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چکیده:
هنر ایرانی ـ اسالمی به عنوان یکی از ارزشمندترین عوامل فرهنگی برای دستیابی به اهداف نظام جمهوری
اسالمی ایران در عرصههای گوناگون محسوب میشود؛ ولی آیا هنر کشور در حال حاضر در خدمت اهداف
انقالب قرار دارد ،یا بیتفاوت و نیز در تقابل با آن عمل میکند؟ اگرچه پس از انقالب ،آثار ارزشـــمندی در
حوزههای گوناگون فرهنگی و هنری تولید شـــده اســـت؛ ولی آیا همه آثار پدیدآمده در این بازه زمانی از
شــاخ ــههای جوهری اســالمی و ایرانیبودن برخوردارند؟ برای یافتنی پرســ  ،نتســت ،باید مرز میان اثر
ایرانی ـــ ـ ا سالمی با اثر ایرانی ـــ ـ سیرا سالمی و در برخی موارد ضدا سالمی یا ضدایرانی م شتص گردد تا
د ستکم در سطح سیا ستگذاریهای کالن ،شفاف سازی صورت پذیرد .این پژوه
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ویژگیهای سه عاملِ «هنرمند»« ،پیام» و « شکل» ،به عنوان علل ثالثه پدیدآیی اثر هنری ،به عنوان شاخصهای
اصلی و کالن در ارزیابی و تعیین ایرانی ـ اسالمیبودن آثار هنری شناسایی و بررسی شده است.
کلید واژهها :ماهیت فرهنگ و هنر ،هنر ا سالمی ،هنر دینی ،هنر انقالب ا سالمی ،شاخصهای هنر ایرانی
ـ اسالمی.

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مطالعات

مقدمه
هنر مقوم فرهنگ اســـت و البته پس از آنکه پدید میآید ،به امری فرهنگی مبدل میشـــود .منظور از

است ،نه علت «وجود» آن (کریمی ،1391 ،ص  .)234هنر و قال های گوناگون آن که سازنده مح والت
فرهنگیاند و وظیفه تبیین حقایق جهان ،انســـان و جامعه را بر عهده دارد .هنر با این تلقی ترثیر شـــگرفی در
اعتالی باورها ،هنجارها ،رفتارها ،و به تبع آن شـــکلگیری فرهنگ مطلوب در جامعه دارد .لذا توجه به
تعریف تولیدها و فعالیتهای هنری که در د ستهبندیهای جدید در زیرمجموعه صنایع و مح والت فرهنگی
اطالق میگردد ،از اهمیت برخوردار اســـت؛ به گونهای که هنر و هنرمند ابزاری برای انتقال ،تهاجم یا تعامل
فرهنگی ـ و به پشتوانه آن ،فکری ،سیاسی و اقت ادی ـ تلقی میشود .با توجه به این ضرورت ،پژوه

حاضر

بر آن است شاخصهای ایرانی ــــ اسالمیبودن مح والت فرهنگی را شناسایی و تبیین کند .بدینمنظور با
جمعآوری تعاریف ،ویژگیها ،هنجارهای هنر اسالمی ،هنر دینی ،هنر انقالبی و دیگر کلیدواژههای متناظر،
از راه مراجعه به برخی نظرات بنیانگذاران و اندیشــمندان انقالب اســالمی ،تمهای عمومی و تت ــ ــی به
تفکیک حوزههای هنری موجود در دامنه پژوه  ،شناسایی و مورد تحلیل قرار خواهد داد.
 .1بیان مسئله
چنانچه از منظری تاریتی بنگریم ،هنر همزاد همیشــه بشــر بوده اســت .در ایران نیز آثار بســیار هنری ـ
از اسالم موجود است .پس از پذیرش اسالم ،هنرمندان ایرانی آثار هنری خود

را بر اساس عناصر هنر ایرانی و فضای معنوی همسو با فرهنگ و جهانبینی اسالمی پی نهادند لذا شاکله هنر
اسالمی در ابتدای امر ،به خودی خود و به طور مستقل به وجود نیامده است بلکه با بررسی آثار هنری پی
از ا سالم ،م شاهده می شود در ب سیاری موارد ،عنا صر و الگوهای کهن ایرانی در آثار هنری سدههای اول
دوره ا سالمی ح ضور جدی دارد و هنرمندان م سلمان خود را در جایگاه بازاندی شی ،بازآفرینی ،باز سازی و
روزآمدســازی هنر ایران مبتنی بر مبانی و شــاخ ــههای دین مبین اســالم قرار دادهاند و ایدهها و آموزههای
هنری خود را در چهارچوبی برگرفته از ارزشها و سنتتهای ا سالمی خوان  ،باز فهم و بازتولید کردهاند.
این م سیر تحت ترثیر برخی کالن رخدادها چون حادثهای ع ری انقالب ا سالمی ،صورت عمیقتری یافته
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ماهیت خود را مییابد .فرهنگ با آثار هنرمندان قوام می یابد .به بیان فلســـفی ،هنر مقوم «ماهیت» فرهنگ
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مقومبودن هنر و نســـبت هنر و فرهنگ ،اثبات تقدم علتی و علیت هنر نیســـت ،بلکه فرهنگ با هنر میبالد و
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اســت (ر .آ آوینی ،1391 ،ص  .)23اما فقدان معیارهایی برای ارزشگذاری و داوری مح ــوالت هنری
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فرهنگی ،از موانع تبیین این جریان اســت .نبود شــاخص باع

قرآن ،یا حضـــور مول فه ها یی به ظاهر دینی ،در زمره آ ثار دینی تلقی شـــود؛ هرچ ند کو چکترین اثر

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی انسانسازی نداشته ،یا حتی باورهای متدوشی را به متاط

مطالعات

قدرت رنم

میشــود هر اثری به ص ـنرف نمای

آیهای از

منتقل کند؛ یا اثری درباره یک شت یت ایران

با ستان ،ایرانی نامیده شود ،درحالیکه کلیت آن ن سبتی با فرهنگ و اندی شه ایرانی ندارد .تدوین شاخصها
همچنین کمک میکند هنر انقالب اسالمی نسبت خود را با هَموندهای هنری مورد استفاده هنر سربی ــــ به
طور مثال تم سک به سرایز ،سرگرم سازی و اسوای متاط
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پژوه

حاضر با این هدف بر آن است به اخت ار به دو پرس

ــــ م شتص کند (ر .آ اقبال اف سری.)1395،
پاسخ دهدآ  .1تعریف هنر «ایرانی ـ اسالمی»

در مفهوم جدید چیست؟  .2شاخصهای ایرانی ـ اسالمیبودن مح والت فرهنگی هنری کداماند؟
 .2روششناسی تحقیق
روش تحقیق با توجه به موضــوب بح

کیفی و مبتنی بر متد تحلیلتم ،انتتاب شــده اســت .اطالعات در

مرحله اول از راه مطالعه آرا و مکتوبات اندیشمندان مسلمان در باب هنر دینی و هموندهای آن ،جمعآوری
گردید و در مرحله بعد ،یافتههای مرحله اول ،برای رســـیدن به شـــاخصهایی کاربردی مناســـ

نیاز روز

کشــور ،در معرن نظر ،تفســیر و تبیین تنی چند از کارشــناســان قرار گرفت که درمح ــول آن در بت
نتیجهگیری ،در قال شاخصهای نهایی مندر است.
 .3ادبیات نظری
الزم ا ست نت ست تعاریفی از هنر دینی ،ا سالمی و قد سی مرور شود و سپس بر ا ساس تمها ،مطال
جمعآوریشده ارائه گردد.
 1ـ  .3تعاریف و واژگان
ایرانی :هر آنچه از حی زمین ،زمان و زبان ،به ســرزمین ایران متعلق باشــد« ،ایرانی» نامیده میشــود و
البته در صورت مطلوب آن ،مقولهای است که به باورها ،تاریخ ،فرهنگ و ارزشهای ایرانی پایبند باشد .در
این مقاله با توجه به رویکرد تحقیق ،ایرانی در معنای ایران معا صر اختیار شده ا ست؛ یعنی هر آنچه برآمده
یا مبتنی بر باورها ،فرهنگ و ارزشهای ایران امروز است.
اســیمی :هر آنچه متعلق و متعهد به مبانی ،آرمانها ،ارزشها و هنجارهای اســالم اســت و در معنایی
گستردهتر ،به وسیله مسلمانان ابداب یا بیان شده است.
ایرانی ـــ اسیمی :هر آنچه در دایره اشترا

ایرانیبودن و اسالمیبودن قرار گیرد و مبانی و هویتی

معارن با هیچ یک از این دو ندا شته با شد ،میتواند ایرانی ا سالمی نامیده شود و در این تحقیق با توجه به
رویکرد اختیارشــده ،هر آنچه را بر باورها ،آرمانها ،ارزشها و هنجارهای نظام جمهوری اســالمی ایران یا
گفتمان انقالب اسالمی مبتنی باشد ،ایرانی اسالمی مینامیم.

هنر دینی :هنر ،بازآفرینی و بازنمایاندن یک «عین» یا یک «معنا» اســـت .اگر بازآفرینی با اقتباس از
«ن سته الهی» آن صورت گیرد و با قبس از ح ضرت او ممکن ا ست ،هنر قد سانی ا ست؛ و اگر تحت ترثیر
م شیت شیطان و به تلبیس ابلیس صورت ببندد ،هنر نف سانی ا ست .ضمن آنکه به طور کلی سیرممکن ا ست
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هماهنگی برقرار میکند و طبیعت را به ســـمت فطرت ببرد .هر هنری که در چهارچوب دین ،به خالقیتی

مطالعات

در عالم ،نق و صــورتی به دور از پیام بتوان به ت ــویر کشــید هنر دینی میان فطرت الهی انســان و طبیعت دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مؤدی شود که فطرتپذیر باشد ،هنر دینی است( .ر .آ رشاد ،1395 ،ص  .)28-26آیتاهلل م با یزدی،
هنر دینی را ثبوتاً هنری میداند که سب

کمال حقیقی ان سان شود و اثباتاً هنری ا ست که دین آن را تجویز

می یابند .هنرهایی مانند تذهی

و خوشـــنویســـی که در خدمت قرآن به کار میروند یا کاشـــی کاری،

معرقکاری و مقرنسکاری که در ســـاخت مســـاجد ،معابد و دیگر بناها و ســـازههای دینی به کار میروند
(ر .آ تاجیک و سربتشی ،1390 ،ص  21ـ  .)22به بیانی دیگر ،معارفی را که همه ادیان حقیقی به نشر آن
در میان ان سانها همت گما شتهاند ،در ذهنها ماندگار سازد (ر .آ گزیدهای از بیانات رهبر معظم انقالب،
.)1394
هنر ا سیمی :هنر دینی در دامنه همه ادیان مو ضوعیت مییابد و هنر ا سالمی برای جامعه م سلمانان و
ذیل تفکر دین خاتم تعریف شده است ..هنر قدسی اسالم ،هم از جهت صورت و هم معنا با «کالم الهی» و
وحی قرآنی منا سبت دارد و بازتاب وحی در دنیای خاکی ا ست .در معنای حداقلی برخی چون سیدح سین
ن ر ،هنری که از نظر ا سالم به معنای دقیق لفظ «قد سی» تلقی می شود ،قرائت و تالوت قرآن کریم ا ست
که همچون نیرویی روحانی ،نقطه اتکای شعر و مو سیقی همه ملل م سلمان به شمار میرود (ن ر،1370 ،
ص  45ـــــ  .)60اما با نگاهی حداکثری ،هنر اســالمی ،هنری اســت که میکوشــد با حقیقت اســالم رابطه
مســتقیمی داشــته باشــد و آن را روایت کند (نوروزیطل  ،1388 ،ص  )26و بعضـاً منابع و ادله دینی آن را
معرفی ،تجویز یا ترسی

کردهاند .از دیدگاه دیگری ـــ ـ دیدگاه تاریخپژوهی ،مطالعات هنر و جامعهشــناختی ـ

لفظ هنر اســالمی به مجموعه آثار هنری اطالق میشــود که به دوران اســالمی متعلق اســت (همان) .در این
تلقی ،نمود خارجی ا سالم مد نظر ا ست؛ بنابراین هنر ا سالمی یعنی اثری هنری که م سلمانان با ویژگیها و
اهداف خاص آن را به وجود آوردهاند (همان) .با این حال اگر هنر اسالمی را حامل اعتقادها و اصول وحی
الهی بدانیم ،اصطال هنر اسالمی به هنر ساخته شده دست مسلمانان محدود نتواهد بود؛ هرچند نوب هنری
رایج در یک تمدن ،در کلیت خود به ســاختار معنوی و دینی بســتگی دارد که آن تمدن را به وجود آورده
است (نوروزیطل  ،1388 ،ص .)15

مهدی حقیقی کفاش و همکاران

می شوند و بنا بر دیدگاه استاد م با یزدی ،ویژگی این هنرها آن است که با شعارها و شعایر دین ارتباط
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میکند .طبق دیدگاهی ،هنرهایی که متعلقشـــان امور دینی اســـت ،به لحاظی شـــایع «هنر دینی» خوانده
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قدرت رنم

 2ـ  .3شاخصهای هنر اسیمی
تمهای اح ا شده ،به تفکیک در دو بت

«هنر اسالمی در معنای کلی» و « شاخههای هنری» قابل ارائه

است.
 1ـ  2ـ  .3هنر اسیمی به مثابه مفهومی کلی
شاخصهای استقرایی به شر ذیل استآ

2

الف) تم شناساییشده :هنرمند
هویت ملیتی و دینی هنرمند :هنرمند به مثابه علت فاعلی اثر هنری ،اصـــلیترین علت وجود آن

سال هفتم ،شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 1396

است .پی

از این بیان شدآ در یک تلقی« ،هنر اسالمی» هنری است که به وسیله مسلمانان خلق شده باشد.

برخی حتی آثاری که تحت حمایت یا حاکمیت مســـلمانان در ممالک اســـالمی به وجود آمده و دارای
مؤلفه های هویتی آن ســـرزمین اســـت ،بهرسم اینکه آفرینندگان این آثار نهفقط از ملیت های گوناگون
بودهاند ،حتی الزاماً مســـلمان نیز نبودهاند ،در ذیل هنر اســـالمی ،در معنای تاریتی و تمدنی آن ،تعریف
کردهاند؛ لذا مســتشــرقین در ذیل «هنر اســالمی» یا «معماری اســالمی» از «هنر اســالمی یهودی» و «معماری
اسالمی مسیحی» و مانند آن نام میبرند (ر .آ بوربور ،1366 ،ص .)113
صــفای با ه هنرمند :منشــر هنر اســالمی ،اســالم مطلق اســت که در رو هنرمند مســلمان متجلی
می شود؛ پس الزم ا ست هنرمند شوای

نف سانی را از خود بزداید و با سلوکی معنوی آمادگی الزم را برای

دریافت پیام الهی در خود فراهم آورد .هنر اســالمی با معرفت و ســلو

عرفانی به عنوان شــرط الزم تحقق

هنر اســـالمی ،پیوندی وثیق دارد .او باید همچون آینهای بی سبار و منعکسکننده «انوار مطلق الهی» باشـــد
(محمدی ،1388 ،ص  .)76رو اگر خود زیبا نبا شد ،زیبایی را نمیتواند ببیند .خداوند زیبایی مطلق ا ست
و رو که ب ستر آفرین

هنری ا ست موجودی خدایی و خود جزئی از زیبایی ا ست (ر .آ نوروزیطل ،

 ،1388ص  .)18شــروب هنر اســالمی از حس عبودیت هنرمند یا انبســاط رو اوســت .ذوق هنری و باطن
پا  ،دو عن ر کلیدیاند که شالوده ا صلی هنرمند م سلمان را ت شکیل میدهند (نوروزی ،1387 ،ص .)8
هنر حقیقی ،هنری فطری و اکتشــافی اســت؛ در قیاس با هنر فنی که اکتســابی اســت .جوهره هنر ســماوی،
فراستی ،فرصتی و سیرقابل فراگیری است ،نه فراورزیدنی و فرا آموختنی .هنر فطری از باطن م فای هنرمند
برخیزد؛ به همین جهت دلانگیز و رو نواز اســت ،نه هوسانگیز و حس نواز؛ درنتیجه گاه و بهطور نســبی،

 .1ازآنجاکه هنر ایرانی ـ اسالمی را میتوان همان هنر دینی و اسالمی در آینه امروز در نظر گرفت ـ که اثبات آن در
بخشهای انتهایی مقاله ارائه میگردد ـ این عنوان اتخاذ شده است.
 .2از ذکر وصف «ایرانی» پرهیز شده است؛ زیرا هنر اسالمی که از این خاک سر برآورد و رنگ و بوی تاریخ و فرهنگ این
مرز و بوم به خود بگیرد ،هنر اسالمی ایرانی است.

اثر هنری ســـاخته هنرمند سیر مؤمن به وحی ،ولی برخوردار از فطرت بالنســـبه پالوده ،ناخودآگاه به فطرت
نزدیک و به هنر قدسی شبیه میشود (رشاد ،1395 ،ص  30ـ .)31
خط فکری و مبانی نظری هنرمند :سایت هنر ،سایت هنرمند و سایت حیات هنرمند در فلسفه هنر،
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نمیتوانند با یکدیگر سیر مرتبط دیده شـــوند .متفکر اخالقی چگونه از «هنر بی هدف» میتواند بگوید؟ دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
فیلســوف چگونه میتواند فلســفه معقول و هدفداری برای هنر در نظر نگیرد؟ آن کس که به فقدان سایت
متعالی برای «حیات ان سانی» باور آورد و موجودیت ان سان را به مثابه من شر هنر و م رفکننده آن ،فارغ از
« سایت» بداند ،طبیعی اســـت برای آثار هنری نیز سایتی منطقی و جهتی اخالقی نتواهد پذیرفت (ر .آ

هویت اســالمی و لزوم ترســیس حکومت اســالمی به رهبری ولی فقیه باور داشــته باشــد (ر .آ فرخی و
افتتاری ،1393 ،ص .)24
دغدغه بازیابی هویت تاریخی فرهنگی :هنرمند صادق کسی است که بهجای ارزیابی خویشتن
با موازین سرب ،بکوشــد خود را بشــناســد و عقده حقارت در برابر سرب را که از جهل نســبت به ســنتت و
فرهنگ ایران و سفلت از ماهیت واقعی سرب مدرن ناشــی میشــود ،بازگشــاید (نوروزیطل  ،1388 ،ص
.)18
تعهد و دغدغهمندی هنرمند :هنرمند ،هم در باب فرم و قال

هنرِ خود و هم در قبال مضـــمون آن

تعهد دارد .اینکه [از حی هنری] به سطح پایین اکتفا نکند یک تعهد است .تعهد در قبال مضمون نیز مطر
ا ست .از چه ستن باید گفت؟ اگر ان سان محترم و عزیز ا ست ،دل ،ذهن و فکر او نیز عزیز و محترم ا ست
(ر .آ گزیدهای از بیانات رهبر معظم انقالب.)1394 ،
درک صحیح هنرمند از مسائل زمانه :رهبر انقالب اسالمی از هنرمندان میخواهد حقیقتی را که
در

میکنند ،تبیین کن ند .از آنها انتظار نیســـت بر خالف آنچه میفهمند ،حرف بزن ند؛ ولی کوشـــ

و

مجاهدت کنند تا در حوادثن فتنهگون ،آنچه را صحیح ا ست ،ب شنا سند .بیب یرت ،دون شرن یک ان سان
هنری و یک انسان فرهنگی است .به تعبیر ایشان ،هنرمندان باید مرد زمان و زمانه خوی

باشند (همان).

ب) تم شناساییشده :فرم و شکل بیان (صورت)
بیان نمادیه و رمزی :آثار هنری عموماً در سه سطح «بازنمایی طبیعت»« ،تجریدی» و «نمادین» ارائه
و دریافت می شوند .قرابت هنر ایرانی در دوره ا سالمی با معارف معنوی ،سب

شده ا ست ارائه آثار هنری

ایرانی اســالمی بیشــتر در ســطو تجریدی و نمادین توفیق داشــته باشــند .هنرمندان کمال مطلوب ،تجرید و
ایجاز را بر واقعیت و طبیعتگرایی ترجیح دادهاند .فرهنگ معنوی برگرفته از مذه

ــــ در دوران باستان و

دوران اسالمی ـ است که ابعاد معنوی و طبع هنرمندان را به این جهت شکل داده است و در نهایت ،یکی از

مهدی حقیقی کفاش و همکاران

حقیقت خواهد بود .هنرمندی میتواند اثری برای ایران ا سالمی امروز بیافریند که انقالب ا سالمی را بر پایه

قدرت رنم
تعیین شاخصهای معرّف محصول فرهنگی هنری ایرانی ـ اسالمی در نظام جمهوری اسالمی

رحیمپور ازسدی )1392 ،و هنرش نیز جنبهای ســـرگرمیجویانه ،لذتگرایانه ،پوچ ،فارغ از معنا و خالی از

مطالعات

شــاخ ــههای مهم هنر ایرانی ،نگاه تجریدی و نمادین هنرمند در اثر هنری خوی
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ص  .)76هنرهای سنتتی ا سالمی اسل

بیانی نمادین دارند قال

اســت (محمدی،1389 ،

بیان ،ا ستطاعت کافی برای ظهور تام و تمام

معنا امر قد سی و متعالی را آنگاه که در صورت مح سوس ظاهر می شود ،ندارد .در نتیجه محتوا به صورت

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی ـــ فرم و شکل بیان ـــ سلبه مییابد .بیان نمادین و رمزی ،از نامتناهیبودن معنا حکایت دارد .صور نمادین و

مطالعات

قدرت رنم

رمزی ،اسل

به معانی داللت دارند که با صــور طبیعی و واقعنما به بیان آن معانی نمیتوان پرداخت (ر .آ

نوروزیطل  ،1388 ،ص  .)24این امر که هنر دینی ،هنری رمزی و سمبولیک است ،در میان صاح نظران،
کمتر متالفی دارد تاآنجاکه میتوان مدعیشـــد ماهیت هنر دینی در رمز و نماد خالصـــه میشـــود (ر .آ
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پورحسندرزی و کوششی ،1388 ،ص .)13
دینی بودن توأم قا لب و محتوا :در پاســـخ به این پرســـ

که «دینی بودن هنر فقط در محتوا

موضــوعیت مییابد یا متعلق صــورت نیز هســت؟» ،همگان اتفاق نظر دارند که «محتوا» میباید الزاماً دینی
با شد؛ ولی در مورد « صورت» ،برخی آن را ن سبت به دینی و سیردینی بودن امری الب شرط میدانند؛ بنابراین
مدخلیت برای آن در دینی بودن اثر هنری قائل نیســـتند؛ ولی باید گفت هنر دینی یا اســـالمی ،تجلی عوالم
روحانی و ت ویر مح سوس و ملموس آن ا ست .بر این ا ساس همواره صورتن مح سوس ،نمادن صورت و
معنایی روحانی است .شکلی ظاهری و صوری اثر هنری ،وسیله انتقال محتوای مد نظر هنرمند است و تجسم
فیزیکی و مادّه آن محتواست؛ ناگزیر از محتوا جدا نیست .بنابراین فقط هنری دینی است که صورت و فرم
آن نیز با دین همتوان باشــد (ر .آ نوروزیطل  ،1388 ،ص  .)81بعضــی قال ها با مفاهیم و معانی دینی
بهتر ارتباط برقرار میکنند و برخی دیگر ،قابلیت و ظرفیت بیان و تحمل اندیشـــهها و معانی دینی را ندارند
(ر .آ پورحسـن درزی و کوشـشـی ،1388 ،ص  .)13از دیدگاه اعوانی نیز روش و صـورتی که هنر با آن
بیان میشـــود ،در دینیبودن هنر شـــرط اســـت (ر .آ اعوانی ،1375 ،ص )331؛ بنابراین جایدادن مفاهیم
اســـالمی در فرمهای دیگر ادیان پاســـتگو نیســـت؛ زیرا توان و عمق ذاتی تعالیم اســـالم ظرفی دقیقتر و
پُرظرفیتتر از آنها میطلبد (ر .آ نوروزی ،1387 ،ص .)8
عدم اکتفا به نمایش ظاهری اســیم :اثر هنری اســالمی در عین رعایت ظواهر شــرعی ،نباید در
ســطح ظاهر باقی مانده یا صــورتی شــعاری یابد .همچنین نمیتوان بر اســاس ظاهر اثر ،در مورد اســالمی یا
سیراسالمیبودن مح ول هنری قضاوت کرد .آیا اکتفا به ارائه ت ویری ـ هرچند دقیق ـ از زندگی مردم در
صدر اسالم در اثر هنری به معنای اسالمیبودن آن مح ول است؟ آثاری همچون مسجد قرطبه که به فرمان
عبدالرحمن اول با منبری از عا برای ن شاندادن شکوه بنیامیه بنا شده ،با گفتمان ا سالمی منا سبتی دارد؟
خطوط و نقاشـــیهایی که فقط برای ایجاد شـــگفتی به کار گرفته شـــدند ،نق

اســـالم میزنند؟ (ر .آ

مظلومی ،1361 ،ص  ) 53لذا اکتفا به رعایت حدود شرعی ،شرط الزم ا ست اما پرداختن به امری ا سالمی،

حتماً به معنای ا سالمی بودن اثر هنری فرهنگی نی ست بلکه آنچه تعیین کننده ا ست رو و رویکرد ا سالمی
است.
تناســب ایام و نوعی هنری :این مطل

که چه مفهومی در چه قال

هنری امکان طر و بســـط و
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تعمیق بیشــتری دارد ،نکتهای کلیدی اســت؛ به طور مثال گاهی برخی مفاهیم در ظرفیتهای فعلی ســینمای دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
ایران قابل ارائه نی ست و موج

ضایع شدن سوژه می شود؛ ولی همان مفهوم در یک اثر مو سیقی به زیبایی

قابل پرداختن است (نوروزی ،1387 ،ص .)8

قدرت رنم

ج) تم شناساییشده :محتوا (با ه) اثر

و ن شان ترثیرات صادره از قرآن ا ست که پ شتوانه معنوی زندگی

مســلمانان اســت .هنر اســالمی ،نه از معنای ظاهری یا صــورت ظاهر قرآن ،بلکه از حقیقت آن ،یعنی ذات
باطنیاش برگرفته است (ر .آ محمدی ،1388 ،ص .)76
تعالیبخ شی و تأثیرگذاری قد سی :اگرچه هنر سربی به سمت ایجاد حس لذت و خوشایند بودن
متاط

گام برمیدارد ،در هنر اسالمی ،ارشاد و تعالیبتشی به متاط  ،گوهر اصلی است؛ چون هدف از

خلقت کمال اســت که همان ســعادت ابدی و تقرب به خداوند اســت و در این مســیر ،هر دو ـــــمؤلف و
متاط ــــ ـ رهرواناند (نوروزی ،1387 ،ص  .)8هنر دینی ،هنری اســت که در شــنونده القای قداســت یا
معنویت نماید .بیان و فرم آن با استفاده از خطوط ،رنگها ،عالئم ،نقوش و طر های هندسی یا سبکهای
هنری به گونهای باشـــد که در دل بیننده ،الهام و اشـــراق بنماید و هالهای از طهارت رو به وی هدیه کند؛
بنابراین الزمه دینی یا سیردینی بودن اثر ،جنبه ترثیر قدســی آن اســت .هر امر قدســی و معنوی به طور قطع
دینی است (ر .آ مطهری ،1385 ،ص  93ـ .)95
ای شرویی و مطلوب نگری :هنر ا سالمی ،هنری پی شرو و مطلوب نگر ا ست .بر شانه دیروز ن ش سته
اســت ،در امروز زیســت میکند و فردا را مینگرد .آمیزهای از آرمانطلبی و واقعگرایی اســت و رویکردی
تجویزی دارد .هنر پی شرو «آنچه ه ست» را بهطور مطلق ام ضا نمیکند و آن را نیز مطلق طرد نمیکند ،بلکه
«آنچه هســت» را به ســود «آنچه باید بشــود» تعدیل میکند .در مقابل ،هنر پیرو آن اســت که از خواســتهها،
تمایالت و اخالقیات همهپســـند تبعیت مینماید و آن را به نوعی جال

بر جامعه عرضـــه میکند و دسدسه

آنچه را باید و شاید پدید آید ندارد (ر .آ جعفری ،1378 ،ص  29ـ .)30
هدایتگری اح سا سات اجتماعی :هنر ،ابزار ب سط تولی و تبرتا ست و اح سا سات اجتماعی را تا
اندازه زیادی راهبری و رهبری میکند .هنر ،ابزاری ا ست که هنرمند از راه آن اح سا سات تجربه شدهاش را

مهدی حقیقی کفاش و همکاران

آثار هنری ارائه نشــده اســت؛ ولی رو اســالم و آداب آن اســت که طبع و ابعاد روحی هنرمندان را جهت

تعیین شاخصهای معرّف محصول فرهنگی هنری ایرانی ـ اسالمی در نظام جمهوری اسالمی

ن سبت با قرآن و آداب معنوی :هرچند در ن وص ا سالمی ،صراحتاً د ستورالعملهایی برای خلق
میدهد .همه هنرهای ا سالمی حامل نق

مطالعات

بُعد و بردی اجتماعی میدهد .اثر هنری نوعی احســـاس همدلی اجتماعی را میتواند پدید آورد .هنر ،ابزار
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اقامه عواطف اجتماعی در جهت خاص است (ر .آ میرباقری ،1389 ،ص .)48
اایبندی به هویت ملی :تمدن و فرهنگ گویا ست که ایرانیان همواره مردمانی آزاده و یکتاپر ست

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی بودهاند (ر .آ محمدی ،1388 ،ص )67؛ بنابراین هر اثری هنری که در جهت تضـــعیف روحیه آزادگی،

مطالعات

قدرت رنم

وطنخواهی و دینمداری ایرانیان خلق شود ،در ضدیت با هویت ملی است.
محتوای تقو یتکننده آرمان ها و ارزش های انقیب اســیمی ایران :مقام معظم رهبری
وظیفه هنر این ع ــر را نمای

قهرمانیها و فداکاریها برای حفظ ارزشها و کیان کشــور میداند و مبتنی

سال هفتم ،شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 1396

بر مبانی زیباشــناختی هنر ،معتقد اســتآ هنر آن اســت که زیباییها را در
بلبل نیست؛ گاهی انداختن یک نفر در آت
ببیند ،در

کند .این زیباییها لزوماً گل و

و تحمل آن ،زیباتر از هر گل و بلبلی است .هنرمند باید این را

کند و آن را با زبان هنر تبیین نماید (ر .آ گزیدهای از بیانات رهبر معظم انقالب .)1394 ،امام

خمینی نیز هنری را مورد قبول قرآن و اسالم میداند که صیقل دهنده اسالم ناب محمدی (ص) ،اسالم ائمه
هدی (ب) ،ا سالم فقرای دردمند ،ا سالم پابرهنگان و ا سالم تازیانه خوردگان تاریخ با شد .به عقیده ای شان،
هنری زیبا و پا

اســت که کوبنده ســرمایهداری مدرن و کمونیســم خونآشــام و نابودکننده اســالم رفاه و

تجمل ،اسالم التقاط ،اسالم سازش ،اسالم مرفهان بیدرد و در یک کلمه «اسالم آمریکایی» باشد (خمینی،
 ،1367ص .)145
 2ـ  2ـ  .3بخش تخصصی شاخههای هنری
عمده تمهایی که برای حوزههای سینما ،تئاتر ،موسیقی و هنرهای تجسمی شناسایی شد ،به نوعی تکرار
تمهای مطر شده برای هنر در مفهوم کلی است؛ ولی با زبانی تت

یتر و به اقتضای هر شاخه هنری ،که

در ادامه به اخت ار به برخی از آنها اشاره خواهد شدآ
1

 1ـ  2ـ  2ـ  .3حوزه فیلم و سینما
الف) تم شناساییشده :آفرینشگر (سینماگران)
اعتقاد و دانش دینی سینماگر :از لوازم ورود به سینمای اسالمی ،نتست ،مطالعات قوی ا سالمی و
دوم ،اراده و شت یت قدرتمند هنرمند است (ر .آ رحیمپور ازسدی ،1392 ،ص  .)94نتستین دلیل عدم
توفیق سینمای انقالب اسالمی ،کمبودن سینماگران معتقد دارای در

عمیق از دین است؛ هنرمندی که در

دام «خودبینی و خودبنیادی منوّرالفکرانه» نیفتد و جز برای «اثبات خوی » فیلم بســـازد (آوینی ،1377 ،ص
.)150
 .1س ـینما ،پدیداری تکنولوژیک اســت به شــک رســانهای دیداری شــنیداری؛ متعلق به عالم مدرن و مبتنی بر فن و هنر؛ که
محصـول آن ،فیلم سـینمایی نامیده میشـود و از عناصـر تصـویر (به صـورت مجموعهای از فریمها) و صـدا (گتتگو ،صـدا و
موسیقی) تشکی شدهاست»( .آوینی ،1369 ،ص )42-36

شناخت مبانی سینما و تخصص سینماگر :گذشته از صحت اعتقادها و آگاهیهای دینی ،داشتن
شناخت و در

درست و مبنایی از سینما ،شرط تولید آثار متعهد سینمایی استآ برخی با این پی داوری

که قال های هنری سرب هرگونه پیام و محتوایی را میپذیرد ،ســادهلوحانه گرفتار ابتذال شــدهاند و آثاری
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رزمآوران جبهه های نبردند؛ اما اعمال خدایی این بندگان خوب خدا تا ســـطح شـــعارهایی متظاهرانه و

مطالعات

تولید کردهاند که در ســـطحی نازل باقی مانده اســـت؛ مانند برخی فیلمها که قهرمانانشـــان پاســـداران و یا دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
بیارزش پایین آورده شده است (همان) .فیلمهایی شبهمعنوی که تحت ترثیر ــــ یا تحت هیپنوتیزم فکری ـ
فیلمهای هالیوودی با جای دادن مفاهیم اسالمی ساخته میشود ،سالباً به بیراهه میروند و نمادها ،عناصر و...

ب) تم شناساییشده :محتوا (با ه) آثار سینمایی
جذاب بودن اثر ســینمایی :جذابیت یکی از ارکان روایت ســینمایی اســت .آوینی برای ســینمای
بومی اســـالمی ،نه رویگردانی از جذابیت را پیشـــنهاد میکند ،نه به دنبال پذیرش جذابیت ســـینمای سربی
ا ست .او جذابیت مر سوم سینما را بر ضعفهای ب شر مبتنی دان سته ،و مح ول تفکر مادیگرایانه میبیند؛
بنابراین در جهت حیات باطنی و تمدن فطری انقالب اســالمی ،جذابیت فطری را پیشــنهاد میکند (امیری،
 ،1392ص  .)12وصف جذابیت در سینمای اسالمی بیشتر متوجه محتوا و مضمون خواهد بود و در الیههایی
از تفکر و تدبر متاط

ریشــه خواهد داشــت .جذابیت در این معنا ،کارکردی جایگزین کارکرد شــگفتی

برخاسته از تکنیک یا داستانگویی نامتعارف و پُرحادثه سینمای سربی خواهد داشت.
ایشرویی محتوای اثر سینمایی :سینما متعلق به تماشاگر است؛ ولی فلسفه وجود آن هدایت مستمع
اســت؛ ازاینرو نباید در عالیق متاط توقف کند ،بلکه باید به ســمت آنچه شــاید ،قدم بردارد .آوینی در
این باره معتقد ا ستآ اگر سینما بتواهد بر ضعفهای روحی ب شر و عواطف سطحی و مبتذل او بنا شود،
کار به رشد این صفات مذموم در وجود بشر خواهد انجامید و او را از حد اعتدال انسانی خار خواهد کرد
(آوینی ،1377 ،ص .)150
فطرتمدار بودن سینمای اسیمی :سینمای دینی ،سینمایی است که بتواند نوعی شناخت و باوری
شهودی به متاط

منتقل کند؛ بهگونهای که او را از سفلت برهاند و توجه

را به خود و هستی ،از منظری

فطری معطوف کنــد (فرخی و افتتــاری ،1393 ،ص  .)11این نگــاه میتوانــد منجر بــه خلق بــه پیــامی
جهانشــمول و انســان فهم گردد که اثر ســینمایی را در مرزهای جارافیای و حتی فرهنگی مح ــور نکند.
ان سان فطرت الهی دارد و خداوند فطرت ب شر را رو به حق آفریده ا ست .این دو پی فرن زمینههایی برای
کمک به فیلمساز مسلمان و کمک به جهانی شدن او است (ر .آ رحیمپور ازسدی ،1392،ص .)115

مهدی حقیقی کفاش و همکاران

.)8

تعیین شاخصهای معرّف محصول فرهنگی هنری ایرانی ـ اسالمی در نظام جمهوری اسالمی

کارکرد واقعی خود را از د ست میدهند و جنبه ت شریفاتی و نمای شی مییابند (ر .آ نوروزی ،1387 ،ص

قدرت رنم

تقویت ارزشهای اســیمی و عدم تیــعیف اعتقادات در اثر ســینمایی :رحیمپور ازسدی
دوربین را یکی از ابزارهای مؤثر برای امر به معروف و نهی از منکر میداند؛ ســـالحی برای مبارزه و ترویج
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جهانبینی اســالمی در مقابل جهانبینیهای مادی (همان) .گفتمان انقالب اســالمی دربردارنده دالت مرکزی

مطالعات

اتحاد ،ایران ،تو سعه ،جهان ا سالم ،حقطلبی ،ظلم ستیزی ،شهادت ،روحانیت ،جهاد ،ایثار ،امت ،فل سطین،

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی «اسالم» و دالهای پیرامونی چون امام خمینی ،دموکراسی ،آزادی ،والیت ،انقالب ،عدالت ،مردم ،نظارت،

قدرت رنم

دفاب ،جهاد ،کربال ،وحدت کلمه ،آخرتگرایی ،خداباوری ،توکل ،اخالص ،معنویت ،تقدم منافع جمع بر
فرد ،مهدویت ،والیت فقیه ،دفاب ،سادهزی ستی ،مبارزه با فقر و ...ا ست؛ بنابراین همین م ضامین باید در آثار
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سـینمایی گفتمانی حاضـر باشـد (ر .آ فرخی و افتتاری ،1393 ،ص  .)172به دلیل ترثیر سـینما بر فرهنگ
عمومی جامعه ،در قوانین کشوری نیز حدودی برای تولید مح والت سینمایی در نظر گرفته شده است که
طی «آییننامه نظارت بر نمای

فیلم و اســـالید ویدئو و صـــدور پروانه نمای » مال

نظارتی برای حفظ حدود عرفی و اسالمی در آثار نمایشی است.

عمل دســـتگاههای

1

همخوانی و همافزایی صــورت روایت ســینمایی با با ه آن :همه موضـــوعات را میتوان
اســالمی یا سیراســالمی روایت کرد .فیلمی درباره زندگی حضــرت محمد (ص) یا فیلمی که نمای دهنده
شعائر ا سالمی چون نماز با شد ،ممکن ا ست به گونهای ساخته شود که ضدا سالمی تلقی شود؛ بنابراین دو
معیار برای اســالمی بودن یک فیلم وجود داردآ نتســت ،ارزشهایی که فیلم تلقین میکند ،اســالمی باشــد؛
دوم ،فیلم با نمودارها و نمادهای سیراســالمی همراه نباشــد و در ظاهر و باطن همتوانی وجود داشــته باشــد
(ر .آ گزیدهای از بیانات رهبر معظم انقالب.)1394 ،
ج) تم شناساییشده :ظاهر اثر
حفظ ظاهر اثر :درباره صــورت ظاهری آثار در آییننامه صــدور پروانه ســاخت فیلمهای ســینمایی،
اینگونه آمده استآ
 .1رعایت حجاب و پوش

اسالمی؛

 .2عدم تماس بدنی میان هنرپیشههای زن و مرد؛
 .3عدم بهکارگیری الفاظ رکیک ،زشت و اروتیک؛
 .4حفظ حدود و حریم شرعی و عرفی در ترسیم و نمای

روابط زنان و مردان؛

 .1این آییننامه از سوی دولت در سال  1361ابالغ شد و نمایش هرگونه فیلم در سینماها و سالنهای عمومی و عر ضه یا
فروش آنها در بازار فروش که در نهایت متضمن نکات مشروحه ذی باشد ،در سراسر کشور ممنوع شد:
ـ انکار یا سستکردن اص توحید و دیگر اصول دین مقدس اسالم یا اهانت به آنها به هر شک و طریق که باشد.
ـ نتی یا تحریف یا مخدوشکردن فروع دین مقدس اسالم.
ـ و( ...ر.ک :آییننامه نظارت بر نمایش فیلم و اسالید ،ویدئو و صدور پروانه نمایش.)1361 ،

 .5عدم استعمال دخانیات به وسیله پرسوناژها ـــ مت وصاً زنان و جوانان ـــ (آییننامه نظارت بر نمای
فیلم و اسالید ،ویدئو و صدور پروانه نمای .)1361 ،
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 2ـ  2ـ  2ـ  .3حوزه تئاتر
الف) تم شناساییشده :محتوا (با ه) اثر نمایشی

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

همسویی با ارزشها و انطباق با هنجارهای اسیمی :اثر نمایشی باید متعهد و مرو ارزشهای
اســالمی باشــد و با هنجارهای شــرب مقدس منطبق باشــد؛ بهطور مثال تعزیهخوانی برای امام حس ـین (ب) که
گرچه سابقهای به قدمت شعر و تالوت قرآن ندارد ،ولی در فرهنگ ایرانی ،ر سانهای ترثیرگذار در ترویج

دان

دینی ،با نارا ستیها و نادر ستیها آمیتته شده ،سباری بر اندی شه متعالی و مترقی ا سالم ن شانده ا ست.

انطباق با هنجارها و باید و نبایدهای شــرعی و فقهی ،از یکســو مســتلزم برقراری تعادلی هوشــمندانه میان
خالقیت ،جذابیت آفرینی و روایت زیبایی شــناســانه؛ و از ســوی دیگر ،پرهیز از بدعت ،تحریف و تتلفات
شرعی در ظاهر و شیوه روایت است؛ به گونهای که کاربست نظرگاهها و شیوههای نو ،بر رهیافتهای دین
مبتنی بوده ،حافظ و پاســدار مرزهای ایدئولوژیک ،واقعیتهای دینی و هنجارهای شــرعی گردد (گواهی،
 ،1380ص .)12
برخورداری از جوهره دینی :تئــاتر دینی ،بــه مفهومی روایــت تــاریخ دین یــا زنــدگینــامــه
شت یتهای دینی نیست؛ هرچند این موارد نیز میتواند یک اثر دینی باشد .اما تجربههای موفقی در درام
دینی وجود دارد که در آنها محتوای دینی در قال

ق ــهها و رخدادهایی به ظاهر بیارتباط با دین عرضــه

شدهاند .بهطور کلی تئاتر دینی در ذات و جوهره خوی

باید دینی باشد (ر .آ فریدزاده ،1390 ،ص .)59

جذابیت محتوا :در تئاتر اســـالمی با آنکه ابالغ با حس و عقل نیز مورد نظر اســـت؛ ولی آنچه مهم
اســت ،نفوذ بر دلهاســت؛ پیام باید به گونهای ابالغ شــود که در درون انســانها جای گیرد (منتظری،1362 ،
ص .)23
ب) تم شناساییشده :احیای نمایش بومی
احیای نمای بومی از معیارهای اصلی تئاتر ایرانی اسالمی است .آوینی معتقد است تئاتر باید از تکرار
در قال های تجربهشده دیروز عبور کند و جایگاه و صورت خوی

را در فرهنگ امروز بیابد .تا زمانی که

به تئاتر بومی از منظر توریســتها ،مســتشــرقان ،اســنوبیســم و روشــنفکرنمایی نگاه شــود ،تعزیه یا نمای
روحوضی بیاعتبار خواهد بود .حضور تزئینی تعزیه یا سیاهبازی در جشنوارههای تئاتر اروپا از چنین منظری
ان جام میگیرد و با این رویکرد  ،تعز یه که بازآفرینی تمثیلی تراژدی کربالســــت ،به کلکســـیون م ظاهر
نوستالژیک تمدنهای فراموش شده باستانی خواهد پیوست یا همچون هنرهای دستی و روستایی ،به کاالیی

مهدی حقیقی کفاش و همکاران

تحقق یافته ،رســانهای ترثیرگذار برای احیای پیام دین تلقی شــده اســت و هرگاه ناخواســته به جهت ضــعف

قدرت رنم
تعیین شاخصهای معرّف محصول فرهنگی هنری ایرانی ـ اسالمی در نظام جمهوری اسالمی

حادثه عاشــورا بوده اســت ،در فراز و فرود نفی و اثباتها ،هرگاه با صــورتی موافق نظر فقها و فقه اســالمی

مطالعات

که جز به مذاق اشراف ،مستشرقان و توریستها خوش نمیآید ،تبدیل خواهد شد و اگر ادامه حیات یابد،
144

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مطالعات

قدرت رنم

حیاتی گلتانهای خواهد داشت (ر .آ آوینی ،آینه جادو ،ص .)127
ج) تم شناساییشده :هنرمند تئاتر
حفاظت بازیگری از ارزشها :هنر بازیگری اگر حافظ ارزشهای اســـالمی باشـــد و با معیارهای
اخالقی و عرفی جامعه تناقضی نداشته باشد ،مورد تریید است؛ و چنانچه در جهت تعالی جامعه گام بردارد،
مورد توصیه اسالم است؛ ولی عدم تطابق آن با هنجارهای اسالمی ،میتواند به حرمت شرعی و به طبع آن،
خرو از دایره تئاتر مطلوب منجر شود (ر .آ علی برجی ،1374 ،ص .)283
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تجلی ایمان در ذات هنرمند :هر اندازه از حقایق در تئاتر دینی نمایانده میشـــود ،باید به گونهای
یقینی در ضمیر هنرمند جای گرفته باشد؛ زیرا تئاتر جایگاه انتقال و القای یقین آنهاست ،نه در میان نهادنشان
از راه توصیف و استدالل (ر .آ فرید زاده ،1390 ،ص .)58
1

 3ـ  2ـ  2ـ  .3حوزه موسیقی
الف) تم شناساییشده :محتوا و میمون موسیقی
در منظر قری به اتفاق فقهای معاصــر ،موســیقی که شــکلی سنایی یابد و صــورتی لهوی داشــته باشــد،
حرمت مییابد2.علتی که برای ممنوعیت مو سیقی در منابع ا سالمی ذکر شده ا ست« ،لهو و لع »3ا ست .لذا
روشن است که اسالم میخواهد انسان در مقابل هیجانها ،خود را نبازد و تقوا و هوشیاری واقعی خود را از
دســـت ندهد (ر .آ جعفری ،1378 ،ص  .)37مرز موســـیقی حرام و حالل عبارت از ایرانی بودن ،سـ ـنتتی
بودن ،قدیمی بودن ،کالسیک بودن ،سربی یا شرقی بودن نیست .مرز آن «ابتذال» است (ر .آ نگاه اجمالی
بر بیانات و استفتائات مقام معظم رهبری .)1393 ،موسیقی امروز برای نفس انسان حالت تشتت و پراکندگی
خاطر به همراه آورده اســت و تمرکز یا وحدت خیال را از انســان بازگرفته ،به عالم کثرات و تعلقات خاطر
برده است (مطهری ،1385 ،ص .)128

 .1مو سیقی را به بیان ساده «علم ترکیب ا صوات و هنر عر ضهٔ آنها بهنحویکه برای شنونده مطبوع با شد» تعریف کردهاند
(ر.ک :دهخدا )1372 ،و این تحقیق ،موسیقی را در هیات یک محصول فرهنگی هنری مدنظر میگیرد.
 .2امام خمینی در باب تعریف موســـیقی و بحز از حلیت و حرمت آن ،پس از ذکر بیش از ده تعریف مهم ،در دو قید مطرب
و مرجّع که در ب سیاری از تعاریف مورد ا شاره بوده ا ست ،تردید میکند و آن را از قیودی میداند که در ساختار متهوم غنا
نقش ندارد .ایشان همچنین تشخیص مصداق غنا را بر عهده عرف میداند که در هر زمان و مکانی تلقی خاصی دارد .نظر به
جایگاه ای شان در بنیانگذاری جامعه ایرانی ا سالمی امروز ،رأی فقهی ای شان مبنای تحقیق قرار گرفته ا ست (گواهی،1380 ،
ص )17
 .3موسیقی «لهو و لعب» آن است که به سبب ویژگیهایی که دارد ،انسان را از خداوند متعال و فضای اخالقی دور کند و به
سمت بیبندوباری و گناه سوق دهد.

تعالی موسیقی :مقام معظم رهبری بر این باورند که موسیقی را باید به سوی هدف متعالی سوق داد و
یکی از مهمترین ابزار برای این مهم ،همراهی کالم با موسیقی است .نقطه قوت در موسیقی فارسی و عربی،
وجود کالم به صورت بیشینه است؛ در سنت ما سالباً موسیقی با کالم همراه می شده است .گاهی کالم که با
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ســـیاســـی کالم نهفته اســـت .میتوان گفت کالم هدایتگر ،به موســـیقی جهت متعالی میبتشـــد (ر .آ

مطالعات

آهنگ نواخته شـــده همراه اســـت ،وجه هدایتگر دارد و این وجه در معنای عرفانی ،اخالقی ،اجتماعی یا دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

ستنرانی مقام معظم رهبری در جمع اهالی موسیقی.)1391 ،

قدرت رنم

ب) تم شناساییشده :فرم و سیاق موسیقی

مطلوب با شد؛ ولی به محتوای نادر ست تعلق گیرد؛ مانند اینکه ک سی با مو سیقی و الحان مت وص قرائت
قرآن ـ ـ به عنوان فرمی مطلوب ـ ـ که مورد تریید دین است ،مطال نادرست و ناشایستی ـ ـ به عنوان مادّهای
نامطلوب ــــــ را بیان کند یا برعکس ،محتوایی باارزش مانند آیات نورانی قرآن را با آالت یا موســـیقی
م ستهجن ـــــ فرم نامطلوب ـــــ بتواند؛ چنانکه در روایات نیز آمده ا ست در آخرالزمان قرآن را با مزامیر
می خوانند .همچنین ممکن است محتوایی ناشایست مانند اشعار لاو و محر
لهو و لع

را با موسیقی مناس مجالس

بتوانند که هر سه مورد تریید دین نیست (ر .آ پور حسن درزی و کوششی ،1388 ،ص .)13

تعهد به سبکهای مو سیقی ا صیل ایرانی :مو سیقی ا صیل ایرانی باع

اعتالی رو و پرواز به

عالم باال میگردد (ر .آ میلر و کیانبتت ،1375 ،ص )160؛ توجه به آن و اســـتفاده از ظرف یت های  ،از
مشت ههای آشکار موسیقی اسالمی ایرانی است.
ج) تم شناساییشده :ذائقه سازی در موسیقی
مو سیقی ایرانی ا سالمی باید پی شرو و ذائقه ساز با شد و بنا بر دا شتههای فرهنگ ایرانی و ذخایر عرفان
اسالمی ،متناس زمان پی

رود .رجبی دوانی معتقد است چون در ایران امروز ،زمینه برای احیای موسیقی

اصیل مؤمنانه و عارفانه که به وسیله بزرگان ما تدوین شده است ،وجود ندارد؛ جامعه به سراغ موسیقی سیر
ایرانی می روند ــــ آن هم در دورانی که سرب نیز از موسیقی کالسیک خود که موسیقی اندیشمندان بود،
عدول کرده است ـ و ناگزیر م رفکننده موسیقی کممایه مارب زمین میشود .موسیقی متعالی یا متدانی،
در دلها حضور دارد و انقالب نیز از همین دلها آساز میشود (ر .آ رجبی دوانی ،1390 ،ص .)262
د) تم شناساییشده :هنرمند
هنر موســیقی ،تلفیقی از دان  ،اندیشــه و فطرت خدادادی اســت که مظهر فطرت خدادادی در درجه
اول ،حنجره انسانها و در درجه دوم ،سازهایی است که به دست انسانها ساخته شده است؛ پس پایه ،پایه
الهی ا ست .نت ستین نتیجهای که میتوان گرفت این ا ست که میباید این هنر را در راه خدا م رف کنیم.

مهدی حقیقی کفاش و همکاران

معتقدند هر یک از صـــورت و محتوا ،مال

مســـتقلی دارد .ممکن اســـت صـــورت یا فرمی در ذات خود

تعیین شاخصهای معرّف محصول فرهنگی هنری ایرانی ـ اسالمی در نظام جمهوری اسالمی

همافزایی فرم و محتوا :آیتاهلل م ـــبا یزدی درباره نســـبت پســـندیده فرم و محتوا از منظر دین

رو حاکم بر نیت عامالن موسیقی در نوب خروجی ترثیرگذار است (ر .آ ستنرانی مقام معظم رهبری در
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دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مطالعات

قدرت رنم

جمع اهالی موســیقی)1391،؛ به عنوان مثال ،شــعرهای عرفانی حافظ را بر اســاس گرای های دو دســته از
عامالن میتوان با دو رویکرد موسیقی لهو و موسیقی حالل ارائه کرد.
1

 4ـ  2ـ  2ـ  .3حوزه هنرهای تجسمی
الف) تم شناساییشده :محتوا و با ه اثر
آمیختگی با معرفت و عرفان :اگر هنرهای زیبا از دیدی عرفانی در ه ستی شنا سی مایه گرفته با شند
و هنرمند همواره در فضــایی قدســی تنفس کند و نوب بیان و ســبک هنری هنرمند به گونهای باشــد که برای
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بازدیدکنندگان و هنردوستان فضای معنوی فراهم سازد و نوعی معرفت نسبت به حق و پدیدههای هستی در
بیننده بیافریند هنر دینی در جهان خار تمثل یافته اســـت؛ در سیر اینصـــورت ،این هنرهای زیبا ،سیردینی
محسوب میشوند (مطهری ،1385 ،ص  )101و به تعبیر آوینیآ «جز هنر متعهد به تفکر اسالم ،هرچه هست،
عین بیهنری است» (آوینی ،1368 ،ص .)47
تعالیبخشــی محتوا و میــامیه« :محتوا» تا بدان اندازه مهم اســت که اگر محتوا جنبههای متعالی
دا شته با شد ،در نظر برخی فقها حکم حرمت بع ضی هنرهای تج سمی ،به احتیاط تاییر میکند .آنچنان که
اگر بتوانیم در تاریخ تمدن و هنر اسالمی ،هنر در قلمرو اسالم ـ یا دستکم در قلمرو ایران ـ را به دو دوره
«هنر اســـالمی» و «هنر انقالب اســـالمی» طبقهبندی کنیم ،میتوان گفت مجســـمهســـازی در دوره انقالب
اسالمی ،با درونمایه معنوی و فرامادی ،بیشترین جلوه را در عمر خود داشته است .همچنین نقاشی این ع ر
بهخوبی اهداف انقالب و دفاب مقدس مردم ایران ،شــکوه ایثار ،شــهادتطلبی و مقاومت در برابر یک دنیا
مهاجم به ت ویر کشیدهاست (ر .آ عمرانی ،1390 ،ص  116ـ .)122
هویتبخشی و فرهنگ سازی :نق

معماری و هنرهای تجسمی در هویتبتشی به جامعه و تعیین

هویت تاریتی و تمدنی بیبدیل است .دمیدن رو انسانی در اشیا و خلق طبیعتی نو ،معنا بتشی به زندگی
است؛ بهگونهای که اشیا و دیگر اجزای طبیعت را به سوی حیات انسانی ارتقا میبتشد (قائمخانی.)1392 ،
ب) تم شناساییشده :شکل و ساختار بصری
شکلی نمادیه ،معنا بخش و معنادار :هنرمندان اسالمی با لعاب دادن به سفال و نقاشیهای نباتی بر
آن ،جالی خیرهکنندهای در این ظروف پدید آوردند .فلزکاری ،قالیبافی ،کاشیکاری ،شیشهگری ،منبّت،
معرتق ،خاتمکاری و ...در عین دارا بودن شکل و ساختار ب ری زیبا ،معنا را به ا شکال رمزی در قال های
هندســی و خطوط و نقوش تزئینی یادآور میشــوند و در س ـنیر کثرت نگر خود ،با زبان نق

و نگار از ســر

 .1تعاریف مختلتی از هنرهای تجسمی ارائه شده است؛ آنچه در این مقاله مقصود است مجموعه هنرهای زیبا و هنرهای
کاربردی است مشتم بر نقاشی ،خوشنویسی ،مجسمهسازی ،طراحی ،عکاسی ،گرافیک ،طراحی صنعتی ،معماری و طراحی
داخلی ،و ...که وجهی دیداری دارند و در مقاب هنرهای شنیداری ،نمایشی ،کالمی و ...تعریف میشوند.

یکپارچگی و وحدتی که نظام ه ستی بر آن ا ستوار ا ست ،ستن میگویند و مفاهیم دینی را در قال

طر ،

نق  ،خط ،تقارن ،توازن و ...با معانی هارمونیک به بیننده تفهیم میکنند (همان ،ص .)158
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ج) تم شناساییشده :هنرمند

صفای با ه :شهید آوینی همانگونه که در عرصه سینما با دوگانه «فیلم تجاری» و «فیلم روشنفکری» دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
متالف بود و راه ســـومی برآمده از گفتمان اســـالمی را میجوید ،در عرصـــه هنرهای تجســـمی نیز چنین
دیدگاهی داردآ هنرمندان ،با رها شـــدن از تعلق به حق ،آن عهد تازه را یا باید با جامعه اســـتوار دارند و یا با
خود؛ طریق نتستین «به هنر برای مردم» میرسد و طریق آخری به «هنر برای هنر» و در هر دو صورت ،هنر

زیبایی حقیقی متمایل میســـازد و این زیبایی در اثر هنرمند آشـــکار میگردد (ر .آ محمدی ،1388 ،ص
 .)76هنرمند ایرانی به دنبال ت ـویر جهان مادی صـرف آنگونه که به حواس میآید ،نیسـت؛ بلکه به دنبال
توصــیف جهانی بیرون از مرز شــکل و صــورت اســت که همچون عالم رؤیا فقط در ت ــور و خیال قابل
انعکاس است .همین عالم است که حکیمان اسالمی و به خ وص ایرانی آن را در عالم خیال ،مثال یا عالم
صور مطلقه خواندهاند و آدمی در زمان سنیر به عالم مثال ،به کمال ،زیبایی و اخالقیات متعالی دست مییابد
(پایدار فرد ،1391 ،ص .)24
دیدگاه متعهدانه به انقیب :آوینی معتقد بود ســنیر نقاشــی متعهد باید در جســتوجوی آزادی از
ســیطره تکنیکهای سربی باشــد .آنچه هویت هنر ما را از سرب متمایز میکند ،جوهره تعهد اســت .هنری
بیدرد جایی در جارافیای هنر انقالب اسالمی ندارد( .آوینی ،1391 ،ص .)75
نتیجهگیری
با توجه به مطال

پی گفته ،جمعبندی مطال در دو بت

به شر ذیل ارائه میگرددآ

الف) ارائه تعریفی از هنر ایرانی ـــ اسیمی« :هنر ایرانی ــــ اسالمی» ،هنری است که از فطرت
هنرمند معتقد و متعهد ســرچشــمه میگیرد و از ســویی مبتنی بر مبانی ،آرمانها و هنجارهای اســالمی و از
ســوی دیگر ،فرهنگ ،آداب و ارزشهای ایرانی به ق ــد تعالی انســان و بهبود وضــعیت جامعه و جهان ،با
به کارگیری م ضمون ،شیوه و شکلی همرا ستا ،متنا س و روزآمد ،به ن شر و تعمیق گفتمان انقالب ا سالمی
یاری میرساند« .هنر اسالمی ایرانی» با این تعریف ،ذیل «هنر دینی» ـ به عنوان مفهومی کلی و فرا تاریتی ـ
تلقی می شود و در ع ر حا ضر ،جایگزینی چون «هنر انقالب ا سالمی» مییابد که در ایران ا سالمی و ذیل
نظام مقدس جمهوری ا سالمی ایران امکان تحقق دارد؛ چنانکه انقالب ا سالمی نیز ظهور و بروزی ع ری
از آفتاب دین مبین اســالم اســت وآ در وجه باطنی خود چیزی جز ترجمان «ال إله إلتا اهلل» که شــعار اصــلی

مهدی حقیقی کفاش و همکاران

م شق ،در ارتباط اثر هنری با ابعاد روحانی هنرمند میگویدآ تر

لذتهای دنیوی ،قل

هنرمند را به سوی

قدرت رنم
تعیین شاخصهای معرّف محصول فرهنگی هنری ایرانی ـ اسالمی در نظام جمهوری اسالمی

خواهد مُرد (آوینی ،1391 ،ص  .)64باباشــاه اصــفهانی ،هنرمند خوشــنویس دوره صــفویه در کتاب آداب

مطالعات

ا سالم ا ست ،نی ست که «ال إله» آن در نبرد با شاه و امریکا و م ستکبران جهان محقق شده و «إلتا اهلل» آن در
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رویکرد مجدد به ا سالم و ارزشهای توحیدی متجلی شده ا ست .به همین جهت هر آنچه ن سبتی با انقالب
دارد نیز نمیتواند خالی از دو وجه باشـــد و هنر انقالب نیز چنین اســـت (ر .آ رجبی دوانی ،1390 ،ص
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ب) د ستهبندی شاخصهای مح صول فرهنگی هنری :از برر سی تمهای شنا سایی شده ،این
نتیجه حاصــل میشــود که شــاخصها در حوزههای هنری بررســیشــده ،منتقلکننده مفاهیمی متناظرند و
تفاوت آن به ماهیت هر شاخه هنری مربوط است؛ بنابراین شاخصها به سه عنوان کلی «هنرمندان»« ،محتوا»
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و «فرم و شـــکل» قابل تقســـیماند که شـــرحی بر آنها در ذیل ارائه میشـــود .همچنین در برخی موارد ،نظر
دریافتی از چند کارشــناســان فرهنگی به عنوان دیدگاههای خار از مباح کتابتانهای ،ضــمیمه و اشــاره
گردیده ،بهرهبرداری شده استآ
 .1هنرمند :هنرمند همانند علت فاعلی اثر هنری ،مبدب و ا صلیترین علت وجود آن ا ست که البته در
هنر اسالمی ،خود مجالی انوار الهی و سیراب شده از فطرت پا

انسانی است .بر اساس مطال

معیارها اینگونه استآ
ـ دارنده هویت ملیتی و دینی هنرمند؛
ـ صفای باطن هنرمند؛
ـ خط فکری هنرمند (متعهدبودن به آرمانهای انقالب اسالمی)؛
ـ رجوب به اصل (بازیابی هویت ایرانی ـ اسالمی)؛
ـ در

مسائل زمانه.

 .2محتوا (با ه) :بر اساس مطال

پی گفته ،معیارها اینگونه استآ

ـ ترویج کننده شعائر اسالمی؛
ـ پیشرو ،هدایتگر و مطلوب نگر؛
ـ ترویج و تعمیق گفتمان انقالب اسالمی.
 .3فرم و شکل (ظاهر) :بر اساس مطال
ـ بیان نمادین؛
ـ اجتناب از ظاهرسازی اسالمی؛
ـ بهکارگیری قال

مناس

با محتوا.

پی گفته ،معیارها اینگونه استآ

پی گفته،

منابع
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تعیین شاخصهای معرّف محصول فرهنگی هنری ایرانی ـ اسالمی در نظام جمهوری اسالمی
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