اشاره شد

ه به اين مدارك و با تمسك به يك موتاسيون و با تكي. شود كار غير علمي مي



 معماي زيباخواهي انسان و كليد آن

 

241

يك ) كه البته باز نوعي آفرينش تطوري است(ي انسان  جهش، آفرينش ويژه
ي احساس ننگ در بين نيست بلكه به خاطر  پس قضيه. شود واقعيت علمي مي

  . اين است كه روي واقعيات علمي پاي نگذاريم

همان : (گويد بيند ـ مي  ميبا اين كه دو سرچشمه را در واقع يكيـ  نبرگس
شويم كه كوشش جهش ناگهاني موجد  ايم، ياد آور مي طور كه قبالً نيز گفته

انسان، ممكن است نه فقط در يك نقطه از فضا و زمان، بلكه در بيش از يك 
در نتيجه، اين . نقطه به عمل آمده و با موفقيتي غير كامل رو به رو شده باشد

ها  توان آن انجاميده است كه در صورت تمايل مي» هائي آدم«كوشش به ايجاد 
لكن بايد متوجه بود كه اينان لزوماً اسالف و . خواند» آدمي«را همچنان به نام 

  1.»باشند اجداد ما نمي

براي نظريه پيشنهادي من ـ كه به گمان خودم يك اصل كامالً مستدل است 
 كوشش در آمده و جهش چندين بار به؛ ـ نيز همين گفته برگسن، كافي است

توانيم  در هر بار نوعي از حيوان را تا جائي متحول كرده كه در صورت تمايل مي
 در كنيا و كنگو دكتر ليكيمانند نوعي كه . ناميم بناميم و مي» بشر«ها را  آن

صوت، تا حدودي كلماتي را ترجيع توانسته با  آثارش را كشف كرد و ظاهراً مي
و در آخرين جهش، موجودي بنام انسان . رسيدهدرست كند، ليكن به جائي ن

و هيچ نيازي نيست كه در صدد اثبات . كنوني، به بار آمده موجود دو كانونه
 علمي در اين ري غي بنابراين انگيزه. ي نسلي انسان با حيوان، باشيم عدم رابطه

شود، به خاطر  و اگر سخني از تطور انسان از گياه، گفته مي. بين وجود ندارد
  . اقعيت علمي استو

نكته مهم و عالي در اين سخن برگسن اين است كه با ره آوردهاي ديرين 
انسان كنوني را اخالف بشرهاي پيشين ؛ شناسي و آثار شناسي، هم آهنگ است

شود  و روشن مي. داند  نمي...بشر جاوه، بشر ساپينس، بشر دكتر ليكي، و: از قبيل

                                                 
  . ترجمه حبيبي303خالق و دين، ص هانري برگسن، دو سرچشمه ا.  �
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تصور . اند تا گم شده باشند ن بين نبودههائي در اي كه اساساً حلقه يا حلقه
  . گران بوده است هاي مفقوده، ناشي از شتابزدگي توصيف انگيز حلقه خيال

  :پاجوش

انسان (، انسان شناسي مورد نظر را در دو بخش »تبيين جهان و انسان«در 
محور بخش اول اين . ام به طور فشرده توضيح داده) 2، و انسان شناسي 1شناسي 
اي  اي از درخت تكاملي حيوانات، نيست، جوانه  نوع انسان كنوني، شاخه:است كه

پاجوش است كه در كنار آن شجره، روئيده و در مدت زمان درازي با 
بخش دوم به محور دو در و . هاي متعدد، تكامل يافته است ها و جهش موتاسيون

  . كانونگي، و دو روحي بودن انسان، بحث شده است

محتواي آن كتاب را از نو در اين جا بياورم با نيستم  روشن است كه مايل
تنها تعريف غريزه و . را بياورم» لباس«اين كه دوست داشتم دستكم مبحث 

كنم تا سپس به منابع اصلي اين نظريه پيشنهادي،  فطرت را در اين جا تكرار مي
  :اشاره كنم

) فرد(د هاي ناخودآگاه را براي حفظ خو نيروئي است كه انگيزه: غريزه
  . كند ايجاد مي

  : هائي از غريزه ويژگي

مثالً غريزه غذا به محض سير شدن از كار . ـ غريزه كاربرد محدودي دارد1
  . ي جنسي و همين طور غريزه. ماند باز مي

شود، رفتار مادر با او همان رفتاري است كه با  ي آهو بزرگ مي وقتي كه برّه
  . ديگر آهوان دارد، بدون هيچ فرقي

ي غذا براي آينده  يست و لذا حيوان در صدد ذخيره ننگر ـ غريزه آينده2
مساله مورچه و (و همچنين ديگر غرايز . ندارد» اقتصاد«آيد و چيزي بنام  نمي

  ). زنبور نيز بحث شد
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خواهد و ديگر كاري  ي غذا فقط غذا مي كند، غريزه ـ غريزه، كور عمل مي3
ي تحريم  همچنين غريزه، شبكه... ندارد كه اين غذا چيست؟ از كجاست و

  . جنسي ندارد

  . ، ندارد»زيبايي«ـ غريزه كميت گرا است و كاري با كيفيت يعني 4

  . عاجز است» گريه«و » خنده«، »پشيماني«ـ غريزه از ايجاد چيزي بنام 5

هاي ناخودآگاه را براي حفظ ديگران  نيروئي است كه انگيزه: فطرت
  . كند ايجاد مي) ...نواده، جامعه واشياء، افراد، خا: زيباها(

  : هايي از فطرت ويژگي

شود،  محدود دارد، انسان هرگز از زيبايي سير نميناـ فطرت كاربرد 1
  ...طور از كار نيك، از دگر دوستي و همين

حتي در صدد تأمين نيازهاي غريزي براي آينده . گر استن ـ فطرت آينده2
  . و اين نكته بس مهم است. نيز هست

و . بشدت گزينشگر، است. كند ـ فطرت بطور چشم بسته و كور، عمل نمي3
شبكه تحريم جنسي را به وجود آورده است، جامعه و تاريخ را ساخته و اخالق را 

  . به بار آورده است

كند، انگيزشي  ي غريزه اشتباه مي ـ فطرت در مواقعي كه انسان تحت سلطه4
  . دارد» پشيماني«بنام 

  . است» گريه«و » خنده«چيزي بنام ـ فطرت منشاء 5

اساساً جهان .  است و گرايش شديد به كيفيت دارداگر ـ فطرت كيفيت6
و از يك . »زيبايي«ي  شود با جهاني بدون مقوله منهاي فطرت، مساوي مي

ها را ندارد، همگي به  ها كه انسان دارد و حيوان آن ديدگاه، همه آن فعاليت
  . خاطر زيبايي است
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هاي ناخودآگاه  اين انگيزه. آمده است» ناآگاه«در تعريف هر دو، لفظ : ناآگاه
و به طور نادر نيز همچنان در . برسند» خودآگاه«به مرحله ) و بايد(توانند  مي

يعني ممكن است يك فرد انسان كه هم غريزه . كنند قالب ناخودآگاه فعاليت مي
از عقل است، غير ه و همان طور كه غريز. دارد و هم فطرت، فاقد عقل باشد

پيشتر به شرح رفت كه اين دو آمر هستند و عقل . فطرت نيز غير از عقل است
  . مأمور

آمده، زيبا خواهي و دگرگرايي » ديگران«در تعريف فطرت، لفظ : ديگران
. ي چيزي بنام خانواده و جامعه است جان مايه) دگرگرايي از نوع انساني آن(

و مختلف زيست اجتماعي بشر، شاخ و برگ آن هاي متعدد  ديگر نهادها و بخش
  . ي آن دو دو، هستند در عين حال تشكيل دهنده

واژه حفظ در تعريف غريزه و فطرت، بيش از آن كه يك معناي لطيف : حفظ
معنوي را تداعي كند، داراي معناي مكانيكي، مادي است و با جريان اين بحث 

» ائيغهدف «ر تعريف بايد شامل تناسب الزم را ندارد و اما نظر به اين كه ه
است و » حفظ«و فرايند نهايي غريزه و فطرت، (آن چيز مورد تعريف، نيز باشد 

حضورش در ) هاي ناآگاه در جهت حفظ جريان دارند همه نيروها و انگيزش
و اين لطف خواننده است كه به آن، معني خشك و خشن . تعريف ضرورت دارد

  . پليسي و نظامي، ندهدحفاظت مكانيكي، مادي محض، يا 

  :منبع اصلي اين نظريه

متأسفانه آن را با لفظ غريزه به يك معني و . ها هست لفظ فطرت بر سر زبان
» تر ي تكامل يافته غريزه«دست باال آن را به معني . برند مترادف، به كار مي

نه دو چيز در عرض همديگر و در تعامل با . شوند دانند كه يك چيز واحد مي مي
  .مديگر و نيز تضاد نسبي با هم، كه دو سر چشمه با حفظ دوئيت باشنده

ي  م و هم طرفداران تطور دو واژهسشگفت اين كه هم طرفداران فيكسي
بنابراين در نظر هر دو طرف، . دانند غريزه و فطرت را دو لفظ مترادف، مي
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ه شود، ماهيت انسان يك ماهيت بسيط و ساد انسان داراي فقط يك روح مي
ترين ماهيت  ترين موجود، و ماهيتش مركّب در حالي كه انسان پيچيده. گردد مي

  . است

شود، مترادف  به دليل پيچيدگي ماهيت انسان، علوم انساني، علوم پيچيده مي
دانستن دو كلمه غريزه و فطرت، اين مشكل را به مراتب مضاعف كرده اين 

 آورده و علم را دچار مشكالت همه آشفتگي و تزلزل در علوم انساني را به بار
داريم كه ماهيت اجماع از طرفي همگي . اساسي كرده است كه شرحش گذشت

كنيم  اما توجه نمي. انسان يك ماهيت بسيط نيست، ساده نيست، پيچيده است
و هر تركيب تعدد . ي بسيط نبودن و ساده نبودن، مركّب بودن است كه الزمه

يك موجود تك بعدي و تك روحي، اين . ستتركيب دهندگان را، الزم گرفته ا
ها، خود  ها، پشيماني ها، تعارض درونش عرصه كشاكشكه شود،  همه پيچيده نمي
اي مانند خانواده، جامعه و  هاي در هم پيچيده برونش پديده... ها، و نكوهش كردن

ها هر كدام دريائي از تعارضات، تضادها،  د اينوكه خ... (تاريخ، اخالق، قانون و
  .باشد) ها، دارند ها، همخواني و ناهمخواني تعامل

ها،  ها، و نامفهوم ها، دشوارها، مفهوم ها، سهل ها، مقوله ها، مساله همه موضوع
دهند كه  ها، در علوم انساني با صد بيان به ما نشان مي ها و حل نشده حل شده

اين است كليد حل معماي بزرگ علوم . »انسان يك روح ديگر هم دارد«
  .نسانيا

ذكر . ام منبع ديگر گرفتهاز اما اصل اين نظريه از خود من نيست، آن را 
زيرا موضوع ما يك بحث تاريخي يا . منبع در چنين بحثي هيچ ضرورت ندارد

گوئيم كه موظف به ذكر  نه از يك حادثه تاريخي سخن مي. نيست» تعبدي«
يل يا دادستان مأخذ آن باشيم، و نه يك محاكمه دادگاهي مطرح است كه وك

در بحث علمي ادلّه . ي قانوني مورد نظر خود، باشد موظف به ارائه منبع ماده
شان بحث شد، مطالعه و بررسي تمايزات  ي علمي كافي، الزم است كه درباره

هاي سترگ و در هم  انسان از حيوان در زيست شناسي، و نيز مطالعه پديده
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لزوماً و ... واده، جامعه و تاريخ، اخالق وپيچيده هنگفت، از قبيل، زيبا خواهي، خان
  :دهند كنند، و نشان مي را ايجاب مي» روح ديگر«الزاماً وجود اين 

  .حيوان دانستن انسان، سخت كودكانه است: اوالً

  .لوحانه است بشدت ساده»  پيچيدهتك بعدي دانستن انسانِ«: ثانياً

بينش غير عالمانه » نبسيط بودن و مركب نبودن ماهيت دروني انسا«: ثالثاً
  .است

 نظريه مذكور داليل خودش را دارد و نيازمند ذكر منبع و مأخذ ،بنابراين
چون اصل و اساس مطلب از خودم نيست و حتي همه ادله باال را : اما. باشد نمي

امام : نام ببرمآن صاحب از ام، پس الزم است  نيز به وسيله همين اصل، در يافته
  : هر پيامبري پنج روح دارد): ع (صادق، جعفر بن محمد

  .]روح نباتي[. كند ـ روح حيات كه به وسيله آن تكان خورده و نمو مي1

روح و توان [كند  خيزد و فعاليت مي اي كه به وسيله آن بر مي ـ روح قوه2
  .]حركت انتقالي

آشامد و با زنان مقاربت  خورد، مي ـ روح شهوت كه به وسيله آن مي3
  .]غريزهروح [كند  مي

روح [گردد  ـ روح ايمان كه به وسيله آن خدا شناس و عدالت خواه مي4
  .]فطرت

با رحلت پيامبر، روح . شود ل نبوت ميم كه به وسيله آن، حا ـ روح القدس5
  1.شود القدس به امام منتقل مي

، گياه يك روح دارد، )ع(بنابراين بينش، مطابق انسان شناسي امام صادق 
  . و مورد پنجم از بحث ما خارج است. رد و انسان چهار روححيوان سه روح دا

                                                 
  .هاي ديگر نيز در كافي و غير كافي، هستند  ـ حديث3 ، حديثئمةاالارواح ، باب ذكر الحجة بكافي، كتا.  �
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همان طور كه گياه فاقد روح انتقالي و روح غريزي است، حيوان نيز فاقد 
  . روح فطرت است

در اين حديث يك مساله بزرگ علمي ديگر نيز هست، جانداراني هستند كه 
هستند،  )غريزه(روح شهوت  فاقد تنها روح نباتي و روح حركت انتقالي دارند و

كمر ها كه مؤنث و مذكر ندارند، تكثيرشان از راه تقسيم وجودشان است،  باكتري
گردد، ظاهراً  شود و به تدريج به دو باكتري تبديل مي باكتري باريك مي

در حديثي سخن از جانداراني ) ع(علي . شان بدون شهوت غذائي، است ي تغذيه
ها را  اند و آن ه و مذكر و مؤنث نداشتهگويد كه در اوايل پيدايش حيات، بود مي
برخورد ) ها مانند بسياري از حديث( متأسفانه با اين حديث 1.نامد مي» نسناس«

  . علمي نشده است

  : باشد بنابراين، مراتب حيات به شرح زير مي

  ). روح نباتي. (ـ گياه داراي يك روح است1

  ).  انتقاليروح نباتي و روح حركت(ـ باكتري داراي دو روح است 2

  ). روح نباتي، روح انتقال، روح غريزه. (ـ حيوان داراي سه روح است3

روح نباتي، روح انتقال، روح غريزه، روح . (ـ انسان داراي چهار روح است4
  ). فطرت

علم از پاسخ به اين پرسش، شانه : گويند روح چيست؟ حيات چيست؟ مي
حقيقت اين است كه اين مساله از اما . كند زيرا در اين مورد عاجز است خالي مي

موضوع علم خارج است چنان كه از موضوع عقل و تعقل نيز خارج است كار 
يعني ابتدا . هاي جهان و قوانين هستي، است عقل و علم بررسي و شناسائي فرمول

. ها به كار بپردازد بايد جهاني باشد و قوانيني باشد، سپس عقل و علم روي آن

                                                 
  .322 ص 54بحار، ج .  �
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ي  حيطهشود، مساله ذاتاً از  مربوط ميهستي ل و اساس وقتي كه پرسش به اص
  . كاري عقل خارج، است

  ي جهان را از چه چيز آفريد؟ خداوند، آن پديده اوليه: شود مثالً پرسيده مي

حتي (آن وقت كه غير از خدا چيزي نبود : كمي در اين پرسش دقت كنيم
انون علت و معلول نيز، ها و قوانين هستي نيز نبودند و ق فرمول) هم نبود» وقت«

ي  آن پديده. فاي موضوع استنتدر واقع اين پرسش، سالبه با. وجود نداشت
اوليه، پديد شدن خود عقل نيز بود، پديد شدن خود قانون علت و معلول نيز 

علت قانون علت و معلول، چيست؟ كار : معني اين پرسش اين است كه. بود
علت قانون علت و « نه بررسي .هاست ها و معلول عقل و علم بررسي علت

  . »معلول

خدا خواست باشد، «ي اوليه نقل شد كه  ي آن پديده تر از انجيل درباره پيش
ايجاد » كن فيكون«و خود عقل نيز با » كن فيكون«م كه يو از قرآن نيز ديد »شد

پيدايش حيات . شود نمي» كن فيكون«شده و كار عقل و علم شامل مرحله 
نيز از اين قبيل است و از ) هاي چهارگانه انه ـ روحهاي چهار گ حيات(

  . خارج استعلم كاري عقل و  حيطه

» خدا« ديگر كنار گذاشته شده، باز آن كه 18آن غرور نا به جاي قرن 
شود در معبد علم و دانش در جايگاه دست نايافتني خود، قرار گرفته  ناميده مي

 و خداي خود را بشناسد، گر چه عقل و علم اين قدر رشد كرده كه خود را. است
امروز اگر كسي بخواهد پيدايش حيات . در موارد زيادي به جائي نرسيده است

: كردند، تعريف كند و بگويد را مانند آن چه ماركس و امثالش تعريف مي
يك محصل دبيرستاني از او . »حيات اثري از انباشت نيروي متكامل ماده است«

   با كدام فرمول؟؟؟چگونه و چه طور و: پرسد مي

كنيم و عدم شناخت ماهيت و  حيات را در عينيت هستي، مشاهده مي
هاي  همين طور تعدد حيات. كار آن باشدنتواند دليل ا چگونگي پيدايش آن، نمي
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ي هر كدام، و ويژگي خود هر  كنيم، كار ويژه چارگانه مذكور را نيز مشاهده مي
ها با ديگري فرق  اليت و آثار هر كدام از آنبينيم، كه فع ها را دقيقاً مي يك از آن

هر جا كه روح فطرت .  وظيفه معيني، دارد وي مشخص اساسي دارد، حوزه
  . جامعه خواهي نيز نيستگرايي و نيست زيبا خواهي، خانواده خواهي، تكليف 

گر چه در علوم (ي فرا گير در فرهنگ قرآن و حديث هست  يك قاعده
استفاده » فطرت«ي  هر جا از واژه، )اند  داشته همستثناها ا انساني هميشه قاعده

ها موجي از تفكيك غريزه  ي آن و در همه. شده، ناظر به تمايزات انسان است
تواند اين قاعده و  يك محقق به راحتي و به خوبي مي. از فطرت، در نظر هست

تنها كمي حساس بودن . گيري را در ادبيات قرآن و حديث، مشاهده كند جهت
  . كافي است

در اين فرهنگ، آدم پيش از آن كه روح چهارم در او دميده شود، داراي سه 
كه . روح متقدم، بوده است كه اين روح چهارم را با آن تشريفات به او دميدند

. كند »نامگذاري« و در اثر آن آدم توانست هواالترين موتاسيون و جهش رخ داد
» زيبا شناس«و » تمدن ساز«باشد، » زبان«يعني داراي . به هر شيئي نامي بگذارد

  . باشد

حيوان نيز تنها روح . در اين فرهنگ، فرشته و ملك تنها روح فطرت، دارد
و در كشاكش اين دو روح يا برتر از فرشته . انسان هر دو را دارد. غريزه، دارد

نفس « قرآن و حديث گاهي از روح غريزه، با 1.تر از حيوان گردد و يا پست مي
امه« و از روح فطرت، با .ها  وادار كننده به زشتيمنِ = 2»اره بسوءام3»نفس لو = 

  . كنند ها بي زار است، تعبير مي ها و زشتي كه از نازيباييخود،  نكوهشگر منِ

                                                 
  .44سوره فرقان آيه . »كاالنعام بل هم اضلّ«.  �
  .53سوره يوسف، آيه .  2
  .2سوره قيامت، آيه .  3
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در اين فرهنگ، فراتر از امور تشريعي و تقنيني است » سوء«كاربرد لفظ 
باشد و خواه الل و حرام حي  شود خواه در حوزه شامل هر زشت و زشتي، مي

دقيقاً تعارض ميان . ها و زيباها، است خارج از آن، و در مقام تفكيك ميان زشت
عالوه بر اصل دوگانگي ماهيت » لوام«ي  كند به ويژه واژه دو نفس را فراز مي

تعبير با دو لفظ سوء و . كند در درون انسان تاكيد مي» پشيماني«انسان، به اصل 
هائي كه  دهد، اصل در درون انسان، اهميت بسزائي مي» كشاكش«لوام، به اصل 

  . ها داشتيم پيشتر به محورشان، سخن

  :ارجاع

ام پيداست كه من نيز در  از روال و روندي كه در اين نوشتار پيش گرفته
هاي انسان  ها و زيبا خواهي ي زيبايي ويل دورانت همه. هستم» ارجاع«صدد يك 

هاي  ها و زيبا خواهي ي زيبايي و صوفيان همه. دهد اع ميي جنسي ارج به غريزهرا 
ي تمايزات انسان  من همه. كه گذشت. دهند به زيبايي خدا ارجاع ميانسان را 

را به زيبا خواهي انسان ) هاي فطري ناميده شدند كه خواسته(هايش  در خواسته
گرايي و دگر دوستي، خانواده خواهي، تكليف : خواهم بگويم مي. دهم ارجاع مي

 خواهي و قانون مجامعه خواهي و تمدن سازي، نظدين خواهي، مسؤليت پذيري، 
 به زيبا خواهي او انسان،... و... گرايي، دلسوزي و مهرباني، تاريخ سازي و

روح فطرت يعني «و در يك كالم . گردد كه منشأش روح فطرت است برمي
» منكر«و نام نازيبايي است » معروف«در قرآن » زيبايي«نام . »روح زيبا خواه

معروف يعني آن چه روح فطري انسان با آن انس دارد و آن را . است
  . منكر يعني آن چه روح فطري انسان از آن بيزار است. خواهد مي

  :زيبايي و تعادل

عدل «هاي چهارگانه ديديم،  ي روح كه در باال درباره) ع(در بيان امام صادق
ي  همه: آيا بايد گفت. عالم شده استويژگي اصلي روح فطرت، ا» خواهي
گردد،  او برمي» تعادل خواهي«هاي فطرت به زيبايي و زيبايي نيز به  خواسته
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آيا انسان چون ي شئون و رفتارهاي فردي و اجتماعي ـ ؟  تعادل و عدل در همه
چون انسان زيبا خواه است و لذا ؟ يا تعادل خواه است و لذا زيبا خواه است

زيبايي مولود تعادل است يا تعادل مولود : ـ ؟ در بيان ديگرت تعادل خواه اس
  ؟ـ ؟زيبايي است

شود كه  ميان غريزه و فطرت، روشن مي» كشاكش«با عطف توجه به اصل 
ي  همهدر خواسته اصلي فطرت، تعادل است و نيز همان طور كه ديديم 

ناصر اصلي ، هماهنگي، تقارن، از علهاي مختلف كه از زيبايي شده، تعاد تعريف
پس اصالت با تعادل خواهي است و همگان . پديد آورندگان زيبايي هستند

  . گويند را مي) ع(جعفر بن محمدامام دانسته و ندانسته سخن 

  :سه شگفت در يك نظريه

مال . »حيات اثري از انباشت نيروي متكامل ماده است«: گويد ماركس مي
ـ » آيد ي، از جسم پديد ميروح به وسيله حركت جوهر«: گويد صدرا نيز مي

است ـ ، هر متفكر و انديشمند از وحدت  البقاء نية الحدوت و روحانيةجسماروح 
ي تباين در  ماند كه اين دو با همه ريه در شگفت ميظبل عين هم بودن اين دو ن

 و شگفت .رسند ي واحد مي شان، به يك نتيجه هستي شناسي در مباني انديشه
و هم مال صدرا اين ادعا را به عنوان يك اصل علمي، دوم اين كه هم ماركس 

كه باز پرسش آن محصل (كنند بدون هر گونه توضيح و تبيين علمي  مطرح مي
امور شان را در  ي انسان شناسي و فلسفه و همه) ماند پاسخ مي دبيرستاني بي

 و شگفت سوم اين كه .كنند انساني و اجتماعي بر اين اصل ادعائي، مبتني مي
ي متفكران دانشمند نظريه ماركس را مردود دانسته آن را يك كار غير  همه

در اثر (در حالي كه همان نظريه از قول مال صدرا . دانند علمي و كلّي گوئي، مي
در نظر برخي از ايرانيان، اصل علمي معتبر، شناخته ) تشويقات هانري كربن

  .شود مي
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در اين . رسد  به يونان قديم ميي بحث باال ي اصالت ماده، و نيز ريشه مساله
شان چه قدر از قديميان يونان  دانيم ماركس و مال صدرا در اين سخن بين ما نمي

 پذيري ماركس از مالتأثير و چون . اند و چه قدر از افكار بعدي تأثير پذيرفته
شان، يك امر  صدرا و پي روانش، خيلي بعيد است، عين هم بودن اين نظريه

  .باشد رخداد عجيبي مياتفاقي نادر و 
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  13بخش 

  تعريف ـ چيستي زيبايي

ء در شيئيت خود، از كمال  برخورداري يك شيي: ي عبارت است ازيزيبا
   فطرت يتعادل، با معيارها

هيچ . زند ، معيارهاي غريزي را كنار مي»معيارهاي فطرت«آخرين قيد، يعني 
 فشار شديد غذائي به خاطر گرسنگي شديد و هيچ جنس مخالفي به خاطر

فطرت از : توضيح اين نكته، بس مهم و بس دقيق است. شود شهوت، زيبا نمي
وقتي كه . كند خوردن غذاي نازيبا و استفاده از جنس مخالف نازيبا، منع مي

ميان غريزه و فطرت » كشاكش«شود، آن  گرسنگي يا ميل جنسي شديد مي
اين شرايط غريزه شود، يكي از آن دو بايد تسليم شود، چون در  شروع مي

  . دارد كه با او هم آوا گردد نيرومند است فطرت را به تسليم وا مي

شود، باز فطرت در جايگاه اول  اما به محض اين كه از آن شدت، كاسته مي
اگر شخص به . بيند ايستد باز آن غذا و آن جنس مخالف را نازيبا مي خود مي

يعني فطرت اندكي بيش از خاطر آن ضرورت غريزي، كمي افراط كرده باشد، 
ميزان . شود شروع مي» پشيماني«حد ضرورت تسليم غريزه شده باشد، آن 

خود «= ي » لوام«به ميزان پشيماني نيز . پشيماني بسته به ميزان افراط است
  . شود فعال مي» نكوهشگري

به معنائي كه در » حفظ ديگران«طبعاً و طبيعتاً بر » حفظ خود«در مثال باال، 
يابد با امضائي كه غريزه از فطرت  ريف غريزه و فطرت گذشت، تقدم ميتع
گيرد، خود خواهي و در صدد حفظ خود بودن را به نوعي، رنگ دگرخواهي،  مي
  . شود پس از رفع ضرورت، كاذب بودن آن محسوس مي. دهد مي

ها  ها هستند و طبيعت طبع بشر هميشه به ضرورت ها، ضرورت ضرورت
كه  چنان. ن چه موضوع بحث است انسان در حال نرمال، استآ. دهد تقدم مي

  . چه در محور بحث قرار دارد، انسان نرمال است و آن. بيماري، بيماري است
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انساني كه مادر زاد نابينا است درست مانند بينايان در صدد جنس 
جنس خواهي در اصل و . برد اي از زيبايي نمي مخالف است در حالي كه بهره

واقعاً خنثي كه هيچ (اما يك انسان خنثي . ، ربطي به زيبايي ندارداساس خود
زيبايي ) اي نيز از خواسته و انگيزش غريزي به جنس مخالف، ندارد ته مانده

  .ستايد كند و هم مي جنس مخالف را هم درك مي

  :تعادل

در شيئت «اوالً مقيد به قيد : مراد از تعادل، تعادل نسبي است از دو جهت
ي  تجربهبه ثانياً مقيد .  كه كمال هر چيز به نسبت نوع خود آن استاست» خود

مجنون صحرانشين «اند  كه گفته. ي ذهني او چيست شينهييافتگر، است كه پرد
يارو «، »آل است كرد ليلي زيباي ايده زيبايان شام و مداين را نديده بود خيال مي

طور كه در  اما همان. »كند عيالش استاد آشپزي جهان است غذا نديده گمان مي
ي چندين نوع نسبيت با زيبايي بررسي شد، با  ، رابطه»زيبايي و نسبيت«مبحث 

كمال . ها است ترين واقعيت اين همه زيبايي يك واقعيت است بل يكي از اساسي
  . نيز درست به مانند تعادل، هر دو قيد و نسبيت را دارد

در انسان نرمال و در  (اگر غذا، يا جنس مخالف و يا هر خواسته غريزي
همراه با تاييد فطرت يعني زيبا هم باشد، اين جاست كه انسان با ) شرايط نرمال

كه دو . ي تنها، يا با فطرت تنها خواهد نه با غريزه هر دو روح خود، آن را مي
» شخصيت واحد«روح تنيده بر همديگر، در يك تعامل متعادل به عنوان يك 

  . كنند عمل مي

  :جرم

نوع اول وقتي است كه غريزه بر فطرت مسلط شود : دو نوع منشأ داردجرم 
. كشي كند ها بهره هم خود فطرت و هم عقل را به تسخير خود در آورد و از آن

شان منطق  گويند كه منطق مي» زيرك و هوشمند«گاهي به اين گونه افراد 
 عمروعاص ماكياولي و رفتارشان رفتار عقالني از نظر پاراتو، است كه مثالً
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هوشمندي، زيركي و ) ع(اما از نظر امام صادق. شود ترين مرد عرب، مي داهي
آن » منكر«:  در مبحث پيش توضيح داده شد1.است» نكرائيعقل «عقل اينان 

وقتي كه فطرت . چيزي است كه از نظر فطرت سالم، نازيبا و مورد نفرت باشد
د فطرت و نيز عقل به منكر سركوب شده و كامالً به استخدام غريزه درآيد، خو

  .گردند تبديل مي

ي غريزه سركوب نشده، بلكه  نوع دوم وقتي است كه فطرت تنها به وسيله
تئالف زيباست و . عدالت زيباست و ستم زشت. عامل ديگر نيز در ميان است
زندانيان باتجربه بر اساس مشاهدات عيني خود . تجاوز به عنف زشت است

پشيماني در پي قتل پدر يا مادر است پس از آن در پي جانسوزترين : اند گفته
در مورد اخير برخي از اين .  زيباي جنس مخالف بعد از تجاوز، استدقتل فر

مردان (شان اندك است اينان كساني  قاتالن نسبت به برخي ديگر فشار پشيماني
ها به اين اند و تن دانسته شان اينان را نازيبا و زشت مي هستند كه قرباني) و زناني

  . اند ها به تئالف نرسيده دليل با اين

اما در واقع قضيه . شويم ظاهراً در اين جا اندكي به بينش فرويد نزديك مي
ي چنين فردي سركوب نشده آن چه سركوب شده  زيرا غريزه. برعكس است
. شود مگر پس از سركوب شدن فطرت هيچ جرمي واقع نمي. فطرت اوست

. اند قبيل نيز سركوب شده كه مرتكب تجاوز شدهفطرت مجرماني از اين 
شان در نظر مقتول، سركوفت ديگر است كه از تحرك آن در پس از  نازيبايي

زيرا زيبا خواهي فطرت پيش از . شود كاهد و پشيماني، شديد نمي حادثه نيز مي
هيچ كس خود را زشت : اند توجه دارد كه گفته» خود را زيبا يافتن«هر چيز، به 

  . داند مگر بيمار باشد نمي

                                                 
  .3صول، ج اول، كتاب العقل، ح كافي، ا.  �
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انسان . ي آگاهي  محور ضمير ناخودآگاه است نه در مرحلهرالبته اين بحث ب
 تا به پاسخ 1چرخد،  مي»ناخودآگاه«شناسي بيش از روان شناسي به محور 

روان انسان در «نرسيم، به پاسخ » انسان در مرحله مقدم بر آگاهي چيست«
چون در اين صورت، روان . سيدنخواهيم ر» مرحله مقدم بر آگاهي چيست

  . چرخد شناسي به محور موضوع مجهول خواهد چرخيد، كه مي

ي تعريف باال، الزم است نگاهي دوباره  پس از توضيح باال درباره: نگاه دوباره
براي اين نگاه . هاي ديگر در چيستي زيبايي، داشته باشيم به برخي از تعريف

  : گزينم ا برميرعريف از شرقيان  تعريف از اروپائيان و يك تومجدد، د

زيبايي عبارت است از هماهنگي و تناسب و نظم آلي اجزاء در كل : ارسطو
  2.بهم پيوسته

كه در » كمال تعادل«هماهنگي، تناسب، نظم آلي اجزاء در كل، همگي در آن 
در «اوالً قيد : اما تعريف ارسطو نواقصي دارد. اند تعريف ما آمده، خالصه شده

ي خويش  ي فلسفه گرايي ويژهكلي را نياورده است دچار » ء ود شييشيئيت خ
ترديد  ي رياضي گرانه است، بي بيان او مبتني بر يك انديشه: در ثاني. است

گيرد و از  ء زيبا را در مد نظر مي نگرش رياضي گرانه صرفاً جنبه رياضي شيي
در مبحث . ماند ميابعاد ديگر آن به ويژه از ابعاد شگفت دست نيافتني آن، باز 

گفته شد كه تأثير پذيري ارسطو در اين تعريف از ) مبحث تعريف(اول 
  . فيثاغورسيان، مشخص است

هاي اصلي  فرم«: گويد ارسطو مي: گويد مي» چيستي هنر«در كتاب هنفلينگ 
ها را  ـ عناصر اصلي ـ زيبايي عبارتند از نظم، تقارن، و تعين كه علوم رياضي آن

  3.»كند يني مشخص ميدر درجات مع

                                                 
  .چرخد ي پيش از آگاهي، مي ي اين مباحث به محور مرحله ز تكرار شده است كه اساساً كل و همهيتر ن پيش.  �
  .لذات فلسفه، بخش زيبايي چيست.  2
  .63هنفلينگ، چيستي هنر، ص .  �
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دهد كه در نظر او عناصر ديگري هم  نشان مي» اصلي«درست است، قيد 
ها كمال باشد، كمال نظم، كمال  شايد يكي از آن. هستند كه ذكر نكرده است

رسد، و بيش از آن چه  كمالي كه دست رياضيات به آن نمي. تقارن و كمال تعين
كمال را از اما . ي و دروني استاز مدركات رياضي باشد، از مدركات احساس

  . باشد عناصر غير اصلي دانستن، مشكل است بلكه نادرست مي

ء جمع و  كند كه چرا هنگامي كه اين عناصر در يك شيي روشن نمي: ثالثاً
درست : گردد؟ به قول ويل دورانت شوند، موجب گرايش انسان، مي حاصل مي

 ]رياضي[ندي و قاعده سازي توانيم در برابر فريبندگي فرمول ب نمي«است 
  1.»برد؟ مقاومت كنيم، اما چرا نفس انسان از هماهنگي و پيوستگي لذت مي

كه انسان  براي اين: اما پاسخ اين پرسش در تعريف ما به روشني آمده است
اي جز تعادل و هم آهنگي،  داراي يك روح ديگر بنام فطرت است كه خواسته

  . در تعريف آورده شد» ارهاي فطرتمعي«كه به همين خاطر قيد . ندارد

ماند، مگر از آن سنخ كه در بحث از  و ديگر جائي براي پرسش ديگر نمي
اين گونه : دارد به شرح رفت كه علم با بينش علمي، اعالم مي» روح«و » حيات«

  . ها از موضوع علم، خارج است پرسش

 از فوايد ي آن قطع نظر شود دارنده زيبايي صفتي است كه موجب مي: كانت
و منافعش خوشايند گردد و در انسان سير و شهودي غير ارادي و حالتي خوش 

  2.دور از نفع و سود برانگيزد

شود و نوعي توضيح واضحات است،  اي ديده نمي در اين تعريف چيز تازه
نيز » فعل اخالقي«كانت اين قيد را در تعريف . »دور از نفع و سود«مگر قيد 

اند و   آن را رد كرده3ن از اروپائيان و نيز مرحوم مطهريآورده است كه ديگرا

                                                 
  . فلسفه، بخش زيبايي چيستتلذا.  1
  .همان.  2
  .، بخش فعل اخالقيكتاب تعليم و تربيت.  3
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رد سخن كانت،  اما با. باور دارند هيچ كار انسان بدون جهت نفع خواهي، نيست
مرحوم . فرق ميان فعل اخالقي و فعل غير اخالقي، همچنان مجهول مانده است

ح مطهري به دوگانگي درون انسان و به چيزي بنام روح فطرت جداي از رو
از مباحثات ايشان چاپ شده » فطرت« با عنوان دغريزه، توجه ندارد، يك جل

دهد كه او در توضيح غريزه و فطرت تا جائي پيش رفته كه يكي از  نشان مي
پرسد آيا در انسان دو چيز هست يكي غريزه و ديگري فطرت؟  مخاطبان مي

 فطرت، بر متأسفانه استاد در پاسخ، جريان سخن را به يكي بودن غريزه و
يعني مرحوم مطهري از همان . گردد گرداند كه مطابق علوم انساني روز، مي مي
  . گردد گردد كه برگسن بر مي بر مي جا

فعل بر اساس تعريف غريزه و تعريف فطرت كه در مبحث پيش گذشت، 
كه از آن جمله . اخالقي فعلي است كه مطابق مقتضيات فطرت، انجام يابد

انسان در . ليف خواهي و مسئوليت پذيري، و جامعه خواهياست دگر دوستي، تك
  . برد اما سود فطري نه غريزي  نيز سود مييفعل اخالق

زيرا . ي زيبايي، نقص آشكاري وجود دارد در بيان كانت به ويژه درباره
برخورداري شخص دريافتگر از زيبايي و نفع بردنش از آن، امري بين و بس 

 و توانبخشي آن 1ها در سالمت جسم و جان  زيباييفراز است حتي بهرمندي از
بيش از پيش به نيروهاي حياتي انسان، كه هر دو با منافع مادي مالزمه دارند، 

است نه قيد » سير و شهود«كه او آورده، قيد » غير ارادي«و قيد . مسلّم است
حتي اگر پذيرفته شود كه مراد كانت نفع و سود اقتصادي است و نيز . »نفع«
ناديده تسامح الزمه ميان تأثير بر سالمت جسم و جان، با نفع اقتصادي با م

ي نفع و سود  ء زيبا بدون انگيزه چرا شيي: ماند باز اين پرسش مي. شودگرفته 
  ند است؟يبراي انسان خوشا

                                                 
  .البته زيبايي موسيقي، مشمول اين سخن نيست كه خواهد آمد.  �
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برد،  شود كه اوالً انسان از مشاهده زيبايي سود مي در تعريف ما روشن مي
 چون انسان روحي دارد بنام فطرت، از زيبايي لذت ثانياً. سود فطري نه غريزي

، بلكه فعل اخالقي را بايد به زيبا خواهي يدرست مانند مساله فعل اخالق. برد مي
  . برگردانيم

است يعني يك » مجهول«، نشان از »شهودي غير ارادي«در » ي«حرف 
ا اما در تعريف م. گردد شهود مجهول، و مصداق تعريف مجهول با مجهول مي

تنها . ، برداشت فطري، لذت فطري»شهود فطري«آن شهود معلوم است 
است كه مشروحاً بيان شد » روح«و » حيات«ماند  مجهولي كه در تعريف ما مي

  . اين مساله به تشخيص خود علم، از موضوع علم خارج است

  :شيخ اشراق

 هستند اند يا مشائيان آنان كه در ممالك خاورميانه براي زيبايي تعريف گفته
ي بينش و  درباره. يا صوفيان، گروه اول ارسطوئيان هستند با همان تعريف ارسطو

نگرش صوفيان نيز پيشتر بحث شد كه آنان كاري با واقعيات ندارند و بحث ما 
اي نيز  نظر به ويژگي بينش سهروردي، بهتر است نگاه دوباره. در واقعيات است

:  زيبايي از نظر او را بدين صورت ديدمپيشتر تعريف. به تعريف او داشته باشيم
درك زيبايي «و » ء حاصل است زيبايي عبارت است از كمال كه در يك شيي«

ميزان درك زيبايي، «و » ء هست عبارت است از درك كمالي كه در يك شيي
بسته به كمال خود درك كننده است، او به هر ميزان كه كمال داشته باشد به 

  .»برد ي زيبايي اشخاص و اشياء، لذت مي همان ميزان از مشاهده

هاي ما سر جاي خود  در اين تعريف نيز پرسش: در همان جا گفته شد
كمال چيست؟ چرا و چگونه انسان كاملترين موجود شده تا توانسته به : هست

كمالي برسد كه كمال ديگران و خود را درك كند و سخن از زيبا و نازيبا 
انسان هست و در نهاد حيوان نهاد ه در بگويد؟ آن كدام گوهري است ك

  نيست؟
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دهد  داند، اما توضيح نمي كند كه انسان را حيوان نمي سهروردي تصريح مي
كه فرق اساسي اين دو در چيست، اگر اين موضوع را در بينش او خيلي كش 

در انسان روح خدا دميده «كه . شود به نحوي با پاسخ صوفيان، شبيه ميبدهيم 
 1.كند هند كه خود دين اين نسبت را رد ميد ا به قرآن نسبت ميو آن ر. »شده

دانند كه ممكن  در ثاني خودشان انسان را تك بعدي و داراي فقط يك روح مي
و معلوم نيست چگونه روح خدا روح . است اماره شود و ممكن است لوامه شود

ار است، و اين چه سخني است و چگونه با بينش دين، سازگ! ؟!گردد اماره مي
  . داند مگر با آن بينش مبتذل كه ابليس را نيز مظهر خدا مي

ها آمده به شرحي كه در همين  اما در تعريف ما پاسخ همه اين پرسش
  . سطرها گذشت

فطرت (تا هنگامي كه روح دوم : برم اين مبحث را با اين عبارت به پايان مي
، ن لنگ خواهد ماندپذيرفته نشود همه علوم انساني همچنا) جداي از غريزه

توانستم به عرض رسانيدم  من آن چه را كه مي. خواه در غرب و خواه در شرق
  .تكميل آن با ديگران

                                                 
  .11 ص 2بحار، ج .  �
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  نگرش منفي سه دين اخير به برخي هنرها ـ هنر

اين . »مدرنيته دوران مفهوم است و ديگر دوران هنر نيست«: گفت هگل مي
اما . گذرد زندگي بشر گذشته و ميسخن هگل بر اساس واقعياتي است كه بر 

د، نكن گذرد را تاييد نمي چه بر بشر گذشته يا مي دانيم اديان هر آن مي
پذيرند، در اين  كنند، نمي هائي را كه با صحت و حقيقت مطابقت نمي واقعيت

خواستند  بر اساس آن چه اديان مي. شد گويند نبايد چنين مي گونه موارد، مي
نا به نبوت يدوران سه دين اخير از زماني كه موسي در سقرار بود : بايد گفت

اما اين سخن بدين . »هنر«باشد نه دوران » مفهوم«مبعوث گشت، دوران 
  : خشكي هم نيست، به شرح زير

دادم اما به  ، رابطه اديان با زيبايي را توضيح مي»زيبايي و اديان«در مبحث 
زيرا رابطه اديان با . نر وارد شودگرفتم تا كمتر به قلمرو ه سختي جلو قلم را مي

گاهي در عين زيبا خواهي بشدت .  با هنر، فرق زيادي داردنشا زيبايي، با رابطه
ثاني چرائي آن، بس مهم در  ستيزي و نرشوند، اوالً چگونگي اين ه هنز ستيز مي

  . شود است كه توجه الزم به اين دو موضوع نشده و نمي

اين . اريخي دارد از اولين دين تا آخرين ديني دين با هنر، يك سير ت رابطه
اي رو به  رابطه. توان در عينيت تاريخ مشاهده كرد سير را با كمي دقت مي

 ترين دين هنر قديمي. رسد ي تصوير و شمايل به افول مي كاهش، كه درباره
هاست و ادياني  گراترين دين است و آخرين دين در اين بعد، هنر ستيزترين آن

اين يك . دنباش له اين دو هستند با همان نسبت تقدم و تأخر، ميكه در فاص
واقعيت انكارناپذير است كه گوئي يك قانون طبيعي و حتي رياضي را تحقق 

  . بخشيده است

هر دو . 1: دين و هنر از دو جهت همانند هستند«: گويد ميرودولف اوتو 
 نظاره كننده فراهم هر دو خصوصيت تنزل و تعالي را براي. 2. اند توصيف نشدني
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ي زيبا  اند كه حتي ممكن است تجربه اين دو آن قدر به هم نزديك. كنند مي
  1.»ي ديني به كار رود شناختي هنري براي برانگيختن تجربه

كند با يك برداشت كلي از اديان،  ي اديان نگاه مي رودولف به روي هم رفته
اريخي اديان، به هر دين در اگر او در صف ت. بيند دين و هنر را همانند هم مي

اند  ديد كه زماني دين و هنر نه فقط همانند هم بوده نگريست مي جايگاه خود مي
. اند شان يك وابستگي تنگاتنگي بوده كه به عين هم بودن نزديك بوده بلكه ميان

با آمدن هر دين متاخر، اين وابستگي ضعيف شده تا با آمدن دين موسي كامالً 
و قرار شده هر .  چيز مستقل ديگررت، دين يك چيز شده و هناز هم گسسته اس

  . وزه يكديگر دخالت نكنندحكدام راه خود را بروند و در 

چنين نگرش و بررسي تاريخي وقتي صورت سالم علمي دارد كه محقق هر 
مثالً رودولف مسيحي . گاه راستين آن، قرار دهد كدام از اديان را در جاي

ز عناصر يوناني آريائي، و از عناصر هندوئيزم و از عناصر واقعيت دين مسيح را ا
دين و هنر در : گفت در اين صورت مي. گاه به آن بنگرد خت كرده و آنلرومي، 

اند و در ادوار بعدي به تدريج از هم فاصله  ادوار اوليه از جهاتي عين هم بوده
 و در سه دين اخير اند اي تنها از دو جهت با هم همانند بوده اند، در دوره گرفته

  . اند كامال از هم جدا شده

ي اديان كه در ظاهر دارند با   دين شناسان، واقعيت همهي به اجماع همه
در ها عناصر نفوذي حضور دارد  ي آن  زيرا در همه،ها متفاوت است حقيقت آن

مسيحيت امروزي در اثر نفوذ عناصر .  ديگر بيشتريبرخي كمتر و در برخ
هاي  هاي ياد شده، ماهيتي پيدا كرده كه شبيه دين  اديان و فرهنگاساسي زياد از

است و در اصل با گشته پيش از موسي شده و اين همه با هنر دم ساز 
  . تصويرگري و شمايل سازي كامالً مخالف بود

                                                 
، همان مشكل است كه »اند دين و هنر هر دو توصيف نشدني«گويد   ـ و اين كه مي19نشريه بازتاب، شماره .  �

هم دين و هم هنر هر دو . ر روح دوم پذيرفته شوداما اگ. در هر كدام از علوم انساني به نوعي با آن رو به رو هستيم
  .ي زيبايي، گذشت همان طور كه در مبحث پيش درباره. شوند پذير مي توصيف
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در اين بررسي تاريخي، اگر اولين دين را در كنار آخرين دين بگذاريم، 
، دو چيز كامالً متمايز از همديگر، با ماهيت كنيم كه در اين بعد مشاهده مي

» دين علمي«كامالً هنري، و » دين هنري«: مان، هست متباين، در پيش روي
  1.كامالً علمي

: رويم در اين مبحث ابتدا با ديدگاه و ادبيات خود اديان خاورميانه، پيش مي
 خط در. چيزي بنام خط و كتابت، وجود نداشت) هرمس(از آدم تا ادريس 

از ادريس تا موسي نيز پيام الهي مكتوب، در دست . زمان ادريس پديد شد
  . نيست و تورات اولين پيام الهي مكتوب است

. پلكيده است ياما هنر از آغاز با انسان بوده و در بستر تكاملي خود م
ترديدي نيست كه از آدم تا ادريس اگر نيازي به ثبت و ماندگار كردن يك 

اي غير از هنر  براي ثبت آن و ماندگار كردنش، وسيلهآمد  مطلب، پيش مي
  . ، هنر عالئم نگاري، هنر شمايل و تصوير نگاري)شفاهي(وجود نداشت، هنر بيان 

كند كه براي مردم  مشقي در قرن هشتم ميالدي، استدالل ميدوقتي يوحنّا 
درست به ميزان كتاب مقدس، ) ها ها و مجسمه صورت(ها  سواد، شمايل بي
پيداست كه براي دوران پيش از پيدايش . رد آموزشي و تبييني دارندبركا

  . كتابت، غير از هنر ابزاري در اين باره وجود نداشته است

  :زبان

نظر به اين كه آن دوران ابتدائي، ابتدائي بود، زبان نيز محدود و بيان بشدت 
گاتنگ دارد ي تن ي جامعه مالزمه ي زبان با توسعه زيرا توسعه. نارسا بوده است

زبان يعني . اند هر دو، دو روي يك سكّه) و بايد گفت(توان گفت  و مي

                                                 
تا زماني كه . ي شناخت دين اسالم به راه افتاده بود  شمسي، يك حركت علمي درباره1335از حوالي سال .  �

 انتقادهاي سياسي متوجه بازرگان شد، دين علمي نيز به خاطر هنگامي كه. مهندس بازرگان دولت موقت را تشكيل داد
و باالخره اسالم علمي در مقابل اسالم . سركوبي او به زير سؤال رفت، طلبه جواني در رد دين علمي او كتابي نوشت

  .البته اين سخن به معني تاييد همه ابعاد فكري بازرگان، نيست. هندوئيزم گرا و ارسطوگرا، شكست خورد
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و زبان از اسامي اشياء و اسامي » نامگذاري به اشياء محيط و به رفتارهاي خود«
بشر است كه » هنر علمي«ترين  يعني زبان اولين و مهم. شود افعال، تشكيل مي

را به صورت كلمه و جمله نظم داده ها  انسان صدا را تقطيع كرده و آن مقطّع
زيرا . اي كه انواع متعدد بشرهاي پيش از آدم، به آن نرسيدند  علميهنرِ. است
هاي تكامل يافته از حيوان بودند كه روح دوم به آنان داده نشده  ها شاخه آن
كنيم كه در داستان آدم وقتي كه يك روح ديگر نيز به او داده  مشاهده مي. بود
كند، توان  ولين چيزي كه فرشتگان را به اهميت اين موجود، متوجه ميشود، ا مي
  1.او است كه توانست به هر شيئي نامي بگذارد» نامگذاري«

كه (، انسان كنوني را با بشرهاي پيش از آدم »انسان شناسي توصيفي«و چون 
كرد،  اشتباه مي) صدها هزار سال با آدم فاصله دارند، و منقرض شده بودند

ي كامالً قرار دادي و  ، زبان را يك پديده»انسان حيوان است«ي  ق فرضيهمطاب
دانست كه امروز علم و علما از آن  ، مي»مصنوعي«باصطالح يك پديده كامالً 

ليت پذيري، خانواده خواهي، ئوزبان نيز در كنار زيبا شناسي، مس. اند اعراض كرده
مباحث شده است كه در اين قرار گرفته است و مشمول همان ... جامعه خواهي و

  . رساله، به شرح رفت

پيش از پيدايش خط و كتابت كه يك پديده كامالً مصنوعي و قرار دادي 
هاي  است، زبان محدود و هنر تصوير نگاري و عالئم نگاري، براي تبيين آموزه

هاي ديني و نيز تبادالت اقتصادي  و نقل و انتقال آموزه. شد دين به كار گرفته مي
و هر سه به سرعت با برخورداري از روح دوم، . يافت اين سه ابزار انجام ميبا 

  . رفتند كه منجر به پيدايش خط و كتابت گشته است رو به تكامل و توسعه مي

از جانب ديگر، الزم است به اين اصل توجه شود كه خط پس از پيدايش، 
نتقال افكار و ثبت مدت زمان طوالني را الزم داشته تا به عنوان يك ابزار در ا

                                                 
  .، از نويسنده، بخش انسان شناسي اولتبيين جهان و انسانرجوع كنيد، .  �
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بريم، هنوز خط و  ترين عصر به سر مي اكنون كه در پيشرفته. مطالب، به كار آيد
  . سواد، فاقد ابزاريت است كتابت براي افراد بي

اعصار اوليه ابزار انحصاري براي در اين خود دليل محكم ديگر است كه هنر 
و در اين جا .  عالئمخواه هنر بيان و خواه هنر تصوير و. ثبت مطالب بوده است

ترين دين مانند  هنري«رسيم كه  ي اديان موجود، مي به اصل مهم ديگر درباره
ترين دين مانند اسالم  علمي: ترين دين است و برعكس هندوئيزم، غير علمي

ترين است و آخرين دين  ترين دين هنري قديمي. »ترين دين است غير هنري
مان از اديان، در علم  بايد توقع: است كهو اصل مهم ديگر اين . ترين است علمي

در اين صورت، توقعات . گاه تاريخي هر دين باشد مان، مطابق همان جاي خواهي
  . ما نسبت به هر دين، منصفانه خواهد بود

، پيام الهي ) سال پيش3400حوالي (رسيم به موسي  با اين رويكرد، از آدم مي
بينيم، در حدود هزار و پانصد  مكتوب، ميوط و طرا براي اولين بار در الواح او مخ

اولوالعزم . سال پيش از او، اولين پيامبر اولوالعزم بنام نوح آمده و رفته است
، پيامبران غير اولوالعزم بنيانگذار دين نو، نيستند يا مروج »پيامبر مؤسس«يعني 

آن شود كه اولوالعزم  گاهي گفته مي. دين پيامبر پيشين هستند يا اصالحگر آن
ي پيامبران  اين سخن با توجه به اين كه همه. است كه كتاب آورده باشد

اما . اساس نيست اند كه خط وجود داشته، يك حرف بي اولوالعزم در عصري بوده
مدركي در دست نداريم كه نوح ) يهودي، مسيحي و اسالم(ما در سه دين اخير 

. خ نيز چنين دليلي نداريمو از تاري. هاي خود را در يك كتاب، آورده باشد آموزه
ي نوح چنين  را آورده ليكن درباره» صحف ابراهيم و موسي«قرآن عبارت 

  . تعبيري وجود ندارد

 اما چنين تعبيري 1.ي نوح آمده است درباره» كتاب«ها لفظ  در برخي حديث
ي شيث هم آمده و در خود همان حديث تصريح شده كه ادريس خط را  درباره

                                                 
  .34 ص 11حار، ج ب.  �
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.  و در زمان شيث كه پسر آدم بوده، خط وجود نداشته است1اختراع كرده است
بنابراين مراد از كتاب شيث، كتاب خطي نيست و كتاب هنري است كه نوع آن 

بحث در چگونگي ثبت . نيست» كتاب«بحث در نام . براي ما مشخص نيست
  . ها در آن است كه آيا با خط بوده يا با هنر پيام

ها، از آدم تا  هاي ديني و ثبت آن تبيين آموزهرسد  با اين روند، به نظر مي
ـ » صحيفه«ي هنر بوده است و از ابراهيم تا موسي خط در حد  ابراهيم، به عهده

كتابچه ـ به عنوان ابزار دوم و كمكي، در كنار هنر، جاي گرفته است نه چندان 
ل و ي ابراهيم در اختيار دو پسرش اسماعي) ها ورقه(ها  زيرا از كتابچه. مهم

و اگر . طور در دست نوادگانش يعقوب و يوسف بينيم، همان اسحاق، چيزي نمي
اند،  اند به عنوان يادگاري خانوادگي در درون خانواده قرار داده در اختيار داشته

در ميان مردم بني اسرائيل كه . نه منبع تبيين دين كه به مردم ارائه دهند
رسيد، نه تنها چنين  هزار ميشان در پيش از ظهور موسي به صدها  جمعيت

اند چنين چيزي بوده  شود، مورد ادعا هم نيست، يعني حتي نگفته چيزي ديده نمي
  . و از بين رفته است

» اهل كتاب«ترين دين، يعني اسالم، مردمان يهودي و مسيحي را  كتابي
اما مردم قريش را اهل كتاب . شود هاي مسيحي هم مي نامد كه شامل عرب مي
دانستند  و دين اسماعيل و ابراهيم ميرشيان خودشان را پييد با اين كه قردان نمي

 ـ اعمال هفتگانه حنيفيت ـ از جمله غسل جنابت، عمل 2»سنن ابراهيم«حتي به 
 اين موضوع تنها به اين خاطر نيست كه قريش دچار شرك و بت 3.كردند مي

دهد،  ير ميپرستي بود، خود قرآن نسبت شرك را به يهودان و مسيحيان ن
داندو يا نوعي آتش  مي» عيسي پرست«و مسيحيان را » عزير پرست«يهودان را 

پرستي و مهر پرستي كه ايرانيان دچار آن بودند، با اين وصف، در نظر مسلمانان 

                                                 
  .32همان، ص .  1
  .115ص )  جلدي30چاپ ( 2رجوع كنيد، وسايل الشيه، ج .  �
  .با زنديق) ع(ي امام صادق  طبرسي، مناظرهاحتجاج .  3
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شان، به طور كامالً  مردم قريش با همه بت پرستي. اهل كتاب شناخته شدند
شود و نه محدود است باور  يروشن و صريح به خداي واحد كه نه ديده م

باسمك «اي كه بر عليه بني هاشم نوشته بودند عنوان  در باالي مصوبه. داشتند
توحيد در اديان يهودي و مسيحي و ايراني، پس از . را گذاشته بودند» اللّهم

خيلي فكر و انديشه الزم است تا . گردد توضيحات و توجيهات طوالني، محقق مي
ندان انحصاري به عرصه توحيدي برسد و خداي مسيحيان زاز ي يهوديان  يهوه
اش را از دست  تثليث فارغ شده به توحيد ناب برسد و خداي ايرانيان يقهاز 

اما خداي قريش . باشد» مزدا«بدون قيد » اهورا« در آورد و رشما ايزدان بي
 1 آريائيثاي از تثلي اي از انحصار و محدوديت، و بدون آميزه بدون آميزه

با ايزدان ايراني، يك خداي بزرگ و سنخيت اي از  يحيت، و بدون آميزهمس
واحد است كه بت هر قبيله مانند گوشي تلفن وسيله تماس با اوست همراه با 

قبيله را نيز به عهده داشت كه به قول » آرم«حفاظت از كيان قبيله، و نقش 
  . قبيله بود» توتم«فرويد 

، يا نبودن، همان خود بودن» اهل كتاب «شود كه معيار بنابراين معلوم مي
تبيين «مردم قريش در همان دوران . است نه خلط ميان شرك و توحيد» كتاب«

مرتجعانه به دور از علم گرايي و خرد گرايي، باقي مانده » دين به وسيله هنر
زيرا از آغاز نبوت موسي مقرر بود . را دريافت كردند» جاهليت«بودند كه لقب 

در ميان قريش افرادي كه . ي حذف شود و دين علمي مطرح گرددكه دين هنر
توان خواندن و نوشتن را داشتند به تعداد انگشتان بودند، خواندن ونوشتن براي 

گشت كه سزاوار  شد و صفتي تلقي مي اشراف تا حدودي ننگ محسوب مي
قبال دين خاتم با علم و قلم آغاز شده و محكومين به اعدام را در . بردگان است

                                                 
ن باورهاي آريائيان است كه در آسياي مركزي پيش از تري ي خدا، از قديمي ـ دربارهپيتر ـ » پدر«لفظ .  �

تنها آريائياني كه به ايران آمدند و دين . مهاجرت، و در سر تا سر اروپا و نيز هندوستان، پس از مهاجرت، بوده و هست
ح  توسط اصالحات زردشت به زردشتي تبديل كردند، اصطالسكادوسيان را پذيرفته و آن را ابتدا به ميترائيزم و سپ

  .را از اهميت برانداختند» پدر«
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خداي . داند طلب علم را فريضه مي. كند تعليم خط و كتابت به چند نفر، آزاد مي
  . كند دهد كه به آن سوگند ياد مي اسالم به حدي به قلم ارزش مي

 و نخط و خواند: شود گاهي از برخي افراد مسلمان، سني يا شيعي شنيده مي
اما اين . دانست  نميخواندن و نوشتن) ص(زيرا كه پيامبر. نوشتن، فضيلت نيست

باورشان با ديگر باورهاي خودشان، سازگار نيست، آنان پيامبرشان را عالمترين 
 حرف 27كسي كه توان آشنائي با . دانند مي» عقل كل«موجود پس از خدا، و 

در جاي ديگر نيز . شود قرار دادي اعتباري، را ندارد، چگونه عقل كل مي
 و آن چنان ننويس و سداد كه اين چنين بنوي گويند به زيد بن ثابت ياد مي مي

يعني » امي«به نظر اين افراد . آموخت عمالً جزئيات هنر نويسندگي را به او مي
در حالي كه امي يعني كسي كه هر چه دارد از خود اوست از كس . بي سواد

بينيم، او   او ميو در قرآنِ. ديگر ياد نگرفته، تحت تعليم معلم قرار نگرفته است
خود نهي دليل بر توانستن است كسي را . آناز كند، نه نفي  را از نوشتن نهي مي

 يك محقق غير مسلمان وقتي كه 1.كنند از كاري كه توان آن را ندارد، نهي نمي
، در شگفت شنود مي، از يك مسلمان )ص(ي پيامبر اسالم  اين باور را درباره

 به غيب دارد و عقل كل است ماند كه اين چه تناقضي است پيامبري كه علم مي
اما در ميان مسلمانان طوري رواج يافته . چگونه از نوشتن يا خواندن، عاجز است

  . انگيزاند كه هيچ تعجبي را بر نمي

پيش از آن، . اين باور پس از دو قرن، در ميان مسلمانان شايع شده است
را گاهي به سواد بودند، اين موضوع  برخي كساني كه مدعي خالفت بودند و بي

هاي هندوئيزم در ميان  آوردند، در قرن سوم به دليل رسوخ آموزه زبان مي
كرد نه با علم، به تدريج دامنه شايعه  مسلمانان كه دين را با هنر تبيين مي

گير شد و علم را   هجري قمري، مستحكم و همه550گسترده شد كه در حوالي 
فضيلت بلكه علم ضد فضيلت، كه نه . ملقب كرد» قيل و قال مدرسه«به لقب 

                                                 
  كنند؟ معني مي» نفي«را چرا به » وال تخطّه بيمينك اذاً الرتاب المبطلون«ي  معلوم نيست آيه.  �
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 سال 500تزلي كه عهوده و خسته كننده اشعري و م هاي بي  البته بحث1.گشت
آميز علم، آماده كرده  وقت مردم را گرفته بود، زمينه را براي اين توبيخ خشونت

  . بود

هم تعالي و هم ابتذال آن، . هنر سيال است، فاقد چهار چوبه مشخص، است
ر معين، خيلي سخت و دشوار است به سرعت دچار سريع و بقايش در مسي

وسيله انحصاري تبيين دين بود  ابراهيم هنر كه از آدم تا. شود افراط و تفريط مي
گشت  خواه هنر شفاهي و خواه تصويري و عالئمي، بارها دچار افراط و تفريط مي

كه يكي از فرازهاي آن بت پرستي قوم نوح . آورد و سر از بت پرستي در مي
  . ستا

مراد اين نيست كه چون جامعه از روح . گفته شد منشأ جامعه، فطرت است
. شود پس ماهيت آن فارغ از غريزه و اقتضاهاي غريزي است فطرت ناشي مي

فطرت غريزه را از شخصيت فردي فرد، به همراه خود به شخصيت جامعه 
 ، غريزه در صدد حذف فطرت و»كشاكش«و نيز گفته شد در آن . آورد مي

اقتضاهاي فطرت است، اما فطرت در صدد حذف غريزه نيست در صدد تعادل 
ل خواهي دآن است و تعادل اولين خواسته فطرت است كه زيبايي خواهي از تعا

ي لوبيا از دو لپه تشكيل شده  شخصيت انسان مانند يك دانه. شود او ناشي مي
امعه نيز هر دو  شخصيت ج.ل متعادل، كار كنندمكه قرار است با تعاطي و تعا

.  تفريطترا دارد گاهي در حالت تعادل و گاهي با حالت افراط و گاهي نيز با حال
افراط و تفريط هر دو وقتي هستند كه غريزه در آن كشاكش، بر فطرت فايق 

گرا و شهوت محور، مانند  ي كميت كند، يا جامعه گرا مي آيد كه جامعه را غريزه
ود و تارك دنيا مانند عصر خمود گرايي هند و ي خم و يا جامعه. عصر مدرنيته

                                                 
عارف و عابد همه : گويد آشوبد و مي ، به اين اوضاع مي650ام كه سعدي در حوالي  هايم آورده در يكي از نوشته.  �

، ديدم كه خانم 1384جالب است در يكي از روزهاي شهريور . به جز عالم رباني نيستاند ـ مرد اگر هست  طفالن ره
  .اند ـ مرد اگر هست به جز عارف رباني نيست عالم و عابد همه طفالن ره: خواند خبرنگار، در تلوزيون مي
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: ي مغول چين در بدو استعمار، و يا مانند عصر خمود گرايي ايران در زمان حمله
اي  ي فرديت گرايي و خود خواهي، انگيزه زيرا خمود گرايي نيز غير از غريزه

ليت اجتماعي، ئوخواهد يا تنبل باشد بدون احساس مس ندارد، شخص خمود مي
. خواهد موجودي باالتر از انسان شود و در خيالش به سوي خدا شدن، برود يا مي

اين (هميشه چنين افرادي يك روحيه حق به جانبي دارند، دنيا و مافيها را 
  زاهدترين : اند  كه گفته1.خرند نميپشيزي به ) مخلوقات زيبا و با ارزش خدا را

  . ستترين و متكبرترين فرد ا فرد از اين قبيل، خودخواه

غريزه در درون شخصيت جامعه نيز به همراه فطرت هست و كشاكش 
و اين كشاكش در دوراني كه تبيين  تر ادامه دارد همچنان در عرصه گسترده

ي هنر بود گاهي به دليل تجسم خواهي غريزه، به بت  هاي ديني به عهده آموزه
 قرار انجاميد اين بار زيبا خواهي فطرت نيز در خدمت تجسيم پرستي مي

ي  ها بسته به توسعه زيبايي بت. گرفت تا به قدر امكان بت را زيبا بتراشد مي
. شورد نوح است اولين پيامبري كه بر بت مي. هنري و صنعتي جامعه مربوط بود

قرار است هنر در خدمت دين باشد نه ايجاد : كند به مردم بفهماند او سعي مي
نيست دين خواهي فطرت شما، هنر شما در خدمت دين . ي دين، شود كننده

مساله كامالً برعكس شده فطرت در خدمت غريزه است . در خدمت هنر است
 1000شخصيت دوم ابراهيم است كه حدود . و قرار بود هر دو متعادل كار كنند

كه در ) بابليان(هاي اكديان  سال پس از نوح تبر را به دست گرفته بر پيكر بت
  . كوبد د، ميزيبايي نيز پيشرفت كرده بودن

گوئي . شود ـ كتابچه ـ به او داده مي» صحيفه«همزمان با تبر او چيزي بنام 
شود  شود بلكه اولين هشدار به هنر داده مي نه تنها هنر در بت سازي محكوم مي

ليت تبيين دين را به عهده بگيرد كه نامش خط ئوكه قرار است ابزار ديگري مس
  . ا بزرگ شده و جانشين تو گردداست، اين كودك در كنار تو باشد ت

                                                 
  .ي تو هر دو جهان را چه كند ديوانه.  �
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اما . شود فقط هنر بت سازي است نوح و ابراهيم، آن چه تحريم ميآئين در 
يعني حتي اگر معنائي از بت و (در سه دين اخير تصوير و شمايل به هر معني 

دهد كه از عصر  تحريم شده است و نشان مي) بت پرستي نداشته باشد نيز
  . ين به طور كلّي اخراج شده استموسي به بعد، هنر از خدمت د

. ترين دين، در ميان اديان موجود كنوني، است ترين و قديمي آئين هندو كهن
ترين فروعش به وسيله هنر تبيين  ترين اصول تا فرعي همه چيز آن از اصلي

ها، هر كدام بيانگر يك اصل يا يك فرع  ها و تنديس تصويرها، شمايل. شود مي
گاه، همگي عهده دار بيان يك آموزه  عماري معبد و قربانهستند، حتي جزئيات م

هاي  همه آموزهارت هتيتوس بوركاصلي يا فرعي هستند كه كسي مانند 
  . دهد هندوئيزم را از روي آثار هنري، يك به يك شرح مي

احساسات «باشد يعني صرفاً مبتني بر » زبان هنري«زبان به شرط اين كه 
 با علم نداشته باشد، يكي ديگر از هنرهائي است اي باشد و هيچ رابطه» دروني

زباني كه ترجمان حس دروني . شود هندوئيزم، استفاده ميتبيين كه از آن نيز در 
ها را  است و كاري با واقعيات خارجي جهان و اشياء جهان ندارد مگر اين كه آن

ني ـ شعر به مع» زبان شعر«نيز به اشياء قابل احساس دروني، تبديل كند كه 
كه به (گاه تاريخي خود  اگر به هندوئيزم در جاي. لغوي ـ است نه زبان علم

نگريسته شود، رابطه مشروع آن با هنر و ) رسد  سال پيش مي4000بيش از 
هائي از افراط در آن وجود  گر چه نشانه. گردد هنري، كامالً مشهود ميتبيين 

سجده كرد، ) بت(نديس ي هندو، در مقابل ت دارد، يك شخص باسواد و فرهيخته
طرفم آمد و توضيح داد كه هندوئيان به به ي من را ديد  چون نگاه متعجبانه

دهد و از پريشاني، باز  هاي ما را جهت مي توحيد باور دارند اين تنديس احساس
  . دارد مي

ي جهان به آئين بوديسم مربوط است كه در باميان  بزرگترين مجسمه
بوديسم كه خود مذهبي از هندوئيزم است نسبت به اما . افغانستان قرار دارد

شود   ميناين مساله وقتي بهتر روش. هندوئيزم، كمتر از هنر استفاده كرده است
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وگرنه، معبدهاي بودائي پر از آثار . هاي بودا توجه كنيم كه به هسته اصلي آموزه
 و و بودا در مقايسه با هندوئيزم، كمتر به شرح هنري تبيين كننده، هستند

 يي خدا پرداخته است و در مقايسه با هندوئيزم يك آئين زمين توضيح درباره
اي است كه  اين مساله. است تا آسماني، بيشتر به جهان و انسان پرداخته است

م كه يك آئين يتوانيم به آساني بپذير اما نمي. كنيم امروز در بوديسم مشاهده مي
حرفي كم رسد كه  به نظر مي. ته باشدبنام دين بيايد و چندان كاري با خدا نداش

ي خدا  بوده و نخواسته مانند هندوئيزم درباره» كم هنري«ي خدا  بوديسم درباره
تاً علمي، باز هنر استفاده كند، در صدد بوده كه از خط و كتابت يا بيان نس

استفاده كند ليكن از نو مورد هجوم هنر گرايي هندوئيزم شده است چنانكه هر 
  . وعي چنين سرنوشتي داشته استديني به ن

بينيم، در بوديسم  ما يك فرق ديگر ميان هندوئيزم و بوديسم، به روشني مي
ـ كه در باال بيان شد ـ خواه در شفاه و خواه در كتابت، بيش از » زبان هنري«

اين خود نوعي گرايش به سوي علم است . هندوئيزم مورد استفاده بوده است
هاي بوديسم عالوه بر ديدگاه  اين ويژگي.  آن فاصله داردزيرا تنها يك مرحله با
از جهت هستي » دين شناسي« و »آئين شناسي«هاي  هنر شناسي، با بررسي

شناسي، كيهان شناسي، انسان شناسي، كه هر دين به طور ويژه براي خود دارد، 
ز گر چه همه اديان مهم شرق آسيا در واقع هر كدام مذهبي ا. شود نيز تاكيد مي

ها را دين كامالً مستقل  توان آن هندئيزم هستند از قبيل بوديسم و جينيزم، و نمي
هائي را از روند تاريخي  شان نشانه ي اصلي تعليمات ناميد، ليكن دقت در هسته

  . دهد اديان از هنر به سوي علم، به دست مي

 ،)يهودي، مسيحي و اسالم(با اين همه بوديسم در مقايسه باسه دين اخير 
مسيحيت حدود هشت قرن دچار چالش شديد . يك دين كامالً هنري است

مات اما ظاهراً از مسلّ. به دين را بدهد يا ندهد دروني بود كه به هنر اذن ورود
و در منابع  اي نگاريسته است بودائي است كه خود بودا تصوير خود را بر پرده

ا ـ گسيل داشت تا تمثال ـ بود» نيكبخت«شاه نقاشاني را نزد : بودائي آمده است
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هوده  وي را تصوير كنند، لكن چون سعي آنان، در پرداختن نقش صورت بودا بي
شان مانع از كاميابي در نگارگري  بود، بودا به ايشان گفت كه خستگي روحي

اي آوردند، و بر آن، شبيه خويش را  شود، و آنگاه فرمود تا برايش پرده مي
  1.تابانيد

از هنر به سوي علم، درست مطابق روند توسعه روند گرايش اديان 
اقتضاهاي فطرت، جريان داشته است، به هر مقداري كه خانواده، جامعه، تاريخ، 

ها، توسعه يافته، هنر گرايي دين نيز همگام با آن، به علم  تقسيم كار و تخصص
رغم ماهيت سه دين اخير، هنوز هم هنر در  گر چه علي. گرايي تبديل شده است

غير علمي، » زبان هنري« جاي وسيعي را اشغال كرده است و ،ي هر سه هعرص
و نهضت . كند آخرين بخش از دين را پس از هزار سال كشمكش تسخير مي

، كهانتيجديد دين گرايي جهاني، روي به سمت عرفان سرخپوستي و غيبگوئي 
  . رود مي

ورانيدن هنر، اند كه دين در شكوفائي و پر محققين هنر شناس به حق دريافته
عامل اول بوده است، اين هنر مقدس است كه هنر غير مقدس نيز در دامن آن 

هاي ديني در تحرك هنري بشر اگر  باورها و احساس. رشد و نمو كرده است
خواست  اما اين مادر به تدريج مي. ترين عامل است تنها عامل نباشد اولين و قوي

ن ستيزه آغاز كرد، ولي فرزند با از اين فرزند خود روي گردان شود و با آ
  . دارد سماجت تمام دست از او برنمي

دانيم كه سه  از طرفي مي: ما در اين مساله با دو واقعيت رو به رو هستيم
و از جانب ديگر  دين اخير نسبت به برخي از هنرها، بشدت نگرش منفي دارند

ر و شمايل ويصي هر سه حضور دارند، ت بينيم كه همان هنرها در عرصه مي
زبان «و رهبانيت در يهوديت و مسيحيت، و كهانت » زبان هنري«همراه با 

اما يك فرق . با اندكي از تصوير و شمايل، در اسالم» و رهبانيتكهانت هنري 

                                                 
  .، ترجمه ستاري165ت، هنر مقدس، ص ربوركها.  �
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دانند كه تصوير و شمايل در  امروز مسيحيان كامالً مي: مهم در اين بين هست
ها را  شان، آن  با مصلحت انديشيشان تحريم شده بود، برخي از بزرگان دين دين

از (طور كه پولس مقدس، برخي از احكام دين  جايز دانستند و رواج دادند، همان
. را براي پي روان، بخشيده است) جمله تحليل گوشت خوك و حذف حكم ختنه

غير علمي، زبان » زبان هنري«كنند كه  اما جريان بزرگي از مسلمانان گمان مي
  . و هستشان بوده  خود دين

مهم اين است كه سه دين اخير كه دين عصر تمدن هستند از انسان 
بايد توجه شود كه اين منع و نهي در . خواهند كه از برخي هنرها بپرهيزد مي
ي كدام هنر و كدام موضوع هنري است؟ هنر ستيزي مطلق و عام يا هنر  باره

و معيار » عدهقا«توان براي اين مساله يك  ستيزي خاص و معين؟ و آيا مي
زيرا خود اين سه دين مساله را روشن . دقيق، مشخص كرد؟ پاسخ مثبت است

هنر نبايد به تبيين مسائل خدا شناسي، هستي شناسي، انسان شناسي : اند كرده
خواه هنرهاي تجسمي تصويري و شمايلي باشد و خواه . و معاد شناسي، وارد شود

رد ديگر با هنر همان برخورد را در موا.  هنري غير علمي باشديزبان احساس
و ... غذا، ازدواج، مسكن، محيط زيست و: دارند كه با ديگر امور و مسائل دارند

ها، بر  هر موضوع و رفتار ديگر كه به انگيزه، هدف، اثرهاي مثبت و يا منفي آن
در صورتي آن را تشويق، در . طور گردد، آثار و كارهاي هنري نيز همين مي

پس روشن . كنند مساوي الطرفين، و در حالت ديگر تحريم ميشرايطي آن را 
شود هنر از ديدگاه اين سه دين، در دو بخش كامالً مشخص، دسته بندي  مي
اولي تحريم شده و دومي مشمول . »هنر غير تبييني«و » هنر تبييني«: شود مي

  .احكام پنجگانه است

  :بلوغ جامعه

نر تبييني از مسئوليت تبيين گذرد، ه در شبانگاهي كه موسي از طور مي
مسايل خداشناسي، هستي شناسي، انسان شناسي، معاد شناسي، باز نشسته شده و 
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از آن شب به بعد، علم است كه . شود گذاشته مي» كتاب«ي  اين امور به عهده
  .است» بلوغ جامعه«كه الواح موسي اعالميه . بايد پاسخگوي اين مسائل باشد

همان طور كه شخصيت فرد . امعه شخصيت دارددر بينش سه دين اخير، ج
مراحل طفوليت، نوجواني و بلوغ دارد، شخصيت جامعه نيز همين مراحل را دارد 

در وجود كودك، غريزه و فطرت از همان آغاز تولد تحرك . درست مطابق هم
و همان طور كه گفته شد . مكد يابند، كودك به حكم غريزه پستان مادر را مي مي

كند، موجود  ، فطرت است كودك به محض تولد و تنفس گريه ميمنشاء گريه
دارد ليكن گريه او در خدمت غريزه است يعني  فطري بودن خود را اعالم مي

» حفظ خود«مطابق تعريفي كه براي غريزه و فطرت گذشت، اين گريه براي 
هايش  خواهد، از فشاري كه در اثر ورود هوا به ريه است كه غريزه آن را مي

اما پس از مدتي كه به برخي اشياء زيبا تمايل نشان . كند رد آمده، گريه ميوا
گردد، زيبا گرايي كودك اولين رفتار  دهد، تحرك مستقل فطرت شروع مي مي

رسد كه در قبال غريزه  سپس تحرك فطرت به حدي مي. فطري مشخص اوست
 يا از دست اين بار اگر بگريد در خدمت غريزه نيست؛. پردازد مي» كشاكش«به 

پيش آمده، و » پشيماني«گريد كه او را به نازيبايي وادار كرده، و آن  غريزه مي
گريد كه با او رفتار نا زيبا  ي ديگران، مي يا از دست رفتارهاي غريزه گرايانه

  .و صورت چهارم ندارد. گريد و يا براي گرفتاري ديگران مي. اند داشته

، شخصيت جامعه به حدي از بلوغ وقتي كه موسي به پاي آن درخت رسيد
بايست از تعاملِ متعادل غريزه و فطرت، به نعمت ديگر برسد،  رسيده بود كه مي

يا بگوييم به زير بار يك مسئوليت برود، نعمت علم و مسئوليت علم پروري، كه 
  .آفرينش بشر براي همين است

» عقل«تر گفته شد كه اولين كشاكش غريزه و فطرت بر سر تملك  پيش
نيز كشاكش شروع » علم«در اين مرحله از بلوغ جامعه، بر سر تملك . است
شود، آيا علم مال غريزه خواهد بود يا مال فطرت، هنوز هم اين كشاكش  مي

است اما فطرت كه توانسته جامعه » تعادل«آن چه قرار است بشود . ادامه دارد
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عه دهد، ليكن تاكنون از جويي از غريزه جامعه را توس را به وجود آورد و با بهره
ايجاد آن تعادل، باز مانده است گاهي دچار تفريط قرون وسطاي اروپا و 

و گاهي دچار افراط عصر . شود خمودگرايي هندي، چيني و ايراني گذشته، مي
  .گردد مدرنيته به محوريت شهوت، مي

رود،  كنيم جريان جامعه رو به سمت ديگر مي  مشاهده مي21اكنون در قرن 
به جاي شخصيت جامعه با حفظ . نه:  سمت شخصيت جامعه؟ بايد گفتبه
رود، جمع كل بدون شخصيت، كه فرقش  مي» جمع كل«به سوي » اصالت فرد«

روند  روند اما تك تك همه به سوي دين مي همه مي. با جامعه در همين است
  .عرفان سرخپوستي: ليكن تنها در يك چيز مشترك هستند

  :موعود اديان

است و چون در عصر ما دست » جمع جامعه«واستار گرايش به فطرت خ
به طور » جمع كل«برداشتن از اصالت فرد، به شدت مشكل و دشوار است، 

زيرا غريزه، روح فردي است و هنوز در مقام . شود كاذب به خورد او داده مي
به خوبي روشن است كه دين گرايي جديد . كند خودخواهي فردي، مقاومت مي

شود، علمي نيست تا مقصد اين حركت  ي جوامع امروزي مشاهده مي مهكه در ه
. از ديدگاه علمي فاقد بينش و كور است. فعل نيست انفعال است. مشخص باشد

برداري  اند و در صدد بهره اي اين نكته كور را شناسايي كرده سياستمداران حرفه
انستان و عراق، جنگ طوالني ميان مسلمانان و صهيونيزم، ماجراي افغ. هستند

ادي، آن ژهاي جنگ ديني و ن هاي بازي براي كودكان با چاشني آن همه كارتن
مساله دين گرايي و كشاكش ميان . اند ساخته» موعود«همه فيلم كه به محور 

اي به  غريزه و فطرت در درون شخصيت جامعه، توسط سياستمداران حرفه
زيرا روند اين .  شده استكشمكش آگاهانه و رفتارهاي نظامي ارادي، تبديل

، و غريزه نيز جنگ )چون كه روند علمي نيست(دين گرايي از جهتي نابيناست 
  .طلب است
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چه دليلي باالتر از اين، بر نابينايي اين روند ديني، كه .  شناسيجامعهاز نظر 
به . كند به محض شروع اين حركت، حركت جنگ اديان نيز، خودنمايي مي

جنگ خواهي مساوي است؟ سياستمداران، موعودگرا راستي دين خواهي با 
خواهند مانند پزشكان جراح، موعود مورد نظرشان را پيش از وقت  اند مي شده

اش، از شكم جامعه بيرون آورند، و اين غير ممكن است كسي كه از  طبيعي
اي كه به  خبر داده، از يك رخداد اجتماعي طبيعي ـ حادثه» جنگ آرماگدن«

خود .  روند طبيعي جامعه بر خواهد خاست ـ خبر داده استطور طبيعي از
خواهند آن  موعود گرايان سياسي كامالً به اين حقيقت متوجه هستند، اما چرا مي

ساز خودشان، تبديل كنند؟ پاسخ روشن  ي مصنوعي و دست را به يك پديده
  .ي سياسي است اي روزمرّه برداري حرفه است كه همان بهره

هاي خود  معه به طور ناخودآگاه در صدد ترميم ضعفطبيعت شخصيت جا
است و چون مساله سنگين است و خردگرايي غريزي به شدت ريشه دوانيده، 

. كند هاي ظاهراً خودآگاه سياسي بروز مي فشار طبيعت جامعه، به صورت حركت
نگريسته اشپنگلر و هگل هاي به ظاهر آگاهانه، اگر از چشمان  كه اين حركت

عين خودآگاه بودن، ابزار دست همان كشاكش درون شخصيت جامعه شوند، در 
اما به محض ظهور او، او را بر خالف . تا آن چه را كه آبستن است بزايد. هستند

 سال در انتظار 400(اسرائيل  كه موعود بني. پنداشتند خواهند يافت آن چه مي
 سال 1200ن سپس يهودا. بر خالف انتظار قارون و سامري، بود) موسي بودند

پنداشتند، يافتند و محكوم  در انتظار عيسي بودند كه او را غير از آن چه كه مي
  .به اعدامش كردند

. بحث شود) سه دين اخير(تر قرار شد با ادبيات و فرهنگ اديان سامي  پيش
اما در اين جا اگر از ديدگاه همه اديان شامل ميترائي زردشتي و اديان شرق 

دعوا بر . ي موعودهاي اين اديان، فقط يك نفر است ، همهآسيا، نگريسته شود
سر اين كه او از آن كدام جامعه است، بيهوده است، اين طور كه اوضاع جهاني، 

هاي  دهد، او هيچ كدام از فرهنگ ه دين گرايي هنري غير علمي، نشان ميژبه وي
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در اين رد همه را مردود اعالم خواهد كرد، شايد . موجود را امضاء نخواهد كرد
  .كردن، برخي با برخي تفاوتي داشته باشند

  :هنر تبييني و هنر غير تبييني

مثل اين كه از جريان اصلي بحث دور شديم برگرديم به رفتار سه دين اخير 
دست اندركاران هنر شناسي، آثار هنري را تحت دو عنوان قرار : با هنر تبييني

هنر فارغ از «يا » هنر نا مقدس«شود  يو طبعاً مقابل آن م» هنر مقدس«: اند داده
، »هنر غير تبييني«و » هنر تبييني«اما من مطابق اقتضاي بحثم آن را به . »تقدس

ي هنر مقدس در عينيت تاريخي خود بسيار وسيع  زيرا دايره. كنم تقسيم مي
هنر تبييني تنها آن هنر را در نظر دارد كه . ه هنر هندويي و بوداييژاست به وي

ي يك تبيين از خدا شناسي، هستي شناسي، كيهان شناسي،   در صدد ارائهدقيقاً
انسان شناسي و معاد شناسي، داشته باشد، و عوارضات گسترده هنر مقدس را 

  .گيرد در بر نمي

محققان اروپايي به اصل تحريم هنر تبييني در سه دين يهودي، مسيحي و 
را ميان » شمايل پرست«و » نشمايل شك«اسالم دقيقاً توجه دارند و دو جريان 

 ولي هميشه به نحوي به سود هنر جانب گيري، يا 1اند به قلم آورده. پيروان
اما من . كنند گويي در اثر ناچاري نگاهي هم به اين موضوع مي. اند تمايل داشته

زيرا اين سه دين واقعاً با هنر تبييني سر ستيز دارند به . را آوردم» ستيز«ه ژوا
  .ها را كوچك شمرد توان اين بعد از آن حدي كه نمي

حدود «در تعريف روح غريزه، گذشت كه غريزه كاربرد محدود، دارد و 
است دوست دارد از هر مفهوم، از هر باور و اعتقاد، نيز فوراً يك تجسم » خواه

خدا را نيز در پيكره و . محدود و معين و ملموس خارجي، در اختيار داشته باشد
رابطه خدا و خلق را نيز با يك مجسمه يا تصوير . اهده كندتنديس معين، مش

شان، در پيش روي  هژتك تك فرشتگان را با گزارشي از كار وي. توضيح دهد
                                                 

  .جان بي ناس در تاريخ جامع اديان، و تيتوس بوركهارت در هنر مقدس:  از آن جمله. �
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در دوران موسي كه آن را دوران بلوغ جامعه، ناميديم، . حس بينايي قرار دهد
) شان دهيا خودشان يا تحت فشار تو(اسرائيل  كنيم كه بزرگان بني باز مشاهده مي

ظاهراً هيچ پيامبري غير از . خواهند كه خدا را به آنان نشان دهد از موسي مي
از او بخواهند كه ) نه دشمنانش(موسي با اين مساله روبرو نشده كه پيروانش 

گويي اين حادثه بزرگ با آن صاعقه و انفجار كوه، . شان نشان دهد خدا را براي
در دخالت در تبيين دين است، تا به نمايش درآمدن شكست نهايي غريزه، 

ي، معاني و  ي بزرگي باشد بر اين كه تجسيم و تصوير گرايي درباره اعالميه
كه در همان كوه منفجر شده، مقرر گشت به جاي نگاه . باورهاي ديني، ممنوع

نگاه » كتاب خدا«اش محدود بودن است بايد به  كردن به خود خدا كه الزمه
كه جمع شده ) ها صحيفه(ها  آورده بود، اما كتابچه» كتابچه«ابراهيم . كرد

  .نام دارد كه اولين كتاب ديني، است» تورات«اند  شده» كتاب«

دين در دوران پيش از بلوغ شخصيت جامعه، : گويم اشتباه نشود، اين كه مي
دين هنري بود، و در دوران بلوغ آن، دين علمي شده است، مراد اين نيست كه 

اوپانيشادها و وداها، . اي ندارند  بوديسم هيچ كتاب و نوشتهمثالً هندوئيزم و
ي اول اوپانيشادها،  اما اولين متن ديني در اديان آسياي شرقي، كتابچه. هستند

 سال پيش، يعني حدود شش قرن پس از موسي، 2800است كه در حوالي 
 سال 4000در حالي كه اصل آن اديان به حدود بيش از . نوشته شده است

  .رسد ميپيش 

تدوين دين و پيام الهي، با حروف الفباي قراردادي با چنين روند تكاملي 
ي جامعه، توسعه و تكامل يافته است كه همگام با  مطابق روند تدريجي توسعه

ي تبيين بودن، را از دست  اين تدريج، به تدريج هنر عنوان وسيله ثبت، و وسيله
ه كوچك در ارتفاعات سينا، در در(» وادي ايمن«داده است كه در مأموريت 

سمت راست جاده مدين به مصر كه در آن زمان از جنوب ارتفاعات 
مسئوليت ثبت پيام الهي و تبليغ آن، از هنر سلب شده و به قلم ) گذشت مي

  .شود تدوين قراردادي الفبا، واگذار مي
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ي صرفاً غريزي است، بل بر  معني اين سخن اين نيست كه هنر يك پديده
اما در . رسيد  اگر انسان يك موجود صرفاً غريزي بود هرگز به هنر نميعكس؛

اشاره افراد «هنر شبيه . ها براي جامعه پيشرفته، هنر كافي نيست تبيين انديشه
در جامعه پيشرفته . است» زبان اشاره«به جاي زبان است و اساساً هنر » گنگ

قص، نارسا و ناكافي است غير از گفتار علمي و گفتمان عقلي، هر وسيله ديگر نا
به سر آمده و » دست بدهد چشم بخورد«ديگر دوران . كه باز دارنده است بل

ي بيش از  اش توسعه رسيده است كه نتيجه» خط بدهد عقل بگيرد«نوبت به 
  .شوند» مدينه«ها بايد »يثرب«. پيش زبان، جامعه و مدنيت است

  :زبان رمزآلود

گرچه به ) تي با احساس دروني فردييعني تبيين دين و هس(هنر شفاهي 
تواند مكتوب هم باشد، اما چون نه علمي است و نه عقلي  وسيله زبان است و مي

باشد كه  و صرفاً به دريافت دروني فرد متكي است متعلق به دوران كهانت مي
بساط . ي تبيين خارج شود در عصر علم و خرد بايد در كنار ديگر هنرها، از دايره

تخيلي، هستي شناسي و كيهان شناسي خيالي و انسان شناسي موهوم خدا شناسي 
  .را جمع كرده تنها به امور احساساتي بپردازد

خواه تجسمي و خواه هنر احساسي دروني كه به زبان (هنر به هر دو معني 
كند، پيام  ترين حد ممكن، دچار رمز و راز مي تعاليم ديني را در نهايي) آيد مي

هاي روشن  آموزه. كند كه توان هدايت داشته باشد تر از آن مي هدايت را، بغرنج
كند كه مردم در خم و پيچ  ي شهر بازي، تبديل مي پيچيده» ماز«دين را به يك 

. مانند كه خود گمراهي اتم است، تا چه رسد هدايت باشد هفت خوان آن، در مي
وس و سطيح جاذبه وسوسه انگيز دارد ليكن اگر مفيد بود، كهانت نوستر آدام

  .رسانيد عرب، جامعه انساني را به سعادت مي

گري و نص، الزم است نه رمز آميز  براي جهان پيشرفته، صراحت، روشن
ي دين هنري است كه  كهانت و راز و رمزگرايي الزمه. بودن و راز آلود بودن
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ريم و همگام با تح. اند ها بوده بينيم مديران معابد پيش از سه دين اخير، كاهن مي
» سحر«با آمدن موسي، كهانت نوعي . هنر تبييني، كهانت نيز تحريم شده است

پيش از آن گاهي فرشته نيز . شوند شود ساحران با موسي درگير مي ناميده مي
ها صرف نظر شود، هاروت و  اگر از افسانه. داد كهانت را به برخي از افراد ياد مي

دادند با اين تذكر  افراد سحر را ياد ميبه برخي از . اند ماروت از اين قبيل بوده
اين پيام . كه سحر يك تيغ دوبر، است سعي كنيد از آن استفاده منفي نكنيد

. اي از مطرود بودن آن دو فرشته، وجود ندارد قرآن است و در آن هيچ نشانه
كنند  شان، فرشته را موجودي معرفي مي اصول اديان مذكور، در فرشته شناسي

  .ر به تمرّد يا تخلّف نيستند تا كيفر داده شوند و يا مطرود گردندكه اساساً قاد

ي سه دين اخير با دو واقعيت روبرو هستيم؛ ماهيت  تر گفته شد درباره پيش
ها و رسوباتي از اديان پيشين  ها كه افسانه واقعي آنها، و واقعيت حاضرِ كنوني آن

زبان رمز « كه زبان دين شود امروز شنيده مي. شود ها ديده مي در گستره ي آن
است اين سخن از جهتي درست است و از جهت ديگر نادرست؛ اگر توجه » آلود

زبان دين پيش از موسي رمزآلود است و : به ماهيت واقعي اديان باشد بايد گفت
زبان سه دين اخير بدون رمز و راز، صريح و نصي است و فرقي كه با ديگر 

و . گذشت» اميت«هاست كه در مبحث  ودن آنب» امي«هاي صريح، دارند  منطق
اگر توجه به آن چه امروز در مسيحيت و اسالم هست، باشد كه تثليث يا 

شان  در آسياي مركزي پيش از مهاجرت(هاي آريائيان  از يادگار» پدر«اصطالح 
است كه وارد مسيحيت شده و منشاء آن همه راز و رمز، در مسيحيت ) به اروپا

تر توضيح داده شد، و در اسالم نيز نفوذ  ور كه پيششده است همان ط
ارسطوئيات و هندوئيزم منشاء اين همه راز و رمز گشته است كه در زبان قرآن 

  .ها وجود ندارد ، اثري از آن)ص(و در بيان پيامبر

ما . شود مي» نقض غرض«باشد مصداق » زبان رمزآلود«، »زبان هدايت«اگر 
ي معينِ متخصص  يسي، مردم است نه يك عدهبينيم كه مخاطب قرآن و ع مي

و بايد اشتباه نكنيم كه . هاي هندوئيزم در ارسطوئيات، يا متخصص در احساس
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دين علمي به . معني اين سخن اين نيست كه دين به متخصص نياز ندارد
متخصصان علمي نيازمند است اين الزم نگرفته كه فن و ادبيات آن نيز خطاب 

ان اين دو موضوع به اصطالح از زمين تا آسمان فرق مي. به متخصصين باشد
است؛ مواد غذايي و آب طبيعت، از ناحيه طبيعت براي همه مردم عرضه 

همه چيز راز و رمز علمي . شود، اما تخصص در غذا شناسي جاي خود را دارد مي
هر زبان براي يك زبان شناس داراي راز و رمز است، زبان دين نيز . را دارد

. چيز ديگر است» زبان دين رمزآلود است«اما مراد از .  و رمز را داردهمين راز
  .يعني زبان دين زبان علمي نيست و زبان كهانتي است

مسيحيت با همه عناصر نفوذي، درون گرايي فردي، رهبانيت، تقويت درون، 
ترين گناه شمرده كه تاريخ  و صاف كردن قلب، سحر و كهانت را بزرگ

شدند حتي  تكفير كاهنان كه بسوزانيدن با آتش محكوم ميمسيحيت پر است از 
  .اندارك با آتش سوزانيده شدژنوستر آداموس تكفير شد و 

توانيم اين واقعيت را منكر باشيم كه از نظر اديان يهودي، مسيحي و  ما نمي
اسالم، آن كاهن هندو كه توانست با يك نگاه قطار را از حركت باز دارد و با 

 آن را به راه اندازد، نه تنها معجزه يا كرامت، نكرده بل مرتكب يك نگاه ديگر
همان طور است هر كسي كه مانند نوستر . عمل گناه و مخالف دين شده است

از آن . كند دهد يا كارهاي عجيب و غريب ديگر مي آداموس از غيب خبر مي
ه يا آن مردي كه در دربار فتحعلي شا. جمله اعمال شگفت كاهنان سرخپوست

به شاه بشارت داد كه فرمانده ارتش روس در جبهه قفقاز به دست ايرانيان 
اند روز فالن و ساعت فالن، به تهران  كشته شد و سرش را روانه تهران كرده

توانند حل كنند چنان  اين قبيل افراد هيچ مشكل را نمي. خواهد رسيد، و رسيد
و . حت بار قفقاز پيش آمدكه نتوانستند كمكي به شاه ايران بكنند و شكست فضا

همان طور كه هندوستان و چين با اين قبيل كاهنان پر بود، در عين حال تحت 
  .استعمار بودند
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اي كه اين گونه  هر جامعه. توان از اين واقعيت چشم پوشيد و نيز نمي
زيرا كهانت . ماند اي باز مي ها در آن بيشتر باشد، از رشد علمي و انديشه گرايش

ولي . هنر بايد در خدمت علم باشد. است و با علم در تعارض استهنر محض، 
  .داند مي» حجاب اكبر«پيمايد و علم را  هنر كهانتي راهي غير از راه علم مي

. هيچ حق مطلق نيست مگر خدا و هيچ باطلي مطلق نيست مگر عدم: اند گفته
» ستها دين افيون جامعه«: گويد اگر با اين فرمول به سخن ماركس كه مي

ي  شود؛ اگر در دوران توسعه نگريسته شود، عنصري از صحت در آن ديده مي
پرداخته شود، ) دين مربوط به عصر طفوليت جامعه(جامعه و علم، به دين هنري 

  .افيون جامعه خواهد بود

» ها الهه«مسيحيت از جانبي به شدت تحت تأثير هنر يوناني آريايي كه دين 
هاي اديان هندي را به   و از جانب ديگر ردپاي آموزهكرد قرار گرفت را تبيين مي

است و » ويشنوكرشنا«بينيم؛ كه تثليث مسيحيت همان تثليث  خوبي در آن مي
اند هم ويشنو و هم عيسي، و نيز رهبانيت  هر دو نيز محكوم به اعدام شده

  .مسيحي غير از رهبانيت هندويي و بودايي، نيست

ق به اديان متأخر، عالوه بر هر عامل، به هاي دين سابق و اسب نفوذ آموزه
اين عامل عبارت است از همان اصل . شود تر مي دليل يك عامل اساسي، آسان

اقتضاهاي جامعه كامالً بر ضد اقتضاهاي غريزي «: گويد كه اميل دوركيم مي
اقتضاهاي دين همان اقتضاهاي جامعه «: در اين جا بايد گفت» .فردي است

 و دين هر دو، فطرت است و در واقع هر دو يك واقعيت منشاء جامعه» .است
كند كه دين با آزادي  هر انسان به طور ناخودآگاه و خود آگاه درك مي. هستند

كند كه بيشتر مقدس  قديس اورجين، خود را مثله مي. غريزه، سازگار نيست
كرده » نفس كشي«پردازند تا   صوفيان مالمتيه به خود آزاري شديد مي1شود،

                                                 
  .94بوركهارت، هنر مقدس، ترجمه ستاري، ص.  �
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كنند كه از دست غريزه  برخي خود را عقيم مي. ي كامل برسند به تزكيه
  .همين طور رهبانيت هندويي و بودايي. بياسايند

خوشبختانه امروز هم تحقيقات محققين و هم روند فرهنگ عمومي جامعه، 
ي سه دين اخير، روشن كرده است؛ معلوم شده است اين  حقايق زيادي را درباره

مورد اقتضاي فطرت را توصيه » تعادل«اند، آن   كشي مخالفسه دين با غريزه
فطرت تعادل خواه است نه خواهان سركوبي . تر بيان شد كنند كه پيش مي

درگيري فطرت با غريزه نيز براي همين تعادل است كه غريزه به اين ... غريزه
 به يك توضيح ديگر نيازمند» بسنده نكردن«منشاء اين . كند تعادل بسنده نمي

زياده «اما غريزه در انسان . كند ي حيوان از مرز تعادل تجاوز نمي غريزه: است
زيرا حيوان فاقد روح فطرت است و لذا زياده طلبي براي او . شود مي» طلب

اما غريزه در وجود انسان به دليل حضور فطرت و استمداد از آن، . امكان ندارد
در پيش روي خود ببيند، زياده هاي دورتر و امكانات بيشتري را  تواند افق مي

كوشد با استخدام فطرت به آن چه  مي. گردد طلب، افزون خواه، سير نشونده، مي
پس انسان بودن مشكل است و موجود فطري بودن سخت دشوار . بيند برسد مي

حيوان . است موجودي كه درونش هميشه در كشاكش، تالطم و اضطراب است
. ا خود، آسوده است زيرا كه فطرت ندارداز اين همه آشوب، اضطراب، جنگ ب

  .در اين وسط بيچاره انسان. فرشته نيز آسوده است زيرا كه غريزه ندارد

ي سه  تحقيقات محققين و روند فرهنگ عمومي كه در باال ذكر شد، درباره
» ختنه«دين اخير چيزهاي ديگري را نيز روشن كرده است از آن جمله مساله 

يحيان بخشيده بود از نو به عنوان يك امر بهداشتي كه پولس آن را براي مس
از حدود چهل سال پيش به ) ارامنه(مسيحيان ايران . ضروري رواج يافته است

بنابر يك تحقيق كلنيكي مشترك . اند ه كردهژشان توجه وي ختنه كردن فرزندان
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ي مردان  انجام شده به وسيله محققان فرانسوي و آفريقاي جنوبي، عمل ختنه
  1. درصد از ابتال به بيماري ايدز، جلوگيري كند65تواند به ميزان  مي

در عصر توصيفگري، پولس را از ديدگاه زيست : اين موضوع بس مهم است
كند اگر  دانستند، با اين استدالل كه طبيعت اشتباه نمي شناسي نيز، ذي حق مي

 ماجراي اما قضيه درست شبيه. آمد آن غالف پوستي الزم نبود، به وجود نمي
است كه در دوراني غالف مذكور، براي انسان » هنر غير تبييني«و » هنر تبييني«

الزم بوده، عضو حساس تناسلي را كه مسئوليت ادامه نسل بشر را به عهده 
ها، دو  ليكن با پيشرفت و توسعه جامعه. كرد ها حفظ مي ها و آفت دارد، از آسيب

. زا تبديل كرده است ه يك عامل آفتتحول مهم رخ داده و آن عامل حفاظ را ب
هاي پيشرفته نقش  مساله ايدز كه در باال آمد، تنها يكي از آنهاست؛ انواع لباس

كنند، از طرف ديگر زندگي بشر به شدت از زيست طبيعي  حفاظ را ايفا مي
ي  طبيعت به وسيله. هاي طبيعت، خارج كرده است فاصله گرفته و او را از چرخه

ي زندگي  كند، ليكن وقتي كه رابطه بهداشت خود را كنترل ميهاي خود  چرخه
هاي پايدار،  شود، غالف مذكور انبان ميكروب ها قطع مي انسان با آن چرخه

  .گردد مي

تا زمان ابراهيم، هيچ :اين مساله در جريان تاريخي اديان، بسيار جالب است
ه اين حكم را آورد پيامبري دستوري به نام ختنه نياورده بود، اولين پيامبري ك

اند، تحت  متون حديثي اسالم اين موضوع را به خوبي تشريح كرده. ابراهيم است
ي   يعني درست در اوج تمدن بابل و مصر و نقطه2.»حنيفيت ابراهيم«عنوان 
شود كه ديگر وجود  هاي طبيعت، اعالم مي گيري زندگي انسان از چرخه فاصله

  .گردد ها مي طرف ديگر منشاء آفتآن غالف از طرفي لزوم ندارد و از 
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بينيم بررسي اديان بدون در نظر داشتن  كنيم مي از هر طرف كه نگاه مي
و در بررسي . تواند يك بررسي صحيح باشد ي تاريخي هر دين نمي هژجايگاه وي

اين كه در هر بررسي . كند ، خودش را بيشتر روشن مي»خاتميت«صحيح اهميت 
، يك تلنباري از اديان، در پيش روي خودمان به محور هر موضوع كه باشد

شان صرف نظر كنيم، و نيز نفوذ عناصري از دين  هژبگذاريم، از جايگاه تاريخي وي
ي  ها را در عرصه كهن در دين متأخر را در نظر نگيريم، و همچنين نفوذ افسانه

ن دين، ناديده بگيريم، آن گاه احكام كلي صادر كنيم كه دين چنين است يا چني
بگذاريم، با اين » واقعيت گرايي«و اسم اين روش را ... خواهد و گويد، چنان مي مي

بينيم دين همين  چه كار كنيم آن چه امروز در عرصه واقعيت مي«استدالل كه 
، در اين صورت كارمان يك كار كامالً ضد علمي خواهد بود و اين چنين »است

  .كند  بسيار و مهم، محروم ميواقعيت گرايي دقيقاً ما را از ديگر واقعيات

  :شمايل پرستان و شمايل شكنان

در اثر نفوذ هنر يوناني و هنر هندوئي به مسيحيت، درگيري دراز مدت ميان 
در «: گويد ميبوركهارت . در گرفت» شمايل شكنان«و » شمايل پرستان«

پس از توضيح . »ي اول احتراز از هنر تصويري وجود داشت مسيحيت دوره
 ميالدي 754ميان دو جريان فوق، يوحنّاي دمشقي را كه در حوالي درگيري 

 از بيان 1.داند وفات كرده، قهرمان پيروزي شمايل پرستان بر شمايل شكنان، مي
ي دين،  آيد در اوايل مسيحيت، هنر تبييني براي ورود به عرصه او كامالً برمي

، خيلي معلوم چه قدر بوده» اوايل«مدت زمان اين . اذن دخول نداشته است
كند كه مقاومت شمايل شكنان هفت قرن به طول  ليكن تصريح مي نيست

، نيز اين موضوع را آورده است كه مقاومت ناس. جان بي. انجاميده است
   2.شمايل شكنان در طول هفت قرن اول مسيحيت بوده است

                                                 
  .89 و 78هنر مقدس، ص .  �
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 او از 1.كند بوركهارت بر مخالفت دين يهودي با تصوير سازي نيز اشاره مي
ين مسائل هم در عهد عتيق و هم در عهد جديد كه مجموعاً دين عيسوي را ا

گوئي از اين كه دينش ميانه خوبي با . كند دهند، به سرعت عبور مي تشكيل مي
و اكثر پيروان سه دين اخير، كم  كند برخي هنرها ندارد احساس سرافكندگي مي

شان با هر هنر به  ينكنند د زيرا گمان مي. اي دارند و بيش چنين احساس منفي
شان خشك و  رسند كه دين طور مطلق مخالف است و سرانجام به اين نتيجه مي

اگر همان طور كه بيان شد، هنر . به دور است» زيبا شناسي«و » زيبا خواهي«از 
تقسيم كنند، دستكم به مقدار زيادي از » هنر غير تبييني«و » هنر تبييني«را به 

شوند اين احتراز از هنر  زيرا متوجه مي. شود ته ميشان، كاس اين احساس منفي
بلكه برعكس، در صدد حمايت از يك زيبايي . تبييني، احتراز از زيبايي نيست

و منشأ دين خواهي، فطرت است و فطرت  شود ناميده مي» علم«ديگر است كه 
  . كند زيبا خواه است و هرگز بر عليه زيبايي اقدام نمي

ي مشكالتي قرار  اين مشكل نيز در رديف همه: نمدوست دارم باز تكرار ك
ي علوم انساني، به دليل عدم تفكيك ميان روح غريزه و روح  دارد كه در عرصه
  . شوند فطرت، ناشي مي

هاست، هيچ چيزي به زيبايي علم  علم زيباست، لذت دانش باالترين لذت
بشر متمدن :  در ثاني.اي با زيبايي ندارد هنر تبييني اوالً چندان مالزمه. رسد نمي

در جامعه توسعه يافته يا بايد زيبايي علم را فداي زيبايي هنر تبييني كند، و يا 
  .  سومي وجود نداردهبايد برعكس، ظاهراً را

  :هنر غير تبييني

. هنر چيزي نيست كه انسان بتواند آن را از رفتار و زندگي خود، بيرون كند
 و صورت را اصالح نكند، لباس در آن صورت بايد آشپزي نكند، موي سر

 تفكيك هنر از علم، از صنعت و از هر گونه رفتار انساني، امكان ندارد.... نپوشد و
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و سه دين اخير نه تنها به اين واقعيت توجه كامل دارند بلكه خودشان در 
. اشاره شد» زيبايي و اديان«اند كه در مبحث  باالترين حد از هنر استفاده كرده

است كه از » نقش اول«شود  ن چه در اين اديان از هنر سلب ميبنابراين آ
در تبليغ و ابالغ پيام الهي بدنه و . كند كرسي صدارت به كرسي وزارت، تنزل مي

ي اين پيكان، در نفوذ و جذابيت و  شود و هنر در پيكره نوك پيكان از آن علم مي
  . شيوائيت آن، نقش دارد

. شود ، قهراً و طبعاً منجمد ميتبيين علم متكامل است اما هنر در مقام
ها در همان  ي زنده اين انجماد، هنرهاي تبييني شرق آسيا است كه قرن نمونه
زيرا مختصر تغيير و تحرك . هاي خود بي تحرك مانده است، و بايد بماند فرمول
فهم هندوان از آئين هندو، . ريزد ها، سازمان عقايد و تبيينات را بر هم مي در آن

  . ي پيش نرفته بلكه بشدت كمتر هم شده استمها گا طول قرندر 

هاي ديني به  رسد كه ثبت عقايد، باورها و آموزه در نگاه سطحي، به نظر مي
هاي بيگانه،  وسيله هنر، به دليل همان انجماد، دين را از تحريف يا نفوذ آموزه

يك جانبه است شود اين جمود تنها  ليكن با نگاه تحقيقي معلوم مي. كند حفظ مي
تحريفات و نفوذ . كند و فقط از تحرك خردورزانه و رشد علمي جلوگيري مي

سرگذشت . گيرند ي دين جاي مي ها همچنان بدون مانع در عرصه پذيري
  . ين، بودا، گواه عيني اين موضوع استجتاريخي آئين هندو، 

يذ هنر آشپزي در زيبا كردن و لذ. غذا، غذاست و هدف از آن تغذيه است
رو سواري نقل و انتقال است هنري كه در آن دهدف از يك خو. كردن آن است

ي رفتارهاي انسان هنر تعيين   در همه،به كار رفته در خدمت آن هدف است
شود، به  ليت تامين آن نياز كه هدف ناميده ميئومس. ي هدف، نيست كننده
هاي ديني به  ي تبيين آموزه ليت موقت در عرصهئويك مس. ي هنر نيست عهده

تا هنر در . ليت را از آن سلب كردندئوهنر داده شده بود، اديان اخير اين مس
  .اين عرصه نيز در جايگاه حقيقي خود قرار گيرد
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تصويرگري و هنرپردازي : كنيم ده ميهدر اين ميان يك پديده عجيبي را مشا
ييرناپذير هاي تغ روح تاريخ و سنت. ها از بلوغ جامعه پس از گذشت قرن» ماني«

واقعي  زيرا هيچ وقت نبوت غير. اساس كار ماني اشتباه بود: گويد تاريخ به ما مي
ترين اشتباه او پس از ادعاي نبوت،  ليكن بزرگ. و ادعائي، موفق نشده است

صورتگري او بود، او شخصيت بالغ جامعه را با شخصيت كودكي آن، اشتباه 
ي خدا شناسي، هستي شناسي  بيين كنندههائي كه ت كرد، كتابش را پر از نقاشي مي

  . اي هم نرسيد ي خود، بودند كرده بود، به نتيجه و انسان شناسي ويژه

برخي از يهوديان، مسيحيان و مسلمانان، بي ميل نيستند كه اديان شرق دور 
شگفت اين . تي راشرا از سنخ دين ماني و غير واقعي بدانند حتي ميترائيزم و زرد

شان مجوسيان را اهل كتاب شناخته و در  مانان با آن كه دينكه برخي از مسل
عمل نيز چنين رفتار كرده است، باز در نوشتجاتي به غير واقعي بودن آن دين، 

ها در سيماي طرفداري از حقيقت و با روند  گيري اين موضع. ورزند اصرار مي
، دقيقاً در حالي كه خود اين بينش و روش. شود مي، عملي »دروغ«محكوم كردن 

به راستي دروغ و كذب . شود ناميده مي» دروغ«ارزش دادن بر چيزي است كه 
تواند ديني مانند هندو، با آن  اين قدر پايا و محكم و با كاربرد است كه مي
واقعيتي ! ؟!اند، را به وجود آورد تعليمات و تبيينات كه بر آثار هنري نقش بسته

ي هزاران ساله،  هاي پيچيده و با اين سلطه به بزرگي دين بودا با آن همه آموزه
در حالي كه يكي از اصول مسلّم يهودي، مسيحي و ! ي يك دروغ است؟ زائيچه

اسالم، اين است كه دروغ نه پاينده است و نه زاينده، تنها در كوتاه مدت يك 
  . دهد زايش و پايش كاذبي را ارائه مي

نه را با جريان آن در شرق در نگاه سطحي تاريخي، جريان نبوت در خاورميا
ي اديان   اصل همه،ليكن در مقام تحقيق. بينيم دور، دو جريان ناهمسنخ مي

كاهن معبد . يابيم ي دنيا را در يك جريان و بر محور واحد، مي شناخته شده
اي دين خود با خاورميانه را به  هاي ريشه كوشيد رابطه هندوئي در سنگاپور مي

داد،  اي كه او نشان مي  بر خالف اشتياق و عالقهمتأسفانه. من توضيح دهد



 ي زيباييانسان و چيست                                        

 

290

: گفت او مي. كرد عالقگي مفرطي سخنان او را ترجمه مي دوست مترجم من، با بي
اين جا معبد است، :  نگاهي به من كرد و گفت.اساس دين ما از عربستان است

  پيامبران و،كنم گمان نكني دين و آئين خودم را براي خوش آيند تو، تحريف مي
دانيم كه  ي دين بودا نيز مي درباره. اند ت كعبه نيز رفتهرماهاتماهاي ما به زيا

ي آن، در كعبه حلول كرده  از اقانيم سه گانه» اقنوم«بودائيان معتقد هستند يك 
همسر يا مادر پيامبري كه دين شرق آسيا را آورده، در كنار كعبه مدفون . است
  1.است

حكيم مواردي از تحقيقات » علي و پيامبران«اي با عنوان  در نوشتهمختاري 
دهد منابع اديان هندي، از پيامبر اسالم  را آورده است كه نشان ميسيالكوتي 

ها را پيشاپيش، پيشگوئي  به نام ياد كرده و آمدن آن) ع(، كعبه و علي )ص(
كند، يا  به ويژه مضمون دعائي كه ويشنوكرشنا در حال سجده مي. اند كرده

دهند نه تنها  گزارشاتي كه نشان مي. دارد» آنانند«ماهاتما بده با  كه اي مذاكره
رسند، در مرجع و سرانجام نيز همگي به محور يك  اديان در منشأ به وحدت مي

ي نيز در تائيزم و زرتشري ميت درباره. شوند جمع مي» اي موعود خاورميانه«
سخن . دت اشاره شد، به اين وح»زيبايي و اديان«و مبحث » ميترائيزم«مبحث 

در اين مقال زياد است و داليل بسي فراوان وجود دارد كه خود نيازمند يك 
  . متن بزرگ و مشروح، است

اين كه در متون اسالمي تعداد : اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت
هميشه رقم پنج نيست در مواردي مثالً : پيامبران اولوالعزم پنج نفر آمده، اوالً

ش آمده، چون راوي نتوانسته فرد ششم را بشناسد، داود را نيز اولوالعزم رقم ش
حتي گاهي نام نوح، ابراهيم، . حساب كرده است كه بديهي است نادرست است

در ثاني رقم .  نفر9شود   كه با سه پيامبر اخير مي2اسحاق، يعقوب، يوسف، آمده
ها مانع  است، و اين بيانشان در قرآن آمده  پنج ناظر است به پيامبراني كه نام

                                                 
  .ي بودا ي، واژهدالمعارف فريد وج ةدائر.  �
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ي دين هندو، بنيانگذار و موسس دين نباشد، گر چه در  از اين نيست كه آورنده
همان طور كه گذشت، اولوالعزم به (عصر دين هنري، بوده و كتاب نياورده است 

اي با آوردن كتاب ندارد كه پيشتر بيان شد، نوح  معني موسس است و مالزمه
شامل ميترائيزم (و يا جاماسب بنيانگذار مجوسيت ) تنيز كتاب خطي نياورده اس

در حالي . اولوالعزم يا صاحب كتاب نباشد) و آئين اصالح شده توسط زردتشت
  . شناسد كه اسالم او را صاحب كتاب مي

  :هنر شعر در نظر سه دين اخير

گاهي مناجات . مزامير داود، هست كه نوعي شعر است: در متون يهودي
اما كاري با تبيين در خدا . شود حالت حماسي نزديك ميگونه و گاهي به 

» هنر تبييني«شناسي، هستي شناسي، كيهان شناسي و انسان شناسي، ندارد يعني 
در مسيحيت نيز از خود عيسي يا حواريون شعر به ويژه شعر تبييني، . نيست

ه ي تبيين، ممنوع شد در اسالم به نص قرآن، ورود شعر به عرصه. سراغ نداريم
. »...الشّعراء يتّبعهم الغاوون و هم في كل وادٍ يهيمون االّ الذين آمنوا«: است

گمراهان از شاعران پيروي «گويد  مي. چرخد مي» اتّباع«موضوع به محور 
روي وقتي ممكن است كه شاعر با شعرش در مقام تبيين  اتباع و پي. »كنند مي

در . ن از او اتباع و پيروي كنندباشد، دين، آئين و راهي را تبيين كند تا ديگرا
يعني . استثناء شاعر است نه شعر» االّ«حرف . غير اين صورت، اتباع معني ندارد

زيرا هنر خطرناك است . شود شاعري كه ايمان آورده با شعرش وارد تبيين نمي
كند و ناخودآگاه او را بر خود آگاهش مسلط  و تا عمق جان مخاطب نفوذ مي

ري قابل دفاع نيست تا مخاطب آن را بررسي علمي كرده و تبيين شع. كند مي
اشاره شد كه سحر و كهانت، هنر هستند نه علم، جادوي هنر، تعقل را . نقد كند
شعر غير تبييني مانند . ها نه براي تبيين شعر زيباست براي زيبايي. كند لنگ مي

ند شعر مان(شود گاهي واجب  هر هنر غير تبييني، مشمول احكام پنجگانه مي
اما ورود .  مانند هر چيز ديگر،گاهي مستحب، گاهي مكروه و گاهي حرام) دفاعي

ي تبييني، تقبيح و مردود شده است خود قرآن از اين كه كساني  شعر به عرصه
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كند و آن را در كنار  كنند بشدت اعالم بيزاري مي قرآن را به شعر تشبيه مي
 1.دادند، آورده است نسبت مي) ص(ر هاي ناجوانمردانه كه به پيامب ديگر اتهام

  . جويد خود دين از اين كه به وسيله شعر تبيين شود بيزاري مي

مشمول ) اعم از تبييني و غير تبييني(اگر هر گونه شعر : نكته مهم اين است
آمد  احكام پنجگانه است، پس پيام اين آيه چيست؟ اگر اين آيه در قرآن نمي

كامالً روشن است كه شعر را از . آن احكام استباز معلوم بود كه شعر مشمول 
جوف الرجل قيحا خير من ان يمتليء لئن «يا پيام . كشد كرسي تبييني پائين مي

 چيست؟ او كه شعر را مطلقا تحريم نكرده است و اين هنر زيبا 2»ء شعراً يمتلي
شود، شعر  معرفي مي» قيح«را در شرايطش، حالل دانسته است آن چه بدتر از 

  . ييني استتب

ي نگرش قرآن و حديث به شعر، چهار موضعگيري  به خوبي از روي هم رفته
  : كنيم كامالً ناسازگار با هم، را مشاهده مي

  . ـ بيزاري شديد از شعر1

  . ي عملي از شعر ـ استفاده2

  . ـ تشويق به شعر3

  . ـ نكوهش انباشتن ذهن با شعر4

كنيم، مثالً  يگر نيز مشاهده ميسه مورد اخير را درباره خيلي از چيزهاي د
. استفاده عملي از غذا، تشويق به برخي غذاها، و نكوهش پر خوري: ي غذا درباره

» تناقض كامل«و در كنار سه مورد ديگر يك . اما مورد اول منحصر به هنر است
هيچ راه حلّي براي اين تناقض وجود ندارد مگر اين كه به دو نوع شعر . را دارد

و در بيان . به دو قسم تقسيم شود» شعر«يعني اساساً .  باشدتوجه داشته

                                                 
  .30ي طور، آيه   ـ و سوره5سوره انبياء، آيه .  �
  .292 ص 76بحار، ج .  2
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شعر تبييني و شعر غير : دو چيز كامالً جدا از هم وجود داشته باشند: تر روشن
شعر تبييني كالً و بدون استثناء تحريم شده و مورد بيزاري شديد است، . تبييني

ي احكام  هشود، كه همان عرص و شعر غير تبييني مشمول سه رديف اخير مي
  . پنجگانه است

كند،  بشدت نهي مي» انباشتن ذهن با شعر«ي حديثي كه از  كمي درباره
 ممن و معروف بن خرّبوذ، در حضور اما: گويد محمد بن مروان مي: درنگ كنيم

بوديم، ابن خرّبوذ در ضمن سخنش با من، به شعري از يك شاعر ) ع(صادق 
اگر درون كسي با رين و : ده استفرمو) ص(پيامبر : امام گفت. متمسك شد

  . چرك پر شود بهتر است كه با شعر پر شود

ي ما گفته باشد،  هر كس يك بيت درباره«گويد  اين همان امام است كه مي
كامالً روشن است كه ابن . شود از ناحيه روح القدس، تقويت مي) طبع شعر او(

در يك جلسه ) ستمرد دانشمند و از شاگردان سرشناس امام صادق ا(خرّبوذ 
علمي و محفل علمي، به جاي استدالل علمي به شعر متمسك شده و امام به اين 

وقتي كه پر كردن ذهن با : و مرادش اين است روش او اعتراض كرده است
شعر، مورد نكوهش باشد معلوم است كه تمسك به آن در بحث علمي، روش 

  . غير علمي است

 ستوده است و هم مورد تشويق، بلكه اما پر كردن جان و ذهن با علم، هم
  . فريضه است

است نه » موضوعي«زيرا يك بحث نيست، ي تجا بحث فقاه بحث ما در اين
  .رسد پس از آن كه موضوع مشخص شد نوبت به بحث فقهي فقيهان مي. حكمي

يبراليسم پشت لكنيم كه فرهنگ  در يك نگاه جامعه شناسانه نيز مشاهده مي
محلي هاي  هاي مشرق دور، با مقاومت ر مدرنيسم در جامعهبه دين كرده سوار ب

ها آن را  ها را تا حدودي پذيرفت و هم آن هم فرهنگ آن. نگشتروبرو 
اما در ممالك اسالمي از آغاز ورود تا به امروز با چالش سخت و . پذيرفتند



 ي زيباييانسان و چيست                                        

 

294

 اديان .و است و در ميان خود مسلمانان نيز ايجاد چالش كرده است رمداوم روب
يبراليسم، ل» اصالت فرد«رق آسيا مبتني بر اصالت هنر، در حد باالئي با ش

گري امري كامالً  انت و مرتاضيهك. سازگاري دارند، و اين خاصيت هنر است
تواند با  فردي و فرد گرايانه است، كشف و شهود كاهنان هندوئي و بودائي نمي

  . اصالت فرد، ناسازگار باشد

» سخن همراه با هنر« غير از ،مجسمه و تنديسشعر هنر محض، است مانند 
 گفتار و نوشتاري كه عاري از هنر باشد، سخيف است اما در امر دين .است
ليت با گفتار است كه الزم است آن گفتار، زيبا و شيوا هم باشد، كه خود ئومس

يك نگاه به هنر قرآن، و يك . قرآن چنين است و اين با شعر محض، فرق دارد
آن زيبايي كه : دهد ر شعر تبييني، مطلب مهمي را به ما نشان مينگاه به هن

گذارد، دقيقا به فطرت او هديه  قرآن در پيش مخاطب خود به نمايش مي
گويد آنان كه دچار سلطه  و خودش مي. شود، هنر ناب براي فطرت ناب مي

در كشاكش غريزه و . اند غريزه هستند از بهرمندي كافي از قرآن، محروم
  . برد ترين فرد، بيشترين بهره را از پيام قرآن، مي  متعادلفطرت،

توان معياري را در نظر گرفت و ارزش آثار شعري  اي، مي در اين نگاه مقايسه
ديوان حافظ سر آمد هنر شعر تبييني است يك : را در درجات آن معيار، سنجيد

قاشي و است و جايگاه آن در گفتار، جايگاه هنر مقدس ن» اصالت هنري«اثر 
دقيقاً «: گويد ملكيان شيرواني چه زيبا مي. تنديس شرق دور است در تجسيم

  1.»روش كار شاعر شرقي از هر جهت شبيه كار نقاش است

حتي عنصري از اصالت هنر، در ديوان حافظ هست كه در هنر مقدس شرق 
نيز وجود ندارد، حافظ در صدد پديد آوردن تابلوهائي از گفتار است و چنين 

آفريندو ليكن نيازمند رنگ روغن ديگر است كه از رنگ  بلوهاي زيبا را نيز ميتا
شود از  ناچار به ادبيات غريزي محض، متوسل مي. آيد روغن نقاش چين بر نمي

                                                 
  .، ترجمه باقر پرهام185ها، ص  گفتگوي تمدنانديشه غربي و .  �
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مرد افكن، ام  و شراب لعل رنگ، شرب مدام، مي... بوسه، لب لعل، برسيمين، و
نكته و نقطه است كه پي روان ، در اين ....الخبائث، رطل گران، پياله، خم مي و

و در يك كالم پي روان » غريزه محوري زيبايي و زيباخواهي«و » اصالت غريزه«
گردانند، حافظ را  ها را به غريزه جنسي بر مي ي زيبايي ويل دورانت كه همه

  . يابند پيش رو و پيش كسوت خود مي

نگرند كه   مياز جانب ديگر، حافظ شناسان واقعي به ديوان او با همان نگاه
ها و نقش و نگارهاي معبد هندوئي  گوئي تيتوس بوركهارت ايستاده به مجسمه

خود، » هنر مقدس«آورد و در كتاب  ها را روي كاغذ مي هاي آن نگرد پيام مي
  . نويسد مي

، از )كه انصافاً در اوج هنر است(بينيم كه هنر ديوان حافظ  با اين توضيح مي
ر، همسنخ است و از طرف ديگر سنخيت نزديكي طرفي با هنر مقدس شرق دو

. ي ويل دورانت، دارد ي فاضله در نظر اهالي مدينه» غريزه محوري زيبايي«با 
از دو طرف » يبراليسم جديد پشت به دين كردهل«بنابراين، سازگاري حافظ با 

و هم ) كه در باال بيان شد(گردد هم سازگاري شرق دور را دارد  تامين مي
در عصري كه تسنن بر ايران حاكم بود، . ه دليل ادبيات غريزي، راسازگاري ب

شعر فارسي با هر هدفي كه داشته حتّي اهداف ضد غريزي خود را با ادبيات 
خدا شناسي و معنويت گرايي و حقيقت خواهي حتي . غريزي، دنبال كرده است

ا كه هر پ اروربر خالف شعر د. تارك دنيائي را نيز به زبان غريزي، سروده است
و ايرانياني كه با شعر ملل ديگر آشنائي . ي خود را دارد  ادبيات مربوطه،موضوع

كنند در همه جاي جهان و تاريخ، چنين بوده و غير از اين  ندارند، گمان مي
  . شود نمي

ي اصول دين خود را با اين هنر تبيين  هنر حافظ هنر تبييني است، او همه
هستي شناسي، كيهان شناسي، روح شناسي و انسان كندو نه تنها خدا شناسي،  مي

شناسي، بلكه خود شناسي فردي خود را كه مثالً با فالن شيخ صوفي مخالف 
كندو در  ، با آن تبيين مي»پاردمش دراز باد اين حيوان خوش علف«: است و
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» حافظ شكني«و » حافظ پرستي«بر ايران حاكم شد، ماجراي تشيع عصري كه 
در ميان » شمايل شكني«و » شمايل پرستي«ن شيعه، ماجراي در ميان ايرانيا

كرد كه اين چالش چند قرني، امروز به پيروزي حافظ  مسيحيان را تداعي مي
 سال پس از آمدن مسيح و اين پيروزي 700آن پيروزي . شود پرستان، منجر مي

اما شعر غير تبييني، هيچ وقت موجب و مورد .  سال پس از آمدن حافظ700
  .تشيع نبوده است خواه در عصر تسنن ايران و خواه در عصر چالش

ي هنري آن فداي  آثار مولوي، به حدي تبييني است كه جنبهدر شعر 
گردد شعريت خود  ترين نثر مي تر از خشك شود، گاهي خشك هدفمندي آن مي

گاهي نيز قواعد ضروري شعر . شود منظوم تبديل ميسخن را از دست داده و به 
  .شود  درست ميمحاش به زور تسا دهد وزن و قافيه ا از دست ميمنظوم ر

) كه با آن سر ستيز دارند(هنر تبييني، به سه دين يهودي، مسيحي و اسالم 
 سال، 700 اين روند خزنده در طول ،از رهگذر هنر غير تبييني نفوذ كرده است

مساله اما در ممالك اسالمي . ي ممكن فرا گرفت مسيحيت را تا آخرين درجه
ينات هنري خواه با شعر و خواه با نثر هنري به يكند هنر شفاهي و تب فرق مي

  .ي ممكن رسيده است آخرين درجه

قرار » قاعده«ليكن هنرهاي تجسمي هنوز به طور آگاهانه و ناآگاه بر اساس 
 پرهيز ها ي آن ي به وسيلهيعني خواه دانسته و خواه ندانسته از كار تبيين. دارد
هم شراب در اسالم : از باب مثال. شود  به آثار غير تبييني پرداخته ميشود و مي

اگر امروز شخص محترمي در ميدان بهارستان . تحريم شده و هم مجسمه سازي
تهران بطري شراب در دست چپ و ليوان در دست راست بريزد و بخورد، از 

مدرس در ي  ليكن مجسمه. گردد شود، غوغائي بر پا مي طرف جامعه، تحمل نمي
سي نمايندگي مجلس نشسته، احساس مخالفي را بر رهمان ميدان بر ك

دانند كه حرام  انگيزد چرائي اين مساله خيلي مهم است، گوئي همگان مي نمي
يا تنديس (و چون تنديس مدرس . بودن مجسمه به دليل پيام تبييني آن است
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اورهاي ديني ندارد، كاري با تبيينات عقايد و ب) محمد بن زكريا در ميدان رازي
  .استتسامح پس قابل 

  :هنر، تكليف، جامعه

ديديم كه . به ميان آمد» تكليف«در مباحث گذشته، در جاهائي سخن از 
و ما هم نشان داديم  داند مي» تكليف خواه«هانري برگسن، انسان را يك موجود 

  . كه منشأ تكليف خواهي و تكليف پذيري انسان، روح دوم يعني فطرت است

جامعه . در دوراني كه دين، دين هنري بود، تكليف نيز محدودتر بوده است
. هاي اجتماعي بيشتري در درون آن پديد آيد يابد كه پديده وقتي توسعه مي

جامعه توسعه يافته يك جامعه پيچيده است و لذا به قوانين و تكاليف زيادتري 
دين . و تكليف دارندتر نياز كمتري به قانون  هاي ساده جامعه. نيازمند است

اما در جوامع . هاي جامعه اوليه را در حد الزم تامين كند تواند تكليف هنري مي
تر و پيچيده، ضرورت دارد  پيشرفته كه سازمان قوانين و تكليف در حد گسترده

. ي هنر خارج است ، تنظيم آن از عهده)كه بايد براي هر نيازي پاسخي بدهد(
اين جاست كه اهميت سخن . در كنار آن بپلكدبايد دين علمي شود و هنر 

اسالم در ميان اعراب «: گويد شود كه مي  اسپانيائي روشن مياگيناسيو اوالگوئه
  1.»ترين دين را آورده است غير مدني، مدني

   خودش را به اصل بزرگي بس مهم به صورت يك  در اين جا يك مساله

ي هنري است رسماً  ن، رابطهشان با دي دهد، چرا آنان كه رابطه ما نشان مي
زيرا . شود» شريعت فداي طريقت«كنند كه در مواردي الزم است  اعالم مي

. ي ماهوي هنر بگنجد تر از آن است كه در دايره شريعت كه قانون است گسترده
  . ي عدم تطابق دين علمي با دين هنري، است و اين فرازترين نكته و نقطه

                                                 
  .اگيناسيو اوالگوئه، هفت قرن فراز و نشيب تمدن اسالمي.  �
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رويكردي منفعالنه، كه .  روي آورده استامروز جامعه جهاني به سوي دين
هاي مدرنيته و غريزه گرايي مدرنيسم، در اثر فرط  در اثر سرخوردگي از نارسائي

در عين حال آزادي خواهيش بر . كند خستگي، با سرعت تمام دين گرايي مي
و چنين . چربد، دين آري اما تكليف هر چه كمتر، بهتر تكليف گراييش، مي

بينيم عرفان سرخپوستي  د مگر به سوي دين هنري، كه ميچيزي امكان ندار
.... حتي اهل علم مانند هايدگر، ويتگنشتاين و. يابد ي شديد، مي جعانهتاهميت مر

  .علمي نيز بدهند) مثالً(كوشند به اين روند يك سيماي  مي

دهند كه اين رويكرد  اي كه در اين مباحث، بيان شد، نشان مي اصول و مباني
ين هنري، در جامعه توسعه يافته امروزي، آن خواسته و عطش انسان به سوي د

زيرا عصر و دوران دين هنري، در زمان . امروزي را، ارضاع و ارضاء نخواهد كرد
هنر الزم است و . موسي به پايان رسيده است يعني بيش از سه هزار سال پيش

بشر محال است تفكيك هنر از رفتارها و زندگي : ضرورت دارد، پيشتر گفته شد
اما تبيين دين به وسيله هنر، در جامعه پيشرفته، بزرگ اشتباه تاريخي بشر است 

بگذار برود تا نرود : گويد زبان حال هگل مي. رود تكرار شود كه اين بار نيز مي
  .ي دست تاريخ است زيرا انسان بازيچه. شود نمي

  :زيبايي، خيال، فرض

: شد، امروز بايد پذيرفت كه  ميهديشاگر در ادوار پيشين طور ديگري اندي
در بحث . اي دين نباشد  اما ممكن است يك فلسفه.هر دين يك فلسفه است

اي كه از خدا بحث كرده و در صدد توضيح رابطه  بيني و هر فلسفه ما هر جهان
 از اين ديدگاه تعريف دين چنين ،خدا با جهان و انسان است، يك دين است

 از يك جهان بيني كه هم به خدا شناسي دين عبارت است«: شود مي
از (بنابراين . »دهد پردازد و هم رابطه خدا با جهان و انسان را توضيح مي مي

ارسطوئيسم و فلسفه ارسطو، يك دين است گر چه ارسطو اين قدر ) باب مثال
او توجه ) مرتكب آن شد» ماني«اشتباهي كه (عقل داشت كه ادعاي نبوت نكند 

  . پايد دعائي هرگز نميداشت كه نبوت ا
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به » كشف حقيقت«اي كه در پي  هر انديشه سازمان يافته: در عبارت ديگر
خواه در اين مسير . شرط اعتقاد به وجود خدا، است يك جهان بيني ديني است

بكند و خواه به نحوي متعادلتر با آن دو برخورد » حقيقت«را فداي » واقعيت«
ن است كه نه واقعيت را فداي حقيقت بديهي است جهان بيني صحيح آ. كند

اي وجود داشته باشد كه اين دو  اگر جهان بيني. بكند و نه از كنار واقعيت بگذرد
ترين  ترين و كامل را بدون حذف و ترميم، با همديگر تطبيق دهد، بهترين، صحيح

  : اي سه چيز است از لوازم چنين انديشه. جهان بيني و فلسفه است

 خواهي انسان را ناديده نگيرد، حذف نكند، جايگاه الزم را ـ زيبايي و زيبا1
  . به آن بدهد

ـ به زيبا خواهي بيش از آن چه سزاوار آن است نقش ندهد، يعني نه دچار 2
شود، آن سوي اين سكه » پردازي خيال«ي غريزه گرايي شود، و نه دچار  سلطه

  . ها را پاي مال نكند آن است كه واقعيت

» ايمان«زيرا جهان بيني ديني، براي . و فرضيه نباشد» ضفر«ـ مبتني بر 3
پس، از شرايط صحت . ايمان نيست، اشتباه است» فرض«است و ايمان مبتني بر 

. راه خيال بر آن بسته باشد: يك انديشه صحيح جهان بيني، اين سه شرط است
  .  خود، باشدلزيبا خواهي در جايگاه الزم و متعاد. فرض در آن نباشد

 كه بر تاريخ زندگي بشر، رقم خورده، مسائل يفانه در سر گذشتمتأس
در بيان و توضيح اين . نظر كرد ها صرف توان از آن اي هست كه نمي اساسي
شناخته شده، در  هاي ها و جهان بيني فلسفه: بايد گفت) نه به قصد انتقاد(مسائل 

هيچكدام بدون دهند كه  اند و مي مشهود است، نشان دادهشان  عينيتآن چه در 
. ها، پايه و مبناي اساسي هستند بلكه اين دو، در اكثر آن. فرض و خيال نيستند

و زايش همه » صدور«ي  ثل، ارسطو به فرضيهانگيز م افالطون به فرضيه خيال
پدر = دايوس پدر = » دايوس پيتار«چيز از خدا، هندوئيزم به فرضيه شيرين 

مادر زميني، و خدايان نرينه و =  مادر پريتوي= » پريتوي ماتار«آسماني، و 
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ها را با  ها از همديگر، كه يونان باستان نيز همان مادينه متعدد و زايش آن
، »ژوپيتر«ي مكند و در جهان بيني رو ، بيان مي»گاياماتر«و » زئوس پاتر«عناوين 

را در » پدر آسماني«و همين فرضيه است كه به مسيحيت نفوذ كرد و اصطالح 
  .  اساسي آن جاي دادي هسته

عنصر خيال گرايي از اديان هندي تا افالطون و ارسطو، و از آن دو تا 
طوئيسم سها ار واقعگراترين آن. ها است بيني مسيحيت، پايه اساسي اين جهان

كلي «شان عنصر شديد  و در همه است كه سخت دچار فرض و تخيل است
دهد،  ها نشان مي را در آن» اصالت ذهن«مشهود است كه ذهن گرايي و » گرايي

كند كه ماهيت خيالي به خود  هاي عيني را محكوم مي اي كه واقعيت ذهن گرايي
آيد و  و چون همه چيز به خيال تبديل شد، مرحله ديگري پيش مي. بگيرند
ها از نو بايد صورت  ها و كلي اين خيال: گيرد كه به خود مي» ضرورت«عنوان 

تواند همچنان در عرصه خيال سر گردان  ن نميزيرا انسا. خارجي پيدا كنند
م كه در يبين ها را مجسم كند و مي شود كه آن خيال لذا هنر استخدام مي. بماند

كه . ، كرده است»شمايل پرستان«آسياي دور، يونان و مسيحيت پس از پيروزي 
ذهنيات را عيني، كليات را جزئيات خارجي، نامحدودها را محدود و ملموس 

  . كرده است

رويداد جالب و سخت قابل توجه در اين مساله چيزي است كه در فاصله 
اين : اروپا و آسياي دور، در خاورميانه اتفاق افتاده است، و بسيار اهميت دارد

يابد، در  انگيزش مي» تخيل گرايي«ي پس از  كه در مرحله» تجسم خواهي«
، »هاي طبيعي ممجس«ممالك اسالمي به دليل شدت تحريم هنرهاي تجسمي، در 

» انسان مجسم«قرائت هنري و تبيين هنري از اسالم، در . متمركز شده است
ما في «و » انا الحق حالج«، و »حروفيه«مسلك » انسان خدائي«تجسم يافته و به 

 اگر ،، منجر شده است»سبحان ما اعظم شاني بايزيد«و » جبتي االّ اللّه جنيد
داد،   هنر يوناني، آريائي، هندوئيزم، اجازه مياسالم نيز مانند مسيحيت به ورود

البته داوري در اين كه كدام يك از اين دو، . شدند ها پديد نمي اين گونه پديده
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و اين رساله به دنبال حقايق نيست، به دنبال  بهتر است از بحث ما خارج است
 و مسير بحث يك مسير كامالً. باشد آن چه در واقعيت تاريخ رخ داده است مي

  . جامعه شناسانه است

نه در اصل و نه در (ها كه عرصه را  از جانب ديگر، برخي از اين جهان بيني
هاي  اند از تخيل اند و خواسته براي خيال باز نگذاشته) ها مرحله تبادل فرهنگ

به عنوان . اند سازش كرده» تعبدهاي فرضي«فرضي پرهيز كنند، در عوض با 
هاي نام برده، در خدا شناسي، معاد  با جهان بينيمثال، آئين يهود در مقايسه 

ي همه  شناسي، هستي شناسي، كيهان شناسي، انسان شناسي، فاقد يك فلسفه
است و راه انديشه را به اين » متعبد«در اين مسائل يك آئين . جانبه است

. دانيم كه تعبد و فرض در نهايت يك چيز هستند و مي. مسائل بسته است
به همين دليل جامعه پر عمر . ن دادن به خيال و عدم آن استشان در جوال فرق

كه واقعيت . بينيم يهودان را، خيال پرهيزترين و واقعيت گراترين جامعه مي
را با » توصيفگري«در ميان مسيحيان، عصر . اند گرايي را آنان به ديگران ياد داده

نه به آئين خود ي افراطش، آنان به جريان انداختند در عين حال هوشمندا همه
  .ماندندوفادار 

اسالم سني نيز در خدا شناسي، هستي شناسي، انسان شناسي، معاد شناسي، 
به حدي متعبد است كه نيروي انديشه فلسفي را به خدمت تعبد، گرفت و 

اي را در  ناميده شد و بزرگترين غوغاي انديشه» كالم«چيزي به وجود آورد كه 
هاي از پيش تعيين   مبتني است بر يك سري پايهتاريخ اسالم به وجود آورد كه

و به همين دليل است  ها به عنوان مسلّم، فرض شده است شده كه صحت آن
اند و نه به  بينيم سنيان اصيل نه خود به انديشه فلسفي پرداخته كه مي
ي  در عين حال اين خالء از انديشه. اند هاي كالسيك اذن ورود داده فلسفه

آزرد كه طولي نكشيد با فلسفه هندوئيزم، ترميم  را سخت ميفلسفي جان تسنن 
هم بشدت ) خواه در ايران سنّي و خواه در ممالك عربي(تسنن اصيل . گرديد

و از طرفي اصول و  شدت با آن در ستيز بوده پذيرفت و هم ب هندوئيزم را مي
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فروع هندوئيزم با اصول و فروع تعبدي آنان منافات داشت و از طرف ديگر 
خأل از انديشه فلسفي، تشنگي جان كاهي را به بار آورده بود كه باز داشتن 

مباحثات كالمي نه تنها اين . نمود جامعه از گرايش به هندوئيزم، محال مي
 »قيل و قال مدرسه«افزود كه سرانجام به  كرد بر آن مي  نميبتشنگي را سيرا

ي مفروض  و چهار چوبهكالم سنّي عالوه بر مبادي و مباني تعبدي . ملقب گشت
خشك . خود، بشدت به حس زيبايي و زيبا خواهي انسان، بي اعتنا بود، و هست

  . و حتي خشن

در نتيجه، اسالم در قرن چهارم هجري، مباني اسالمي خود را به عنوان 
از يك طرف بر . ، پذيرفت»باطن دين«و هندوئيزم را به عنوان » ظاهر دين«

پرداخت، از طرف ديگر هنر و زيبايي خواهي  تبيين دين به صورت كالم مي
. كرد كه هيچ سنخيتي با هم نداشتند انگيز هندوئيزم دين سني را تبيين مي خيال

موريت خود، باز نشست أاز م» كالم«تا اين كه در آغاز قرن ششم چيزي بنام 
و از آن پس،  از ميان بر بستندرخت ي بزرگ اشعري و معتزلي،  شد و دو نحله

هنري و اصطالح ، مراد آن »يمعل«گشت تا » آئين هنري«يشتر يك تسنن ب
ي اخير همگام با دين  در پنج دهه. ديني است كه در اين مباحث به شرح رفت

هاي تنگاتنگ كه با روح  شود كه سنيان با تماس گرايي جهان، احساس مي
 اند، به دين علمي و كتابي خود بر رئاليست و واقعيتگرايي اروپائي داشته

  .اند خانقاهي هندوئيزم روي گردان شدهتبيينات گردند و از  مي

  :شيعه

اند كه مذهب شيعه در ماهيت خود، يعني  محققان غربي به خوبي دريافته
ترين جهان بيني است كه تعبد، فرض و  ها، فلسفي گيري از ديگر فلسفه بدون وام

نسان ااسي، ي تبيين خدا شناسي، هستي شناسي، كيهان شن خيال را به عرصه
همانطور كه تقليد از متخصص، را در اصول . دهد  نميهرا 1شناسي و معاد شناسي،

                                                 
  .تبيين جهان و انسان: براي اين موارد، از ديدگاه شيعه، رجوع كنيد.  �
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داند و معتقد است كه هر كس بايد به ميزان فهم و علم خود در  دين، جايز نمي
، حديث و عقل، را در اين مورد تنها )قرآن(كتاب . اين امور به باورهائي برسد

دهند و هم او را به انديشيدن  را به انسان ارائه ميها  داند كه هم تبيين راهنما مي
هاي اين سه منبع  در عين حال معتقد است هر كس به پيام. كنند دعوت مي

به همين دليل، تشيع نه يك فلسفه از . ها همراه خواهد شد گوش فرا دهد با آن
نوع مرسوم آن است كه دچار فرض و كلي گوئي گردد و نه يك جهان بيني 

يك مكتب فلسفي ـ علمي، . هاي تعبدي باشد ت كه مبتني بر فرضكالمي اس
  . ي خود است با ويژگي ويژه

يسم و هندوئيسم كه در ميان ئاين ويژگي وقتي هست كه جريان ارسطو
به ) اند به دليل اين كه هرگز مقبوليت عام نيافته(شيعه نيز راه يافته است 

يع نيز هم داراي تخيل و در غير اين صورت، تش. حساب تشيع گذاشته نشوند
ي اصول بينش هنري  و زايش همه چيز از خدا، و نيز داراي همه» صدور«فرض 

  . گردد و خيالي هندوئيزم، مي

است كه در كتاب خود رسماً اعالم هانري كربن در اين ميان شگفت از 
هاي ممالك اسالمي نيز از  شيعه از اول هندوئيست بوده، و هندوئيست«: كند مي

توانيم علم و دانش كربن را دستكم بگيريم خواه  و ما نمي 1»اند يعه بودهاول ش
 اما كتاب او و .ها و اديان را ي فلسفه معلومات تاريخي او و خواه شناخت او درباره

راه و روشي كه او در ايران پيش گرفت، به طوري جدي، باعث تاسف است در 
 روش غير منصفانه و بر ي كار او نوعي حدي كه هر محقق حق دارد درباره

ها، را  خالف مسلّمات روشن تاريخ، و بر خالف اصول و قواعد شناخت مكتب
ي اصول تحقيق و  شده، كه كربن همه اي موجب مي چه انگيزه. مشاهده كند

دانشمندي را، فراموش كند، به خودش مربوط است و شايد شاگردان ايراني او 
   .پاسخ اين پرسش را بهتر از ما بدانند

                                                 
سالمي شيعه از اول صوفي بوده و صوفيان ممالك ا: گويد  ميهانري كربن، فلسفه اسالمي، بخش اوايل كتاب.  �

  .اند نيز از اول شيعه بوده
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. توانيم حضور ارسطوئيسم و هندوئيسم را در ميان شيعيان انكار كنيم ما نمي
مقبوليت «اما نكته مهم بل اصل مهم اين است كه آن دو هرگز در ميان شيعه 

كه در مسيحيت مقبوليت عام يافته و پايگاه » پدر آسماني«اند، مانند  نيافته» عام
هندوئيسم در ميان سنيان از قرن تبيينات ديني گشته است، يا مانند مقبوليت 

همانطور كه در . ي پيش م هجري تا اواخر قرن چهاردهم هجري و تا پنج دههسو
» سنيان اصيل«ي پيش از سلطه هندوئيسم، با اصطالح  بحث از سنيان، در مرحله

است كه اگر » شيعيان اصيل«ها ياد كردم، در اين جا نيز محور سخن  از آن
  . اند و هستند  بودهمنصفانه بنگريم هميشه

مشاهده » تعبد«و » فرض«يك  زيدر اين نگرش منصفانه، در ميان شيعه ن
است كه كامالً مقبوليت عمومي نيز يافته » مسفيكسي«شود، و آن باور به  مي

توان آن را به  و نمي شود و از جهتي شبيه پدر آسماني در مسيحيت مي. است
ي حيوان و  ر نه دربارهري از تطودر فرهنگ شيعيان خب. حساب شيعه نگذاشت

من ) مثالً(ي انسان، نبود، هنوز هم تكليف مساله روشن نشده است كه  نه درباره
توضيح دهم كه منابع و اصول » تبيين جهان و انسان«ام در كتاب  سعي كرده

ي انسان به آفرينش خلق  م معتقد است و دربارهستشيع به تطور و ترانسفورمي
كس، معتقد نيست، يك آفرينش تطوري براي انسان قائل است و اي و في الساعه

  . داند نه زاده حيوان ي گياه مي انسان را زاده

باور فرهنگي، آن شود كه  با دقت در متون كتابي و حديثي شيعه، واضح مي
پايگاه علمي در شيعه ندارد و از منابع يهودي به منابع سني، و از آن جا به ميان 

به شرحي كه . تبيين فلسفي ـ علمي شيعه را پنهان كرده استشيعيان رسيده و 
  . در كتاب مذكور و در مواردي از اين رساله، اشاره شده است

  :زيبايي و هنر: شيعه و

با اين كه زيبايي و زيبا خواهي در جهان بيني شيعي جايگاه مهم خود را دارد 
 پردازانه و رؤياآميز، در ليكن زيبايي خيال) پيشتر اشاره شد بعداً نيز خواهد آمد(
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محققين غربي، با حوصله و دقت بررسي كرده تنها يك مورد براي . آن راه ندارد
ناميده به همان » فرّ امامت«اند و آن را  زيبا خواهي خيالورزانه در شيعه يافته

كه در ميترائيزم و زردشتي هست، معني كردند، كه هم فرض » فرّ شاهي«معني 
  . ود داردو هم خيال را با خ

ي الهي  فروهر، ذره«ي محله بيوك يزد،  به قول آقاي يزداني موبديار آتشكده
ي اساسي  اما فّر ظاهراً يك باور يا آموزه. »است كه در وجود هر انسان هست

به نطفه نيچه و به قول . ديني نيست و يك باور بيشتر فرهنگي است تا ديني
در .  انحصاري آن خاندان استقح يك خاندان، مربوط است كه سلطنت ثيتوار

اين بينش فرّ گوهر متعالي است كه از طرف خدا به خاندان سلطنت داده 
  . ها حضور دارد شود و با توارث ژنتيكي نسل به نسل در آن مي

اما در . شباهتي ميان توارث امامت در بينش شيعه با توارث فّري هست
و تخيل متكي است و با هيچ » فرض«آئين ميترائي و زردشتي، مساله كامالً به 

چون پرويز از : دليل علمي و عقلي همراه نيست و يك موضوع صرفاً طبيعي است
و به جريان فرّ از نسلي به نسل بعدي از . تواند شاه شود نسل اردشير است مي

است و شرايط » نگرش از پائين«اما در شيعه اصالت با . شود باال نگريسته مي
دانشمند ) ع(چون جعفر صادق: خص، تعيين كننده استش) نه طبيعي(شخصيتي 

نه اين . است) ص(است و سر آمد اهل علم و دانش است، پس جانشين پيامبر
  . است) ص(است پس جانشين پيامبر) ص( پيامبردكه چون او از اوال

شود و تنها شرطي كه الزم است برتر  پرويز از ميان خاندان برگزيده مي
ي مردم برگزيده  از ميان همه) ع(ان است، اما جعفر صادقبودن او از افراد خاند

ي افراد جامعه غير  آن روي اين سكه اين است كه در موضوع فرّ، همه. شود مي
شده كه آنان حقي در » فرض«اند و  از افراد خاندان، پيشاپيش خارج شده

ن اما در امامت برتر بود. سلطنت ندارند گر چه شرايطشان بهتر از پرويز باشد
 اين كه .ي مردم، شرط اول امامت است امام به ويژه در دانش و علم، از همه

خواهند بود ) ص(بينش شيعه پيشاپيش اعالم شده كه امامان از اوالد پيامبر 
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پيشاپيش . فرض يا خيال گرايي يك واقعيت گرايي بس بزرگ است نه پيش
ديد كه برتر از همه خواهند بود و خواهيد ) ص(امامان از نسل پيامبر : گويد مي

شود، مصداق واقعيت بر  اي وقتي در زمان آينده محقق مي چنين وعده. هستند
  . گردد واقعيت، مي

تاريخ در پيش روي ماست، اگر منصفانه نگريسته شود، بدون حب و بغض، 
م اگر شيعه به توارث بها داده بر يبين يا بدون طرفداري از دو طرف قضيه، مي

حتي به همان توارث نيز با معيار . ر علم و دانش داده استپايه علم و به خاط
داند، او را در   ساله را امام مي9اگر كودك . علمي و سنجش علمي، رسيده است

به حدي كه دانشمندان پر سابقه و . يابد محافل علمي و دانشي چيره و غالب مي
برابر علم و مانند كه خود را در  باتجربه در حضور او به كودكان نو آموزي مي

ي  حادثه. ترين شاگرد او هستند بينند كه در سطح پائين دانش او بس كوچك مي
منحصر به فرد تاريخ رخ داده است و مانند يك صحنه حيرت آور در روي 

اند و كودك  ي تاريخ به نمايش در آمده است، بزرگان كودك شده صحنه
را هرگز به خود نديده چنان محفل علمي كه تاريخ مانندش . ها بزرگترين بزرگ

  . است

شود در نهايت شگفت  ناميده مي» انسان«صداقت و دلسوزي به موجودي كه 
 و در طول تيي گي هيچ محققي در پهنه. آوري، در بينش امامان شيعه، هست

خوارج . تاريخ نيست كه آنان را به ضعف صداقت يا ضعف دلسوزي، متهم كند
متهم كردند اما در صداقت او ترديدي  »اشتباه«او را به ) ع(دشمنان علي 

كه در عمان (نداشتند كه با گذشت زمان به اشتباه خود پي بردند و امروز 
به «نيز آنان را ) ع(گفت است كه عليشو . جويند از باورشان تبرّي مي) هستند

شان، در باورشان صادق  خطا رفتگيبه ي  نامند كه با همه مي» خطا رفتگان
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پس از من خوارج را نكشيد، زيرا گروهي كه در پي حقيقت «: گويد مي. اند بوده
  1.»بوده و خطا رفته، با گروهي كه از اساس در پي حقيقت نيست، فرق دارد

ترسم به تعصب متهم شوم، به طور كامالً  در اين جا سخن زياد است مي
ي اهل دانش و علم و محققين جهان كه در هر علمي كار  همه: گويم خالصه مي

اند به يكي از تبيينات امامان شيعه در خدا شناسي، هستي  اند، نتوانسته كرده
شناسي، كيهان شناسي، انسان شناسي و معاد شناسي، انگشت بگذارند و آن را از 

ها و  ديدگاه علمي، نادرست اعالم كنندو صاحبان و پي روان دانشمند مكتب
د، و يا از آن تمجيد ان هاي شيعه گذشته هاي مختلف، يا از كنار تبيين بينش
ي علم و  البته حساب افراد سياسي، حساب ديگر است سخن در عرصه. اند كرده
ها  ي فرهنگي نيست زيرا فرهنگ و نيز سخن در عرصه. هاي علمي است بينش

هيچ : در جمله مختصر. ها، نيستند هميشه خالي از اختالط باورها و ارزش
امان شيعه كه نسبت آن سخن دانشمندي نتوانسته انگشت روي يك سخن ام

  .به آنان مسلّم باشد، بگذارد و آن را با روش و بينش علمي، رد كند

اما هستند دانشمنداني در ميان خود شيعه كه سخنان آنان را بر طبق 
كنند، توجه ندارند اين رفتار غير منصفانه بي  هاي غير شيعي، تاويل مي مكتب

و تبيين هرگز ماهيت . اند اند، تبيين كرده دهزيرا آنان تنها تعليم ندا. هوده است
  . دهد خود را از دست نمي

 و ينقاش(دار  سايه و سايه هاي بي ي نگاه شيعه به تصوير و شمايل درباره
گيري كه هنر  هائي گذشت با اين نتيجه در مواردي از اين رساله اشاره) تنديس

ر مشمول احكام پنجگانه تبييني تحريم شده و هنر غير تبييني مانند هر چيز ديگ
ها و هر  گردد، مثل غذاها، نوشيدني مي) مباح، مكروه، حرام، مستحب و واجب(

ي مذاهب اسالمي يك احتراز و تحريم ديگر نسبت به  موضوع ديگر، اما در همه
 ينيتوان نام آن را هنر تبي شود كه نمي پردازي، ديده مي تصويرگري و شمايل

                                                 
  .60، فيض، خطبه الحديدنهج البالغه، ـ ابن ابي .  �
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، خلفاي راشدين، امامان شيعه، تحريم شده )ص(حتي تصوير پيامبر . گذاشت
ظاهراً دليل اساسي آن . شود  در فيلم سازي نيز رعايت ميماين تحري. است

شد،  اي داده مي گيري از سرنوشت مسيحيت است كه اگر چنين اجازه عبرت
 ينيشد كه در مسيحيت انجاميد و هنر تبي جريان به همان سرانجامي منجر مي

  . ي تبيين شدند مشقي درست مانند كتب مقدس، وسيلهبا نص يوحنّاي د

ان كرد كه اين تحريم صرفاً به عبرت آموزي مبتني نيست، به عاما بايد اذ
 787رسد كه در سال  طوري كه تاريخ آن نيز به پيش از شوراي مسيحيان مي

ل از آن تنها ب ق1.ميالدي تشكيل شد و استفاده از شمايل را به رسميت شناخت
و اين تحريم در اسالم در روز فتح مكه . كرد  شرق از آن حمايت ميكليساي

اي هم هست كه  نانهيب يك نظر بدمسأله حتي در اين . رسماً اعالم شده است
هاي او براي  يوحناي دمشقي با مسلمانان آشنا بود و يكي از استدالل: گفته شده

 مساله نيز با خواسته در اين تجويز شمايل، نوعي اسالم ستيزي بوده كه مي
مهم نبوده، زير ) رم(اسالم، همگون نباشد و چون اين مساله براي كليساي غرب 

  . رفت بار تجويز نمي

اين تحريم در اسالم بر اساس يك انسان شناسي : با اين اذعان، بايد گفت
دقيق و جامعه شناسي علمي مبتني است كه از تبديل دين كتابي علمي، به دين 

 را هم داده يي مهم بينيم كه چنين نتيجه و مي. كند گيري مي هنري، پيشياحساس
است گرچه به جاي آن، دچار هنر بيان احساسي هندوئيزم، شده است در اين 

ير فسبدعت ممنوع، ت: باره نيز سدهائي به اطراف اسالم كشيده شده بود، از قبيل
يل ليكن تحريم در هنرهاي تجسمي، به همان دل... به رأي قرآن ممنوع و

و اما هنر بيان و بيان احساسي، از  شان، تاويل بردار نيست و پايدار ماند تجسم
  . كند ي تاويل عبور مي دروازه

                                                 
  .649ناس، تاريخ جامع اديان، ص . جان بي.  �
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و همين طور است تزئينات هنري مساجد و تذهيب قرآن، كه نكوهش آن 
در فرهنگ اسالمي تقريباً مسلم است اما نه در حد تصوير و شمايل، كه باز به 

اند و  اين كه از سنخ هنر تبييني نيستند، عمالً جايز شدهرسد به دليل  نظر مي
  . گفت خدا را كاخ نشين نكنيد، به فراموشي سپرده شد شعار ابوذر كه مي

هنر قهوه «در هنر معروف به ) ع(و امامان) ص(تصوير صورت پيامبر
اي رواج يافت، سر گذشت هنر قهوه  در ميان شيعيان، با جريان ويژه» اي خانه
دهد كه اين پديده در ميان ايرانيان شيعه از گذرگاه اساطير   نشان مياي خانه

 ،زماني كه پيدايش چاي و قهوه. مربوط به ميترائيزم، پيدايش يافته است
خانه را به عنوان نهادي از نهادهاي اجتماعي ـ نهادي  پيدايش چيزي بنام قهوه

ساطير ميترائيزم به كه در فرهنگ اجتماعي بس مؤثر بود ـ به وجود آورد، راه ا
  . ها باز شد آن

خانه اهميت همه جانبه داشت هم محلي براي پر كردن اوقات فراغت  قهوه
و هم ميعادگاه رفقا، تاجران، ) ها فراغت بيش از اشتغال بود كه در آن زمان(بود 

از سنخ ) مثالً(رف، حتي شاعران و نويسندگان معامله گران دوره گرد، اهل حِ
را به شرح و بيان تاريخ اساطيري س و هنرمندان افسانه نيز بودجالل آل احمد 

هائي از  و هنرمندان نقاش نيز براي آنان صورت پرداختند ران باستان، مييا
كردند كه در خالل شعر خواني و  نقاشي مي... شمايل رستم، سهراب، سياوش و

به آن كه . گشت چاشني هنرشان مي» تصوير خواني«توضيحات شفاهي گاهي هم 
 ـ يعني برنامه »ميان پرده«گفتند، كه هنوز هم اصطالح  هم مي» پرده خواني«

اي ميان دو بخش پرده خواني ـ در تلوزيون از  مختصر يا يك تنفس چند دقيقه
. كند ريني ميياي است كه در زبان مجريان ش مواريث همان اصطالح قهوه خانه

  . گرفته شدهي سينما،  شود از اصطالح پرده گر چه گمان مي

اي در  پرده خواني از قهوه خانه به هنر رثائي شيعه نفوذ كرد به عنوان پديده
كنار مداحي و روضه خواني، قرار گرفت و زماني با آن دو به رقابت پرداخت، 

هاي ماجراي كربال، ترسيم شد كه باز  تصويرهائي از صحنه. ليكن موفق نگشت
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ي رثاء  پرداخت و از دايره ر باال، نميبه هيچ نوع تبيين در موضوعات مذكور د
اين . منجر شد) ع(و امامان) ص(باالخره به تصوير شمايل پيامبر. شد خارج نمي

ها هرگز جايگاه ديني پيدا نكردند، در فرهنگ جامعه حضور داشتند و  شمايل
كنند ليكن  ها، را نيز تا حدي ارضاء مي»احساس آرزو«و شايد برخي از  دارند

  . اند دي پيدا نكردهارزش اعتقا

) ع( يكي از امامانمخواست به حر هاي پيش، شخصي مي در يكي از سال
دهد، چشمش به تابلوي شمايل  برود، كفش هايش را به مرد كفشدار، تحويل مي

افتد كه با زنجير ظريف و زيبا، باالي سر كفشدار از سقف آويزان  مي) ع(علي
ش را تحويل بگيرد، به مرد كفشدار هاي خواهد كفش هنگام بازگشت كه مي. است
هر چه نگاه كردم چنين شمايلي را در داخل حرم نديدم اگر اين : گويد مي

و . است پس جايش پيشاني ضريح اين امام است نه كفشداري) ع(شمايل علي
كند؟ مرد كفشدار مكثي  نيست پس در اين جا چه كار مي) ع(اگر شمايل علي

اند چنين  هزاران نفر آمده: گويد كند و مي ه ميبه مسافر نگامتعجبانه كرده و 
  . دارد دارم و بر مي اند، همين االن تابلو را بر مي سخني را به من نگفته

اين داستان با عناصر جامعه شناختي كه دارد، موقعيت اجتماعي اين شمايل 
توسط ناصر الدين (همانطور كه شبيه خواني و هنر تعزيه . دهد را به ما نشان مي

) ي اعدام عيسي، به ايران آمده اه از مراسم كليسائي فرنگستان و از صحنهش
تاكنون نتوانسته در هنر مقدس شيعه جاي پاي محكمي براي خود باز كند و در 
حد شعر رثائي و سينه زني، از قداست برخوردار گردد، هميشه با نوعي دافعه به 

بليغات صدا و سيما در اين و ت. طور اعالم شده و اعالم نشده، همراه بوده است
  . رسد مورد به جائي نمي

  :شعر شيعي

در اين جا نياز هست نگاهي دوباره گر چه بس مختصر به شعر شيعه داشته 
خواستند شعر يك شاعر  زماني شعر شيعي به حدي شكوفا بود كه اگر مي: باشيم
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شعار ا. گويد مانند شيعيان شعر مي: » في شعرهضترفّ«گفتند  را بستايند مي
، سيد ي هاي هنرمندانه ي فرزدق، تائيه دعبل، اشعار و حاضر جوابي كميت، ميميه

ي رشعر عرب با امي: اند كه گفته(اسماعيل حميري، ديوان ابو نواس حمداني 
، در پيشاني ادبيات )امرء القيس و ابو نواس: شروع شده و با اميري ختم گشت

  .درخشند تاريخ مي

اند، همگي حماسي،  ها كه به تاييد امامان رسيده دهشعر شيعي به ويژه آن سرو
هاي انساني، ايثار ستائي، حقيقت  ها و ترويج زيبايي رثائي، ستم ستيزي، نفي زشتي

» هنر غير تبييني «،اصطالح اين رساله همگيبو  خواهي و نصايح، هستند
باشند و كاري با خدا شناسي علمي و فلسفي، هستي شناسي، انسان شناسي،  مي

هايي در بيان احكام فقهي »الفيه«برخي از فقهاي شيعه . معاد شناسي، ندارند
هائي نيز هستند كه  سروده. است» ع تعبديوفر«اند كه كارشان به محور  سروده

ها با عنوان افراد  ي آن كنند و سراينده خدا شناسي و هستي شناسي را تبيين مي
اين . هاست واري يكي از آنشوند كه منظومه مال هادي سبز شيعي، شناخته مي

ها كه مصداق هنر تبييني هستند ربطي به جهان بيني شيعه ندارند  گونه سروده
و ما هيچ  كنند ارسطوئيسم يا ارسطوئيسم آميخته با هندوئيزم را تبيين مي

  .بپردازداي را سراغ نداريم كه در خط انديشه امامان شيعه به تبيين  سروده

وئي بر باالي سر هر شاعر شيعي ماموري اين موضوع بس مهم است، گ
ي تبييني بازداشته است، خاصيت مكتب به  ايستاده و او را از ورود به عرصه

ها در اين  ناخودآگاه شعرا نيز حاكم بوده است به طوري كه حتي كسي از آن
با اين همه، شعر غير تبييني شيعه نيز مانند . تباه نيز نشده استشباره دچار ا
  . ء، مشمول احكام پنجگانه استديگر اشيا

ترفّض «هاي هنري و دستگاه هنر سنج بنام  معيار بودن هنر شيعي در داوري
 زيرا شعر غير شيعي ،، از اوايل قرن پنجم، كارائي خود را از دست داد»في شعره

پرداخت هم در عربي  شد و به تبيين مي كه از آبشخور هنر هندوئيزم سيراب مي
فارسي كه ديوان حافظ در به ويژه ( شعر شيعه سبقت گرفت و هم در فارسي، به
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شاعران . و كرسي صدارت را از شعر شيعي گرفت) درخشد در تارك آن مي
خواستند از جهان  ي تبيين شوند، و نيز نمي خواستند وارد عرصه شيعه چون نمي

بيني هنر پرور هندوئيزم بهره گيرند و همچنين راضي نشدند از ادبيات غريزي 
و  هوي در امور ديني استفاده كنند، از سه جهت با محدوديت رو به رو شدندش

  . در نتيجه نتوانستند در اين هنر همچنان پيشرو باشند

  :موسيقي

 نوعي هي تاريخ، ب هاي شناخته شده ي جامعه به هنر موسيقي هميشه در همه
ر نيست به آن كه مثالً بر افراد موقّر و حكيم سزاوا. ، نگريسته شده»غير شايان«

ي او  ي فاضله در مدينه: گفت افالطون مي«: ويل دورانتبه قول . بپردازد
 د در معاب1.»دني زدن آالت موسيقي را ندار اشخاص باالتر از شانزده سال اجازه

 تولستوي. هندوئي و بودائي كه پر از آثار هنري هستند، موسيقي غايب است
 يخواهي برده و فرمانبردار داشته باش هر جا كه مي«: گويد خطاب به گوركي مي

  2.»تواني از موسيقي مدد بگير، زيرا موسيقي مايه كندي ذهن است ه ميچهر 

هاي موقّر و حكيم، مردان جدي تاريخ اعم از مثبت و  عالوه بر شخصيت
از باب مثال امين الرشيد به . اند منفي، چندان روي خوش به موسيقي نشان نداده

نادر شاه موسيقي را . كرد ود، مأمون الرشيد از آن پرهيز ميموسيقي عالقمند ب
دوست نداشت، شاه شيخ اسحاق ممدوح حافظ در كنار شخصيت هندوئيست 

شهر را : روزي به او گفتند. كرد خود هميشه شراب و موسيقي را جمع مي
 عيش و نوش خود را رها كرده و به يكرد مردان باور نمي. اند محاصره كرده

. او را به نحوي تشويق كردند باالي كاخ رفته و دشمن را ببيند. يايندجنگ او ب
هائي هستند هم عيش و نوش خود را  عجب احمق: نگاهي به دشمن كرد و گفت

  . زنند و هم عيش و نوش ما را بر هم مي

                                                 
  .225لذات فلسفه، زيبايي چيست، ص .  �
  .همان.  2
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من در صدد تحقير هنر موسيقي نيستم، در صدد توبيخ هنرمندان اين هنر 
كان ر تا حدودي از ا1)در جامع الّشتات(يرزاي قمي نيز نيستم، به قول مرحوم م

خواهم  از ديدگاه انسان شناسي، مي: اوالً. و نيز عالم اهل موسيقي، اطالع دارم
ها و  عيت تاريخي برخورد گروهقوا: ثانياً. رابطه انسان با موسيقي را، توضيح دهم

كند   نمييبراي من هيچ فرق.  مختلف جامعه با موسيقي را بررسي كنميقشرها
  . كه هنر تنديس در معابد بودائي حضور دارد، اما هنر موسيقي غايب است

ي  اما حضور موسيقي در قبايل آفريقا و سرخپوستان، و غيبت آن در عرصه
خواهد رابطه انواع هنر با  تبيينات هندوئيسم و بوديسم، براي يك محقق كه مي

اي كه در اين  مطابق قاعدهو  را بررسي كند، يك پيام جالب علمي دارد» دين«
» دين علمي«به » دين هنري«شان از  اديان در سير تاريخي(رساله بيان شد 

دهدو آئين هندوئي در   موسيقي نيز خودش را در اين مسير نشان مي)اند گراييده
اي نايل  اي ظهور يافت كه به مدنيت نسبتاً پيشرفته زماني كه آمد، در جامعه

ي  بنابراين در ارائه.  كرده بوديهاي زيادي را ط مرحلهتوسعه زبانش . شده بود
هاي اوليه به موسيقي دارند،  احساسات دروني خود، آن نيازي را كه كالن

موسيقي بيش از هر هنر ديگر، زبان بي زباني است اين ويژگي از جهتي . نداشت
 ترين زبان در بس مثبت و حاكي از توانائي موسيقي است حتي در توسعه يافته

درون دارند كه زبان از  هائي در ها احساس ترين جامعه، گاهي انسان توسعه يافته
شود،  و لذا هر وقت زبان از بيان عاجز مي. ها، عاجز است ي آن بيان و ارائه

اميدوارم با اين سخنم برخورد غير علمي (خواهم هوار بكشم  مي: گويد ميشخص 
از رقم هفت را  توانست بيش يش نميآن قبيله آفريقائي كه تا چند دهه پ). نشود

هاي خود به تندترين  ، براي بيان احساس»بسيار«گفت  بشمارد و پس از آن مي
اما در جامعه توسعه يافته، به ويژه . بشدت نيازمند بود» جاز«موسيقي يعني 

                                                 
سيقي را نشان  اطالعات نسبتاً وسيع خود از مو كهپردازد ميرزا در جامع الشتات، طوري به بحث موسيقي مي.  1

  .ي خود نرسيده است متأسفانه اين كتاب هرگز به چاپ دلپسند و فهرست ويژه. دهد مي
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يابد كه  رسيم، موسيقي همان جايگاه را مي وقتي كه به دوران سه دين اخير مي
  . دگوي ستوي ميلتو

براي اداره و هدايت انسان ) همان طور كه به شرح رفت(سه دين اخير 
بدهند و هنر را در » علم«و » عقل«قرار بود اصالت را به . اند پيشرفته، آمده

هاي زندگي بيشتر فردي، جاي بدهند كه قضيه در عصر مدرنيته برعكس  گوشه
كند  يح ميويل دورانت كه تصر. شد و دين به يك امر فردي تبديل گشت

ي  ها و هنر، شهوت است، در همان صفحه درباره منشاء همه زيبا خواهي
 يهوديان 1.»در آنان قدرت خيال بر عقل غالب است«: گويد هنرمندان بزرگ مي

آنان موسيقي را بشدت در ميان . با موسيقي برخورد مرموزانه داشتند و دارند
 آنان، كمتر به آن مسيحيان ترويج كردند ليكن خودشان در مقايسه با

  .به هر صورت، قرار باال در مسيحيت كامالً بر هم خورد. اند پرداخته

آميز، رو  هنر موسيقي در ميان مسلمانان با نوعي بالتكليفي ابهام: اما در اسالم
 سنيان بدون اين كه موسيقي را به طور جدي تحريم كرده باشند، ؛به رو است

شما كه موسيقي را : اگر پرسيده شود. كنند شان از آن پرهيز مي بزرگان ديني
. است» سنّت«اين پرهيز : گويند كنيد؟ مي كنيد چرا از آن پرهيز مي تحريم نمي

اند ما نيز  و اصحاب به آن نپرداخته) ص(يامبر پيعني واجب نيست اما چون 
  . كنيم پرهيز مي

منوال جريان مردمي شيعه نيز تا زمان امام پنجم به همان : توان گفت مي
 ـ يا بدون اعالم رسمي حرام بودن آن ـ ، ميعني پرهيز بدون تحري. بوده است

اند كه  ها فتوي داده هايي وجود دارند كه فقهاي شيعي نيز بر اساس آن حديث
ي در محقق حلّ. بزنند) دف(ها، دايره  كرد در عروسي تشويق مي) ص(پيامبر 

 و اكثريت فقهاي شيعه 2)المجواهر الك(شرايع و محمد حسن نجفي در شرح آن 

                                                 
  .229ص ) بخش زيبايي( فلسفه، تلذا.  �
  ).كتاب الّشهادات( 52 و 51، ص 41جواهر الكالم، ج .  2



 نگرش منفي سه دين اخير به برخي هنرها ـ هنر

 

315

هاي تحريم گذاشته و از  ها را در كنار حديث اند و آن ها را پذيرفته اين حديث
  . ها مكروه است اند كه موسيقي در عروسي شان نتيجه گرفته مجموع

شود كه  از ديدگاه جامعه شناسي، وقتي نظر شيعه به موسيقي بهتر روشن مي
، در جامعه بگيريمقرن اول اسالم در نظر موسيقي را در يك تاريخي سرگذشت 

و چيزي . نو پاي مسلمانان ابزار موسيقي تنها دف، تار رباب، و ني چوپاني، بود
ليكن دف، تقريباً يكي از . بنام موسيقي نه رواج اجتماعي داشت و نه رواج محفلي

ها در محافل زنانه، بوده است كه پيش از اسالم نيز همان حالت را  مشغوليت
ي جامعه مسلمانان در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، صنعتي و  با توسعه. شتدا

طلبي، ابزار موسيقي توسط دربار امويان و رؤسا و فرماندهان، از روم به  رفاه
درون جامعه سرازير گشت و در خدمت غرايز گرفته شد، به حدي كه هيچ 

كه به قول همانطور . داد صرفاً ابزار شهوت بود كس ارزش هنري به آن نمي
كه فرقي در . دورانت در عصر مدرنيته نيز ابزار شهوت است ليكن با عنوان هنر

  . كند اصل موضوع نمي

فقهاي شيعه در . را تحريم كرد» غناء«در اين زمان امام پنجم شيعيان، 
و تكليف مساله در » وت مع الطّربترجيع الص«: اند چيستي غناء، تعريف گفته

غناء حرام است و چيستي آن نيز تعريف : وشن استي نظري كامالً ر عرصه
اند غناء  برخي گفته. ي عينيت با ابهام شديد همراه است اما در عرصه. شده است

اما باز ابهام و گنگي . اي است كه اليق مجالس لهو و لعب باشد آن موسيقي
» موضوع«اين ابهام، ابهام در . شود مساله در حد ديگر محرمات، روشن نمي

حلّ و برطرف كردن ابهام موضوعي به عهده مردم . »حكم«نه ابهام در است 
  . اند فقهاي شيعه نقش خودشان را كامالً ايفاء كرده: است و بنابراين

. ترجيع صوت، و طرب: تعريف نظري باال از دو عنصر تشكيل يافته است
معناي ترجيع كامالً روشن است يعني باصطالح زير و بم كردن صدا روي نخ 

زيرا . ي انسان برخيزد و خواه از ابزار و آالت موسيقي خواه از حنجره. ك آهنگي
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هيچ كس، زير و بم كردن صدا را بدون اين كه بر يك نخ آهنگي، سوار باشد، 
  . نامد، و اساس بحث به محور آهنگ است موسيقي نمي

: اند بينيم طرب را چنين معني كرده ت ميغدر مراجعه به متون ل: طرب
 غير عادي و غير ارادي در انسان، خواه اين حالت در اثر غم حاصل شود حالت«

  . »و خواه در اثر شادي

كند، اختيار از كف  يز ديگر را از دست داده، گريه ميعزكسي كه برادر يا 
هم شود با  و دهانش جاري ميبيني دهد، در حضور جمع آب از چشم و  مي

كند و آن  بشدت از آن پرهيز ميگردد، وضعيتي كه در حالت عادي  مخلوط مي
 و همينطور كسي كه تحت تأثير نوعي از .داند را براي خود نازيبا و ناپسند مي

آيد و  دهد، دست و پايش به تحرك در مي موسيقي حالت عادي را از دست مي
  . آورد باالخره سر از رقص در مي

دليل كنند و رقص بي  رقصي كه همگان در حالت معمولي از آن پرهيز مي
ي بشرها حاكي از بي شخصيتي بلكه حاكي از نوعي بيماري و نقص  در نظر همه
دليل و بادليل، براي مردان تحريم شده و ظاهراً  در اسالم رقص بي. رواني است

پس، طرب و موسيقي مطرب آن . رقص بادليل براي زنان تجويز شده است
ني اراده را از او سلب است كه انسان را از حالت معمولي و عادي خارج كند، يع

و و  اي به طرب نيايد و اراده از كف ندهد ممكن است كسي با هيچ موسيقي. كند
مالك نيست، » فرد«. ممكن است كسي با هر صدائي به طرب آمده و برقصد

اي است كه نوعاً به سوي رقص و سلب اراده  مالك است، غناء موسيقي» نوع«
دن انسان، حاصل شود و خواه از آالت و خواه از حنجره و دست ز تحريك كند

شود مانند هر  و موسيقي غير غنائي، از نو مشمول احكام پنجگانه مي. موسيقي
  . چيز ديگر

: شان، به دو دسته تقسيم شدند بايد فراموش نكنيم كه اديان در سير تاريخي
برخي از محققين عقيده دارند كه موسيقي و . »دين علمي كتابتي«و » دين هنري«
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نيز مانند هر هنر ديگر، در دامن دين و براي دين ) البته رقص دستجمعي(قص ر
هاي مذهبي اديان  توصيفگران عصر توصيفگري گاهي رقص. اند پرورش يافته

هاي دستجمعي مقدس برخي بوميان را به اين موضوع شاهد  ديرين و نيز رقص
توجه كنيم كه بايد ) كه مشكل است(اگر اين باور را به پذيريم . آوردند مي

هاي دين هنري، با دوران دين علمي و كتابتي، فرق داردو ميان اين دو را  دوران
يابيم كه عالوه بر  ترين دين مي با اين رويكرد، اسالم را علمي. خلط نكنيم

ترين، باشد و بيش از  ي علمي، دين خاتم نيز هست، پس بايد علمي محتواي ويژه
مندي نو هر قانو. يح دهد و هنر را قانونمند كندهر دين ديگر علم را بر هنر ترج
همان چيزي . »علمي علم در بي«شود  وگرنه مي. با نوعي محدوديت همراه است

  .كه مدرنيته به آن دچار آمد

و در  ترين دين باشد ترين و عقالني تر بنگريم، بايد دين خاتم علمي اگر آگاه
 اسالم در مقايسه با چهار واقعيت عيني نيز همه دين شناسان توجه دارند كه

مندترين دين نقانو) هندوئيزم، بوديزم، يهوديت، مسيحيت(دين بزرگ ديگر 
ي  كنند در عصر علم و دانش درباره يبراليسم افراط ميلگاهي آنان كه در . است
شوند و با استفاده از اصطالح ارتدوكس، اسالم  مندي اسالم دچار اشتباه مينقانو

شان غير علمي و در  كه بينش. نامند ها، مي ا برخي زيباييرا سختگير و متضاد ب
كاه مدرنيته  هاي جان كاستيبه شان را  عين حال غير منصفانه است كه چشم

  . اند  علمي، حقايق را دريافتهددي اما دانشمندان با. اند بسته

آمد » ماني«ها بر خاتميت اسالم داللت دارند، در جائي كه سخن از  واقعيت
اكنون با .  كه در تاريخ بشر هرگز نبوت ادعائي موفق نشده استگفته شد
 سال از آمدن اسالم، دين ديگري نيامده است جامعه شناسان 1400گذشت 

 بزرگ است كه عالوه بر واقعيات ديگر، خاتميت يتوجه دارند كه اين واقعيت
اشد و ترين دين ب ترين، خردورزانه دين خاتم بايد علمي. دهد اسالم را نشان مي

ليت ئوزيرا مس. ي را با دين هنري اعصار ديرين، داشته باشداساين فرق اس
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اسالم بايد چنين باشد و اگر چنين نباشد جاي . ليت بزرگي استئوخاتميت، مس
  . سؤال است حتي از نظر محققي كه به اسالم اعتقاد ندارد

سلب اراده كه از انسان ) هنر يا غير هنر(اساساً در اسالم هر چيز و هر عمل 
ي شطرنج  ها و دستورهائي كه درباره با بررسي حديث. كند، تحريم شده است

شود كه شطرنج به عنوان شطرنج تحريم شده  اند، به خوبي روشن مي وارد شده
شود  پردازد چنان گرم مي كسي كه به شطرنج مي. است نه به عنوان آلت قمار

كه يك » آدم برنامه شكن«شود  گذارد، مي هاي خود را كنار مي كه همه برنامه
ل با ئواين حالت اگر به يك فرد مس. برنامه بهتر از اوست سر و بي فرد سبك

شود  ليت اجتماعي، دست بدهد به تعطيلي وظايف مهم اجتماعي منجر ميئومس
هاي زيادي  ها و زشتي و منشأ نازيبايي. گرچه براي يك يا دو ساعت باشد

  .شت يك جامعه را دگرگون كندگردد و ممكن است گاهي سرنو مي

ليكن در عصر علم و دانش و دين علمي و . هنر، هنر است و زيبايي، زيبايي
اند، اگر هنر  ي امور به همديگر وصل ي پيچيده كه همه جامعه توسعه يافته

ها  كوچكترين آن. شود ها مبدل مي ها به زشتي قانونمند نباشد بسياري از زيبايي
گيرد و فردا اين همه  ست كه جامعه غربي را فرا ميخيل كودكان نامشروع ا

مردم كسي را به عنوان پدر نخواهند داشت و ندارند، به نوعي قرباني هنر غير 
. مر داده استثها را به  قانونمند هستند كه زيبا خواهي، اين چنين نازيبايي

ست پي هايي كه مدرنيته را به آفت و ستروني مبتال كرد كه امروز در پ نازيبايي
  .مدرنيسم هستيم

خواهند مدرنيته را يكي از  مي) دانسته يا ندانسته(برخي از انديشمندان 
طور طبيعي به  عي آمده و اينك دورانش بهيطور طب مراحل تاريخ بدانند كه به

) خواه دانسته و خواه ندانسته باشد(بينشي كه در هر دو صورت . رسد پايان مي
لوحانه از   توقع دارد كه سادهنش از متفكرااين بين. آميز است بشدت تعصب

كاه علوم  هاي جان خطاي بزرگ بشر در مورد عصر مدرنيته و نيز از كاستي
ها و  ي نقص انساني كه ستمي بزرگ بر مدرنيته شده، چشم بپوشند و همه
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. ها را به حساب صنعت بي زبان كه توان دفاع از خود را ندارد، بگذارند آسيب
 از هگليسم و جبر گرايي مطلق، ارائه يمتعصبانه، با آرايشگاهي اين بينش 

  . شود تر، مي گردد كه شگفت مي

نيز آن را ) همه بشريت(اسالم مشروبات الكلي را تحريم كرده، ديگران 
ي  چراي اين محدوديت و اين خردورزي را درباره. كنند بشدت محدود مي

 مباني فقهي اسالم به ويژه نپذيريم؟ بر اساس اقتضاهاي قواعد وغنائي موسيقي 
خواه از مجراي دهان و خواه از مجراي چشم و گوش (ر ء مخد شيعه، هر شيي

ي زيبا  ها نشان از نوع ويژه تحريم شده است و اين تحريم) وارد جان آدمي شود
زيبا «و » زيبا خواهي خرد ستيز«خواهي است كه شيعه به آن توجه دارد و 

  . دين خاتم، دين عقل و خرد و اراده است. بيند را زشت مي» خواهي اراده كش

اما پس از آن كه هندوئيزم بر جامعه سنيان، مسلط گشت، هم موسيقي 
ي عشق به خداوند ابزار عاشقان   و هم رقص مردان، به عنوان بر انگيزانندهيغنائ

  . خدا گشت

 هاي متفاوت هندوئيزم در ميان شيعه كه آغاز آن به اواخر برخي از جريان
تحريم شده را مانند سنيان تجوير غنائي گردد، موسيقي  قرن هشت هجري برمي

ليكن برخي ديگر در تحريم آن پايدار . كردند و با آن در عشق خدا رقصيدند
  .ماندند

: زيبايي عبارت است از: پيشتر، تعريف زيبايي بدين صورت گذشت
  .ارهاي فطرتء در شيئيت خود، از كمال تعادل، با معي برخورداري يك شيي

  

  پايان


