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می  مویـو  را مرر بیش از آن که چگونگی تأثیر تشـی  را بر هنرها  ایران در وو  تاری  تویـید دهی ا ای  

کنی  که اگر قرار باشـد ما ای  تأثیر و تأثرر را مورد بررسی قرار دهی ا باید از چه مرراهایی وارد شوی  و چگونه 

 .نگاه کنی 

تویـید دهی ا ای  مویـو  را مرر  می تاری  در وو  تأثیر تشـی  را بر هنرها  ایران بیش از آن که چگونگی 

ای  تأثیر و تأثرر را مورد بررسی قرار دهی ا باید از چه مرراهایی وارد شوی  و چگونه کنی  که اگر قرار باشـد ما 

تر  برا  بررسی ای  تأثیر و تأثر پیدا کنی . برا  ای  که ببینی  از جان  هنر ها  مناسـ نگاه کنی  تا سـرشـا ه

ــو  همدیگر دراز می ــتی به س ــی  چه دس ــتی و از جان  تش ــود تا بتوانند همدچه دس ــارندا باید ش یگر را بفش

ها  تأثیر گذار بر هنر را از ســو  تشــی  مورد بررســی قرار ها  تشــلیل دهنده هنر را از یس ســوا و انداماندام

 .دهی 

کنی ا اســلام مقدم بر آن قرار تذکر کوتاهی که لازم اســت ضرک کن  ای  که هر وقت درباره تشــی   ــحبت می

سـت از یس امر شـیعی  ـحبت کنی  و کمی مدضی شود ای  امر ااتاک یس گیرد. بنابرای ا  یلی جاها ممل  امی

 ها  غیر شیعی ه  بتوان شبیه آن را باامر اسلامی است که در  ورت تشی  نمود پیدا کرده؛ یعنی شاید در حوزه

 .قدرت و یعف پیدا کرد

؛ بمیار  جاها در «همزبان ا  بما هندو و ترک» نلته دیگر  ه  که باید به آن توجه داشته باشی  ای  است که

یا حتی در جوامعی که  ایرانا ممل  اســـت  قن منحًـــراک ای  امر را در تشـــی مرالعه ظهور حالات مربوط به 

به ام مذاه  اســلا  باشــد که به  اور  ًــو ــیات ااتی توجه همه اشــتهار به تشــی  دارند نبینی ا بلله پدیده
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به ظهور رســیده باشــد. بزرگی ادیان الهی و حتی در ســایر  متعا ها به ســو   داوند روشــنگر  و هدایت د 

 رمود: گاهی بعضـی جوام  غیر شیعی میزان تقیدشان و ظهور تشی  در وجودشان در قال  اجتماضی پر رن  می

اسـت؛ گرچه ای  جوام  اشتهار به تشی  ندارندا ولی در رضایت شریعت اسلامیا مقید به قیود  همتند که تشی  

 .به آنهاستدضوت کننده 

 حلمت و  ناضت؛ دو با  پرواز هنرمند

تواند از امر  مثل تشـی  تأثیر بذذیردا باید توجه کنی  که دو ضنًر اگر بخواهی  بررسـی کنی  که هنر چگونه می

شود؛ و دیگر  چگونگی ور  تشلیل دهنده در هنر وجود دارد: یلی آن چیز  است که در اثر هنر  مرر  می

ی شود؛ و دیگر   ورت ضیندیگرا یلی معنایی است که توسن یس  عالیت هنر  مرر  می شدن آن. به ضبارت

ه بروز می و « متحل»رســاند. تعبیر ضمومی کلی در ای  با ا تعبیر بیرونی اســت که آن معنا را در  ود به منًــر

د جا  دیگر  بایولبد و کن  مرا  دیگر  میده ؛ چون  لر میاست. در ای  با ا زیاد تویید نمی«  ناضت»

 .درباره آن  حبت کرد

ا یلی با  « ــناضت»اســت و دیگر  « حلمت»ولی مبنا  ســخ  م  بر ای  اســت که از دو با  هنرا که یلی 

انت گیرد. او با استعمشاهده حقایقی است ضر انی و آسمانی که با الهاماتی در ا تیار  لر و حس هنرمند قرار می

ـــتی حقایق باونی ضال  بتواند به اندازه  ودش دریا ت می ا آنچه را از(از ای  بـا  ححلمـت کند؛ و دیگر  دس

ــت که او در زمی  دارد و او را قادر می ــت تدییر  در ضال  ماده اس ــده اس ــازد برا  بروز آن چه به او الهام ش س

تواند برا  پردا تا برا  بررسی آنچه از جان  هنر می«  ـناضت»برا  دریا ت و « حلمت»بدهد. پس دو با  

و بخش کن  تا هنگام بررسی تأثیرات تشی ا بر هر دتأثیر بذذیرد قابل تًـورند. به ای  دلیلا ای  مبنا را ضرک می

ت و قدرت دریا تی که هنرمند دارد و آنچه برا  گر ت  اس« حلمت»ای  مرل  توجه کنی ؛ یعنی ببینی  تشی  بر 

 .پردا تا چه تأثیر  نهاده استچه تأثیر  گذاشته؛ و دیگر آن که در ای   ناضت و 

 تأثیر تشی  بر هنر

که تشی   شود بخش او  است؛ یعنی تأثیراتیدر بررسی کیفیت تأثیر تشی  بر هنرا آنچه غالباک مدفو ٌ ضنه واق  می

بر هنرمنـدا بر بـاورهـا  او برا  دریـا تشا برا  نگـاهش بـه ضـال ا و برا  کیفیـت ترلری ای  ضقاید در دلش 

ـــدهنـد. غالباک ما به کیفیت تأثیراتی توجه میای  را معمولـاک کمتر مورد توجـه قرار میگـذارد. می ر کنی  که ضنا 



اندا در حالی که ا ـل مویـو  تأثیراتی همتند که د  هنرمند از ظاهر  و بیرونی حآثار هنر ( از تشـی  پذیر ته

 .یابدتوجه به معارف شیعی می

 شود همتی بخش؟ اات نیا ته از همتی بخش کی تواند که

بنابرای ا هر دو  ای  ضال  را  .شودتا د  هنرمند به تشی  روش  نشودا املان ترلی آن در امر بیرونی  راه  نمی

ـــی  کرد: یس پذیرد میهایی را که هنر از آنها تأثیر میبـاید مورد دقت قرار داد. پس حوزه توان به دو بخش تقم

ـــنــاضی»و یــس بخش « حلمی»بخش  ـــی  را دارنــدو هر کـد«    .ام از اینهــا قــابلیــت تــأثیر پــذیر ت  از تش

وان اثر آید؛ یعنی آنچه به ضنگذارد بر آنچه به وجود میدر بخش دیگرا که مربوط به تأثیراتی اسـت که تشـی  می

ـــیار  از امور  که مورد دقت ما قرار می گیرند در نگاه او ا کیفیت تأثیر هنر  باید مورد مرالعه قرار گیردا بم

ای  ها  هنر  ضادت کردهگیر  نیمت؛ چون ما در داور گذار  باورها  شـیعی در آن اقدام به ویو  قابل پی

به ظواهر توجه کنی . از ای  روا روش  نیمت که ای  تأثیر ضینی به چه نحو و از کرا منبعث از تفلر شیعی تلقی 

 :تر نمای  واه  داد تا مویو  را روش درباره ای  قممتا با اکر چند مثا  بیشتر تویید  .شودمی

 ها  قرآنی ـ حدیثی راه  آوردن مرموضه (الف

ـــایـد در نگـاه متعـارفا نه نرم ا زارها  قرآنی را کار هنر  می ـــیعی ش دانندا نه ای  کار را تحت تأثیر تفلر ش

ـــمـارنـدا در حالی که اگر به مرموضه  عالیتمی ـــتان ما در  راه  کردن مرمش ها  قرآنی و وضههایی که دوس

ـــی   ود ماا بلله مورد انرام داده ایراناحـادیـث و ا بـار و مانند اینها در  اندا دقت کنیدا که نه تنها مورد تحم

شوی  که ه  حلمت پنهان پشت ای  اقدام و ه  اندا متوجه میتحمـی  مرام  بمیار قو  بی  المللی واق  شده

دان ؛ برا  ای  که تا جوهر تشی ا ای  را جزو هنرها  شیعی میکیفیت بروز آن به شدت امر  شیعی است. م  

ــدا چنی  ضزمی برایش ایراد  ــته باش ــانی و جود نداش یعنی مظلومیت و محرومیت و ضزم بر احقاق حق در انم

 .اند ـ به منًره ظهور برساندشود که ای  گونه امر  را ـ مثل دستاوردهایی که دوستان ما  راه  کردهنمی

 ها  گرا یلیهمرموض ( 

ضشق به ائمه اوهار و  رزندان ایشان ـــ ضلیه  المرلام ـــ به  وبی در تشی  نمود دارد. ما با ای  حقیقت که مواجه 

رسد کیفیت ترلی توجهی است که شیعیان نمبت به ائمه اوهار ـ ضلیه  المرلام ـ از شوی  آنچه به اهنمان میمی

اندا در داشته« ضلی ــ ضلیه المرلام ـ »نها ــ مثلاک ــ با نام   ضشق باز  که آاند. ای  ترلی در نوای  با  پیدا کرده

یلی از زیباتری  کارها  گرا یلیا که حقیقتاک مورد ســـتایش بی   .مرموضه کارها  گرا یلی از قدی  وجود دارد



غام مدیگر ادالمللی استا شش نام مبارک حضرت ضلی ــ ضلیه المرلام ـ است که به  ورت مثبت و منفی در ه

در زمان اولرایتو به کار گر ته شده است. هر کس به ای  « گنبد سلرانیه»ها  دیوار حاشیه اند و در کاشـیشـده

 همد که چه میزان از شیفتگی در هنرمند باید وجود داشته باشد تا بتواند به ای  بلوغ برسد. مرموضه نگاه کند می

 .اندنرام شدهکارها  متعدد  نظیر ای  در هنر  رراوی ا

ا  اگر بخواهید ضشق به ائمه اوهار ـــ ضلیه  المرلام ـــ را مورد دقت قرار دهیدا کا ی است به کیفیت بقا  متبررکه

ــان نگاه کنیدا یس زمینه مرالعاتی هنر  ها به وجود آمدهکه وی قرن ــتا به در و دیوارش اند و آنچه در آنها هم

رد که انوا  هنرها در آنها ظهور پیدا کرده و کیفیت بناهاا هنرها  وابمته بمیار وسی  در ای  گونه اماک  وجود دا

اند؛ اگر چوبی همتند یا  لز ا از ها چگونه و با چه میزان از قابلیت هنر   راه  شدهها و یریدبه درهاا پنرره

ــتند یا نقره؛ همه از اضتبار هنر   وق العاده بر وردارند. در وو  تاری ا بر رو  ــی ولا هم ها  اوراف ای  کاش

ــ  معمار ا کیفیت وراحی و در مرمو ا نو  حا  و هوا و هایی شــدهبقا ا  راوی اند که تناســ  رن ا تناس

زنـدگیا کـه باید در آنرا تحقق پیدا کندا وقتی همه ای  ها را نگاه کنیدا به  ًـــوی وقتی وارد جزئیات آنها 

توانمته است در ضی  سادگیا محل زیارتگاهی را تا ای  آور است که چقدر ضشق وجود دارد که بشـویدا حیرت

شان وجود اندازه به زیبایی بلشـاند. البته ممل  اسـت بگویید در ادیان دیگر ه  چنی  ضشـقی نمبت به قدریمان

 .دارد

دانی ا بلله منظور ای  اسـت که هر جا چنی  کشـشی بلها آنرا ه  وجود داردا ما ای  را یس امر انحًـار  نمی

کند. پس به ضنوان یس سرشا ها باید آن را مورد مرالعه قرار دهی . د داشته باشدا چنی  امر  تررلی پیدا میوجو

البته مرالعه  ًـو یات منحًر به  رد هر یس از بقا  و  ًو یات مشترک  ی ما بی  آنهاا که نمایش واقعی 

 .تأثیر تشی  بر هنرهاستا جا  تأمل و بذ  توجه بمیار دارد

 کارگیر  ایماا اشاره و نشانهبه  (ج

ها  تشـی  در وو  تاری ا ای  بوده که برا  اضلام و اظهار و جود در تنگنا بوده اســت. شیعه یلی از مشـخًـه

ــیت در جوهر بیان هنر  نیز و  ــت که بتواند آزادانه اضتقادات  ود را مرر  کند. همی   ا  گروه آزاد نبوده اس

کنید؛ از ایما و اشاره و کنایه و نشانه استفاده را به  ورت  رید بیان نمی جود دارد که شـما در کار هنر  امر 

ــا همی ــینما و هر کدام از ش ل مربوط به  ود را کنید. ای  نحوه بیان در ادبیاتا نمایشا س ها  هنر بحث مفًــر

باید به  واه  ضرک کن  که ما چگونه ها بشــوما ولی میدارد. غرک ا ــلی م  ای  اســت که وارد ای  شــا ه

ها توجه کنی  و از ای  راه برا  وارد شــدن به بحث چگونگی انعلام محدودیت و تنگنایی که بر ی شــا ًــه



ـــیـ  ایـرــاد کـرده ـــرن در وـو  تــاریـ  بـرا  تش ــدا کنی انــد و انـعـلــام آن در هـنـر س  .هــایی پی

ا  و در سایر هنرهاا در هر شودا در نماشی به گونهساز نوضی اظهار است که در شعر به نحو  بیان میای  زمینه

ه ه  ا  ککند. وقتی قرار شـد که ضلاقه و ضشق اظهار شودا ولی کاملاک مخفی به گونهکدام به نوضی نمود پیدا می

اظهار شـود و ه  پنهان باشـدا ه  گوینده را آرام کند و ه  بیان  ـرید نباشـد که مرل   اش گردد و شخ  

نظیر  از یها  بشود. اگر به تاری  هنر شیعه نگاه کنیدا زمینهمتوسـل می مورد تعقی  قرار گیردا به ای  ظرایف

ها  متفاوتی از اینهااچه در کاربردا چه شلل و چه در رن  و هر یس از انوا  ایماا نشـانه. اشارها کنایه و نمونه

ــــد ــــــ می ــاش ـــتــه ب ــابیــدجــا  قـرار دادن هـر چـیـز  ــــــ کــه مـعنــا  بــه  ًـــوی داش  .ی

ها  حرم مرهر بود و ورف د امام ریا ـــ ضلیه المرلام ـــ در  ا له کمی در یلی از گوشه رک کنید وقتی یری

ه بردی  و چما  ودمان چه تعابیر  به کار می شد؟دیگر آن باز بودا در آن زمان چه تعابیر  از ای  ویـعیت می

یت به قتا نوضی تبدیل محدودشوند و در حقیهایی همتند که در اثر تنگناها  لق میاینها همه زیبایی گفتی ؟می

 .املان است

 اجتهاد (د

ها  شیعه است. ما وهابی نیمتی ا اجتهاد را قبو  ها  جدید از دیگر مشـخًهو پیدا کردن راه «اجتهاد» ممـاله

تر است؟ چه چیز  بیش از ای  یعنی: نگاه کردن و پیدا کردن راه نو. چه چیز  از ای  شفا بخش« اجتهاد»داری . 

کند که به شـما بگویند اجازه دارید با حف  ا ـولی مشخ ا نو به نوا هر روز به نحو  را تحریس می لاقیت 

 نگاه کنید؟

نگاه کردن به یس چیز  که بر  و بر  و برنی دارد ـــ وقتی کمی با اضتقاد شیعی بزرش شده و تشی  ای  اجازه

تواند در ضًــر  ودشا معنا  یدر جان و روحش نشــمــتها وور  پرورش پیدا کرده اســت که هر چیز  م

ـــ ببینید چه   ودش را پیدا کندا یـم  اینله نمل پیشی  قابل احترام استا ولی املان اجتهاد ه  وجود دارد ـ

دهد! چقدر مفهوم  شس و به دست می «سنت»آورد! و چه تفمیر زیبایی از کلمه گشایشی در هنر به وجود می

کند! ای  دوگانگی حاحترام گرایی متفاوت میآن را با تلرار و واپسدهد! و چقدر را توســعه می« ســنت»متعارف 

آورد. ها   ودا در ضی  حا ا هر روز گلی نو به وجود مییم  رشد سر ریشه«( اجتهاد»و تلیه بر « سـنت»به 

ـــیـــر از جـــواز بـــرا  ایـــ ا دیـــگـــر از هـــنـــر چـــه مـــی   ـــواهـــنـــد؟غ

کنی ا ای  نو  بالیدن و گشــایش و تحرک در آنها عه میها  دیگر ادیان مرالچرا وقتی در هنرها  دینی شــا ه

 وجود ندارند؟



 واهی  مثل گذشته زندگی رسد که میکنی  ای  وور به نظر میما وقتی ـــ مثلاک ــــ از معمار  سنتی  حبت می

ـــنت»کنی ا در حالی که اگر  ـــود که نقش باور بهرا به معنا  حقیقی آن مورد توجه قرار دهی ا معلوم می« س  ش

ــت و یل  با یس انقلا   ــت! ما امروز در ابتدا  قرن بیم ــی  و زندگی ما چقدر حامل نوآور  اس اجتهاد در تش

روی  که چیز  جز دسـتاورد اجتهاد نیمـت. هیم  است که به ما ا  در حا  حرکت همـتی  و به جلو میبالنده

آ ری  دســتاورها  نوی  دنیا ه   واهی  مرابق دهد بگویی : ممــلمان همــتی  و شــیعه همــتی  و میاجازه می

ای   .توانـد مـا را محلوم کنـد کـه ای  املـان برا  چنی  مـدضایی وجود نداردزنـدگی کنی . هی  کس ه  نمی

 .مویو  در هنر ـ به ویژه ـ تأثیر  دارد که بحث آن مفًل است و در اینرا تنها اشاره به آن ممل  است

 امامت و ضدالت ( هـ

باور به ولایت و امامت و ای  که امامان شـیعه متمـلمـل همتند و ای  که ای  یس هدیه الهی است که دست به 

ــ ضلیه دست می گرددا موج  شده است که به ضنوان نمونها ما معمارها بگویی : سر سلمله ما حضرت ابراهی  ـ

ــ بوده است؛ چون او او  معمار ضال  بوده و ای  موج  شده اس ت که یس سلمله انتمابی در هر یس از المرلام ـ

ایراد گردد و تا کمــی شــاگرد  نلند و آن هدیه را در  فا از « اســتاد و شــاگرد »هنرها به وجود بیاید و مرام 

 و هنرها« هنرها دلی همـــتند»گویی  مربی و مراد  ود نگیردا اجازه د الت در کار پیدا نلند. به همی  دلیلا می

 .کنندحرکت می« د استاد و شاگر»در قال  

ای  تنها در تعلی   ناضت هنر  نیمتا بلله در حلمت هنر ه  ای  روش کارساز ا لی است. ای  وور نیمت 

ـــوید؛ به قو  قدیمی ـــینید و چیز  بخوانید و هنرمند ش باید دود چراغ »هاا کـه بـه ملتبی بروید و یس جا بنش

ا که در همه هنرها  ما وجود دارد ریشه «اد و شـاگرد اسـت»ا باید با اسـتاد پرورش پیدا کرد. ای  روش « ورد

 ود را ـــ نه به  ورت شللی ـــ به  ورت محتواییا مدیون تفلر دینی و به  ًوی تفلر شیعی است. چون 

ن گردد و انماشود و جزو اضتقادات قلبی انمان میدر ای  ملت ا از بچگی ای  مرال  در اه  انمـان پایدار می

ـــی ـــوم ـــ  ح ـــد در ای ـــوان ـــهت ـــر ـــ  راب ـــی ـــن ـــه چ ـــرد ک ـــذی ـــذ ـــود داردزه ب  .ا  وج

در  یلی جاها  دیگر ه  وجود داردا اما اولاکا اگر « شـاگرد  و استاد »البته ممل  اسـت بگویند که ای  رابره 

ا  وجود دارد مبتنی اسـت بر همه باورها  اسـلامی که تشی  پرده بلندتر  است از در جهان اسـلام چنی  رابره

ـــلامی وجود دارد. ثانیاک اگر در دیگر حوزهمرموضه آنچه در  رای ا بینی ا  میها  دینی ه  چنی  رابرهند نگاه اس

ــان را ایراد می ــتاوردها   ودش ــان محترمند و دس کنند. آنها ه  اضتقادات و باورهایی دارند که در جا   ودش

 .«کنداثبات شیء نفی ما ضداه نمی»



در ای  حوزها ای  تأثیرات چشــمگیرند و در کیفیت  :گوی ؛ نها میمنظور بنده ای  نیمــت که آنها ه  ای  جورند

ها  هنر  ایراد شــده اســت و روابن مراد و مرید و ای  روابن ا  که در حوزهارتباط بی  هنرمندان و ســلمــله

در ا دهد و تتر  و پیشلموتی دارد و او را مورد احترام قرار میآیند ـــ ای  که کمی بزرشقلبی که به وجود می

ت ا  را که مرلو  اسرسد و قدرت رسیدن به آن نقرهدرون  ود سفر  نلرده باشد به مرات  و اضتباراتی نمی

ــ دهدا پیدا نمیو به او اجازه اظهار نظر می گردند به اضتقاداتی که ما داری  و آن اضتقادات ای  ها همه بر میکند ـ

 .کنندهایی را  راه  میها  چنی  برداشتزمینه

 ضدالت (و

اسـت که در همه هنرها معنا   ای  ود را پیدا کرده است. اگر ای  « ضدالت»نلته دیگر توجه ویژه تشـی  به 

اسـت و  لر کنی  که هنرمندان ما سعی بر ای  « ضدالت»گونه  لر کنی  که قرار دادن هر چیز  در جا   ودش 

  ا  آنا کیفیت رابره جزء با کل یا کیفیت ارتباط بیشــان ایراد کنند که بر مبناند که نوضی انتظام در اه داشــته

کثرت و وحدت محل ترلی ضدالت باشـد تمام آثار معمار  باارزش گذشته ما ترلی همی  امر همتند و به نظر 

است. وقتی از ای  دیدگاه « ضدالت»آورد مبحث ا  را که معمار  سـنتی برا  ما به ارمدان میم ا بارزتری  نلته

بینی  که سـعی شـده اسـت هر چیز سر جا   ودش قرار گیرد و هی  جزئی به کل و نر شـوی ا میوارد ضال  ه

زور  نگوید و هر چزئی یس واحد کل را بیان کند و هر کلی متشـلل از تمام اجزائی باشد که هی  کلی به جزء

ــه گونــه ــه وجود آوردها ب ــــت و او را ب ــــده اس ــدارددر آن او  ش  .ا  کــه ای  هی  جــا  تردیــد ن

 ها  اضتقاد دینی شیعی ندارد؟آیا ای  نشانی در ریشه

 ها  کاشـی در جوار بقیه و نیز مرموضه  ضایی که به ای اگر در نقش یس کاشـی نگاه کنید یا قرار گر ت  کتیبه

د آورن ورت به وجود آمده و آن  ضا در جوار  ضاها  دیگر و بعدا آنها در با تی که یس محله را به وجود می

هاا اگر به جا  درست قضیه نگاه کنی  ـ آورند و تمام ای  مقیامیل محلات که یس شهر را به وجود میو تشـل

یعنی جاهایی که ای  مویو  در آنها به معنا  واقعی به منًره ظهور رسیده است؛ آنرا « جا  درست»منظورم از 

ـــ میشان بوده است به منًره ظهور براند آنچه را نیتکه وراحان مو ق شده بینی  از لحاظ معمار ا یس سانند ـ

 وحدت کامل در مرموضه شهر و اجزایش وجود دارد؟

ـــته بزرش نوازندگی حارکمـــتر(ا هر کدام نوا  واحد  را  ـــازها  مختلفی همـــتند که در یس دس همه مثل س

 نده ضال  بزرشتوازنـدا ولی به قدر  ارتباط و توازن بی  همه اینها وجود دارد که ای  ضال  کوچسا تداضی کنمی

اش  راه  شده است و ارتباوات انمانیا تواند ببیندا در اینرا نمونهاسـت و همه انضـباوی که انمان در آنرا می



ه اند که یادآور انمــان بکنندا به قدر  ضادلانه و دقیق تنظی  شــدهکه به ضنوان مظروف ای  ظرف تحقق پیدا می

 .ضمق باور به ضدالت همتند

 احلام شیعی (ز

 .تأثیر احلامی که شــیعه به آن قایل اســـت ــــــ که البته ای  تأثیر ک  نیمــت ــــــ جا  مرالعه بمـــیار دارد

ها  مرالعات وسـیعی برا  پیدا کردن کیفیت تأثیر تشی  بر کن ا سـرشـا ههر کدام از ای  موارد که ضرک میح

 (.هنر همتند

 اند؟حلام شیعی چگونه بر هنر تأثیر گذاشته

اندا تأثیر گذارند. کمی اتی که مرموضه روات ما از زبان ائمه اوهار ـ ضلیه  المرلام ـ بیان کردههر کدام از مشخً

ا  واهد نقاشی بلشد یکه ضمر  اسـت اینها را  وانده و پا  منبرها شنیده و با آنها زندگی کرده استا وقتی می

 گذارندا و ای  تأثیر به  ــورت پنهان درمیمعمار  بلند یا موســیقی بمــازدا ممــلرماک همه آنها بر دریا تش تأثیر 

ای  جور نیمت که « گوش نامحرم نباشد جا  پیدام سروش.»رسد وجود داردا منتها امر  که به منًره ظهور می

ویویی به ای  آثار نگاه کندا بتواند کیفیت ترلی ای  امر را در آنرا ببیند. به ای  سادگی نیمت که هر انمـان بی

ها  باونی راا که در یس هنر شـیعی وجود داشته و از کنه توجه ضر انی واند حالات و دریا تمحقق  رهنگی بت

 .اندا تشخی  بدهد. چنی  چیز  محا  استاند و در ای  امر ترلی پیدا کردهآن انمان شیعه به وجود آمده

ـــت که در مرموضه مرالعاتی که چه  رنگی ها  آثار ر همه زمینهها دمآ ها و چه  رنگیبه همی  دلیل ه  هم

بینند؛ چون نگاه به معانی باونی که در آنها ترلری پیدا هنر  ما دارندا جز یس قشــر و پوســته ظاهر  چیز  نمی

ــــاحــ  د  میکـرده ــــاحــ  نـظـر و   ــدانــدا   ــاب ـــروش را دری ــا بتوانــد آن پیدــام س  . واهــد ت

ا کرده باشند تا بتوانند ای  الهامات را در آنر بنابرای ا باید کمـانی باشـند که ای  آمادگی را برا   ودشان  راه 

کند. اگر قرار باشد ــ نعوا بالله ـ در شنا ت ملاحظه کنندا و گرنه  رف نگاه کردن به آنها مشللی را حل نمی

حضرت ضلی ــــ ضلیه المرلام ــــ توجه کنی  که اندازه کفش حضرت یا اندازه دور کمرش چقدر بوده است و به 

ای  همان  رر  اسـت که نگاه شـللی هنرشناسان غربی در بر دارد؛ همان است که تنها به  همی  بمـنده کنی ا

 .کند همد تلیه میآنچه  ودش می

 : رمود دا رحمت کند مرحوم ضلامه جعفر  را که می



 اگر یس گاو  از یس ورف شـهر وارد شـود و از ورف دیگر  ارج شـود و از او بذرسی: گاو ضزیز! چه دید ؟

در  لان گوشـــه شـــهرا چند تا پوســـت هندوانه تازه بود؛ در ورف دیگرا چم   یلی  وبی بود؛ آن  :گویدمی

گوید: یس کتابخانه آن ورف ورف... . اما اگر  یلمـو ی از یس در شهر وارد شود و از در دیگر  ارج گرددا می

. ه  پوســت  ربزه همــتا ه  کردندا ..بودا مقبره  لان اســتاد در آنرا بودا دو نفر یس بحث ضلمی ضمیقی می

ها و  واهد که ظرا تپس چش  تربیت شده می« هر کمی از ظ   ود شد یار م .»کتابخانها تا که چه را ببیند. 

 .ها را ببینددقت

گویند: ما نگاه کردی ا ندیدی ؛ اندا میا  پیدا شدهپیوسـتگی مذه  و هنر: موج   رالت اسـت که امروز ضده

ـــت و دیدا ولی تو کرد میآن وور که بایدا نگاه نلرد  که ندید . اگر اهل نگاها نگاه می پس نیمـــت. تو درس

ـــ ؛ نهانیمـــتی. آن  واهی ای  را قبو  کنی که اهل نگاه نیمـــتی؛ مینمی گویی: م  معمارما م  هنرمندما نقاش

بینی و بعد ه  چشــمی که بخواهد ای  ها را نگاه کند و آن معارف را دریابدا چشــ  شــما نیمــت که بخواهی ب

 .حل  قرعی  ادر کنی که م  نگاه کردما چون ندیدما پس نیمت

ـــلـل امروز هنر ما را همی بزرش هایی کنند. قر  ارتباط بی  مذه  و هنر از همی  حرفها  راه  میتری  مش

ـــر ای  هنرهــا می  چرا حرف اســــت؟« اینهــا حرف اســــت.»گوینــد: بــا نــد. میاســــت کــه پشــــت س

ـــتیــد؟ گوینـد: چون مـامی ـــیلـه لـازم برا   ه  معنـا را داش ـــمـا وس  ر تی  تحقیق کردی ا چیز  نبود. آیـا ش

اگر بـه حوزه احلـام نگـاه کنی  و توجـه  ـای و تـأثیر ای  احلام را در اجزا  هنر ببینی ا تأثیر ای  احلام در 

یت دادن به جماضت. هنرها وجود دارند؛ مثلاکا در حوزه معمار ا در کیفیت تقویت تعامل اجتماضی جامعه و اهم

ها با ه  رابره مثبتی داشته باشندا ا  وراحی شـود که در آن جا انمـاناگر قرار اسـت محله :کن  قن اشـاره می

 یابد؟چگونه ای  امر تحقق می

شـودا ممرد  همتا جا  کمبی وجود داردا حمامی همتا محل ا  در نظر گر ته میدر ای  محلا سـقرا انه

مدیگر گشایی از هها با ه  تعامل بیشـتر داشته باشند و همی  تعامل موج  گرهد تا انمـانشـوترمرعی تعبیه می

 .شود

گویند: چهل مؤم  را نام ببر و برا  آنها دضا ک ؛ برا  ای  که چهل انمان را دلیل نیمت که میدر نماز ش ا بی

بینی آشنا  تو باشند؛ آنها را  یابان می شـان در اهنت باشـد تا روز بعد ه  که آنها را دربه یاد بیاور  و احوا 

گوید: تا چهل هممایه از هر ورف را باید مراق  باشیدا ای  چگونه شهر ساز  در  اور داشـته باشی. وقتی می

 آؤرد؟را به وجود می



ــی مــی ــت ــد: وق ــای ــرم ــه»  ــاض ــرــم ــی ال ــل ــه ض ــل ــدال ــگــر 1«]ی ــس دی ــمــان»[ پ ــارت ــی چــه؟« آپ ــن ــع  ی

ــما همه در آپارتمان زندگی میدر لدت « آپارتمان»جدا .  :یعنی  یدالله» رماید: کنیدا ولی او مییعنی: جدایی. ش

ــه ــاض ــرــم ــی ال ــل ــی« ض ــه وجــود م ــی ب ــاق ــل ــه ا  ــ  چ ــرق دارد. ای ــی   ــل ــی ــا آن   ــ  ب  آورد؟ای

ــــایــه ـــمــا در کنــار همم ــــا  ش ـــی س ـــلــاک نمیس ـــتیــد و ا  ــــت؟تــان هم ـــمش چیم  دانیــد اس

اندا اینها که از دست ر ته .سـا ت و با ت و آن ظر ندکند. اینها همه مربوط به آن حالش چرور اسـتا چه می

ــده ــت که احلام  راموش ش ــد. آن ها آن وور بود؛ زیرا به آن احلام توجه میاند. آن موق  زندگیبرا  آن اس ش

ــــت ــه اوس ــــان ــــت آیــه و نش  .احـلــام کــه ــــــ مثلــاک ــــــ همــه آنچــه وبیعــت  ــداونــد  اس

ها در هدید وراحی باغچا موج  اکر شوند. در ای  ورز تفلرا میبنابرای ا آیات باید به رخ ا راد کشیده شوند ت

اید بودا ب« حمار»شـدند؛ یعنی اگر آدمی قایل به قضیه ها  قدیمی ما چگونه بودا حتی مان  ضبور میدا ل حیاط

ه ها جور  قرار دادتر بتواننـد در ای  حیـاط حرکـت کنندا اما باغچهکرد کـه مردم راحـتجور  راه را بـاز می

 واهد گل و گیاه را به رخ شما بلشدا آ  را به رخ شدند که جلو  راه شما را بگیرند؛ برا  اینله ورا  میمی

شـما بلشدا باز  نور را و  وراره دا ل حوک را که پایه پرگار وجود تمام آن  انه بشودا و محل ازدواج نور و 

متند که اسلام و به وور  ایا تشی  در ا تیار ما آ  توجه شما را به  ود جل  کند. اینها همه جزو معار ی ه

 .ها را ببینی دهند تا بتوانی  در ای  نو  نگاها ارزشقرار می

« هدیوار  ندوق»بینید هره چینیا اسـتفاده از مواد و مًالد گوناگون و مانند اینهاا همه حلمت دارند؛ یا مثلاکا می

سـازندا ولی وسن آنها  الی است(ا اگر از به موازات ه  می یعنی ای  که دو دیوار«  ـندوقهح»کنند درسـت می

لف ریزی  تا تگوید: مواد دور ریز را وســن اینها میکنیدا میمعمار ســنتی بذرســید چرا ای  دیوار را  ــندوقه می

کن ا و اگر شود.  قن به ضنوان نمونها به بر ی موارد اشاره مینشـوند. در سـا ت دیوارا حل  شرضی ظاهر می

ارد ای  مقولات بشوی ا نهایت ندارند. موارد متعدد  وجود دارند که قابل تحقیق همتند. باید به ای  اشاره کن  و

 .که هنر شیعی مظلوم واق  شده و کمی به آن توجه نلرده استا با ای  که بمتر کار بمیار زیاد  وجود دارد

 مشی ضملی ائمه اوهار ضلیه  المرلام ( 

ای . در جن  ای  و درباره نحوه زندگی آنها زیاد شنیدهبیت ح ( شـرکت کردهضزادار  اهلما از بچگی درمرالس 

ها  زین  کبر  ـــ ضلیها الملام ـــ نبود و ها و شهامتهشت سالها که بر کشور ما تحمیل شدا اگر حلایت رنج

ــتانها بی  گوش بچه ــدا ها  ما  وانده نمیآن داس ــا ته نمی« روایت  تد»ش ــد. س ــت؟« ت  تدروای»ش  چیم

یس ضده به جبهه ر تندا جنگیدندا مظلوم واق  شــدندا تمام کشــورها  دنیا ه  جم  شــدند و به دشــمنان آنها 



کمس کردند تا اینها را از بی  ببرند و اینها در مظلومیت زیاد شـهید شـدند. حا  کمی باید  دا  اینها را به دنیا 

نی ها پخش شود. ای  یعتا  ـدا  مظلومیت اینها از رسـانه درسـت کنی « روایت  تد»برسـاند. پس باید بروی  

 چه؟

ببینی  کراست آن حرکت ضظیمی که موج  شد ای  همه  . ای  یعنی تأثیر ضمل زین  کبر  ـــ ضلیها الملام ـــ

ــود ــد.  .نیرو  اجتماضی ایراد ش ــن جامعه  ودمان  و   همیده نش « روایت  تد»حقانیت جن  ما حتی توس

ا تاد.  دا رحمت کند. شهید کرد که پس از واقعه ضاشورا اتفاق میدرست همان کار  را می چقدر تأثیر داشـت!

ــت که به اه  ــی  اس ــید. ای  نتیره تربیت تش زی  و کند: باید بر یها القا میآوینی را که ای  ور  به اهنش رس

ــدند. همه در م ــتادند تا قرعه قرعه ش ــینی حرکت کنی . وقتی ه  حرکت کردند تا آ ر ایم رالس ضزادار  حم

کنند. باید ای  وور به قضیه نگاه کرد. اگر ای  وور ببینی  آن وقت دامنه تأثیر اند که ای  وور ضمل میتربیت شده

 .دگنرتوانی  بررسی کنی  که در ای  مرا  اندک نمیتشی  در هنر بمیار وسی  استا  یلی چیزها را می

 ادضیه (ط

عًومان حض ( باقی مانده است نگاه کنی ا ببینی  چه روحی د آنها همتا چه جهانی به گفتار و ادضیه و آنچه از م

 شود؟توسن ای  ادضیه ترسی  می

قدر  اهنمان را به کار بیندازی  و در دضاها  شـــعبانیها کمیلاندبه و مانند اینها تعمرق کنی ا ببینی  چه  ضـــایی 

کار   واهد شرو  بهها تربیت شودا وقتی میا و گفتهکنند. اهنی که بیمـت سـا ا سی سا  با ای  دضاه لق می

 کند. چگونهکند و چیز  را وی  میبرد و نگاه میگیرد؛ دسـتش را رو به آسمان بالا میها الهام میکندا از همان

ـــهی بــا شـــالی قرمز بر دوش را بــه تًـــویر میمی ـــر و س ـــود کــه آن نقــاش ضزیز یــس س  کشـــد؟ش

دهی ! زیرا او به نحو  و ــل به ضالمی اســت که چقدر او را مورد تحمـی  قرار می کنی اوقتی ما به آن نگاه می

 ها و تمام اینها؛ یعنیهاا اکر مًــیبتهاا تعزیهکنندا نه  قن ادضیها بلله همه بزرش داشــتای  ادضیه درســت می

ـــی . ای  مرموضه اه  هنرمندان ما را رنگی می آن رن  ای  ضال  را زند که با ادبیـات دینی مربوط به حوزه تش

 .شوندبینندا با ای  اه  تربیت میمی

 رماید:  دایاا گیرم که آتشــت را تحمل کن ا  راغت را چگونه تحمل می« کمیل»حضــرت ضلی ح ( در دضا  

 نمای ؟

 کشد؟اهنی که ای  وور تربیت شده استا آیا هرگز هواها  نفمانی  ود را به تًویر می



 شود؟میچرا آن ورف دنیا ای  وور 

د و با  وان واندا دضا میشوند. وقتی کمی ضلی الدوام قرآن میبرا  ای  که مردم آنرا با ای  اهنیت تربیت نمی

اند. بیند که ائمه اوهار ــــ ضلیه  المرلام ــــ ور  کردهکند اهنش ای  ضال  را وور  میای  اه  پرورش پیدا می

ند. ا ت واهد چیز  را بگیرد و بدهدا همه در همی  ضال  اتفاق میکنـد. اگر میبنـابرای ا در ای  ضـال  تنفس می

ــته ــت و اجزا  ادضیه ما هر کدام در هر جا چه تأثیر  گذاش اندا یس دنیا کار لریفی درک ای  که ای  ضال  چیم

شود که کندا متوجه  واهد که ادضیه را بخواند و وقتی به ای  آثار نگاه می واهدا آدم مزکا میاسـت که اهل می

ه هاســت. وقتی میبیند نتیره تأثیر همانآن چه از ای  آثار در  ارج از اه  می گویی  آن دضا در ای  اثر به منًــر

 ظهور رسیده استا یعنی چه؟

اگر دضا حقیقتاک در وجود هنرمند ما اثر کرده باشـدا در نقاشـیا در کار گرا یسا در موسـیقی او  ودش را نشان 

 .دهدمی

دادا بیدادا  گوید: آ کنید ای  اتفاقی است که موسیقی ما میگوی :  لر میلاما م  به دانشرویان  میغالباک سر ک

ــی ــر  ــی آن و ــق ــوســـــی ــی م ــان؛ ول ــیام ــا م ــ ؟ه ــم ــ  گ ــم ــ ا گ ــم ــ ا گ ــم ــد: گ ــوی  گ

[ . محمد باقر مرلمیا 1ای  موسـیقی تحت تأثیر یس  ضـا   رهنگی اسـتا تحت تأثیر یس جهان بینی است.]

 .33ا با  406ا روایت 373ا ی33بحارالانوارا ج

آیند. موســیقی ای  ورف حتی آن آیندا ای  نواها به وجود میها به وجود میتحت تأثیر ای  جهان بینیا ای  ندمه

جا که شـاد اسـتا هنوز نری  استا و آنرا ه  که غمگی  است غمش یس حزن ضمیق ضر انی درستی است؛ 

کند. آن را ک  ارزش نگیرید! اگر واقعاک به بر  اینها راه پیدا کنی  نمیهی  وقت انمان را به مرلق رقرا ی دضوت 

بینی  دنیا  ضریبی اسـتا آینه شـفاف و زیبایی اسـت برا  بیان حقانیت تشی . چقدر به هنرها  شیعی ظل  می

 شفرا ی توانند آینهاند که سـر جا   ودشـان قرار بگیرند و نشان بدهند که چقدر میشـده اسـت که اجازه نداده

 !برا  بیان اضتقادات امت شیعی باشند

ـــه بداری . البته ای   واهدا مرالعه می واهدا دقت میاینهـا کار می  واهد تا بتوانی  اینها را  راه  کنی  و ضری

ـــر؛ همان گونه که ضال  بر  داردا قرآن بر   کـار دامنه دارد؛ مثلاک اضتقاد به تأویل و پردا ت  به بر  به جا  قش

کن  د. ما تأویل داری  و جا  ای  وجود دارد که  ه  مردد و مردد از قرآن و احادیث داشـته باشی . ادضا میدار

ــینما  ما را چنان باور می ــت که س  .بینند حر ی برا  مرر  کردن داردکند که هر جا برودا میکه ای  اضتقاد اس



ــورها  ضال  بخواهند مرالعه کنند و ک ــدا آن چرا اگر در بی  تمام کش ــور  پیدا کنند که مهد ضر ان باش  انایرش

 است؟

 چرا باید ای  وور باشد؟

 ا تشی  و ضر ان؟ایرانا  است بی  چه رابره

بینید که ای  ضمق از ضر ان ا در همه هنرهایش که نگاه کنیدا میمعمار ا در موسیقیو سینما اشا در در نقاشـی

 هــاا آن ه  ای  وور؟داردا همــه بــا ه ا در همــه زمــانکرــا  دنیــا ای  همــه شـــاضر ضــارف  .وجود دارد

مولاناا حا  ا سـعد ا نظامیا هر کدام برا   ودشـان یلی همتند. نمونه آنها در سایر هنرها ه  همت؛ مرالعه 

 .نشدها قدرشان دانمته نشده است

 کند؟پیدا نمیکنید ریــا ضباســی نمــبت به ســایر هنرمندانا در زمینه  ودش جایگاه مولانا را شــما  لر می

اگر درسـت بفهمند که چرا ای  اینرور نقاشـی کردها چرا ای  مویـوضات را نقاشی کردها چرا آن وور مدضو  

واق  شدها چرور ای  هنرمند ضزیز ـ به معنا  واقعی کلمه ـ ای  وور مورد ست  واق  گردیدها چرور مثل اولیا  

 :گویی شــود. چرا هر وقت میتا واقعیت معلوم میگر ته اســها  حاک  قرار می ودشا مورد  شــ  دســتگاه

 گویند:  قیرا بدبخت. چرا ای  وور  است؟ا می«هنرمند»

 شود؟چرا ای  زمینه برا  هنرمندان  راه  نمی

 .ها برداشته شوندکن  جا  سئوا  و جوا  دارند. باید در آنها تدقیق شود تا ابهامای  ها که ضرک می

  لا ه بحث

را مورد توجه «  ــناضت»و « حلمت»ی  اســت که ما به وور  لا ــه اولاکا در هنرا هر دو بعد پس ضرک بنده ا

قرار دهی  و متوجه باشـی  که د  هنرمند ابتدا بای  از تشی  تأثیر پیدا کند تا ای  مویو  در اثرش به منًره ظهور 

ــی  ــلاک هنر  نیمــت. اگر کم ــود کار او ا  ا کند و بدارد کار  را کذی میبرســدا و تا هنرمند از چیز  متأثر نش

کندا  لرش ه  جا  کندا بعد دستش حرکت میاحمـام و مدزش کار  نداردا  قن دارد به تًـویر  نگاه می

دیگر  است؛ ای  ا لاک باول است. ای  کار هنر  نیمت. کار هنر  آن است که از د  برآید و بیرون ترلری پیدا 

یا تشــی  اســت یا نها راج  به ای   یلی باید کار و  لر کنی . بعضــی از کند. اما ای  که حالا آبشــخور ای  د  آ

کنند تا محل ترلری گردند. بعضی دیگر ه  در  ورت و موارد که ضرک کردم آنهایی همـتند که د  را متأثر می



ــی ــر م ــاه ــت ظ ــاض ــر  دارد ـــــن ــی ــأث ــا ت ــه ــن ــدام از ای ــر ک ــر ه ــ  ب ــد؛ تشـــــی  .شـــــون

 ا  را که در آن و جودها  ضمدهتشـی  را بر هنر بمـنری ا باید شا ًهاز سـو  دیگرا ما برا  ای  که تأثیرات 

د. توانند تأثیر گذار باشنها در کرا میجویی کنی  که هر یس از ای  شا ًهدارند مورد شناسایی قرار دهی  و پی

ها   شا ًهای تواند دنیا  وسیعی ایراد کند. پس اولاکا بایدبینی  میوقتی وارد شـوی  و قدر  تفح  کنی ا می

را مرتر  و منظر  کرد و بیشـتر کامل کرد. ثانیاک به ازا  هر شا ًه آن تأثیرات را در حوزه هنر مورد مرالعه قرار 

ا ا  که انمان بتواند به  لرش ضمق بیشتر ببخشدها نهایتی ندارند؛ تا اندازهدهی  و پیش ببری . اما ای  شـا ًـه

ها بر هنر نیز یشـتر  را پیدا کند. همچنی  کیفیت تأثیر گذاشـت  ای  شا ًهتواند ضنا ـر بیشـتر و تأثیرات بمی

 .تواند دامنه وسیعی داشته باشدمی

شوی  که  قن را باز کنی ا با گنرینه ضظیمی مواجه می« تأثیر تشی  بر هنر»کن  اگر ما بتوانی  مد ل م  تًور می

ا  در پشــت پرده ک  گر ته اســتا ولی ضظمت  وق العاده مقدار بمــیار اندکی از آن تا به امروز مورد دقت قرار

کن  که بشتر به ای  سمت کار  و ک  توجهی ما قرار دارد. م  از همه ضلاقمندان به حوزه هنر و تشی  دضوت می

د منتظر توانتمایل پیدا نمایند و در ای  زمینه کار کنند که ممـلماک دسـتاوردها  بمیار گرانقدر  در ای  زمینه می

 .ما باشند
 

ها  حلومتی و شــود یا در حوزهســئوا : آیا ترلی شــیعه بیشــتر در هنر مردمی دیده می -پرســش و پاســ  : -

 اشرا ی؟

لام ــــ چگونه بر معمار   کند؟ها  مشــرو  شــیعه ترلی پیدا میدیگر ای  که زهد معًــومان ــــ ضلیه  المــر

شــیعی در حوزه حلومتی ه  ترلی پیدا کند نیاز به ای   اینها مانعه الرم  نیمــتند. البته برا  ای  که هنر :جوا 

بوده است که حلومت ه  به ای  هنر توجهی داشته باشد. در زمانی ـــ مثلاک ـــ در دوره  فویه و پس از آنا بعد 

  ها هدار بوده و در بمیار  از حوزهاز ای  که تشـی  اجازه حضـور رسمی در کشور پیدا کردا تا به امروز میدان

هایش تس تس قابل بررسی و رسیدگی همتند. اگر دقت کنید ا  که  ورتضینی پیدا کرده استا به گونه ترلری

ـــ  ـــ لرا تی که پوشش مماجد ما در دوره  فو  پیدا کردندا که قبل از آن نداشتندا به دلیل همی  تأثیر ـ مثلاک ـ

 .است

ای  ها قابل نقد همـتند و البته پاس  ه  دارند. کن  ای  موارد را با تمـامد نگاه کنید؛ چون البته م   واهش می

کن  کمی بگوید قبلاک املانات ماد  برا  به وجود آمدن  رک کنید ممل  است در همی  مورد  که  حبت می

دهند و یس امر اجتماضی را به و کاشـی در آن حد وسـی  وجود نداشت. البته همه وقای  دست به دست ه  می

د؛ ها به ای   ورت پدیدار شدنویی : در دوره  ـفویه نحوه تزیینات تدییر کرد و رن گآورند. وقتی میجود می



رن  آبی غال  شدا منظورم ای  است که  ورت استدلالی حاک  بر مماجد قبلی ما به  ورت لریف و ضر انی 

 .دوره  فو  بد  شد

ــتور و زیر نظر حلومت بممــاجد  که می ــتند که به دس ه وجود آمدندا یا حتی وقتی گوی ا منظورم آنهایی هم

ا  که جزء و کلش با ه  ارتباط کا ها به وجود آمدند هنر ضر انی ظرایف  ود را در آنها ه  نشان دادا به گونه

ـــت؛ چون اینها زاییده اه   دارنـد و یـس نو  وحدتی در مرموضه وجود دارد؛ یس نو  ضدالتی بر آن حل  اس

ـــیعـه بودند. به محّ تعلرق یس ـــلل آن اثر الزاماک از نظرات آن حاک  تبعیت  هنرمنـدان ش اثر به یس حاک ا ش

کن  دهد کمانی برایش کا ی و یا ممرد  بمازند. بنابرای ا م   لر میکند؛ چون آن حاک   قن دستور مینمی

ا ـفهان متعلق به اسـتاد ضلی اکبر معمار استا نه متعلق به شاه ضبام. شاه ضبام البته پولش را « ممـرد شـاه»

أمی  کرد و دستور سا تنش را د ادا ولی استاد  که آن را ورراحی نمودا رنگش را درست کرد و آن را سا تا ت

ـــت ای  کار را انرام دهد ـــاه از او به ضنوان معمار او  دضوت کرد و از او  واس ـــتـاد ضلی اکبر بود کـه ش  .اس

در دربار  هایش حتیکرده استا بله. نمونه بنابرای ا پاس  ای  که آیا در حوزه حلومتی ه  هنر تشی  ترلری پیدا

قدار بینید که مها مینا ر الدی  شاه ه  زیادند؛ آثار آن را در  راوی و نقاشی و مربوط به تعزیه و دیگر نمایش

زیاد  تحت تأثیر تفلر شـیعی همتند. اگر اینها یلی یلی احًا شوند نو   روطا نو  نگارشا نو  تزیینات و 

 .گرددمعلوم میمانند آن مویو  

ــ ضلیه  المرلام ـــ پرسیدیدا م  تًور می منشی است منبعث از « زهد»کن  نلته دوم که درباره زهد ائمه اوهار ـ

ـــ ضلیه نوضی  لر؛ زهد نمـبی است و شلل ترلی آن در حوزه ها  گوناگون متفاوت است. اگر حضرت ضلی ـ

که دیگران غذا نداشتند. اما امام جعفر  ادق ــــ ضلیه بمتند برا  ای  بود المرلام ــــ سن  به شل  مبارکشان می

ــ نو  دیگر  زندگی می گویدا الزاماک شباهت تام به روش جدر اوهرشان ندارد؛ کند؛ آن گونه که تاری  میالمرلام ـ

ــان در یس دوره و زمانی دیگر زندگی می ــت. کند که تواناییبرا  ای  که ایش ها  جامعه تا حد  بالاتر آمده اس

یعنی: پرهیز از دنیا؛ ای  که انمان گر تا دنیا نشودا در ضی  آن که « زهد»برای ا شلل ظهور زهد متفاوت است. بنا

 .دهددنیا را مزرضه آ رتش قرار می

است؛ نه ای  که انمان مثل ممیحیت دنیا را رها کندا و نه مثل یهودیت کاملاک به هنر اسلام و ایمتادن بی  ای  دو 

 واهد دنیا را پایه آ رتا و آ رت را ه  به ای  معناست که می« امت وسن»امر بی  الامری .  دنیا بچمـبدا بلس

محًو  دنیا قرار بدهد و هر دو را به ه  و ل کند. حضرت ضلی ـ ضلیه المرلام ـ ا که دنیا برایش از ضرمه یس 

ه برا  ای  دنیایی که به انداز جنگیدا تا جایی که به آن ســرنوشــت دچار شــد. چرابز کمتر بودا برا   لا ت می

اش را برد و در وسن  حرا  یس ضرمه بز ارزش نداردا حمی  ب  ضلی ـ ضلیه المرلام ـ باید  ودش و  انواده

 سوزان کربلا آن گونه به کشت  بدهد؟



لهو »یا ارزش است. ای  دنای  برا  آن اسـت که ای  دنیا  وق العاده ارزشمند استا در ضی  آن که  وق العاده بی

مه  است که چرور ای  اسلامی اسـت. جم  بی  اینها در  ه  « مزرضه الا ره»ا دنیا  «تبا  قلیل»ا دنیا  «و لع 

 .شوندها جم  می

ـــایر حوزهرا ای  وور بفهمی ا آن وقت می« زهد»اگر  توانی  راج  به ها میبینی  در مرموضه حوزه معمار  و س

 .آن  حبت کنی 

به آن اشاره بگوی : شاید کا ی باشد  لر کنی  که معمار  لبام دوم انمان است. انمان گاهی در حوزه معمار ا 

کند تا  ودش را و شـخًـیتش را نشـان بدهدا راحت باشدا از بلیات مًون باشد. اما یس لباسـی را به ت  می

  ه  نماینده کند. ایکند که بزرگتر اســـت و جمعی در آن زندگی میلبام دومی ه  برا   ودش درســـت می

شـخًـیت اوسـت و برا  ای  که در آن راحت باشد و از بلیات مًون بماندا و نمبتی بی  ای  دو لبام وجود 

ـــ مثلاکا اگر پا  لبامدارد. اگر کمانی همتند که در لبام پوشیدن  ودشان نلاتی را رضایت می شان بلند کنند ـ

ــ در معمار  همی  مویو  مًداق دارد. اگر به گذارند تا اسربرند و کنار میاست قدر  از آن را می اف نشود ـ

ت که پوشند( به  اور آن اسشان پشمینه میشـود و پشـمینه پوش همتند حزیر لبامگفته می«  ـو ی»کمـانی 

ر کنند که یادشان باشد دیادشـان نرود که در ای  دنیا مخلرد نیمـتند. اگر در مورد لبام اولشـان  وف به ت  می

ــتندا در مورد لبام دوم چه ویــعی پیدا میای  دنیا مخلر ــان نرود در ای  دنیا مخلد نیمــتند؟د نیم  کنند تا یادش

نید. بیممل  است بعضی از اینها در لهو لع  معمار  غرق شوند. ممل  است  ضاهایی درست کنند که شما می

ـــت؟ ا برویـد  ـانـه حضـــرت امـام ــــــ رحمـه اللـه ضلیـه ــــــ را از نزدیـس ببینیـد! چرور  ـانـه  اس

شـود. یس لبام راحت استا ولی در آن تری  ترمرلی دیده نمی انه اسـت با همه املاناتا ولی در آن کوچس

کردا یس  انه استا مناس  است برا  ای  که همه را ا  که ایشـان در آن  ـحبت میترمرل نیمـت. حمـینیه

دهد. همه اینها وجود دارند.   میمحفوظ نگه داردا امنیتش ه  محفوظ استا جمعیت زیاد  را ه  در  ود جا

ــ اجازه نداد که بر رو  گ  و  اک دیوار گ  سفید بلشندا می ــ رحمه الله ضلیه ـ گفت: اما حتی حضرت امام ـ

ظهور زهد را در معمار  حمینیه جماران نگاه کنید. ظهور زهد در مرموضه «. زهد»همی  کا ی اسـت. ای  یعنی 

 .معمار  گذشته ما همی  وور است

 

نر هتوانی  به ای  نتیره برسی  که مبنا و معیار قضاوت ما راج  به یس کن  در نهایتا میسئوا : بنده تًور می -

 ایراد کرده. اگر با ای شیعه ها یا جهان بینی اسـت که اسلام یا یا شـیعی باشـد همان آموزهاسـلامی برا  ای  که 

اند به ها  گوناگون شلل گر تهدر دوره« شیعی»یا  «لامیاسـ»دیدگاه نگاه کنی  بمـیار  از هنرهایی که به اسـ  

ــمرده نمیدلیل ای  که از ای  معیارها تخرری کرده ــلامی ش ــوند؛ مثل منارهند شــیعی یا اس ها که تا قبل از دوره ش



ایلخانان در ممـاجد نبودند و مؤارن بر دنیا  اورا ش اشـراف نداشـتا ولی در ای  دورها آنان ممرد جام  یزد 

گویی : ایلخانان به  اور نشــان دادن ا  با آن بلند ا تا به دور و برش احاوه پیدا کند. میســت کردند با منارهدر

توان گفت: در  یلی چیزها تخرری شده است و آثار هنر   واسـتند. پس میاقتدار  ودشـان چنی  چیز  را می

 .شوندشنا ته نمی شیعییا اسلامی دیگر به ضنوان 

ما در وو  تاری   «.بندندنمازا در ممــرد را نمیبه  اور یس بی»گویند: ســت اســتا ولی میای  در :جوا 

اند ههایی داری  که سا تگویید مًداقش نیمت ـ داری ا کاختشی ا تعداد  از ای  موارد ـ که البته آنچه شما می

ها را کشــیدند یا نقشو محل ضشــرت بر ی ســلاوی  بوده اســت و هی  ربری به هنر شــیعی نداردا یا بعضــی 

شـعرهایی سـرودندا همه اینها وجود دارند؛ ای  ها جزو انحرا ات ای  مرموضه اسـت. شـما او  باید یس ممیر 

 . حیحی در اه  ترسی  کنید

شــود به  اور یس اســتثناا یس قاضده را کنار گذاشــت. یس قاضده را او  باید متوجه شــوی ا بعد ببینی  چه نمی

نا همـتند؛ یعنی از کمـی که ممـرد جام  یزد را سـا ته اسـتا باید سئوا  کنید: ای  که چیزهایی در آن اسـتث

ـــا تمـانگفتـه ـــراف دارید؟انـد نبـایـد بر س ـــیدا آیا از آن بالا بر جایی اش ـــته باش ـــراف داش  هـا  دیگر اش

ود و بالا برا  مشرف باشدا ولی اگر کمی آن آن محل ا لاک برا  ااان است. درست است که مؤارن نباید بر  انه

ــا آنــرــا ر ــتــه ــا حــال ـــمــا ت ــه مـردم دیــده مــینـگــاه کــنــد ــــــ ش ــا  ــان ــال ـــود؟ایــد؟ از آن ب  ش

گیرندا ها در آنرا قرار میشـــود و  انها  که چنی  امر  واق  میا  نگاه کرد؟ ا ــلاک در حوزهتوان در  انهمی

قبو  دارند که ممرد سا ته  کنند و ای  راشـودا  ودشـان رضایت میمردم به  اور ای  که ممـرد سـا ته می

بینید پنرره  انه هممــایه به حیاط شــما دید داردا شــود. ای  رضایت دو ور ه اســت؛ مثلاکا  رک کنید وقتی می

ید. اما ای  ترکنید اما اگر آن پنرره نباشــدا راحت واهید به حیاط برویدا یــوابری را رضایت میوبیعتاک وقتی می

ی  امر بللی ممنو  اسـت؛ برا  ای  که هی  کس نگفته هی  ارتفاضی وجود نداشته الزاماک معنایش آن نیمـت که ا

س اند. هی  کباشـد؛ اگر ارتفاضی وجود داشـت که بر دیگر  دید داشت حرام است. ا لاک چنی  حر ی را نگفته

  دا املانش هکردند که مزاحمت کمتر  ایراد کننا  را قبو  ندارد. بنابرای ا در مقرعی رضایت میچنی  قـاضده

اش نررهرودا پشود و وسن باغ بالا میبودا و در مقرعی دیگرا با ت شـهر تدییر کرد. اکنون سا تمان سا ته می

ها زیر پایش قرار دارند. ای  حرام نیمتا  لاف نیمت؛ چون گریز  از آن ه  ناگزیر باید نور بگیرد؛ تمام  انه

ــه همی  دلیــلا  ــــت. ب ــــتا الـبـتــه مـزاح  ه  هم ــدنـیم ــایــد حقوق دیگران را ه  رضــایــت کنن  .ب

از راه ای  اسـتثناها قاضده را به ه  نزنی . حرف کلی م  ای  اسـت که قاضده را بگیری . بنده احمام  رر  که 

ر و چنی  گویند: ا لاک چنی  تأثیر و تأثکن  ای  است که با پیش کشیدن چند استثناءا گاهی میاز  رمایش شما می

هایی مقید  همـتند. ولی م  جمشید . ممـلمانان همه اهل  رار از ممـلرات همـتند و آدمارتباوی نبوده اسـت



ـــ  که ضرق می انی را می ـــناس ـــید  انی که ضرق میش ـــمانان دارد؟ ورد. اما جمش   وردا چه ربری به مم

ـــت در همی  جامعه تهران که چنی  کار  را انرام می ارد. مگر دهدا ولی ای  ربری به بقیه ندبلها آدمی ه  هم

ـــمـا ثـابـت کنیـد  ـــبـت بـه چنی  امر  بللی بی 99ای  کـه ش  .اندتوجه بودهدر ـــد مرموضـه آثـار مـا نم

 

 کند برا گویید سا تمان بلند سا ت ا که اشراف ه  داردا حرام نمت. اما همی  راه را باز میسـئوا : شما می -

 .ای  که  یلی چیزها را توجیه کنی 

حلا  کرد و حلا   دا را حرام کرد.  دا نگفته اسـت که سـا تمان بلند بمازید شـود حرام  دا را جوا : نمی

حرام اسـتا گفته: باید حرا  را رضایت کنید. ای  که در معمار  قدی  ما املان رضایت کردن حقوق همایگان 

ا «کبیره بلاد»کن  که قاضده کند با ای  که سا ت  سا تمان بلند حرام است. م   لر می راه  بوده استا  رق می

که حضرت امام ـــ رحمه الله ضلیه ـــ  یلی رو  آن ا رار داشتندا یس راه جلوگیر  از ایراد کلان شهرهاست؛ 

روی  ده روز قًد شـوی ؛ باید هر جا میچون اگر بخواهی  ای  قاضده را در نماز و روزه رضایت کنی   مـته می

شود و گر تار  ها  زیاد  که ای  ه نمازمان شـلمته میتوانی   ارج شـوی ا وگرناقامت کنی ا از آن محل نمی

اند برا  ای  که ا ـلاک شـهرها به حد بلد کبیر نرسند. ای  کن  ای  قیود را ویـ  کردهقاضده دارد. اما م   لر می

ها تا حد  بتوانند ک  شـوند. ولی اگر ای  قاضده شلمته شد و قاضده اند برا  ای  که مزاحمتقاضده را گذاشـته

 اند:  رک کنید ارتفا  بنا از یسدیگر  وی  شد باید به احلام  دا مراجعه کرد که حرام کرده است یا نه. گفته

مقدار  نباید بیشـتر باشد؛ ای  مویو  در احادیث ما همت. اما اگر یرورت پیدا کند حتماک آن ارتفا  را رضایت 

 .  و حرام نیمتکنی ا ولی تا موقعی که املانش همتا ولی حدرش حدر حلامی

 

 داری ؟هنر مملمانی نداری ا هنر اسلامی سئوا : آیا ای  درست است که ما  -

ا دانی دهند ما آن کار را اسلامی مینها ای  یس بحث مفًلی است که آیا کار  را که مملمانان انرام می :جوا 

ـــلامی تلقر ـــت که آن را بتوان مرلقاک اس ی کرد. ا یراک یس تز دکترا یلی از یا نها جدا  از آن کار دیگر  ه  هم

دانشرویان در دانلشده معمار  دانشگاه تهران ور  کرد که تًوی  ه  شده و در کتابخانه موجود است تحت 

ها  بی  هنر تدر آنراا مرموضه اســـناد و مدارک مربوط به تفاو «معمار  اســـلامی چیمـــت؟» ای  ضنوان که

ها  وجود دارد. آنها اســ  «محمد » یا هنر «هاســارســ » هاا هنربیو یا به قو  غرهنر اســلامی ممــلمانان و 

ـــ به « هنر اسلامی»اند. اگر سئوا  شما ای  است که آیا ما  رف نظر از همه اینهاا متعدد  به هنر اسـلامی داده ـ

ما »اشد. اسلام ب ای  معنا ـ داری ا یا نها بلی ما هنر اسلامی ه  داری ؛ یعنی هنر  که ممتقیماک منبعث از تفلر دی 

ا بلی معنایش یـــرورتاک آن نیمـــت که م  به کار  اشـــاره کن  که در یس دوره تاریخی «چنی  هنر  ه  داری 

ــد ــلامی باش ــداق آن هنر اس ــده مً ــتا حتی اگر ای  کار  که انرام ش ــده اس ــلمانان انرام ش ــن مم  .توس



 Art :بی نوشته و اسمش را گذاشت استدر ای  زمینه کتابوکهارت  .راج  به ای  مرل  زیاد نوشـته شده است

of Islam ا نهIslamic Art.  اســـتدلا  ه   .داری هنر اســـلامی ای  دو با ه  دیگر  رق دارند. به اضتقاد بندها ما

شـود امر  زاییده شود که منمو  توانی  بگویی  که از  ود تفلر اسـلام در حوزه هنرا میبرایش دارم؛ یعنی می

 . به اسلام باشد

 

ا محدودیت وجود داشته و در نتیرها به زبان نشانه و ایما رو  آورده هنر شیعیسـئوا :  رمودید که در اظهار  -

است. آیا در روزگار ما هنوز ای  ویعیت و جود داردا و اگر نداردا چه اتفاقی ا تاده است که ما  ود را موظرف 

ـــلــار کردن ای  نقــاط پنهــان می  دانی ؟از آن تنگنــا  تــاریخی رهــا میدانی  و  ود را بــه اظهــار و آش

 .جوا : ایراد یا برداشت  یس تنگنا  تاریخی در ا تیار ما نیمت

اگر شـما به تاری  اوا ر قبل از به حلومت رسیدن  فویه مراجعه کیند و مرال  مربوط به آن حوزه را بخوانید 

کرد یا در ااان اکر  از حضرت مرلام ـ میشوید که ــ مثلاک ــ اگر کمی اکر  از ائمه اوهار ـ ضلیه  المتوجه می

ا  که کنند که اهل تمن  در سورهنمود چه ضقوبتی داشت. یا ضلس آنا ای  وور نقل میضلی ـ ضلیه المرلام ـ می

ــ در نماز می ــ مثل سوره حمد ـ را « بم  الله»گویند. انعلام ای  مرل  آن است که ما نمی «بم  الله» وانند ـ

ای ا محدودیت بر ما تحمیل شده نها با همدیگر ارتباط دارند. پس ما  ود  واسـته محدود نشـدهبلند بگویی . ای

اند و در یس مقاوعی اندا در مقاوعی  ورت به  ًو ی پیدا کردهها در مقاوعی ک  شدهاسـت. ای  محدودیت

ظهار شــیعه بودن اا محدودیت برا  جمهور  اســلامی شــیعیشـیعه به نحو  آزاد شــده اســت؛ مثل الآن که در 

برداشـته شـده است. ولی شاید بعضی جاها اگر به  ورت ا راوی بخواند کار  در ای  زمینه مرر  شود وبیعتاک 

 .ممل  است باز ه  محدودیت وجود داشته باشد

ــی  تا به امروز نگاه می ــدر تش ــت که در یس نگاه تاریخیا وقتی که از   کنی ا چون در ولی ضرک م  ای  اس

ره  ودش از زبان اســتعااظهار هنر مــیار وولانیا تشــی  در محاق  شــار قرار گر ته بوئدها بنابرای ا در ا  بدوره

مضـاضف اسـتفاده کرده است. زبان هنر  ا ولاک استعار  استا ولی گاهی  شارا یس استعاره مضاضف در آن به 

ها را وقتی نگاه کنی ا ما با ت. ای هایش در بعضـی از اشـعار منتم  به حا   یا مولانا همآورد. نمونهوجود می

ـ  لری الله ضلیه و آ  محمد گویی :  رک کنید سعد  ــ ضلیه رحمه ــوقتی آن گونه درباره حدم و گمان می

ـــ می توانی   لر کنی  که او شـیعه نبوده اسـتا گرچه در بعضی از اسناد ه  غیر ای  گویدا ما نمیآله و سـلر  ـ

ها ه  تحقیق  ورت شلار  وجود دارد. اگر در سایر هنرها ه ا در سایر حوزههمت. ولی یس حالت پنهان و آ

ا  مثل دوره آ  بویه یا  ــفویه یا گیرد م  مرمئن  که شــواهد  برا  ای  مرل  وجود د ارندا اگر چه در دوره

تظاهر  لانهاا بعضی از  ور تشی  امشود و یا در بعضی از دورهجمهور  اسـلامیا املان ظهور تشی  بیشتر می



کنند و بعضی از  ورش نه؛ یا در  در اسلام توسن دستگاه  لا ت که اساساک یس امر محلوم و مذمومی پیدا می

 .شدشد و با آن بر ورد میتلقری می
 

  : 0 /نظر  /تابخانه تبیانسرویس هنر اسلامی/ محمدسعید اکبرزاده ـ به نقل از: ک :نویمنده  /اردیبهشت 26. 1395

 

http://www.islamicartz.com/story/ZgIqt4_fF4v1sQNShvuwFpSIAea6VfVAwZzNUBzPAkI 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)

