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 چکیده
ورزی تخصصی هنر  هنری، بخشی از جریان اندیشه-در ایران پس از انقالب اسالمی؛ مجالت فرهنگی

ضوع اصلی برخی از مجالتی بود که درصدد برساخت نیز مو دینی معاصر  را برعهده گرفتند. هنر 

کارکرد این مجالت، سه  مقاله با توجه به اهمیت  ای از مفهوم هنر دینی بودند. این  مفاهیم ثانویه

که از هنر  را برای پاسخ به این پرسش « آدینه عصر »و « رواق هنر و اندیشه»، «هنر دینی»مجله 

تعاریف هنر دینی در منظر  شد، مطالعه کرده است. با توجه به   ای برساخته دینی معاصر، چه انگاره

حکما و فقهای مسلمان، در مقاله نسبت مقوالت برساخته با این منظرها تحلیل شده  گرایان،  سنت

ورز مجالت درباره کارکرد  نسبت جریان اندیشه همچنین در رویکرد نظری از منظر ارتباطی،  است. 

این تحقیق به  مطالعه شده است. « مخاطب فعال»و « گلوله جادویی»های یهنظر هنر دینی معاصر با 

معاصر را  انجام شده است. نتایج نشان داد این مجالت، مفهومی از هنر دینی  روش تحلیل مضمون 

ورزی بنیادین  که اندیشه درحالی اند؛  های نهاد روحانیت در خصوص دین برساخته نزدیک به دیدگاه

  فلسفی و حکمی هنر دینی، قوام و دوام نیافت.  ی سنتی مبتنی بر مباد

مثابه ابزار،  در این پارادایم به هنر از دیدگاهی کارکردگرا نگریسته و هنر، با توجه کامل به سینما، به

دین شناخته شد که از منظر اثربخشی ارتباط با مخاطبان آن، متکی به  تبلیغ  ای برای  وسیله و رسانه

  با رسانه، نادیده انگاشته شده است.  مخاطبان در ارتباط  ادویی بوده و نقش فعال نظریه گلوله ج

 هنری. -هنر، رسانه، هنر دینی معاصر، مجالت فرهنگی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

کنند؛  اجتماعی را آماده می -های جدید، زمینه تطور فرهنگی مجالت تخصصی با طرح اندیشه

های مخاطبان خود درباره جایگاه  توانند بر نگرش هنری می -ازجمله مجالت تخصصی فرهنگی

هنری  -و منزلت هنر در نحوه زیست انسان در جهان امروز، مؤثر باشند. برخی مجالت فرهنگی

اند، زیرا با رخداد انقالب اسالمی در  ایران، با تمرکز بر حوزه تخصصی هنر دینی منتشر شده

های هنر در کالن گفتمان انقالب تبدیل شد.  ترین داللت ایران، هنر دینی معاصر به یکی از مهم

در این گفتمان تالش شد زبان هنری مناسب هنر انقالب اسالمی با تمرکز بر دین شناخته یا 

گیری از آراء این حوزه و نیز شهود هنرمندانه  تبیین شود. هنرمندان انقالب نیز کوشیدند با بهره

سازی هنر  این گفتمان را دریابند. در این میان با مفهومو دیندارانه خود، زبان هنری مناسب 

داوری در باب هایی برای ارزش دینی در برخی مجالت، سؤال از اصول و مبادی این هنر و ویژگی

گونه یا گروهی از آثار هنری طرح شد، زیرا هنر دینی هم به مفهوم  دینی بودن یا نبودن یک

ای یافت و  در گفتمان انقالب اسالمی جایگاه ویژه سنتی آن و هم در معنای نوین معاصر آن

ورزی کردند. این مجالت که نخستین  باره اندیشه مجالت تخصصی هنر دینی نیز دراین

( شکل 1384-1392گرایی ) ( و اصول1376-1384طلبی ) های اصالح ها در دوره های آن نمونه

انقالب اسالمی منجر شدند؛ گرفتند، به برساخت مفاهیمی ذیل هنر دینی در ایران پس از 

 ساز و هنر موعودگرای اسالمی. همچون هنر مهدوی، هنر مقرّب، هنر انتظار، هنر زمینه

هایی که در مجالت یادشده شکل گرفت، به تبیین ماهیت و تعریف هنر  نخستین تالش

های این  های معاصر آن و کوشش برای تعیین اهداف، مبانی و شاخصه دینی، کنکاش در گونه

توان حاصل  های کنونی از این هنر را می پردازی که اندیشه نحوی هنر و هنرمندان آن شد. به

بسط رویکردهای نخستین در این مجالت دانست. رویکردهای اندیشگانی این مجالت، چنین 

ای است که در  عالوه بر ایجاد بستری برای تولید فکر و اندیشه، تدارک عرصه»شدند:  بیان می

، رواق هنر و 1385)حیاتی، « دف مقدس هنر دینی و اندیشه اسالمی قرار دارده رأس آن، 

  (.8: 1اندیشه، ش 

نگاه دینی این مجالت به هنر، در طرد مفهوم صرف تقلید وفادارانه، تخیل، تصویر و تصور 

زدایی است که با  های چهارچوب فکری هنر ما، غفلت یکی از سرفصل»برای خلق اثر هنری بود: 

گذاری هنر را یافت تا بخشی از  های ارزیابی آثار هنری و ارزش توان برخی مالک به آن، میاتکا 

، رواق هنر و 1385)حیاتی، « بنای هنر اسالمی ... تئوریزه گردد و اصولی در آن جایگزین شود
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کند ... معارف  کننده میان زبان و دل را ایفا می هنر دینی نقش هماهنگ» (.8: 2اندیشه، ش 

: 20و  19، هنر دینی، ش 1383« )، از دیرباز در هنر اصیل حضوری چشمگیر داشته استالهی

رغم توجه این مجالت به برساخت جدیدی از انگاره هنر دینی که از  رسد علی (. به نظر می6

دهد، این  های هنر پس از انقالب بوده و از دیگر سو، دین را مبنا قرار می مایه سویی مبتنی بر بن

 تبیین مبانی نظری این هنر منتج نشده است. تالش به

، چه «عصر آدینه»و « رواق هنر و اندیشه»، «هنر دینی»پرسش مقاله آن است که مجالت 

آوری زمینه برای  اند؟ هدف تحقیق، فراهم ای از هنر دینی معاصر را برساخته انگاره

ر دینی معاصر در کالن گرفته در باب هن گیری یا شکل های در حال شکل شناسی اندیشه جریان

ترین مضامین طرح شده در سه مجله مذکور  گفتمان هنر انقالب اسالمی است. این مقاله مهم

باره را تبیین  یافته دراین ای نظام ها، جریان اندیشه در مقوله هنر دینی را شناسایی و با تحلیل آن

 کرده است.

 رویکرد نظری

اصر در سه مجله تخصصی هنر دینی، این مقاله در پردازی از هنر دینی مع با توجه به مفهوم

 گرا، و نیز حکمای مسلمان درباره هنر دینی متکی است. رویکرد نظری بر آراء اندیشمندان سنت

با این مبنا که هنر،  1گرایان، اساساً ماهیت دینی دارد. کوماراسوآمی هنر از منظر برخی سنت

یافته است، بر آن بود که در جوامع سنتی دینی، فقط گروهی از مردم،  اساساً حکمت تجسم

 اند شدند، بلکه هر یک از افراد آن جامعه به نحوی هنرمند بوده هنرمند دانسته نمی

(Coomaraswamy, 1965: 61)از مفسران  2. در این رویکرد، هنر و دین در اتحادند. بورکهارت

 داند طور همزمان می حکمت خالده نیز هنر دینی را هنری برخوردار از صورت و موضوع دینی به

(Burckhardt, 1976).  .وی معتقد است هنر الهی تجلی وحدت الهی در جمال و نظم عالم است

ارت، نماید تا از کثرت و تشویش برهد )بورکه کند و به روح کمک می این هنر جهان را روشن می

(. نصر نیز با تمسک به مبادی نظری سنت و حکمت خالده، منشأ هنر دینی را 12: 1369

اسالمی ناشی از شریعت اسالمی نیست، چون شریعت  داند. از منظر وی هنر  های وحیانی می آموزه

خاص برگرفته از قرآن،  تواند با فضایل  حاوی دستورالعمل برای خلق چیزی نیست. شریعت می

تواند راهنمای عملی برای خلق هنر  سنت پیامبر، به روح هنرمند شکل بخشد، اما نمیحدیث و 
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قدسی شود. منشاء هنر اسالمی همچنین در علوم فقهی و کالمی نیز نیست و برای نیل به 

اسالم که مستتر در طریقت است رجوع کرد که به نحو  سرچشمه این هنر دینی باید به باطن 

  (10  -12: 1375ویت اسالمی در پیوند قرار دارد )نصر، ناپذیری با معن انفکاک

هنر از منظر حکمای مسلمان ایران و فقهای اسالمی معاصر نیز تعاریف گوناگونی به خود 

زعم صدرالمتالهین، مبدأ خلق اثر هنری قلب انسانی است که در کشمکش میان  گرفته است. به

( خداوند در روز الست، همه صنایع و 356: 1362شیطان و فرشته قرار دارد )صدرالمتالهین، 

ها عرضه داشت و هر انسان، هنر خود را  ها را در عالم غیب به انسان هنرها را خلق نمود و آن

(. فارابی نیز در باب هنر نظریاتی دارد که معطوف به ماهیت اقسامی از هنرها 20برگزید )همان: 

ی، اشعار برای به خیال درانداختن امور همچون شعر، موسیقی و آواز است. براساس منظر و

هستند. وی سه گونه از آواز و موسیقی را محمود و سه گونه دیگر را مذموم دانسته است. ازنظر 

وی هدف اولین هنر در اقسام پسندیده این هنرها، اصالح قوه ناطقه و تحکیم افعال و افکار آن 

ها و تقبیح  شمردن آن حسین و بزرگبرای سعادت و تخیل امور الهی و خیرات و فضایل و ت

ها است. دومین نوع هنر محمود نیز اصالح و تعدیل  شرور و نقایص و خوار نشان دادن آن

سوی اعتدال است و سومین نوع، احساسات و حاالت نفسانی افراطی  عوارض نفسانی تفریطی به

وع یادشده است که به کشاند. سه گونه مذموم هنر نیز در تضاد با سه ن سوی اعتدال می را به

(. در منظر فارابی درک معقول از 53: 1382انجامد )فارابی،  وتفریط در امور می فساد و افراط

یابد که فکر و فعل خدایی را در خیال انسانی  ترین اقسام هنر نمود می طریق قوه خیال در عالی

الوجود  محض، از آنِ واجبابوعلی سینا نیز قائل به آن است که زیبایی و ارزش  کند. متبادر می

  (. 368: 1363سینا،  )ابن است و او مبدأ زیبایی و بهای هر چیزی است 

داند و معتقد است چیزی که از آن کمال در ذهن  جوادی آملی هنر را کمالی وجودی می

بندد، مفهوم است و نه ماهیت. این مفهوم دارای مراتبی نیز هست که  هنرمند نقش می

واالترین مرتبه هستی است. حقیقت هنر، معبر صعود و نزول انسان   ه آن مختصترین مرتب عالی

سازد  آوا می گری مثال، با محسوس و تکوین و تشریع را هم کامل است که معقول را با میانجی

(. در این دیدگاه امر معقول، قوه خیال و جمال محسوس، از عناصر 237: 1385)جوادی آملی، 

شود  گیری هنر دینی دانسته می عبارتی مراتب شکل نر اسالمی و بهگیری آثار ه اصلی شکل

که وجه عقالیی ابداع اثر هنری اصیل بوده و آثار هنری  نحوی ( به151: 1387)جوادی آملی، 

(. 240-242: 1385شوند )جوادی آملی،  برآمده از خیال و وهم، واجد اصالت دانسته نمی
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زعم  تواند به هنر دینی و غیردینی تقسیم شود. به میترتیب، هنر از منظر فعلیت آن  این به

داری است که  مصباح یزدی در باب هنر دینی و هنرمند متعهد، دین تنها مرجع صالحیت

تواند ارزش و مطلوبیت هر کار و اثری، ازجمله اثر هنری را تعیین کند )مصباح یزدی،  می

نیز قول مشهور امام « ها همه انسانرسالت هنر دمیدن روح تعهد است به » (. 132-129: 1381

 ای از رویکرد دینی به هنر بود. خمینی نمونه

های یادشده در خصوص هنر دینی، این مقاله بر آن است تا نخست دریابد  با توجه به دیدگاه

در مجالت موردمطالعه صورت گرفته است و « هنر دینی معاصر»که چه تبیینی از مفهوم 

رز درباره کارکرد هنر دینی از منظر ارتباطی را با دو نظریه گلوله و سپس نسبت جریان اندیشه

هنر دینی »دریابد تا درمجموع بتواند تجسمی مفهومی از انگاره  1جادویی و مخاطب فعال

 را به دست دهد.« معاصر

و تأثیر فوری، مستقیم و « ها با قدرت مطلق رسانه»نظریه گلوله جادویی، بر مبنای باور به 

وجود آمد. این  ها بر مخاطب، متأثر از مشاهده محبوبیت بسیار زیاد مطبوعات به رسانهیکنواخت 

، در آن تردید شد و نقش 1960در آمریکا آزموده شد، اما در اوایل دهه  1930نظریه در آغاز دهه 

(. در مقابل نظریه مخاطب فعال بر 1385کوایل،  در نظر گرفته شد )مک تری برای رسانه  معتدل

: 1384گر نیز هست )لیتل جان،  ست که مخاطب در مقابل رسانه ضمن تأثیرپذیری انتخابآن ا

ازجمله رویکردهای ناظر بر « استحکام یا تأثیر محدود»و « استفاده و رضامندی»(. نظریات 742

که در نظریه استفاده و رضامندی نشان داده  مخاطب فعّال در عرصه ارتباطات رسانه هستند. چنان

کنند و براساس میل و  مخاطبان رسانه در انتخاب و استفاده از محتوا، انتخابی عمل می شود، می

زنند، زیرا در پی رضامندی هستند  ها دست به انتخاب می های رسانه نیاز خود، از میان برنامه

های ارتباطی  (. طبق نظریه استحکام یا تأثیر محدود رسانه نیز پیام321: 1388)تانکارد و سورین، 

ها را  توانند آن وجود آورند بلکه فقط می قادر نیستند تغییراتی بنیادی در عقاید و رفتار افراد به

(. بر این مبنا، تحلیل مضامین در 90: 1383صورت محدود، استحکام بخشند )کیا و سعیدی،  به

 ه گردد.تواند نمایای رویکرد به هنر دینی معاصر از دیدگاه نظریات یادشد مجالت موردمطالعه می

 پیشینه تحقیق

شناسی  یک ناظر بر جریان تحقیقات گوناگونی در زمینه هنر دینی انجام شده است که هیچ

فکری مجالت تخصصی هنر دینی در ایران پس از انقالب نیست. از سوی دیگر، مقاالتی که در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Active Audience 
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و هنر  هنر مهدوی  گیری گفتمان شکل»اند، همچون  موضوع هنر دینی معاصر به انتشار رسیده

)آرام و « رهیافتی به قرائت اخالقی از هنر انتظار»(؛ 1391)موسوی گیالنی، « مدرن پست

)آصف آگاه، «  ساز )موعودگرای اسالمی(های هنر زمینه شاخصه»(؛ 1395موسوی گیالنی، 

ها، متضمن  ( و نظایر آن1397،  ؛ )نواب«تحلیل امکان تقرب هنر به مفاهیم دینی( »1395

اند. این  ورز آغاز شده در نشریات مذکور بوده گرفته از جریان اندیشه باره و نشات دراینمفاهیمی 

مقاله تالش دارد، مبادی ترویج گفتمان موجود درخصوص هنر دینی معاصر را بازشناخته و با 

 ها نشان دهد که انگاره موجود از هنر دینی معاصر، چگونه به سامان رسیده است. تحلیل آن

 قتحقی  روش

پی  1این مقاله از نوع کیفی است و تحقیق در موضوع را با استفاده از روش تحلیل مضمون

گرفته است. تحلیل مضمون روشی برای بیان واقعیت و تبیین آن است که برای شناخت، 

های کیفی مناسب است. فرایند تحلیل مضمون تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده

فهم اطالعات گوناگونی که ارتباط ظاهری ندارند )بویاتزیس،  متکی است بر مشاهده متن و

برای شناسایی مضمون یا مضامین  (. 153: 1390در عابدی جعفری و دیگران، 4: 1998

بندی معنایی،  فراگیر در هر مجله، مضامین پایه، شناسایی شده و با قرارگیری در یک دسته

ضمون کالن و حاکم بر متن هر مجله اند. شناخت م تر منجر شدهبه شناخت مضامین کلی

هنر » ترین رویکرد فکری آن است. در این مقاله، سه مجله  )مضمون فراگیر( نشانگر اصلی

مثابه تنها مجالت تخصصی غیردانشگاهی  به « عصر آدینه»و « رواق هنر و اندیشه»، «دینی

وضوع هنر دینی صورت هدفمند انتخاب شدند تا م متمرکز بر موضوع تحقیق، شناسایی و به

رو است که موضوع  طور هدفمند ازآن ها به ها واکاوی شود. انتخاب این نمونه معاصر در آن

مقاله بر تبیین مفهوم هنر دینی معاصر متمرکز است و در باب تعامل دین و هنر یا دین در 

صیف توو »تجزیه انجام شد: مرحله ن در این مقاله در سه مضموکند. تحلیل  هنر مطالعه نمی

استخراج مضامین در سه سطح: متن«. د مجدترکیب »و تفسیر متن« و »تشریح ، متن«

، تصویری از کل مضامین را به دست داد که در نهایت، «فراگیر»و « دهندهسازمان»، «پایه»

( نشان 1های تحقیق در جدول ) ها با یکدیگر تحلیل شده است. مشخصات نمونه روابط آن

 داده شده است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Thematic Analysis 
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 های تحقیق ( مشخصات نمونه1)جدول 

 

  هنر دینی

 1378 انتشار نخستین شماره

 بنیاد هنر دینی الرضا )ع( امتیاز صاحب

 سید محمدباقر خرازی مدیرمسئول

 سید علیرضا جعفری سردبیر

 1385-1378 سال نشر

 فصلی نوع انتشار

 

  رواق هنر و اندیشه

 1385  انتشار نخستین شماره 

 های اسالمی صداوسیما قم مرکز پژوهش امتیاز صاحب

 عباس معلمی/ احمد پهلوانیان مدیرمسئول

 محمدی وحید حیاتی/ کریم خان سردبیر

 1389-1385 سال نشر

 ماهانه نوع انتشار

 

  عصر آدینه

 1385  انتشار نخستین شماره 

 موسسه آینده روشن )پژوهشکده مهدویت( امتیاز صاحب

 مسعود پور سید آقایی مدیرمسئول

امتیاز و  صاحب

 (2مدیرمسئول )از ش 
 مسعود پور سید آقایی

 حسین عمید/ سید رضی موسوی گیالنی سردبیر

 1385- سال نشر

 فصلی نوع انتشار

های فکری  ورز غیرعلمی هدف تحقیق بوده تا جریان تحلیل مجالت اندیشه  در این مقاله،

عرصه هنر دینی معاصر، بدون الزامات مرتبط با تحقیقات دانشگاهی در ایران پس  مطبوعاتی در 

شماره(، شمارگانی از  23شناسایی شود. بنابراین تمام شمارگان مجله هنر دینی ) از انقالب، 

شماره( و شمارگانی از  44تا قبل از حذف موضوعات هنری از آن )  ه مجله رواق هنر و اندیش

  اند. شماره(، تحلیل مضمون شده 15دانشگاهی ) عصر آدینه، تا قبل از اتخاذ رویکرد  مجله 

 شده است. ها استخراج ترین مضامین آن شماره از مجالت مذکور مطالعه و مهم 82درمجموع، 
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 دینی معاصرها: برساخت مفهوم هنر  یافته

ترین مقوالت در مقاالت  گانه در این مقاله نشانگر آن بود که مهم مطالعه متون مجالت سه

انتشاریافته، مطالعه در هنر دینی را از کاوش در معنا و تعریف آن آغاز کرده و به کارکرد آن در 

وضوعات در ترین م های حاصل از این مطالعه برحسب مهم اند. یافته جهان معاصر، گسترش داده

 اند: شده این بخش طرح

 ماهیت دینی هنر

تبیین نسبت میان دین و هنر بود از مضامین پرشمار مجالت و آشکار در تعاریفی از هنر بود: 

که برتر و واالتر از  -های آن طلبیم که همگام با معنویات انسانی و اصالت هنری را می»

د. در مسیر فطرت الهی انسانی که همان پویا باش-های عالم طبیعت و حیوانیت است پایبندی

، هنر دینی، 1379)نجومی، « فطرت اهلل است روان باشد تا با هدف و غایت جاودانه، ابدی گردد

ویژه از منظر فلسفی، مقاالت متنوعی منتشر شد  (. در تعیین نسبت دین و هنر به43-52: 3ش 

(؛ هنر دینی چیست؟ 1یشه، ش ، رواق هنر و اند1385ازجمله مقاله دین و هنر )اعوانی، 

( و 20، همان، ش 1386(؛ بحران معنا در دین و هنر )دکونچینی،20، همان، ش 1386)هاکر،

آیا هنر برای دین مفید است؟ که در آن بر اهمیت سودمندی هنر برای دین چنین تأکید شد: 

کند و این  ش میباید اعتراف کنم هنر موردعالقه قلبی من، هنری است که آشکارا خدا را ستای»

دارد که زیبایی و حقیقت، در آفریننده اصلی هر زیبایی و حقیقتی در نهایت  نوید را عرضه می

 (.72-80: 22، همان، ش 1387)گویتز، « یگانه هستند

 تعامل هنر و دین

، هنر دینی، 1382فر،  موضوع مطالعه رابطه متقابل دین با هنر ضمن مرور تاریخی آن )فهیمی

دین به مثابه »ای دیگر بیان شد:  صدد کندوکاو در تعامل این دو نهاد بود. در مقاله( در 17ش 

مثابه تجلی کالبدی و مادی بخشیدن به اعتقادات و باورها از اعتقاد و روش زیست و هنر به

اند. در ادیان، ... که هر موضوع و شیء  دیرباز در معنا بخشیدن به زندگی بشر ایفای نقش نموده

کننده هنر، انسان را به ایجاد فضا و عنوان تغذیه های دینی به تی واجد معنا است، ارزشو فعالی

دهنده انسان در فهم بهتر اعتقاداتش بوده و  اند که یاری محیط و شکل و کالبدی هدایت نموده

، 1380زاده، )نقی« است  نموده اش نیز ... کمک می همچنین او را در برگزاری مناسک دینی

هایی از هنر دینی، نتیجه  (. در جستار دیگری پس از اشاره به ویژگی135-152: 8همان، ش 
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هنر دینی در عین حالی که رافع غربت و غفلت انسان است، باید بتواند »کلی را آن دانست که 

زاده،  )نقی« دهنده وی باشد کننده و معرفت آور و تذکردهنده به اصل و موطن انسان و آگاه یاد

کند نیز عنوان  (. آیا اسالم برای هنر محدودیت ایجاد می111-130: 9ش ، همان، 1380

 (.11، ش 1381ای دیگری در کاوش تعامل دین و هنر بود )همان، مقاله

چیستی هنر با نظر به اینکه عالم،  در این میان به چیستی هنر دینی توجه شد. نخست

در سلوک عالم، حاصل تحیر  صنع و هنر الهی است و صنع بشر پیمودن راه صعود و خالقیت

وحدت  –ظاهر وی  به -کثرت و تالطم درونی -انسان است و تخیل هنری، خروج از باطن انسان

است، مراتب سلوک هنر دینی توصیف شد. در مسیر این سلوک نیز وظیفه هنر  -و سکون

و  دستیابی به حقیقت اصلی، آوابخشی به آنچه ناشنیدنی است، بیان صریحِ کالمِ نخستین

هنر نمایش چیزهایی است که تنها با »تصویرگری دوباره نگاره و سیمای ازلی برشمرده شد. 

آیند. از این لحاظ، نقطه مقابل آن چیزی است که ما آن را آموزش بصری  عقل به رؤیت درمی

 (.5: 2، عصر آدینه، ش 1386)عمید، « نامیم می

شدن هنر  کردن هنر با فرایند اسالمی ییک جستار انتقادی، ناظر بر جایگزینی فرایند اسالم

شناسی  با اشاره به واژگان هنر دینی و سینمای دینی نوشت امروزه در فلسفه هنر و زیبایی

الزمان و غیبت  شود. تمدن اسالمی اکنون در دوره آخر هنرها به نسبت دین و هنر پرداخته می

زند که ازنظر اسالم فقط  ها رقم می ای برای انسان برد و این دوره، شرایط ویژه کبری به سر می

الزمانی، انقالب ایران را به پسوندی دیگر سوق  همین تجربه آخر»به مسلمانان اختصاص ندارد. 

دهد: هنر مهدویت، هنر موعود و ... اکنون پرسش هنر چیست؟ به هنر موعود چیست؟ و  می

 (.4و  3، همان، ش 1388)نائیجی، « هنر دینی چیست؟ تغییریافته است

این کنکاش به بازجستی در تعریف هنر منجر و در تبیین معنای هنر و بیان فلسفی آن، 

، رواق 1385مطالب متعددی منتشر شد ازجمله تعاریف هنر از افالطون تا مونرو بردزلی )صدرا، 

 (.46-63: 2، همان، ش 1385های تعریف هنر )دیویس،  ( و چالش9-19: 4هنر و اندیشه، ش 

تأمل در وجوه متفاوت یا مشابه در هنر مدرن و هنر دینی اشاره داشتند. در یک مقاالتی به 

قدسی است، اما اغلب خود را از میان  هنر مدرن، گرچه ظاهراً منافی امر »نمونه چنین بیان شد: 

گرچه  دارد تا مخاطب بدون حجاب هنر، با حقیقت وضع موجود روبرو شود ... هنر مدرن  برمی

الاقل در بیان این نومیدی، صادق است و چون هنر تزیینی و شبه سنتی امروز  نومید است، اما

هرچند در »نویسنده در وجه اشتراک هنر مدرن و هنر مهدوی بر آن بود که: «. نیست دروغین 
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گردد ...  شود، اما با شدت تمام، وضع موجود نفی می موعود اثبات نمی نومیدی هنر مدرن، وضع 

آدینه، ش  ، عصر 1385)عمید، « ورت نوعیه هنر مدرن را دگرگون سازدشاید فضای موعود، ص

های اصلی هنر دینی در  زدایی از ویژگی همچنین در هنر دینی، هدفمندی و تذکر و غفلت  (.1

(. کارکرد هنر دینی نیز از 2، همان، ش 1386قیاس با هنر مدرن دانسته شد )موسوی گیالنی، 

انتقال و »یت هنر دینی بود. یک مقاله متضمن این معنا بود که مقوالت مهم ناظر بر تعریف ماه

های دین در کنار نشان دادن منطق دین، مهم است. اگر هنرمندان ... بتوانند  نشان دادن زیبایی

های  ها و آرامشی را که از اعتقاد به تعالیم دینی، عمل به دین و محبت به شخصیت آن زیبایی

های موجود در آن آثار به دیگران نشان بدهند،  آثار هنری و با مؤلفهاند، در  دست آورده دینی به

، 1393  )موسوی گیالنی،« اند از این راه بهترین قدم را در مسیر ترویج و توسعه دین برداشته

 (.13همان، ش 

 مبانی نظری هنر دینی

ای بر  قدمهمقاالتی ناظر به برخی مباحث فلسفی هنر، مضامینی را برساختند ازجمله مقاالت م

(، نظری به اصول و فلسفه هنر 2، هنر دینی، ش 1378فلسفه هنر از دیدگاه اسالم )جعفری، 

 (.2، همان، ش 1378( و هنر از دیدگاه افالطون )مرادی، 2، همان، ش 1378اسالمی )بورکهارت، 

مختار در این مجالت تالش بود تا با عرضه آرای گوناگون درباره موضوع هنر دینی، تعریف 

شکل دینی درآید،  هنر به معنای عام کلمه که نوعی آفرینش است، اگر به»از آن ارائه شود: 

تواند حامل پیام وحی باشد، چراکه زاییده باطن وحی است ... هنر دارای پشتوانه بسیار قوی  می

، با تواند به دو صورت خداباورانه و غیر آن تجلی کند که در صورت اول متافیزیکی است که می

 (.5: 1، همان، ش 1378)جعفری، « هنر دینی مواجه خواهیم بود

باید توجه داشت که هنر ... »سازی آن نیز بود:  تمرکز بر هنر دینی معطوف به کارکرد تمدن  

آن هم مبتنی بر تفکر ناب مهدویت  سازی  ساز باشد و برای ملتی که داعیه تمدن تواند تمدن می

: 13، عصر آدینه، ش 1393)گودرزی،« ثابه یک تصمیم راهبردی استم ساز به دارد، هنر زمینه

جستار دیگری دال بر آن بود که هنر دینی تالشی برای رساندن انسان به جمال یار   (.58-49

های روانی و عصبی و ساعات عمر گرانبها صرف  هنر دینی بااینکه همه نبوغ و انرژی .است

 (.4-6: 3، هنر دینی، ش 1379، مخالف است )جعفری، ها شودنتیجه درون انسان شورانیدن بی

گیری از  های حاکم بر هنر، بینش مذهبی است و مقصود از آن، بهره اینکه یکی از بینش 

هنر دینی کوششی است در »های هنری در جهت یاد خداست، تعریفی از هنر دینی بود:  نبوغ
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هنر «. ها به وحدت و آرامش الهی تجهت ذکر و یاد خدا. ... برای رسیدن انسان از تنوع کثر

کند نیز توصیف شد )همان،  مثابه هنری جذاب که انسان را به فطرت خویش نزدیک می دینی به

سوی غایت و هدفی ره  ای از قواعد و ابزار که به مجموعه»مثابه  (. هنر و هنر دینی به4-8: 4ش 

 (.5: 7، هنر دینی، ش 1380نیز تعریف شد )همان،« سپرد می

قاالتی نیز برخی ابعاد نظری در باب هنر دینی و هنر قدسی را گسترش دادند ازجمله م

(، تقدس و زیبایی در 16-31: 3، عصر آدینه، ش 1388دین و سبک هنری )لیمن، 

(، تأملی در اصطالح هنر اسالمی )موسوی 32-40، همان:1388های جدید دین )عمید،  نظریه

خداوند در مقام خالق خوشنویسی و رمزپردازی  (،31-39: 5، همان، ش 1389گیالنی، 

: 11، همان، ش 1392شناسی هنر اسالمی )گرابار، ( و زیبایی40-47، همان: 1389)لیمن، 

های آن در عصر جدید  (. جستاری نیز درصدد بیان رسالت هنر اسالمی و توانمندی67-43

 (.37-42برآمد )میالنی، همان: 

تعریف هنر، ماهیت هنر، اهداف هنر، رسالت هنر، و گیری مفاهیمی درخصوص  ضمن شکل

بودن،  اخالقی»ارزش هنر، مبادی هنر دینی تبیین شد. در بیان اصول نظام هنر دینی به 

-59: 21، هنر دینی، ش 1385نا،  اشاره شد )بی« بخشی شده و آرام بودن، آزادی هدایت خالقه

ها، افعال و  پذیری آموزه فطرت»های  (. مبانی هنر در فرهنگ اسالمی نیز در مؤلفه64

ها؛ ترویج حکمت و رساندن انسان به باطن و حقیقت اشیا؛ رساندن انسان به کمال و  خالقیت

دیده شدند )موسوی « مندی از طبیعت رشد؛ دوری جستن از شهوت و هوس ورزی و بهره

ن اول و در ساحت هنر قدسی، جدایی بی»(. همچنین 12-24: 2، عصر آدینه، ش 1386گیالنی،

( و در رابطه فرم و محتوا در 7-14: 21، هنر دینی، ش 1385« )آخر، ظاهر و باطن امور نیست

شرط اصلی این نیست که یک اثر هنری درباره یکی از فرایض »هنر دینی محتوا رجحان دارد: 

م این های دینی باشد بلکه مه وجود آمده و احیاناً مملو از نماد های دینی به یا مراسم یا شخصیت

، 1381« )کننده این مفاهیم باشد است که آن اثر، از روح و جوهره دینی برخوردار بوده و منتقل

 (.5: 13همان، ش 

در تمدن اسالمی به »شدن به هویت عرفانی در هنر دینی، از دیگر اصول مفروض بود:  قائل

ا در زمره اهل عرفان اند و از چون این حضور معموالً دینی بوده وی ر حضور هنرمند توجه داشته

دهد. حال اگر بخواهیم به حضور او و نسبتی که با حقیقت داشته است، توجه کنیم،  جای می

 (53: 21، همان، ش 1385« )باید در عرفان به آن پرداخت
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 های هنر دینی گونه

های تفکر شکل گرفته در باب دین، هنر و سنت، بر مبنای آرای متفکران غربی از  نقد حوزه

اگر نتوانیم گفتمانی مبتنی بر »ن برخی از این مجالت بود. در یک مقاله بیان گردید؛ مضامی

فتد،  ا ها در باب هنر بنا کنیم، اتفاقی که می ورزی های موجود خودمان، بر اسلوب اندیشه واقعیت

تر از کُربَن، کسانی چون فریتهوف شوان، تیتوس  چندان خوشایند نخواهد بود ... همراه یا پیش

ورکهارت، سید حسین نصر و از نسل جدیدتر کسانی چون رضا داوری، غالمرضا اعوانی، ب

گران و ... هستند. ... غالب آنان جزو کسانی هستند که  رضا ریخته رضا جوزی، محمد محمد

دهند و  نوعی، ارادت خاص مرید و مرادی نسبت به مرحوم فردید نیز از خود بروز می به

زو اولین مخالفان کُربَن و سید حسین نصر در ایران بوده است و به توجه آنکه فردید ج جالب

کرده است، اما کسانی که مدافعان  بودن و عامل استعمار غربی وارد می کُربَن اتهام صهیونیست

« کنند ستایند و تفکرات او را ترویج و تبلیغ می شوند، هانری کُربَن را می تفکر فردید شناخته می

 (.110-117: 5اق هنر و اندیشه، ش ، رو1386)مرشدلو، 

در بیان تفاوت میان هنر قدسی و هنر دینی یک مقاله با ذکر آنکه در تاریخ هنر غرب پس 

از رنسانس، هنر قدسی متوقف شد، اما هنر دینی تداوم یافت. این تمایز چنین برجسته شد: 

شود نه به  ب میهنر دینی به خاطر موضوع یا کارکردِ مربوط به آن است که دینی محسو»

خاطر حرف، موضوع و مضمون آن، بلکه به خاطر انطباق و همخوانی با قوانین الهوتی و صور 

ویژه سبک  وجود آمده است، به ای که در آن به الوهیت یافته و ماهیت صوری جهان روحانی ویژه

زاماً قدسی گرایانه از مسیح، هنر دینی است، اما ال سلسله مراتبی این جهان. یک نقاشی طبیعت

که شمشیر، غالف کتاب، قاب چوبی، تابلوی نقاشی و حتی وسایل جنبی هنری  نیست. درحالی

اند، وابسته به هنر قدسی و به  یافته، ساخته و به ظهور رسیده که در یک زمان و فضای قدسیت

 (.2-5: 1، عصر آدینه، ش 1385)عمید، « یافته علمی، هنر سنتی هستند زبان رسمیت

ظری هنر قدسی و هنر سنتی و تمایزبخشی میان هنر سنتی و دینی مضمونی تبیین ن

پرشمار بود. اینکه هنر سنتی همان هنر دینی نیست و مبتنی بر حقایقی است که در سنت 

این کاربرد در هر دو مقوله »هنر قدسی، کاربردی است و  موجود است و منشأ انسانی ندارد اما

بودن خود،  ت ... هر دین و آیینی برای اثبات کارکردی و عملیجمع اس مدرن زیبایی و لذت قابل

جهت که  فراتر از عناصر ذهنی، باید این عالم را ازلحاظ ظاهری و صوری ترسیم نماید و ازآن

کنند، هر سنت و دینی فراتر از فکر،  ها درک می ها غالباً صور و جمادات را بیش از اندیشه انسان
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دهد. تالوت آیات قرآنی با لحن و صوت  ها و هنرها اختصاص می اولویت خود را به خلق آیین

، دال بر این ادعا بود. در پاسخ بدین پرسش که چگونه هنری «خوش نیز از همین قبیل است

های  در ادیان و آیین»تواند به بعد باطنی دست پیدا کند بیان شد:  که در مرتبه مادی است، می

تنها بر ذهن و روح پیامبر یا رهبر معنوی، بلکه بر تن  نه مختلف این عقیده وجود دارد که وحی

است و پیام نه از طریق  -آواتار –ها، رهبر معنوی، خود پیام آید. در بعضی آیین او نیز فرود می

کند. در مسیحیت نیز خون و تن مسیح در عشای  کلمات که از طریق زیبایی تنش عمل می

که پیام از پیامبر متمایز است، وحی بر جان و تن پیامبر ربانی مورداستفاده است. در اسالم نیز 

شود و یا اینکه معراج پیامبری جنبه جسمانی دارد. در اینجا هنر قدسی در مقام  )ص( نازل می

تری باشد که مرتبه روحانی و یا اصطالحاً جان هنر  ماده، باید انعکاس مستقیم مرتبه عالی

 (.2-5: 5، همان، ش 1389)همان،« شود نامیده می

مثابه یکی از مظاهر هنر دینی، طرح شدند  در مقاالتی مصادیق هنرهای اسالمی به

(. در یک مقاله با مرور مختصر تاریخ هنر اسالمی 131-144: 9، هنر دینی، ش 1380)نصر،

ویژه در ایران، تالش شد میان آثار هنر دوره اسالمی و آثار هنر اسالمی، از منظر رسانگی  به

توانند در دو قالب  مجموعه هنرها و آثار هنری قلمرو جهان اسالم می»ایزگذاری شود: ها، تم آن

ای  عنوان آثاری که در محتوا اسالمی هستند و قالب دیگر آثار هنری بررسی شوند: یک قالب به

« هاست ها نام هنر اسالمی اطالق کرد. تمایز این دو، نوع و پیام کلی آن توان بر آن که می

(. مطالعه در فضای تفکر دینی در هنر اسالمی 9-19: 30، رواق هنر و اندیشه، ش 1387)تندی،

گیری شخصیت  نیز مضمون برجسته دیگر بود که تالش داشت تأثیر تفکر دینی بر شکل

ازآنجاکه اصول تفکر دینی ... اصول ثابتی هستند »هنرمند و آثار هنری دینی را برجسته کند: 

ت و برای هر زمان و مکان جلوه و تجلی خاص خویش را دارند، ای از حیا که در هر مقوله

پردازد که ضمن بیان و تجلی کالبدی بخشیدن  هنرمند معتقد به این اصول ... به خلق آثاری می

نماید تا با ارتقاء آگاهی، کاربرد  های این اصول هدایت می ها مخاطب را نیز با مبانی و جلوه آن

(. 75-82: 13، هنر دینی، ش 1381زاده، )نقی« شان بیازماید عیها را در حیات فردی و جم آن

ای هنر دینی دامن زد. با این  گونهبه تبیین در این مجالت، مضمون پرشمار هنر و مهدویت نیز 

هنر متعلق به ابدیت و هنرمند موجود در زمان است و هنرمند آنی را طلب »مفروض اولیه که 

هنر مهدوی »ویکرد محوری به هنر مهدوی چنین بیان شد: ، ر«کند که در حال غیبت یافته می

اقل فرض وجوه منحصره برای امر مهدوی که منجر به  ناپذیر است و ال از معرفت قدسی انفکاک
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خلق هنری شود، برای ذهن الجرم و جنبه توصیفی و برای عین، جنبه سلبی دارد، اال آنجایی 

ای شود و آنگاه هنر مهدوی رخ  صور عینی که هنرمند قائل و نائل به خلق چنین ماهیت و

مصادیق این هنر مخلوط با دیگر »از مصادیق هنر مهدوی نیز چنین ذکر شد: « بنماید

های هنری نیست. ممکن است این فکر خطور کند که هنر مهدوی صرفاً همان هنر دینی  جنبه

)عمید، « نیست با تعریف رایج است اما در تناسب احتمالی آن با هنر قدسی الاقل چنین

 (.2-5: 1، عصر آدینه، ش 1385

در یک گزارش منتشر شد.  1در برساخت معنای هنر مهدوی، حاصل گفتگو با لئوناردو کلریچ

اش با هنر  های احتمالی با تمام تفاوت -گرا فضای هنر آخرالزمانی و آینده»در مقدمه اشاره شد که 

 (.6-11: 2، همان، ش 1386)کلریچ، « موعود، دیرزمانی است که در غرب آغاز گشته است

ت، به مثابه رویکرد گونه هنر، رویکرد مادرانه و پذیرنده هنر نسبت به واقعی در تبیین این

چنین پیامبران را  تواند ماده و هم هنر است که می»مهربانانه پیامبران به گمراهان برشمرده شد: 

از وضعیت کور ابزارسازانه زندگی نجات بخشد، همه ما نیازمند مهربانی و توجه هستیم. این 

ت همین تأثیر و هنر نامید. به جه« دهنده نجات»نوعی  توان آن را به همان منشی است که می

است که متفکران بزرگی چون هایدگر، آدورنو و هورکهایمر، بنیامین، گئورک سراکل، ریکله و 

نگریستند ... متفکرانی که هنر را منجی  بخش می عنوان امری نجات بسیاری دیگر به هنر به

ره به (. تعریف هنر مهدوی با اشا25-29: 2، همان، ش 1386)ذوالفنون،« دانند جهان می

هنر سنتی به حقایقی مربوط است که در »مشترکات هنر سنتی با هنر مهدوی چنین بیان شد: 

عالوه این هنر بایستی  سنت پا گرفته در جامعه، ریشه دارد ... و منشأ آن صرفاً انسانی نیست. به

هنر ای که بُعد باطنی آن توسط این  وحی-با نمادهای نامیرای موجود در شیء و مرتبط به وحی

انطباق و همخوانی داشته باشد. ... هنر مهدوی ... ناظر به اموری است که در  -گردد متجلی می

)عمید، « نماید رخ می-اهلل تعالی فرجه مقام اتصال به وجود غائب و امید به ظهور قائم عجل

 (.2-5: 1، همان، ش 1385

هنر دینی معاصر  مضمون رویکرد هنری به مهدویت، در متن مطالب برخی مجالت، شاکله

ترین آثار هنری که به  را برساخت. در یک مقاله، این پرسش طرح شد که چرا در میان بزرگ

باره تصریح شد که  های دینی اندک است؟ دراین شوند، سهم آموزه ای، جهانی می جهت رسانه

ن توان از آ استفاده از ابزار هنری، وابسته به خالق اثر هنری است و در هر مسیری می»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  کنندگان در سومین همایش دکترین مهدویت  از شرکت 1
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این مقاله بر اهمیت و ضرورت ارزیابی مبانی هنر دینی و تعامل میان هنر، «. برداری نمود بهره

تا به »دین و عرفان و سپس کاربرد هنر در جهت ترویج و تعمیق آموزه مهدویت تأکید داشت: 

توان  ها و مبانی نظری پرداخته نشود و مواضع تئوریک و نظری اتخاذ نشود، نمی این پرسش

، همان: 1385)موسوی گیالنی، « یماً از کاربرد هنر در عرصه هنر مهدوی سخن گفتمستق

دارد و هنر « وضع موعود»(. در برخی از این مجالت، این امر که هنر چه نسبتی با 35-32

تربیت »عنوان نوعی از هنر دینی چیست، به مضمون برجسته و مشخصی تبدیل شد.  مهدوی به

« ه چگونه به فضای هنر موعود و البته ابدیت یافته روی آوردکند ک هنری هنرمند حکم می

 (.2-5، همان: 1385)عمید، 

منظور تقریر جایگاهی برای هنر مهدوی نیز  کنکاش در هنر سنتی و قدسی و جدید به

الی هنر قدسی جستجوگریم و البته در سیر  گرا را در البه عناصر موعود»مضمون دیگری بود: 

، همان، ش 1386نا،  )بی« که ماده خامش همان باور است و امید بهروزیتولیدات هنری جدید 

2 :132.) 

گرایانه در  نامه با رویکرد دینی و منجی انتشار آثار ادبی و هنری همچون شعر، داستان و فیلم

زمان با پرداخت نظری به ماهیت هنر دینی باید به  این نشریات نیز داللت بر این داشت که هم

 ای از این هنر در دوره معاصر رسید. باره پرداخت تا در نهایت به شاکله راینتولید اثر د

 فقه و هنر

مقصود از اینکه هنر را دینی کنیم، »کردن هنر در این مجالت، یک مقوله رایج دیگر بود:  دینی

ها به مغز  ترین تکنولوژی همین است که حقایق دینی را با بهترین و مؤثرترین شیوه و پیشرفته

(. شماری از مضامین 55-57: 21، هنر دینی، ش 1385نا،  )بی« ها منتقل کنیم جان انسانو 

گرفته، به تبیین منظر روحانیون و فقها به هنر و هنر دینی اختصاص داشت. در جستاری  شکل

ما تالشمان در هنرها باید این باشد »باره بیان شد:  با نام هنر دینی، منظر جوادی آملی دراین

گوییم آن معارف دین را از پرده بیرون  المللی است سخن می با زبان فطرت که بین که وقتی

بیاوریم و ترسیم کنیم؛ یعنی معقول را محسوس کنیم، نه متخیل را محسوس کنیم. معقول و 

 (.5-8: 1، همان، ش 1378)جوادی آملی، « دلپذیر را محسوس کنیم، نه موهوم را دلپذیر کنیم

لطف و »ایت آن در نظرگاه یکی دیگر از عالمان روحانی چنین بیان شد: تعاریفی از هنر و غ

سوی مبدأ اعلى و فیض مطلق باشد و به همین جهت، بعد معنوی و  ارزش هنر، آن است که به

فقط اعضاء  توجه به اخالق و عرفان هنر، تنها شرط راه است؛ ... در هنر عالی و عرفانی انسانی نه
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، 1379)نجومی، « وجان و عقیده و ایمان هم در کار است است بلکه دل و جوارح انسان در تکاپو

 (.43-52: 3همان، ش 

های رهبران انقالب اسالمی نیز درباره هنر و هنرمند دینی، برجسته شد: هنر و  دیدگاه

(، هنر و هنر دینی در کالم 3: 21، همان، ش 1385هنرمند متعهد از دیدگاه امام خمینی )

: 5)همان، ش  (، هنر و دفاع مقدس در سخنان رهبری 35-40: 4ان، ش ، هم1379رهبری )

(، سینما در نگاه رهبری 87-102: 8، همان، ش 1380(. هنر دینی در کالم رهبری )18-9

(، هنر و 12و  11، 10(، هنر و دین از نگاه عالمه جعفری )همان، ش 55-66: 9)همان، ش 

( و سخنان رهبری در جمع 9-6:14ش  ، همان،1379) هنرمند دینی در کالم رهبری 

( از آن جمله بودند. گروهی از مضامین نیز بر موضوع 17-24: 15، همان، ش 1382هنرمندان )

 سؤال و جواب از مراجع در زمینه هنر متمرکز شدند.

ساخت مجسمه، طراحی کاریکاتور از »ها درباره  درج سؤاالتی از مراجع مختلف و پاسخ آن

زدن در  های آیینی، کف بازی، اجرای موسیقی سنتی در اعیاد مذهبی و جشن هچهره افراد، شعبد

(، 157-162: 10، همان، ش 1380« )پوشی در بازیگری برای مردها مجالس سرور، مداحی، زن

( که در ضمن آن 205-220: 19، همان، ش 1383و نیز طرح سؤال درباره غنا و موسیقی )

های دیگر نیز  مله این مطالب پرشمار بودند. نمونهسؤال بدون پاسخ طرح شد، ازج 86فقط 

( 5-30: 01، همان، ش 1378ها ) سازی جانداران و جز آن تحلیل احکام فقهی در باب مجسمه

 ( را شامل شد.9-49: 1، همان، ش 1378سازی )خرازی،  و فقه مجسمه

 سیاست و هنر دینی

فرهنگی نیز دیده و وظایف متولیان گذاری  در این مجالت، هنر دینی در میانه امر سیاست

وظیفه مربیان تربیتی جامعه آن است که با تعلیم و تربیت صحیح، »فرهنگی گوشزد گردید: 

های  برداری از آن را در مقاطع و موقعیت ضوابط یک نمود هنری سازنده و طرز استفاده و بهره

، 1379)جعفری، « راج کردگوناگون آموزش دهند. ... باید یاد دهند که چگونه نبوغ را استخ

 (.4-6: 3همان، ش 

بدین ترتیب، مفهوم هنر دینی با مفهوم مهندسی فرهنگی نیز ارتباط یافت. این مفهوم در 

بر این باور که در جهان معاصر کارآمدترین و  برخی مقاالت منتشره برجسته شد. با تکیه

رهای گوناگون هنری است، به ماندگارترین شیوه ابراز عقاید و تأثیرگذاری بر دیگران ابزا

با عنایت به همین ارزش هنر است که در دو بستر »ارزشمندی هنر چنین اشاره شد: 
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سازی )حرکت فعال جهت  سازی )به مفهوم ساخت آینده با نفی اراده الهی( و زمینه آینده

« ساز مینهساز و هنر ز آفرینی بشر در آینده با توجه به اراده الهی(، دو مفهوم هنر آینده نقش

 (.49-58: 1393گیرد )گودرزی، شکل می

چنین کارکردی به مضمون دیگری شکل داد که ناظر بر اهمیت جایگاه رسانه در فرهنگ 

موعودگرای اسالمی بود. در یک جستار، به اینکه رسانه و انواع تبلیغات در سایه استفاده از 

وسط منتظران قدوم منجی، ای است که الزم است ت های بالقوه های هنر، ظرفیت ظرفیت

سیطره رسانه و تبلیغات ... فرصت خوبی است که از »مورداستفاده جدی قرار گیرد، اشاره شد: 

آن در راستای ترویج و تقویت جبهه حق استفاده شود و با استفاده از ابزارهای مختلف ادبی، 

ور آخرین ذخیره سازی و ظه سازی، زمینه هنری، صوتی، تصویری، سایبری و... زمینه فرهنگ

 (.49-58: 15، همان، ش 1394آبادی، )عظیمی خرم« الهی ... فراهم شود

تفکیک »در مقاله دیگری نیز اقتضائات کاربست هنر به مثابه رسانه چنین پیشنهاد شد: 

توجه در تقویت مبانی فکری در پرورش  مخاطبین جامعه هدف در تولید آثار هنری، لزوم صرف 

سازی ظهور، تالش در تولید محصوالت  رقابت هنری با محوریت زمینه هنرمند، ایجاد فضای

پسند و  مستقیم مفهوم انتظار پویا در قالب تولیدات هنری عام هنری توانمند برای انتقال غیر

تأکید بر نیاز فرهنگی جامعه به دریافت مفاهیم هنری مبتنی بر مهدویت، نیازشناسی مدام در 

« سری هنر مبتنی بر مهدویت به فضای آکادمیک هنرشناسی ... و ت مخاطب، دشمن

(. سیاستگذاری در هنر به یک 28-48: 13، همان، ش 1393)شریعتمدار و نجفی جیالنی، 

بر این  با تکیه دانست. رویکرد نظری معطوف بود که هنر دینی را در نسبت با انقالب اسالمی می

صد هنری ارائه شده  در اول در یک قالب صداسالم از »باور مستند به یکی از بیانات رهبری که: 

(، نقدهایی به عملکرد متولیان 4-8: 4، هنر دینی، ش 1379)جعفری، « است و آن، قرآن 

دانند که جز هنرمند دینی کسی حرفی برای گفتن ندارد ...  همه می»فرهنگی طرح شد: 

ی از سست عنصران آن هایی شد و گروه داران مسئول، ... گاه موجب نگرانی عملکرد برخی دین

را به حساب دین و اسالم گذاشتند و از ادامه حرکت در مسیر هنر دینی بازمانده و به قافله 

تردید مسئوالن فرهنگی در ایران در  بی» (.5-8: 6نا، همان، ش  )بی« زدگان پیوستند غرب

جای  ر است که بهبدیلی را دارند و ... سزاوا بی بخشی به این مسئله در جهان اسالم نقش  تسریع

شود، به دنبال تربیت  می آنکه هنرمندان را دینی کنند که به کارهای سفارشی دینی منتهی 

، 1393 )موسوی گیالنی،   « دار باشند که موقعیت حقایق دینی را شناخته باشندهای دین انسان
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می نیز اشاره در این مسیر، به موانع هنر دینی پس از انقالب اسال  (.5-11: 13عصر آدینه، ش 

ریزی، سیاستگذاری، اجرا، آموزش، تولید،  های برنامه های امروز جامعه در زمینه کاستی»شد: 

(. بیان 2: 21، هنر دینی، ش 1385نا،  )بی« تحقیق و ... ناشی از نقیصه عدم تبیین مبانی است

هنری  –نگیمسئوالن فره»وظایف متولیان فرهنگی در عرصه سینما نیز از مضامین رایج بود: 

برداری  جامعه وظیفه دارند با تعلیم و تربیت صحیح، ضوابط یک نمود هنری سازنده و طرز بهره

های  های گوناگون آموزش دهند. ... سینمای ما نیازمند پشتیبانی از آن را در مقاطع و موقعیت

سینما ارتباط اند با بدنه  های فکری موظف برانگیز، نهاد فکری است. برای عرضه تولیدات اندیشه

 (.5: 10، همان، ش 1380)جعفری،« برقرار کنند

 تکالیف هنرمند دینی

مضمون پرشمار دیگر، تکالیف هنرمند در عرصه هنر دینی بود که گاه از منظر خود هنرمند 

هنرمند دینی خود را »شد:  تبیین و به تعیین تکالیف وی از منظر نویسنده جستار منجر می

شود. او باید  آب حیات درونش به مزرعه معارف مردم سرازیر می کند که ای فرض می چشمه

هم صاف و هماهنگ با واقعیات  حقیقتی سودمند را در جریان زندگی مردم وارد سازد، آن

 (.4-6: 3، همان، ش 1379)همان، « منطقی

شدند: هنرمند دینی  این تکالیف به مثابه تکالیفی الهی، انقالبی و اجتماعی توصیف می

گیرد، از درگاه الهی استعانت  است که ذوق و استعداد خویش را در راه خدا به کار میکسی 

اش غالب شود و با صفای دل، آینه هنرش را متجلی گرداند، با فطرت  جوید تا بر نفس اماره می

کند تا اثر هنری خویش را بدان سوی سوق  پاک خویش نیازهای حقیقی انسان را بازشناسی می

درد، با شمشیر هنرش استکبار  مردم و با فقرا همنشین است نه با مرفهان بیدهد، در متن 

، 1380سوزد )همان، اش چون شمع می کوبد و برای رشد و تعالی جامعه جهانی را در هم می

هنرمند مردمی و متعهد باید رسالت اصلی خویش را بر مبنای عقیدتی و (. »5: 8همان، ش 

و همراه سایر دستاوردهای انقالب و در جهت ساخت و رشد توحیدی اسالم به اثبات رسانده 

 (.43-52: 3، همان، ش 1379واقعی به پیش رود )نجومی، 

هنرمند دینی تنها بر آن نیست که باعث تحیر و شگفتی مردم شود، بلکه در پی آن »

 نوعی با یکی از صفات و اسمای خدا در ارتباط است، وارد است تا حقیقتی سودمند را که به

، همان، 1379)جعفری، « زندگی مردم کند و ابعاد روحی انسان را جذب پیشگاه ربوبی نماید

 (.4-8: 4ش 
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تحقق نسبت هنرمند معاصر با هنر دینی نیز مستلزم ارزیابی نسبت هرکدام از هنرها در وجه 

ارد و معلوم گردد که هنر مدرن با هنر قدیم چه تباینی د»اصیل آن با وضع موعود دانسته شد تا 

مثالً میان خطوط و بافت و سطوح انتزاعی گرافیک امروز با خطوط و سطوح تجریدی و رمزی 

ترین مراتب انسان و سیر و سلوک وی  کاری و خوشنویسی و تذهیب که شیوه بیانی متعالی کاشی

در آفاق معنوی است، چه نسبتی برقرار است؟ بر چه اساسی صور مختلف هنرهای قدیم، در 

شود و آیا این هنر بدیل هنرهای قدسی قدیم است و یا شأنی همسان  کار گرفته می گرافیک به

باره استنتاج آن بود که هنر قدسی و دینی، با اخذ صور از  انواع معاصر هنر مدرن دارد؟ دراین

بخشیدند. در برابر،  ها می صورت ملکوتی به آن شان، صورتی نزدیک به هیئت مُلکی و کالبد ناسوتی

بخشد که تنها یک نشانه  ها صورتی می کند و به آن ها دور می اشیاء را از شأن عینی آن گرافیک

جای  ها خود به کند، ولی در گرافیک، نشانه رمز در هنر قدسی به ملکوت جهانی داللت می» .است

اند. گرافیک، دنّو هنر قدسی و معنوی است. در تاریخ توحید، امر قدسی، والی  ملکوت اشیاء نشسته

کند و هر  اقالیم وجود انسان است و در پرتو این والیت، دنّو نفسانی نیز طریق علو اختیار می

 (.2-5: 1، عصر آدینه، ش 1385)عمید، « گردد مجازی به حقیقت خویش برمی

 هنر دینی و رسانه

ای بصری، کنکاشی در بیان نسبت تصویر با هنر نیز شکل گرفت و از  ضمن تقریب هنر به رسانه

اگر ختم نبوتی »های بصری و امر دینی چنین سخن رفت:  مثابه شاکله رسانه تناسب تصویر به

ای به نام فیلم.  آمدند نه با ملغمه در کار نبود، هنوز هم انبیای رسل با کالم به سراغ زمینیان می

« ماند تصویر، به هر کمالی که در اخالق یا دین دست یابد، ناگزیر سرشتش این جهانی می

 (.7، همان، ش 1390عمید،)

های محتمل سینمای مهدوی نیز که در نتیجه کنکاشی در امر  توجه به موضوع ماهیت فرم

باید بدانیم که تکنولوژی و تصویر بیش از »هنر دینی شکل گرفت ناظر بر همین رویکرد بود: 

ها  به ناشناختههای بسیاری را به ما ارزانی کند، ابواب مختلفی را در معرفت نسبت  آنکه شناخت

هرحال تصویر با  بندد و این از خصوصیات تکنولوژی است ... باید بپذیریم که به بر روی ما می

همه تالشی که برای شناخت امر معنوی و سفر به ملکوت خواهد داشت، الجرم سرشتش این 

 (.6-23: 1، همان، ش 1385)فراستی و همکاران، « ماند جهانی می

ورزی در باب  ها با هدف ترویج مهدویت، به اندیشه بخشی به رسانه در برخی مجالت، اهمیت

ساز  ای که برای ایجاد جامعه زمینه زد. ازجمله مقاله مثابه هنری دینی دامن می هنر مهدوی به
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-52: 1390کرد )بیچرانلو، ای معرفی می ظهور، توسعه عدالت زبانی را به مثابه راهبردی رسانه

 (.6-23میان دین و رسانه )موالنا، همان:  ( و گفتگو درباره نسبت41

 هنر دینی و سینما

در همین مسیر، رابطه محتمل هنرهای دینی با رویکرد متافیزیکی در هنر و امکان ارتباط با 

سینمای »فضای غیرمادی از طریق سینما، سنجیده و از متافیزیک سینمایی سخن رفت: 

گیرد که شاید به حقیقت دست  یاری می« گونه خیال»و « نما توهم»متافیزیک از همه عناصر 

 (.182-173: 7، هنر دینی، ش 1380)اوحدی،« یابد

ای آن تمرکز بسیار داشتند و  این مجالت در میان هنرها بر سینما به دلیل ماهیت رسانه

جایگاه سینما در اسالم و نسبت اندیشه »کردند:  پرسش اساسی خود را در باب سینما بیان می

ای برای سرگرمی است یا  ی با آن چیست؟ آیا رسانة سینما ابزار است یا هدف؟ وسیلهدین

های غربی را باید با چشمان بسته پذیرفت؟ باید پذیرفت  تبلیغ؟ آیا الگوهای مبتنی بر اندیشه

های هایدگری، کانتی و نوکانتی  های فکری غربی همچون اندیشه که استفاده از سرچشمه

)حیاتی، « های دینی و بومی خاص باشند دادن سینمای ایران با ویژگی شکلتوانند مبنای  نمی

 (.5، رواق هنر و اندیشه، ش 1385

، 1380منظر سید مرتضی آوینی به حکمت سینما در مقاالت متعددی برجسته شد )

تری از مضامین را پیرامون هنر و  ، هنر دینی(. برخی مجالت نیز شبکه گسترده1382، 1381

ها در تالقی معنا و  طور مشخص سینما برساختند. برای نمونه، مقاالت ترتّب نشانه هرسانه و ب

( و ساخت فیلم افشاگرانه )محقق، همان، ش 75-67: 1، رواق هنر و اندیشه، ش 1385سینما )

ای نیز بیان شد:  ( وجوهی از ابعاد رسانگی سینما را کاوش کردند. در مقدمه مقاله15-9: 2

مورد، خواننده خود را  های بی د در ترجمه مقاالت تا حد امکان بدون ممیزیکوش ماهنامه می»

« آشنا سازد -در اینجا سینما-ها و نوع نگاه متفکرین غربی به نسبت دین و رسانه با برداشت

 (.70-79: 23، همان، ش 1387)گریگوری، 

ای  ردند. در مقالهشماری از مقاالت نیز با نقد فیلم، بر کارکرد رسانگی هنر سینما تأکید ک

های غرب، هجوم فرهنگی و سیاسی به  تالش شد نشان داده شود که چگونه در سیستم رسانه

هدف نوشتار حاضر، پرداختن به ساختار فنی فیلم نیست »شود:  ایران از طریق سینما انجام می

 «کند که برآورنده اهداف سیاستگذاران فرهنگی آمریکاست هایی را مطرح می بلکه ایده

 (.92-100: 11، همان، ش 1386)مرشدلو، 
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(؛ وقتی همه خواب بودند با 76-79: 1، همان، ش 1385سوری ) های چهارشنبه نقد فیلم

( 35-52: 38، همان، ش 1388ها ) ( و اخراجی20-29: 5محوریت سفر معنوی حج )همان، ش 

 هایی بود که بر اهمیت رسانه سینما تأکید داشت. از نمونه

ورزانه سینمایی تمرکز داشتند، همچون مقاله  به مطالعه موردی آثار دینبرخی مضامین 

سازی فلسفه سینما  (. برجسته56-66: 1، همان، ش 1385مارکس، نیچه، کوبریک، )مرشدلو، 

که در مقدمه یک  با تأکید بر اهمیت سینمای دینی در دیگر مضامین نیز مشهود بود؛ چنان

ضرورت بحث از تاریخ مقدس و ترسیم »اشاره شد:   سیح،آخرین وسوسه مدرباره فیلم  مقاله

های حضور دین در هنر( ما را بر آن  عنوان یکی از راه های نمایشی )به چهره انبیاء در قالب

)جی. « داشت تا بازتاب ساخت این آثار در میان نویسندگان دانشگاهی را بررسی کنیم

 (.54-81: 31، همان، ش 1387اسنی،

ما در مقاالت متعددی به بحث درآمد همچون مقاله سینمای دینی، رابطه دین و سین

، 1387های مستقل ) ( و دین در فیلم2و  1، همان، ش 1385زاده،  سینمای مطلوب )یوسف

(. مقاالت دیگری نیز به بهانه نقد آثار سینمایی ایران و جهان به موضوع سینما و 21همان، ش 

 دین دامن زدند.

سینما با »مثابه یک هنر دینی، بایدها و نبایدهایی بیان شد:  به در تعریف سینمای دینی

های  ها و نمادهای فلسفی قادر است از دیالکتیک تصویری میان پدیده گیری از استعاره بهره

... سینما، هنر دینی کسی است که  .های دینی دست یابد فیزیکی و متافیزیکی به تصویر فلسفه

بینی خویش را بسط دهد و جوهره دین را در انبوه  ن پدیده، جهانبتواند با شناخت و تسلط بر ای

مخاطبین بتاباند. ... سینمای دینی نباید به یک سینمای سطحی و تبلیغاتی تبدیل شود ... از 

طرف دیگر، شعور دینی مخاطب را نباید با شور دینی او اشتباه کرد. باید شعور جستجوگری را در 

 (.9:5، هنر دینی، ش 1380« )و را در تصاویر جادویی غرق نمودمخاطب برانگیخت، نه آنکه ا

های هالیوودی  های ناسوتی در فیلم مقاالتی همچون پنداره پایانی با موضوع آخرالزمان

های قرون وسطایی از شیطان ناتوان در سینمای  (. تمثال1، عصر آدینه، ش 1385)استوالت، 

های جنگ ستارگان با  شناسی آخرالزمانی در فیلم کیهان، همان(، 1385نوین آمریکا )وایمن، 

(، نمادهای قدسی و 2، همان، ش 1386مضامین آخرالزمانی در سِفر مکاشفات انجیل )الیدن، 

( از مواردی بودند که 3، همان، ش 1388های پایان هزاره )اسکات فیت،  تجلی ادیان در فیلم

 کردند. سینمای موعودگرای غرب را مطالعه 

های سینمای ایران برای اقبال به سینما و مهدویت؛  ها و محدودیت کندوکاو ظرفیتدر 

های موعودگرا اقبال داشتند  مقاالتی منتشر شدند که برخی به روایت داستانی و تکنیکی انگاره
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شناسی غیاب، به  مفهوم زیبایی  (. مقاالتی نیز با طرح121-132: 7، همان، ش 1390)سلیمانی،

های روایی غیبت پرداخته و از آن  الگوی تغییر قهرمان در سینما و ظرفیت و کهن موضوع انتظار

به راهکاری برای بازتولید مفاهیم اثرگذار و روزآمد نمودن مفاهیم و تفکرات گفتمان پیشامدرن 

 (.69-86: 15، همان، ش 1394یاد کردند )تلخابی، 

   هنر دینی در تئاتر، موسیقی، خوشنویسی، طراحی و نقاشی

طور حداقلی به  شده، مضامین برساخته در باب هنر دینی معاصر، به در مجالت مطالعه

های دیگری جز سینما تسری یافتند. درباره تئاتر، جستار مفهوم انتظار و ماهیت پوچی  عرصه

، 1388راه گودو( )کامیابی مسک،  به ای از ساموئل بکت )چشم در تئاتر امروز با تحلیل نمایشنامه

 ( منتشر شد.6-15: 3ش  همان،

همچنین در این نشریات، به توجه حداقلی به موسیقی اکتفا شد. در یک مقاله پس از بحث 

رغم دین اسالم بلکه  تمدن اسالمی، نه به»حرمت و حلیت موسیقی در تمدن اسالمی، بیان شد: 

... اسالم، های موسیقایی عظیمی را حفظ کرده و توسعه داده است.  اصالً به واسطه آن، سنت

واحد، حال و متعالی است، بدل  موسیقی معنوی را به ارتعاش و پژواکی از حقیقت که درآن

 (.94-99، 5، همان، ش 1389)نصر، « کرده است

ای دیگر نیز به مباحثی ازجمله موسیقی دینی، تالوت قرآن، موسیقی مدرن عربی و  در مقاله 

(. تأملی در فقه موسیقی، 6و  5ش  ، همان، 1389)لیمن،« بحث فقهی در موسیقی توجه گردید

( و ابهامات تعریف 34، رواق هنر و اندیشه، ش 1388در نقد و بررسی یک کتاب بود )میرخندان، 

های صداوسیما به بحث  دینی در رسانه نیز ضمن گزارشی ناظر بر موسیقی در برنامهموسیقی 

(. در یک جستار، مباحثی درباره موضوع شعر و موسیقی از 29، همان، ش 1387درآمد )همان، 

 (.6، هنر دینی، ش 1379کتاب اهتزاز روح مرتضی مطهری برجسته شد )

دینی ازجمله نماآوای دینی به نگارش  جستاری در مطالعه ارتباط موسیقی با هنرهای

گیری از نماآوای دینی، دفاع شیعه را به نحو احسن  توان با بهره می»درآمد که در آن بیان شد: 

واقعی « دین»تنها نماآوا باید در محتوا  انجام داد و زمینه را برای تهاجم شیعی آماده نمود. ... نه

های متناسب با تنها باید از تکنیک ار دهد و نهمحور قر-که همانا تشیع اثناعشری است -را 

ها، استفاده  های دینی بهره گیرد، بلکه باید از روش ساز از انگیزه عرضه مفاهیم دینی و تحریک

 (.50-54: 1، همان، ش 1378)خرازی، « ظرفیت ... نیز پرهیز کند فراوان و بی

طور اندک و در  هنر دینی، به مثابه در یکی از این نشریات نیز به خوشنویسی و طراحی به

( و جستاری در 2ضمن مقاالتی پرداخته شد. مقاله معنویت هنر خط )نجومی، همان، ش 
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های تغییر طراحی  ( از آن جمله بود. همچنین ریشه6، ش 1379)همان،  تکریم میرزا رضا کلهر 

گاه فعلی آن، با (، نقاشی و جای12و  11، 10، همان، ش 1380ایرانی از طریق الهیات اسالمی )

موضوع سیر تحول نقاشی مذهبی در مسیحیت و اسالم و تأثیر غرب بر شرق و اصول و مبانی 

( 21، همان، ش 1385گیری طرح بود ) هنر طراحی که متضمن بحث تخصصی در مبادی شکل

 باره بودند. در زمره جستارها دراین

در بازجست معنا و مصداق  مقاالتی نیز به معماری اسالمی توجه کردند ازجمله جستاری

ای درباره  ( و مقاله15، ش 1382و  13، همان، ش 1381دین در هنرهای اسالمی )گرابار،

، همان(. جستارهای دیگری 1382پور،  سازی در معماری اسالمی )مردانی کاری و موزاییک کاشی

مذکور، شرح  نیز براساس هنر نگارگری به مثابه هنری دینی برساخته شد. موضوع اصلی مقاالت

 (.6، همان، ش 1379و بیان مکاتب نقاشی ایرانی بود ازجمله مقاله مینیاتور ایرانی )بورکهارت، 

 ها تحلیل یافته

ترین مضامین  شوند تا مهم گانه تحلیل می های حاصل از مطالعه مجالت سه  در این بخش یافته

 ها در باب هنر دینی معاصر آشکار شود. برساخته در آن

 مضامین هنر دینیتحلیل 
 (1378-1385بندی مضامین در فصلنامه هنر دینی ) طبقه( 2جدول )

مضمون 
 فراگیر

مضامین 
 دهنده سازمان

 مضمون پایه

ت
انی
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د ر
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ر ن
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ز م

ر ا
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ر 
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ر 
هن

ف 
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تع
 

 هنر دینی، خداباور است.

 گر است. هنر دینی، هدایت

 است. هنر دینی، اخالقی

 هنر دینی، روح دینی، معنای دینی و نمادهای دینی دارد.

 آور موطن حقیقی انسان است. هنر دینی، رافع غربت و غفلت انسان و یاد

 هنر دینی، عقلی است نه حسی.

 های انقالب اسالمی است. هنر دینی، پاسدار ارزش

 هنر دینی، به احکام فقهی وفادار است.

ل 
عام

ت
ن

دی
با 

ها 
نر

ه
 

 آثار هنری دینی، تجلی مادی اعتقادات و باورهای دینی هستند.

 کنند. های دینی تغذیه می از ارزش آثار هنری دینی،

 اند. با هنرهای مقدس مرتبط آثار هنری دینی،

 اند. آثار هنری دینی، در نسبت با انقالب اسالمی برای دفاع و سپس تهاجم شیعی

 های دینی رسالت دینی دارند؛ پاسداری از ارزش دینی،آثار هنری 

نشینی با  ستیزی، مردمی بودن و هم مسئولیت دینی دارد؛ ظلم هنرمند دینی،
 فقرا، پایبندی به فرهنگ اصیل و ...
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تبیین هنر دینی معاصر از »شماره منتشر شد.  22سال و در  7فصلنامه هنر دینی در طول 

ترین مضمون این نشریه بود که توسط دو مضمون دیگر تقویت شد:  مهم« منظر نهاد روحانیت

 «.تعامل هنرها با دین» و   «تعریف هنر دینی و اصول آن» 

  « تعریف هنر دینی و اصول آن» مضمون 

با مقاالت اندکی که نظریاتی راجع به فلسفه هنر یا فلسفه هنر دینی را بیان این مضمون 

گرایان نیز مباحثی حکمت هنر دینی و هنر مقدس از منظر سنتداشتند، شکل گرفت. گاه از 

طور مکرر  نگاشتند. سردبیر نشریه نیز به باره می شد و گاه نویسندگان نظر خود را دراین طرح می

-پرداخت. بر این اساس ممیزاتی که در نشریه به های خود به تعریف هنر دینی میدر سرمقاله

هایی توصیفی بودند که کلیاتی از مختصات و  برده شد، مؤلفه های هنر دینی نام مثابه ویژگی

خداباوری، عرفان دینی؛ پیام روحانی وحی، معنای »داشتند ازجمله:  کارکرد آن را بیان می

های انقالب اسالمی و احکام  پذیری، برخورداری از ارزش دینی و نمادهای دینی، عقالنیت

 «.فقهی

تقرب به »منزله تعریف هنر دینی به کار رفت. مانند  همچنین تبیین کارکردهای آن نیز به

ها، رافع غربت و  بخشی، انتقال مبانی و معارف الهی به انسان فطرت انسانی، تذکر و یاد خدا، آرام

 «.آور موطن حقیقی او غفلت انسان در این جهان و یاد

  « تعامل هنرها با دین» مضمون 

ردهای مورد انتظار هنر دینی تمرکز شد؛ ازجمله آنکه در تبیین تعامل دین و هنر اغلب بر کارک

کند، در  های دینی تغذیه می چون آثار هنری دینی، تجلی مادی اعتقادات دینی است و از ارزش

نسبت با انقالب اسالمی است و با توجه به تعریف فقها، از دستاوردهای انقالب اسالمی حراست 

ستیز،  پذیر، ظلم هایی اصیل، مسئولیت دازند نیز انسانپر کند. هنرمندانی که به هنر دینی می می

درد توصیف شدند. در  ها، مردمی، همنشین فقرا و به دور از مرفهان بی ها و پاکی پاسدار ارزش

 این مجله از میان انواع هنرها، بر سینما تمرکز شد و دیگر هنرها به حاشیه رفتند.
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 رواق هنر و اندیشه  تحلیل مضامین  .2 .2

 (1389-1385بندی مضامین در فصلنامه رواق هنر و اندیشه ) طبقه( 3جدول )
 مضمون

 فراگیر
 مضامین پایه دهنده مضامین سازمان
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 شناسی و فلسفه هنر زیبایی

 تبیین هنر ممدوح و هنر مذموم

 رسانه با فقه شیعیشناخت ارتباط هنر و 

 کارکرد رسانگی هنر دینی در دوره معاصر و تبلیغ اندیشه اسالمی

ی 
نر

 ه
نه
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ی
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ه 
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ا

 

 

 جایگاه سینمای دینی در جوامع مسیحی

 دین در سینمای معاصر غرب

 ای به فرهنگ انقالب اسالمی سینمای غرب و هجوم رسانه

 ایران معاصر نقد تولیدات سینمای دینی در

 حضور دین در هنر با ثبت تاریخ مقدس و انبیاء در سینما

عنوان رویکرد فکری و تحقیقی این مجله  گرچه مطالعات بنیادین و کاربردی هنر به

 شده بود، اما مضامین نشان داد که مطالعات رسانه، جایگزین آن شد. اعالم

بود که برخاسته از نگاه « تبلیغ دینهنر به مثابه رسانه »مضمون فراگیر این نشریه 

ضرورت »بود. دو مضمون دیگر نیز عبارت بودند از:  -سینما-گرایانه به هنر ابزارگرایانه و نه ذات

 «.سینما، رسانه هنری اندیشه دینی»و « ورزی بومی در باب هنر اندیشه

  « ورزی بومی در باب هنر ضرورت اندیشه» مضمون 

ورزی بومی در باب هنر بود  فلسفی و زیباشناختی هنر برای اندیشهدر این مجله، طرح مباحث 

های  پردازان غربی حتی با گرایش زیرا مضامینی شناسایی شدند که با رد رویکردهای نظریه

ضرورت حصول منظری متناسب با اقتضائات  ها در ایران، به گرایانه، و نیز آرای پیروان آن سنت

شناسی و فلسفه  مثابه رسانه تأکید داشتند. مضمون زیباییسیاسی، به هنر به -دینی-فرهنگی

گرایانه به هنر، طرح شد. یکی از مضامین فرعی مهم و جاری در این  نظر از نگاه ذات هنر، صرف

مجله، دستیابی به هنر دینی در ایران پس از انقالب اسالمی با هدف توسّع اندیشه اسالمی و 

تباط هنر و رسانه با فقه شیعی برجسته شد؛ فقهی که رو مضمون ار تبلیغ آن بود. از همین

 تبع، آثار هنری بود. مبنای شناخت سالمت تولیدات فرهنگی و به

 



  1400پاییز  / 40 شماره/ دهم سال/  علمی جامعه، فرهنگ و رسانه فصلنامه 36
 

 

  « سینما، رسانه هنری اندیشه دینی» مضمون 

ترین رسانه تبلیغ دین در  مثابه مهم در این نشریه وابسته به سازمان صداوسیما بود، سینما به

ی مسیحی و کارکرد تبلیغی آن در تاریخ دین، برجسته و عنصر کانون توجه بود. سینما

تواند موجب تائید یا تحریف دین شود.  ناپذیر سینمای معاصر غرب نشان داده شد که می جدایی

رو ضمن تأکید بر کارکرد اثربخش سینما در توسعه اندیشه دینی، مضامینی نیز حول  از همین

موازات، بر سینمای دینی در ایران، تمرکز و بر  نین بهباره شکل گرفت. همچ مخاطرات آن دراین

ضرورت تقویت سینمای دینی در ایران تأکید شد تا با تبلیغ سیمای راستین دین و فرهنگ 

اسالم، بتواند در رویارویی با غرب پیروز شود. غالب مضامینی که در این حوزه نظام یافتند از 

د. مضامینی نیز مبتنی بر ضرورت ثبت تاریخ دین و طریق نقد آثار سینمای دینی در ایران بودن

 پیامبران ادیان توحیدی در سینما شکل گرفتند.

 عصر آدینه   . تحلیل مضامین2 .3

 (1385-بندی مضامین در ماهنامه عصر آدینه ) طبقه( 4جدول )

 مضمون

 فراگیر
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 شناسانه پرسش از چیستی هنر در فلسفه هستی

 از حکمت هنر در ساحت موعود  پرسش

 هنر قدسی، کاربردی است.

 ناپذیری هنر مهدوی از هنر قدسی انفکاک

 هنر دینی الزاماً قدسی نیست.

 های هنر اسالمی مؤلفهسنجش 

 شناخت رابطه هنر دینی با هنر مدرن

 اشتراکات هنر سنتی با هنر مهدوی

 هنر مهدوی در مقام اتصال به وجود غائب و امید به ظهور است.

 تبیین مقوله آخرالزمان از منظر ادبیات و هنر مسیحی و اسالمی
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 ساز ظهور هنر، به مثابه ابزار مهندسی فرهنگی جامعه زمینه

 شناخت نسبت هنر و هنرمند امروز با وضع موعود

 شناخت نسبت هنر سنتی و مدرن با هنر مهدوی

 کردن محصول هنر شدن هنرمند است نه دینی هنر موعود منوط به دینی

 مهدویتاهمیت رسانگی در هنر با هدف ترویج 

 مطالعه تطبیقی موعودگرایی در مسیحیت و اسالم

 هنر مهدوی و امکانات قالب هنری سینما
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ترویج اندیشه مهدویت از طریق هنر و برساخت فرهنگ انتظار »مضمون فراگیر این مجله 

الزامات تحقق هنر مهدوی »و «  تبیین هنر مهدوی»با پشتیبانی دو مضمون فرعی « در جامعه

 بود.« به مثابه رسانه()هنر 

 «معاصر   دینی   هنر   مثابه   تبیین هنر مهدوی به»مضمون 

در آغاز، اهتمام مجله آن بود تا مفهوم هنر مهدوی تعریف شود. بر این مبنا که هنر مهدوی، 

«. نماید ناظر به اموری است که در مقام اتصال به وجود غائب و امید به ظهور قائم رخ می»

شناسانه تالش داشت با برجسته کردن  پرسش از چیستی هنر در فلسفه هستیباره  دراین

سؤاالت مقدماتی باب بحث در مورد هنر مهدوی را بگشاید. ازجمله تمایز میان هنر قدسی و 

یابد بیش از آنکه در  هنر دینی چیست، و اینکه هنر مهدوی در دایره هنر قدسی معنا می

هنر مهدوی از هنر قدسی  .ر دینی الزاماً قدسی نیستحیطه هنر دینی تعریف شود زیرا هن

ناپذیر دانسته و بیان شد که هنر قدسی، کاربردی بوده و در خدمت تعالی انسان با  انفکاک

های معنوی بوده است. مفروض بر آنکه هنر سنتی با هنر مهدوی مشترکات  ترویج آموزه

نیز توجه شود. به دلیل اینکه هنر بسیار دارد، تالش شد به رابطه هنر دینی با هنر مدرن 

باره از منظر ادبیات و هنر مسیحی و اسالمی  موعود، ناظر به آخرالزمان بود، مضامینی دراین

 شکل گرفتند.

 «مثابه رسانه( الزامات تحقق هنر مهدوی )هنر به»مضمون 

اماتی در ترویج موعودگرایی، کاربست هنر ضروری است اما الزرویکرد کلی مجله آن بود که 

دید و از آن بهره « ساز ظهور ابزار مهندسی فرهنگی جامعه زمینه»مثابه  توان به دارد. هنر را می

برد. پس ضرورت دارد نسبت میان وضع موجود هنر و هنرمند امروز با وضع موعود و نسبت 

گیری هنر موعود منوط  میان هنر سنتی و هنر مدرن با هنر مهدوی را شناخت. همچنین شکل

کردن محصول هنر. موعودگرایی در مسیحیت و اسالم با  شدن هنرمند است نه دینی دینیبه 

تمرکز بر تولیدات هنری غرب مطالعه تطبیقی و امکانات قالب هنری سینما در ایران برای 

 گیری هنر مهدوی برجسته شد. شکل
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 تحقیقهای  ( مقوالت اصلی در ساخت انگاره هنر دینی معاصر در نمونه5جدول )

 . چیستی هنر1

 هنر ماهیتاً دینی است.

 هنر برای دین سودمند است.

 دین و هنر خدمات متقابل دارند.

 یافته باورها و اعتقادات. دین، اعتقاد و باور است و هنر تجلی

 شود. های دین تغذیه می هنر از ارزش

 کننده انسان برای فهم دین است. هنر کمک

 حقیقت ازلی و کالم نخستین است.وظیفه هنر دستیابی به 

 سوی هدف است. ای از قواعد و ابزارها به هنر مجموعه

 . چیستی هنر دینی2

 فطری و زائیده وحی است.

 ساز است. تمدن

 اخالقی است.

 شده براساس دین برخوردار است. از آزادی هدایت

 از اصالت در محتوا در برابر اصالت در فرم برخوردار است.

 عرفان دینی گرایش دارد.به 

 هنری کارکردگرا است.

 عقل بر خیال رجحان دارد.

 . چیستی و کارکرد هنر دینی معاصر3

 های دینی قابل تکوین است. هنر دینی معاصر، با برگرفت از سنت

  رو هنر مدرن نیز ممکن است وجه تشابهی با آن داشته باشد. گر است و ازاین هنر دینی معاصر آماده

 ها و منطق دین است. دادن زیبایی مترصد نشان

 ها اختصاص یابد. نتیجه درون انسان تواند به شورانیدن بی نمی

 گر مخاطبان است. هدایت

 ساز ظهور ناجی باشد. ساز و زمینه باید آینده

 کاربرد هنر در عرصه هنر مهدوی، الزمه تحقق هنر دینی معاصر به مثابه هنری موعودگرا است.

 ها است. کارکرد آن، انتقال حقایق دینی به مغز و جان انسان

 برآمده از اسالم انقالبی و انقالب اسالمی است.

 های نهاد روحانیت است. در تناظر با احکام فقهی و دیدگاه

 یک رسانه تبلیغی است.

 ترین صورت هنری، در هنر دینی معاصر است. سینما مهم

 اعتنایی در هنرهای دینی معاصر ندارند. خاصیت رسانگی حداقلی، جایگاه قابلهنرهایی جز سینما، به دلیل 
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 گیری نتیجه

بندی رویکردهای کلی سه مجله، به دو سؤال اصلی مقاله پاسخ داده  در این بخش، ضمن جمع

های  یک از دیدگاه ، با کدام«هنر دینی معاصر»خواهد شد؛ نخست اینکه رویکرد این مجالت به 

گرایان و نهاد روحانیت متناظر است و دوم، هنر  خصوص هنر دینی، در منظر سنت یادشده در

دینی معاصر از منظر ارتباط با مخاطبان آن، در چه نسبتی با نظریات گلوله جادویی و مخاطب 

 فعال قرار دارد.

در مجله هنر دینی، باوجود پراکندگی نظری و ساختاری مطالب هنری، تالش برای ارتباط 

توانست مبلغ دین و  که می -طور مشخص، سینما به –یان نهاد روحانیت با امر هنر بخشی م

های انقالب اسالمی گردد، مشاهده شد. مجله با تبیین ماهیت و اصول هنر دینی و  مقوم ارزش

گرا و نیز نویسندگان از منظر روحانیون، برخی متفکران سنت -طرح تعریف مختار خود از هنر

دلیل فقدان رویکرد نظری معین، به  ای از هنر دینی معاصر را درانداخت که به انگاره -مقاالت

ای از هنر دینی معاصر یعنی  با ایده تبیین نظری گونه دستاورد منسجمی نرسید. عصر آدینه 

، در سایه «الزامات تحقق هنر مهدوی»تدریج مضمون اولیه  پا گرفت، اما به« هنر مهدوی»

قرار داده شد و کاربرد « اهمیت رسانگی هنر در ترویج مهدویت»متمرکز بر  ای مضمون ثانویه

مثابه رسانه، برای ترویج و تعمیق آموزه مهدویت و تبلیغ آن، به مضمون اصلی بدل شد.  هنر به

جای همنشینی آن با  به« رسانه»سو، نشانگر جانشینی مضمون  بدین 1390مقاالت منتشره از 

پس عصر آدینه تالش کرد تا بر کاربست امکانات هنر  له است. ازآندر این مج« هنر»مضمون 

جامعه شیعی »مثابه یک رسانه تأثیرگذار، در نیل به تحقق  برای بسط فرهنگ مهدویت، به

 تمرکز یابد.« منتظر

رویکرد رواق هنر و اندیشه، ناظر بر مسائل تلویزیون و سینما، با توجه به راهبردهای سازمان 

کرد.  و ابزار تبلیغ دین، معرفی می« رسانه»ود که در نگاهی کالن، هنر را در مقام سیما ب و صدا

طورکلی بر رسانه دینی تمرکز  را برگزید و به« دین و رسانه»نام  1389این مجله که در سال 

 ای تأثیرگذار در تبلیغ دین معرفی کند. مثابه رسانه را به -سینما–یافت، تالش داشت هنر

توان در  مضامین متنوع این سه مجله در تعریف هنر دینی معاصر را نمی رسد به نظر می

گرایان و یا حکمای مسلمان دانست. گرچه این مضامین بر اتحاد دین و  انطباق دقیق با منظر سنت

ای نبود که هنر را در تعریف عام، ساری و  گرایانه هنر تأکید داشتند، اما این بدان معنای سنت

زمان از  داند. همچنین التزام اثر هنری دینی به برخورداری هم ای دینی می عهجاری در میان جام
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بودگی به  صورت و معنای دینی نیز شرط تحقق هنر دینی معاصر دانسته نشد، زیرا اولویت دینی

کننده در  شد نه صورت هنری. شریعت اسالمی نیز یکی از عوامل تعیین موضوع اثر داده می

گرایان، هنر دینی ناشی از شریعت،  آنکه در منظر برخی سنت شد؛ حال  تهچگونگی اثر هنری دانس

رسد، در این مجالت، برساخت  نیست بلکه ریشه در طریقت دارد. به نظر می علوم فقهی و کالمی 

سینا نزدیک شد که  مالصدرا، فارابی و ابن –مفهوم هنر دینی معاصر، بیشتر به نظر حکما و فقها 

 کنند. ها، تقریر می معاصر نیز هنر دینی را براساس آنجمعی از روحانیون 

گرایانه در باب  ورزی سنت نظر از اندیشه روح کلی غالب در این سه مجله آن بود که با صرف

هنر، باید یک پارادایم هنری مبتنی بر نظریات فقهی روحانیت معاصر، ایجاد کرد. مقوالت مهم 

گیری بود که نخست سینما را  ایمی در حال شکلدهد که در ضمن این تالش، پاراد نشان می

که از دیدگاهی « گرا ذات»هنری متمایز از سایر هنرها دید و سپس به هنر نه از منظری 

ای برای تبلیغ دین بود؛ با  مثابه ابزار، وسیله و رسانه نگریست. در این پارادایم، هنر به« کارکردگرا»

بی دینی است و گفتمان هنری آن، متکی بر هنر دینی اتکا به این نظر که انقالب اسالمی، انقال

طور مشخص و مؤکد،  معاصر بوده و عصر کنونی، عصر آخرالزمانی است و هنر دینی معاصر )به

 ای تأثیرگذار بکوشد. مثابه رسانه ویژه باور مفهوم مهدویت، به سینما( باید برای تبلیغ دین و به

گرفته در این مجالت، کارکرد هنر، بر نظریه  از سوی دیگر، در کلیت رویکرد نظری شکل

های  های دین و ارزش گلوله جادویی استوار بود که در ضمن آن از فرصت مغتنم تزریق آموزه

شد. مبتنی بر همین نظریه، تکالیف  تر مذهب تشیع، به مخاطبان یاد می دینی و در نگاهی کالن

بی و عرضه آن بر مخاطبان دانسته شد. بخشی به اعتقادات مذه هنر و هنرمند دینی نیز تجسم

تر از  کردن هنرمند و تقریب هنرمندان به امر دین، و حتی پیش این امر چنان بود که گاه دیندار

گذاری فرهنگی کشور نیز  سازی برای پرورش هنرمندان دیندار، در عرصه سیاست آن، زمینه

ای  ه تعریف گردید که همچون گلولهترتیب، هنر دینی معاصر در نقش رسان این شد. به مطالبه می

کرد و موجب گسترش دین در جامعه بود. مخاطب این هنر نیز غیرفعال و  جادویی عمل می

 شد. پذیرای مطلق فرض 
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 منابع

 (. الشفاء، الهیات، تهران: ناصرخسرو.1363سینا، علی حسین بن عبداهلل ) ابن 

 ( هنر مقدس. ترجمه جالل 1369بورکهارت، تیتوس .).ستاری، تهران: سروش 

 ( نظریه1388تانکارد، جیمز و سورین، ورنر .)  های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: دانشگاه

 تهران.

 ( سروش هدایت، چاپ اول، قم: اسرا.1385جوادی آملی، عبداهلل .) 

 ( سروش هدایت، چاپ دوم، قم: اسرا.1387جوادی آملی، عبداهلل ) 

 ( 1362صدرالمتالهین .) مفاتیح الغیب، تصحیح محمد خواجوی، موسسه مطالعات و تحقیقات

 فرهنگی.

 (. 1390زاده ) عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ ابوالحسن فقیهی، و محمد شیخ

ی ها د در دادهموجوی لگوهااتبیین ای مد بررآکاده و شی سارومضامین: ه شبکن و »تحلیل مضمو

 .51-198، 10اییز و زمستان، ش ، اندیشه مدیریت راهبردی، پکیفی«

 ( فصول منتزعه، تصحیح، ترجمه و شرح حسن ملک1382فارابی، ابونصر محمدبن محمد .)  ،شاهی

 تهران: سروش.

 (. مبانی ارتباط، تبلیغ و اقناع، تهران: موسسه انتشاراتی 1383اصغر و رحمان، سعیدی ) کیا، علی

 روزنامه ایران.

 ( نظری1384لیتل جان، استیفن .)های ارتباطات، ترجمه مرتضی نوربخش و دیگران، چاپ اول،  ه

 تهران: جنگل.

 الملل. (. آموزش عقاید، چاپ هفتم، تهران: شرکت چاپ و نشر بین1381تقی ) مصباح، محمد 

 (. نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجاللی، چاپ دوم، تهران: دفتر 1385کوایل، دنیس ) مک

 .ها مطالعات و توسعه رسانه

 ( معرفت و معنویت اسالمی، ترجمه رحیم قاسمیان، تهران: دفتر مطالعات 1375نصر، سیدحسین )

 دینی هنر.

 ماهنامه رواق هنر و اندیشه 

 ( دین و هنر، 1385اعوانی، غالمرضا .)«9-15، 1، ش «رواق هنر و اندیشه. 

 ( انفطار صورت: هنر دوره اسالمی، 1387تندی، احمد .)«9-19، 30، ش «رواق هنر و اندیشه. 

 ( ترجمه بابک 1387جی. اسنی، برایان ،)(. روح و جسم: ماهیت بالغی آخرین وسوسه مسیح )ع

 .54-81، 32و  31، ش «رواق هنر و اندیشه»تبرائی، 

 ( همچون استخوانی برآمده از خاک، 1380حیاتی، وحید .)«6-8، 5، ش «رواق هنر و اندیشه. 
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 .6-8، 2، ش «رواق هنر و اندیشه» های ناب، (. لحظه1385حیاتی، وحید ) -

 .6-8، 1، ش «رواق هنر و اندیشه»(. هنر، تجلی شیدایی، 1385حیاتی، وحید ) -

رواق هنر و »ترجمه حمید بخشنده،  (. بحران معنا در دین و هنر،1386دکونچینی، باربارا ) -

 .27-34، 20، ش «اندیشه

 .46-63، 2، ش «و اندیشه رواق هنر»های تعریف هنر،  (. چالش1385دیویس، استیفن ) -

رواق هنر و »(. انفطار صورت: تعاریف هنر از افالطون تا مونرو بردزلی، 1385صدرا، محمد ) -

 .9-19، 4، ش «اندیشه

و  17، ش «رواق هنر و اندیشه»(. آشنایی با هنر دینی در تاریخ باستان، 1382فر، اصغر ) فهیمی -

18 ،58-41. 

 ( .مجید مجید1387گریگوری، آنی .) ،رواق هنر و »ی و سینمای نوین ایران، ترجمه سعید تنها

 .70-79، 23، ش «اندیشه

 ( آیا هنر برای دین مفید است، ترجمه حمید بخشنده، 1386گویتز، رونالد .)«رواق هنر و اندیشه» ،

 .72-80، 22ش 

 ( هنر قدسی، 1385مرشدلو، مصطفی .)«110-117، 5، ش «رواق هنر و اندیشه. 

 92-100، 11، ش «رواق هنر و اندیشه»(. ما، سیصد و باقی قضایا، 1386) مرشدلو، مصطفی. 

 ( هنر دینی چیست، ترجمه حمید بخشنده، 1385هاکر، سوفی .)«19، ش «رواق هنر و اندیشه ،

65-59. 

 فصلنامه عصر آدینه 

 ( توسعه عدالت زبانی؛ راهبرد رسانه برای ایجاد جامعه زمینه1390بیچرانلو، عبداهلل .) عصر »، ساز

 .41-52، 7، ش «آدینه

 132، 2، ش «عصر آدینه»(. بعدالتحریر، 1386نا. ) بی. 

 ( .هنر به1386ذوالفنون، حسین .) 25-29، 2، ش «عصر آدینه»بخش،  عنوان امر نجات. 

 ( جایگاه هنر بومی و اسالمی در شاخص1393شریعتمدار، مونا و نجفی جیالنی، عطااهلل .)  های

 .28-48، 13، ش «عصر آدینه»ساز ظهور مهدی موعود،  گی جامعه زمینهمؤثر بر مهندسی فرهن

 عصر »تبلیغاتی ظهور مهدی موعود، -ای سازی رسانه (. زمینه1394آبادی، کاظم. ) عظیمی خرم

 .49-58، 15، ش «آدینه

 ( این شرح بی1385عمید، حسین .)  ،2-5، 1، ش «عصر آدینه»نهایت. 

 .2-5، 5، ش «عصر آدینه»(. صبح سرمدی، 1385عمید، حسین ) -

 .5، 2، ش «عصر آدینه»(. جام نو و می کهن، 1386عمید، حسین ) -

 .32-40، 3، ش «عصر آدینه»(. دین و سبک هنری، 1388عمید، حسین ) -
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 .2-5، 7، ش «عصر آدینه»(. کالم و تصویر؛ تزاحم ایمان و انکار، 1390عمید، حسین ) -

 1، ش «عصر آدینه»(. سینما و مهدویت، 1385ید )زاده، نادر و حسین عم فراستی، مسعود؛ طالب ،

23-6. 

 ( موعود و هنر متعالی، 1385کلریچ، لئوناردو .)«6-11، 1، ش «عصر آدینه. 

 ( زیبایی1389گرابار، اولگ .)  ،عصر آدینه»شناسی هنر اسالمی، ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند» ،

 .43-67، 11ش 

 ( تمدن1393گودرزی، غالمرضا .)  ساز، تصمیمی موعودگرا، راهبردی فعال،  هنر زمینهسازی و

 .49-58، 13، ش «عصر آدینه»

 ( دین و سبک هنری، 1388لیمن، الیور .)«16-31، 3، ش «عصر آدینه. 

-47، 5، ش «عصر آدینه»شناسی هنر اسالمی، ترجمة بهزاد برکت،  (. زیبایی1389لیمن، الیور ) -

40. 

 ( رویکرد1385موسوی گیالنی، سیدرضی .)  ،32-35، 1، ش «عصر آدینه»هنری به مهدویت. 

  ( سنجش مولفه1386موسوی گیالنی، سیدرضی .)  ،عصر آدینه»های هنر اسالمی با هنر مدرن» ،

 .12-24، 2ش 

 ( تأملی در اصطالح هنر اسالمی، 1389موسوی گیالنی، سیدرضی .)«صص 5، ش «عصر آدینه ،

39-31. 

 ( سرمقال1393موسوی گیالنی، سیدرضی .) ،5-11، 13، ش «عصر آدینه»ه. 

 ( فصوص رسانه اسالم1390موالنا، سیدحمید .)  ،6-23، 8و  7، ش «عصر آدینه»گرا. 

 ( هنر اسالمی و عصر جدید، 1392میالنی، سیدحسین .)«37-42، 11، ش «عصر آدینه. 

 ( موعود هنر یا هنر موعود، 1388نائیجی، هادی .)«2-5، 3، ش «عصر آدینه. 

  94-99، 5، ش «عصر آدینه»(. اسالم و موسیقی، ترجمه رحیم قاسمیان، 1389)نصر، سیدحسین. 

 فصلنامـه هنر دینی 

 ( سینما و متافیزیک، 1380اوحدی، مسعود .)«173-182، 7، ش «هنر دینی. 

 ( نظری به اصول و فلسفه هنر اسالمی، 1378بورکهارت، تیتوس .)«67-78، 2، ش «هنر دینی. 

 5-8، 6، ش «هنر دینی»(. سرمقاله، 1379نا ) بی. 

 55-57، 21، ش «هنر دینی»بودن هنر،  (. اصل دینی1385نا ) بی. 

 59-64، 21، ش «هنر دینی»(. اصول نظام هنر دینی، 1385نا ) بی. 

 2، 21، ش «هنر دینی»(. سرمقاله، 1385نا ) بی. 

 53-54، 21، ش «هنر دینی»(. سرمقاله، هویت عرفانی هنر دینی، 1385نا ) بی. 
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 7-14، 21، ش «هنر دینی»(. مبادی هنر دینی، 1385نا ) بی. 

 4-6، 3، ش «هنر دینی»(. دیدار آشنا، 1379رضا ) جعفری، سید علی. 

 5-6، 13، ش «هنر دینی»(. سرمقاله، 1381رضا ) جعفری، سید علی. 

  3-4، 1، ش «هنر دینی»(. آفرینش دینی، 1378رضا ) جعفری، سید علی. 

  4-8، 4، ش «هنر دینی»(. سرمقاله، 1379رضا ) جعفری، سید علی. 

  5، 10، ش «هنر دینی»(. وصال، 1379رضا ) جعفری، سید علی. 

  5-8، 8، ش «هنر دینی»(. پیوست با کردگار، 1380رضا ) جعفری، سید علی. 

  5-8، 9، ش «هنر دینی»(. کوی یار، 1380رضا ) جعفری، سید علی. 

  5-8، 7، ش «هنر دینی»یار،  (. نور رخسار1380) رضا  جعفری، سید علی. 

  5-6، 20و  19، ش «هنر دینی»(. سرمقاله، 1383رضا ) جعفری، سید علی. 

 ( مقدمه1378جعفری، محمدتقی .)  ،7-29، 2، ش «هنر دینی»ای بر فلسفه هنر از دیدگاه اسالم. 

 5-8، 1، ش «هنر دینی»(. هنر دینی، 1378، عبداهلل ) جوادی آملی. 

 43-52، 21، ش «هنر دینی»(. هنر و زیبایی از منظر دین، 1385هلل )، عبدا جوادی آملی. 

 50-54، 1، ش «هنر دینی»(. نماآوای دینی، 1378باقر ) خرازی، سید محمد. 

 ( هنر از دیدگاه افالطون، 1378مرادی، علی .)«87-79، 2، ش «هنر دینی. 

 43-52، 3، ش «هنر دینی»(. بهاران هنر، 1379، سید مرتضی ) نجومی. 

 ( هنر قدسی در فرهنگ ایران، ترجمه سید محمد آوینی، 1385نصر، سیدحسین .)«هنر دینی» ،

 .131-144، 9ش 

 9، ش «هنر دینی»گیری دین از هنر: رابطه متقابل دین و هنر،  (. بهره1380زاده، محمد ) نقی ،

 .111-130صص 

 135-152، 8، ش «هنر دینی»(. رابطه متقابل دین و هنر، 1380زاده، محمد ) نقی. 

 36، 11، ش «هنر دینی»کند،  (. آیا اسالم برای هنر محدودیت ایجاد می1381زاده، محمد ) نقی-

15. 

 ش «هنر دینی»گیری هنر اسالمی،  (. نقش فضای تفکر دینی در شکل1385زاده، محمد ) نقی ،

13 ،82-75.  
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