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 خدا محوری مهم ترین ویژگی هنر شیعی

میراث تاریخی شیعه و تدوین پروژه هنر در دیدگاه فقهای معاصر در مـؤسـسه شیعه شناسی و  راه انـدازی موزه

توسط جمعی از مؤلفان در اردبیل، زمینه ای شد تا مصاحبه این شماره اخبار » هنرهای شـیعی«رونمایی از کتاب 

یم. دکتر ر شایسته فر انجام دهدر گـفـت وگـو بـا سـرکار خانم دکت» تأثیر تشیع بر هــنـر«شیعیان را با موضوع 

شـایسـته فر که فارا التیصـیل رشـته هنر اسلامی از دانشباه بیرمنبام انبلستان است، اکنون هیو هیأم هلمی 

دانشـباه تربیت مدر  و مدیر مؤسـسـه معالعام هنر اسـلامی است و تاکنون  ثار شایسته ای را در این هرصه 

 بارین کتیبه و نـبـارگری در شـیـعـی هــنـر هناصر —هنر شیعی «منتشر کرده است که از جمله  ن به کتاب 

 هنر در شیعیان نقش و شیعی هنر ما، مصـاحبه موضـوع که  نجایی از.کرد اشـاره توان می »صـفویان و تیموریان

 .دهید توضیح شیعی هنر درباره کمی است،

)ع( که شیعیان نسبت به ائمه اطهار پـیـرامون هنر شیعی  نچه که به ذهنمان می رسد کیفیت تجلی توجهی است

ـــقی که هنرمندان با جلوه های مختله به اهره های مقد   از این بـاب پیـدا کرده انـد. این تجلی در نوع هش

شیعی داشته اند، در مجموهه  ثار هنری از قدیم وجــود داشــتــه اســت. حــوادث هــاشــورایـــی، از جمله 

عی در طول تاریخ جلوه هایی از پیام و مفاهیم  ن را در قالبی موضــوهام بســیار مهمی اســت که هنرمندان شــی

ـــورایی به  نمـادین، همچون  کلام، نقش و حجم با درایت تمام در  ثار هنری خویش متجلی نموده اند. هنر هاش

ـــورم هنری مستقل و با هویت، یزی از زیباترین نمودهای هنر شیعی است که در فرهنو مصور تشیع در  صــ

 .با مفاهیم همیق، بیشترین جلوه گری ها را داشته است قالبی نمادین

  یا می توان گفت اساساً هنر مشخص و متمایزی به هنوان هنری شیعی وجود دارد؟

هرفان اسـلامی باشـد، هنر شـیعی یا هنر اسـلامی اسـت. هنر شیعی که انعزا  دهنده « هر هنری که بازگوکننده

شیعی است، از هنر اسلامی جدا نبوده و نیست؛ اه بسا که در ایران هناصـر، نمادها و نشانه های فرهنو جامعه 

از همان ابتدا، هنرمندان و صنعتبران بسیاری که شیعی مذهب بودند و نمی توانستند به صورم  شزار و روشن 

یق طر ابراز هقیده و نظر کنند، ابزارهای هنری و میفل های ادبی، امزانی خوب برای ابراز هقاید  نان بوده که از

 .مفاهیم هنری در هرصه های مختله و نمادها و نشانه های شیعی،  ن را به منصه ظهور رساندند
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فارا از اینزه ایزی به اسـم هنر شیعی وجود داشته باشد یا نه، نقش شیعیان در هنر را نمی توان انزار کرد. این 

 نقش را ابونه ارزیابی می کنید؟

ــشان را در ساخته های خود بیان می کنند. هنرمندانی که هقاید و باورهای شیع ــاداتـ ــقـ ــتـ ی داشته و دارند، اهـ

ـــد، در  بنـابراین از  نجـا کـه هنر همان کیفیت ارتبا  و ایجاد تفاهم اجتماهی، باتوجه به میتوا و جهت می باش

جاد می یاین احترام و توجه به اهتقادام شیعه، سیستم بــســیـار موفقی از حمایت گری فرهنبی هنری ا« نتیجه

 .شود

پیش تر نیز اشاره شد که هنرمندان و حامیان شیعی مــذهــب، زمــیــنــه هـای مـخـتله هنری و فرهنبی را 

ــیعیان نقش  ــیعی و ش ــب برای ابراز هقاید، باورها و نظریام خود یافتند. از این رو، هنرمندان ش جایباهی مناس

داشته اند. بسیاری از این موارد شامل استفاده از  بسـزایی در گسـترف فرهنو اسـلام، به ویاه اهتقادام شـیعیان

 یام و احادیثی اســت که باورهای شــیعیان را منعز  می کند، همچنین اســتفاده از نام ائمه)ع( در کتیبه بناها و 

 .ساخت بناهای مذهبی ) رامباه ها(، نقش هنرمندان، به ویاه حامیان و حاکمان شیعی را روشن تر می سازد

بندی هنر را به دو بخش میتوا و قالب )یا حزمت و صناهت( تقسیم می کنند. شیعیان بیشتر در در یک تقسـیم 

 کدام بخش ایفای نقش کرده اند؟  یا ابداع و نو وری و خلاقیتی هم به خرج داده اند؟

 مســلماً خلق در قلمرو هنر با خلق در قلمرو الهی فرم می کند. خداوند نیســت را هســت می کند، ولی هنرمند

اون خود مخلوم اســت، دســت به خلق مخلوقام الهی می زند. پ  اگر خلاقیت در هنر نباشــد، هنر نیســت. 

قلمرو هنر، قلمرو خلاقیت است و این قلمرو و خلاقیت، مــیــدوده کـواـک و خـاصـی نـدارد. در نـقـاشی 

ا، احادیث و میــامین شــیعی ها، نبارگری ها، کاشــی کاری ها، کتیبه ها و بســیاری  ثار هنری دیبر، داســتان ه

همچون  غدیرخم، جنو خندم و.. که در واقع بیان کننده حقانیت شیعه هستند و نمایانبر جایباه ائمه اطهار)ع( 

در دین اسلام است، کاربرد داشته است و این همان ابداع و خـــلاقـــیـــتـــی اســـت که شیعیان در هنرهای خود 

میامین شیعی از دوره هـای مـخـتلـه بـرجـای مـانده است، از  ایجاد کــرده انــد. نــســخ خعی بسیاری با

 ثارالباقیه «)نقل داستان ها و رشــادم هـای حیرم هلی و ائمه)ع.(( » حمله حیدری«، »سلــساالذهب«جمله  

ـــب معراج(، » معراج نامه«، »بیرونی )نقل حماســه های » خاوران نامه«)نقل اتفاقام و روایت های پیامبر از شـــ

ــی)ع((،  حیرم ــتب نفی  و ارزنده ای هستند که به نقل داستان » سیرةالنبی«، »روضاالشهداء«هلـ و.... اینها کـ

 .های حـمـاسـی پـیـامـبـر)ص( و ائـمه)ع( پرداخته و توسط هنرمندان و حامیان شیعی مذهب مصور شده اند



ا کاربرد داشته، همانند  َهَلم و همچنین سـاختن ابزار و وسـایلی که در  یین های مذهبی همچون مراسـم هاشور

کتَل، تمثال دست حیرم ابوالفیل، نخل و یا موارد دیبر اون قــالـیـچـه ها و دست بافته های سجاده ای یا 

جانمازی با احادیث و ادهیه از جانب یا خعاب به اهارده معصوم، از جمله ابداهاتی است که از سوی هنرمندان 

ــمانند  سوره دهر، هبارم شهادتین شیعی صورم گرفته است. همچنین  کاربرد  یام قر نی با میامین شیعی، هـ

شـیعی، صـلوام بر اهارده معصـوم، دهای نادهلی و کتیبه های حدیثی از جمله مواردی است که در کتیبه های 

 .بناهای مذهبی مساجد، مدار ،  رامباه ها و امامزاده ها کاربرد داشته است

برای شیعیان نقش برجسته تری قائل شد؟ دلایل پررنو بودن نقش شیعیان در برخی در کدام گونه هنر می توان 

 هنرها ایست؟  یا بر مده از  موزه های شیعی است یا ایز دیبر مؤثر بوده است؟

ــی قهوه خانه ای، از هنرهای ایرانی  ــه خوانی، نقالی و نقاش ــیعی —تعزیه، روض ــت ش  و کربلا واقعه به که اس

ه می پردازد. این هنرها بیشـتر هنری مردمی است تا هنرهای درباری؛ اراکه از دل باورهای جامع در  ن انعزا 

مذهبی مردم برخاسته اند. واقعه هاشورا، یزی از اتفاقام تلخ دوران اســلامــی اســت کـه در  ن نـواده رسول 

شهادم رسیدند. این واقعه  خدا)ص(، امام حسین)ع( و بسیاری از یاران و اهل بیتش در راه  زادگی و دین اسلام

نقعه هعفی در جریان اسلام، به ویاه باورهای مذهبی دوستداران اهل بیت رسول)ص( دارد و بیش از یک هزاره 

است که شیعیان به هر شزل و صورتی، سعی در بزرگداشت  ن داشته اند؛ از جمله به وسیله هنر شبیه خوانی یا 

ـــده، تعزیه، شبیه خوانی  تعزیه. همچنین با اسـتناد به گزارف های موجود که از ایران بعد از اسـلام به دست  مـ

ماجرای کربلا و شـهادم امام حسـین)ع( و یارانش اسـت که به واسـعه  ن واقعه هاشـورا نمایش داده می شود. 

تعزیه خوانی به واسـعه شـزل سنتی اجرا بیش از هر  یین دیبری توانسته است بر مردم جوامع سنتی و مذهبی 

ته و گروه های مذهبی ســنت گرا در ایران تأثیرگذار باشــد. این هنر به هنوان یک هنر دینی بر مناســک و گذشــ

ـــنر  شعایر مذهبی مردم نیز مؤثر بوده و در بسیاری از مراحل تاریخ مذهبی ایران نقش  فرینی کرده است. این هـ

ن بار در روزگار حزمرانی دودمان کم کم تزامل پیدا کرد و شـزل رسـمی و  شزار این سوگواری، برای نخستی

ایرانی مذهب  ل بویه صـورم گرفت، اما پ  از  ن تا تأسی  دودمان صفوی، سوگواری برای شهیدان کربلا به 

صـورم مخفیانه بود، اما در هصـر صـفوی که تشـیع دین رسـمی کشور اهلام شد و از  ن برای یز اراه کردن 

ثمانی ها و ازبک ها که بر مسـلک اهل سنت تأکید داشتند، به فعالیت های مذهبی کشـور، بخصـوص در برابر ه

صـورم گسـترده رایش شـد. نقعه تزاملی هزاداری ها در تعزیه نمود یافت و در دوره میانی حزومت افشاریه و 

 .قاجاریه، تعزیه در بین مردم رشد یافت که شزل گیری امام زاده های مختله از  ن دسته است



دام اســت؟ به هبارتی  یا هنری وجود دارد که در انیصــار گروه خاصــی )هنرمندان( متداول ترین هنر شــیعی ک

نباشد و بتوان ادها کرد هموم شیعیان )یا اکثر شیعیان( این هنر را دارند و این هنر در زندگی اجتماهی  نها ظهور 

 و بروز دارد؟

امین شیعی در بناهای مذهبی، از جمله بــه نـظـر مـی رسـد مـهم ترین این هنرها، معماری و کتیبه هایی با می

امــام زاده هــا، حـسـیـنـیـه ها و تزیه هاست؛ اون در میان مسلمانان بناهای مذهبی، بخصوص مساجد، جزء 

مزان های مقد  به شـمار می روند و بیشـترین تلاف صرس ساختن  نها شده است تا بر اسا  الهام از تعالیم 

که مستقیماً در رابعه با معنویام خاص و یا کرامام انبیا، اولیا و امامان شیعه دینی، مناسـب و زیبا طراحی شوند 

اســـت و جریان خارم العاده معنوی و روحانی را در زندگی اجتماهی شـــیعیان به وجود  ورده اســـت. در کنار 

ــایلی ک ــاختن ابزار و وس ر ه به منظومعماری بناهای مذهبی، هنرهای دیبر، از جمله هنر فلزکاری نیز به دلیل س

برگزاری  یین های مذهبی در میان مردم بسـیار مورد اسـتفاده بوده، یزی دیبر از هنرهای متداول در نزد شیعیان 

اسـت. ساخت هَلَم و کتَل، کشزول و تبرزین، نوهی نمادهای مذهبی منشعب از باورهای مذهبی هامه مردم بوده 

است در میان مردم متداول شده و در  ن به نقل داستان  است. همچنین هنر نقالی و پرده خوانی که اندین صده

 .های رشادم و شهادم اهل بیت)ع( پرداخته اند

همانعور که می دانید شــیعیان در نقا  مختلفی از دنیا زندگی می کنند و در هر منعقه ای فرهنو خاص خود را 

ـــیعیان مناطق مختله دنیا در هنر به یک اندازه بوده یا  نه؟ اگر متفاوم بوده، هلت  ن را در اه دارنـد. تـأثیر ش

 ایزی می بینید؟

مهم ترین مناطقی که شــیعیان در  نجا رشــد یافتند، ایران، هرام، شــام و مدرب بود که تیت ســلعه حاکمان  ل 

بویه، اولین حزومت شـیعه در ایران، فاطمیون در مصـر و حمدانی ها در سـوریه بوده اسـت.  ن زمان، تشیع در 

دلیل فعالیت هلمی شیعیان در بخش مرکزی و هم حمایت های  ل بویه و وزرای  نــان پـیـشـرفت ایران هم به 

هایی داشـت، اما سـقو  فاطمیان و حمدانی ها و روی کار  مدن دولت های افراطی سنی مذهب، مثل  ایوبیان، 

ن حال باورهای مشترک مملوکیان و هثمانی ها، سـرنوشت تشیع در بلاد هرب را با مشزل مواجه کرد. اما در هی

ـــرزمین ها را نیز تا حدودی نزدیک و دارای ویاگی های  ـــرزمین های مختله، هنر این س ـــیعیان در س میان ش

مشترک نموده است. توجه به میامین شیعی در کتیبه های بناهای مذهبی و دیبر  ثار، از جمله تهیه نسخ خعی 

ان هثمانی( و تأثیرپذیری  ثار سرزمین های مختله از با میـامین شـیعی )همانند نسـخه حدیقاالشـهداء، از تور



یزدیبر، از جمله ویاگی های اصــلی هنر شــیعی در مناطق متفاوم دنیاســت. می توان این گونه اشــاره کرد که 

حزومت های هم دوره، با تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از فرهنو یزدیبر و داشــتن یک مســیر مشــترک در انتقال 

بی شـیعه با اسـتفاده از  ثار هنری، ویاگی های مشترکی را انتقال می دادند؛ همچون هنر مفاهیم و میـامین مذه

 .فاطمیون که دارای ویاگی هم راستا و مشابه با هنر دوران  ل بویه و صفویه در ایران است

رد، با م یا نباه جنسـیتی خاصی در هنر شیعیان دیده می شود؟ و  یا می توان گفت نباه هنرمندان شیعه به زن و 

 نباه غیر شیعیان )اهم از مسلمان و غیر مسلمان( به این مسئله متفاوم بوده است؟

ــناختی به مخاطب، حامل پیام هایی در حوزه های مختله تفزر  ــرس نظر از انتقال تأثیرام زیباش  ثار هنری، ص

ی اریخ غالباً صبده ابشری هستند. هراند حدود نیمی از جمعیت بشری را زنان تشزیل می دهند، هنر در طول ت

مردانه پیدا کرده و زنان را در مرتبه دوم قرار داده اســـت. به اختصـــار می توان گفت، اینزه همده  ثار هنری در 

طول تاریخ توسـط مردان  فریده شـده اسـت، خود به خود نقش زن را به موضوهی دست دوم بدل کرده است. 

ن نیست که به مقوله زن در  نها پرداخته نمی شود، بلزه این است البته مقصود از مردانه بودن اغلب  ثار هنری ای

 .که زنان در همده  ثار میور نیستند و فقط نقش مزمل مرد را ایفا می کنند

البته در اینجا مراد بیشـتر ادبیام  ن هم ادبیام داستانی، سینما و هنرهای تجسمی است که مصدام سخن است، 

نند معماری، موسـیقی و غیره نیز این احسا  مردانه را می توان به گونه ای گراه در سـایر قالب های هنری ما

 .غالب دید

ــولاً نباه زن هنرمند در  ــت. اص اما همده  ثاری که زنان هنرمند  فریده اند با پرداخت لعیه زنانه همراه بوده اس

 ر را مردان  فریده اند، میراثپرداخت میتوا و زیبایی شـناسی، با مرد بسیار متفاوم است و از  نجا که همده  ثا

هنر بشـری بیشتر مردانه است تا زنانه. هلت اینزه ارا هنر بیشتر مردانه است، شاید این باشد که جوامع قدیمی 

اصـولاً جوامعی مردسالار بوده اند. حیور زن در هنر بسته به فرهنو اجتماهام و اقوام و زاویه دید هنرمندان و 

وم اسـت. زنان در طول تاریخ با اسـتفاده از حسـن زیبایی پسـند، الهام از طبیعت نیوه حیـور زن در هنر متفا

توانسته اند  ثاری زیبا و در خور توجه  اطراس و نقش ها و طرح هایی سـاده، اما منیصـر به فرد، خود به خوبی

این حیــور از خود به یادگار ببذارند که بســیاری از  نها هم اینک  ذین بخش موزه های مختله جهان اســت. 

ــداوم داشته و نه تنها کمرنو نشد،  ــروز تـ اه به هنوان هنرمند و اه حامیان  ثار هنری، در طول تاریخ تا به امـ

 .بلزه در مواقعی باهث پیشرفت  نها نیز شده است؛ اه به هنوان هنرمند و اه حامیان  ثار هنری



سازد. اما بسیاری از موانع و مشزلام در  این موضـوع نقش و جایباه ارزنده زنان را در جامعه خود روشـن می

ــور را کمرنو نموده و در برخی موارد نامی از هنرمند و حامیان زن اثر موجود نمی  زمینه های مختله این حی

باشــد. اما با این وصــه هنوز نام زنانی بزر  در کنار  ثار هنری همچنان باقی مانده اســت؛ زنانی که بیشــتر از 

حزومتی بودند و با حمایت  نها  ثاری از جمله بناهای مختله مسـجد، مدرسه و  رامباه، خاندان و یا نزدیزان 

در گوشـه و کنار ایران سـاخته شـده است. از جمله  نها گوهرشاد خاتون همسر شاهری تیموری است که خود 

ده است، مسجد یزی از حامیان بزر  فرهنو و هنر ایران بوده و از جمله  ثــاری کـه به حمایت از او ایجاد ش

گوهرشـاد در کنار حرم امام رضا)ع( است.اگر قائل باشیم که هنر شیعی یک هنر متمایز است، کدام ویاگی های 

 این هنر برای غیر شیعیان جذاب تر و فوم العاده تر است؟

 قاداز ویاگی های خاص هنر شیعی می توان به اصل خدامیوری اشاره کرد. از دیبر ویاگی های  ن، باور و اهت

به معاد و جهان  خرم اسـت که این اهتقادام در  ثارشان نمود پیدا می کند و این مسئله در مشرم زمین دارای 

جایباه ویاه و بالایی اسـت. ویاگی مهم و برجسـته هنر شـیعی، استفاده از میامین و نمادهای مذهبی شیعه در 

که اشاره بـــه » من کنت مولاه فهذا هلی مولاه«  ثار هنری است. از جمله  وردن میامین کتیبه های حدیثی اون 

در اذان و » حی هلی خیرالعمل«ائـمـه اطـهار)ع( دارند، دهای صلوام بر اهارده معصوم، دهای نادهلی، هبارم 

کتیبه بناها، استفاده از اسامی ائمه)ع(،  یام قـر نـی و اشعار ادبی با میامینی درخصوص ائمه و شیعیان در کتیبه 

تن  ل  8)91و  3، 8اسـتفاده از نمادهایی مثل شـیر و خورشـید)شیر کنیه )اسد( حیرم هلی)ع((، اهداد بناها، 

ــادم(،  91هبا، هشتمین امام)ع( و  ــهـ ــز)رنـــو اهل بیت)ع(( و قرمز)رنو شـ ــبـ ــای سـ معصوم(، رنـــو هـ

مثل هیدغدیر  ســفــیــد)پـاکـی روح( و سیاه)هزاداری و سوگواری(، برگزاری و اسم هایی جهت اهیاد خاص

خم) غاز ولایت حیـرم هلی)ع(( و ولادم ائمه)ع( مانند هید نیمه شعبان)تولد امام زمان)هش((، مراسم مذهبی 

دیبر اون بزرگداشـت واقعه هاشـورا و شهادم امام حسین)ع( و برگزاری تعزیه و سوگواری و انعزا  تمامی 

بی و به تصویر کشیدن  نها در نباره ها، نسخ خعی و این نمادها، داستان های مذهبی در اشعار و داستان های اد

 نی یی —نقاشـی های قهوه خانه ای؛ هنر شیعی را تاحدودی از دیبر  ثار هنری متمایز نموده و جذابیتی مذهبی 

 به یصرمـنـ کـه انـد کـرده تهیه  ثاری و زدند ابتزاراتی به دست شیعی هنرمندان همچنین. است بخشیده  ن به

اسـت. از جمله تعزیه خوانی و روضـه خوانی.دیدگاه غیرشیعیان و مخصوصاً غربی ها به هنر شیعی  شـیعی هنر

 ایست؟ بیشتر به بعد مادی این هنر توجه می شود یا ابعاد درونی  ن؟



اکـــثـــر پـــاوهش هایی که تاکنون در حوزه هنرهای اسلامی صورم گرفته، به دست میققان غیرمسلمان انجام 

نه این  ثار اغلب با نباهی صـرفاً زیباشناسانه، فنی یا تاریخی نوشته شده اند و در این مسیر به شـده اند. متأسـفا

انتقال و بازگویی مفاهیم معنوی، مبانی فزری، نبرف ها و باورهای مسـلمانان توجهی نداشته اند. با این وجود، 

هنری هنرمندان شــیعی داشــته  برخی پاوهشــبران هنری درطی تیقیقام خود، معالعاتی هراند کواک بر  ثار

، نقاشی مذهبی در اسلام و ابونبی »نقاف مــسلــمـان و الـوهـیـت«اند. از  ن جمله ثروم هزاشه در کتابش 

ای از  مجموهه» ردپای بهشت«به تصـویر کشیده شدن پیامبر اسلام را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین کتاب 

ه موزه مردم شـناسـی رتردام، به ارتبا  بین هنر و مذهب اختصاص شـاه کارهای برگزیده هنر اسـلامی مربو  ب

دارد که بخشـی از  ن به بررسی تصاویر با هناصر و باورهای جامعه شیعی می پردازد. پاوهشبران دیبری اون 

، تصاویر کاملی از بهشت در هنر اسلامی را »انعزا  بهشـت در هنر اسـلامی«شـیلا بلر و جاناتان بلوم در کتاب 

ــی و مور ــلامـ ــت که در این دنیا درک ایمان هم برای فهم هنر اسـ د معالعه قرار می دهد و در پی این نزته اسـ

 کتیبه برج«جامعه به صـورم تاریخی و هم در جهان معاصـر، مهم است. همچنین شیلا بلر در مقاله ای با هنوان 

ه ه معابق با حزومت اولجایتو )شخصی ک، به تیلیلی از نوشتاری تاریخی در دوره ایلخانی ک»مقبره های بسـعام

ــرف  ــبـ ــر دیـ در بخشی از دوران زندگی اف به مذهب شیعه گرایش می یابد( می پردازد. این نویسنده در اثـ

ســـده اول تاریخ، متون مذهبی نظیر  8طی » کــــــتیبه های معماری از اوایل دوره اســلامی ایران و ماوراءالنهر«

های دینی را موردنظر قرار داده است. او در بخشی از کتابش، به دو کتیبه موضـوهام قر نی، حدیث، دها و فراز

قر نی در مسجد نایین اشاره می کند کــه در نـظـر شـیـعـیـان بـه هـنـوان نشانه حقانیت و مشروهیت شان در 

پریسیلا سوره احزاب.( نویسنده دیبر  88سـوره توبه و  یه  93تاریخ اسـلامی مورد توجه واقع شـده اسـت ) یه 

به معالعه اندین نسخه خعی از دوره » زندگی حیرم پیامبر)ص(، نسخه مصور«سـاسک در مقاله ای با هنوان 

ــلام و نمایش وقایع مهم  ــیعی تاریخ اس ایلخانی پرداخته و معتقد اســت نبارگر نســخه خعی بیرونی، تفســیر ش

معالعام در هنر و معماری «کتاب نمادین در نظر جماهت شـــیعه اســـت. میقق دیبر برنارد اوکان، نویســـنده 

ــه  9111/9198و  9191/9811، تمامی مقالام همده را که بین سال های »ایران ــی بـ ــرانـ در هنر و معماری ایـ

وسـیلـه مـؤله ااپ شده، در یک مجله گرد وری کرده است و در  ن بناهای تاریخی و صنایع هنری در بستر 

 .لیل قرار گرفته اندتاریخی و اجتماهی شان، مورد تجزیه و تی

ـــاوهشبران غربی درخصوص هنر اسلامی، به ویاه  موارد اشـاره شـده، گوشـه کوازی از تیقیقام گسترده پـ

هنرهایی با هناصر شیعی است. گستردگی کمی و کیفی  ثار در ایران، میققان و پاوهشبران بسیاری را به سوی 



ر رفته در  ثار، به سوی خود جلب نموده اسـت و هلاقمندان را به منظور کشـه و بررسـی هناصـر بصری به کا

 .ایران رهنمون می سازد

 بـا تشزر از سرکار هالی که در این گفت وگو شرکت نمودید

 


