
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

1 
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Zahra1991hajiahmadi@gmail.com 

 یدهچک

ر این را اگمی دهیم.  هدف از این مقاله بررسی رابطه ی تئاتر و دین بوده و با نگاهی بیشتر فلسفی این رابطه را مدنظر قرار

، در ایران ودهروابط خدایان و انسان ببنا بر آیین و اسطوره و قبول داشته باشیم که تئاتر ابتدا از یونان باستان شکل گرفته که 

فرهنگی برخوردار بوده اند و  اقتصادی،نیز که مردمش به علت تاخت و تاز ها و کشتارها به ندرت از آسایش و ثبات سیاسی

در دوره های کوتاهی به هنر توجه کنند.شاهکارهایی در زمینه ی هنردینی و مذهبی و البته هنر تئاتر نیز  تنها توانسته اند

آفریده شد که در قالب شبیه و انواع آن بوده مانند: شبیه شاد و تعزیه که هم به تبلیغ دین و مذهب جدید بپردازد و هم به 

ن رابطه ی بین این دو به همانندی ها و ناهمانندی هایشان نیز پرداخته عنوان نقادی از آن بهره ببرد.سعی می شود ضمن بیا

روش تحقیق در این مقاله به صورت کتابخانه ای و اینترنتی است. در این مقاله ابتدا نگاهی گذرا به مفاهیم نمایش، تئاتر، شود.

ه دارد. سوال اساسی این است که با دین و هنر خواهیم داشت و درمی یابیم که هنر، نقش تجسم مفاهیم دینی را به عهد

توجه به وجود اندیشه هایی متفاوت در مورد ارتباط تئاتر و دین می توان به این نتیجه رسید که: اساسا رابطه ای میان این 

 هدو مفهوم کلی وجود دارد یا خیر؟ و آیا به طور کلی می توان ماهیتی دینی برای هنر تئاتر در نظر گرفت یا خیر؟ در نتیج

ی پژوهش مشخص می شود که تئاتر هنری است که در عالم محسوسات می تواند مؤید و مبلغ همه ی تعالیم دینی و تجلیات 

حُسن کمال باشد. همچنین به این حقیقت که رابطه ی بین تئاتر و دین رابطه ای ناگسستنی است دست می یابیم و به این 

  ورت زیباشناختی ابزاری است تا دین و مفاهیم آن را توضیح دهد.صیک  نکته ی اساسی خواهیم رسید که تئاتر به عنوان

  .دین، هنر، نمایش، تئاتررابطه، : واژگان کلیدی
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 قدمهم

               
و مراجع این دین ها ظاهراً دو دین تک خدایی در ایران بوده است که هیچکدام نظر خوشی نسبت به نمایش نداشته اند، 

 .(2931گیری در اجرای آداب و شعایرمذهبی را برای تعالی روح و فکر کافی می دانسته اند. )بیضایی،تنها سخت 

 بررسی مورد فلسفی، بیشتر نگاهی با مقاله، این در هنر، به دین نگاه نوع و دین با ارتباط و نسبت در هنر جایگاه

 های دیدگاه از ای پاره ذکر ضمن دو، هر از تعاریفی بحث، زمینه ایجاد و موضوع بر درآمدی پیش عنوان به. گیرد می قرار

 ماهوی و یشکل تفاوت و تشابه موارد بیان به داریم، آن از که برداشتی و هنر از تعریفی مبنای بر. است شده ارائه اندیشمندان،

 یکسانی ”   اساسی و اصلی دلیل به. است شده تشریح و تبیین دو این میان ارتباط وجوه، این به توجه با و پرداخته هنر و دین

 .”هم عرض در نه هستند هم طول در هنر و دین:”که شود می گرفته نتیجه دو، هر میان”غایت در اشتراک“ و ”ستگاهاخ در

 با ، ریهن فعالیت گوناگون اشکال و مصادیق آن، برای واقعی معیارهای و مالک تعیین و هنر مفهوم تصحیح با و مبنا این بر

 نآ صاحبان و بوده هنر مدعی که اموری از بسیاری طبیعی بطور اساس، این بر. شود می روشن داریم، آن به که دیدی زاویه

 تذلمب دینی، غیر و دینی به هنر تقسیم مانند مباحثی دیگر و. شود می طرد و خارج حوزه این از کنند، می هنرمندی ادعای

 مایند،ن می  و کرده تعبیر مبتذل یا دینی غیر هنر به آن از بعضی که، هنری زیرا. کند نمی پیدا موضوعیت مبتذل، غیر و

 رقرا خویش نهی و امر تحت را آن و شده قائل محدودیت هنر برای دین اینکه تصور یا. شود نمی و نشده محسوب هنر اصالً

 دین واالی های آرمان با دین، استوار و عمود خط بر است، هنر حقیقتاً آنچه. گردد می منتفی و زدوده کلی به ،دهد می

 هجامع و او سعادت و سالمت برای و گویا انسان بنیادین نیازهای به پاسخگویی در خویش، اندازه و حد در و داشته همخوانی

“  هنر که خمی و پیچ پر مسیر بررسی برای. ستا جادو و ”تسویل ”، است این از غیر آنچه و. پویاست و ساعی همواره اش

 نوانع انتخاب علت تا کنیم تعریف را “تئاتر“ و “نمایش“ ی واژه دو ابتدا که است ضروری ، است کرده طی ایران در “نمایش

  .شود روشن بررسی این

 
 نمایش -1

 انجام موضوعی دادن نشان برای که است اعمالی و حرکات آن تمامی ساده تعریف یک در "نمایش "

. غریزی است ای پدیده بازی که دانیم می و است بازی یک اش اولیه شکل در و خود بطن در نمایش پس. شود

 د.اشب افتاده اتفاق قبال که شود می داده نمایش چیزی اغلب راستا این در و است بشر طبیعی غرایز از یکی بازی

 ره پس.  است بازی و تقلید ، تماشا اصطالح های مترادف و نمودن باز ، دادن نشان یعنی نمایش دیگر به عبارت

 .است نمایش مفهوم از جزیی هنر این گوناگون های شاخه و شکل ها از یک

 تئاتر -2

 در سپس و آمد پدید روم و آتن در مسیح میالد از قبل قرن پنج و است دراماتیک هنر همانا اما "تئاتر"

 یک یا هنری ی مجموعه یک ، تئاتر از منظور. یافت ادامه اروپا جدید عصر در بعد و رنسانس ،وسطی قرون آثار
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 املش و دارد نیاز کارگردان به سپس و نمایشنامه یا متن به چیز هر از پیش که است هنری ی یافته سازمان نظام

 .شود می...  معماری ، نقاشی نورپردازی، سخنوری، موسیقی، آرایی، مجسمه ، آرایی صحنه بازیگری،

 که برسیم عهدی به تا کنیم می استفاده آن پیدایش چگونگی در کاوش و نمایش ی واژه از آگاهانه بررسی این در

 .آمد پدید ایران در تئاتر آن در

 دین -3

 ماهیت. است آدمی ناپذیر زوال طبیعت و فطرت و ذاتی شعور بر مبتنی دارد، الهی مبدأ و منشأ که دین

 آرزوی در بالطبع انسانی هر و بوده بشر مطلوب ذاتاً که است، متعالی حقیقتی و آرمانی امری آن باطن و درونی

 ستهناخوا یا خواسته آدمی و شده تعبیر“ مطلق کمال“ به آن از که حقیقتی. باشد می آن به رسیدن و یابی دست

. وستا زندگی تمام بلکه افکنده، سایه او زندگی تمام بر که تالشی. کند می تالش و کرده حرکت آن جستجوی در

 و داده شکل را شریعت محتوای که است رفتاری و تصدیقی قوانین و ها برنامه از ای مجموعه نیز آن ظاهری قالب

 بهترین ”ونبایدها بایدها ”و ”ها نیست و ها هست”از است ای مجموعه که رفتاری و عقیدتی نظام این. سازد می

 رفتارش، در آن ظهور و تبلور و آدمی جان و روح در آن تجسم و آمده حساب به انسان جانبه همه تعالی و رشد ابزار

 .دهد می قرار حیات ”التقویم احسن“ موقعیت و مقام در را او

 از ناب، حیات سرچشمه به بشر راهیابی برای که کرد تعبیر ای شده تفسیر حقیقت به باید را دین اساس، این بر

 سلوکی با را آدمی نامنتهای سیر آن، حرکتی مسیر در گرفتن قرار. است آمده هستی عالم منتهای و مبدأ جانب

 نای طی با و است خداوند قرب به متصل که دهد می قرار مستقیم صراطی در را او و کرده، ترکیب هدفمند و سالم

 امیتم منبع و زیبایی و خوبی هر سرچشمه که موقعیتی و مقام. خورد می پیوند ”مطلق کمال“ به ،سرانجام طریق

 .است جانبه همه های خوشی و لذایذ

 هنر -4

 و لقیت نوع مبیّن و شده گنجانده هنر تعریف در که مبنایی متغیرهای از است تابعی هنر چگونگی و چیستی

 معرض در هنر گونه به موضوعی مختلف،کمتر های دانش حوزه در .دارد آن از تعریف کننده ارائه که است برداشتی

 زیبایی ماهیتی  درباره -آلمانی شناس زیبایی -شاسلو از تولستوی. است دیدگاهی های تفاوت و نظر اختالف

 به فلسفی علوم های حوزه از یک هیچ در بتوان مشکل:” نویسد می شود، می تعبیر هنر به نوعاً آن از که شناسی،

 شده پیدا شناسی زیبایی قلمرو در که گونه بدان توجیه، شیوه چنین یک به و ناقص و متناقض تحقیقات چنین یک

 (.2939،)تولستوی"برخورد است،

 که ی،اصل ”البحث بیت”به تدریجی ورود برای باشد مناسبی باب ها، دیدگاه این از ای پاره به اشاره آید می نظره ب

 ارائه نه تاس هنری جامع و برتر الگوهای ارائه تعاریف این از بعضی گفت باید قبالً. بپردازیم آن به باید مقاله این در

 ار آن نتایج و آثار بعضاً و اند؛ گفته هنر لوازم از هم ای عده. است مصداق به تعریف ها آن از برخی. هنر از تعریفی
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 جامعیت با ”منطقی حد“ مطابق تعریف یک که خوریم می بر تعریفی کمتر به و.  اند کرده عنوان هنر تعریف مثابه به

 محسوب کدام هر پایه که مختلفی مبانی با تعاریف این که نیست شکی حال هر به ولی. باشد آن التزامی مانعیت و

 .دهد می یاری پدیده این بهتر چه هر شناخت در را ما شود، می

  .”است اصلی زیبایی خداوند. شود می شناخته روح وسیلهه ب فقط زیبایی: ” گوید می2بری شافتس

 جوهر آن که داند می ”زیبایی“ را هنر هدف -و تقوی زیبایی درباره ی ما تصورات منشأ– به نام خود کتاب در1هاچسون

و  تعلیم و مقصدش زیباست روح و بروز ظهور هنر":9فیخته اعتقاد به .”است نهفته کثرت در وحدت و ظهور تجلی در

  .است انسان وجود سراسر تربیت یعنی ، تربیت

 عینی با (subjective) ذهنی اتحاد از هنر. است معلوم نا نهایتی بی هنر، مفهوم اصلی خصوصیت:”گوید می 4شلینگ"و

(objective) ذیردپ می  ترکیب حاضر با غایب اتحاد از دیگر عبارت و به عقل با طبیعت اتحاد از یعنی. آید می به وجود .

   .”است ی معرفت وسیله عالی ترین هنر بنابراین

 انیروح و مضامین روح در تنها او اعتقاد به البته ــ داند می زیبایی حقیقت با( ایده)تصور همانندی تحقق ”را هنر5هگل

و عالی  انسانی مسائل ترین عمیق و بیان شعور آوردن به وجود برای ای وسیله و فلسفه دین با توأم که ــ شود می یافت

  .”است روح حقایق ترین

 عقیده ی و به(.2931،)خلیل جبران !”ناشناخته سوی به ادراک جهان در است گامی هنر:” گوید می جبران خلیل جبران

 مظهر و هنر سازد خبر می با است والهی مقدس آنچه از را ما طبیعت. شود می یافت آدمی روان در زیبایی”6 موزلی

 (.2939،)تولستوی .”است و الهی مقدس چیز این مرموز

 یک همچون بدان که است الزم همه از پیش کنیم، تعریف دقیقاً را هنر اینکه برای:” گوید می خود3تولستوی 

 با رابطه در تولستوی تأکید. ”بشناسیم بشری حیات شرایط از یکی را هنر بلکه ننگریم، لذت کسب ی وسیله

 .ستا ها انسان ن میا ارتباطی ابزار بر بیشتر هنر، غایت و ماهیت

 آن تنبرانگیخ و با کند بیدار خود در است کرده تجربه قبالً که را احساسی انسان: یعنی هنر فعالیت:” گوید می او

 بتوانند نیز دیگران که به نحوی و کلمات، ها و نقش و صداها ها و رنگ ها و خط و اشارات حرکات به وسیله ی

 حیات برای هاست انسان ارتباط وسیله ی هنر…سازد منتقل سایرین به را و آن نمایند تجربه را احساس همان

 اتیاحساس با را بشر افراد زیرا. است والزم ضروری موضوعی انسانی، و جامعه فرد سعادت به سوی سیر و برای بشر،

 (.2939،)تولستوی .”دهد می پیوند یکدیگر به یکسان

1. shafts bury (1670-1713) 

2.  Hutcheson (1694-1744) 

3.  Fikhteh (1761-1814) 

     4.    shelling (1775-1854) 

     5.    Hegel (1770-1813) 

 Mostly                                                                                                                   6. 
7. Tolstoy                                                                                                                   
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و  نمود نظرات، نقطه این در که عناصری.بود هنر چیستی باب در معاصر اندیشمندان های دیدگاه از ضیبع این ها

 دتاًعم که زیبایی، تجلی -روحانی و مضامین روح -تجربی احساس -و معرفت ادراک: از عبارتند دارد، بیشتری بروز

 .آیند می حساب به مذکور تعاریف و معیارهای و مالک بوده هنر شناخت برای مبنایی عناصری

 عاصرم سرشناس منتقدین و نویسندگان از بعضی های دیدگاه وذکر هنر از تعاریف ترین عمده از برخی بیان از پس

 ارائه می هنر از تعریفی ، داریم هنر از که برداشتی و و تلقی خود مبنای اساس بر و هنر، و ادبیات فلسفه حوزه

 یکدیگر با دو آن و نسبت و هنر دین رابطه بیان به آن، در شده پذیرفته های و معیار مالک اساس بر تا دهیم

 بپردازیم.

 کپا فطرت در ریشه که است آرمانی و ماهیتی اصیل حقیقتی از جاذبه پر و نمودی و دلپذیر نو شکلی ”هنــر،

 .”باید آنچه”به است ارشاد ”هست آنچه”از اِخبار ضمن و داشته انسان

 است اصلی رکن سه دارای تعریف این.: 

 .است ناگسستنی پیوندشان که ای پیوسته هم به ومحتوای فرم -2

  فطری وخواستگاه خاستگاه از برخوردار -1

 .سودمند وغایتی حقیقی ماهیتی دارای -9
 

 دینی غیر و دینی الف( هنر
 

 ینید و غیر دینی به آن تقسیم شود، می دیده معاصر هنری مطالعات در به خصوص که هایی بندی تقسیم از یکی هنر، نقد مباحث در

و  متعهد رغی به نیز دینی، غیر هنر از سو دیگر و در. است شده تعبیر نیز مکتبی، -و متعهد مسئول -مقدس به معموالً دینی هنر از.است

 اما است؛ ازگارس نا است، شده اختیار مقاله این در که مبنایی با بندی تقسیم این گرچه. شود می یاد مکتبی غیر -مبتذل -مسئولیت بی

 .پردازیم می  عرصه این صاحبنظران سوی از شده ارائه های دیدگاه از برخی بیان به آن، نادرستی یا درستی از صرف نظر فعالً

 نهفته خود درون در را طبیعی فرا هستی نماد واقع در مقدس هنر:” گوید می مقدس یا دینی هنر با رابطه در2بورکهارت تیتوس

 وحدت نمای و نمود چیز هر از بیش قدسی هنر اسالم دیدگاه از.باشد نمادی چنین حامل باید هم هنر این صورت رو این از. دارد

. گردد می متجلی وجود عالم در و یابد می تبلور موزون کثرتی و هماهنگی در وحدت این. جالل در هم و جمال در هم. است الهی

 زیبایی لباس به خویش مهارت حسب به را آن و نموده استنتاج را وحدت این خویش درونی استعداد و قریحه تعبیر با هنرمند

 .کند می تبدیل وحدت به را زمین برانگیز اضطراب کثرت هستی، ملموس نمودهای به بخشیدن صورت با و سازد؛ می ملبس

  (.2913،)بورکهارت

 می وانتقال داشته بر در را وبینشی ذکاوت یک هنر این که گیرد می سرچشمه اینجا از دینی هنر ارزش:” آلمانی وهنرمند شاعر 1شووان

 .است آن فاقد بشری جامعه که دهد

 ،دینی هنر…سازد می متجلی زیبایی توسط آن را که است عقل و فعل خصلت دارای دینی هنر. نخورده و دست بکر طبیعت مانند

 (.2931،)محدثی."است نشده خلق هیچ گاه که حقیقتی از تصویر. است صور عالم ماوراء خود، که است حقیقتی آن صورت

1. Titus Burkhart 

2. Shaven    
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را  هنری ارسطو، مانند فیلسوفی”  :گوید و می کرده یادآوری و مقدس دینی هنر با رابطه در را ارسطو دیدگاه دانشور سیمین

 هنر” :نویسد می رابطه این در نیز تولستوی قول از و.” باشد ی عواطف کننده و تطهیر اخالق بخشنده صفا که می ستاید

 آن ها خوبی به و بد، نیک ممیّز دینی، شعور که خوبند هنگامی و احساسات کند ترویج را خوب احساسات اگر است خوب

 ترویج را و فساد وگناه دهد دست از -را خود و گرانبهای اساسی صفت یعنی -و راستگویی راستی نباید هنر. دهد حکم

 (.2935،)دانشور"نماید

 را وطیمبس مطالب رابطه این در شمرد، اخالقی یا دینی هنر مدافع شخصیت بارزترین را او بتوان شاید که تولستوی البته

 زا ناشی که احساساتی تنوع: ” گوید می دارد، هنرمند دینی شعور در ریشه که هنری ماهیت بیان در وی. است کرده بیان

 رد جهان با انسان جدید رابطه از نشانی جز دینی شعور زیرا. اند تازه احساسات این و همه است پایان اند، بی دینی شعور

 ند،محدود تنها نه گیرند می سرچشمه بردن لذت میل از که احساساتی آن که و حال نیست دیگری چیز خلقت نظام جریان

 نریه سوی به را آنان اروپا عالیه طبقات اعتقادی بی سبب بدین. اند کرده و بیان اند کاویده را آن ها پیش مدت ها از بلکه

 لذت کسب بر مبتنی عمدتاً که غرب معاصر هنر نقد در وی.” است فقیر اندازه بی مضمون لحاظ از که است شده رهنمون

 کهبل دارد قرار انسان دسترس در تنها و نه است احساسات ترین پست که جنسی لذت احساس:” نویسد می است، جنسی

 (.2939،)تولستوی."دهد می تشکیل را نو عصر آثار هنری تمام اساسی موضوع ، دارند دسترسی بدان نیز حیوانات همه

 برای هنر -انسان برای هنر -هنر برای هنر :گونه سه به را هنر جعفری تقی محمد عالمه مرحوم شیعه، متفکر و اندیشمند

 کرده تقسیم پیرو و پیشرو هنر به را هنر سوم، دیدگاه ارائه در و دوم، اول نظریه رد با و کرده؛ تقسیم معقول، حیات در انسان

 تصفیه پیشرو، هنر از منظور:” گوید می است، بشری معقول حیات خدمت و در متعهد هنر همان که پیشرو ی هنر باره و در

 وگیرنده جالب شکل با”  معقول حیات”  مجرای در آن ها دادن و قرار آن ها میان از ناب حقایق و استخراج جاری واقعیات

”  کهبل نماید، نمی  طرد هم مطلق را آن و کند نمی امضا مطلق بطور را ”هست آنچه ”هنر، اینگونه در سازنده نبوغ. باشد می

 مند هنر را آن آورنده و به وجود تعهد گاه جلوه را هنر این ما. نماید می تعدیل ”بشود باید آنچه”  سود به را ”هست آنچه

  .”نامیم می متعهد

 هک خودخواهی سجن از تواند نمی زیبایی این بدون بشری حیات:” گوید می و نموده تأکید معقول زیبایی ضرورت بر وی

 ."کند پیدا نجات ، است انسان در حیوانی چهره ترین زشت

 از را بشر که و پیشرو سازنده هنرمندان“ :گفت باید مختصر عبارت یک در:” گوید می متعهد هنرمند خصوصیت بیان در او

 تعلیم واقعیات یعنی عقول و دفائن اکبر عالم آن از دهند می نجات و ناچیز محدود های و خواسته معلومات در شدن محاصره

 یکتحر ، شده تعلیم و واقعیات عقول های و مخفی اکبر عالم از برداری بهره برای را مردم ،استعدادهای گرفته( ع)آدم به شده

 (.2913،)جعفری .”رسانند فعلیت می و به
 

 بایدها و نبایدهای دینی( ب
 

 فمختل های گونه و به کرده باز و منتقدین نویسندگان که فصولی از یکی هنر، و نقد هنری ی مطالعات حوزه در 

 ، موارد از ای پاره در. است کرده ایجاد و هنرمندان هنر برای دین که است هایی محدودیت به مربوط ، اند کرده نظر اظهار
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 دشمنی نوع یک و داده قرار هم مقابل را و هنر دین ای و عده شده منحرف بحث اصلی ماهیت از افراطی گونه به موضوع این

 دفاع به ار دینی اندیشمندان از برخی که جایی تا. اند کرده و تأکید تأیید حداقل و یا و ترویج تبلیغ را دو این میان و عداوت

 .بپردازند و هنر دین میان سازگاری مقوله اثبات به تا واداشته

 هر. یستن سازگار دو آن مالیم طبیعت با و دین هنر بین دشمنی: ” نویسد می ادبی و مکاتب اسالم کتاب در الکیالنی نجیب

 واحوال اوضاع با که است و جمعی فردی و اشتباهات تاریخی ناگوار های موقعیت مولود شده گفته درگیری این مورد در چه

و  جامعه موازین از خروج به هنر. گردانید خدشه را دو هر کرامت که انجامید جنگی به جدال این. است خورده گره مختلف

و  اعیارتج نیروهای با همکاری تحجّر، به نیز و دین شد؛ متهم ساختگی آزادی شعارهای پوشش زیر و باری بند بی به تمایل

 .شد زاده خون باری هولناک جنگ و هنر دین میان نتیجه و در گردید؛ متهم آن بد خوب به توجه بدون ها گذشته تقدیس

 و قداست کلمه و اعتالء اندیشه پیروزی حکم در و او، خود حیات معنای به دیگری نابودی که داشتند را گمان این کدام هر

 (.2935،)الکیالنی."است زشتی گونه هر از شدن و پاک آن

 ونهاینگ و هنر، دین تقابل با رابطه در و ادبیات هنر حوزه و منتقدان نویسندگان از یکی دانشور، سیمین داوری

 و با بگمارد دین خدمت به را آن است نموده و سعی است کرده محدود را هنر جهان همواره مذهب، جهان:” است

 به مذهب اهل هرگاه این، بر عالوه. نماید استفاده مذهبی تبلیغات نفع به آن از دارد، هنر که ای محرکه جنبه ی

 ار مطلب حق باید که گونه آن نتیجه و در اند نهاده گام اخالق زیبای وسیع جاده در فوراً اند، شده متوجه زیبایی

  .”اند نکرده ادا

 اوایل: ” نویسد می و پرداخته هنری های و فعالیت هنر با اسالم دین برخورد تحلیل به خاص طور به دیگری جای در وی

 غالب قواما که خاصه. نماند هنر ترقی برای جایی و بنابراین گذشت جدید مذهب و تبلیغ گشایی وکشور جنگ به اسالم ظهور

 ءو سو و شرک پرستی بت با مبارزه صرف دیگر کار هر از قبل جدید مذهب همّ و بنابراین! نداشتند ای بهره هنر از خود هم

 و هنر از تنها و نه بوده و توحید اخالق تهذیب بیشتر نیز قرآن مذهبی، کتاب موضوع. گردید و غیره و ظلم اعراب اخالق

 الشّعراءو: خوانیم می مجید قرآن در چنانکه بود؛ شده ابراز هنرها به نسبت هم منفی نظر بلکه نبود، آن در اثری هنرها تشویق

 آنان هک ای ندیده آیا* کنند می پیروی گمراهان را شاعران که معنا این به* یهیمون وادٍ کلّ فی انّهم تر الم* الغاوون یتّبعهم

 ارقر سازان مجسمه معبود بت، بسان آنکه ترس از. بود معلوم اول از تکلیفش هم سازی مجسمه هنر* متحیّرند؟ امری هر در

 (.2935،)دانشور."بود شده منع نگیرد،

و  ه،جاهالن های قضاوت گونه این به پاسخ مقام در فعالً و نه داریم را مطالب گونه این تفصیلی نقد مجال نه مقاله این در ما

 را الزم آگاهی -حوزه این در حداقل - اسالم از نه نویسنده: گفت باید تنها. هستیم واقع از دور و بسیار سطحی های تحلیل

 هداد خود به را استناد مورد قرآنی روایت رؤیت زحمت حتی و نه است، مطلع هنر حقیقت حقیقی مفهوم از و نه است، داشته

 یگیریپ است نخواسته و یا نتوانسته آن پیام دریافت برای آخر و تا کامل بطور هم را شعراء سوره پایانی آیات حداقل وی. است

 .است کرده صادر فتوی ”سکاری انتم ” به عنایت و بدون کرده اکتفا ”الصلوة تقربوا ال ”همان  قرائت و به نماید؛

 هر که است هنری زیبای های آفرینش آن، معنوی و لفظی های جنبه از یکی که است کرده داوری قرآنی باره در وآنگونه

  یا هنر به دین های نهی و امر موضوع.…نماید می و نموده خویش مسحور را بصر و سمع واجد شنونده و بیننده
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 آن به و کرده بررسی هایی گونه به اندیشمندان از برخی را، آورد می و آورده وجوده ب هنر برای دین که هایی محدودیت

 بر نریه های فعالیت بودن زیانمند و طرفی از مردمی  روحیه بر را هنر تأثیر قدرت تولستوی مثال عنوان به. اند گفته پاسخ

 . است شمرده امر این اصلی دلیل را”  لذت اصالة ”پایه

 رد را هنر تمام بارها و بودائیان، و مسلمانان نخستین و مسیحیان افالطون نظیر بشریت آموزگاران از برخی: ” گوید می وی

 تربه دیگری جهت از -است نیکو دهد لذت که زمانی تا هنر هر آن، طبق بر که نظری -کنونی نظر خالف بر آن ها. اند کرده

 یشانا به مردم واراده تمایل رغم بر گرفت، ناشنیده را آن توان می که -سخن خالف بر -هنر چون: که اندیشند نگرند. می می

 ” کمتر ازآنچه مراتب به افکنده، دور به را ”هنر تمام”  بشریت اگر که است و خطرناک زیانمند حد آن تا کند، سرایت می

 (.2939،)تولستوی."دید خواهد زیان بپذیرد، را ”هنر همه

 در ار محتوا تواند می که است خصوصیتی دارای زیبایی: ” گوید می و کرده اشاره تقابل این دلیل به جعفری عالمه مرحوم

 مستور را حقیقتی بخواهد زیبایی که شود می آغاز زمانی از درست نیز حقیقت و زیبایی رویارویی و بپوشاند خود

 (.2913،)جعفری."کند

 بتنیم دینی غیر هنر: ” گوید می و پرداخته اختالف این ریشه بیان به معنوی، هنر و حکمت کتاب در اعوانی غالمرضا دکتر

 غلبه بیطل تجدد و مدرنیسم دینی غیر هنر در. است تأکید مورد دینی هنر در که است مبادی و مبانی و اصول انکار و نفی بر

 و وجودی حقایق آن نفی به ابتکار و ابداع و آوری نو این اینکه لو و…است اصالت دارای باشد نو که چیزی هر یعنی. دارد

 (.2935،)اعوانی."بشود منتهی مقدس مبادی و اصول

 شده هارائ مقاله این در هنر از که تعریفی در تأمل با مطلب این. نیستیم هنر و دین میان تقابل و اختالف این به معتقد ما

 روشنی به ــ آن عرض در نه است دین طول در هنر ــ شد اختیار هنر و دین رابطه بحث در که مبنایی همچنین و است

 گوشزد را مطلب این آن، طبیعی لوازم بیان و دالیل ذکر و مبنا این تفصیلی بررسی از قبل اما. شود می استنباط و استخراج

 امروز و دیروز از که، شود تحلیل باید زاویه این از است، کرده محدود را هنر دین که بپذیریم هم را این اگر: که کنیم می

 با را ”مجازی”  هرنوع و ”واقعیت ” جای به را ”تخیلی”  نوع هر هنر، عنوان و نام با که هستند، و بوده آن بر برخی همواره

 عواطف و احساسات تحریکی  بهانه به و درآورده؛ نمایش به ”بدایع”  از دفاع به را ”بدعتی”  نوع هر و ”حقیقت”  لباس

 بازی به این و. کنند حک آنان ذهن و روح بر را مردم روانی آرامش مخل و مضحک تصویری هرگونه اند کوشیده بشری،

  .است آدمی های دارایی همه کردن مسخره و انسان انسانی حیات گرفتن

 بین اقعو چشم به آن و بد نیک به دریابند؛ را حیات معنی بخشیده، تعدیل و زندگی حیات به را نگاهشان ابتدا باید اینان

 ار آن و درست متعالی قوانین آدمی، واقعی نیازهای و شناخت انسان جانبه همه حیات از و روشن عالی فهمی با تا بنگرند،

 اینان از باید. دانند می و ضروری الزم اینجا جمله از جا همه در را قانون اِعمال که است وآن گاه. دهند تن آن و به پذیرفته

 نیمک و اعتراف بدانیم تا نیست، برخوردار هم آن با مساوی ارزشی و از ندارد اهمیت هم بازی یک اندازه به زندگی آیا: پرسید

 .بدانند آن رعایت به ملزم را خود باید و بازیگران دارد خودش برای قواعدی هم بازی هر اصوالً که،
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 محدود ار و هنرمند هنر دین، اینکه و تلقی نیستیم؛ و هنر دین میان تقابلی چنین به معتقد ما شد؛ اشاره که گونه همان اما

 .منکریم را آن و دانسته نادرست کرده،

 عرض در هنر: ” کنند می فکر و اند؛ کرده اختیار را آن بسیاری که است نادرستی مبنای است، شده توهم این موجب آنچه

 ”بدایت ”در هنر و دین ماهوی عناصر زیرا مهم ترین.  ”آن عرض در نه است دین طول در هنر”  که صورتی در.  ”است دین

و  دمتح ، بشری اجتماع به بخشیدن و ترقی انسان به بخشیدن تعالی مسیر در را دو هر که عناصری. است یکی ”غایت”و

 .است کرده همراه

 که یتاجای ؛ است انسانی فطرت آید، می حساب به بشر جانب از آن پذیرشی پشتوانه ی محکم ترین که دین اصلی جوهره

 و سرّ. است مانده و ماندگار و جاوید بشر بوده همراه تاریخ طول و در همواره که است فطرت با دین انطباق همین به خاطر

 .هاست انسان درون ذاتی پشتوانه همین سبب به نیز اش، العاده فوق وکشش هنر جاذبه

 توانمند و او استعدادهای به بخشیدن فعلیت او هدف و است؛ انسان آرمانی کاخ های ساخت زیر طراح دین دیگر، سوی از

 فانه،ظری رمز و راز به معنا، ازحقیقت”  گرفتن معنا ”با نیز هنر و. است طیبه حیات از برخورداری مراتب تا پرواز برای او کردن

 به و کرده گذر زندگی شکننده و پوسیده پوسته از تا بخشد، می ارزانی و کرده هدیه خود مخاطبان به را ”بخشیدن معنا” 

 . یابند دست حیات مغذّی مغز یعنی آن، مستحکم و شکوهمند زیرین های الیه

 با هنر اعیهد به محتوایی و شکل اگر و ؛ نیست دیــن نکند، آن آدمی با دین نام به ای الیحه و طرح اگر کنیم باور باید والبته

 در نددار یکدیگر با که متفاوتی گذاری تأثیر قدرت و جامعیت حجم با دو بنابراین؛این .نیست هنــر نکند، این خود مخاطبین

 یینتع را انسان واالی های آرمان ، توانمندی جامعیت، اصالت، از باالیی حجم در دین. کنند می عمل یکسان و بوده راستا یک

 همان جهت در کمتر، جامعیتی و حجم در هنر و. دهد می پاسخ را دستش فرو حتی و بنیادین نیازهای و نماید می رهبری و

 .دارد همخوانی آن با و داشته قرار دین عمود خط بر مذکور، اهداف

 این و داده؛ قرار ها آن شأن مناسب جایگاه در را انسانی عاطفه و عقل همواره حیات، نمونه ترین عالی معرّف عنوان به دین

 هنر و حکمت های رودخانه به خود حیات، آب چشمه آن از گرفتن سرچشمه با و ”معین عین”  این از نوشیدن با نیز دو

 بهطی حیات و پاک زندگی اقیانوس به را مصاحبانشان و آنان تا گشته، جاری خویش صاحبان جان بستر در شده، تبدیل

 . نماید متصل و رهنمون

 تا یعنی العقول؛ دفائن لهم ویُثیروا ”…:فرماید می پیامبران بعثت و دین فلسفه و حکمت بیان در( ع) امیرالمؤمنین چنانکه

 (.یکم خطبه البالغه نهج) .”برانگیزانند و کرده تحریک را آدمیان درون در نهفته استعدادهای و واقعیات

 فوق نیروی دو این -عاطفه و عقل تحریک با که بوده آدمی درون نهفته استعدادهای همان تجلی و بروز هنر و حکمت پس

 .یابند می عینیت و تحقق -آدمی وجود العاده

 فراهم را صعودشان زمینه و نبخشد تعالی را مخاطبش، و متکلم و مصاحبش، و صاحب هنر، عنوان به ای پدیده اگر پس

 جسم، اسارت از را روح آزادی موجبات نبخشد، بصیرت را بصر نرساند، فعلیت به را استعدادها نکند، تبلیغ را ها ارزش نسازد،

 غلیظ ی،آلودگ رقیق آرایشی با باشد، تظاهر به آلوده و ریا گرفتار و بوده، فریب قرین نکند، فراهم نفس بندگی از را عقل و

 غیر رهن اینکه نه نیست؛ هنر اصالً باشد؛ بهره بی و تهی ، حقیقت و زیبایی و مراقبت و ذکر و هدایت و دعوت از کند، ایجاد

 !یالیخ امری پنداری واقع یعنی جادو. جادوست بلکه. آید نمی حساب به هنر اصوالً. است مبتذل هنر یا و اخالقی غیر و دینی
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 زیبا یمعنه ب. است شده تعبیر”  تسویل”  به آن از دینی معارف در که همان. است نفس اساسی فنّ و شیطان اصلی حرفه که

 و دمآ اغوای برای شیطان ابزار دست نخست، دعوای روز نخستین از که مؤثر نیرنگی. سراب انگاشتن وآب ها زشتی انگاری

 .باشد می و بوده آدمیان

 یم  نمایش به را جادویی های جلوه نه و دارند را هنر های فایده نه که موزونی اشکال و زیبا های فرم ، گفت بتوان شاید بله

 نعتص شمار در و آمده حساب به فن یک تنها بلکه نیستند؛ هم جادو نبوده، هنر -نمود تصور و کرد فرض بشود اگر -گذارند

 .آیند می شماره ب

 زمینه، این در قرآنی های نمونه فراوان از هایی نمونه معدود ذکر با و رویم، می قرآن سراغ به خود مدعای بر سند ارائه برای

 .نشینیم می نظاره به باب این در را او داوری

 ردک سامری به رو موسی: ” )فرماید می معروف مجسمه آن ساخت در -اسرائیلی جادوگر -سامری داستان بیان در کریم قرآن

 گرفتم، را رسول اثر از قسمتی من ندیدند؛ ها آن که دیدم چیزی من: گفت* سامری؟ ای کردی، را کار این چرا تو: گفت( و

 (.35-31)قرآن کریم ، سوره طه، آیات "داد! جلوه( زیبا)نظرم در را کار این من، نفسِ هوای چنین این و افکندم، را آن سپس

 جبرئیل پای زیر خاک از مشتی که بوده سازی مجسمه و گر ریخته کار محصول تجسمی، اثر این مفسرین، از بسیاری بیان به 

 تساخ دست طالیی مجسمه است، داشته طبعاً خاک آن که خاصی تأثیر با و برداشته، را خدا فرشته آن اسب پای زیر یا و

 دانش صاحب هم و بوده فن صاحب هم سامری. است نموده جمع خویش دور به را اسرائیل بنی نادانان و بخشیده جان را خود

 .دینی معرفت و

و  صتخص نیز گری ریخته فن در و. دارد جان بی اشیاء بر آسایی معجزه تأثیر چه خدا رسول اثر که دانسته می او فقط زیرا

 شستای قابل هنری کار یک مصادیق از بعضی، اعتقاد به امروزه مطمئناً که زند، می! شاهکاری به دست است؛ داشته مهارت

 این هک بوده اش نفسانی و هوای است نبوده بیش نفس تسویل یک عملش که کند می اعتراف وی خود اما. آید حساب می به

( ع)موسی  حضرت توسط نیز اش و مجسمه عذاب مشمول خود نهایت در که. است داده جلوه زیبا نظرش در را زشت کار

 .شود می ریخته دریا به و خاکش وگرد شده، سوزانده

 صی،متخص دانشمند الرسول، اثر یعنی مقدس، ای مایه خمیر با طال، یعنی عناصرطبیعت، ترین ارزشمند از اگر بنابراین،

و  هنر از نشانی هیچ درآورد، نمایش به را و گمراهی و فریب دروغ از و معجونی نفسانی ماهیتی اما دراندازد؛ نو طرحی

 .تاس افکندن دور و به سوزاندن مستحق بلکه است، نزده ماندگار نقشی تنها نه. و نیست نبوده پدیده این در هنرمندی

 نانآ به که. بینیم می خودش زمان پرستان بت پرستش مورد های و مجسمه تماثیل با( ع)ابراهیم دربرخورد را همین مشابه

 حکمت تبر با و سرانجام( 51)قرآن کریم ، سوره انبیا، آیه  ”پرستید؟ می را آن ها که چیست ها مجسمه این:” کند می خطاب

)قرآن  "کرد قطعه قطعه را بزرگ بت جز ها، آن همه پس ”و ؛ کرده اقدام آنان و بی خردی جهل تجسّم با جدال به خویش،

 (55کریم ، سوره انبیا، آیه 

 بلکه دارد،ن ممنوعیتی تنها نه. شود نمی ، بشریت و ترقی مسیرتعالیو  پیشرفت راه سد وقتی سازی مجسمه صنعت همین اما

 آن ها :” فرماید می چنانکه. گیرد می قرار سلیمان سلطنت عظمت با بارگاه و جمال جلوه و و جالل شکوه ابزار ردیف در
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 و دیگ ها حوض مانند غذا بزرگ ظروف ها، تمثال معبدها،: کردند می درست برایش خواست می سلیمان چه هر( ها جن)

 (.29، آیه  سبأ سوره)قرآن کریم ، ”.…ثاب های

 ”دهد یم  دستور او به معارج سوره پنج آیه در مثال عنوان به. شود می مأمور زیبا صبری نمایش به خدا پیامبر دیگر آیاتی در

 فتص به این جا در اما! طبیعی جاذبه ی و بدون تلخ طعمی با است و بردباری مقاومت! صبر!” . کن پیشه زیبا صبری پس

 .است شده توصیف زیبایی

 رّفمع نوعی به است، و معنوی لفظی هنری های جلوه از ای نمونه خود برآن که عالوه کریم قرآن پارادوکسی بیانات نوع این

 بنا صبر از. باشد می هستی های پدیده و متن بطن در و نهفته پنهان و ظرایف عالم حقیقی های زیبایی و مبلّغ معرفتی نگاه

 در ار هستی عالم حقایق با آشنایی که نگری و درون لطیف نگاه تا دهد، می ارائه و جذاب زیبا تصویری آن، ذاتی حسن به

 .بیاموزد انسان به دارد پی

 خلق به را هنری های جلوه و هنر. است نمایان و مشهود معرفت کتاب این جای جای در درون، نگارگری و نگری درون این

 به را خود مخاطبین و داده آموزش همه به را هنر حقیقت تا دهد می تسرّی و تعمیم انسانی های ویژگی و صفات و خوی و

 ویدانجا های دارایی این بودن  دارا و فضایل این کسب از باالتر هنری چه و. نماید تحریک و ترغیب اصیل های هنر این کسب

 هک است سبب همین به. اوست عطشناک جان و آدمی تشنه روح آن نمایش صحنه که هنری کرد؟ تصور توان می ماندگار و

 وانعن به دارد، او عظیم خُلق در ریشه که دعوت، روزگار های سختی در را خدا پیامبر آفرین ستایش بردباری پاکی وجدان هر

 .گوید می   اوآفرین تسلیم و رضا منتهای در صبر بر و کرده تحسین ، بزرگ انسانی الهی روح های جلوه زیباترین

 وراعاش شمس آفرین حیرت بردباری و صبر بتوان اگر ، است هنرمندی و هنر اوج گفت، باید مبنا همین بر و راستا همین در

 قدیس گانفرشت بر انسان برتری نمایش بهترین و آفرینش، جهان هنری تابلوی زیباترین عنوان به را کربال شمسی منظومه و

 باییزی همه این از رنگ لوکم و تابلویی تواند می هنری، تسلیحات تمام با هنرمند وکدام احساسی چه راستی. کرد معرفی ،

 نویسی باز و کتابت را کتاب این همانند ای صفحه از سطوری تواند می دارد که وعظمتی قدرت تمام با قلم آیا و کند؟ نقاشی

 !آن کتابت به رسد چه تا است مانده کتاب این قرائت در بشریت کند؟

 می   بکار زنی معاند، گروهی از( ص)اعظم پیامبر مفارقت و گرفتن فاصله مورد در کریم قرآن ، را صبر تعبیر به شبیه تعبیری

 و است؛ مطلب همین مؤید که!” کن دوری آنان از زیبا و شایسته طرزیه ب و:”..فرماید میده  آیه مزمّلی  سوره در. برد

 کجا در و گرفت را او سراغ بایست می   دیار و شهر کدام در و چیست زیبایی حقیقت که است پرسش این به ضمنی پاسخی

 ویر زیبا آزاد زن بر او دادن برتری و ایمان، با کنیزی روحانی زیبایی و باطنی طهارت از ستایش یا و یافت؟ را آن توان می

 به را کسی هر ثروت، جالل و صورت جمال مانند اش ظاهری اعتبارات که ای گونه به نسب، و حسب معتبر شناسنامه دارای

 یی،زیبا)چند هر است؛ بهتر پرست، بت آزاد زن از ایمان، با کنیز:” فرماید می هم مورد این در که! اندازد می شگفتی و اعجاب

 (.112، آیه  بقره سوره)قرآن کریم ،  ".آورد شگفتی به را شما( او موقعیت یا ثروت، یا

 -انشیط -اش خورده قسم دشمن در برابر است آدم بنی کردن یاری اعتبار، یک به آن، و آموزش زیبایی از تفسیر نوع این

و  ازیدهآغ او علیه را امان بی ای و مبارزه سخت جنگی ”نازیبا نمایی وزیبا آرایی جلوه ”پررنگ نیرنگ با خلقت ابتدای از که

 چون! پروردگارا: گفت:” فرماید می جمله و از کرده اشاره متعدد آیات در مطلب این به جاوید درکتاب چنانکه. دهد می ادامه
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)قرآن کریم  .”ساخت خواهم گمراه را و همگی آرایم می او نظر در( را و پست دون و چیزهای مادیات)من ساختی، گمراه مرا

 (.93، آیه  حجر سوره، 

 شستشوی با تا است، وحدت بیکران بحر در او دادن و شنا آدمی و روان روح و روی سر از کثرت غبار زدودن اعتبار یک و به

 انکر رو ب بشنود، را او انگیز دل آواز و تنها تنها گوشش. بندد چشم -عدم یعنی - اوست غیر چه هر و بر بیند را او تنها چشم،

 نیادب را هستی بدیل و بی بدیع بنیان که نماید واحدی احد جانب به رو و سرانجام. شود کر خراش، گوش لرزان های االصوات

 فرار، رتکث ”چاه ”از بتواند نهایت در و یافته راه او و معرفت عبادت عظمت با بارگاه به سبب بدین تا. نماید می و تدبیر نهاده

 دیهنرمن و مقدس زیبا خلعت توان می که است عبودیت و معرفت این با و تنها این و با. یابد آرامش و قرار وحدت، ”جاه“ به و

 کوشش هر از قبل مند هنر. گیرد می هنر لقب و یافته اصالت او هنر که است صداقت همین با و تنها پوشاند؛ کسی قامت بر را

 . است حقیقت دریافت برای معرفتی کشش نیازمند مهارت، کسب برای علمی

 تا .نگیرد نشان و ابتکار، خلّاقیت نمایش صحنه در هیچ گاه ، ندهد نشان صداقت خود از و رفتار روان صحنه در همواره تا او

 تواند هرگز نمی او، و اثر نقش نگردد، آزاد علیها، کانت الّتی اغالل از او و روح نشود، تزکیه و نشده شسته اغیار غبار از او نفس

 جهت هنر، برای شرط و نخستین هنرمند برای نخستین شرط پس.بخشد رهایی خویش، ساخته خود سجن از را محبوسی

 ش،خوی نهاد در متن شدن نو و خود، نهان بعد و پاالیش تصفیه برون، سازندگی عرصه در ، و شکوفایی ظهور ، کردن تجلی

. ندیاب می کرامت و خورده پیوند هم به هنرمند روح الشریف شط در و هنر، دین که است گاه و آن. است درون سازندگی یعنی

 .گیرد می و شکل شده داده نمایش دو آن حقیقی وحدت و یافته عینیت هنرو  دین راستین اتحاد بدین گونه

 نکرد؟! رشد باید که آنگونه نمایش که شد چه ایران در ببینیم اینک ◄

 داشتند خدایی چند های دین که هایی سرزمین در اصوال.  آمد پدید مذهبی های نیایش و ها رسم تحول از آغاز در نمایش"

 اهپرستشگ.  داشتند تر انسانی حالتی ها آن در خدایان که چرا ، بود تر قوی پذیری نمایش ی روحیه ، یونان و هند مانند ،

 تک ایران در اما.  است نمایش و موسیقی و رقص همانا ، هند مانند کشوری در مذهبی نیایش اصوال و هندی خدایان های

 ایرانی خدای همین برای و هست نیز ناپذیر صورت ، است تک مطلق قادر که جا آن از ،( اسالمی چه و زرتشتی چه) خدایی

 یم جادوگران و دیوان پیروان کار را رقص و موسیقی ، بودند آمیخته روشنی و تجمل با را مذهب که موبدان هنگام به حتی ،

 کرد. می نفی و دانست

 تحول مسیر در و بود یکدیگر با خدایان های جنگ و روابط همانا آغاز در خدایی چند یونان مذهبی اساطیر موضوع

 یدنیو مضامین به الهی مضامین از یا شد بدل تقدیر با یعنی خدا با انسان جنگ به قرن چند گذشت از پس و

ه ب و یافت وسعت آن در مردم ی کننده تعیین عامل و شد کاسته آن بر مذهبی مراجع عامل نظارت از یعنی رسید،

 .بینیم می امروز که رسید جایی

 گونهب اصلی قربانیان آن طول در که است منقطع تاریخی ما تاریخ که آنجا از و اند بوده عوام ایران در نمایش ی پایه

ه ب اسالم از پیش دوران در و ایران در نمایش وجود از ما نمایشی پژوهشگران که اطالعاتی ، اند بوده عوام همان ای

 نوشتن و خواندن عامی نمایشگران که چرا.  است همراه تردید و شک با و گمان و حدس با بخشا دهند می  دست

 از و است نقاد هنری نمایش. است بوده حضوری آفرینش و گویی بداهه با توام هایشان نمایش و اند دانسته نمی
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 ستا نبوده پذیر تحمل خودکامگان برای نمایش منقد ی روحیه ، است استبداد ی سلطه تاریخ ما تاریخ که جا آن

 .بودند آن دلقکی و مسخرگی های جنبه خواهان تنها و

 ایران فالت به میالد از پیش دوم یا اول ی هزاره ی فاصله در ایرانی و هند بزرگ قوم از ای دسته که دانیم می

 ینا ی نتیجه در.  آمیختند در و ماندند ها آن با بعد اما ، جنگیدند بومی اقوام با ابتدا ها آن. شدند ماندگار و آمدند

 دش نشینی روستا ی مرحله وارد ها این تمدن ، بودند نشین چادر و بیابانگرد که مهاجران این آمیختن در و ماندن

 هایشان جشن و مراسم و آمیخت در بومی مردم اعتقادات با که آوردند نیز اعتقاداتی و اساطیر خود با مهاجران. 

 ردندک می حمله ها آن به و بودند وحشی اقوام از که دشمنانی با مبارزه برای تدریجه ب ها آن. کرد پیدا دیگری شکل

 این بر گمان.  یافت گسترش ایران اساطیر و قهرمانی های افسانه آن طی که است ای دوره این و آمدند هم گرد ،

 های رقص مثل ،. است کرده بروز ای قبیله اجتماعات این در نمایشگری آگاه غیر ی غریزه نخستین که است

 از یکی.  جنگاوران ی روحیه تحریک برای و غریب و عجیب های آرایش با هایی رقص یا و آتش گرد ستایش

 که است بز های صورتک با رقص یک ی کننده اجرا دو تصویر دوران این در ها سفال بر ماده جایه ب تصویرهای

 .باشد زندگی درخت ستایش ماجرای رود می گمان

 های ماعاجت در که ترتیب بدین ، گرفت شکل و شد پیدا کالم عنصر ی توسعه و پیدایش از پس که نقالی سپس

 ینا شنوندگان از برخی. کرد می منتقل شنوندگان به را قهرمانان و قهرمانی اعمال شرح قبیله رئیس ، نفری چند

 هم که بود قرار بدین و گفتند دیگران برای را ها آن ، نمایشی حرکات بر افزودن و تاب و آب افزودن با ، ها داستان

 ثبت ار ها آن کاتبان تا شد نقل سینه به سینه و یافت توسعه اساطیر هم و شد پیدا ماندنی و زنده تماشای یک

 ودنافز و صورتک از استفاده سازی، شبیه چون نمایش مشخصه چندین که گرفت نتیجه چنین توان می. کردند

 اولین ، است بوده مردم میان در ها نمایش این بازی جای که جا آن از و آمد وجوده ب دوره این در داستان بر بازی

 ، زنند می حلقه ها آن بدور مردم و دارند قرار وسط در نمایشگران آن در که گرد ی صحنه آمدن بوجود مقدمات

 .شد فراهم

 ی وسیلهه ب 511 در که باشد “بخارا تاریخ“ نمایش وجود مورد در استناد قابل مدارک ترین روشن از یکی شاید

 مردمان: “ رود می سخن سیاوش مرگ بر بخارا مردم ی تعزیه از آن در که شده ترجمه فارسی به قبادی ابونصر

 و اند ساخته سرود را آن مطربان و معروفست ها والیت ی همه در که چنان است نوحه سیاوش کشتن در را بخارا

 جعفر بن محمد ابوبکر تالیفه ب...“ )است سال هزار سه از زیادت سخن این و خوانند مغان گریستن را آن قواالن

 (عربی به 991 سال به النرشخی

 آورده همراه به خود با نیز نمایشگر تعدادی خود سپاه همراه اسکندر که این بر مبنی دارد وجود شواهدی همچنین

 و همدان در هایی تماشاخانه دوره این در که است آن از حاکی دیگر روایات و( میالد از قبل 919 حدود) است

 .است شده ویران ساسانیان دسته ب بعدها احتماال که است داشته وجود کرمان

 دتم در ایران در و اند گذاشته متقابلی تاثیرات یکدیگر بر غرب و شرق دوران این در که این است مسلم چه آن

 یک اه آن با بودند عالقمند یونانی فرهنگ به که اشکانیان درازی زمان بعد و االصل یونانی های سلوکی کوتاهی

 .اند داشته فرهنگی ستد و داد
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 داشته نمایشی ی مایه که رود می جشن هایی از سخن ایران اسالمی عهد نویسندگان از روایت هایی در همچنین

 ازیب بصورت اسالم از پس و دارد نام “کوسه برنشستن“ جشن و آمده بیرونی ابوریحان روایت در ها آن از یکی.  اند

 شاید) خسروان روزگار به ماه آذر: “ شود می انجام ایران دهات برخی در هم هنوز و است یافته ادامه “نوروزی میر“

 الغیک دسته ب و خری، بر نشسته بر کوسه، بیامد مردی وی از روزی نخستین به و است بوده بهار اول( ساسانیان

 “...یافتی چیزی بدان مردمان ز و کردی، همی وداع را زمستان و زدی همی باد خویشتن بیزن باد به و گرفت

 چون و اند ساخته می ای پیکره آن در و شده می انجام دی پانزدهم روز در که است رسمی به مربوط دیگر ی نکته

 پادشاهان از جویی انتقام نوعی بازی این شاید.  اند کرده می قربانی را آن عاقبت و اند داشته می گرامی سلطان

 به که درو می   گمان و ماند باقی نیز اسالم از پس یعنی او عهد در بیرونی ابوریحان ی بگفته بازی این.  است بوده

 .باشد شده تبدیل “عمرسوزان“ بازی

 و رقص به را خود نمایشی ذوق مردم ، نداشته وجود وسیع طوره ب نمایش پیدایش امکان ایران در که جا آن از

 تنگی بر است هنرپیشه زنی تصویر چهار زمینه این در موجود مدارک از یکی.  اند کرده منتقل ها جشن و مراسم

 در و است گرفته دسته ب ظرفی چپ دست در و گلی شاخه خود راست دست در زن این اول تصویر در.  ای نقره

 در و دارد چپ دسته ب گلی و راست دسته ب ای حلقه دوم تصویر در.  شوند می دیده قرقاولی و روباه او طرف دو

 کبک وی طرف دو در و دارد دست در دارد برگ و گل که درختی بلند ی شاخه سوم تصویر در است رقص حالت

 روباهی چپ دست در و داشته نگه باال سمت به راست دست به ای پرنده چهارم تصویر در و شوند می دیده تذرو و

 چهار هر های حاشیه در. شود می دیده او دوطرف در تذرو و کبک تصویر هم باز و دهد می تکان دم از و گرفته را

 و کند یم  تنبیه را انگور آفت حیوانات وی که باشد تواند می این آن تفسیر که است شده تصویر مو برگ تصویر

 .دارد پرمهری نگاه آزار بی حیوانات به

 مرد ود آمیز رقابت های رقص و است زنی پایکوبی که است رقص با توام قدیمی نفری سه بازی یک دیگر ی نمونه

ن یقی ، شود می کشته عاشق دسته ب شوهر انتهایش در که جا آن از که او عاشق دیگر و است زن همسر یکی که

 غیر بسیار عمل این ادیان این دوی هر نظر از چون. گردد باز اسالم و زرتشت آئین دوران از پیش به که رود می

 دست آن به است نتوانسته مذهب احتماال ، شده می اجرا مازندران دهات در رقص این که جا آن از.  است اخالقی

 .کند اندازی

 و دگفتن می باز برزن و کوی در همچنان را ملی قهرمانان های داستان که نقاالن و نقالی به گردیم می باز پایان در

 .یافت ادامه نوشتن و خواندن با عوام آشنایی عدم دلیله ب نقالی ، ها داستان این ثبت از پس حتی

 

 دین وهنر  رابطه -5
 

هنر اساساً قالب و صورت است و این امر که موضوع یک هنر از حقیقتی روحانی مایه گرفته باشد برای 

 نامیدنش کافی نیست  بلکه باید زبان صوری آن هنر نیز از همان سرچشمه بگیرد تا دینی خواندش. "دینی"
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مذهبی رنسانس یا باروک به هیچ وجه چنین نیست چون این هنر از لحاظ سبک و شیوه با هنر غیر دینی هنر 

 تفاوتی ندارد.

وی به دریافت های معن مند بودهو انسان نیز عالق هنر همواره در بیان و تشریح اعتقادات دینی کاربرد اساسی داشته

بیرونی داشته باشد مگر توسط اشکال و صور مختلفی که  شکل خودش از طریق هنر برسد. دین نمی تواند نمود و

نقاشی های دیواره های غارها  به تعبیری دیگر هنر نقش تجسم مفاهیم دینی را بر عهده دارد. می دهد. انسان ارائه

مراسم های مذهبی مختلف، تندیس های خدایان و الهه ها، مساجد، معابد،  در سرزمین های مختلف، آیین ها و

متفاوت هم باشند اما  ها و زیارت گاه ها جزء آثار هنری ملل مختلف محسوب می شوند و هر چه به ظاهرکنیسه 

 همگی اندیشه ی اعتقادی را متجلی می سازند.

 ن و هنریروابط د ":کند می تعریف چنین را هنر و دین ی رابطه هنر، و دین عنوان تحت کتابش در آپوستولوس

-سیاسی-جدل و تنوع بوده ولی بنیان همه ی این رابطه ها مسئله ی قدرت)اجتماعی همیشه آکنده از ابهام و

 اقتصادی و معنوی( بوده است. 

 :پنج روش برای تعریف این رابطه ها وجود دارد 

 یکپارچه -5  جدایی خواهانه -4  دو سویه -9  تقابلی -1  اقتدار گرایانه -2

هنر چیره می شود، یعنی جایی که به هنر جایگاهی ثانوی می دهند رابطه هایی که در آن ها دین بر آن دسته از 

تا در خدمت خواسته های دین باشد، اقتدارگرایانه توصیف می شود. در چنین رابطه ای هیچ جایی برای خالقیت 

را  می آیند که مقتدری باالتر، آن ها و اصالت هنری وجود ندارد بلکه هم هنر و هم هنرمندان به صورت ابزاری در

جا می توان تبلیغات دیداری تعریفش کرد. هنگامی که هنر و دین دو قدرت برابرند  به کار می گیرد؛ که در این

یعنی هیچ یک فرمانبردار دیگری نیست، این رابطه را می شود از مقوله ی تقابل دانست، در چنین مواردی هنر و 

 عنویات می پردازند.دین که در فرهنگ جایگاهی برابر دارند، در کنار هم به م

 و ودرک با همراه و ایستا مصداقی و نداشته استاتیک و کهنه مفهومی گاه هیچ که است ای گونه به هنر از ما تلقی

 و نو نماهایی در نشاط با و فعال پویا، همیشه و بوده برخوردار دینامیک ماهیتی از همواره. کند نمی پیدا خمودی

 ره برداشت، این در. متحدند معیارها درستی و استواری در ماهیت، و محتوا با شکل و فرم. کند می گری جلوه زیبا

 نوع هر و دارد؛ خود زیرین های الیه در را شریف ماهیتی و بوده برخوردار اصیل محتوایی از منحصراً هنری فعالیت

 اشد،ب بهره بی تصویری چنین ارائه از که نگاری هر و. نیست هنر اصالً نباشد، برخوردار محتوا نوع این از که فرمی

 می محسوب هنری فعالیت محتوای که هم آرمانی و ایده حکمت، که چنان. آید نمی حساب به هنرمندانه نقشی

 ایدب نیز مظروف این ظرف. شود داده نمایش شکلی هر به و شده ریخته ظرفی هر در نباید و تواند نمی نیز شود،

 اراد پیام ارائه برای را خود طبیعی وکشش الزم جاذبه بتواند تا شود انتخاب توانمندی و ظرافت دقت، نهایت در

 شعور و کرده برقرار ارتباط خود مخاطب با بتواند باید زیبا، و اصیل ، حقیقی محتوای و فرم این نهایت در و. باشد

 این بر. سازد رهنمون و هدایت دارد، او سعادت و سالمت سوی به رو که ی رشد و تعالی جهت در را او احساس و

 خواهد ماندگار روان، و زبان و ذهن صفحه بر را هنری فعالیت و متحد، منوّرش غایت با هنر، مقدس ماهیت اساس

 .کرد
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 ررسیب به جا این در داشتیم، دین از قبالً که مجملی بیان و آن، از شده ارائه تعریف و هنر از تلقی و برداشت این با

 هر خپاس برای ودارند؟ داشته یکدیگر با ”غایت ”و ”ماهیت“ در بویژه ارتباطی چه دو این که پردازیم می مطلب این

 ”افتراق ”    و ”اتفاق ”وجوه تبیین و بررسی هنر، و دین میان فلسفی ارتباط کشف یعنی پرسش، این به بهتر چه

 .پردازیم می آن به ذیل در که راهگشاست؛ و الزم دو آن میان

 همانندی و ناهمانندی  -6

 

 نیروی و انسان خلّاقه قدرت هنر، فاعلی منشأ که حالی در اوست؛ حکیمانه اراده و خداوند دین، فاعلی منشأ -2

 .دارد او فطرت در ریشه که اوست ابتکار

 های والیه ها بخش همه شامل و است گسترده انسان زندگی معنوی و مادی های جنبه تمام بر دین سایه -1

 .اوست های خواسته از برخی و انسان زندگی از بخشی برگیرنده در هنر ولی شود؛ می حیات زیرین و سطحی

 و – آن عام مفهوم به – عینی شکلی تا و کرده، پیدا نمود شکل و فرم قالب، بند در طبیعی طوره ب هنر رائها -9

 تصور به نیازی -آن از بخشی در اقل حد -دین اما. است نگرفته انجام هنری فعالیت نگیرد خود به مشاهده قابل

 .گردد ایجاد یا و داشته وجود تواند می نیز محسوس، عملی ارائه بدون افراد در و نداشته؛ شکل و ،هیئت

 .نیست برخوردار جامعیت این از هنر که دهد؛ می ارائه ”غایت ”به وصول برای ،”ابزار”در وکاملی جامع نظام دین -4

 .باشد مقدس همواره تواند نمی اعتبار یک به هنر ولی است؛ تقدّس قرین دین اصلیی  جوهره -5

 ساساح طریق از بیشتر هنری لطایف درک ولی است؛ تدبر و تعقل راه از بیشتر عموم برای دینی حقایق ادراک  -1

 .است عاطفه و

 .است دین نخستین و اصلی عمل ”بخشیدن معنا”  ولی ؛ است هنر اوّلیه و نخستین کار ”گرفتن معنا"  -3

 ،هستی جهان با انسان خدا، با انسان خود، با انسان: گانه چهار ارتباطات ، دینی قوانین و دین حقیقت و غایت -5

 یهنر های فعالیت. باشد می ارتباطات زمینه در گستردگی این فاقد هنر ولی دارد؛ بر در را انسان، با انسان

 .بخشد می توسعه را ارتباط این و بوده انسان با انسان ارتباط حوزه در بیشتر خاص بطور

 هنر ولی ؛ نیست ظاهری وکشش صوری جاذبه دارای لزوماً -آن ترکیبی یاجزا و ارکان همه کم دست - دین -3

 .است برخوردار صوری وکشش جاذبه نوع یک از همواره اش شکلی خصوصیت به توجه با

   .باشد ”قالب”  منزله به تواند می دین برای هنر و باشد؛ ”قلب ”منزله به تواند می هنر برای دین -21

 .دارند آدمی طبیعت و فطرت در ریشه دو هر و بوده مشترک ستگاهاخ دارای وهنر دین -22

 می    یافت درونی و بیرونی های جنبه دو، هر در یعنی. .باشند می ظاهر و باطن یا قالب، و محتوا دارای دو هر -21

 .شود

”  یدنبا و باید”  به متعلق نیز بخشی و ،”  نیست و هست ”به مربوط رسانی، پیام زمینه در دو، هر از بخشی -29

 .است

 .است موجود شان وگستردگی اصالت نسبت به کدام هر در ،”  تربیت ”و”  معرفت”  جنس از هایی مقوله -24
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 شهود و کشف اصطالح به یا تجربه قابل آید، می حساب به آن زیرین های الیه عمدتاً که دین از بخشی  -25

 .است خوردار بر خصوصیت و صبغه همین از ماهیتاً نیز هنر و. است عرفانی

 .برخوردارند وزندگی نشاط از همواره و بوده دینامیک و پویا دو هر  -21

 توسعه به و بوده مؤثر انسان خوشبختی و سعادت بنای ساختن در خود ذاتی ارزش و وزن اندازه به کدام هر -23

 .کند می کمک انسانی فاضله ی مدینه

 دو هر معنوی نعم از توانند می ها انسان ی همه و. باشد نباید و نیست خاصی ی طبقه انحصار در هیچکدام -25

 .برخوردارند زمینه این در مساوی حقوق از همگان و کرده استفاده

 هر اما است؛ آلودگی از دور به و سالم هنرمند، و دیندار جوهره و بوده؛ پاک هنر، و دین اصلی طبیعت گرچه -23

 ماهیت صورت این در که ؛ نماید آلوده را ها آن تظاهر و ریا مانند امراضی و آفات و شده، آسیب دچار توانند می دو

 خاصیت از کلیه ب هردو هنر؛ این نه و است دین آن نه که اینجاست.شود می دگرگون ها آن حقیقت و مسخ ها آن

 .شد خواهد دافعه به تبدیل ها آن جاذبه تمام بلکه و افتاده تأثیر و

 فطرتی از همگان و بوده یکسان طبیعی طوره ب آن پذیرش و دینی اصیل باورهای با رابطه در بشر نوع استعداد  -11

 ونهگ این هنری های آفرینش از پذیری تأثیر و پذیرش زمینه در نیز هنر مورد در استعداد این. برخوردارند هماهنگ

 مچنینه و پذیرش وکیفیت کمیت در بودنشان مراتب ذو و آدمیان بودن متفاوت واقعیت با مطلب این البته. است

 .ستا پذیری تأثیر و پذیرش اصل بیان در بلکه کند؛ نمی انکار را آن و نداشته منافاتی پذیرشی  نحوه و نوع

 تفاوتم خاستگاه در دو آن افتراق وجه مهمترین بینیم، می آمد باال در که تفاوت و تشابه اصلی عناصر در تأملی با

 نتری مهم و. است انسان اصیل فطرت هنر خاستگاه و یکتاست؛ خداوند اراده -آن منشأحدوث -دین خاستگاه. است

 طلب، کمال فطرت -دو آن پذیرش منشأ -هنر و دین خواستگاه. است مشترک ستگاهاخ نیز دو آن اتفاق وجه

 .است آدمی زیباپسند و ، جو حقیقت

 مقوّم فصل ترین مهم در زیرا. هم عرض در نه باشند می هم طول در هنر و دین شود؛ می روشن شد، گفته آنچه از

 مورد را دو هر ، -فطرت -مشترک خاستگاه امر، بدایت در یعنی. باشند می راستا یک در و داشته اشتراک ماهیت،

 جستجوی در تکوینی طوره ب و دارد عمیق نیازی احساس دو هر به نسبت آدمی. است داده قرار حمایت و پذیرش

 -هنر و دین - دو هر که فهمیم می اساس این بر و. است دو هر مشارب از خود کردن سیراب تکاپوی در و ها آن

 .دهد می انجام را مهم این خود تواناییی  حوزه در کدام هر و هستند؛ او بنیادین نیازهای به پاسخگویی درصدد

 وحدت برقراری و یکدیگر به ها انسان دادن پیوند ضمن و بوده انسان رشد و تعالی دو هر هدف ، هم غایت در اما

 هجامع ایجاد برای او، ی اولیه فطرت و انسان نخست طبیعت موافق جهت در را حرکتی ، آنان میان پایداری و اصیل

 .دهند می سامان اش آرمانی و آل ایده

 ایدب اساس همین بر. اوست آن از اساسی قانون و قانون اساس و بوده دین با اصالت میان این در است؛ بدیهی البته

 حقیقت تمام برای دین زیرا.  است هنر اراده بر حاکم او اراده و هنر، از تر گسترده بسیار دین کارکرد حوزه: گفت

 برنامه این از بخشی انجام دار عهده تنها هنر و دهد می ارائه برنامه و نسخه جامع بطور هم آن ، انسان وجودی

 در ، است گرفته نظر در دست دور در بشر برای دین که آرمانی تا آید می دین کمک به همواره هنر واقع در. است
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 .گیرد می انجام طبیعی بطور کامالً نیز همکاری این و. دهد انجام خویش سهم به اش، توانایی و مسئولیت حوزه

 اییج دیگر لذا و. ذاتی و جبلی است تعاونی بلکه ، تعاملی عمل یک ونه است قسری حرکت یک نه فعالیت این

 عنوان را آن بعضی که ماند؛چنان نمی و نمانده خویش، مقاصد برای را هنر ، دین گرفتن خدمت به موضوع برای

 .کنند می

 گیری نتیجه  

ناگسستنی است. تئاتر به عنوان یک صورت زیباشناختی ابزاری است تا دین و مفاهیم رابطه ی تئاتر و دین رابطه ای  

 آن را توضیح دهد.

ایران و برای بقای آن در سال های اخیر، تالش های فراوانی شده است تا بتواند  به حیاتش ادامه در جهت حمایت از تئاتر 

 دهد. 

 : از جمله ی این تالش ها 

 و برگزاری جشنواره های نمایش های آیینی و سنتی. تقویت نمایش های سنتی. 2

برپایی جشنواره های تئاتر با مخلوطی از نمایش های خارجی و ایرانی و گاهی سنتی و گاهی هم دینی . 1

 و مذهبی.

 و...

بدان  کنندگانشآیین رویدادی است که شرکت  "شکنر اجرای این نمایش ها را به معنای استحاله ی تئاتر به آیین می داند:

متکی اند. اما در مقابل، تئاتر رویدادی است که به شرکت گنندگان خود متکی است. استحاله آیین به تئاتر همین امروز هم  

 "می دهد.  که عکس آن یعنی استحاله ی تئاتر به آیین نیز رخ رخ می دهد کما این

ساحت احساسی و باورهای ایمانی و پرداخت به تجربه ی دینی آیین یعنی عزیمت از ساحت عقالنی به  به تئاتر ی استحاله

 هر شخص.

 تئاتر هنری است که در عالم محسوسات می تواند موید و مبلغ همه ی تعالیم دینی و تجلیات حسن کمال باشد. 

 ازند:در تمامی آثار مولف یا هنرمند دیده می شود و به دو صورت به آن می پرد "مسئله ی غایی"به قول پل تیلیش

 

 برخورد مستقیم:. 2

ونه آثار گ پرداختن به تاریخ دین، متولیان و مبلغان دینی، وقایع دینی و مذهبی، اصول و عقاید، که می توان از این

در ایران، نمایش نامه هایی که با ساختار زیباشناختی « تعزیه»در غرب و « میستر و میراکل»به معجزات و مصائب 

یا مذهب اشاره کرد مثل جنایت در کلیسا اثر تی اس الیوت و عید پاک اثر استریندبرگ و مستقیماً به مساله دین 

 انواع تعزیه هایی که به شرح مصائب ائمه ی اطهار پرداخته اند.

 

 :غیر مستقیم برخورد. 1
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دین به مثابه ی مضمون گفتگو بین مولف و مخاطب مطرح می شود که شناختی در حیطه ی جهان بینی و 

ایدئولوژیکی را بیان می کند. مفاهیم دینی به روش نامحسوس در تئاتر باعث کاتارسیس یا پاالیش روانی مخاطب 

 می شود.

 در هر دو صورت تئاتر به عنوان یه شیوه ی بیان اصیل به مدد دین می آید و این واقعیتی انکار ناپذیر است. 

لید وید با رویکردی مستقیم به دین و مذهب باعث شده است تا شاهد تدر ایران معاصر آفرینش آثار دراماتیک، با نگاهی جد

می ن      من است اما این گونه نمایش ها شرایط امکان تولید اندیشه و هم اندیشی را فراهمآثاری باشیم که مختص مردم مؤ

در این گونه آثار نمایشی تماشاگر با احساس مذهبی با آن برخورد می کند، جنبه ی مذهبی به حضور خود در آن می  آورد.

 بخشد. حق تفکر و نقد از او سلب می شود چون در یک مراسم آیینی شرکت کرده و آیین هم نقد پذیر نیست. 
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