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درآمدی بر چیستی و چگونگی
نقد دینی آثار هرنی
زهره کرامت
دانشجوی دکرتی پژوهش هرن ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
[تاریخ دریافت مقاله ،98/04/11 :تاریخ پذیرش نهایی]98/08/04 :

چکیده

عرصۀ نقد هرن ،عرصهای وسیع است ،به نحوی که طی سالها ،انواع مکاتب و ایدئولوژیها در آن به
نحوی حضور یافتهاند و رویکردهای گوناگونی بر مبنای آنها در این حوزه پدید آمدهاند که عموما
منشأ اومانیستی و غیرالهی دارند .در این میان ،جای خالی نقد دینی و اصول و مبانی الهی آن ،در میان
رویکردها و انواع نقد هرن ،زمینه را برای پرسش از چیستی این نقد و اصول و ویژگیهای آن فراهم منود.
این پژوهش از نوع بنیادی-نظری و به لحاظ روش ،کتابخانهای و تحلیلی است .بنا به تحقیقات صورت گرفته،
به نظر میرسد ،دین در معنای راستینش که به صورتی کامل در قالب اسالم روی منوده ،مبنایی مناسب
جهت خوانش ،تفسیر ،تحلیل و نقد همۀ امور انسانی از جمله آثار هرنی است و بسیاری از معایب سایر
نقدها را نیز ندارد .مبانی و اصول چنین نقدی از منابع و متون اصلی دین قابل استخراج است .در این مقاله،
به اجامل ،چیستی و برخی از مهم-ترین اصول و مبانی نقد دینی آثار هرنی مورد توجه قرار گرفته است.

واژ ههای کلیدی

نقد ،نقد دینی آثار هرنی ،حدود الهی ،حقیقت ،ایامن ،عمل صالح.

*نویسنده مسئول ،تلفنE-mail: z.keramat@yahoo.com ،09171012864 :

*این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد نگارنده ،با عنوان «درآمدی بر مبانی نقد دینی هرنهای تجسمی» میباشد که در دانشکدۀ هرنهای
تجسمی پردیس هرنهای زیبای دانشگاه تهران به راهنامیی آقای دکرت مصطفی گودرزی به انجام رسیده است.
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مقدمه وبیان مساله

اعتقاد به وجود حقیقت و کامل مطلق و در نقطۀ مقابل آن ،امور
و پدیدههایی که از کامل دورترند و در مراتب مختلف ،دارای
نقصان هستند ،امری است معقول که عدم پذیرش آن ،آدمی را در
گرداب نسبیت فرو میاندازد .بدیهی است در صورت ،عدم پذیرش
وجود متایز میان نیک و بد ،1کامل و ناقص و قوی و ضعیف ،دیگر
داوری معنا ندارد و هرکسی به دلخواه خود ،کاری انجام میدهد.
در این معنا ،هدف و غایتی برای انسان وجود نخواهد داشت ،که
چنین امری مطمئناً با هدف آفرینش جهان و انسان در مغایرت
است .چرا که خداوند متعال ،هستی و انسان را که جزء اصلی
آن است ،بیسبب و بیهدف خلق ننموده استَ « .و ما َخلَ ْق َنا
السام َء َو ْالَ ْر َض َو ما بَیْ َن ُهام ال ِعبی َن» [و ما آسامن و زمین و آنچه
َّ
را در میان آن دو است به بازی و رسگرمی نیافریدهایم] (انبیاء/
 .)16هدفمندی خلقت و به طور خاص ،خلقت انسان ،موجب
میشود که الجرم اموری که او را در رسیدن به هدف خلقتش،
یاری میرسانند ،مطلوب و غیر آن ،یعنی اموری که او را از صالح
و مصلحتش دور میمنایند ،مذموم باشند .برای تذکر این امور
مطلوب و مذموم به انسان و یاری او در رسیدن به کامل ،خداوند
متعال دستوراتی را تحت عنوان دین و ب هواسطۀ انبیاء الهی برای
انسان فرستاده است ،که در صورت تنظیم همه امور زندگی انسان
اعم از دنیوی و اخروی -بر اساس این دستورات ،سعادتمندیو کامل او قطعی خواهد بود و در غیر این صورت ،دچار خرسان
دامئی خواهد گردید.
هرن ،از جمله مهمترین مسائل در حیات آدمی و امری است که
اختصاص به او دارد .چنانکه هیچ یک از موجودات دیگر ،امکان و
شایستگی ورود به این قلمرو را نداشته و ندارند .هرنورزی و خلق
آثار هرنی ،به طور کلی هم از جنبۀ ارادی و هم از وجهی غیرارادی
برخوردار است ،اما وجه غیرارادی آن را نیز منیتوان به طور کلی از
حوزۀ اختیار انسان خارج دانست؛ چرا که زمینهساز وجه غیرارادی
یا هامن الهامات ،اعتقادات و اعامل انسان است که از حوزۀ اراده
و اختیارات او خارج نیست .بسته به اعتقاد و عمل هرنمند ،وی
الهاماتی از نوع رحامنی یا شیطانی 2را دریافت میمناید و در اثرش
جلوهگر میسازد .در متون مختلف از جمله در ادب و شعر فارسی
نیز به پدید آمدن حاالتی برای هرنمند و از خود بیخودشدگی او که
اشاره به الهامات غیبی دارد اشاراتی شده است.
حافظ:3
بارهاگفتهاموباردگرمیگویم/کهمنگمشدهاینرهنهبهخودمیپویم
درپسآینهطوطیصفتمداشتهاند/آنچهاستادازلگفتبگومیگویم
مولوی:4
تومپندارکهمنشعربهخودمیگویم/تاکهبیدارموهشیاریکیدمنزنم
اما چنانکه بیان شد ،به نظر منیرسد که این حاالت ،هرن را به طور
کلی از زمره افعال اختیاری 5خارج کند و بهموجب آن ،هرنمند در
خلق اثر ،کامالً بیتأثیر و بیاراده تلقی گردد .از آنجا که انسان و

افعال ارادی و آثار او ،آمیختهای از ق ّوتها و ضعفهاست؛ و در
عینحال ،موجودی است کاملطلب ،لذا برای شناخت این نقاط
ضعف و قوت و رسیدن به کامل مطلوب ،به نقد و نقادی روی
میآورد .هرن نیز چنانکه اشاره شد ،از جمله افعال اختیاری است
و به همین جهت ،مورد نقد قرار میگیرد.
بخشی از حیات ،ماندگاری ،فهم و بسط آثار هرنی ،منوط به نقد
است .چرا که نقد در صدد متییز آثار اصیل از آثار تقلبی و به
تعبیری ،رسه از نارسه است .البته در این رابطه صحت و حقیقی
بودن مبنای نقد و به عبارتی نظریۀ نقد ،امری حائز اهمیت است.
در حیطۀ نقد هرن ،انواع و رویکردهای متنوع و متعددی وجود
دارد که عمدتا ،ناشی از تنوع ابعاد وجودی انسان است .تا کنون
و بهخصوص در یکی دو سدۀ اخیر ،گرایشات گوناگونی در علوم
انسانی بهوجود آمده که درصدد شناخت ابعاد مختلف وجود
انسان و پاسخگویی به نیازهای او بوده است .رویکردهای مختلفی
نیز که در نقد ،چه ادبی و چه هرنی ،به وجود آمده تا حدود زیادی
منشعب یا متأثر از این گرایشات است؛ زیرا اثر هرنی بهعنوان مثرۀ
یک فعل انسانی تا حدود زیادی تجلی ابعاد وجودی خالق خود
است و نظراتی که پیرامون انسان ارائه میشود در نقد اثر هرنی
نیز قاب ل توجه است.
آنچه بدیهی است ،اینکه نقد ،در هر حوزهای ،از جمله هرن ،باید بر
اساس معیار و مالکهایی صورت پذیرد .این معیارها ممکن است
توسط انسان یا توسط خالق انسان ،تعیینشده باشند .مالکها
و معیارهای انسانی ،بسیار متعدد ،متکرث و گاه ،متناقضاند؛ بر
اساس این معیارها که زاییدۀ علوم انسانی غربی و طبیعتا با
مبنایی اومانیستی 6هستند ،تاکنون رویکردهای مختلف نقد هرن
به وجود آمده و اثر یا آثار هرنی بر اساس آنها مورد خوانش و
نقد قرارگرفتهاند؛ اما آنچه در این میان قابلتوجه است ،بیاعتنایی
نسبت به معیارها و مالکهایی است که هامنگونه که ذکر شد ،از
جانب خداوند متعال و در قالب دین ،ارائه گردیده و در عالیترین
شکل به بیان امور منجر به سعادت و شقاوت انسان پرداخته است.
لذا پرداخنت به نقدی که در بسرت تئوئیسم 7و به عبارتی دین الهی
میروید و مبنایی وحیانی دارد ،امری رضوری است .از این رو ،این
پژوهش بر آن است که با توجه به اقتضائات مطالعات فرهنگی
جامعۀ اسالم ی و به عنوان تالشی در جهت ایجاد پیشدرآمدی بر
تولید نظریه در حوزۀ علوم انسانی و هرن ،و در حد بضاعت ،به
این مهم بپردازد.
این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که مراد از نقد دینی
آثار هرنی چیست و این گونه نقد ،چگونه محقق میشود .در
ش پژوهش ،به نظر میرسد نقد دینی هرن ،شکلی از
پاسخ به پرس 
نقد آثار هرنی از منظر دین و بنا بر معارف دینی است که دارای
اصول و مبانی و ویژگیهای خاص خود است .مطرح منودن رویکرد
دینی نقد هرن و بهکارگیری آن در خوانش و نقد آثار ،میتواند
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تأثیر مثبتی در روند ایجاد و ارزشگذاری آثار هرنی داشته باشد
و هرنمند و مخاطب پایبند به دین را در خلق اثر یا مواجهه با آن
رهنمون شود.

روش تحقیق

این تحقیق از منظر هدف ،بنیادی -نظری ،از نظر ماهیت و روش،
تحلیلی و از حیث روش گردآوری دادهها ،کتابخانهای است.

پیشینۀتحقیق

با توجه به جستوجوهای صورت گرفته تا زمان تنظیم این
پژوهش ،هیچ منبع خاصی ،جز کتاب درآمدی بر مبانی نقد
دینی آثار هرنی [انتشارات ساقی ]1394 ،به موضوع چیستی و
چگونگی نقد دینی آثار هرنی نپرداخته است .اما در بعضی منابع،
به موضوعاتی مشابه ،اشاره شده است .از جملۀ این موضوعات،
میتوان به نقد اسالمی هرن و نقد اعتقادی اشاره منود که اولی
موضوع یک سخرنانی بوده که در سال  1360ه.ش ایراد شده و
در صفحات  345تا  351شامره یک فصلنامه هرن با عنوان «مبانی
نقد اسالمی هرن» منترش شده است .این موضوع اگر به درستی به
آن پرداخته میشد شاید نزدیکترین مبحث به نقد دینی بود ،اما
محتوای سخرنانی مذکور ،بیشرت به نقد هرن اسالمی نزدیک است تا
نقد اسالمی هرن؛ این مساله علیرغم تاکید خود سخرنان بر تفکیک
این دو موضوع از یکدیگر صورت گرفته است .بنابراین ،منت یاد
شده منیتواند در پیشربد این تحقیق ،نقش مؤثری داشته باشد.
«نقد اعتقادی» نیز موضوع دیگری است که در برخی منابع از
قبیل کتاب نقد ادبی آقای دکرت سیروس شمیسا که در سال 1383
ه.ش توسط انتشارات فردوس منترششده ،و کتاب هرن دکرت علی
رشیعتی که در سال  1378ه.ش توسط انتشارات چاپخش منترش
شده است و در سال  1389ه.ش به چاپ دوازدهم رسیده ،به آن
اشاره شده است .این موضوع علیرغم شباهتهایی که با نقد دینی
آثار هرنی دارد ،معادل دقیق آن نیست .نقد دینی از آن جهت به
نقد اعتقادی شبیه است که بنا به توضیحات مخترص در کتاب نقد
ادبی ،بر اساس اصول و امور اعتقادی صورت میگیرد؛ اما چنانکه
در این کتاب بیان شده ،در نقد اعتقادی ،گاهی شاعر -هرنمند -یا
اثری هرنی را مورد انتقاد قرار میدهند ،چون با عقاید مطرح در
آن موافق نیستند .البته چنانکه از منت کتاب برمیآید ،این نقد به
صورت مدون و با اصولی مشخص و واحد مطرح نبوده و اشخاص
به صورت منفرد و مطابق عقاید خود و فهم شخصیشان از دین
که احتامال از نفوذ سالیق شخصی نیز مصون نبوده ،به نقادی و در
حقیقت به انتقاد میپرداختهاند .بنا به آنچه شمیسا در کتاب خود
ذکر منوده ،نقد اعتقادی بیشرت جنبه انتقاد و عیبجویی دارد و با
نقد دینی که الزمۀ آن -در کاملترین شکلش -دیدن نکات مثبت
و منفی در کنار یکدیگر است متفاوت به نظر میرسد .این تفاوت
به عالوۀ انتخاب عنوان نقد اعتقادی و نه دینی یا اسالمی یا قرآنی
برای آن ،مفهومی فراتر از دین به معنای مد نظر در این پژوهش

را به ذهن متبادر میسازد ،که اعتقاد به هر امر حق یا باطلی را
در خود دارد.

تعاریف و مقدمات

نقد
نقد در اصل ،واژهای عربی است؛ که در لغتنامههای فارسی
برای آن ،تعاریفی نسبتاً مشابه ذکر شده است .بهعنوان منونه ،در
لغتنامه دهخدا ،ضمن معانی بسیاری که برای این واژه آمده،
نقد ،به خردهگیری ،سخنسنجی ،بهگزینی ،نکوهش ،جدا کردن درم
رسه از نارسه و آشکار کردن عیب کالم ،معنا شده است (دهخدا،
 .)20032 :1373همچنین ،در فرهنگ فارسی نیز ،نقد به معنی
جدا کردن دینار و درهم رسه از نارسه ،متییز دادن خوب از بد و
آشکار کردن محاسن و معایب سخن آمده است (معین:1378 ،
.)4784
دین
دین در نگاهی دروندینی که عقل سلیم نیز موید آن است،
مجموعۀ عقاید ،اخالق و قوانین و مقرراتی است که برای اداره
فرد و جامعه انسانی و پرورش انسانها از طریق وحی و ب هواسطۀ
پیامربان الهی در اختیار آنها قرار میگیرد .چنین دینی به وجه
دنیوی و اخروی انسان به نحوی متعادل میپردازد و منشا وحیانی
و ماورایی دارد.
خداوند در قرآن کریم ،هرگز واژۀ دین را به صورت جمع به کار
نربده است و دین را از آدم تا خاتم یکی دانسته و در این زمینه
چنین میفرماید« :إِ َّن ال ِّدی َن ِع ْن َد اللَّ ِه ْ ِ
ال ْسال ُم َو َما ا ْختَل ََف الَّذی َن أُوتُوا
تاب إِالَّ ِم ْن بَ ْع ِد ما جا َء ُه ُم الْ ِعلْ ُم بَغْیاً بَ ْی َن ُه ْم َو َم ْن یَ ْک ُف ْر ب ِ
ِآیات
الْ ِک َ
َ
ِ
ساب .فَ ِإ ْن َحا ُّجوکَ فَق ُْل أ ْسلَ ْم ُت َو ْجه َِی لِلَّ ِه َو
اللَّ ِه فَ ِإ َّن اللَّ َه َسی ُع الْح ِ
َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
تاب َو ْال ِّمیِّی َن أ أ ْسلَ ْمتُ ْم فَإ ْن أ ْسلَ ُموا
َمنِ اتَّبَ َعنِ َو ق ُْل لِلَّذی َن أُوتُوا الْک َ
فَق َِد ا ْهتَ َد ْوا َو إِ ْن تَ َولَّ ْوا فَ ِإنَّ ا َعلَ ْیکَ الْ َبال ُغ َو اللَّ ُه بَصی ٌر بِالْ ِعبا ِد » [به
یقین دین (حقیقی که انبیا آورده و به صورت رشایع به برش عرضه
داشتهاند) در نزد خداوند هامن اسالم است ،و کسانی که کتاب
آسامنی به آنها داده شده (مانند یهود و نصاری ،در دینشان)
اختالف نکردند مگر پس از آنکه آنها را (به حقیقت امر) علم
آمد( ،آن هم) از روی حسد و برتریجویی .و هرکس به آیات خدا
کفر ورزد پس (بداند که) خداوند زودرس به حساب است .اگر با
تو ،به گفتگو و ستیز برخیزند( ،با آنها مجادله نکن و) بگو" :من
و پیروانم ،در برابر خداوند ،تسلیم شدهایم" و به آنها که اهل
کتاب هستند [یهود و نصاری] و بیسوادان [مرشکان] بگو" :آیا
شام هم تسلیم شده اید؟" اگر (در برابر فرمان و منطق حق ،تسلیم
شوند ،هدایت مییابند و اگر رسپیچی کنند( ،نگران مباش! زیرا)
بر تو ،تنها ابالغ (رسالت) است و خدا نسبت به (اعامل و عقاید)
بندگان ،بیناست] (العمران 19 /و َ « .)20و َم ْن یَ ْبتَغِ َغ ْی َر ْ ِ
الم
ال ْس ِ
دیناً فَلَ ْن یُ ْقبَ َل ِم ْن ُه َو ُه َو ِفی ْال ِخ َر ِة ِم َن ال ِ
ْخاسی َن» [و هرکس جز
اسالم آیینی برای خود انتخاب کند ،از او پذیرفته نخواهد شد و

 Advanced Studies of Art Quarterlyنرشیه مطالعات عالی هرن  /دوره اول /شامره  ،1پاییز 1398

70

او در آخرت ،از زیانکاران است] (العمران« .)85 /رشع لکم من
وصینا به ابراهیم
وصی به نوحاً و الّذی أوحینا الیک و ما ّ
ال ّدین ما ّ
و موسی و عیسی أن أقیموا ال ّدین و ال تتف ّرقوا فیه [[ »]...برای
شام ترشیع کردیم دینی که به نوح وصیت فرمودیم و آن چه به
تو وحی شد هامن بود که به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه
منودیم] (شورا.)13 /
با توجه به این آیات میتوان دریافت که اسالم 8رصفاً نام رشیعت
خاص پیامرب خاتم (ص) نیست ،بلکه نام همه رشیعتهاست؛
یعنی دین همۀ انبیا ،از جمله حرضت نوح (ع) ،ابراهیم (ع)،
موسی (ع) و عیسی (ع) نیز اسالم نام داشته 9است (عسکری،
 .)56:1388در این میان ،کاملترین وجه و البته صورت تحریف
نشده دین الهی ،که امروز در اختیار برش قرار دارد ،دین پیامرب
خاتم (ص) است؛ بنابراین دین پیامرب اسالم (ص) ،دین به معنای
حقیقی کلمه و تنها دین بر حق است و دربردارندۀ متام معارف
حق سایر پیامربان الهی استُ « .ه َو الَّذی أَ ْر َس َل َر ُسولَ ُه بِالْ ُهد ى َو
دینِ الْ َح ِّق لِ ُیظْ ِه َر ُه َع َل الدِّینِ کُلِّ ِه َو کَف ى بِاللَّ ِه شَ هیدا ً» [اوست آنکه
رسول خود را با (چراغ) هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همۀ
ادیان پیروز کند (از نظر منطق و برهان ،و یا پیروان واقعی آن را
در حکومت بر جهانیان پیروز کند) و خداوند در گواهی (بر این
مطلب) کافی است] (فتح.)28 /
الزم به ذکر است که اسالم ،خود ،دارای مذاهب گوناگونی است.
در میان این مذاهب ،تش ّیع 10صورت حقیقی و راستین اسالم است؛
بنابراین ،مراد از دین در نقد دینی آثار هرنی ،دین حقیقی است که
در قالب اسالم -رشیعت پیامرب خاتم (ص) -و تش ّیع ظهور منوده
است.
نقد و دین
نقد به معنای متییز رسه از نارسه و نیک از بد و به تعبیری بهگزینی
و شناخت محاسن و معایب ،ذاتی و فطری آدمی است .گویی
اساساً نظام خلقت بر این پایه استوار شده و سوای آن ،تصورناپذیر
است .امام علی (ع) در این باره میفرمایند« :هرکس خیر و رش را
از هم تشخیص ندهد و بین خوبی و بدی فرق قائل نشود همچون
چهارپایان است» (ابنشعبه .)100 :1382 ،اساساً دین بر نقادی بنا
شده و بر اساس متییز و تشخیص خوب از بد و حق از باطل شکل
11
گرفته است .به عبارتی اولین اصل اساسی دین ،متیز حق از باطل
الس ِّی ِ
ئات أَ ْن نَ ْج َعلَ ُه ْم کَالَّذی َن آ َم ُنوا
است« .أَ ْم َح ِس َب الَّذی َن ا ْج َ َت ُحوا َّ
الصالِ ِ
حات َسوا ًء َم ْحیا ُه ْم َو َمامت ُ ُه ْم سا َء ما یَ ْح ُک ُمونَ» [آیا
َو َع ِملُوا َّ
کسانی که مرتکب بدیها و گناهان شدند گامن کردند که ما آنها
را همچون کسانی قرار میدهیم که ایامن آورده و اعامل صالح
انجام دادهاند که حیات و مرگشان یکسان باشد؟! چه بد داوری
میکنند] (جاثیه.)21 /
سلسل ه مراتب نقد و نقادی در دین
نقد در گسرتۀ دین ،مراتب مختلفی دارد .اولین و بهرتین نقاد عامل،

خداوند تبارک و تعالی است .چرا که حق مطلق است و عالِم به
همۀ ظواهر و بواطن؛ و تنها چنین کسی میتواند نقدی بهغایت
منصفانه و عادالنه داشته باشد.
«لِمیّ َز اللَّ ُه الْ َخبیثَ ِم َن الطَّیِّ ِب َو یَ ْج َع َل الْ َخبیثَ بَ ْعضَ ُه َعىل بَ ْع ٍض
ْخاسونَ» [(اینها
فَ َی ْرکُ َم ُه َجمیعاً فَ َی ْج َعلَ ُه ف ی َج َه َّن َم أُول ِئکَ ُه ُم ال ِ ُ
همه) به خاطر آن است که خداوند (میخواهد) ناپاک را از پاک
جدا سازد ،و ناپاکها را روی هم بگذارد ،و همه را مرتاکم سازد،
و یکجا در دوزخ قرار دهد و اینها هستند زیانکاران] (انفال/
 .)37آیه فوق به نقاد بودن خداوند رصاحتا اشاره میکند .خداوند
حکیم است ،یعنی به باطن امور عالَم ،علم دارد و عادل است؛ از
اینرو ،غیر از خداوند ،کس دیگری منیتواند به طور مطلق نقد کند
و نقدی صد در صد صحیح داشته باشد؛ مگر آنکس که خداوند به
او اذن داده و از جانب خود ،علم و حکمت ،روزیش منوده است؛
چنین کسی مظهر اسم الحکیم خداوند و جانشین بر حق او در
زمین است.
خداوند نقد و نقادی را در دنیا ،ب هواسطۀ رسوالن و اولیائش و از
طریق وحی که به آنها نازل منوده -که در حقیقت معیار سنجش
است -انجام میدهد؛ و آنها جز اینکه خود ،نقادی میکنند نقادی
را به همۀ انسانها نیز میآموزند و چون اصل و مالک و معیار،
یکی است و از جانب حق است ،همه انسانها با توسل به آن
معیار و مالک ،قدرت نقادی مییابند .منتها میزان خطاپذیری و
خطاناپذیری نقد هر کسی ،از آن حیث که آن فرد ،چقدر خود،
در جبهۀ حق باشد و سلوک معنوی داشته باشد و چقدر به مسالۀ
مورد نقادی ،علم و احاطه 12دارد ،متفاوت است؛ اما مبنای اصلی که
کالم خداوند و سیرۀ پیامربان و معصومین است ،ثابت و خطاناپذیر
میباشد.
با توجه به آنچه بیان شد ،اگرچه منتقد و داور نهایی ،خداوند
است؛ این مساله مسئولیت را از دوش انسان ساقط منیکند و
موجب منیشود که در حیات دنیوی خود ،دربارۀ امور مختلف،
به نقادی و ارزیابی نپردازد و آن را به خدا واگذارد ،بلکه خداوند
بر یکیک بندگانش بهقدر جایگاه و موقعیت خود ،تکلیف منوده
حق را از باطل تشخیص دهند و مطابق حق رفتار منوده و از
باطل پرهیز منایند .عالوه بر آن ،دیگرانی را نیز که به این تشخیص
نرسیدهاند ،یاری منایند و آنان را مورد امر و نهی قرار دهند تا همۀ
ابناء برش ،راه سعادت بپیامیند.

چیستی نقد دینی آثار هرنی

نقد آثار هرنی ،اگرچه در بسرت دین و لذا از ابتدای خلقت انسان،
وجود بالقوه داشته ،اما به طور مدون و مشخص ،به صورت
بالفعل ،تحقق نیافته است .حال آنکه نسخۀ بدلی نقد آثار هرنی،
که میتوان از آن به نقد غیردینی یا اومانیستی یاد کرد ،طی سالها
مدون شده و به کار رفته است .این نسخۀ ماالمال از تکرث و گاه

 Advanced Studies of Art Quarterlyنرشیه مطالعات عالی هرن  /دوره اول /شامره  ،1پاییز 1398

71

تناقض ،دارای دستهبندیها و عناوینی است که البته در آن هم
اتفاق نظر چندانی وجود ندارد؛ با این وجود ،برای فهم و شناخت
بهرت نقد دینی آثار هرنی که علیرغم تفاوتهای بنیادین ،اشرتاکاتی
نیز با نقد غیردینی دارد به طور اجاملی به آن اشاره خواهد شد.
پیش از هر چیز باید ذکر کرد که در دستهبندیهای نقد ،دست
کم ،سه اصطالح نوع ،رویکرد و روش حائز اهمیت است .رویکرد،
به نقد از منظری خاص اطالق میشود و زیرمجموعۀ نوع قرار
میگیرد .نوع نیز ویژگیهای عامتری دارد که گاه در چند رویکرد
مشرتک است .13روش نیز هامن راهکاری است که منتقد برای انجام
نقد با هر رویکردی از آن استفاده میکند .14به تعبیر بهرت ،هر نوع
نقد ،شامل تعدادی رویکرد است؛ و هر رویکردی از یک یا چند
روش ،استفاده میکند .در میان این سه ،آنچه بیش از همه نقدهای
گوناگون را از یکدیگر مشخص میکند ،رویکرد است.
نقد هرن از منظر هر یک از رشتههای علوم انسانی میتواند
انجام پذیرد ،رویکرد ،با اغامض به نقدهای مبتنی بر این رشتهها
و نظریات و مکاتب ذیل هر یک اطالق میشود .از این منونه
میتوان به رویکردهای جامعهشناسانه ،روانشناسانه ،فلسفی،
زبانشناسانه و ذیل آنها به رویکردهای فرمالیسم ،15مارکسیسم،17
فمنیسم ،18بینامتنیت ،19تکوینی 20و نظایر اینها اشاره منود.
در بیان نسبت نقد دینی آثار هرنی با موارد ذکر شده و در کل با
دستهبندیهای نقد ،باید گفت اگرچه ابتدا شاید تلویحا بتوان این
نقد را به عنوان یک رویکرد و در کنار رویکردهای غیردینی به
شامر آورد ،در معنای حقیقیاش ،نقد دینی ،مفهومی گسرتدهتر
دارد و کامال در مقابل نقد غیردینی یا اومانیستی به معنای کلیاش
قرار میگیرد و از این رو ،خود ،شامل رویکردهایی است که البته
برخالف نقد غیردینی ،کامال با یکدیگر مرتبط و پیوستهاند .یعنی
در نقد دینی آثار هرنی به مفهوم کالنش ،میتوان اثری را با تاکید
بر منظر اجتامعیاش و البته مبتنی بر نگاه دین به اجتامع و باید
و نبایدهای آن ،تحلیل و بررسی منود؛ یا با محوریت و توجه به زن
باز هم با نگرش دینی به زن ،-آن را نقد منود .همچنین میتواننقدی ترکیبی از دو یا سه یا بیشرت از این محورها در دامن نقد دینی
داشت یا در کاملترین شکل ممکن ،با توجه به همۀ جوانب اثر و
مسائل مرتبط با آن ،نقد دینی جامعی ارائه منود .چنین امکانی در
نقد غیردینی وجود ندارد و در آن حیطه ،تنها میتوان از یک یا چند
منظر محدود اثر را نقد و بررسی کرد و به علت تشتت و تناقض
اشکال نقد و آراء ،امکان ارائۀ نقد غیردینی جامع و منسجم که به
همۀ ابعاد اثر توجه کرده باشد ،وجود ندارد.
گذشته از نسبت نقد دینی آثار هرنی با نقد غیردینی ،در جهت
شناخت بهرت نقد دینی آثار هرنی باید گفت که نقد اثر هرنی از
منظر دین ،در وهلۀ نخست ،شاید تعیین هرنی بودن یا نبودن
و ارزش هرنی آن اثر نیست .اگرچه چنین امری نیز با استخراج
مالکهای زیباییشناسانه از منت دین میتواند محققشود .اما دین

در نقد اثر هرنی پیش و بیش از هر چیز ،در صدد تعیین نسبت
اثر با اوامر و نواهی الهی و به تعبیری ،نسبت آن با حق و حقیقت
است .مشخص منودن این نسبت به هر میزان که ممکن باشد،
میزان مقبولیت اثر نزد خداوند را تا حدودی روشن میکند .این
امر ،مسلام در ابتدا با نظر به محتوا ،مفهوم و معنا امکانپذیر
خواهد شد و فرم و ساختار در مرحلۀ بعدی قرار میگیرند .هم-
چنین عوامل دیگری نیز در این نقد مورد پرسش و بررسی قرار
میگیرند که به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
در میان رویکردهای نقد غیردینی ،نزدیکترین رویکرد به نقد
دینی آثار هرنی ،رویکرد اخالقی 21است .اگرچه تعاریف مطرح
در این رویکرد –که البته متنوع و متشتت هستند -از اخالق،
با تعریف دینی اخالق متفاوت است و مبنایی اومانیستی دارد،
اما توجه به برخی امور اخالقی که ریشه در فطرت دارند و گاه
اشارهای به برخی اصول اخالق مسیحی یا تأکید بر اصل سودمندی
اثر ،توسط افرادی چون تولستوی ،22این رویکرد را به نقد دینی آثار
هرنی نزدیک میمناید.
در حوزهای نزدیکتر نیز ،شاید به نظر برسد که آنچه موسوم به
نقد سنتی هرن است به نقد دینی آثار هرنی نزدیک است .اما نقد
سنتی هرن ،چنانچه در شامرۀ  15پژوهشنامه فرهنگستان هرن (نقد
سنتی هرن) ،معرفی شده –که البته تعریفی مبهم ،متشتت و حتی
متناقض است -گویی بیشرت بر فرهنگ گذشتۀ یک ملت –در این
منبع به طور خاص ایرانیان -تاکید میکند و صبغۀ دینی آن نیز به
جهت آمیختگی فرهنگ ایرانی -اسالمی در برههای از تاریخ این
ملت است.
در این نقد ،وحی و کالم الهی لزوما مبنای بررسی و داوریها
نیست و حتی در روشهای نقادی سنتی نیز اخالق دینی جایگاه
چندانی ندارد 23چنانکه همین دست مسائل در نقد اعتقادی نیز
که در پیشینه به آن اشاره شد ،مطرح است .البته باید در نظر
داشت که به علت آمیختگی زندگی برش پیش از دوران مدرن ،با
دین ،گاه مشابهتهایی میان منونه نقدهای به جای مانده از این
دو حوزه نقد به طور کلی و در همۀ جوامع به چشم میخورد.
متایز دیگر نقد دینی با نقد سنتی هرن در قلمرو آنهاست .محدوده
موضوعی نقد سنتی محدود به هرن سنتی است (درآمدی بر نقد
سنتی .)68 :1388 ،این در حالی است که نقد دینی هرن به لحاظ
جامعیت دین ،محدودیتی در قلمرو آثار مورد نقد ندارد و میتواند
همه آثار را مورد نقد قرار دهد؛ در ادامه به این موضوع اشاراتی
خواهیم داشت.

قلمرو

نقد دینی هرن ،در حقیقت ،حیات اثر هرنی را بررسی میکند؛ لذا
رصفا از زمان خلق اثر رشوع منیشود و به این حیات در مقاطعی
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سهگانه میپردازد .در چگونگی نقد دینی آثار هرنی به این سه
مقطع ،اشاره میکنیم .خداوند متعال عالوه بر دنیا ،دامنۀ نقد را
به گسرتهای فراتر از این عامل و به عامل برزخ و آخرت میکشاند؛
در حقیقت در آن عوامل به نحوی دقیقتر و محسوستر ،بهویژه
در قیامت به نقادی نهایی میپردازد و در آن زمان است که چیزی
پوشیده منیماند« .یَ ْو َم تَ ِج ُد ک ُُّل نَف ٍْس ما َع ِمل َْت ِم ْن َخ ْی ٍر ُم ْح َضا ً
َو ما َع ِمل َْت ِم ْن ُسو ٍء ت َ َو ُّد لَ ْو أَ َّن بَ ْی َنها َو بَ ْی َن ُه أَ َمدا ً بَعیدا ً َو یُ َح ِّذ ُرکُ ُم
اللَّ ُه نَف َْس ُه َو اللَّ ُه َر ُؤ ٌف بِالْ ِعبا ِد» [روزی که هر کس ،آنچه را از کار
نیک انجام داده ،حارض میبیند و آرزو میکند میان او ،و آنچه از
اعامل بد انجام داده ،فاصله زمانیِ زیادی باشد .خداوند شام را از
(نافرمانی) خودش ،بر حذر میدارد و (در عین حال) خدا نسبت
به همه بندگان ،مهربان است] (آلعمران .)30 /این مساله یکی از
مهمترین تفاوتهای نقد دینی با نقد غیردینی است که در دومی،
دامنۀ نقد محدود به همین عامل مادی است؛ اما در اولی ،عالوه بر
بعد دنیوی ،حیات اخروی اثر و هرنمند نیز مورد توجه ویژه قرار
میگیرد.
عالوه بر گسرتۀ وسیع زمانی نقد دینی در بررسی یک اثر ،آثار
هدف -آثاری که مورد نقد قرار میگیرند ،-در این نقد نیز گسرتهای
نامحدود دارند و به مرز خاص جغرافیایی و تاریخ و ملیتی خاص،
محدود منیگردد .همچنین باید گفت که دامنۀ آثاری که مورد نقد
از منظر دین قرار میگیرند ،به هیچ وجه محدود به آثاری که به
عنوان هرن دینی شناخته میشوند نیز ،نیست و همۀ آثار ،اعم
از دینی ،24غیردینی و ضددینی را شامل میشود و آنها را مورد
بررسی و ارزیابی قرار میدهد و نکات مثبت و منفی هر یک
را یادآور میشود .نکتۀ بسیار مهم در نقد دینی آثار هرنی این
است که در این نقد باید از طریق خوانش الیههای مختلف اثر،
دینی و غیردینی و ضددینی و غیره را شناسایی کرد؛ چرا که این
دستهها را به هیچ وجه از رصف ظاهر و موضوع آثار منیتوان
شناخت و یکی از اهداف اساسی نقد دینی نیز همین است .در
ساحت هرن ،ممکن است اثری با موضوع دینی ،معنایی غیردینی
یا ضددینی داشته باشد –به این آثار میتوان شبهدینی گفت -و
اثری با موضوع غیردینی ،معنایی دینی یا ضددینی داشته باشد و
مواردی نظیر اینها .شناخت و بررسی عوامل مختلفی چون هرنمند،
زمینهها و از این دست و سنجش آنها با منت دین ،تا حدود زیادی
امکان تشخیص صحیح را فراهم میکند.

منابع و ابزار

در دنیای جدید و متأثر از غلبۀ فکری و فرهنگی اومانیسم ،تقریباً
هیچ اصل ثابتی چنانکه در دین شاهدش هستیم وجود ندارد.
مبنا و مالک و محور ،تشخیص انسان است و انسان نیز اصل ثابتی
نیست و مدام در حال تغییر است؛ لذا هر چیز منشا گرفته از او،
نسبی است .چنین است که در خلق و مواجهۀ انتقادی با آثار هرنی
نیز به وفور شاهد کرثت و نسبیت هستیم .هر نوع و رویکردی و
هر مکتبی ،معیار و مالکی مطرح میکند و عدهای بر مبنای آن به

نقد آثار میپردازند و در نهایت معنایی واحد و حقیقی به دست
منیآید .نقد دینی به دلیل بنیان محکم و ثابت خود ،میتواند این
نقص را جربان منوده ،به خلق و نقد آثار هرنی سامان بخشد.
بیشک منابع اصلی نقد دینی هرن ،هامن منابع اصلی دین است
که عبارتند از کتاب وحی – قرآن -که به فرمودۀ خود قرآن هم ه
چیز در آن بیان شده است و عالوه بر آن ،سنت پیامرب اکرم (ص)
و امتداد طبیعی این سنت که در سیره و گفتار امئۀ اطهار (ع)
مشاهده میشود؛ که اینها قرآن ناطقاند و فهم و تفسیر حقیقی
آیات را آنها در اختیار انسان میگذارند.25
الزم به ذکر است ،هنگامی که از دین و نقدی بر اساس آن سخن
میگوییم ،همۀ صورتها یا به عبارتی رشیعتهای آسامنی،
منظور نظر است و طبیعتا مراد از کتاب وحی به عنوان منبع اصلی
این نقد ،در حقیقت ،همۀ کتب آسامنی است ،چرا که معتقدیم
هامنگونه که پیش از این اشاره شد ،حقیقت دین یکی است
و الزمۀ اعتقاد راستین به رشیعت پیامرب خاتم ،حرضت محمد
مصطفی (ص) ،باور به پیامربان گذشته و کتب آسامنی آنهاست.
اما آنچه موجب میشود که منبع نقد دینی آثار هرنی را قرآن کریم
معرفی مناییم و به عنوان مثال ،از عهدین نامی نربیم ،تحریف این
کتب آسامنی است که در قرآن رصاحتا به آن اشاره شده و بسیاری
از بزرگان اسالم و سایر ادیان نیز بر آن اتفاق نظر اجاملی دارند .لذا
روح آن کتب رشیف را نیز در آخرین کتاب آسامنی که از دسرتس
تحریف ،مصون مانده و کالم مفرسان و شارحان حقیقیاش یعنی
نبی اکرم (ص) و امئۀ معصوم (ع) جستجو میمناییم.
خداوند در قرآن کریم ،رصاحتاً این کتاب را مرجع و منبع حکم و
داوری معرفی منوده و پیامربش را امر منوده است که بر مبنای آن
به داوری میان مردم بپردازد .یقینا سادهانگارانه است که داوری
را محدود به چند امر خاص کنیم؛ چرا که جامعیت قرآن ،26دلیلی
بر این مدعاست که قرآن میتواند مالک و منبع و معیار نقد و
داوری در هر امری باشد؛ هرن نیز از این امور استثنا نیست« .إِ َّن
ش الْ ُم ْؤ ِمنی َن الَّذی َن یَ ْع َملُو َن
هذَا الْ ُق ْرآ َن یَ ْهدی لِلَّت ی ِه َی أَقْ َو ُم َو یُبَ ِّ ُ
الصالِ ِ
حات أَ َّن لَ ُه ْم أَ ْجرا ً کَبیرا ً» [این قرآن ،به راهی که استوارترین
َّ
راههاست ،هدایت میکند و به مؤمنانی که اعامل صالح انجام
میدهند ،بشارت میدهد که برای آنها پاداش بزرگی است]
تاب إِالَّ لِتُبَیِّ َن لَ ُه ُم ال َِّذی ا ْختَلَفُوا
(ارساَ « .)9 /و ما أَنْ َزلْنا َعلَیْکَ الْ ِک َ
دى َو َر ْح َم ًة لِ َق ْو ٍم یُ ْؤ ِم ُنونَ» [ما قرآن را بر تو نازل نکردیم
فی ِه َو ُه ً
مگر برای اینکه آنچه را در آن اختالف دارند ،برای آنها روشن کنی
و (این قرآن) مایه هدایت و رحمت است برای قومی که ایامن
میآورند] (نحل.)64 /
واضح است که بهرهمندی از معارف دین و فهم صحیح آن و
همچنین شناخت و تحلیل و نقد اثر هرنی بر مبنای این معارف،
ابزاری در خور میطلبد .نگاهی به سیر معرفتی برش نشان
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میدهد که راههای کسب و فهم معرفت گوناگونند و البته
هریک به تنهایی ناقص؛ اسالم بدون جزمیت و تعصب بر یک
روش خاص ،الزمۀ رسیدن به حقیقت را استفادۀ بهجا و صحیح از
همۀ ابزارهای ممکن و مرشوع ،میداند .ابزاری چون عقل ،شهود،
حس و اجامع ،27ابزار معرفتی دین به شامر میروند .اما اسالم وجه
ممیزۀ خاصی در نظام معرفتی خود دارد که نقص موجود در سایر
نظامهای معرفتی که حاصل نقص هر یک از این ابزارهاست را
برطرف میکند .در واقع اسالم در عین استفاده صحیح و منطقی
از هر یک از ابزارها ،همۀ اینها را ذیل ابزاری دیگر ،چون وحی
مینهد و لذا دستگاه معرفتی کاملتری ایجاد میمناید .از آنجا که
نقد نیز نوعی معرفت است ،لذا ابزارهای دین به هامن ترتیب در
نقد نیز به کار میروند و متعلق نقد ،هر چه باشد ،ازجمله هرن،
بهوسیلۀ این ابزارها میتواند مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد.
بنا به آیات قرآن کریم ،وحی مبنای قسط و عدالت است؛ اگر
جز بر مبنای وحی و رصفاً با ابزارهای برشی به نقد آثار هرنی
بپردازیم ،حتامً از دایرۀ عدل و انصاف خارج خواهیم شد و در زمرۀ
ظاملان خواهیم بودَ ]...[« .و َم ْن لَ ْم یَ ْح ُک ْم بِ ا أَنْ َز َل اللَّ ُه فَأُول ِئکَ ُه ُم
الظَّالِ ُمونَ» [و هرکس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند،
ستمگر است] (مائده .)45 /بنابراین اساسیترین شاخصۀ نقد دینی
آثار هرنی را میتوان مبتنی و متکی بودن بر وحی دانست.

تولیدات هرنی ،نقد و تفسیر و تحلیلِ هرن ،معطوف به بیان برخی
از واقعیات جهان و اوهام هرنمند یا ذائقۀ مخاطب است؛ چنانکه
تولیدات هرنی نیز در چنین جهانی اینگونهاند .وادی تفسیر و
تحلیلِ هرن ،چنانكه برخی خصوصا در دوران اخیر گفتهاند ،جهانِ
بیمعیاریهاست و هر كس میتواند ،به زعمِ خود ،معنایی را به
اث ِر هرنی نسبت دهد .قائالن این امر ،معتقدند اساساً در مواجهه
خاص هرنمند
با آثا ِر هرنی نباید به دنبا ِل دریاف ِنت پیام یا سخنِ ّ
یا چیزی از این دست بود ،بلكه هر كس باید ،به فراخو ِر حال و
موقعیّ ِت خود ،معنا و پیامی از اث ِر هرنی برداشت كند .در این
صورت ،بر اساس شیوهها ،روشها و رویکردهای متنوع مطرح در
حوزۀ خوانش و نقد آثار هرنی ،هیچ مالک و رضورتی برای عرضۀ
اثر به حقایق الهی وجود ندارد .طبیعی است که حتی اگر برای
تفسیر و تحلیلِ اث ِر هرنی نیز اصولی وجود دارد كه خارج از آن
حق نسبت دادنِ معنایی به اث ِر هرنی را نداریم ،هامنگونه
اصولّ ،
28
باب فهمِ هر منت بدان قائلاند،
كه هرمنوتیست های مدرن در ِ
این قواعد و اصول ،جز در چنربۀ نگاه انسانگرایانه و برشمدارانه
نیست و در عالیترین شکل آن ،به دنبال بیان برخی از واقعیتهای
جهان است و نه حقیقتهای عامل .در چنین فضایی ،نقد دینی آثار
هرنی -یا به تعبی ِر مسامحهآمیز ،نقد دینی هرن ،-به دنبال ارزیابی
هرن بر اساس نگاه آخرتنگر و حقیقتیاب است ،اگرچه به جای
خود ،به واقعیات نیز نظر دارد.

متکی بودن نقد دینی آثار هرنی بر کالم خداوند و در معنایی
وسیعتر شکلگیری آثار هرنی بر این مبنا ،طبیعتاً به این معنا
نیست که دین ،فرمولی سخت و دست و پاگیر به هرنمند و منتقد،
دیکته میکند و راه را بر تشخیص و خیال و سایر لوازم کار او
میبندد؛ اما مسلامً آزادی بیقید و رشط نیز منیدهد .چرا که چنین
آزادی به سقوط انسان چه در کسوت هرنمند و چه در کسوت
مخاطب هرن میانجامد؛ فرضا اگر چنین آزادی بیقید و رشطی
را نیز- ،از آنجا که خداوند جربا ً کسی را هدایت منیکند -برای
هرنمند قائل شویم ،محدود به حوزۀ شخصی خود او خواهد بود؛
یعنی اینکه هرنمند میتواند دنبالهرو باطل شود و خود در چاه
نفسانیت سقوط مناید و حیات اخرویش را تباه مناید؛ ولی دین به
او این اجازه را نخواهد داد که دیگرانی را نیز دانسته یا ندانسته به
همراه خود ،به ورطۀ سقوط بکشاند .لذا در نقد دینی هرن هم به
هرنمند و حیات اخرویش توجه میشود و هم به تاثیری که اثرش
در اجتامع داشته است .منتقد با نقد اثر از منظر دین ،خوب از بد
و حق از باطل را جدا میکند و به مخاطب این آگاهی را میدهد
که حق و باطل را ببیند؛ حال اگر خواست به دنبال حق رود و اگر
خواست دنبال باطل؛ اما ناآگاهانه دچار سقوط نشود.

مواجهۀ رویکردهای گوناگون نقد غیردینی ،مواجهههایی از سنخ
توضیح و توجیه ،تحلیل و نقد یا معناسازی است که چنانکه بیان
شد ،خاستگاهی کامال انسانی دارند .اما نقد دینی به مفهوم کلی
آن در مواجهه با آثار ،ابتدا به تحلیل و حالجی اثر و عوامل مرتبط
با آن میپردازد و سپس یافتهها را به کالم خداوند عرضه میکند.
این عرضه و داوری بر مبنای اصول و مبانیای تحقق میگیرد که
مستخرج از کالم خداوند است؛ در ادامه برای فهم چگونگی انجام
این نقد ابتدا به اصول و مبانی و پس از آن به مراحل و برخی از
پرسشهای هر مرحله خواهیم پرداخت.

نسبت نقد دینی آثار هرنی با واقعیت و حقیقت

اصول و مبانی

در انواع گوناگون و رویکردهای متنوع نقد که تقریبا متاما در بسرت
علوم انسانی غربی شکل گرفتهاند ،نقد به دنبال این است که هرن
را چگونه باید فهمید .در جهانِ انسانمحور حاکم بر نظریهها و

در باب تفاوت حقیقت با واقعیت ،ذکر چند نکته رضوری است:
واقعیت به آنچه هست میپردازد و حقیقت ،به آنچه باید باشد.
حوزۀ واقعیات ،حوزۀ امور عدمی است ،حال آنکه حوزۀ حقایق،
امور حقیقی و فناناپذیر و اصیل است؛ حقیقت بر حق مبتنی
است و خداوند ،حق است ،در حالی که واقع ،گاه ،گرد حقیقت و
گاه ،گرد باطل میگردد .واقعیت ،گاهی به شکست حقیقت حکم
میدهد ،اما حقیقت همواره پیروز است.

چگونگی نقد دینی آثار هرنی

آنچه مسلم است اینکه نقد و داوری بدون مالک و معیار امکانپذیر
نیست .البته برخی از منتقدان وجود هر گونه معیار همگانی را
برای داوری هرن در متام فرهنگها و دورههای تاریخی رد میکنند.
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پذیرش این نظر ،مستلزم خارج منودن دین از حوزۀ نقادی هرن یا
عدم پذیرش ثابت و واحد بودن دین است .این در حالی است
که دین ،امری ثابت ،واحد ،جهانی و همگانی است و خاص مردم
منطقه یا زمانی خاص نیست  -اگرچه بنا به اقتضائات زمان و مکان،
تغییر در جزئیاتش وجود داشته ،اما اصلش ثابت است .بنابراین
میتواند اصول و معیار همگانی ارائه مناید.
به طور کلی ،امور انسانی از دو دسته خارج نیست؛ این دو دسته
عبارتند از اعتقادات و اعامل یا به تعبیری دیگر ،باورها و کردارها.
دین نیز که منطبق بر ویژگیها و نیازهای انسان طراحی شده،
دارای دو بخش نظری و عملی است و برای هر دو حوزه ،فرامینی
دارد .هیچ نقد دینی جامعی چه در حوزۀ هرن و چه در سایر
حوزهها ،منیتواند بدون در نظر گرفنت فرامین دین در این دو
بخش ،صورت گیرد .اوامر و نواهی دین در این بخشها مأخوذ از
هامن منابعی است که ذکر آن رفت .بررسی نسبت هر امری ،از
جمله هرن ،با این اوامر و نواهی ،تا حدود زیادی ما را به شناخت آن
امر از منظر دین و جایگاه آن در پیشگاه خداوند متعال رهنمون
خواهد کرد .در حقیقت این اوامر و نواهی ،سنگ محک در نقد
دینی هستند.
برخی هر دو حوزۀ اعتقادات و اعامل را ،ذیل اعامل قرار میدهند:
«اعامل و كردارهاى انساىن بر دو نوع است -1 :باطنى و عقیدىت،
نظیر تصدیقات و اعتقادات؛  -2ظاهرى و بدىن مانند گفتارها و
حركتهاى بدن و هر یك از دو نوع ،شامل واجبات و محرمات
است .عملهاى فكرى و عقیدىت اهمیت و تأثیرش بیشرت است،
چه آنكه در رتبۀ علت است و عملهاى بدىن در مرتبه معلول ،زیرا
گفتار و كردار انساىن غالبا نشأت یافته از عقاید و اراده او است»
(مشکینی[،بیتا]).
اوامر و نواهی الهی در دو حوزۀ نظر و عمل یا باطنی و ظاهری ،در
قالب احکامی پنجگانه طبقهبندی میشوند که عبارتند از :واجب،29
حرام ،30مستحب ،31مکروه 32و مباح 33که در این میان ،اصل و اساس
و آنچه پیش از همه مبنای نقد دینی قرار میگیرد ،واجبات و
محرمات است؛ چرا که این دو در حقیقت ،خط قرمزهای دین به
شامر میروند و خداوند از آنها به «حدودالله» [مرزهای خدا]
تعبیر کرده است و در حقیقت ،مرز میان حق و باطل هستند .در
34
قرآن کریم ،شکسنت این مرزها که از آن به تجاوز تعبیر شده ،گناه
و ظلم به شامر میرود 35و مستلزم کیفر است .اثر هرنی نیز بنا به
اینکه مصادیق تجاوز یا مراعات حدود الهی در آن باشد ،مذموم یا
مطلوب دین خواهد بود.
مستحبات و مکروهات ،در نقد دینی ،به لحاظ اهمیت ،در مرتبهای
پس از واجبات و محرمات قرار دارند و رعایت آنها موجب کامل
است و اگرچه الزامی نیست ،رعایت آنها افضل است .طبیعتا منود
یافنت امری مستحب در اثر هرنی ،از منظر نقد دینی ،مورد تایید

و تشویق قرار میگیرد و از محسنات آن اثر به حساب میآید .در
مقابل ،منود مکروهات در اثر ،امر پسندیدهای نیست .امور مباح
نیز اموری علیالسویهاند که انجام دادن و ندادنشان به خودی
خود ،نه مورد امر و توصیه است و نه مورد نهی.
این احکام پنجگانه همگی در مورد اعامل ،مصداق دارند اما در
حوزۀ اعتقادات ،تنها با واجبات و محرمات مواجهیم؛ این نکته نیز
اهمیت بیشرت این دو حکم نسبت به سایر احکام را در نقد دینی
روشن میکند .بنابراین منتقد در نقد دینی باید آگاه و مسلط بر
واجبات و محرمات باشد و مصادیق سایر احکام را نیز تا حد امکان
بشناسد.
در ادامۀ توضیحات فوق ،و در راستای محورهای ارزشگذاری
امور انسانی از جمله هرن از منظر دین ،الزم است به این مطلب
نیز اشاره شود که خداوند در دین ،دو مفهوم مهم را در پیوند با
هم ،مطرح میکند و آنها را معیار سنجش قرار میدهد .این دو
شاخص اشاره به هامن دو بعد باورها و کردارها و پیوندشان با
یکدیگر دارد و البته نکاتی در حاشیۀ آن مطرح است .از این زوج
مفهومی ،بالغ بر  70بار در قرآن یاد شده است :الف) ایامن؛ ب)
عمل صالح.
الف) ایامن
ایامن 36را شاید بتوان برجستهترین و اساسیترین بخش این به
ظاهر ،دوگانه دانست؛ چراکه در قرآن کریم ،اکرث مواقع ،ایامن،
مقدم بر عمل صالح ذکر شده است و به طور طبیعی نیز ،چنانکه
پیش از این اشاره شد ،باورها ،مبنا و پایۀ کردارها هستند.
«ایامن ،مجموع اعتقاد قلبى ،اقرار زباىن و عمل به اركان است،
[و] ذكر عمل صالح پس از ایامن از قبیل ذكر مصداق پس از ذكر
كل و
كل [ ]...نیست ،بلكه از سنخ ذكر جزء مهم بعد از ذكر ّ
ّ
هدف آن وجه دادن به اهمیت عمل صالح است» (جوادیآملی،
[بیتا]) .بنابراین بعد عملی ایامن ،هامن عمل صالح است که در
ادامه پیرامون آن مطالبی ارائه خواهد شد .یعنی ایامن در معنای
عمیق و دقیقش جامع عمل صالح نیز هست .از پیامرب اکرم (ص)
نقل شده است که فرمودند« :االیامن و العمل قرینان ال یصلح
کل واحد منها إال مع صاحبه» [ایامن و عمل قرین یکدیگرند و
هیچ یک از این دو بدون همنشینش ،صحیح و کامل نخواهد بود]
(رستگارجویباری .)۲۷۷ :۱۳۷۷ ،عالوه بر اینکه ایامن بدون عمل
صالح ،ایامن کاملی نیست و ارزش چندانی ندارد؛ یکی از مالکهای
صالح بودن عمل نیز ایامن است.
با توجه به اهمیت ایامن و جامعیت آن ،میتوان گفت که محور و
معیار اصلی نقد دینی پیش از هر چیز ،هامنا تقابل دو اصل کلی
ایامن و کفر است که هر کدام دارای مراتبی است .این دو اصل ،که
در بخش اعتقادات و اعامل منود مییابد ،به واسطۀ شاخصهای
جزئی و دقیقتر که تحت عنوان واجبات و محرمات به آنها اشاره
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شد ،تا حدود زیادی قابل شناسایی است .به این ترتیب که تجاوز
از حدود الهی یا واجبات و محرمات به نحوی از مصادیق کفر
است [در اعتقادات ،مشخصا کفر و در حوزۀ اعامل ،فسق بهشامر
میرود که مرتبهای از کفر است] و رعایت آنها از مصادیق ایامن.
لذا ایامن در نقد دینی هرن ،مبنا قرار میگیرد و هر اثر ،به میزانی
که مومنانه باشد ،مورد قبول دین و هر چه از این وادی دورتر و
به وادی کفر نزدیکتر باشد ،مورد رد است .کفر ،امری حقیقی
نیست بلکه امری است عدمی .کفر به معنای پوشیدن حقیقت
است و نقطۀ مقابل آن ،ایامن؛ یعنی باور داشنت به حقیقت .کفر
دارای دامنه معنایی وسیعی است و رشک و نفاق و فسق و فجور
و مواردی از ایندست را نیز پوشش میدهد.
ایامن و کفر ،چنانکه اشاره شد ،هر دو دارای مراتباند و وقتی در
اثر هرنی جلوه کنند ،بهویژه به دلیل زبان خاص هرن ،گاه تشخیص
و متیز آنها از هم ،برای مخاطب دشوار است .بنابراین وظیفۀ
منتقد دینی ،نفوذ به الیههای مختلف اثر هرنی و استفاده از متام
امکانات -ابزار و روشها -در جهت فهم بهرت اثر هرنی و متیز ایامن
و کفر از یکدیگر است.
ب) عمل صالح
بنا به آیات قرآن کریم ،و بنا به آنچه که در تعریف ایامن آمد ،باید
گفت :اگر ایامن ،انسان را به سمت عمل صالحانه سوق نداد ،باید
به آن شک کرد« .صالحات یا عمل صالح تبلور ایامن است در اعامل
و رفتار خارجی ما ،و از این روست که عبارت "الَّذی َن آ َمنوا َو َع ِملوا
الصالِحات" بیش از هر عبارت دیگری مکرر در مکرر در قرآن به
ّ
کار رفته است .آنان که ایامن آوردهاند مومن به شامر منیآیند ،مگر
آنکه ایامن درونی آنان در اعاملی که اطالق عمل صالح بر آنها
شایسته باشد متجلی گردد» (ایزوتسو.)415 :1388 ،
پرسش مهمی که در این میان پیش میآید این است که کدام عمل،
عمل صالحانه است؟ چرا که بنا به آیات قرآن ،هر عمل خوبی،
عمل صالحانه نیست .بنابراین برای دستیابی به پاسخ این پرسش
که عمل صالح چیست ،باید دانست که اساسا ارزشگذاری اعامل
بر چه اساسی صورت میگیرد.
به طور کلی ارزشگذاری رفتار و اعامل انسان از منظر دین ،بر
سه پایه استوار است ،انگیزه عمل یا جنبه فاعىل ،37ذات عمل یا
جنبه فعىل 38و آثار و پیآیندهای عمل یا جنبه غایى .با در نظر
داشنت این سه عامل است كه گاه ،فعىل از زاویه نیت و انگیزه
و ارتباط آن ،با نفس و روح انجامدهنده كار ،متّصف به خوىب
مىشود ،وىل از ناحیه آثار فردى یا اجتامعى یا از اینجهت كه اصل
عمل ،شایسته اتصاف به حسن نیست ،ناپسند شمرده میشود و
نیز در مواردى كه حسن فعىل و غایى هر دو یا یىك موجود باشد،
وىل حسن فاعىل وجود نداشته باشد و عمل با انگیزه خیر ،صورت
نگرفته باشد ،آن عمل ،متصف به نیك منیشود .از جنبه غایی ،هر

گاه عملی دربردارنده مصالح شخصی و عمومی باشد ،خوب و
پسندیده است و هرگاه زیانهای فردی و اجتامعی در پی داشته
باشد ،نکوهیده است ،هرچند انگیزه فاعل ،خیر ،و ذات عمل هم
نیکو باشد (هاشمی 64 :1377 ،و .)66
بنا به آنچه بیان شد ،رصف صحیح بودن عملی ،دلیل صالح بودن
آن نیست و استحقاق پاداش الهی را ندارد ،بلکه گذشته از ُحسن
فعىلُ ،حسن فاعىل ،به هامن مفهومى كه تبیین شد ،الزم است
(جوادیآملی[ ،بیتا]) .بنابراین عمل صالح مرتبهای باالتر از عمل
خوب و َح َسن است.
شیخ طوسی ،39متکلم و مفرس بزرگ شیعی ،عمل صالح را
اطاعت محض خداوند متعال میداند ،وی در تفسیر «التبیان فی
تفسیرالقرآن» در موارد مختلفی عمل صالح را به فعلالطاعه معنا
كرده است به زعم وی هر عملی كه انجام آن یا اجتناب از آن باعث
اطاعت پروردگار شود ،عمل صالح شمرده میشود .از دیدگاه شیخ
طوسی ،عمل صالح مطلق اموری كه موافق دستور خداوند باشند
یا به عبارت دیگر هر فعل كه مورد رضایت پروردگار عامل باشند،
عمل صالح شمرده میشود ( .)283 :1367بنا به این نظر ،دامنۀ
عمل صالح ،عالوه بر واجبات ،مستحبات را هم دربرمیگیرد ،چرا
که اینگونه اعامل نیز مرضی خداوند هستند.
از مصادیق عمل صالح که در قرآن به آنها اشاره شده میتوان به
عبادت خدا ،احسان به والدین ،خویشان ،یتیامن و مسکینان ،به
نیکی با مردمان سخن گفنت ،اقامۀ مناز و پرداخت زکات40؛ تواصی
به حق و تواصی به صرب41؛ اقدامی که کفار را خشمگین کند42؛
44
احسان به والدین43؛ اداء امانت و اطاعت از پیامرب خدا و اولیاالمر
و مو ّدت اهل بیت پیامرب اکرم (ص) 45اشاره کرد .مقتضیات عمل
صالح نیز عبارتند از :یاد خدا ،توبه ،صرب ،روزی حالل و موانع آن:
پیروی هوی ،استکبار ،رشک عبادی و حب دنیاست (ایزدیمبارکه،
[بیتا]).

مراحل

هر اثر هرنی ،چنانکه اشارهای کوتاه به آن شد ،دارای حیاتی است
که این حیات را میتوان دارای سه مرحلۀ اصلی دانست .مرحلۀ
جنینی یا تکوین که از آن به پیشتولید یاد میکنیم؛ مرحلۀ تولد یا
تولید و مرحلۀ پس از تولید که مربوط به حیات آن اثر در جامعه
است و به نحوی تا برزخ و قیامت نیز ادامه دارد.

الف) پیش تولید
در نقد اثر از منظر دین ،بررسی و شناخت عوامل موثر در
شکلگیری آن ،از جمله :زمینه ،هرنمند و سیر تکوین ،بسیار حائز
اهمیتند.
 -1پرسش از زمینه یا زمینههای پیدایش اثر :هر اثر هرنی در بسرتی
شکل میگیرد و به زعمی آینۀ آن بسرت است .چنانکه اثر ،آگاهانه
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یا ناخودآگاه ،با رویّهای تأییدی یا انتقادی ،ویژگیهای آن زمینه
یا بسرت پیدایش خود را جلوهگر میشود .پیوند اثر با زمینههای
اندیشهای ،اجتامعی ،تاریخی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
شکلگیریاش –و همۀ این زمینهها با هم -چنان پیچیده است که
غیرقابل تفکیک میمناید.
باید در نظر داشت که زمینههای شکلگیری اثر ،منحرص در
زمینههای بیرونی که از آنها یاد شد ،نیستند و زمینۀ درونی که
به خود هرنمند مربوط میشود را نیز دربرمیگیرد .در پرسش
بعدی به این زمینه به طور مشخصتر پرداخته میشود .ضمن
آنکه زمینههای بیرونی نیز ابعادی گسرتده دارد و به عنوان مثال
از خانواده تا یک منطقه و شهر و کشور و کل جامعۀ انسانی در
دورانی مشخص را پوشش میدهد.
حرکت جامعه –در پالن کوچک یا بزرگش که اشاره شد -به سمت
رذائل و فضائل ،چنانکه بیان شد در اثر هرنیِ مولود آن جامعه به
نحوی منود مییابد .لذا توجه به جامعه در رویکرد جامعهشناسانۀ
نقد آثار هرنی -البته بر مبنای نگرش اومانیستی -نیز مطرح شده
است .اما در نقد دینی آثار هرنی این توجه به جامعه و به تعبیر
دقیقتر ،زمینههای پیدایش اثر ،از وجهی دینی صورت میپذیرد و
شاخص رذائل و فضائل ،دین است.
نقد دینی هرن از زمینههای پیدایش اثر هرنی پرسش میکند تا
میزان تاثیرپذیری هرنمند و اثر از رشایط پیرامونش را بداند و
موضع اثر را نسبت به آن رشایط ،مورد بررسی قرار دهد .آنچه
مسلم است اینکه ،از منظر دین ،اگرچه زمینهها بسیار تاثیرگذارند
اما این تاثیرگذاری به صورت امری جربی نیست که لزوما هرنمند
و اثرش هامهنگ و در مسیر آن حرکت کنند ،بلکه ممکن است
واکنشی بر خالف جهت مثبت یا منفی زمینۀ خود ،نشان دهند.
لذا به عنوان مثال ،می-توان در جامعهای فاسد و مملو از ظلم
در معنای وسیعش -و ستم ،گاه آثاری در مقابله با ظلم دید ودر مقابل هم آثاری در همراهی ظاملان و مستکربان را شاهد بود.
شکلگیری یک اثر در رشایطی که مومنان تحت ستم و ظلم قرار
گرفتهاند ،به عنوان اعرتاضی به این ظلم و به عنوان عملی که
کفار را به خشم میآورد ،امری پسندیده و مصداق عمل صالح
است -چنانکه اشاره شد -و لذا مورد تایید و تشویق دین است؛
و اثری نیز که در همراهی ظاملان و مستکربان و ثروتاندوزان
شکل بگیرد مصداق فساد ،و مذموم است .منونههای فراوانی از
این دست را میتوان با نقد دینی آثار هرنی یافت .با این توضیح،
میتوان دریافت که پرسش از زمینۀ شکلگیری اثر ،سهم بهسزایی
در شناخت و ارزش-گذاری صحیح آن خواهد داشت.
 -2پرسش از احواالت هرنمند :شناخت هرنمند -که هامنگونه که
بیان شد ،زمینۀ درونی پیدایش اثر است -در حد امکان ،و به عنوان
فاعل اثر ،یکی از مسائل مهم در نقد دینی آثار هرنی است که

پرسش بعدی ،یعنی پرسش از انگیزه و هدف انجام کار نیز به
آن برمیگردد .دین در سیر نقد اثر هرنی ،از هرنمند و باورها و
اعتقاداتش و پایبندیاش به این باورها میپرسد .اعتقادات هرنمند،
تعیینکنندۀ تعهدی است که در اثر هرنی او جلوهگر میشود .به
تعبیری ،فعل انسان ،عین تعهدات اوست (آوینی )15 :1375 ،و هر
فعلی رسمنشأ اعتقادی و فکری دارد .بنابراین هیچ اثر هرنی از آنجا
که فعلی انسانی است ،عاری از تعهد نیست .هرن ،به طور کلی و
در هر شکل ،یا به خدای واحد و عهد ازلی که او از انسانها گرفته
متعهد است که در این صورت بر حق است یا به غیر خدا و در
رأس آن ،نفس ا ّماره و شیطان ،46که بطالن آن آشکار است (هامن).
اوصافی چون رحامنی و شیطانی ،نیز با توجه به همین تعهد به
هرن اطالق میشوند.
چنانکه گفته شد ،ایامن و عمل صالح ،شاخصههای مقبولیت
نزد خداوند است؛ و عمل صالح تنها از فرد مومن صادر میشود؛
فردی که به واسطۀ ایامن و عملی مطابق ایامن برحقش ،روحی
پاکیزه دارد و از این رو ملهم به الهام رحامنی است .چنین فردی را
شاید بتوان مصداق «بلد طیب» دانست که خداوند در قرآن کریم
اینگونه به آن اشاره میکندَ « :و الْ َبلَ ُد الطَّ ِّی ُب یَ ْخ ُر ُج نَبات ُ ُه ِب ِإذْنِ َربِّ ِه
ُص ُف ْال ِ
یات لِ َق ْو ٍم یَشْ ُک ُرونَ»
َو الَّذی َخ ُبثَ ال یَ ْخ ُر ُج إِ َّال نَ ِکدا ً کَذلِکَ ن َ ِّ
[رسزمین پاکیزه (و شیرین) ،گیاهش به فرمان پروردگار میروید ،ا ّما
رسزمینهای بدطینت (و شورهزار) ،جز گیاه ناچیز و بیارزش ،از
آن منیروید اینگونه آیات (خود) را برای آنها که شکرگزارند ،بیان
میکنیم] (اعراف .)58 /همچنین ،بنا به این آیۀ رشیفه ،میتوان
خبث و ناپاکی زمینه -درونی -را موجب بیارزشی اثر صادر از آن
دانست؛ لذا در نقد دینی آثار هرنی باید در حد امکان از باورها
و عمل هرنمند و نسبت آنها با پاکی و پلیدی ،شناخت پیدا کرد.
در پرسش از احواالت هرنمند باید به نوع ارتباط وی ،بهعنوان
یک انسان ،با ساحتهای چهارگانه ذیل پرداخت -1 :ارتباط با خدا
 -2ارتباط با خود انسان –هرنمند -3 -ارتباط با جهان  -4ارتباط
با سایر انسانها -جامعه( -جعفری .)127 :1386 ،بنابراین زمانی
میتوان به داوری صحیح و دقیقی در باب اثر هرنی دست یافت
که از روابط هرنمند در این چهار حوزه ،شناخت کافی داشت .مثالً
اینکه هرنمند در ارتباط با خالق خود چگونه است و خداوند را
تا چه حد بر اعامل و رفتارش ناظر میداند و تا چه حد در صدد
جلب رضایت اوست .یا شناخت و درک او از خودش بهعنوان یک
انسان یا در مورد جهان خلقت و سایر انسانها چگونه است و آیا
در رابطه با خداوند و خودش و جهان و انسانها ،اعتدال را رعایت
میکند یا ظلم ،پیشه منوده است .البته باید در نظر داشت که
هر یک از این ارتباطات چهارگانه ،خود ،قابل تقسیم به دو دسته
است -1 :ارتباط ،آنچنان که هست -2 .ارتباط آنچنان که باید
باشد (هامن .)138 :لذا تطابق این دو وضعیت با یکدیگر امری
رضوری است .مسلام شاخص ارتباط ،آنچنان که باید باشد را در
دل دین و بر اساس احکام پنجگانۀ یاد شده باید یافت .در هر یک
از این روابط ،اصول اعتقادی و دستورات اخالقی و فقهی فراوانی
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وجود دارد که مجال ذکر آنها نیست .47به هر حال ،چگونگی
این روابط ،تأثیر بهسزایی بر فعل هرنی ،که متجلیکنندۀ درونیات
هرنمند است ،خواهد داشت و میزان پایبندی هرنمند به آنها
در کنار رشایط دیگر اثر هرنی ،اثری را در زمرۀ حق یا باطل و در
درجات مختلف آن قرار میدهد و فعل هرنی را به فعلی صالح یا
فاسد یا غیر آن تبدیل میکند.
الزم به ذکر است که اگر نقد دینی با تأکید بر جنبۀ اخالقی و روانی
انجام پذیرد ،پرسش از هرنمند و خلق و خو و منش وی ،اهمیتی
دوچندان مییابد.
 -3پرسش از انگیزۀ خلق اثر :چنانکه بیان شد ،عالوه بر خوب بودن
فعل ،حسن فاعلی نیز رشط مهمی در مقبولیت فعل -اثر -در
پیشگاه خداوند است ،لذا پرسش از انگیزۀ فاعل ،امری اساسی در
نقد دینی آثار هرنی است.
نکته بسیار مهم در چنین نقدی ،این است که پی بردن به مکنونات
قلبی و ایامن و نیت هرنمند به طور دقیق و کامل برای منتقد عادی
امکانپذیر نیست و تنها خداوند میتواند از نیت هرنمند آنچنان
که هست آگاه شود و لذا اثرش را بر این مبنا به صورت حقیقی و
عادالنه مورد نقد و حکم قرار دهد .این مرحله از نقد به جهانی
دیگر و به عرصۀ قیامت برمیگردد و در آنجاست که هر هرنمندی
میبایست دربارۀ اثری که خلق منوده پاسخگو باشد و اثرش او را
به دوزخ یا به بهشت خواهد برد .اما این بدان معنا نیست که
هیچ منتقدی در این دنیا ب ه هیچوجه منیتواند در مورد هرنمند و
نیتش شناختی حاصل مناید .بنا به نظری «اینكه باید پیشاپیش از
مقصود [هرنمند] خرب داشته باشیم تا اثر او را بررسی كنیم البته
سخنی است پا در هوا ،زیرا غالباً هیچ سندی جز هامن [اثر] كه
در دست مطالعه داریم ،وجود ندارد .اما از سویی دیگر اینكه به
هیچ روی منیتوان به ذهن مؤلف نزدیك شد هم چندان اعتباری
ندارد .با دقت و تفحص در كل آثار یا اثر كسی ،بههر حال میتوان
تا حدودی با نیات او آشنا شد مانند یك قاضی كه ممكن است از
سخنان پراكنده و حتی ضد و نقیض متهم ،نیت حقیقی او را كشف
كند» (شمیسا.)24 :1383 ،
اگر هرنمند در بند نفسانیات بوده و انگیزهاش از خلق اثر هرنی،
چیزی غیر از رضایت خداوند متعال باشد ،هرن او ،هرن ی است
شیطانی ،که عهد شیطانی در آن جلوهگر شده است .البته چنین
هرنمندی ممکن است خود را معتقد به خدای واحد بداند ،اما
مسلامً این اعتقاد به عمق جانش نفوذ نکرده و ازاینرو ،بهجای
عبودیت حق ،عبد هوای نفس و شیطان شده است .با این توضیح،
طبیعتاً وضعیت هرنمند کافر یا مرشک ،نیز به خوبی مشخص
است .البته باید در نظر داشت که اگر هرنمندی مؤمن به خدای
واحد نبود ،منیتوان اثر او را یکرسه مملو از فساد و ضد دین
دانست .چرا که چنین هرنمندی نیز به حکم انسانیت ،در عمق
فطرت ،متعهد به میثاق ازلی است و فجور و تقوا را به الهام ازلی

از یکدیگر میشناسد .لذا ممکن است آثاری خلق کند که مطابق
با بسیاری از مالکهای انسانی و طبیعتاً دینی باشد .اگرچه چنین
اثری را به دلیل نداشنت انگیزه الهی هرنمند و عدم موحد بودنش،
در زمره آثار هرنی حقیقی ،منیتوان به حساب آورد ،باید بهوسیله
معیارهای دینی ،در حد امکان ،حق و باطل به هم آمیختهشده در
اثر را از یکدیگر باز شناخت.
 -4پرسش از سیر تکوین اثر :شکلگیری هر اثر هرنی مقدماتی
دارد که به عنوان مثال ،میتوان به چگونگی یافنت موضوع و
شکلگیری مضمون در ذهن هرنمند و اسکیسهای مقدماتی آن
اثر ،اشاره کرد .اینکه همۀ این مراحل طبق آدابی که خداوند فرمان
داده انجام گرفته یا نه و در این مراحل ،خط قرمزهای دین رعایت
شده و سیر ،سامل یا ناسامل بوده ،مواردی است که پرسش از سیر
تکوین را رضوری میمناید .گاه ممکن است نتیجۀ این سیر یعنی
اثر هرنی متولد شده ،اثری مطلوب به نظر بیاید در صورتی که این
سیر ،سامل و مورد تایید دین نبوده است و هرنمند در آن مرتکب
حرام شده باشد.
ب) تولید:
پس از کندوکاو در مورد مرحلۀ پیشتولید اثر هرنی ،نوبت به
مرحلۀ تولید میرسد .در این مرحله ،اثر مرحلۀ جنینی را گذرانده
و متولد شده است؛ لذا منتقد پیرامون خود اثر پرسشهایی را
مطرح میکند.
 -1پرسش از صورت ،ساختار و تکنیک :در نقد دینی ،توجه به صورت
و محتوا هر دو ،حائز اهمیت است ،هرچند این نقد ،ابتدا و بیشرت،
معطوف به محتوا و مفهوم و معناست .اما از این نکته نیز نباید
غفلت منود که بهرتین محتوا اگر با صورتی مخدوش و ضعیف
ارائه شود ،چندان پذیرفته نیست .در معارف و آموزههای دینی در
مواضع مختلف ،توجه به ظاهر زیبا و نیکو ،مشاهده میشود .متجید
از فصاحت کالم ،زیبارویی ،آراستگی ،خط خوش و مواردی از این
دست و اولویت دادن اینها بر موارد مشابهی که فاقد این امتیازات
بودهاند ،از منونههای توجه دین به صورت است؛ اما این امتیازات
ظاهری در دین ،اگرچه ُحسناند ،هرگز اصل و مبنا تلقی منیشوند.
البته باید در نظر داشت که پرسش از صورت و ساختار و تکنیک
اثر ،رصفا پرسش از بُعد زیباییشناسی آن نیست ،بلکه مسائل
دیگری نیز در این پرسش ،مسترت است .از جملۀ این مسائل ،توجه
به تناسب صورت و ساختار و تکنیک با موضوع و مضمون اثر
است .چرا که ممکن است اثری با انگیزهای خوب و با مضمون
مناسب ،با تکنیکی اجرا شود که َوهن آن موضوع است و رصفا به
لحاظ زیباییشناسی یا از جنبۀ نوآورانه بودنش میتواند قابل توجه
باشد .انتخاب نامناسب تکنیک ،طبیعتا بر معنای اثر تاثیر سوء
میگذارد و آن را حتی بر خالف خواست هرنمند ،به اثری با معنای
مغایر یا متقابل با موضوع و مضمونش بدل میکند.
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همچنین در این مورد -صورت و ساختار و تکنیک -عالوه بر مسائل
تخصصی و فنی ،نقش حرامها و واجبات و سایر احکام پنجگانه نیز
قابل توجه است و صورت اثر نیز همچون سایر بخشها با محور
اوامر و نواهی الهی و در قالب این احکام سنجیده میشود .به
عنوان مثال برهنگی ،منافی عفت و از جملۀ محرمات است ،لذا
منایش آن ،در اثر ،امری مذموم به شامر میرود.
به هر شکل ،صورت و به تعبیری ساختار و تکنیک ،اگرچه در
اولویت نخست قرار منیگیرد ،دارای اهمیت است و از این رو
در نقد دینی اثر ،از آن پرسش میشود .پرسش از فرم و تجزیه و
تحلیل آن با در نظر گرفنت زبان تصویری اثر ،و سنجش تناسب آن
زبان با محتوای اثر ،و نسبت این وجه ظاهری اثر با اوامر و نواهی
الهی ،بخشی از سیر نقد دینی است .ساختاری قوی چه در اثری
که محتوایی دینی دارد و چه در غیر آن ،ستودنی است و نباید
نادیده گرفته شود .اثری که به لحاظ تکنیک و مهارت در منایش
محتوای باطلش ،در جای خود ،تحسینبرانگیز است ،از منظر نقد
منصفانۀ دینی ،مغفول نخواهد ماند و برتریهای آن مورد توجه
قرار خواهد گرفت .چرا که بیان این نقاط قوت ،مخاطب و سایر
هرنمندان را آگاه منوده و در جهت ایجاد آثار فاخر مقبول حرضت
حق ،یاری میرساند.
 -2پرسش از موضوع و مضمون :منتقد در این پرسش در پی آن
است که موضوع و مضمون اثر ،چیست و چه نسبتی با حقیقت
دارد .موضوع اثری ممکن است ،دینی ،ضددینی یا غیردینی
باشد .در این مرحله ،لزوم یافنت روایتی که اثر بر مبنای آن شکل
گرفته -در صورت روایی بودن -و سایر اطالعات ممکن پیرامون
موضوع و مضمون ،اجتنابناپذیر است .با گذشت از این مرحله و
پاسخگویی به این پرسش است که میتوان به نقد محتوایی و در
واقع اصلیترین بخش نقد دینی رسید.
 -3پرسش از محتوا و مفهوم و معنا :پرسش از محتوا و مفهوم و معنا،
در حقیقت ،پرسش از روح اثر هرنی است .اینکه اثر هرنی چه
میگوید شاید اساسیترین مسأله در نقد دینی آثار هرنی باشد.
اگرچه در حیطۀ هرن ،خصوصا در اشکال سنتیتر ،ترکیب مناسب و
موارد پدید آورندۀ صورت زیبا -که البته مناقشاتی نیز در باب آن
مطرح است ،-بیشرت از امور غیر هرنی اهمیت دارد؛ اما در همین
حیطه نیز ،اولویت اول در نقد دینی آن با محتواست .گذشته از
این باید گفت ،در نظریات جدید هرن ،اهمیت زیبایی بیرونی یا
صوری به چالش کشیده شده و اهمیت به محتوا و درونمایه
معطوف میشود .چنانکه دانتو 48ادعا میكند كه این در واقع
مضمون [محتوا] است كه یك اثر را به اثری هرنی تبدیل میكند
(اریاوج .)1381 ،لذا در عرضه منودن آثار دوران متأخر که غالبا بر
این نظر مبتنی هستند ،به دین ،نیز به طور طبیعی مترکز بیشرت بر
محتواست و توجه به زیبایی ظاهری منیتواند چندان مطرح باشد؛
هر چند مباحث دیگری در باب صورت ظاهری آثار ،چنان که ذکر

شد ،همچنان در مورد این گونه آثار نیز مطرح است.
در این مرحله منتقد به دنبال این است که آیا محتوای اثر ،جلوۀ
عقاید حق است یا باطل؟ به عنوان مثال ،قدر مسلم این است
که مبنا و اساس نقد دینی ،مبتنی بر خدامحوری و یگانهپرستی
برخالف اومانیسم غربی -است .این اصلی مبنایی در دین و الجرمنقد دینی ،چه در حوزۀ هرن و چه در سایر حوزههاست .طبیعی
است که اگر حاصل بررسی محتوای اثری ،مغایرت با مبنای توحیدی
داشت ،آن اثرُ ،م ِخل و سد راه کامل انسان و لذا از منظر دین،
مردود است .همچنین ضدیت با سایر اصول اعتقادی نظیر معاد
و نبوت و غیره از جمله اموری است که اگر در محتوا و مفهوم و
معنای اثری وجود داشت ،مورد ذم و رد اثر از منظر دین میشود.
به طور کلی پرسش و واکاوی اینکه آیا محتوا و معنای اثر ،منطبق
بر اوامر و نواهی خداوند است یا خیر و احکام پنجگانۀ یاد شده
چه جایگاهی در آن دارند ،مسألۀ مهمی است .ممکن است معنای
اثری امری واجب یا مستحب را ترویج کند ،مثال معنایش شجاعت
در راه حق یا جهاد در راه خدا باشد؛ مسلام چنین اثری از وجه
محتوایی مورد رضایت خداوند و تایید دین است .اما در مقابل
ممکن است ،محتوا و معنای اثری در نوردیدن مرزهای الهی و
فساد و فحشا و ظلم باشد؛ طبیعتا این اثر مذموم است و مورد
نکوهش دین واقع میشود.
هامنگونه که اشاره شد ،مبنای نقد دینی ،منیتواند شکل تحریف
شدۀ کتابهای آسامنی باشد .لذا اثری که به موضوعی دینی،
مبتنی بر کتب دینی پرداخته نیز بر اساس دین تحریف نشده
و راستین نقد میشود ،و در این خالل ،تحریفات منت مرجع نیز
مشخص و رد میگردند .در میان آثار هرنی گوناگون ،میلیونها
اثر را میتوان یافت که بر مبنای متون تحریف شدۀ دینی ایجاد
شدهاند ،این آثار اگر با انگیزهای دینی نیز خلق شده باشند ،قابل
تایید از منظر دین نیستند؛ چراکه مغایرتهای آشکاری با حقیقت
دارند .اهانت به ساحت هر یک از انبیاء الهی ،تحریف روایات
زندگی ایشان ،تقدسزدایی و اموری از این دست ،که فراوان در
آثار هرنی دیده میشود ،با هرن مورد پذیرش دین ،بیگانه است .لذا
بزرگداشت و تکریم نسبت به انبیاء الهی ،بیان روایت مطابق با
حقیقت وقایع مربوط به آنها -که الزمهاش رجوع به منابع اصیل
و تحریفنشدۀ دینی است -و در مقابل ،اهانت و بسنت افرتا به
ساحت مقدس ایشان ،و مواردی از این دست ،مسائلی است که
منتقد دینی باید با ظرافت و دقت آنها را در اثر تشخیص دهد.
بنابراین نقد دینی آثار هرنی اندیشههای انحرافی ادیان الهی و
غیرالهی و نحوۀ ظهورشان در آثار هرنی را نیز مورد مطالعه و نقد
قرار میدهد.
 -4پرسش از عنارص و منادها :اینکه منادها و عنارص به کار رفته در
اثر هرنی حاوی چه معنایی است و آیا از میان منادهای کفرآمیز
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انتخاب شده یا نه ،موضوع این پرسش است .شناخت عنارص و
منادها در حقیقت ما را به معنای اثر هرنی هدایت میکنند؛ لذا
اهمیت آنها غیرقابل انکار است.
ج) پس از تولید
اثر پس از تولد ،حیاتی دارد که تا قیامت ادامه مییابد؛ این حیات
از زوایای گوناگون قابل بررسی است .از مسائل مهم در این مرحلۀ
حیات اثر ،تعامل با مخاطب و تأثیرگذاری بر اوست ،همچنین
کارکرد اثر و از همۀ اینها مهمتر و البته در پیوند با این موارد،
مسألۀ حیات اخروی اثر است.
 -1پرسش از کاربرد اثر :اثر هرنی ،بنا به اینکه در کجا و چگونه به
کار رود و به منایش درآید ،میتواند معانی مختلفی را به ذهن
متبادر مناید .تری برت ،49منتقد امریکایی معارص در اینباره معتقد
است« :عکسها [آثار هرنی] در کاربرد ،معنیدار میشوند ،یعنی
50
معنی خود را از نحوۀ کاربردشان در جامعه به دست میآورند»
( .)49 :1388کاربرد یک اثر با مضمونی خاص در یک موزه ،یا به
عنوان تزیین یک بنای ارشافی یا در منایش در منظر عمومی و
مواردی از این دست ،معانی گوناگون و بعضا متناقضی را برای اثر
ایجاد میکند که در داوری دین در مورد اثر ،بیاهمیت نیست .لذا
نقد دینی آثار هرنی برای فهم بهرت معنای اثر ،و ارائۀ نقدی صحیح،
از کاربرد آن پرسش میمناید.
 -2پرسش از فایدهمندی اثر هرنی :برای فهم بهرت این پرسش الزم
به نظر میرسد که به دو نظریۀ مطرح در فضای هرن که سالها
پیرامون آنها مطالبی از جانب موافقان و مخالفان ،مطرح شده و
بر تولید و نقد آثار هرنی تأثیرات بهسزایی داشتهاند ،اشاره و موضع
نقد دینی را نسبت به آنها مشخص مناییم .در برابر هرن مفید که به
دنبال تأثیر سازندۀ اخالقی و اجتامعی اثر هرنی است ،نظریۀ هرن
برای هرن ناظر بر این امر است که اصوالً هرن و هرنمند ،هیچگونه
دغدغهای نسبت به محتوا و پیامی كه در ورای تكنیك و قواعد
زیباشناختی مسترت است ندارند و علیاالصول هرن واقعی ،هرنی
فارغ از دغدغۀ محتواست و این هرن هیچ مدلولی اال خودش ندارد.
نتیجۀ این روند به فرمالیسم یا پیدایش فرم ناب منجر میشود كه
غایت آن ،در بهرتین منظر ،حظ زیباشناختی رصف است تا انتقال
پیام فرهنگی به مخاطب .اگر چه در این مسیر ،ممکن است اثر
هرنی به ضد هرن و ضد زیبایی نیز بیانجامد .این پدیده ،رویكردی
مهم و جدید در عرصۀ هرن بود كه از قرن هیجدهم میالدی با رواج
اندیشههای کانت 51در مورد استقالل هرن ،عرضه شد .بنیادهای این
روش ،در تحلیل كانت از فرم نهفته بود .تا قرن هیجدهم آثار هرنی
و به طور كلی هرن ،بر حسب كاركرد آن به عنوان وسیلهای برای
تحصیل دانش یا تقویت مبانی اجتامعی و اخالقی ،مورد ارزیابی
قرار میگرفت .كانت برای نخستین بار ،هرن را بر حسب ارزش
گوهری آن تحلیل كرده و اعالم کرد ارزش اثر هرنی را نباید رصفاً بر
حسب اعتبار معرفتی یا اخالقی یا عملی آن مورد توجه قرار داد،

بلكه باید داوری هرنی را از فرجامها و اغراض دیگر رها ساخت.
او تأكید كرد كه تجربۀ هرنی به طور كلی واجد خودپایندگی و
استقالل است ،وقتی ما اثر هرنی را میستاییم ،ستایش ما به گوهر
ذاتی اثر معطوف است؛ لذا غایت هرن در درون اثر هرنی است.
كسانی چون كالیو بل ،52راجر فرای 53و كلمنت گرینربگ 54نیز در
غرب این رهیافت را مبنای پژوهش خود قرار دادند.
در برابر این اندیشه ،سایر شیوهها و رویکردهای تحلیل و تفسیر
آثار هرنی که از البهالی ایدئولوژیهای غیرالهی رس برآوردند نیز
راه به جایی نربدند و تنها بر مبنای انسانشناسی غیرالهی به واکاوی
انسان و صادرههای گوناگون او ،از جمله آثار هرنی ،پرداختند .اما
در نقد دینی ،آثار هرنی از منظر دیگری مورد مطالعه و ارزیابی
قرار میگیرند .منظر دین اگرچه مشابهتهایی با نظریۀ نخست،
یعنی هرن مفید دارد ،اما با آن ،یکی نیست .تعریف دین از فایده
و سودمندی ،تفاوتهای بنیادینی با تعاریف متکرث و متفاوت آن
در نظریۀ یاد شده که دارای مبنایی غیرالهی است ،دارد .در منظر
دینی ،هر امر بیفایدهای ،بیهوده و لغو به شامر میرود و مورد
نهی قرار میگیرد .لذا پرسش از فایدهمندی اثر هرنی از منظر دین،
امری رضوری و بدیهی است.
در این نقد ،از فایدۀ اثر هرنی سوال میشود .اینکه اثر برای هرنمند
مفید است یا خیر؟ و این فایده ،فایدۀ مادی است یا معنوی ،دنیوی
یا اخروی؟ آیا هرنمند در اثر فروش این اثر به منفعتی مادی رسیده
است؟ فایدۀ اخروی اثر برای هرنمند چیست؟ بنا به نص رصیح
قرآن کریم ،قیامت ،روز محاسبۀ اعامل است و در آن روز همۀ
اعضا و جوارح انسان و زمین و هر چیزی که به واسطه آن عملی
انجام شده است ،به زبان میآیند و به اعامل نیک و بد آدمی
گواهی میدهند .همچنین در این روز ،عمل نیک یا بد انسان در
برابرش تجسم خواهد یافت و انسان ،خود داور اعاملش خواهد
بود .بنابراین ،در چنین روزی فعل هرنی هرنمند نیز به منزلۀ یک
فعل انسانی در برابر فاعلش تجسم خواهد یافت و از جهات
گوناگون ،نظیر نیت و انگیزه خلق اثر و محتوا و سایر موارد ،مورد
پرسش قرار خواهد گرفت و نقادی در کاملترین شکلش تحقق
خواهد یافتَ « .و اتَّقُوا یَ ْوماً ت ُ ْر َج ُعو َن فی ِه إِ َل اللَّ ِه ث ُ َّم ت ُ َو َّف ک ُُّل نَف ٍْس
ما ک ََس َب ْت َو ُه ْم ال یُظْلَ ُمونَ» [و از روزی بپرهیزید (و برتسید) که در
آن روز ،شام را به سوی خدا باز میگردانند سپس به هرکس ،آنچه
انجام داده ،به طور کامل باز پس داده میشود ،و به آنها ستم
نخواهد شد .چون هر چه میبینند ،نتایج اعامل خودشان است]
(بقره .)281 /مسألۀ مهم در نقد دینی آثار هرنی این است که آیا
در آن روز ،این اثر ،مایۀ نجات هرنمند خواهد بود یا مایۀ وبالش؟
اثرش او را مستحق پاداش میکند یا مستحق عذاب؟ عالوه بر اینها،
پرسش از فایدۀ اثر برای مخاطب یا مخاطبان است که به نحوی در
پرسش بعدی مطرح میشود.
 -3پرسش از تاثیر یا کارکرد اثر در جامعه :هامنگونه که به تأثیر
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زمینههای پیدایش بر اثر اشاره شد ،باید به تأثیری که اثر هرنی
بر زمینهها میگذارد نیز توجه منود .اثر هرنی میتواند جریانساز
باشد و میتواند بر اندیشه و فرهنگ و حتی سیاست و اقتصاد و
اموری از این دست ،اثر بگذارد ،آنها را نقد ،رد یا اصالح مناید.
به عنوان مثال اثر هرنی میتواند اخالق جامعه را فاسد کند یا
آموزههای صحیح اخالقی را یادآوری و تکریم مناید.
مخاطب ،یکی از وجوه مهم در بررسی و نقد اثر هرنی است؛ چرا
که هر اثری برای ادامۀ حیاتش نیازمند مخاطب است و متهیدات
فراوان پیش از تولید و تولید برای برقراری این تعامل صورت
میگیرد .اثر هرنی میتواند بر روح و فکر مخاطبان خود تأثیرگذار
باشد و با تأثیر بر مخاطب است که زمینههای مختلف را تغییر
میدهد .از این جهت ،در نقد دینی هرن ،کارکرد و تأثیرش مورد
پرسش قرار میگیرد .پرسش از اینکه آیا اثر مورد نقد ،مخاطب
خود را به سوی فضائل سوق میدهد یا قبح بدیها را در نظر او
از بین میبرد و به سمت رذائل میکشاند؟ از پرسشهای مهم نقد
دینی است.
اثری که مصداق عمل صالح است ،بر جامعه تأثیری مثبت
میگذارد؛ چرا که عمل صالحانه ،که وصف آن رفت ،عملی رصفا
فردنگر نیست و فرد و جامعه را به سوی کامل میبرد؛ و عالوه
بر نگاه جمعی ،چنانکه بیان شد ،غایتنگر هم هست و باید
حسن غایی هم داشته باشد .در مقابل ،اثر هرنی که در جامعه
باعث ایجاد و ترویج هر گونه فسادی ،از جمله ارتکاب و ترویج و
قبحزدایی از گناهان ،خاصه ،گناهان کبیره میگردد ،مصداق عمل
فاسد و از منظر دین مذموم است.

نتیجهگیری

دین در معنای حقیقی آن و بهعنوان یک جهانبینی که همۀ ابعاد
وجودی انسان و جهان را مورد توجه قرار میدهد و اجرای فرامین
آن در متام ابعاد زندگی برش ،تنها راه سعادت است؛ مبنایی محکم
برای نقد و داوری همۀ امور انسانی ،از جمله هرن است .جامعیت
دین را ن ه تنها از ای ن جهت که به جنبههای مختلف هرن در این عامل
توجه دارد و میتواند بار همۀ رویکردهای غربی جدید را به نحوی
شایسته به دوش کشد ،بلکه از ای ن جهت که هرن و مؤلفههایش
را در نگاهی فراتر از این عامل با نگاهی جامع و همهجانبه به کل
هستی و خلقت در نظر میگیرد و در معنای حقیقی ،غایتاندیش
است ،میتوان مطرح منود.
برخالف نقد دینی ،هیچیک از رویکردهای دیگر نقد هرن ،دارای
منبعی واحد و محکم و یقینی نیستند و تنها به آراء و نظراتی
پراکنده و متشتت و گاه متناقض روی میآورند و هیچ قطع و
یقینی در کار نیست .در حالیکه قرآن مهمترین منبع دین و به
تبع آن نقد دینی هر امری ازجمله هرن است و فرامینی محکم و
باثبات دارد .همچنین کالم معصومین علیهمالسالم که در امتداد
کالم وحی است و با آن یگانه است .شهود و عقلی که در سیطرۀ

وحی و نقل باشد و البته متناسب با دریافتهای حسی و تجربی،
به همراه اجامع ،نیز ابزار نقد دینیاند.
نقد دینی آثار هرنی در پی این است که از مباحث مهمی همچون
اهداف خلق اثر هرنی و نیات هرنمند از انجام آن ،سیر تکوین اثر،
عنارص و منادهای مورد استفاده ،مفهوم و معنای نهفته در اثر،
ساختار و تکنیک مورد استفاده ،و تاثیر اثر مورد مطالعه بر انسان
و اجتامع و مواردی اینچنینی که مربوط به مراحل مختلف حیات
یک اثرند ،پرسش منوده و آنها را به کالم وحی ارائه مناید .در این
تحلیلها نقد دینی ،مولفههای گوناگونی چون :زمینۀ شکلگیری،
هرنمند ،اثر ،مخاطب و کارکرد اثر در زمینه را مورد توجه قرار
میدهد.
در عرضۀ اثر به دین ،اثر و همۀ جوانب دخیل در ایجاد و دریافتش،
به وسیلۀ شاخصههایی که مستخرج از منت دین ،یعنی کالم خداوند
و سنت پیامرب و معصومین علیهمالسالم است و در قالب احکامی
پنجگانه مطرح شدهاند ،مورد سنجش قرار میگیرند .در میان اوامر
و نواهی الهی که این احکام پنجگانه را رقم میزند ،خط قرمزها
یا حدود ،واجبات و محرماتند که عدول از آنها ،تقابلی جدی با
خواست خداوند به شامر میرود .لذا این دو حکم ،مبناییترین
اصول نقد دینی و در حقیقت شاهکلید آن هستند که البته
مصادیقی متنوع و گوناگون دارند .نقد دینی هرن به ارتباط هرنمند
و اثرش با خدا و کل هستی و خود هرنمند و مخاطب توجه دارد
و این روابط را با مالک واجبات و محرمات میسنجد .مستحبات و
مکروهات و مباحات نیز اگرچه در نقد آثار ،مورد توجه و تشویق
و تقبیح هستند اما اهمیت واجبات و محرمات را ندارند.
از منظر دین ،اگر هرنمند ،به واجبات و محرمات اعتقادی پایبند
باشد و این پایبندی را در اثرش متجلی مناید ،یعنی نیت او جلب
رضایت خداوند و عبودیت او باشد و در روند انجام فعل هرنی نیز
به واجبات و محرمات عملی پایبند باشد ،اثر هرنی او مورد تأیید
دین و مصداق عمل صالح است .این عمل صالح که زاییدۀ ایامن
است ،او را مصداق آیۀ رشیفۀ «الذین امنوا و عملوا الصالحات»
م یمناید.
در سنجش اثر با احکام یادشده ،نسبت اثر با مفاهیم پایهای چون
کفر و ایامن و حق و باطل مشخص میشود و از این راه مقبولیت
آن در پیشگاه خداوند نیز محک میخورد .در حقیقت ،نقد دینی،
هرن رحامنی و حقیقی را از هرن شیطانی جدا میکند و در هر اثر
هرنی نیز ابعاد رحامنی را از ابعاد شیطانیاش تفکیک میمناید .در
حقیقت ،نقد دینی ،میخواهد بداند که اثر تا چه میزان به حقایق
عامل تکیه و تأکید داشته و تا چه میزان آخرتنگر است.
در انتها باید گفت که پایبندی هر چه بیشرت به اصول مطرح در
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نقد دینی ،اثر را در سطح بسیار باالیی مورد پذیرش دین و قبول
آن در درگاه خداوند قرار میدهد و هر گونه لغزشی در این اصول،
به نسبتی اثر را از دین دور میکند تا مرحلهای که ممکن است،
اثری همه این اصول را رد کند و حتی بر ضد آن باشد؛ که در این
صورت ،اثر به طور کامل از دایرۀ دین خارج میشود و مورد رد دین
قرار خواهد گرفت.

پینوشتها

السیِّئَةُ» [هرگز نیکی و بدی یکسان نیست]
َ « .1و ال ت َْستَوِی الْ َح َس َن ُة َو الَ َّ
(فصلت.)34 /
َ ]...[« . 2و إِ َّن الشَّ یاطی َن لَیُو ُحو َن إِ ىل أَ ْولِیائِ ِه ْم لِیُجا ِدلُوکُ ْم َو إِ ْن أَطَ ْعتُ ُمو ُه ْم إِنَّ ُک ْم
شکُونَ» [و شیاطین به دوستان خود مطالبی مخفیانه القا میکنند ،تا با
لَ ُم ْ ِ
شام به مجادله برخیزند اگر از آنها اطاعت کنید ،شام هم مرشک خواهید
بود] (انعام .)121 /برخی از صاحبنظران به تقسیم هرن ،به دو دسته هرن
رحامنی و هرن شیطانی قائل هستند .محمد مددپور همه آثار هرنی را نفیاً یا
اثباتاً الهی میداند؛ وی هرن دینی را هرن نور الهی و اثباتاً الهی قلمداد میکند.
از منظر وی هرن شیطانی ،هرنی است که در مسیر نفی و اضالل قرار گرفته و
تجلی اسم ُم ِض ِّل خداوند است .چنین هرنی که نفیاً الهی است ،هرن ظلمت و
حجاب و تاریکی نفس است ( .)82 :1383برخی اساساً هرن غیرالهی ،شیطانی
و نفسانی را هرن منیدانند و معتقدند که عنوان هرن فقط به نحو مجاز و
اعتبار بر چنین آثاری اطالق میشود (نوروزیطلب .)74 :1383 ،در جلد اول
کتاب مبانی هرن دینی در فرهنگ اسالمی ،نویسنده ،هرن شیطانی را هامن
هرن خاکی ،مجازی یا مادی معرفی میکند که به تبع مقصود شیطان ،مبتنی
بر غفلت میباشد (نق یزاده 70 :1387 ،و  .)72رضا داوریاردکانی نیز از جمله
صاحبنظرانی است که به تفکیک هرن به دو دسته رحامنی و شیطانی قائل
شده است (.)54 :1361
 .3خواجه شمسالدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی( ،حدود ۷۹۲ – ۷۲۷
ه .ق ،برابر با ۷۶۹ - ۷۰۶ :ه .ش) ،شاعر.
 .4موالنا جاللالدین محمد بلخی 672 -604( ،ه.ق ،برابر با  652 -586ه.ش)،
شاعر.
ب «فعل اختیاری یعنی کاری که به خواسنت فاعل وابسته است؛ اگر فاعل
 5
بخواهد با فرض فراهم بودن سایر علل و عوامل ،انجام میشود و اگر نخواهد،
حتی در فرض مزبور ،انجام منیشود» (مصباحیزدی.)101 :1390 ،
 .Humanism .6آنچه بهعنوان اومانیسم یا انسانمداری از آن یاد میشود،
نه یک مکتب یا یک نظریۀ محدود ،ذیل یکی از علوم ،بلکه در حقیقت یک
نظام فکری یا به تعبیری یک دین است ،البته دینی برشی .اگر در ادیان الهی،
وجود خداوند ،محور اساسی باشد و دین در معنای کلی خود ،خدا محوری
دانسته شود ،از آنجا که «اومانیسم معموال به دیدگاهی اشاره دارد که در آن
"انسان میزان هم ه چیز است"» (ادگار و سجویک)57 :1387 ،؛ لذا انسانمدار
و به عبارتی انسانمحور است.
.Theism .7
« .8حقپرستی و اسالم ب ه عنوان آیین انسانهای تسلیم در برابر حق اعالم
میشود مسلم یعنی انسانی که زیر بار حق میرود و در برابر حق عناد و
لجاج و استکبار ندارد و خاضع است» (بهشتی.)56 :1389 ،
 .9بقره.138 ،137 ،135 ،132 ،131 ،62 /
 .10یکی از مذاهب اسالمی که بر مبنای خالفت و امامت حرضت علی
(ع) بالفاصله پس از پیامرب اسالم (ص) و پس از ایشان ،به خالفت و امامت
فرزندانشان استوار است .از عقاید برجستۀ شیعه میتوان به غیبت آخرین
امام از نسل حرضت علی (ع) اشاره کرد؛ همچنین انتظار این امام موعود
یعنی حرضت مهدی (عج) ،ظهور ایشان ،رجعت ،شفاعت و توسل ،تقیه،
عصمت ،مرجعیت و والیت فقیه نیز از مهمترین عقاید شیعه بهشامر میرود.
 .11از جمله مهمترین زوجهای مفهومی در ساحت دین ،حق و باطل است
که در قرآن کریم نیز بارها به آن اشاره شده و در نقد دینی هرن نیز جایگاهی
خاص دارد .این دو مفهوم را میتوان بهعنوان معادلهای معنایی رسه و

نارسه قلمداد منود و وظیفۀ نقد دینی را شناسایی و متیز این دو از یکدیگر
دانست .بهترصیح قرآن کریم ،خداوند حق مطلق است و هر آنچه منتسب به
اوست ،نیز حق است و جز آن ،همه باطل هستند .حق ،ه ر آن چیزی است
که مطابق نظام هستی و محصول خدای سبحان باشد (جوادیآملی:1387 ،
« .)27-8ذلک بأن الله هو الحق و أ ّن ما یدعون من دونه الباطل و أن الله هو
العلی الکبیر» [این [ها همه] دلیل آن است که خدا خود حق است و غیر از او
هر چه را میخوانند باطل است ،و خدا هامن بلندمرتبه بزرگ است] (لقامن/
ْتونَ» [حق از آن خداست،
 ]...[« .)30أَ َّن الْ َح َّق لِلَّ ِه َو ضَ َّل َع ْن ُه ْم ما کانُوا یَف َ ُ
و متام آنچه را افرتا میبستند از (نظر) آنها گم خواهد شد] (قصص.)75 /
«الْ َح ُّق ِم ْن َربِّکَ فَال تَکُونَ َّن ِم َن الْ ُم ْم َتی َن» [حق از جانب پروردگار توست،
بنابراین ،هرگز از تردیدکنندگان مباش] (بقره .)147 /به تعبیری دیگر ،حق
یعنی «هرچیزی در جای خود بودن» (بهشتی )33 :1389 ،و باطل در مقابل
آن است« .هر چیزی جایی دارد و در صورتی میگوییم این حق است که در
جای خود باشد و در صورتی میگوییم باطل است که در جای خود نباشد»
(هامن) .به عبارتی وقتی گفته میشود چیزی یا امری حق است ،یعنی آنچنان
است که باید باشد و در جایی قرار گرفته که باید .و تعیینکننده جای هر
چیزی بیشک خداوندی است که خود حق است و بهحق نیز خلق منوده
است .در مقابل ،شیطان مظهر باطل است و به گمراهی میخواند و هر آنچه
منسوب به او و در مسیری که او به آن دعوت میکند باشد ،باطل است و
البته باطل ،محکوم به شکست .از این مطلب میتوان بار دیگر به متایز هرن
رحامنی به عنوان هرن حق و هرن شیطانی به عنوان هرن باطل اشاره کرد.
 .12داشنت اطالعات کافی پیرامون مسالۀ مورد نقد و چنانکه در اینجا مد
نظر است ،اثر هرنی ،عاملی کلیدی و بسیار مهم در صحت نقد است .گاه
عدم بهرهمندی از اطالعات کافی ،منتقد را به کلی به بیراهه میکشاند .به
عنوان مثال میتوان به مباحثی که هایدگر پیرامون تابلوی کفشهای وان گوگ
مطرح منوده اشاره کرد.
 .13نقدها را به لحاظ نوع ،میتوان به چند شکل دستهبندی منود :سنتی/
مدرن؛ صوری /محتوایی /ترکیبی؛ منتمحور /مولفمحور /مخاطبمحور/
زمینهمحور.
 .14روشهای نقد بسیار گوناگونند که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
توصیف /تحلیل /تفسیر /تأویل /رش ح حالنگاری و غیره.
Formalism .15
Existentialism .16
Marxism .17
Feminism .18
Intertextuality .19
Genetic .20
Moral Criticism .21
 ،)1910 -1828( Count Lev Nikolayevich Tolstoy .22نویسنده روسی.
 .23در اینجا به منونهای از نقد سنتی با روشی غیراخالقی و طبیعتا غیردینی ،به
نقل از صفحۀ  ،100مقالۀ «بنیاد نقد هرن در سدۀ نهم هجری» نوشتۀ یعقوب
آژند ،در شامرۀ  15پژوهشنامۀ فرهنگستان هرن (نقد سنتی هرن) ،اشاره
میکنیم« :سلطانعلی در ایام جوانی بدون اینکه مکتبی دیده یا از محرض
استادی بهره گرفته باشد ،خط را از روی ذوق و شوق و نزد خود فرامیگیرد و
در نهایت به این باور میرسد که استادی کامل شده است ،طوری که مدعی
امتام کتابت نسخهای میشود که پس از فوت موالنا جعفر بایسنقری ناقص
باقی مانده بود .موالنا اظهر ،رئیس کتابخانۀ ابوسعید تیموری ،از برای آزمون،
کتاب موالنا جعفر را به او بازمیمناید و سلطانعلی فیالحال میپذیرد که آن را
به امتام برساند و از برای منونه یک جزو کتابت میکند و میآورد .موالنا اظهر
کتابت را که میبیند ،برمیآشوبد که این چه اسلوبی است؟! تو میخواهی با
این اسلوب خمسۀ موالنا جعفر را به امتام برسانی؟! سپس موالنا اظهر دستور
میدهد تا سلطانعلی را به خانه بربند و به فلک ببندند و کف پای زنند و دو
روز محبوسش کنند که منبعد از این ادعاها نکند .پس از دو روز از حبس
برمیآورند و نزد موالنا اظهر میبرند و موالنا به او میگوید :فرزند ،قابلیت
بلند داری ،اما خط تو خط رومی است .اسلوب نسخ تعلیق آن نیست که تو
داری .سپس قطعهای مینویسد و به سلطانعلی میدهد تا از روی آن مشق
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کند و به اسلوب خاص خود دست یابد» (میرزاحیدر دوغالت.)316 :1383 ،
 .24منظور از آثار هرن دینی ،آثاری است که منطبق با معیارهای دینیاند و
حداکرث مالکهای اساسی را در خود دارند .این دسته از آثار تنها آثاری هستند
که میتوان آنها را تجلی حقیقت و هرن حق دانست .از آنجا که شناخت
آثار هرن دینی رصفا از روی ظاهر و موضوع آنها قابل شناسایی نیست ،نقد
دینی با بررسی دقیق و جامع اثر ،آثار دینی حقیقی را از آثار شبهدینی که
بعضا ضددینی هم هستند تشخیص میدهد .آثار غیردینی ،نیز آثاری هستند
که چندان مطابق با معیارهای دینی نیستند -کمترین اصول اساسی و ثابت
دینی در آنها رعایت شده -و اگرچه مغایرت با دین دارند اما ضدیت ندارند،
شاید بتوان گفت نسبت به دین بیتفاوتاند .در اینگونه آثار ،ممکن است به
ارزشهای انسانی مثل عدالتطلبی و مبارزه با ظلم در اجتامع و از ایندست
مسائل ،که مورد تأیید دین نیز هستند ،توجه شده باشد اما اصول اساس ی و
پایهایتری چون ایامن به خدای واحد و پایبندی به عهد او و همچنین نیت
جلب رضایت خداوند در آنها نباشد .به عبارتی حسن فعلی داشته باشند
اما حسن فاعلی نه .اینگونه آثار ،در زمرۀ آثار باطل هستند؛ چرا که حق
آمیخته با باطل نیز باطل است (جوادیآملی .)27-8 :1387 ،اما از آنجا که
باطل دارای مراتب است .مرتبه این آثار بهحق نزدیکتر است .آثار ضد دینی،
نیز نه تنها مطابق با معیارهای دین نیستند ،بلکه به ضدیت با اصول و مبانی
دین و مصادیق آن میپردازند .چنین آثاری مشخصاً در زمره هرن شیطانی و
پایینترین مراتب باطل -دورترین مراتب نسبت بهحق -قرار میگیرند.
 .25بنا به آنچه در زیارت رجبیه در «مفاتیحالجنان» آمده است ،تفاوتی میان
معصومین و خداوند نیست جز این مساله که خدا خالق است و معصومین
مخلوق ،پس کالمشان در امتداد و در حقیقت ،هامن تفصیل قرآن کریم است
و یکی از منابع نقد.
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هدایت و رحمت و بشارت برای مسلامنان است] (نحل .)89 /امام صادق
علیهالسالم فرمودهاند« :إِ َّن اللَّ َه ت َ َبا َرکَ َو ت َ َع َال أَنْ َز َل ِفی الْ ُق ْرآنِ تِ ْب َیا َن ک ُِّل شَ ْی ٍء
اج إِلَ ْی ِه الْ ِع َبا ُد َحتَّى َل یَ ْستَ ِطی َع َع ْب ٌد یَق ُ
ُول
َحتَّى َو اللَّ ِه َما ت َ َرکَ اللَّ ُه شَ ْیئاً یَ ْحتَ ُ
لَ ْو کَا َن َهذَا أُنْز َِل ِفی الْ ُق ْرآنِ إِ َّل َو قَ ْد أَنْ َزلَ ُه اللَّ ُه ِفی ِه» [خداوند متعال تبیان و
روشنکنندۀ هر چیزی را در قرآن نازل کرد و حتی به خدا قسم هی چ چیزی
که بندگان به آن نیاز داشته باشند نیست که در قرآن نیامده باشد تا جائی که
بندهای منیتواند بگوید :اگر این در قرآن میآمد ...چون خدا همه اینها را در
قرآن آورده است] (کلینی.)۵۹ :1387 ،
 .27به اتفاق نظر اهل فن درباره یک موضوع ،اجامع ،گفته میشود.
 .28قائالن به نظریۀ هرمنوتیک ( )Hermeneuticsیا نظریۀ تفسیر.
 .29کاری که باید انجام شود و ترک آن جایز نیست و مجازات دارد.
 .30کاری که ترک آن الزم است و انجام آن مجازات دارد .غیر از حرام ،چهار
حکم دیگر ،یعنی واجب و مستحب و مکروه و مباح ،همگی حالل هستند.
 .31کاری که خوب است انجام یابد ،ولی ترک آن نیز جایز است و مجازات
ندارد.
 .32کاری که خوب است انجام نشود ،ولی انجام آن نیز جایز است و مجازات
ندارد.
 .33کاری که انجام و ترک آن مساوی است.
 .34ترک واجب و انجام حرام ،گناه به شامر میرود .گناهان به دو دستۀ صغیره
و کبیره تقسیم میشوند .گناهان کبیره ،وعدۀ آتش دارند گناهان صغیره ،وعدۀ
بخشش .گناهان کبیره بنا به فرمایش امیراملومنین علی (ع) عبارتند از-1 :
کشنت کسی که خدا حرام کرده است  -2میخواری  -3عقوق پدر و مادر
 -4گریز از جبهه جهاد  -5خوردن مال یتیم به ناحق -6خوردن مردار ،و خون
و گوشت خوک ،و قربانی که برای غیر خدا کشته شده بیرضورت خوردنش
 -7خوردن ربا و مال حرام پس از روشن شدن حرام بودنش  -8قامرکردن
 -9کم فروشی با ترازو یا پیامنه  -10زنان پاکدامن را متهم کردن  -11زنا -12
لواط (همجنسگرایی)  -13گواهی ناحق  -14نومیدی از رحمت و فرج الهی
 -15ایمن شدن از مکر خدا (این دو صفت حال امید و بیم را در انسان ایجاد
میکند و از یأس یا غرور نگاه میدارد)  -16ناامیدی از بخشش و رحمت خدا
 -17کمک به ظاملان و میل کردن به آنان  -18قسم دروغ  -19حبس بدهی

برای غیر تنگدست گرفتار  -20تکرب  -21کفر  -22ارساف (زیادهروی در خرج
کردن)  -23تبذیر (تلف کردن بیجای مال)  -24خیانت  -25کتامن شهادت
 -26کارهای لهو که [انسان را] از یاد خدا باز میدارد مانند غنا و تار زدن
 -27ارصار بر گناهان صغیره (پیاپی انجام دادن کارهای کوچک) (ابن شعبه،
.)437-445 :1382
َ « .35و َم ْن یَتَ َع َّد ُحدُو َد اللَّ ِه فَأُول ِئکَ ُه ُم الظَّالِ ُمونَ» [و کسانی که از مرزهای
خدا تجاوز کنند آنها حقیقتا ستمکارند] (بقره.)229/
 .36الزم به ذکر است که اسالم با ایامن متفاوت است و شأنی پایینتر دارد.
به عبارتی اسالم ،ایامن زبانی است و قلبی نیست .عمل مطابق با آن هم عمل
صالحی به شامر منیرود ،چرا که از ایامن قلبی نشأت نگرفته است .اسالم
به این معنا و فاقد ایامن ،رصفا موجب بهرهمندی مسلم از قواعد و قوانین
دنیوی اسالم -نظیر حقوقی که برای مسلمین نسبت به غیرمسلمین وجود
دارد ،طهارت وی و دفن در گورستان مسلمین و نظایر اینهاست -میباشد و
مقبول خداوند و سزاوار پاداشهایی که در قرآن کریم یاد شده نیست .این
پاداشها که البته بعد دنیوی نیز دارد ،اختصاص به ایامن آورندگان و عامالن
به عمل صالح دارد نه رصفا کسانی که با زبان و عمل غیر باطنی و حقیقی
اسالم آورد هاند.
ُ .37حسن فاعلی یک فعل ،در مرتبۀ اول به اعتقاد و اتصاف فاعل به اصول
اعتقادی [واجبات و محرمات] مربوط میشود و در مرتبۀ دوم به انگیزهاش
از انجام فعل .یعنی اینکه انجام اعامل واجب -یا مستحب و مباح -و ترک
محرمات هم منطبق بر اعتقاداتش باشد و نیت صحیح و هدف جلب رضای
الهی داشته باشد .فاعلی که در این مرحله دچار مشکل باشد ،در حقیقت
ایامنش مشکل دارد و دچار ضعف است.
 .38هر عمل َح َسنی یا ُحسنش ذاتی است و یا به حکم شارع َح َسن شده
رشع و تدیّن فاعل
استُ « .حسن فعىل انطباق فعل با رشیعت و ُحسن فاعىل ت ّ
و قصد تق ّرب او به خداست» (جوادیآملی[ ،بیتا]).
 .39محمد بن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی 460 – 385( ،ه.ق) ،عامل
شیعی ،متولد طوس خراسان.
 ۸۲ .40بقره.
 3 .41عرص.
 120 .42توبه.
 7 .43عنکبوت و  15احقاف.
 57 .44نساء.
 23 .45شوری.
« .46أَلَ ْم أَ ْع َه ْد إِلَ ْی ُك ْم یَا بَ ِنی آ َد َم أَن لَّ تعبدوا الشَّ ْیطَا َن إِنَّ ُه لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُّمبِی ٌن»
[ای فرزندان آدم آیا با شام عهد نکردم که شیطان را نپرستید ،که او برای شام
دشمن آشکاری است؟] (یس.)60 /
 .47برای آشنایی مصادیق واجبات و محرمات ،مراجعه شود به کتاب «واجبات
و محرمات در رشع اسالم» ،تالیف مرحوم آیتالله علی مشکینی ،روی سایت:
.http://www.ghadeer.org
 ،)2013-1924( Arthur Coleman Danto .48نویسنده و فیلسوف هرن
امریکایی.
 ،)1945( Terry Michael Barrett .49منتقد امریکایی هرن و استاد دانشگاه
تگزاس شاملی.
 .50برای مطالعۀ بیشرت ،مراجعه شود به مقالۀ «عکسها و معانی» ،نوشتۀ
تری برت و ترجمۀ فرزانه دوستی ،منترش شده در پژوهشنامۀ فرهنگستان
هرن ،سال پنجم ،شامره ( 1شامره پیاپی  ،)15زمستان  ،1388صص .60-48
 ،)1804-1742( Kant Immanuel .51فیلسوف آملانی.
1964( Arthur Clive Heward Bell .52ـ ،)1881منتقد انگلیسی هرن.
1934( Roger Eliot Fry .53ـ ،)1866هرنمند و منتقد انگلیسی هرن.
 ،)1994-1909( Clement Greenberg .54منتقد امریکایی هرن.
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Abstract
The field of art criticism is very broad insomuch that a lot of various types of schools
and ideologies have been in present over the years, and various approaches have
emerged in this field. But they generally have humanistic and irreligious
basis. Therefore, the vacancy of religious criticism and its divine principles and
foundations, among approaches and types of art criticism, has provided the basis for
questioning about what and how this criticism and its principles and characteristics
are.This research is a fundamental theoretical one, and in terms of methodology
is a libraries and analytical. According to this research, religion [in its true sense,
means Islam] seems to be the proper basis for reading, interpreting, analyzing, and
criticizing all human affairs, such as artworks. In addition, it does not have many
other disadvantages that the other criticisms have. The basics and principles of this
criticism can be deduced from the main sources and texts of religion. This article, is
briefly concerned about what and some of the most important principles of religious
criticism of artworks.
Keywords
Criticism, Religious Criticism of Artworks, Divine Limits, Truth, Faith, Righteous
Practice

