
 
 

 پژوهشی پیرامون هنر از حیث اعتباری بودن 

 حسین طباطباییعالمه سیدمحمد نظریۀ اعتباریات اساسبر
 

 3، محسن جوادی2، پرویز ضیاء شهابی1عفت السادات حسینی
 (9/4/98تاریخ پذیرش مقاله: -12/12/97تاریخ دریافت مقاله:)

 
 چکیده

صاحب »و « شیء الف اثر هنری است.»شده که اگر احکام  در مقالۀ حاضر نشان داده
نیز مفاهیم و « هنرمند»و « هنر»مفاهیم احکامی اعتباری و « زید هنرمند است. اثر/

  توان رسید. تبیین مبانی معرفتمعانی اعتباری دانسته شوند، به چه نتایجی می
مثابۀ وسیلۀ رساندن آدمی به کمال حقیقی، شناسانۀ هنر، رابطۀ هنر با حقیقت، هنر به

که  این عنوان اعتباری قراردادی وارتباط هنر با زندگی فردی و اجتماعی، هنر به
توان از مفهوم هنر تعریف به حدتام ارائه داد از مهمترین نتایج این نوشتار است.  نمی

های این همچنین تقسیم اعتباریات به اعتباریات قراردادی و غیر قراردادی از نوآوری
 مقاله است. 
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 مقدمه

که وجود هنر از ضروریات زندگی اجتماعی است؛ و زندگی بدون هنر برای  جا آن از
بخش نبوده و حتی دشوار خواهدبود؛ هر یک از فیلسوفان هنر بنا بر نظام لذتآدمی 

اند. جستجوی تعریفی جامع نوعی به تبیین مسائل مربوط به آن پرداختهفلسفی خود به
ی فردی و اجتماعی آدمی، ارتباط هنر با حقیقت و مانع از هنر، تبیین نقش هنر در زندگ

و تبیین مبانی معرفت شناسانۀ آن از جمله مسائل مطرح در فلسفۀ هنر است. مسئله 
این است که بتوان با استفاده از مبانی موجود در فلسفه و عرفان اسالمی به تبیین برخی 

د محمد حسین عالمه سی« اعتباریات»نظر رسید نظریۀ مباحث مذکور پرداخت. به
 ای در این باب بگشاید.طباطبایی بتواند پنجره

های مختلف معرفتی چند دهۀ شک این نظریه از جمله نظریات تأثیرگذار درحوزهبی
بحث از اعتباریات یک بحث است. های بسیاری شدهتاکنون منشأ پژوهش اخیر بوده و

اصول و کتاب  االعتباراتسالۀ ای دینی و عرفانی دارد. در رصرفاً فلسفی نبوده؛ و ریشه
است. وجوه و وجه معرفت شناسانۀ آن با بیانی فلسفی آمده فلسفه و روش رئالیسم

 وتفسیرالمیزان ، الوالیهرسالهتوان در آثاری مانند را میهای دینی و عرفانی آنریشه
 که ممکن است، وجوه مختلفیافت. در نوشتۀ حاضر سعی شده تا جایی رساله االنسان

 اعتباریات بر اساس منابع مذکور مورد التفات قرار گیرد.
عمل . شود بر مبنای منابع مذکور ارائه اعتبار تعریفی از عمل است الزم ابتدا در

 به معتبِر این عمل ذهنی، در است. ]346، ص8[نفس  انشاء اعتبار یک عمل ذهنی یا
وجود آوردن ی برای بهبا عوامل احساس ]347همان، ج[ خود، وهم یا خیال قوۀ تصرف

 است حقیقی غیر اول، امر به نسبت که دیگری امر به را، حقیقی امر یک حدِّاثر، 
 حقیقی توهم به را حقیقیه امور حدِّ ذهن عبارت دیگربه ]161، ص2، ج5 [دهد. می

 آن عادم که چه آن به را حقیقیه و معانی کندمی اعطاء است آن فاقد که آنچه به بودن،
 هرچند. شودمی کامل عمل انجام برای اشاراده عمل این با ]46،ص6[ 1.نهدمی است
 وسیلۀ است. زیرا هاآن محتاج بالطبع انسان اما هستند، وهمی و خیالی احکام، نوع این

و اساساً امور اعتباری را  ]345، ص8[ .هستند اشنهایی یا حقیقی کمال به وی رساندن
 ]126، ص4[مه پوچ و زائل شدنی هستند. زیرا ه ]56، ص 6[دلبستگی نشاید 

، «مفاهیم یا معانی اعتباری»، «ادراکات اعتباری»توان از در بحث از اعتباریات می
                                                                                                                                        

 ]346ص ،8[«  ان االعتبار هو اعطاء حد شیء او حکمه لشیء آخربتصرّف الوهم و فعله» .1
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نسبت »و « وجود اعتباری»و حتی « کماالت اعتباری»، «احکام اعتباری»، «افکار اعتباری»
اکات اعتباریه علوم و ادر»طباطبایی مجموع این امور را عالمه سخن گفت. 1«اعتباری
 ]166، ص2، ج5[است. نامیده« االخصبالمعنی

شیء الف اثر »که  دو حکم وجود دارد. حکم اول این« هنرمند»و « اثر هنری»در مورد 
پدیدآورندۀ این »شود؛ این است که حکم دوم که در پی حکم اول ایجاد می« هنری است.

به شیء الف، و در حکم دوم ی بودن «هنر»در حکم اول اثر« اثر/ زید هنرمند است.
است. براساس این دو حکم، دو مفهوم شدهبودن به صاحب اثر یا زید نسبت داده« هنرمند»
است. پرسش اینجاست که در صورت اعتباری دانستن این شدهایجاد « هنرمند»و « هنر»

 توان رسید؟ها یا احکام و مفاهیم به چه نتایجی در زمینۀ مباحث فوق مینسبت
ح و روشن است که بحث از اعتباریات بحثی در خصوص هنر و یا چیستی آن واض

باشد. پردازی کردهنبوده و عالمه طباطبایی نیز اندیشمندی نیست که دربارۀ هنر نظریه
است. همچنین نگارنده در یک از آثار خود به بحث از هنر نپرداختهدر هیچ لذا ایشان

ها تا کنون مند، و همچنین احکام مربوط به آنخصوص اعتباری بودن مفاهیم هنر و هنر
است. لذا نوشتار حاضر، از این حیث دارای به مقاله، رساله یا کتابی دست نیافته

 باشد.رویکردی کامالً جدید نسبت به اعتباریات، هنر و مسائل آن می
 

 جواز اعتباری دانستن مفاهیم هنر و هنرمند

ها، مفاهیم و احکامی مند و احکام مربوط به آنپرسش اینجاست که اگرمفهوم هنر و هنر
 توان دست یافت؟شوند به چه نتایجی میاعتباری دانسته

است؛ اما یک از آثار خود به چنین بحثی نپرداختههرچند عالمه طباطبایی در هیچ
میان آورد بیانات ایشان در زمینۀ آنچه نگارنده را برآن داشت تا چنین بحثی را به

بارات تازه و پیچیده در طول زمان است. ایشان در بحث از اعتباریات بیان پیدایش اعت
روز کشف واسطۀ تکاثر تدریجی جهات احتیاجات فردی و نوعی که روزبهداشته که به

همین است. بهشدهتر نسبت به گذشته افزودهتر و پیچیدهشده، هر روز اعتباریاتی تازه
                                                                                                                                        

مانند « باریحکم اعت»مانند مفهوم زیبایی، « مفهوم اعتباری»مانند ادراک زیبایی شیء، « ادراک اعتباری». 1
مانند « وجود اعتباری»های زیبا، مندی از صورتمانند بهره« کمال اعتباری»حکم به زیبا بودن شیء الف، 

« نسبت اعتباری»وجود زیبایی در عالم ناسوت یا طبیعت در برابر وجود بحت و بسیط حقیقت زیبایی، 
زیبایی، بر مبنای رأی  باب ادراک رپژوهشی د»مانند ریاست و مرئوسیت. برای مطالعۀ بیشتر به مقالۀ 

 ، مراجعه شود.«حسین طباطبایی در فرق میان اعتباریات و حقایقعالمه سیدمحمد
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باریات، تدریجاً و به مرور زمان روی هم چیده خاطر اجتماع امروزی ما با همین اعت
توان اعتباریات مختلفی پیدا ای میلذا در هر دوره ]50، ص6؛ 196، ص2،ج5 [است.شده

ایشان مفاهیم اعتباری را ساختۀ فکر و اندیشۀ انسان، و تعداد آن ] 214، ص2، ج5[کرد. 
اجتماعی و تکامل فکری شمار دانسته؛ و بیان داشته که انسان بر حسب پیشرفت را بی

 دائماً در حال ساخت چنین مفاهیمی است:
ای زیاد مفاهیم اعتباری که انسان اجتماعی امروزه از قالب ذهن خود درآورده باندازه»

باشد اگرچه بندی و شمردن آنها باالتر از توانائی فکر بودهاست که شاید تمیز و طبقه
اینهمه پیوسته انسان بحسب پیشرفت اجتماع  همه آنها ساختۀ فکر و اندیشه میباشد. با

ای ساخته و هر روز یک یا چند نمونه تازه بمعرض نمایش و تکامل فکر خود مفاهیم تازه
 ]220، ص2، ج5[« گذارد.می

رسد اضافه کردن به امور اعتباری و سخن گفتن از مفاهیم اعتباری بنابراین به نظر می
 وبات خود اشاره نموده، ایجاد اشکال نخواهدکرد.دیگری غیر از آنچه که ایشان در مکت

معانی و مفاهیمی  االنسان،رسالهطباطبایی در مفاهیم و معانی حقیقی از نظر عالمه
هستند که برای موجودات خارجی وضع شده؛ و با موجودات خارجی مطابقت دارند. 

و انطباق با این  مانند زمین، آسمان، ستاره و انسان. این موجودات سوای تعقل و انتزاع
 معانی موجودند.

اند؛ اما اما مفاهیم اعتباری مفاهیمی هستند که برای امور خارجی وضع شده
، «مالکیت»نظر از تعقل و تصور برایشان در خارج تحقق و وقوعی نیست. مانند مفهوم  صرف

عنای که با آن مالک توان انحاء تصرفات را بدون مزاحمت دیگران در عین مملوکه دارد. م
تواند امور مربوط به حوزۀ ریاست خود را وسیلۀ آن مینیز چنین است. رئیس به« ریاست»

شود که اداره کرده و اطاعت مرئوسین را جلب نماید. با تأمل در این دو مفهوم روشن می
است که یک مفهوم واقعی و حقیقی « انسان»آنچه در واقعیت و خارج از ذهن است، فقط 

ست و مرئوسیت در خارج عینیتی نداشته و واقعیت خارجی ندارند. لذا در است. ملکیت، ریا
حسب اختالف نظر عقال اختالف و تغییر و تبدّل این نوع معانی بر خالف معانی حقیقی، به

گذارند که در اجتماعی دهد. مثالً در یک اجتماع بنا را بر ملکیت شیئی میزیادی روی می
کنند که در برخی اجتماعات به ریاست انسانی اذعان می دیگر شاید چنین نباشد. همچنین

گونه در اجتماعی دیگر این اذعان وجود ندارد. ولی در معانی حقیقی مانند مفهوم انسان این
نیست. چه تعقل بشود و چه تعقل نشود؛ همواره و دائماً انسان، انسان است. لذا مفاهیم 

 ]46، ص6[اعتباری فقط در ذهن موجوداند. 
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، رتبه و مقام، و اصول فلسفه و روش رئالیسمنین عالمه طباطبایی در جلد دوم همچ
و همچنین قائل ] 214، ص2، ج5[ هرگونه حقوق قرادادی و علقۀ زناشویی را اعتباری دانسته؛

که به  یابند، تا اینکه اعتبارات دائماً به دلیل کثرت احتیاجات، دامنۀ وسیعتری می است به این
 ]50، ص6[کنند. شئون کلی و جزئی زندگی اجتماعی انسان سرایت میتمام امور یا 

ها با ذکر مقدمات فوق شاید بتوان معنا یا مفهوم هنرمند بودن را نیز مانند سایر رتبه
های قراردادی، از جملۀ اعتباریاتی دانست که در طول زمان و به فراخور زندگی و مقام

عنوان یک رتبه و صورت اگر هنرمند بودن، بهایناست. دروجود آمدهاجتماعی بشر به
شود؛ حکمی اعتباری و نسبتی اعتباری همانند شاعر مقام اجتماعی به زید نسبت داده

بودن، مالک بودن، رئیس بودن و یا مهندس بودن وی خواهیم داشت. همچنین مفهوم 
تباری شود؛ نیز مفهوم و معنایی اعمیهنر که به آفریدۀ آن هنرمند نسبت داده

عنوان مفاهیم اعتباری خواهدبود. آنچه عالمه طباطبایی درمورد ملکیت و ریاست، به
بود. بدین معنا که در خارج بیان داشت؛ در مورد مفاهیم هنر و هنرمند نیز صادق خواهد

از ذهن واقعیتی به نام هنر و یا هنرمند وجود ندارد. آنچه در خارج از ذهن وجود داشته 
زید و همچنین اثری واقعی اعم از نقاشی یا مجسمه یا اثر موسیقی و ... و واقعی است، 

شود؛ است. لذا وجود مفاهیم و معانی هنرمند و هنر که به زید و اثر وی نسبت داده می
 مانند مالکیت و ریاست و ... وابسته به تعقل انسان هستند.

عات اتفاق نظر وجود که دربارۀ ریاست، مرئوسیت و ملکیت در همۀ اجتمالذا همچنان
ندارد، درخصوص هنرمند بودن یک انسان و یا هنر بودن یک شیء نیز اتفاق نظر وجود 

 ندارد. در حالیکه اگر این مفاهیم حقیقی بودند چنین اختالف آرائی وجود نداشت.
شوند و به زید و اثر خلق شده توسط ایضاً هنگامیکه هنر و هنرمند محمول واقع می

زید »توان همۀ احکام شوند؛ احکامی اعتباری خواهندبود. بنابراین میه میزید، نسبت داد
را از « شیء الف اثر هنری است.»و « زید هنرمند است.»؛ «زید مالک است.»؛«رئیس است.

 یک سنخ دانست.
 

 هنر و اعتبارات بعد از اجتماع

« بعد از اجتماع»  و« قبل از اجتماع»عالمه طباطبایی اعتباریات را به دو دستۀ اعتبارات 
  ]238، ص2، ج5[است. تقسیم کرده

بندی در خصوص اعتباریات حاوی دو ویژگی است. ویژگی مهم این نوع تقسیم
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اعتبارات بعد از اجتماع یا اعتبارات اجتماعی این است که قائم به جمع بوده و بدون 
وابسته به  پذیر نیستند. اما اعتبارات قبل از اجتماع محدود وفرض اجتماع صورت

مثالً مالکیت زید نسبت به قلم  ]197، ص2، ج5 [اجتماع نبوده و قائم به شخص هستند.
از اعتبارات بعد از اجتماع بوده؛ و مالکیت زید نسبت به نفس خود یا اجزاء بدن خود از 
اعتبارات قبل از اجتماع است. زیرا در حالیکه مالکیت زید نسبت به قلم، کتاب، زمین و 

سته به وجود زید در جامعه انسانی است؛ مالکیت وی نسبت به نفس و اجزاء بدن ... واب
 خود وابسته به وجود وی در اجتماع نخواهدبود.

ای به جامعه دیگر متفاوت هستند. ولی اعتبارات بعد از اجتماع از جامعه که ایندوم 
فس خود از که مالکیت زید نسبت به ناعتبارات قبل از اجتماع چنین نیستند. چنان

ای به جامعۀ دیگر تفاوتی ندارد؛ اما مصادیق مالکیت وی در جوامع مختلف جامعه
های توانستند مالک انسانها میمتفاوت خواهدبود. در روزگاران پیش در جوامعی انسان

در برخی جوامع حق  که ایناست. یا دیگر شوند، که امروزه این نوع مالکیت از بین رفته
شود، در حالیکه این حق در برخی جوامع سالگی به افراد داده می مالکیت از هجده

 شود.ممکن است از سنین پایین یا باالتر از سن هجده سالگی به افراد داده
 اگر نسبت دادن هنر به اثري، و هنرمند به صاحب آن اعتباری دانسته که اینغرض 

چنین انتساب اثر هنری، به شود؛ از اعتبارات بعد از اجتماع یا اجتماعی خواهدبود. هم
 1پذیر است.کار یا هنرمند به فرد، قائم به اجتماع بوده؛ و فقط در ظرف اجتماع امکان

ایضاً مصادیق هنر و هنرمند، نیز در هر جامعه و هر فرهنگ و یا قومی متفاوت است. 
شود که در جامعه و فرهنگی دیگر، هنر ممکن است در فرهنگی چیزی هنر نامیده

 شود.ه نمینامید
توان مشاهده کرد که مفهوم هنر و انتساب آن به آثار، یک لذا با نگاهی به مصادیق هنر می

وجود آمده مرور زمان بهتدریج و بهاعتباری بعد از اجتماع بوده و از جمله اعتباراتی است که به
نیست. عالمه ضمن پذیر های اصلی آن امکانو مانند سایر اعتباریات بعد از اجتماع یافتن ریشه

شود، در مورد عدم امکان یافتن تر و نوتر میمرور پیچیدهدارد، نظام اعتباریات بهکه بیان می این
 است: اعتبارات بعد از اجتماع چنین بیان داشته ۀریش

های متراکم از تاریخ پیدایش وی که به ما در نوع انسان که روزگارهای دراز و سده»...

                                                                                                                                        
نوشتۀ نوئل کارول  درآمدی بر فلسفۀ هنربرای اطالع بیشتر در این زمینه به فصل پنجم کتاب  .1

 مراجعه شود.
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سطۀ تکاثر تدریجی جهات احتیاج فردی و نوعی که روز بروز کشف تاریک گذشته و بوا
توان از میان تر بگذشته افروده نمیتر و پیچیدهشده و هر روز اعتباریاتی و افکاری تازه

 ]196، ص2، ج5[« های اصلی را پیدا نمود.های متراکم اعتبار ریشهانبوه توده
مرور زمان روی هم اعی تدریجاً و بهلذا اجتماع امروزۀ ما با همین اعتباریات اجتم

های غیر مترقی که افکار چیده شده، و فقط ما با بررسی اجتماعات و افکار اجتماعی ملت
توانیم اطالعاتی در زمینة ریشۀ اعتباریات بعد از اجتماع اجتماعی نستباً ساده دارند می

گذاری دیگری دی یا نامبنتوان به تقسیمبا این بیان می ]197، ص2، ج5[دست آوریم. به
 «.غیرقراردادی»و « قراردادی»در اعتباریات دست یافت: اعتباریات 

 
 عنوان اعتباری قراردادیهنر به

از سوی « غیرقراردادی»و « قراردادی»گذاری اعتباریات به اعتباریات بندی یا عنوانتقسیم
بندی به این تقسیمهای ایشان توان با تأمل در مثالاست. اما میعالمه مطرح نشده

دست یافت. اعتبارات قراردادی مانند قوانین و مقررات اجتماعی، ریاست و مالکیت زید 
نسبت به قلم و مِلک و ... اعتباریات غیرقراردادی، مانند مالکیت زید نسبت به نفس یا 

 اجزاء بدن خود.
نوع قراردادی  توان حکم به هنر بودن اثر و هنرمند بودن زید را ازرسد میبه نظر می

های مختلف بر اساس نظرات بیان آمد در جوامع و فرهنگکه بهدانست. زیرا چنان
شود. همچنین گوناگونی که درخصوص هنر دارند، فقط به برخی آثار نسبت هنر داده می

پس گیرد. لذا قائم به جامعه است. بیان شد که این امر فقط در بستر جامعه شکل می
زید و عمرو نیز مانند انتساب مالکیت، ریاست، زوجیت و... نیز انتساب هنرمند به 

 تواند حکمی اعتباری از نوع قراردادی و بعد از اجتماع باشد. می
 

 ارتباط هنر با عمل و زندگی فردی و اجتماعی

خاطرپیوندی که با عمل دارد، اعتباریات را بهاالخص بالمعنیطباطبایی اعتباریات عالمه
مفهوم هنر الزم است در صورت اعتباری دانستن  ]194، ص2، ج5[است. نامیده« عملی»

و انتساب آن به اثر، و مفهوم هنرمند و انتساب آن به صاحب اثر، ارتباط این امور با عمل 
 توان از چند جهت مورد بحث قرار داد.آدمی تبیین گردد. این مسئله را می

طور دقیق به وجوه مختلف ارتباط هصراحت و ببه االنسانعالمه طباطبایی در رساله
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بین امور اعتباری با زندگی فردی و اجتماعی و همچنین عمل انسان در عالم و نشئۀ طبیعت 
تواند در زمینۀ بحث از هنر و هنرمند و خصوص میاست. توضیحات ایشان دراینپرداخته

 باشد.کننده تبیین رابطۀ این دو با عمل آدمی در زندگی فردی و اجتماعی کمک
جا که انسان در زندگی احتیاجات زیادی دارد، دامنۀ اعتباریات نیز  به بیان ایشان از آن

کند. همۀ امور زندگی رنگ وهمیات اش تسری پیدا میدر تمام شئون زندگی اجتماعی
واسطۀ این ادراکات خیالی و وهمی پوشند. بدین معنا که آدمی بهگیرند و لباس خیال می می

نماید. چیزی را دوست داشته، یا کراهت پیدا کند، یا فعلی را ترک میاری را میقصد انجام ک
گردد. به امری امیدوار شده، یا مأیوس یابد، یا متنفر میکند. نسبت به چیزی رغبت میمی
برد، ویا متألم کند یا برعکس. از چیزی لذت میشود. نسبت به چیزی اشتیاق پیدا میمی
 ]50، ص6[کند و یا ترک .... نتخاب میگردد. چیزی را امی 

اثر هنری ساخته و پرداختۀ ذهن هنرمند است؛ اما ممکن است مخاطب  که اینلذا با
با ادراک آن قصد انجام عملی را کرده و دست به انجام افعالی بزند. حتی ممکن است 

تجربۀ واسطۀ مواجهه با اثری هنری امری را ترک کند. هریک از ما ممکن است این به
باشیم که در اثر مواجهه با برخی آثار هنری نسبت به چیزی عالقه و زیسته را داشته

باشد. رغبت و میل نسبت به چیزی یا متنفر شدن، امید  حبّ یا کراهت در ما ایجاد شده
بستن یا مأیوس شدن، اشتیاق پیدا کردن، لذت بردن یا متألم شدن از برخی امور نیز 

رخورد و ادراک اثر هنری باشد. حتی انتخاب کردن و یا ترک فعل نیز تواند از آثار بمی
لذا عالمه طباطبایی در عین حال که این  1تواند از پیامدهای ادراک اثر هنری باشد.می

داند؛ زندگی اجتماعی امور اعتباری را واقعی و حقیقی ندانسته و وهمی و سرابی می
دارد که اگر احیاناً اعتباریات ند. حتی بیان میداها میانسان را وابسته و محدود به آن

                                                                                                                                        
ایی چون شعر، قصه و داستان در تربیت تأثیر هنره به در چند جا جمهوریافالطون در کتاب سوم . 1

عنوان نمونه در مورد سرودهای موزون بیان داشته که سرودهای حزن آور و است. بهجوانان پرداخته
انگیز حتی برای زنان نیز نامناسب هستند؛ چه رسد برای مردان. زیرا چنین سرودهایی موجب غم

پسندد که با صدا و گفتار مردان دلیر تناسب یهایی را مشوند. افالطون آهنگپروری میسستی و تن
ها در هنگام جنگ از جا درنروند و اگر زخمی شوند یا در خطر باشد تا مردان باشنیدن آنداشته

بودریار از بین اندیشمندان متأخر از هنرهای  ]968، ص2، ج2 [مرگ افتند دست از پایداری برندارند.
ها که اموری نظر وی این هنرها از طریق وانمودهیرا بهاست. زای و نقاشی انتقاد کردهرسانه

اند. بررسی های معاصر تأثیر گذاشتهرسند، بر اعمال و رفتار انساننظر واقعی میاند؛ اما به غیرواقعی
 گنجد.طلبد که در این مقال نمینقش هنر در زندگی فردی و اجتماعی انسان بحث مبسوطی را می
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 شود.باشد، به تباهی و نیستی کشیده مینباشند، انسان مانند ماهی که از آب خارج شده

انسان « الزمۀ زندگی اجتماعی»همین دلیل ایشان وجود امور اعتباری را به ]50، ص6[
 ]345، ص8[داند. می

ت که امروزه اگر هنر و آثار هنری از جامعه توان چنین گفلذا درخصوص هنر نیز می
شوند، انسان مانند ماهی از آب خارج شده خواهدبود. لذا وجود هنر و هنرمند و برداشته

که امروزه زندگی فردی و طوریآثار هنری نیز الزمۀ زندگی اجتماعی امروزی است. به
بر فرض هنر نباشد اجتماعی انسان آنقدر به هنر و آثار هنری وابسته است؛ که اگر 

زندگی اجتماعی انسان مختل خواهدشد. در دنیای معاصر همگان به تأثیرگذاری هنر بر 
های درمانی در بیماران شئونات زندگی آدمی اذعان دارند. هنردرمانی یکی از روش

است. در تعلیم و تربیت مورد استفاده بوده و در چرخۀ اقتصاد نقش روحی قرار گرفته
ارد. در سیاست تأثیرگذار بوده؛ همچنین از آن برای تبلیغات دینی و سایر قابل توجهی د

 شود.امور استفاده می
حتی ایشان یکی از وجوه تفاوت بین انسان و برخی موجودات دیگر مانند موجودات 

داند. زیرا استمرار زندگی این موجودات و نباتی را در همین امور وهمی و غیر واقعی می
دایر بر تغذیه، نمو و تولید مثل است؛ که این افعال را به اقتضای ذات خود ادامۀ بقائشان 

دهند. لذا به امور اعتباری نیازی نداشته، و و بدون استعانت از از خارج انجام می
گردد. ولی نظام طبیعی انسان محفوف به یابد تا منتهی به بطالن میحیاتشان ادامه می

رجی نداشته و وهمی و باطل هستند که آدمی فقط معانی و مفاهیمی است که وجود خا
همین دلیل آدمی در دایرۀ زندگی خود فقط این امور کند. بهها احساس میاز طریق آن

، 6[دهد. خواهد و زندگی خود را بر اساس این امور وهمی غیر واقعی قرار میرا می
موجودات نباتی  که برای موجودات دیگر مانندشود همچنانلذا مالحظه می ]50گ51ص

عنوان هنر، اثر هنری و هنرمند نیز وجود ندارد. زیرا امور اعتباری وجود ندارد؛ چیزی به
اما آدمی برای به کمال رسیدن خود  برای استکمال خود نیازی به این امور ندارند.

 نیازمند این امور است.
اعتباری این بحث از وجه دیگری نیز قابل بررسی و تأمل است. ارتباط مفهوم 

هنرمند مانند مفاهیم اعتباری مالکیت و ریاست و... با عمل و امور جزئی و کلی زندگی 
فردی و اجتماعی آدمی وجه دیگر این بحث است. نسبت دادن مفهوم اعتباری هنرمند 

که منوط به انجام اعمالی از سوی مانند مفاهیم اعتباری دیگر به زید و عمرو همچنان
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شود. دیگران نیز نسبت به زید و عمرو هنرمند، انجام اعمالی هم می ایشان است، منجر به
ها نسبت های هنری نزنند به آنرفتاری غیر از دیگران دارند. تا زید و عمرو دست به آفرینش

که هنرمند هستند این نسبت بر شئون کلی و شود. همچنین تا هنگامیهنرمند داده نمی
ی صاحب از نظر اجتماعدر طول تاریخ هنرمندان د. جزیی زندگیشان تأثیرگذار خواهدبو

اند. حتی قوانینی مخصوص هنرمندان ای باالتر از برخی اقشار دیگر داشتهجایگاه و مرتبه
که در برخی کشورها  شود. مانند اینها اجرا نمیوجود دارد. برخی قوانین در مورد آن

 هایی در نظر گرفتهای هنرمندان وامکه بر هنرمندان از پرداخت مالیات معاف هستند. یا این
که مفهوم هنرمند مانند مفهوم ریاست یا  اند. پس با اینبهرهشود که دیگران از آن بیمی

شک شده؛ اما بیمالکیت یک مفهوم غیر واقعی و ذهنی است که به زید و عمرو نسبت داده
 ار است.ها تأثیرگذ بر شئون فردی و اجتماعی خودشان و دیگران نسبت به آن

به همین دلیل عالمه زندگی انسان را محفوف و پیچیده شده به این معانی وهمی و 
داند که حقیقتی در خارج ندارند. لذا در حیات و زندگی که در نشئۀ طبیعت باطلی می

خواهد. در عین حال آنچه در خارج واقع دارد، چیزی جز این امور را دنبال نکرده و نمی
قیقیه و خارجیه است؛ ولی آدمی زندگی خود را فقط بر اساس آن شود همان امور حمی

[ دهد.امور وهمی و سرابیِ اعتباری قرار می
 ]51، ص16

 

 های هنر و هنرمند از حیث اعتباری بودنویژگی

رو پاسخی است به این پرسش که در صورت اعتباری دانستن حکم به هنری بخش پیش
و همچنین اعتباری دانستن مفاهیم هنر و بودن چیزی، و هنرمند بودن صاحب آن، 

های احکام و معانی اعتباری با این احکام و معانی قابل هنرمند، کدامیک از ویژگی
 باشند؟انطباق می
طباطبایی در آثار مختلف خود با رویکردهای متفاوتی به بحث اعتباریات  عالمه

ویکرد عرفانی مبتنی بر پرداخته که عبارتند از: رویکرد فلسفی و معرفت شناسانه، ر
مباحث وجودشناسانه و سرآخر رویکرد دینی و مذهبی مبتنی بر آیات و روایات. لذا برای 
                                                                                                                                        

عنوان یک سنگ پیشابگاه در فروشگاه بود، که بهثر مارسل دوشان تا هنگامیا (Fountain) «چشمه» .1
طلبید. در حالیکه تا قبل از اثبات هنری رفتاری متفاوت از آنچه در حال حاضر با این اثر دارند، می

شود و مردم برای دیدن آن باید بود، امروزه در موزه نگهداری میبودنش در انباری نمایشگاه افتاده
ای به آن نسبت اثر ایی بپردازند. کدام عامل این سنگ را چنین ارزشمند کرده که باعث شده عدهبه

 هنری داده و از مردم برای تماشای آن وجه دریافت کنند؟!



   217  پژوهشی پیرامون هنر از حیث اعتباری بودن بر اساس نظریۀ اعتباریات عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی

است. های مختلفی ذکر شدهمفاهیم و معانی اعتباری و همچنین احکام اعتباری ویژگی
 است.ها اشاره شدهدر این بخش تا حد امکان با همین ترتیب به آن

معانی و مفاهیم اعتباری یا وهمی این است که مطابَقی در خارج های یکی از ویژگی 
ولی مفاهیم  ]156، ص2، ج5[ها در ظرف توهم و خیال وجود دارد. ندارند. مطابَق آن

 ]46، ص6[موجود هستند.  حقیقی و واقعی سوای تعقل و انتزاع و انطباق با این معانی
ابَقی در خارج از ذهن ندارند. اما لذا معانی اعتباری اموری ماهوی نیستند. یعنی مط

 ها درمفاهیمی مانند ماه و ستاره و انسان و ... مفاهیمی ماهوی هستند که مطابَق آن
 خارج از ذهن و سوای تعقل و انتزاع موجوداند.

توان گفت که هرچند مصادیقی در خارج از ذهن وجود بر این اساس درخصوص هنر می
هایی وجود دارند که مصداق هنرمند هستند؛ شود؛ و انسانها حمل میدارند که هنر بر آن

که مفاهیمی مانند مالکیت، ریاست، زوجیت و... مفاهیمی ماهوی نیستند؛ مفهوم اما همچنان
هنر و هنرمند نیز مفاهیم ماهوی نیستند. زیرا آنچه در خارج از ذهن است هنر و هنرمند 

شده توسط وی است. صرفاً بر اساس قرارداد، نیست. بلکه آنچه در خارج است زید و اثر خلق 
 توان نسبت داد.هنرمند بودن را به زید و هنر بودن را به اثر وی می

که وقتی موضوع معناکه محمول در احکام اعتباری، ذاتی موضوع نیست. بدین دیگر این
وضع شود؛ لزوماً نسبت محمول به آن ضروری نیست. زیرا ثبوت محمول برای موضوع در 

مثالً ناطق بودن ذاتی  ]11، ص1، ج7[االمر نیست. بلکه اعتبار وهم و ذهن است. نفس
انسان، و سه ضلع داشتن ذاتی مثلث بوده و ربطی به اعتبار ذهن ندارند. هرگاه مثلث باشد، 
لزوماً سه ضلع بودن نیز برای او وجود دارد. همچنین هر انسانی ناطق است. اما رئیس بودن 

دن برای انسان یا زید ذاتی نیست. هنرمندبودن نیز ذاتی زید و اثر هنری بودن و مالک قلم بو
بودن و نیز ذاتی اثر نیست. آنچه در خارج و نفس االمر وجود دارد، زید و شیء است. هنرمند

 دهد.ها نسبت میهنربودن را ذهن بر اساس قراردادهایی به آن

خواهد « دوام»و « ضرورت»، «کلیت»اگر در حکمی محمول، ذاتی موضوع باشد، آن حکم 
جاکه سه ضلعی بودن ذاتی مثلث است؛ این حکم کلیت دارد.  عنوان نمونه ازآنداشت. به

ها چنین هستند. همچنین برای مثلث ضروری است که سه ضلع بدین معنا که همۀ مثلث
بین سه  باشد، دیگر مثلث نخواهد بود. یعنی رابطۀباشد. زیرا اگر سه ضلع نداشتهداشته

 ضلعی بودن و مثلث یک رابطۀ ضروری است. لذا این احکام ضروری هستند.

ضلعی بوده، ها سهمعنا که همیشه مثلثاینچنین احکامی دارای دوام نیز هستند. به
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ضلعی بودن برای مثلث ضروری و دائمی است، زیرا ذاتی مثلث بود. سه هستند و خواهند
 شود.ع موجب کلیت، ضرورت و دوام حکم میاست. ذاتی بودن محمول برای موضو

قبل بیان شد که در احکام اعتباری محمول، ذاتی موضوع نیست. پس این در بند 
که رئیس بودن زید ویا مالکیت وی ، ضرورت و دوام ندارند. یعنی همچناناحکام کلیت

کلیت نداشته و شخصیه است؛ ضروری و دائمی هم نیست. حکم به هنرمندبودن زید و 
های مربوط به هنر هنر بودن اثر نیز، ضرورت، کلیت و دوام ندارد. نگاهی گذرا به نظریه

 در چند سدۀ اخیر دلیل این ادعا است.

، قضایایی یقینی نیستند. «شیء الف اثر هنری است.»و « زید هنرمند است.»قضایای  
و  ]5، ص1، ج7[زیرا شرط یقینی بودن قضیه این است که محمول ذاتی موضوع باشد. 

شد همانطورکه رئیس بودن برای زید ذاتی نیست؛ هنرمند بودن برای وی و هنر گفته
 بودن برای شیء نیز ذاتی نیست.

توان در برهان استفاده کرد. زیرادر برهان شرط است که از احکام اعتباری نمی 
انکه باشد؛ ولی چن« یقینی»عبارتی به ]259، ص9[مقدمه، ضروری، کلی و دائمی باشد. 

ء الف اثر هنری شی»توان از احکام به بیان آمد، این احکام اینگونه نیستند. پس نمی
 در برهان استفاده نمود.« زید هنرمند است.»و « است.
های دیگر احکام یا قضایای اعتباری این است که این احکام یا قضایا را از ویژگی 
. لذا قیاسی که مقدمات آن از توان از جملۀ مشهورات، مسلمات و مقبوالت دانستمی

که برای آن اثر احکام یا قضایای اعتباری باشد؛ فقط نوعی جدل خواهدبود. لذا درصورتی
مفاهیم هنر  ]258، ص9[صالحی باشد؛ مورد قبول و اگر لغو و بی اثر باشد مردود است. 

گیرند. و هنرمند نیز مانند مالکیت وسایر اعتباریات، حد وسط قیاس برهانی قرار نمی
عنوان مشهورات، مقبوالت و یا مسلمات احکامی که محمولشان این مفاهیم باشند، به

 گیرند.مورد استفاده قرار می

سرآغاز کار توان به بحث هیدگر از اثر هنری اشاره کرد. وی در عنوان نمونه میبه
ثری هنری را ااست. آنها اثر ونسان ونگوگ اشاره کردهاز تابلویی به نام کفش هنری

. اگر کسی تابلوی ]18، ص13[است. دانسته و بر اساس آن نظریۀ هنر خود را بنا نهاده
ها را اثر هنری ندانسته و حکم به هنری بودن آن نکند، نظریۀ هنری هیدگر تماماً کفش

شود که قول عالمه باعث میبرایش مردود خواهدبود. لذا استفاده از مقدمات اعتباری به
 ]258، ص9[حد دعوی تجاوز نکند. آن سخن از 
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که احکام اعتباری و نیز حکم به هنربودن چیزی و یا هنرمندبودن شخصی در همچنان
شوند؛ با برهان نیز قابل اثبات یا رد نیستند. زیرا قضایا و احکام مقدمات برهان استفاده نمی

  ]259،9؛ 162، ص2، ج5؛ 15، ص1، ج7[توان با برهان اثبات یا رد نمود. اعتباری را نمی

ها مالک کنند. پس برای آنکه اعتباریات اساساً از واقعیت خارجی حکایت نمی جا آن از
مطابقت صدق و کذب نیز وجود ندارد. زیرا مالک صدق و کذب هر حکمی مطابقت و عدم

ت، ریاست یا هنرمند بودن و هنر آن با واقع است. بیان شد که در خارج چیزی به نام مالکی
باشد و واقعی است، قلم و زید است. در مورد هنر و ... وجود ندارد. آنچه در خارج میو

عنوان هنر یا هنرمندبودن وجود ندارد تا صدق و هنرمندبودن نیز واقعیتی عینی و خارجی به
کذب معنا پیدا کند. آنچه واقعی و خارجی است، تابلوی نقاشی یا مجسمه و زید است. اثر 

رمندبودن اموری اعتباری هستند که توسط ذهن و بر اساس قرارداد به هنری بودن و هن
 شود.میتابلوی نقاشی یا مجسمه و زید نسبت داده

ها را تحت یکی از مقوالت درآورد نیستند. لذا دارای معانی اعتباری دارای ماهیتی که آن
از حقایقی که  توان حدودی استعارینیستند. فقط می« حدّ»جنس و فصل و در نتیجه دارای 

مفاهیم هنر و هنرمند مانند سایر مفاهیم  ]259، ص9[اند تعیین کرد. ها برآمدهاز آن
اعتباری تعریف به حد ندارند. زیرا الزمۀ داشتن تعریف، ماهیت بودن و جنس و فصل داشتن 
است. در حالیکه مفاهیم هنر و هنرمند مفاهیم ماهوی نبوده؛ جنس و فصل ندارند؛ تحت 

توان فهمید که چرا تاکنون اندیشمندان گیرند. از اینجا مینیز قرار نمیک از مقوالت یهیچ
 اند به تعریفی جامع و مانع از هنر دست یابند.نتوانسته

است. پردازان غربی ارائه شدههای گوناگونی از سوی نظریهخصوص نظریهاین در
که  ]22، ص15[شوند، یم میتعاریف ارائه شده به دو گروه تعاریف سنتی و معاصر تقس

هریک دارای نواقصی هستند. این امر نشانگر اختالف نظر و آراء اندیشمندان غربی در 
 1تعریف جامع و مانع از هنر است. ئۀخصوص ارا

                                                                                                                                        
 پردازان غربی پایه و اساسی برای پیدایش تعاریفی از هنر شدههای گوناگون نظریهنظریهاز  هریک .1

گری در واسطه»برای پیدایش هنر، اصل است. اصل « بازنمایی»یا « تقلید» است. براساس نظر افالطون،
بیان »از سوی تولستوی مبنایی دیگر برای ارائه تعریفی دیگر از هنر بود. کروچه « انتقال احساسات

از نظریاتی « نظریۀ نهادی»عنوان مالک هنر بیان داشتند. را به« فرم داللتگر»و کالیوبل « شهودی
نیز « تاریخمدارانه»است. تعریف پنجاه سال اخیر برای رسیدن به چیستی هنر مطرح شده است که در

 از جمله تعاریف نسبتاً جدید در زمینۀ هنر است.
 اند. بیان فوق نشانگرهای فوق در تبیین چیستی هنر به نحوی شکست خوردهیک از نظریه هر
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1دانست.« االسمشرح»توان لذا آنچه تاکنون تحت عنوان تعریف هنر به بیان آمده را می
 

که مفاهیم هنر و هنرمند در تعریف به حدّ توان نتیجه گرفت از بیان فوق می 
گیرند. زیرا در تعریف باید از جنس و فصل استفاده کرد. از ماهیات دیگر نیز قرار نمی

 که این دو مفهوم ذاتی نیستند؛ پس جنس و فصل هم نیستند.جا آن

بودن زید یا مالک بودن وی اعتباریاتی مثل رئیسالمیزان عالمه طباطبایی در تفسیر 
زید رئیس »و چه بگوییم « زید شیر است.»است. یعنی چه بگوییم تخیل شعری دانسته را

؛ همۀ این احکام تخیل شعری بوده، و توصیفی «زید مالک این شیء است.»یا « است.
پس همانطور که نسبت دادن ریاست و  ]64، ص8، ج10[ایم. است که از زید کرده

ۀ خیال و وهم است؛ نسبت هنرمندبودن، به مالکیت و شیر بودن به زید و عمرو کار قو
صاحب اثر نیز کار قوۀ خیال خواهدبود. بر این اساس هنرمندبودن زید و هنربودن اثر 

 وی نیز نوعی تخیل شعری خواهدبود.
                                                                                                                                        

 است که تعریف هنر است. چنین شکستی ناشی از آن اختالف نظر و آراء اندیشمندان غربی در خصوص ارائۀ
نحوی جامع و مانع نیستند. زیرا برخی آثار هنری مانند موسیقی یا نقاشی، انتزاعی بوده و هریک از تعاریف فوق به

خی تقلید یا بازنمایی از چیزی نیستند. لذا بنابر نظریۀ تقلید، این آثار درشمار آثار هنری قرار نخواهندگرفت. در بر
هستند. همچنین « فرم داللتگر»وجود ندارد. برخی آثار هنری نیز فاقد « بیان»آثار هنری هیچ وجهی از 

شوند که غیر آثار هنری نیز اند منحصر به آثار هنری نبوده و باعث میهایی که در این تعاریف بیان شده ویژگی
در « تقلید»شوند، عنصر ها گرفته میخانوادههایی که در تعطیالت توسط  داخل در تعریف هنر شوند. مانند عکس

شوند. همچنین بسیاری از های خانوادگی هیچگاه آثار هنری محسوب نمیها وجود دارد. اما این عکسآن
دهند؛ و یا چیزهایی که منتقل کنند عواطف و احساسات هستند؛ و یا به احساسات خالق خود بیان شهودی می

هایی که آثار هنری نیستند؛ اما غالباً در زمره آثار هنری قرار ندارند. مانند آگهی دارای فرم داللتگر هستند؛ در
تواند بیان شهودی غم باشد، اما اثر هنری انتقال و برانگیختن احساسات مخاطب مؤثراند. زاری و شیون نیز می

هنری نیست. بر نظریۀ نهادی های داللتگر است؛ اما اثر نیست. عالمت راهنمایی و رانندگی در جاده از جملۀ فرم
تواند قابل مناقشه باشد، طبق ها میاست. عالوه بر اینکه خود نهادهای هنری و نقش آننیز انتقاداتی وارد شده

توان حکم به هنری بودن آثار هنرمندان گمنام و همچنین کسانی که بیرون از حوزۀ عالم هنر این نظریه نمی
شود که در نظریۀ تاریخمدارانه نیز فقط هنگامی حکم به هنر بودن چیزی میکنند، نمود. بر اساس فعالیت می

تواند باشد. این نوع تعریف در چیستی هنر نیز نمیارتباطی مناسب و صحیح با اسالف هنری خود قرار گرفته
ن تعریفی، ای تاریخی ندارند توجیه نماید. لذا با پذیرش چنیآثاری را که برای اولین بار پدیدآمده و پیشینه

ارائه  فیبا تعار شتریب ییآشنا یبرا .]128گ129، ص12[توان حکم به هنر بودن بسیاری از آثار موجود کرد.  نمی
 .نوئل کارول مراجعه شود ۀ، نوشتهنر ۀبر فلسف یدر آمدها به کتاب جامع و مانع نبودن آن لیشده از هنر و دال

، نوشته نادیا مفتونی رابی و مفهوم سازی هنر دینیفاالسم و کارآمدی آن به کتاب درباره شرح ا .1
 مراجعه شود.
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« کماالت»امور اعتباری مانند مالک بودن، رئیس بودن، مهندس بودن، شاعر بودن و ... از 
انتساب هریک از این امور اعتباری به زید و عمرو کمالی  شوند. یعنیاین عالم محسوب می

اند. هنرمند بودن نیز از کماالت این عالم است. به همین دلیل بهرهاست، که دیگران از آن بی
شمار آید و خودشان نیز اند تا آثارشان در عداد آثار هنری بههای بسیاری در تالشانسان

 نامید.« کماالت اعتباری»توان را میشوند. لذا این امور هنرمند نامیده

شود و خود وی نیز هنرمند، این انتساب، عموماً اگر آفریدۀ هر کسی هنر نامیده
که بخش است. همچنانها مانند سایر کماالت اعتباری لذتمندی از آننفسه و بهره فی

ندبودن بخش است، هنرممالک بودن اعم از مالک زمین، شیء، خانه و... برای آدمی لذت
آفریدۀ کسی هنر بخش بوده و اگر دستعنوان یک کمال اعتباری برای آدمی لذتنیز به
بخش خواهدبود. کماالت اعتباری برای آدمی در این عالم شود، برای وی لذتنامیده

هستند. زیرا به نظر عالمه، آدمی امور مربوط به طبیعت خود را جز از مجرای « مالئم»
سازد که چرا همانطورکه بیانات مذکور روشن می ]51، ص6[رد. آودست نمیها بهآن

مالک شدن، رئیس شدن، مهندس شدن و شاعر شدن و ... برای انسان در زندگی 
های خواهد، هنرمندشدن نیز از خواستهها را میاجتماعی مالئم است و انسان آن

بودن امور اعتباری بخش کمال دانستن امور اعتباری ومالئم بودن و لذت 1هاست. انسان
 دهند.عواملی هستند که آدمی را به سوی اعتباریات سوق می

ها باواسطه یا که در این عالم، کماالت اعتباری و لذات مربوط به آن جا آن از
الوجود بوده و محفوف ذاته ناپایدار و غیردائمیواسطه با ماده در ارتباط هستند؛ لذا فی بی

شود که ها باعث میهای آنناپایداری و سایر نواقص و کاستیبه هزاران آفت هستند. این 
 نیستند.« مطلق»لذا کماالت اعتباری،  ]214، ص6[ها نیز ناپایدار باشد. لذت بردن از آن

مالکیت که برای زید، مطلق و همیشگی نیست. ممکن است زید که مالک مِلکی مانند 
واسطۀ مالکیت ممکن است به است به هر دلیلی سلب مالکیت از وی شود. این سلب

رفتن یا حتی بخشیدن عین مملوکه باشد. همین همیشگی نبودن فروختن یا به سرقت
 شود که لذت زید از مالک بودن منغص شود.مالکیت باعث می

                                                                                                                                        
که در طی صد سال اخیر طوریتر است. بهامروزه سطح درآمد هنرمندان نسبت به سایر مشاغل پایین .1

شود گرایش مردم خصوصاً جوانان به مواجه هستیم. اما مشاهده می« هنرمند فقیر»نام ای بهبا پدیده
است که مردم هنرمند شدن را کمالی از آناین امر حاکی ]14، ص14[است.  هنرمندشدن زیاد

 بخش است.مندی از آن مالئم و لذتاند و همچنین بهرهبهرهدانند که سایرین از آن بی می
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هایی همچون همیشگی نبودن و مطلق نبودن را پس کماالت اعتباری نواقص و کاستی
عنوان یک کمال سازند. هنرمندبودن بها منغص میها رمندی از آندارند که لذت بهره

اعتباری نیز چنین است. این نواقص هم از جهت خود هنرمند، هم از جهت مخاطب اثر 
باشد. به این معنا که هنرمند بودن هنری و هم از جهت منتقدان و مفسران اثر هنری می

د در شعر مطلق نبوده برای زید همیشگی و دائمی و مطلق نیست. همانطورکه شیر بودن زی
و ممکن است شاعر یک روز از روی احساسات زید را شیر بخواند و روز دیگر موش، 
هنرمندبودن زید نیز از روی قرارداد و حتی گاهی از روی احساسات است. لذا هر زمانی 
ممکن است این قرارداد یا احساسات تغییر کرده و زید هنرمند نباشد. به همین دلیل 

 سازند.را منغص میزید و هنربودن اثر وی هزاران آفت دارد که لذت آن هنرمندبودن

ایشان  ]237، ص2، ج5[از نظر عالمه طباطبایی برای هر اعتباری، حقیقتی هست. 
بیان اصول فلسفه و روش رئالیسم ارتباط امر اعتباری را با حقیقت در مقالۀ ششم کتاب 

یعنی اموری واقعی و  روی حقیقتی استواراند؛هر یک از امور اعتباری  که ایناست. داشته
و قائم  ]159، ص2، ج5[وجود آمده؛ ها بهماهوی وجود داشته که این امور اعتباری از آن

این امر در بحث هنر و هنرمند از حیث اعتباری بودن نیز  ]205، ص6[ها هستند. به آن
تلفی قابل التفات است قابل مالحظه است. ارتباط هنر و هنرمند با حقیقت از وجوه مخ

 که تا جای امکان به برخی وجوه آن اشاره خواهدشد.

طور اعتباری اثر هنری هنرمند برای آفرینش اثری که قرار است به که ایناول 
ها اموری ماهوی و حقیقی هستند. مثالً که آنشود، نیازمند ابزار و لوازمی استنامیده

ساز با ابزار و سنگ که همه اموری واقعی مهنقاش با موادی همچون بوم و رنگ، و مجس
شد شاعر نیز استعارات و که گفتهزند. چنانو ماهوی هستند، دست به ساخت اثر می

هنرمندان بدون امور  که اینسازد. خالصه را بر اساس امور واقعی می تشبیهات و...
 ]25، ص8[وده، قول عالمه سوفسطی نبزنند. زیرا ما بهماهوی دست به آفرینش اثر نمی

وجود آوردن اثر هنری توسط هنرمند و وجود چنین امور ماهوی و حقیقی را برای به
دهند. هر اثر هنری حتی اگر دانیم. این امور ماده و صورت هنر را تشکیل میالزم می

ای و صورتی دارد. ماده و صورت را در اثر هنری، هنر کالمی و یا صوتی باشد؛ لزوماً ماده
 حقایق و واقعیاتی دانست که سازندۀ اثر هستند. توانمی

در مقولۀ هنر و هنرمند وجه دیگری از حقیقت و واقعیت وجود دارد. این وجه همان 
نظام علی و معلولی است. هنرمندان آگاهانه یا ناآگاهانه براساس نظام علی و معلولی 
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رای امری خاص و ایجاد ای بالمثل هر صورتی یا هر مادهزنند. فیبه ایجاد اثر میدست
آید. در نقاشی برای ایجاد حس لطافت، از خطوط ضخیم کار میای خاص بهنتیجه

-توان استفاده کرد. در طول تاریخ هنرمندان و اندیشمندان به این امر توجه داشته نمی

کند برای تحریک گوشزد می جمهوریاست. وی در اند. افالطون نیزاشاراتی به آن داشته
، 2، ج2 [توان از اشعار تغزلی بهره گرفت.جوانان برای دفاع از وطن، نمی احساسات

عنوان حقایقی در این هنرمند با ابتناء بر روابط علی و معلولی به که اینخالصه  ]968ص
 عالم، به نتیجۀ مطلوب خود خواهد رسید.

ارتباط در خصوص  اصول فلسفه و روش رئالیسمکه عالمه در مقالۀ ششم کتاب  دیگر این
، 5[« بود. علوم اعتباریه بی آثار خارجی نخواهند»دارد که بین اعتباریات و حقایق بیان می

اند، اما دارای آثاری  یعنی امور اعتباری در عین حال که خودشان غیرواقعی ]237، ص2ج
 ]161، ص2، ج5[اثر خواهندبود. باشند. زیرا اگر دارای آثار واقعی نباشند لغو و بیواقعی می

ارتباط اعتباریات با حقایق مترتبه بآنها یا کیفیت »ایشان در این مقاله بخشی را تحت عنوان 
اختصاص داده و در آن  ]232، ص2، ج5[« ارتباط علوم مجعوله انسان با خواص واقعی وی

کیفیت ارتباط علوم اعتباری با آثار واقعی و حقیقی یعنی با اعمال خارجی وجود انسان را 
این وجه از ارتباط اعتباریات با حقیقت و واقعیت در خصوص بحث هنر و  است.دهتبیین نمو

هنرمند نیز قابل توجیه است. بدین معنا که آدمی در مواجهه و ادراک اثر هنری دست به 
 با هنر ارتباطزند. درمورد هنرمند نیز چنین است. )این مطلب در بخش انجام اعمالی می

 شد.( ی توضیح دادهاجتماع و یفرد یزندگ و عمل
شود که با اموری ماهوی اثری نین هنرمندبودن، به کسی نسبت داده میچهم

باشد. الزمۀ هنرمندبودن انجام اعمال و رفتارهایی از سوی هنرمند و ماهوی را خلق کرده
  1دیگران است که همه، اموری واقعی و حقیقی هستند.

رجی است. مانند تشبیه در شعر که محتوای اثر نیز مبتنی بر حقایق و واقعیات خا
 مسبوق به حقایق بیرونی است.

توان در نظر گرفت؛ بر آخرین وجهی که برای رابطۀ هنر و هنرمند با حقیقت می
                                                                                                                                        

مثالً درمورد ورود پیکره انتزاعی پرنده در فضای برانکوش این پرسش مطرح بود این که آیا اثر هنری . 1
های صنعتی بود، برای ورود ای از لولهای از قطعات فلز صنعتی؟ اگر این اثر مجموعهعهاست یا مجمو

شد، ولی اگر اثر هنری بود، از عوارض دولت آمریکا معاف به کشور آمریکا مشمول عوارض گمرکی می
که شیء اثر شود که حتی واکنش دیگران نسبت به اثر وابسته به این استگشت. لذا دیده میمی
 ]325، ص11[ری شناخته شود یا نه؟ هن
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  نسبت به اعتباریات داشته الوالیهرسالهطباطبایی در اساس رویکردی است که عالمه
تواند ات گشوده که در اینجا میاست. ایشان در این اثر پنجره جدیدی را درباب اعتباری

که در خارج  یعبارت است از وجود صرف و خالص «قتیحق» اثر نیدر ا راهگشا باشد.
 ۀمحال است. لذا واحد به وحدت حق شیبرا یفرض دوم از او همه باطل است. اساساً ریغ

 قتیباشد. لذا حقیآن م نیو ع یو واقع یقیهر کمال حق یوجود دارا نی.ا است هیقیحق
 و هاکمال و مبرا از تمام نقص صفات ۀهم یالوجود است داراجهت که واجبآن وجود از

براساس این رساله، تمام کماالت این عالم از جملۀ  ]26، ص6[باشد. ¬یم عدمی امور
خبری از امور  جا آنها در نشئه و عالم اسماء است. اعتباریاتی هستند، که حقیقت آن

محض است. حال اگر در عالم ناسوت یا طبیعت هر کمالی  اعتباری نیست و لذا حقیقت
شود، این توهم ذهن و خیال بوده شود و حقیقی پنداشته به کسی یا چیزی نسبت داده

، 6[است.  شده کمال حقیقی داده« ظهور» شود، که بهمی« نسبت اعتباری»و یک 
ی مانند ریاست، نشده که چگونه کماالتدراین رساله به تفصیل توضیح داده ]232ص

های معمول عالمه برای اعتباریات هستند؛ به کمال حقیقی تکلم، زوجیت و ... که مثال
که حق آن ادا شود شوند. فقط متذکرشده که شرح تفصیلی این مطلب چنانمنسوب می

 ]213، ص6[بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است. 
وَ لِلَّهِ »و 1«هِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِوَ لِلَّ»مبتنی بر آیاتی مانند: التوحید  در رساله

چنین بیان کرده که مالکیت  3،«وَ لَهُ ما سَکَنَ فِي اللَّیْلِ وَ النَّهارِ»و  2«مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ
 خداوند مالکیت اعتباری و موهومی که عقال برای شهرنشینی و زندگی اجتماعی اعتبار کرده

است. زیرا در نسبت « نسبت حقیقی»نیست. بلکه نسبت مالکیت به خداوند یک باشند، 
که ایشان  با توجه به این ]28، ص6[الیه وجوداً و ذاتاً قائم است. حقیقی منسوب به منسوبٌ

ای گونهرسد شاید بتوان بهنظر میتوان این مطالب را شرح و تفصیل داد؛ بهقائل هستند، نمی
توان اینگونه به بیان آورد که اگر دراین عالم و نشئۀ طبیعت ذا میبه آن نزدیک شد. ل

« نسبتی اعتباری»شود هرگونه کمالی از جمله هنر و هنرمند به چیزی یا کسی نسبت داده
مبتنی بر حقیقت کمال در نشئۀ اسماء است. لذا این کماالت ظهور آن کمال حقیقی 

 .]233، ص6[ت. هر کمالی اس« حقیقت»حق سبحانه  هستند. زیرا
                                                                                                                                        

 سوره نجم 31آیه  .1
 سوره نور42آیه  .2
 عامسوره ان 13آیه  .3
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 مثابۀ وسیلههنر به

ای بین ذات خالی از معانی وهمیه و سرابیه در عالم طبیعت واسطهکه این  جا آناز 
و واسطۀ بین دو حقیقت نقص و کمال  ]51، ص6[کمال و کماالت الحقۀ انسان بوده؛ 

خیر بالذات ندارند. لذا خیر بودن اعتباریات نوعی خیر اضافی  ]347، ص8[هستند؛ 
خود خیر نیست. خودیاست. مانند خیر بودن خوردن غذا نسبت به هضم آن. خوردن به

، 8[که اگر خوردن نباشد هضم نخواهد بود، لذا در نسبت با هضم خیر است.  جا آناز 
رسد. این کمال آدمی به توسط اعتباریات از نقص به کمال می که اینغرض  ]346ص

لذا اگر اعتباریات  ]347، ص8[قیقی است. عبارت از خیربالذات و کمال مطلق و ح
نبودند آدمی قادر نبود به کمال واقعی و حقیقی خود دست یابد. اساساً وجود اعتباریات 

ای بتواند در رساندن آدمی به این مقام عنوان وسیلهاست که بهدراین عالم برای این
 رساله الوالیهکه در است « والیت»کمک کند. کمال نهایی و واقعی آدمی رسیدن به مقام 

 ]204، ص6[است. تبیین شده
توان گفت که هنرمندبودن و اثر هنری بودن، نیز مانند سایر اعتباریات بنابراین می

خاطر واسطه بودنشان برای رساندن آدمی به ها بهخیر بالذات نداشته؛ و خیر بودن آن
عنوان وسیله هنر به کمال نهایی و واقعی است. از اینجا باب بحث جدیدی تحت عنوان

زندگی انسانی هستند. زندگی  ۀشک وجود آثار هنری و هنر الزمبیشود. گشوده می
واسطۀ ظرف آن از لذات خیالی بخش نیست. لذت از هنر که بهانسان بدون هنر، لذت

طور کلی اگر خیال و لذات خیالی و است؛ یکی از لذات اساسی در زندگی انسان است. به
شند، کمیت زندگی انسان لنگ است. لذات هنری از ملزومات زندگی انسان اعتباری نبا

که چقدر در اجتماعی هستند. اما خیر بالذات ندارند. خیر بودنشان بر این اساس است
 اش مؤثر باشند.رساندن آدمی به کمال نهایی

 این معنی که اثر هنری و هنرمند بودن باید وسیله و ابزاری برای رساندن خود به
رهزن راه رسیدن به کمال  که اینهنرمند و مخاطب اثر به کمال حقیقی باشد؛ نه 

به آنها برخورد حقیقی شود. هنگامی کماالت اعتباری رهزن خواهندبود که آدمی نسبت
در مالکیت، آدمی بپندارد که خود، مالک حقیقی  که اینباشد. مانند امور حقیقی داشته

باشد باشد. لذا آدمی هرآینه باید توجه داشتهآن داشتهاست؛ و لذا برخوردی حقیقی با 
 باشد.که نسبت به امور اعتباری برخورد حقیقی نداشته

که در این پرداخته  اتیبه اعتبار ینید یکردیبا رو رساله االنساندر  ییطباطبا عالمه
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أَنَّمَا »د: سوره حدی 20 هیرساله بر اساس آاین در تواند مورد استفاده قرار گیرد.زمینه می
دارد که اساساً زندگی  یبیان م .«..وَ تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ  هٌالدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِینَ هالْحَیا

پندارد  یرا کمال ماست. آدمی دائماً آنچهدنیا از اموری وهمی و خیالي تشکیل شده
همان لهو و لعب و زینت و تفاخر و  پنداردکند. در حالیکه آنچه را که کمال می یدنبال م

ها را به تکاثر است؛ که همه اموری وهمی و غیرحقیقی هستند. لذا هنگامیکه همۀ آن
ها و و پوچی تمام و کمال کسب کرد؛ در هنگام موت و وداع با زندگی دنیایی بطالن آن

 الیجز خبه یتیکه غا یفعل یعنی «لعب» ]55، ص6[شود. ها برایش ظاهر و آشکار میآن
آن غافل  ریدارد تا از غیاست که ما را به خود مشغول م یزیعبارت از آن چ «لهو»ندارد. 

لعب و لهو و  که اینخاطر ایشان دراین رساله امور زندگی این دنیا را به ]54، ص6 [.میشو
  ]56، ص6[داند. زینت و ... هستند اموری موهوم سرابی و خیالی و باطل می

دارد که همۀ زندگی دنیوی باطل و سورۀ انعام بیان می 94و  93بر اساس آیات 
گردد؛ آدمی پندارد. وی متذکر میها را حقیقی میموهوم و سراب است. ولی آدمی آن

ها شود که همۀ امور اعتباری و وهمی که در طول زندگی به آنبا مرگ متوجه می
و آرامشش بوده همه پوچ و زائل ها مغرور بوده و مایۀ تسکین کرده و به آنمباهات می

بیند که گرایند و به عیان می شدنی بودند. زیرا با مرگ همگى به پوچى و نابودى مى
 ]56،ص6[بود. ها مغرور و مفتون گشتهجهت به آن بی

شرحی ای تحت عنوان عبدهللا جوادی آملی نیز در مقاله که ایندر تأیید این مطلب 
است. وی کماالت، القاب و عناوین این داشتی اشاره داشتهبه چنین بربر رساله الوالیه 

را صرفاً مایۀ غرور عالم ماده را بر اساس آیات، اعتباری دانسته و توجه و دل بستن به آن
 است:و لهو و لعب دانسته

داند، دنیا ازآن جهت که قرآن کریم جهان ماده و عالم دنیا را عالم اعتبار می»
بته آسمان و زمین و دیگر موجودات مادی تکوینی هستند و دنیاست اعتبار است. ال

حقیقت؛ ولی عناوین اعتباری جز اعتبار و جز غرور و جز لهو و لعب چیز دیگر 
  ]93، ص3[« نخواهدبود.

بودن را  بودن و هنرمندی هنراثراز جمله  اعتباری این عالم کماالتتوان از این حیث می لذا
 دانست. و زینت و تفاخر و تکاثر لهو و لعبعناوین، نوعی  مانند دیگر کماالت و القاب و

عنوان اموری اعتباری شایستگی اثر هنری بودن چیزی و هنرمندبودن شخص نیز به
اش باشند. اما آدمی ای برای رساندن آدمی به کمال نهایی و حقیقیرا دارند که وسیلهآن
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سایر امور اعتباری لهو و لعب و  باید بداند و آگاه باشد که این کماالت و لذات مانند
به همین دلیل در ابتدا به بیان آمد که اعتباریات و از زینت و تفاخر و تکاثر هستند. 

جمله اثرهنری بودن و هنرمندبودن خیر بالذات نداشته و فقط وسایطی برای رسیدن به 
 1کمال حقیقی هستند.
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بر اساس این نظریه به تبیین مسائلی  توانشد که چگونه میدر مقالۀ حاضر نشان داده
همچون تعریف هنر، رابطۀ هنر با حقیقت، هنر به عنوان وسیلۀ رساندن آدمی به کمال 
حقیقی، رابطۀ هنر با زندگی فردی و اجتماعی و بیان مبانی معرفت شناسانۀ هنر که از 

 مسائل مطرح در فلسفۀ هنر امروز هستند؛ پرداخت.
ای جدید را توان پنجرهظریۀ اعتباریات عالمه طباطبایی میبر اساس ن که ایننتیجه 

هایی است که در بحث از چیستی هنر و هنرمند گشود. این نظریه دارای توانمندی
هنر تدوین نمود. البته و صد البته که مند را در فلسفۀای نظامتوان بر اساس آن نظریه می

ای از سوی اهل نظر دارد؛ تا بتواند فانههای دقیق و موشکااین رأی نیاز به بحث و بررسی
 ای پخته و شایستۀ نظام فلسفه و عرفان اسالمی تبدیل گردد.به نظریه
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