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  هنر هفتم و فرهنگ رضوي؛                                
  ها و تعامالت همسويي                              

                                       

 نوشتة                                      
 *اهللا شفايي امان                                     

 **غالمرضا بهروزلك                                     
  
  

  چكيده
هايي را  توان همسويي هفتم مي براساس چارچوب نظري تنيدگي دين و هنر، ميان فرهنگ رضوي و هنر

هاي موجود  ندي كلي همسوييب كند. در يك طبقه مشاهده و برجسته نمود كه تعامل ميان آنان را تسهيل مي
، »سازند انسان«، »فرهنگ سازند« ،»نگرش به دين دارند« ميان فرهنگ رضوي و هنرهفتم از اين قرارند:

توان تعامالت  ها مي يي بر اساس اين همسو». اي دارند كاركرد رسانه«و » رمزگرا و نمادگرايند« ،»گرايند اخالق«
سو هنرهفتم به خدمت فرهنگ رضوي درآمده و تسهيالتي را  كه از يك شان برقرار نمود. يعني وسيعي را ميان

شخصيت و امامت امام «، »گيرد محمل انديشه و معارف رضوي قرار مي«از جمله:  دهد. در اختيار آن قرار مي
سيره اجتماعي امام رضا(ع) را « ،»كند سيره فردي امام رضا(ع) را تبيين مي«، »كند رضا(ع) را معرفي مي

 ».شناساند فرهنگ زيارت و ميراث فرهنگي را مي«و » كند ابعاد معنوي امام رضا(ع) را معرفي مي«، »ماياندن مي
تعميق « بندي نمود: توان چنين دسته فرهنگ رضوي بر رويكرد و كاركرد هنرهفتم را ميتأثيرات از سوي ديگر 

الگودهي در مقابله با تهاجم «و » مستنددهي بكر و  سوژه« ،»گرايي اشاعه معنويت« ،»كرامت انساني و باورها
  ».فرهنگي

  
  ها، تعامالت. (ع)، فرهنگ رضوي، همسويي هنرهفتم، سينماي ديني، امام رضا  :واژه كليد

       
  
  

____________________________ 
 aman.shafa@yahoo.com حوزه علميه قم و كارشناس ارشد علوم سياسي  4دانش آموخته سطح  *

  behroozlak@yahoo.com ماستاديار دانشگاه باقرالعلوم (ع) ق  **
  

هنر هفتم و فرهنگ رضوي؛
همسويي ها و تعامالت

نوشتة
امان اهلل شفايي*
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  مقدمه
پردازش  شايستةعنوان فرهنگ ديني در تالقي تاريخي با فرهنگ ايراني  فرهنگ رضوي به

بزرگ هنر و فرهنگ ة نمايندگي از خانواد هفتم به چنين بررسي هنر مباحثي عميق است. هم
تحليلي جذابيت و اهميت  ـتحقيقي ة رضوي به عنوان دودمان فرهنگ اسالمي در يك منظوم

خاستگاه غربي داشته و از دل مدرنيته  سينما بسياري دارد. هر چند كه در نگاه اوليه، از آنجا كه
نوي دارد، در يك قاموس ديني و معخاستگاه سر بر آورده است با فرهنگ رضوي كه 

هاي مختلف زندگي  دليل كاركردهاي صوابي كه سينما از خود در عرصه هگنجد. اما امروزه ب نمي
مسلمانان تا حدود زيادي تعديل ة ه داده، نگاه بدبينانه به آن در نزد افكار خاصه و عامئبشر ارا

شود كه  عنوان شمشير دو دم تلقي ميترين ديدگاه، سينما به  در بدبينانه ،بنابراين .پيدا كرده است
  ايد بسياري بر آن مترتب شود.ؤتواند ف در عين مضراتي كه دارد، مي

اي  رغم آنكه در رابطه با ابعاد شخصيتي و زواياي زندگي امام رضا(ع) مباحث گسترده  به
ه فرهنگ، كمتر نگريسته شد ة عنوان مقول اي كالن تحت ن در ذيل مجموعهآمطرح شده اما به 

و برآنيم تا  گيريم ميهفتم و فرهنگ رضوي را به فال نيك  است. در اين نوشتار تالقي هنر
ديد عموم را نسبت به مقارنت اين دو موضوع از تشكيكات در گذشته به سوي ثبوتات  ةزاوي

 سؤال تحليلي به دنبال آنيم تا به اين ـ در آينده تغيير دهيم. در اين نوشتار با روش تحقيقي 
هفتم و فرهنگ رضوي چه نسبتي وجود دارد؟ آيا ميان آن دو  دهيم كه ميان هنر پاسخ

پذير است؟ اميدواريم اين فرضيه در  هايي برقرار است؟ آيا تعامالت ميان آنان امكان همسويي
هفتم و فرهنگ رضوي از لحاظ تبارشناسي از جنسي واحدند و لذا  نهايت مستدل شود كه؛ هنر
هاي مناسبي براي انجام  هاي جدي با هم دارند و درگاه همسويي اين دو نقاط عزيمت و

  شان گشوده است.  تعامالت به روي
  

  مفاهيم و كليات
  

  (سينما) هنرهفتم. 1
طور  اي در اصل يوناني است به معناي فيلم كه به و واژه “حركت”(سينما) به معناي  هنرهفتم

 “تصوير متحرك”ارجاع به مفهوم عام  رود. هنگام هاي سينما به كار مي كلي در خصوص سالن
تري نسبت به واژه فيلم با تصوير متحرك دارد (كينگربرگ،  سينما بار زيباشناختي و هنري فزون

  عالمه دهخدا سينما را اين طور تعريف نموده است: .)126: 1379
ه اند ب فن و صنعت و هنر تهية نمايش سلسله تصاويري كه بر نوارهاي سلولوييدي ضبط شده

نحوي كه در تماشاگران توهم حركت ايجاد شود... صنعت سينما از محصوالت قرن بيستم 
سابقه دارد. از لحاظ فني،  1875ولي كارهاي مقدماتي در اين زمينه از دهة بعد از سال  ؛است

كادر جدا جدا از جلوي  24سينما مبتني بر كيفيت ثبات تأثيرات نوري است: در هر ثانيه 
 ؛افتد سينما كه در برابر تصويرافكن قرار دارد مية گذرد و بر پرد كن سينما ميتصويرافة دريچ
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آيد تصويري است مدام و منسجم و اغلب متحرك، بدون اينكه جدايي  اما آنچه به چشم مي
  .)782: 29،1341ج (دهخدا، گانه در ثانيه در آن احساس شود24كادرهاي 

  
و از دارد هاي اخير خاستگاه غربي  اي قرنه در حقيقت سينما همانند بسياري از پديده

خوانند.  هفتم نيز مي آيد. در كشورهاي اروپاي غربي سينما را هنر شمار مي محصوالت مدرنيته به
اي از  سينما را تركيب يا آميزه مشغول بود به كار نوشتن 1920دهة ي ايتاليايي كه در “كانودو”

و سه هنر زماني؛ موسيقي، تئاتر و ادبيات  (فضايي)؛ نقاشي، معماري و رقص سه هنر تجسمي
تند تا چنين نشان دهند كه سينما به بهره گرفكانودو ة از اين پيشنهاد يا نظريديگران دانست.  مي

  اين نظريهة رود، اما استداللي كه بر پاي شمار نمي به “هنر” خودي خود، براي خود و به حق، يك
فقط اين شش هنر نيست كه ة اي در بر گيرند ما مجموعهكننده نيست. نه تنها سين كنند، قانع مي

  .)107: 1365 دبري، ـ هاست (استيفنسون آن ةچيزي نو و متفاوت با هم
هنري سينما به عنوان آخرين هنر جهاني باعث شده است بسياري از  وجهةدر حقيقت 

كه از اين سحر آن شوند و شايد بسياري هم باشند  جاذبةهاي اين دوران مسحور سينما و  انسان
ها را در  دادهاي سينما؛ شهرها، كشورها و حتي قاره ها به عنوان برون گريزند. امروزه فيلم مي
دنيايي كه در آن  ؛برند شان مي تخيلي سازندگان ها تماشاچي را به دنياي غالباً نوردند و ميليون مي

توان  ه و همه را ميخوبي و بدي، عشق و نفرت، يكرنگي و دورويي، وفا و خيانت و ... هم
توانند هم هيواليي نابود كننده و هم  ها مي يافت و تحت تأثيرشان قرار گرفت. از اين رو فيلم

  بخش باشند. اي هستي فرشته
  

  فرهنگ رضوي. 2
پيشوند و به معناي جلو،  “فر”( تركيب شده است. “هنگ”و  “فر”در زبان فارسي از  “فرهنگ”

كشيدن و  ه معناي كشيدن است) بنابراين فرهنگ يعني باالاوستايي ب ريشةاز  “هنگ”پيش و
  .)277: 30،1341ج اعتال بخشيدن (دهخدا،

از آداب و رسوم، اي است  كلي و پيچيده ة پديد “فرهنگ”در اصطالح و بنابر يك تعريف، 
هاي  گيرد و قابل انتقال به نسل تاريخي اقوام شكل مية انديشه، هنر و شيوه زندگي كه در تجرب

هاي بشر در طول  تجربه ةبه هر حال فرهنگ همان فشرد .)5346: 1381(انوري، عدي استب
او را در  ،رسد به فرد فرد بشر مي غيرمستقيميا  مستقيمتاريخ است كه از راه تجربه و آموزش 

بر  .)225: 1376 يابد (آشوري، دهد وي در آن هويت خويش را مي خويش قرار مي ويژةجهان 
عادات، بينش، انديشه،  ند از آداب،م اي نظام توان مجموعه رضوي را مي اين اساس فرهنگ

(ع)  فرهنگي امام رضا ـ باورها و هنجارها، سير و سلوك فردي و اجتماعي و ميراث علمي نظام
تعريف نمود. هر چند كه فرهنگ رضوي همانند فرهنگ نبوي يا فرهنگ علوي و ديگر 

گ جامع اسالم است اما شرايط زماني و مقتضيات هر از فرهن برخاسته معصومين(ع) منطبق و
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هايي از جانب يك امام صورت پذيرد كه  ها و واكنش اي از كنش شود مجموعه دوره موجب مي
مسبوق به سابقه نبوده باشد. امام رضا(ع) در شرايطي خاص به امامت رسيدند و در شرايطي 

فردي و اجتماعي آن حضرت بر اساس ة طور سير متفاوت از ديگر ائمه(ع) امامت نمودند. همين
گفتارها، معجزات، كرامات، مباحث  .آيد، خاص است ميدست  بهآنچه از روايات تاريخي 

 ة ئل، ارتباط تشكيالتي با شيعيان، مسها ه مناظر دان،رو دولتممداران  سياستكالمي، برخورد با 
زندگاني آن حضرت  ة رجستهاي ب زيارت و... جنبه سنت و آدابميراث فرهنگي،  واليتعهدي،

عنوان  توان يك نظام فرهنگي اطالق نمود تحت ها مي اي از آن است كه به مجموعه
  . “رضوي فرهنگ”

  
  چارچوب نظري؛ تنيدگي دين و هنر .3

هاي جدا از هم نيستند تا ما  منظور از تنيدگي دين و هنر آن است كه اين دو نه تنها جزيره
هاي بسيار، اموري درهم  ها و همسويي دليل همراهي هك كنيم بلكه بها را به هم نزدي بخواهيم آن

  اند. تنيده
اي كه بدون وجود امكانات و معاني و  به گونه ؛دين و هنر روابط تنگاتنگ و مستحكمي دارند

 دراي ظاهري و محدود و منحصر  دهد، هنر جز پوسته حقايقي كه دين در اختيار هنر قرار مي
بشري در تهييج و تحريك احساسات مادي و دنيايي نخواهد بود. از فعاليت و تجلي نبوغ 
ها، معنويت  تواند لطايف، حقايق، معاني، زيبايي ديگري چون هنر نمية طرف ديگر، هيچ مقول

الطبيعه و به عبارتي حقيقت و ملكوت عالم هستي را به انسان معرفي نمايد و در  حيات، ماوراء
هايي معدود  نر در افعال بشري و عدم تحديد آن در رشتهجاست كه گستردگي قلمرو ه همين

  .)149: 1380(نقي زاده، شود مشخص مي
  
  ؛اند هر دو توصيف شدني .1دين و هنر از دو جهت با هم همانندند:  “رودلف اتو”به اعتقاد 

 .)8: 16/7/1380 ،سياست روز(روزنامه  كنند هر دو خصوصيت تعالي را براي نظاره كننده فراهم مي   .2
ماورايي و اشراقي  أهر دو منش .1 توان افزود: به اين دو مورد همانندي، چهارمورد همگوني را نيز مي

مخاطبان آن دو  .4؛ هر دو از جنس نيازهاي فطري انسانند .3؛ هر دو حقيقي هستند نه اعتباري .2؛ دارند
  .)16 - 17: 1375(رشاد،  هاي پاك و نيالوده دارند نيز فطرت

ارتباط دين و ة ، نسبت دين و هنر را به فراتر از نظري“تنيدگي دين و هنر”ة ال نظريبه هر ح
هاي تطبيقي  صرف ارتباط دو مقوله فضاي الزم را براي بحثزيرا دهد.  ارتقا مي “هنر
طور  معتقد است براي دين به “شوان”گونه كه  تنيدگي دين و هنر همانة گشايد. در نظري نمي

تواند  جا كه دين نمي به اندازه تفسير و تأويل كتاب آسماني است. از آن باًكلي اهميت هنر تقري
خواص خيلي بيشتر به تفسير و كه و از آنجا  ظهور و تجلي كند مگر توسط اشكال و صور
اكثريت مردم برعكس، خيلي بيشتر به هنر  و تأويل كتاب آسماني احتياج دارند تا به هنر

رفاني و از آنجا كه طبقه خواص از لحاظ جسماني بر جامعه محتاجند تا به عقايد حكمي و ع
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به عبارت ديگر هنر و دين به  .)103: 1372(شوان،  اتكا دارد، افراد آن نيز احتياج به هنر دارند
هايش را بدون تجسم و تصوير  تواند تمام تعاليم و آموزه و نه دين مي ؛ندهست نوعي مكمل هم

تواند بدون پشتيباني دين اقبال عمومي را به  نتقل كند و نه هنر ميها م كه كار هنر است، به انسان
در همين چارچوب جاي  خود جلب كند. بنابراين ماجراي هنرهفتم و فرهنگ رضوي دقيقاً

هنر و فرهنگ رضوي به عنوان الگويي از فرهنگ ديني ة جامعة گيرد. سينما به عنوان نمايند مي
هاي موجود و  و هنر مطالعه نمود و بر اساس آن همسوييتنيدگي دين ة بايست با نظري را مي

  تعامالت ممكن را استخراج و تبيين نمود.
  

  سينماي ديني .4
هنري است كه در آن عالََم ديني با  “هنر ديني”تر از هنر ديني است.  سينماي ديني مفهوم خاص

هري از جمال و شود. يعني يك اثر هنري، مظ جمالي و جاللي متجلي مية صورت خيالي و جلو
جالل الهي است. در صورت خيالي و ذات هنر همين صورت خيالي است و دين نيز با جلوه و 

هنر پيوسته ة به قافل اما از آنجا كه سينما اخيراً .)231: 1378(مددپور،  يابد جمال الهي معنا مي
ن را برانگيخته است و خاستگاه غربي دارد، تركيب آن با دين يا اسالم، نظر موافقان و مخالفا

  :اي بر اين باورند كه است. در جانب مخالفان عده
ما مطرح شده به تبع آن است كه در ة سينماي ديني يا اسالمي وجود ندارد. اگر هم درجامع

كشورمان يك انقالب اسالمي واقع شده و طبيعي است كه به دنبال هر چيز يك كلمه 
  .)123: 1383(كشاني،  بگذارند “اسالمي”
  

توان آن را  نظر شهيد آويني نيز اصطالح سينماي ديني وجهي ندارد اما با يك تبصره مي از 
توان آن  سينما شايد آنچنان كه هست مسلمان شدني نباشد، اما مي« :تحمل نمود. به بيان ايشان
  .)134: 1380(آويني، »را به خدمت اسالم درآورد

چ ناسازگاري با هم ندارند، تنها بايد بسياري معتقدند كه سينما و دين هي ،اما در مقابل
هاي  اه هيچ مشكلي وجود ندارد، بسياري از واهمهگ آن هاي ديني را درست شناخت، انديشه

خاطر جهل نسبت به سينما و دين است. چون دين هيچ ناسازگاري با توسعه ندارد.  خيالي به
 فحشا نيست سينما هم زادگاهش غرب به معناي يك تفكر نيست و غرب هم زادگاهش

لذا نبايد از مقارنت سينما و دين هراس داشت چرا كه سينما  .)104: 1377 (سماك ايماني،
توان همانند بسياري از محصوالت مدرنيته آن را به  اي پليد نيست و مي پديدهطور ذاتي  به

هاي  خدمت دين در آورد و از سوي ديگر زنگارهاي غيرديني و شيطاني آن را با مفاهيم و آموزه
گاه شايد بتوان عنوان سينماي اسالمي را هم بر آن گذاشت؛ يعني  اسالمي تطهير نمود. آن

نگرد و در خدمت نشر تعاليم اسالم قرار  ها مي ها و سوژه سينمايي كه با نگاه اسالمي به ايده
   :دارد. چنين سينمايي
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ان هر فرهنگ بنا ت خواهد گرفت. در آن ميئفرهنگ اسالمي نشة به درستي از دين و انديش
خود ة اش بنا را به ساخت فيلم با الگوهاي از پيش تعيين شد هاي مذهبي به اقتضاي انديشه

  ).95: 1383 شاني،(ك قرار داده است
  
   :طور كه دوويكتور معتقد است داد و محصول سينماي ديني، فيلم مذهبي است. همان برون

ها را ديدني سازد.  ان كند و بتواند ناديدنيل مقدس بيئخاص را با مساة فيلم مذهبي بايد رابط
ها داستان  هايي كه در آن توانيم بگوييم كه فيلم هايي مي همچنين به عنوان معيار چنين فيلم

 شود ديني، عامل و دليل وجود سناريوست نيز فيلم مذهبي محسوب ميوجوي  جستايمان با 
   .)92: 1377 (دوويكتور،

  
دهد و يا اينكه از  يا باالصاله عناصر ديني تشكيل ميبخش مهمي از فرهنگ رضوي را 

فردي حضرت رضا به عنوان ة شود و حتي زندگي سياسي و سير دين سيراب مي ة سرچشم
  كند. ديني پيدا مية بخشي از تاريخ اسالم كه خود عضوي از فرهنگ اسالم است، صبغ

  
   پيشينه .5

دو خأل اساسي وجود داشته ا به حال تتالقي هنرهفتم و فرهنگ رضوي ة در رابطه با فرضي
  است:

ها و تعامالت هنرهفتم و فرهنگ  تئوريك و تنقيح آنچه ما آن را همسويية در حوز .الف
حده صورت نپذيرفته است. در  شناسيم، متأسفانه يك كار علمي و تحقيقي علي رضوي مي

هايش بكرند و  هها و ابعاد فرهنگ رضوي كه هم سوژ كه واضح است چه بسيارند جنبه حالي
آموزشي و تربيتي شاياني را در پي خواهند داشت. حقيقت آن است كه در اين تأثيرات هم 

ويژه مورخين  هوجود آمده است. از يك سو محققان ديني، ب هجدا از هم بة حوزه دو منطق
هنري ة تاريخ اسالم و ائمه(ع)، به ابعاد تاريخي و تحقيقي تاريخ معصومين(ع) به ديد

شناسند و از  سينما مرزي نفوذناپذير را مية گرند و چه بسا ميان اين حوزه و حوزن نمي
نويسان نه شناخت دقيق و كافي از زواياي  ويژه فيلمنامهه سوي ديگر عوامل توليد فيلم، ب

اي براي گام برداشتن در اين مسير در  هنر ديني و از جمله فرهنگ رضوي دارند و نه انگيزه
در نتيجه فيلمي كه محور آن را تبيين بعدي از ابعاد زندگاني يكي از آنان وجود دارد. 

معصومين(ع) تشكيل دهد، توليد نخواهد شد و حال آنكه با توجه به ابعاد پربار زندگي چند 
امام رضا(ع) و تجليات ناشي از وجود بارگاه آن حضرت در ايران، انتظارات بسياري ة سال

  مندان تاريخ اسالم  وجود دارد. هو عالق از عوامل معتقد به سينماي ديني
رغم حضور بيش از نيم قرن حضور صنعت و هنر سينما در ايران، تاكنون   بهعمل، ة در حوز .ب

فقط يك فيلم مستند سينمايي و يك فيلم تلويزيوني در رابطه با امام رضا(ع) ساخته شده 
يايي، فيلم مستندي است كه در به كارگرداني پرويز كيم “يا ضامن آهو”است. فيلم سينمايي 
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ساخته شد. كارگردان كوشيده است تا حس و حال روحاني و معنوي يك روز 1350سال
ة ساختي كه نام خود را به مثاب زيارتي را در حرم امام رضا(ع) به تصوير بكشد. فيلم خوش

ان عناصر يك مستند برتر تاريخ سينماي ايران، به ثبت رسانده است. در واقع اين فيلم از مي
 سينما افكنده استة فرهنگ رضوي، صرفا فرهنگ زيارت آميخته با معنويت را بر پرد

زاده كه  به كارگرداني مهدي فخيم “واليت عشق”تلويزيوني  ة). مجموع141: 1385(امامي، 
ترين فيلم جدي در رابطه با امام رضا(ع) است.  ساخته شد، دومين و مهم1376در سال 

ست تاريخ امامت حضرت رضا(ع) را از مدينه تا مرو و تا شهادت آن كارگردان كوشيده ا
فرهنگ رضوي در ضمن ة حضرت تبيين كند. اين فيلم بلند هر چند به عناصر تشكيل دهند
هايي از  گويي كلي توان صرفاً بازگويي بخشي از تاريخ اسالم پرداخته است اما اين همه را مي

ن از طريق قاب تلويزيون درصدد انتقال آن به فرهنگ رضوي به شمار آورد كه كارگردا
  . مخاطب

  
  هاي هنر هفتم و فرهنگ رضوي  همسويي

  نگرش ديني .1
فرهنگ رضوي و هنرهفتم در نگاه به ماهيت و نقش دين در جهت واحدي قرار دارند. در 

فرهنگ رضوي بخشي از  فته شدخصوص فرهنگ رضوي امر واضح و مبرهن است. چنانچه گ
ت ئو در واقع الگويي از فرهنگي كالن است كه تمام عناصر آن اسالمي و نشفرهنگ اسالمي 

گرفته از قرآن كريم و سنت نبوي(ص) است. بر اين اساس فرهنگ رضوي نه تنها به دين 
سازد. تمام آنچه ما از فرهنگ رضوي برداشت  آن را مية نگرد كه دين تمام حقيقت و شاكل مي
ي(ص) بر ما حجت خواهد بود و هر آن چه رنگ ديني و الهي سنت نبوة كنيم به عنوان ادام مي

  دانيم. نداشته باشد آن را مرتبط با فرهنگ رضوي نمي
اي است كه راه خود را از سينماي صنعتي و  سينماي ديني نحله ؛اما در رابطه با سينما

اسالمي تجاري جدا نموده است. باورمندان به وجود سينماي ديني در ميان مسلمانان، سينماي 
  دانند.  را سينماي ايدئولوژيك مي

جانبه،  سينماي ايدئولوژيك آن سينمايي است كه به اسالم به عنوان يك مكتب همه
دينداري اين ة اند. نظري اند و نگاهي ايدئولوژيك به دين داشته حداكثرگرايانه و جامع نگريسته

ني از أداند بلكه براي دين ش گروه، دين را محدود به درگيري انسان با خود و خداي خود نمي
  .)160: 1380 (محمدي، ل استئبشري، نهادها ودستاوردهاي آن قا ةشئون در جامع

  

وران هنر ديني اسالمي نيست، بلكه اين نوع نگاه در  نگاه سينما به دين، ديدگاه خاص انديشه
 “جان وبرد”نند غربي با هر تفسيري از دين نيز وجود دارد تا جايي كه كساني هماة ميان فالسف

  دانند: سينما را يك نوع دين همگاني مي
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ها و  سازد. ارزش ما را با قهرمانان آشنا مي اي دين همگاني است كه مشخصاً سينما گونه
هاي روي  آموزد. ما در حين تماشاي شخصيت امروز را به ما مية هاي بنيادين جامع اسطوره

سازيم. توجهي كه افكار  ها بنا مي ان را بر آنم آموزيم كه طرح زندگي پرده، الگوهايي را مي
بشر فاني و نيمه خدايان  ة هاي سينمايي دارد، نمايانگر رابط عمومي جامعه نسبت به شخصيت

ايم، يا چيزهايي را  بينيم كه در درون خويش حس كرده ها چيزهايي را مي است. زيرا در آن
  ).80: 1375 وبرد، (جان ها در وجودمان ريشه دارد كه ميل به تقليد آن

  
  فرهنگ سازي. 2

بسي  “فرهنگ رضوي”سازي  ها ذاتا زاينده هستند، تكليف فرايند فرهنگ از آنجا كه فرهنگ
هاي توسعه و انتقال را نداشته باشد را  ها و قابليت روشن است. زيرا فرهنگي كه ظرفيت

راكد و محدود باقي و باورهاي  ها اي از ايده توان فرهنگ دانست بلكه در حد مجموعه نمي
سازي  نهايت از بين خواهد رفت. در خصوص قابليت فرهنگدر خواهد ماند و يا اينكه 

 تأثيرات همين بس كه دريابيم اين فرهنگ پس از شهادت امام رضا(ع) چه  “فرهنگ رضوي”
هايي را در خود  شگرفي را بر سطح وسيعي از مردم برجاي گذاشته است، چه خُرده فرهنگ

هاي باطلي را در تاريخ دفن نموده است. امروز فرهنگ ايراني در  كرده و چه فرهنگ استحاله
داند و اين فرهنگ پس از هزار سال همچنان  حد وسيعي خود را مديون فرهنگ رضوي مي

سازي فرهنگ رضوي به آن دليل است  نقش سازندگي خود را حفظ كرده است. قدرت فرهنگ
   :كه به باور بسياري
اش  ل زمانهئمي امام رضا(ع) راهبرد فرهنگي بوده است. حضرت در تك تك مساراهبرد عمو

گو را انتخاب كرده بودند. جالب اينجاست كه حضرت حتي در و گفت ة تعامل فرهنگي و شيو
هاي  گاه از اين قدرت براي حل چالش زمان واليتعهدي كه داراي قدرت سياسي بودند، هيچ

  .)64: 1385 ري،(معمو شان استفاده نكردند زمانه
  

در حقيقت وجه غالب رفتاري و گفتاري امام رضا(ع) رويكرد فرهنگي است. خوشبختانه 
ايشان با اقشار مختلف جامعه از خانواده گرفته تا  ة روايات تاريخي مستند بسياري از مواجه

صاحبان قدرت در دست است. در تمامي اين برخوردهاي امام، آموزش فرهنگي نمود عياني 
د. فرهنگي كه امام در پي ترويج آن بودند برگرفته از فرهنگ جامع دين بود كه جريانات دار

 هاي مردم شده بود. سياسي و كالمي تا آن زمان مانع معرفي آن به توده
سازي سينما روشن است. سينما عضوي از خانواده كالن هنر است. هنر هم از  وجه فرهنگ

دهد و از سوي ديگر نقش  و يك ملت را نشان مي سويي بخشي از حقيقت فرهنگي يك جامعه
هنر پيوسته است اما ة خر از ديگران به جرگأسازندگي بسياري دارد. سينما هرچند بسيار مت

توان ادعا كرد كه هم توان تخريبي  چنان توسعه يافته و جوامع را درگير خود ساخته است كه مي
سازي سينما به آن  رده است. قدرت فرهنگآودست  بهاي را  العاده و هم توان سازندگي خارق
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ها توسط  العاده آگاهي بخش است و روشن است كه فرهنگ دليل است كه اين هنر ابزاري فوق
  نويسد: در اين مورد مي “لوتمن”يابند.  آگاهي و دانش ساخته شده و توسعه مي

آگاهي است.  در سينما هر چيز كه متعلق به قلمرو هنر باشد، معني دارد يعني حامل نوعي
هاي ساخته شده، به پيچيدگي سازمان يافته و به نهايت  اي آگاهي گونه قدرت سينما در گونه

متمركز نهفته است. هرچه كه در طول نمايش فيلم مورد توجه قرار دهيم، هرچه كه ما را به 
اين گذارد، معني و داللتي دارد. براي آموختن چگونگي فهم  ثير ميأتهيجان آورده و بر ما 

  .)73: 1375 (لوتمن، معاني الزم است كه بر نظام معاني تسلط يابيم
  

خيزد، اما از آنجا كه وجه ديگر سينما  سينما امروز گرچند خود از متن يك فرهنگ بر مي
جهاني شدن در اختيار آن ة صنعتي بودن و تجارتي بودن آن است، به مدد فضاهايي كه پديد

نوردد و به عنوان يك محصول فرهنگي  جغرافيايي را در ميقرار داده است به سرعت مرزهاي 
كند كه نقش سفير فرهنگي يك جامعه را ايفا كند. روشن است كه نقش  جديد كوشش مي

فرهنگي بوده ة سازي سينما تا زماني است كه حامل باورها و هنجارهاي مثبت يك نگر فرهنگ
گر و حتي ضد  سينما به ابزاري تخريب در غير اين صورت ،تعامل فرهنگي را پيشه كند ة و شيو

  فرهنگي تبديل خواهد شد. 
  
 انسان سازي. 3

هاي سازنده با  فرهنگ توجه به انسان و ابعاد وجودي او محور فرهنگ رضوي است و اصوالً
ها  است كه به عنوان زبان گوياي فرهنگ  انسانيت انسان سر و كار دارند و اين انسانجنبة 

كشف و پرداخته نشود، فرهنگي شكل نخواهد  آدميابراين تا ابعاد انساني روند. بن شمار مي به
فرهنگ نبوي است و  ةشناسيم ادام گرفت. در حقيقت آنچه را به عنوان فرهنگ رضوي مي

شان تربيت انسان در زندگي دنيايي و براي زندگي  گونه كه پيامبر(ص) هدف اصلي رسالت همان
  حضرت امام رضا(ع) نيز انجام دادند.اين وظيفه را  اخروي بود، دقيقاً

رفتار گاهي در برخوردهاي خويش با ة حضرت رضا(ع) به عنوان يك حجت الهي و اسو
اي از اسالم را  داد، يا نكته العمل نشان مي عكس ،داد تذكر مي ،كرد اي عمل مي ديگران به گونه

د و با عمل خود، دين ها، سازنده و تربيت كننده باش فرمود كه در چنين معاشرت گوشزد مي
   .)22: 1379 (محدثي، خدا را در صحنه عينيت و در رفتار خويش نشان دهد

هاي فراواني از برخورد حضرت با افراد و جريانات وجود دارد كه حضرت با منش  نمونه
نمايند و الگويي از انسان ساخته شده بر اساس  انساني و اسالمي هدف تربيتي را تعقيب مي

جويي كه  تأثير حس كمال ها تحت گذارند. چرا كه انسان و ديني را به نمايش مي آداب اسالمي
شوند كه درجات  هايي راضي مي در فطرت و سرشت او نفوذ و رسوخ دارد، به پيروي از انسان

بيشتري از كمال را پشت سر نهاده و وجود خويش را به فضايل و صفات پسنديده بيشتري 
خواه است، لذا به وسايلي كه در مسير تحقق بخشيدن به  ا و ترقيگر اند. انسان كمال آراسته

  .)59: 1371 (عباس مقدم، اين خصيصه يار او باشد، دست مي يازد
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اي كه برخي از عالمان تربيت به سينما دارند، اين هنر نقش غيرقابل انكار و  رغم نگاه بدبينانه به 

جاي ترديد از آنجا كه صوص تربيت ديني ها دارد. در خ بديلي در امر تربيت انسان حتي بي
اين مسئوليت را سينماي ديني پس نيست هنرهفتم از اقبال عمومي بسياري برخوردار است، 

تواند به  برعهده خواهد داشت. چه آنكه قدرت جادويي سينما هر امر قابل تصوري را مي
دين باشد. اما اگر به  آنكه مفاهيم و يا الگوهاي تربيتي منتسب به تصوير تبديل كند خصوصاً

سينماي غيرديني معتقد باشيم، بازهم نقش تربيتي آن بر اساس باورهاي مشترك و خرد جمعي 
انسان قابل حاشا نيست چرا كه بسياري از هنجارها پيش از آنكه توسط اديان آورده شده باشند، 

تجاري ناگزير  اًاند و سينماي غيرديني و حتي سينماي شديد ها وجود داشته در فطرت انسان
ها خارج نشود و نقش  هنجارها و قواعد مورد احترام تمام ملتة المقدور از داير است حتي

را وجدان فطري بشر زيهاي دنيوي نكند.  قرباني سودجويي اش را مطلقاً بخشي تربيتي و آگاهي
  دهد. ميهاي انساني در آن بازتاب نداشته باشد، اقبالي نشان ن به هنري كه باورها و ارزش

  
  گرايي اخالق. 4

   :رود. از آن جهت كه شمار مي اخالق از عناصر مهم فرهنگ رضوي به
ها درسي بزرگ  مكارم اخالقي و شايستگي رفتاري امام رضا(ع) بسيار است و هر كدام از آن

براي سلوك فردي و اجتماعي است. در رابطه با نوع سخن گفتن، نوع نشستن در مجلس، 
خوابيدن، انفاق كردن، تالوت قرآن، جامه پوشيدن، نماز خواندن و ...  آداب غذا خوردن،

هايي از صفات و كماالت برجسته امام است كه به گزارش روايات تاريخي و احاديث  نمونه
هاي الهي و  متواتر حاكي از سلوك فردي آن حضرت بر اساس درك و فهم از حقايق ارزش

هاي  هاي سلوك و منش فردي در كتاب كاري ن ريزههاي فراواني از اي انساني دارد. نمونه
  .)89 ـ90و 94و 97 و 204 :49(مجلسي، ج روايي نقل شده است

  
هاي ديني و الهي چنان در فرهنگ  طور خالصه نقش اخالق فردي و جمعي مبتني بر آموزه به

ل شد و فرهنگ رضوي را نه ئتوان ميان آن دو نسبت عينيت قا رضوي برجسته است كه مي
  گرا كه فرهنگ اخالقي دانست.  رهنگ اخالقف

پردازان هنرهفتم  آراست. غالب نظريهة در رابطه با هنر هفتم، بحث گرايش اخالقي سينما معرك
تواند كاركرد اخالقي هم داشته باشد. از اين رو سه مشرب  بر اين باورند كه سينما مي

  اند: اخالقي را براي سينما برشمرده
  داند. هود و بداهت كه خوب و بد را تعريف ناپذير مياخالق بر مبناي ش. 1
وجه جايي براي عقالنيت اخالق باقي  چاخالق بر مبناي احساس؛ اين مشرب به هي. 2

 گذارد. نمي
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اخبار اخالقي بودن  اخالق بر مبناي هدايت؛ قائلين اين نظريه، گفتار اخالقي را نه صرفاً. 3
براي نفوذ و تحت تأثير قرار دادن احساسات يا دانند و نه آن را عاملي  بعضي صفات مي

كنند، بلكه معتقدند كه اساس گفتار اخالقي در تأثير و ايجاد  هاي مردم تلقي مي جهت گيري
  داند. و انفعال نيست، در هدايت است. اين نظريه برخي افعال را جايز و برخي را ناجايز مي

 
تواند داشته باشد. اگر  كرد اخالقي هم ميفوق مبتني بر اين است كه سينما كارة هر سه نظري

باقي  ها هجايي براي سخن گفتن از اين نظري كاركرد اخالقي آن را منكر شويم، طبيعتاً
انكار خود سينماست ة گرايي سينما به منزل ولي انكار اخالق .)152: 1380(محمدي، ماند نمي
هاي  اه هنجارها و ناهنجاريناخو را كه سينما با اخالق فردي و جمعي درآميخته و خواهزي

   :گذارد. به بيان شهيد آويني برگرفته از حقايق موجود در يك جامعه را به نمايش مي
هاي سينمايي الجرم در  سينما چه بخواهد و چه نخواهد در خدمت تبليغ و تربيت است و فيلم

در ...  هر فيلم  هاي اخالقي و يا ضداخالقي خواهند بود. باطن خويش وفادار به مضمون يا پيام
نسبت به همان تعهداتي كه فيلمساز داشته است، متعهد است و تعهدات فيلمساز هم  نهايت
 طور مستقيم ظهور يابند و چه غير مستقيم، هويتي اخالقي و ضد اخالقي خواهند داشت چه به

  .)58و  60: 1368(آويني، 
  

  جنبة ضد اخالقي آن.  گرايي آن است نه همسويي فرهنگ رضوي با هنرهفتم در اخالق
ل را ئسينماي اخالقي، سينمايي است كه به نظام بايدها و نبايدهاي خاص تعلق دارد؛ بعضي مسا

ل را در ئداند و بعضي را حرام و مسا داند و بعضي را غير جايز، بعضي كارها را وظيفه مي جايز مي
  .)150: 1380(محمدي، كند چارچوب يك نظام ارزشي، مكتب يا ايدئولوژي توجيه و تفسير مي

  
  رمزگرايي و نمادگرايي .5

در ماوراي عناصر ظاهري فرهنگ رضوي، رموز و نمادهايي نهفته است كه درك و بينش انسان 
دهد. فرهنگ رضوي پر راز و رمز است چرا كه  و نسبت به جهان ارتقا مي خودرا نسبت به 

  دنيا چنين است. است و دين ماالمال از راز و رمز است چون  گونه ايندين 
ها براي خدا و حقايق فوق طبيعي است. بنابراين  آيه بودن موجودات حاكي از نشانه بودن آن

كشش رمزگرايي در طبيعت ما نامحدود است و جهان طبيعت، جهان رمز و مثال است و بينش 
  .)14: 1377 (جاللي، دين نسبت به عالم طبيعت و محسوسات بينش مبتني بر رمز است

  
فرهنگ ديني كه فرهنگ رضوي از دل آن سر بر آورده رمز، رمزگزيني و نمادگرايي جايي در  

خاص دارد. روايات مربوط به معراج پيامبر پر از نماد و رمز است. نمادگان در مناسك ديني 
هنر ديني  ة يكي از پژوهشگران حوز .)32: 1375(رشاد،  حج دنيايي از رمزهاست فراوانند مثالً
  نويسد: ا ويژگي نمادين فرهنگ ديني ميدر رابطه ب
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هاست، زيرا در همه  هاي ديني در يك امر مشتركند و آن جنبة سمبليك آن فرهنگ اساساً
اي از حقيقتي متعالي است. سمبل در اينجا در مقام ديداري است كه از  ها جهان سايه آن
ها و  ز با اين سمبلخويش نزول كرده است تا بيان معاني متعالي كند. اين معاني جة مرتب

چنان كه قرآن براي حقايق معنوي به زبان رمز و اشاره سخن  آيند. هم تشبيهات به بيان نمي
  .)61: 1368(مددپور،  گويد مي

  
 ة انديشة فرهنگ ديني و هم در گسترة در فرهنگ رضوي نيز رموز و نمادها را هم در گستر

ديشه را از هم جدا كنيم در هر دو ديني به وضوح شاهديم. يعني اگر ساحت فرهنگ و ان
 زندگي حضرت رضا(ع)اي از اقدامات  پارهساحت حضور نمادها را مشاهده خواهيم كرد. 

را از طريق توجه به نمادها تفسير كنيم. براي مثال حركت از مدينه  ها آن توانيم نمي رمزآلودند و
ست كه امام رضا(ع) در مسير راه آمده ا ).121: 49، ج بحاراالنوار( به سوي مرو. در كتب روايي

پيرزني به نام پسنده درخت بادامي كاشتند ة در خان “آباد بالش”هاي نيشابور به نام  يكي از محله
جستند. اين در حقيقت يك كار نمادين  خوردند و به آن تبرك مي ها مردم از آن مي كه براي سال

 .)17: 1385 (الويري، ل بيت(ع) جلب شودمي مردم به مكتب اهئاين كار توجه داة است تا به وسيل
اي رمزآلود و سمبليك فرمودند كه دنيايي از  و يا اينكه در اجتماع عظيم مردم نيشابور امام جمله
  معاني را با خود به همراه داشت. آنجا كه فرمودند: 

ه پس آنگا ها دخل حصني و من دخل حصني امن من عذابي، كلمة ال اله اال اهللا حصني، فمن قال«
  .)123 - 6، 49، ج مجلسي( »ها ها و انا من شروط ها و شروط بشرط از مكثي كوتاه ادامه دادند:

 
شناسي سينما قابل طرح است. پيچيدگي رازگونه  نشانهة هنرهفتم، رمزگرايي در حوز ةدر حوز

در اين زمينه  “والن”شناسي به كمك فهم اهداف واقعي يك فيلم بشتابد.  باعث شده كه نشانه
  نويسد: مي

به اين مسئله كه آيا امكان دارد  ،شناسي سينما اي به نشانه پردامنهة هاي اخير عالق در سال
مستحيل كنيم، پديدار شده  )Signs( ها اي از علم عام نشانه نقد سينما و زيباشناسي را حوزه

نما و دستور زبان سينما، هاي سنتي زبان سي ه كه نگرهداي آشكار ش است. به نحو افزون شونده
اند، نيازمند بررسي مجدد و ربط دادن با اصول پا  ها رشد يافته كه خود به خود در طول سال

  .)116: 1363 ،والن( اند گرفته زبان شناسي
  

 ،)257 :1377 (ايازي، اي و نمادين شناسي با سه نوع نشانه سر و كار داريم؛ شمايلي، نمايه در نشانه
تعبدي است كه از ة نماد نوعي نشان ،صود نوع نمادين آن است. بنا به تعريف والنكه در اينجا مق

گريزد. اين نشانه نه نيازي به شباهت با موارد ادراكش دارد و نه نيازي به  چنگ اراده فردي مي
  .)122: 1363(والن،  گونه پيوند وجودي با آن. قراردادي است واجد نيروي قانون هيچ

اند و دين تا حدود زيادي  و جهان خاستگاه مشترك امور ديني و هنرياز آنجا كه انسان 
هاي  كند، نمادهاي ديني در سينما كه توسط تكنيك نگرش انسان نسبت به جهان را تعيين مي
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كنند.  پذيرد با نمادهاي نهفته در فرهنگ ديني رضوي همسويي پيدا مي سينمايي انجام مي
  ند از:ا ينما عبارتس ة تعدادي از نمادهاي ديني در عرص

دوربين؛ حركت دوربين، صدا، نور و تصوير عناصري هستند كه نقش اول را در بيان رموز ـ 
  كنند. ديني ايفا مي

فيلم؛ در بيان حاالت روحاني انسان و تصوير رويا و حركت متوقف شده  ة حركت كند شدـ 
 در بيان مختصات عالم ماورايي كاربرد دارد.

 رود. كار مي راي بيان حاالت دروني و اغما و احتضار بهتار شدن تصوير؛ بـ 
روي هم انداختن تصوير؛ استغراق انسان در خود و مرور به خود و تأمل وجداني را در پي ـ 

 دارد.
 اي را براي بيان حاالت دروني، اشراق و ابتهال بهره جست. توان صورت استعاره از صدا مي ـ
 (جاللي، و اشخاص گوياي بسياري از مفاهيم ديني استها  تصاوير؛ كه گزينش برخي صحنه ـ

1377 :32(.  
 
  اي كاركرد رسانه. 6

سازندگي آن ة كنند هاي بعدي و تضمين ها عامل انتقال آن به نسل اي فرهنگ خصلت رسانه
اند، بدون ترويج و تبليغ،  هايي كه با دين آميخته و پرداخته شده است. در اين ميان فرهنگ

توانند تعقيب كنند. فرهنگ رضوي به عنوان الگويي از فرهنگ  شان را نمي ريگست اهداف جهان
اي است.  رسانه شود، فرهنگي كامالً اسالمي با كاركردهاي فراوان تبليغي كه در آن مشاهده مي

هايي همراه  را كه سراسر زندگي اجتماعي و سياسي شخص امام رضا(ع) با فراز و نشيبزي
شان در صدر اخبار جريانات آن روزگار  يشان از زمان امامت تا شهادتاي كه نام ا است به گونه

هاي فردي و  شود و به دليل همين ويژگي مورخين بسياري از ابعاد زندگي و سيره ديده مي
اند. يكي از پژوهشگران ديني معاصر بعد  هاي بسياري را نقل كرده اجتماعي آن حضرت روايت

  كند: نه تشريح ميگو اي امام رضا(ع) را اين رسانه
مون بود و در كنار اين نهضت أاي آن زمان در اختيار م اگرچه همة امكانات و ابزار رسانه

پرداخت و عالمان اديان و مكاتب  ترجمه نيز به نوعي به حمايت ايدئولوژيك حكومت مي
يت مون بودند و همه ابزار و اسباب، امكانات و لوازم براي توجيه حاكمأگوناگون در خدمت م

آمد، بيشترين بهره را  هايي كه پيش مي و ترويج افكار او فراهم بود، امام از تمام لحظه
اي كه اگر از همان آغاز هجرت از مدينه به مرو تا آخرين روز حيات  بردند، به گونه مي

خورد و مگر نه اينكه هدف رسانه،  اي به چشم مي ايشان نگاه كنيم، يك جريان هدفمند رسانه
پيام است و روش هنرمندانه امام به آنجا رسيد كه ة حتوا و توليد و توزيع شايسترساندن م

همگان از نارضايتي ايشان از ترك مدينه آگاه شدند و به نوعي همايش بدرقه برگزار كردند 
  .)2: 1385 (واقعي، طور تا زماني كه امام به مرو رسيد و همين
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كنند، به آن دليل  و تجاري سينما را مطالعه مي در واقع انديشمنداني كه محورهاي هنري، صنعتي
در بين هنرهاي « ها چه جايگاه مهمي دارد. دانند كه اين پديده در جهان رسانه است كه نيك مي

همة جديد، سينما بيش از هرچيز با ارتباطات جمعي پيوندي ناگسستني دارد. هرچند كه در 
اي است كه  ط با ديگري است، اما فيلم به گونههنرها، قصد هنرمند از همان آغاز، برقراري ارتبا

بنابراين رويكرد نمايش فيلم،  .)224: 1378 (هاشمي، »شود براي نمايش ساخته مي اصوالً
اي نموده است، آن هم در  نظر از هر محتوايي كه داشته باشد سينما را به شدت رسانه صرف
جذابي كه فيلم با خود دارد، به  ذاتاً دليل خصايل ههاي گروهي بسيار پر مخاطب كه ب رسانهة زمر

نوردد و خود را به كورترين نقاط بشرزيست جهان  سرعت مرزهاي جغرافيايي را در مي
هاي تصويري ماهيتي دارد كه پيش  رسانهة رساند. در واقع سينما به عنوان عضوي از خانواد مي

سينما ة هايي كه بر پرد فيلم اي كه گونه كند به از آنكه انسان آن را بفهمد آن را دريافت مي
تاثير  شوند، به شدت جهان پيرامون انسان را تحت افتند و يا از قاب تلويزيون نشان داده مي مي

  نويسد: در اين زمينه مي “موناكو”دهند.  قرار مي
هاي ضبط كننده از لحاظ تاريخي همان اهميت اختراع الفبا در هفت هزار سال  تكامل رسانه

عكاسي، فيلم و ضبط صوت، دورنمايي تاريخي ما را دگرگون ساخته و كاربرد پيش را دارد. 
  .)22: 1371 (موناكو، ها و قرادادهاي زباني را بيش از پيش ممكن ساخته است نشانه
 

  تعامالت هنر هفتم و فرهنگ رضوي 
ها و نقاط عزيمت مهمي بود كه فرهنگ رضوي و  هر آنچه در مبحث دوم گذشت همسويي

واجد آن بودند. حال از تعامالت و مبادالتي بحث خواهيم نمود كه از يك سو نقش هنرهفتم 
فرهنگ رضوي بر تأثيرات هنرهفتم در معرفي و ترويج فرهنگ رضوي و از سوي ديگر 

  گيرد. هنرهفتم مورد تحليل و بررسي قرار مي
  
  نقش هنرهفتم در معرفي و ترويج فرهنگ رضوي. 1
 رضويمحمل انديشه و معارف  .1. 1

تواند محملي براي انتقال افكار و  نمي در جهان در شرايط كنوني هيچ هنري مانند سينما
پروري از راه تصوير و صدا  را سينما هنري است كه در آن تفكر و انديشهزيها قرار گيرد.  انديشه

و  انديشه بيشتر جاذبهگيرد. سينماي  از طريق همه گونه بيان اعم از صريح و نمادين صورت مي
گيرد تا تكنيك، اما جهت بيان محتوي و مضمون خويش تكنيك  قوت خويش را از محتوي مي

كند. از سوي ديگر انديشه و تفكر رضوي  گيري تمام مي الزم را در اختيار گرفته و از آن بهره
الي  هدهد و انسان امروز كه در الب فرهنگ رضوي را تشكيل مية بخش مهمي از مجموع

ديني است. به ة هاي رنگارنگ گرفتار شده است، نيازمند بازگشت به انديش مها و ايس انديشه
الهي دارد هر چه  أپندار ما انديشه و معارفي كه از امام رضا(ع) برجاي مانده از آنجا كه منش
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اهللا مكارم شيرازي در  بيشتر و از مسيرهاي گوناگون بايد نشر و به جامعه شناسانده شود. آيت
 فرمايند: اي امام رضا(ع) مي مي و انديشهرابطه با بعد عل

عد علمي و الرضا(ع) ابعاد مختلفي دارد كه يكي از ابعاد مهم آن ب بن موسي علي مزندگي اما
ها و فرق  فرهنگي و پاسداري از حريم عقايد اسالمي، در برابر امواج سهمگين حمالت مكتب

ة الهي ة بعد از واليت كليمختلف؛ در شرايط خاص عصر آن حضرت بر ضد اسالم است كه 
 .)5ق: 1404(مكارم شيرازي،  گيرد ت ميأآن امام(ع) نش

  
در شرايط كنوني يكي از بهترين مسيرها استفاده از توان هنرهفتم در اين زمينه و استمداد 

اش در پس  هاي گسترده ورياها و فن از سينماي انديشه است. سينماي انديشه به مدد تكنيك
ها، محتواي  مانند مناظره  هاي پردامنه تواند معارف بلند و انديشه اش، مي هاي ظاهري نمايش

ها وجود دارد را از راه تطبيق معقوالت  ليفات و... كه اسناد روايي بسياري در خصوص آنأت
هاي بعدي معرفي كند. عالمه جعفري در رابطه با اين  وسيله تجسيم و تشبيه به جامعه و نسل هب

 فرمايند: شيوه مي
تشبيه و تجسيم و تنظير و تمثيل به محسوسات در همة علوم انساني ة وسيل هتطبيق معقول ب

خصوص در ادبيات چه در قلمرو نثر و چه در قلمرو نظم وجود دارد. معني اين آرمان اين  به
است كه اكثريت بسيار چشمگير مردم حتي عده فراواني از رشد يافتگان مغزي و رواني 

 دار ساختن حقايق معقول در صور و اشكال و نمودهاي محسوس دارندعالقه شديد به نمو
  .)40: تا ، بي(جعفري

 
  معرفي شخصيت و امامت امام رضا(ع) .1. 2

فرهنگ اوست و بالعكس. از اين رو آشنايي با فرهنگ ة شخصيت هر كس در حقيقت نشان
نكه گيرد. اي رضوي تا حدود زيادي توسط شناخت شخصيت حضرت رضا(ع) صورت مي

ند، اينكه ايشان امام هشتم هست ند، اينكه فرزند هفتمين امامهست ايشان از نوادگان پيامبر اسالم
 ة شيعيان هستند، اينكه خصال نيكو و اخالق فردي و جمعي اسالمي و انساني ايشان گستر

شان را تشكيل داده است، محورهاي اصلي شناخت شخصيت حضرت است.  حقيقي زندگي
الهي  أوسيع از عناصر فرهنگ رضوي در دوران امامت امام رضا(ع) كه منش طور طيفي همين

امامت امام رضا(ع) از بسياري جهات خاص است. يكي از انديشمندان  ة دارد نهفته است. دور
  كند: اين دوره را چنين ترسيم مي

 شود و توان گفت در دوره امامت امام رضا(ع) عظمت اسالم با وجود مقدمش تجديد مي مي
اين شخصيت بزرگ در دهد. ظهور  سالم را نشان مياترين دوره پيشرفت  دوره او بزرگ

عصري اتفاق افتاد كه تمدن اسالم باالترين مدارج ترقي را پيمود. بنابراين دوران و شرايطي 
  . )31: 1359(خوشنويس،  برد از بسياري جهات خاص است سر مي هكه حضرت در آن ب
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توان آن را دانشگاه عمومي دانست، در معرفي شخصيت و  هات ميهنرهفتم كه از بسياري ج
تلويزيوني ة كند. مجموع ثيرگذار ايفا ميأ(ع) نقشي بسيار پربار و ت حقيقت امامت امام رضا

هرچند زوايايي از شخصيت و امامت آن حضرت را به نمايش درآورد، اما  “واليت عشق”
بر و  نيازمند كاري ويژه و تخصصي، هزينه(ع)  شناساندن شخصيت و بعد امامت امام رضا

اند  شان ابعاد شخصيتي و واليت امام رضا را شكافته هاي بر است. محققان بسياري در كتاب زمان
مردم پنهان مانده و بسياري از مردم در رابطه با شناخت ة اما چه سود كه اين همه از منظر عام

ارند. به هر حال كاري كه محققان و شخصيت و امامت آن حضرت اطالعات بسيار اجمالي د
 ة مردم كنند، از عهدة اند آن را به صورت عميق وارد باورهاي عام عالمان تاريخ اسالم نتوانسته

تر گفتيم هيچ مفهوم و موضوعي نيست كه سينما  گونه كه پيش همان زيراهنرهفتم برخواهد آمد. 
  نتواند آن را به مخاطب منتقل كند.هاي فراواني كه در اختيار دارد  با امكانات و تكنيك

  
  معرفي سيره فردي امام رضا(ع) .1. 3

فرهنگ را ة گونه كه در تعريف فرهنگ آمده، منش و رفتار شخصي قسمتي از شاكل همان
فردي از آن ياد ة (ع) كه تحت عنوان سير دهد. منش و رفتار فردي حضرت رضا تشكيل مي

خود اختصاص داده است. مقصود از سيره فردي در شود نيز بخشي از فرهنگ رضوي را به  مي
ها و رفتاري است كه در زندگي حضرت سواي تعامل با ديگران به ثبت رسيده است  اينجا منش

تواند الگويي براي زندگي شخصي بشر تلقي شود. آنچه كه در كتب روايي وجود دارد به  كه مي
بر اساس نقل  ي مثالارب. شان است خوبي گوياي اهميت حضرت نسبت به امورات شخصي

روايات متواتر حضرت بسيار ساده زيست اما از نظر ظاهري آراسته بودند، دانش دوست و اهل 
اقتصادي از ة خصوص نماز اول وقت بسيار مقيد بودند، در زمين تفكر بودند، در عبادات و به

حكيمي:  .و...(ر.ك ندكرد شان تالش مي براي تأمين زندگي ودكردند و خ اسراف بسيار پرهيز مي
ها كُدهايي از روش و منش شخصي امام است كه جاي  اينهمة  .)1384و پاك نيا: 1383

پردازش و نمايش آن در فضاي هنرهفتم بسيار خالي است و حال آنكه اين حوزه از فرهنگ 
حضرت است، به سهولت قابليت تبديل به فيلمنامه  ة رضوي از آنجا كه مربوط به زندگي روزان

كند، الگويي از  سپس فيلم شدن را دارد و از آنجا كه زندگي فردي يك معصوم را منعكس ميو 
  گذارد. اخالق و منش الهي و انساني را در اختيار مخاطبين مي

  
  معرفي سيره اجتماعي امام رضا(ع) .1. 4

دي آن سيره فر ازتر  آنچه از سيره اجتماعي امام رضا(ع) به ما رسيده است، بيشتر و پر دامنه
حضرت با اشخاص و جريانات شامل خانواده، غالمان،  را تمام مواجهاتزيحضرت است. 

زنان، همسايگان، ميهمانان، شيعيان، پيروان مكاتب ديگر، خلفا و دولتمردان و... در اين حوزه 
داستاني دارند در كتب روايي ة گيرند. خوشبختانه روايات تاريخي كه اغلب وجه جاي مي
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به وفور نقل شده است كه هر  بحاراالنوار، عيون اخبارالرضا و مسندالرضا 49جلد  خصوصاً
كدام از رفتارهاي امام در تعامل با افراد و اقشار مختلف اجتماعي بسيار آموزنده و داراي پيام 

گذاري  (ع) با ديگران محوريت دارند: ارزش است. براساس روايات اين نكات در تعامالت امام
 ة نوازي، شيو ، ارشادات اخالقي، ترغيب به عفو و گذشت، آموزش ميهمانبه كرامت انسان

خدمت رساني به مردم، دورانديشي و شناخت زمان، تكريم بانوان، حراست از حقوق مردم، 
ستيزي، مناظرات منطقي با افراد و جريانات فكري، اهميت عبادات  راهنمايي ازدواج، ظلم

گذاري به  باوري، ارزش ، تأكيد بر برادري اسالمي، مردمجمعي، انفاق و دستگيري از بينوايان
(ع)  وسيع سيره اجتماعي امام رضاة گيري در برابر بستگان فاسد و... بنابراين دامن تقوا، موضع

اختيار  بسيار مناسبي را در موقعيتكه در روايات تاريخي و داستاني بازتاب يافته است، 
هاي مستند، داستاني،  از محورهاي فوق را در قالب فيلم دهد تا هر يك سينماگران ديني قرار مي

 دانايي از سيره و سلوك اجتماعي معصومين ة كوتاه و حتي بلند براي مخاطبين پرشمار و تشن
هاي هنري و غيرهنري تا اين اندازه قابليت انجام  (ع ) معرفي و تبيين نمايد امري كه ديگر رشته

  آن را ندارند.
  
  (ع)  معنوي امام رضا معرفي ابعاد .1. 5

ي دارند كه يها زواياي نامر سازند اما فرهنگ يك فرهنگ را مية هر چند كه عناصر مادي پيكر
دهند. اين مطلب در رابطه با فرهنگ رضوي نمود بيشتري  در حقيقت روح آنها را تشكيل مي

ديگر عناصر  دارد به آن دليل كه فرهنگ رضوي خاستگاه الهي و وحياني داشته كه اين امر به
(ع) همين بس كه وقتي  دهد. در رابطه با معنويت الهي امام رضا اين فرهنگ رنگ معنوي مي

فرمايد: فالني قسم  گويد: به خدا قسم تو بهترين مردماني، امام در جواب مي فردي به ايشان مي
سوگند اين تر باشد. به خدا  بهتر از من كسي است كه در برابر خداوند باتقواتر و مطيع ؛نخور

و جعلناكم شعوبا و قبائل فرمايد:  نسخ نشده است كه مي )13(سورة حجرات، آيه  قرآنة آي
  .)95ق: 1403، 49، ج مجلسي( لتعارفوا ان اكرمكم عند اهللا اتقيكم

عد معنوي حضرت معجزات و كرامات آن حضرت است كه در كتب روايي ديگر بجنبة 
به حضرت اشاره به اين مطلب  “آهو ضامن”ت، اطالق لقب هاي فراواني از آن نقل شده اس نمونه

 ة شان در مشهد ملجأ و پناه روحي و قبل دارد. ضمن آنكه بعد از شهادت حضرت، آرامگاه
حاجات پيروان مكتب تشيع به شمار آمده و عنايات و كرامات بسياري نسبت به زائرين و 

فضايل معنوي امام برگرفته از مقام امامت  مندان امام رضا(ع) به ثبت رسيده است. در واقع هعالق
  ند. ا دهشخداوند، صاحبان كرامت عاليه ة و عصمت ايشان است كه به عنوان بندگان برگزيد

هاي معنوي و غيرقابل بيان خويش به خدمت گرفته  از آنجا كه دين هنر را براي تبيين جنبه
هنرهفتم امر ناممكني ة (ع) از دريچ است، انعكاس شخصيت معنوي و كرامات حضرت رضا

مند است، اين امكان را  هاي مختلفي كه از آن بهره هنرهفتم و تكنيك ةنيست. خصلت رمزگرايان

121



 

18

 
ره 
شما

م/ 
 يك
ت و

يس
ل ب
 سا

/
1 

 
 

ل ئ(ع) به مسا كند كه سينماي ديني در كنار پردازش به ديگر ابعاد وجودي امام رضا ايجاد مي
ن حضرت وارد هاي مستندي كه در رابطه با كرامات و معجزات آ خصوص داستان بهمعنوي 

روشن آن ماجراي نماز معروف باران حضرت بود كه در فيلم ة شده است بپردازد كه نمون
  تجلياتي از آن به نمايش درآمد. “واليت عشق”

  
  معرفي فرهنگ زيارت و ميراث فرهنگي رضوي .1. 6

سنت زيارت مرقد و بارگاه امام رضا(ع) از اجزاي انكارناپذير فرهنگ كالن و جامع رضوي 
   است. در پس زيارت ظاهري مرقد حضرت، معني و مفاهيم بسياري نهفته است.

گاه در حال دوري اثر مزبور  نزديكي به قبر و زيارت آن حضرت خواصي دارد كه هيچ
دهد، گو اينكه توسل و استمداد از ارواح بزرگان و اوليا در همه حال، اگر چه از  دست نمي

خالي از لطف نيست. بدون ترديد در اثر زيارت مشاهد جايگاه دفن و قبور آنان دور باشد 
رسد، اگرچه خود  كننده مي شان به شخص زيارت تأثيرات ة ايشان توجهات معنوي و اشع

  .)186: 1359 (خوشنويس، زيارت كننده آن را احساس نكند
  
ر بسيا ،شوند (ع) شناخته مي از سوي ديگر اموراتي كه تحت عنوان ميراث فرهنگي امام رضا 

در باب بهداشت و درمان و  ذهبيهة رسالعنوان  ها تحت ب اند. دو كتاب گران درخور توجه
به عنوان  ،كه منسوب به آن حضرت است احكام الهية در خصوص تشريح فلسف االحكام علل

معماري بارگاه رضوي هنر آنچه كه امروز در  .روند فرهنگي رضوي به شمار مي ـ علميميراث 
هاي ميراث  ديگر بخش (ع) رضا طور موقوفات حضرت شود و همين شاهده ميو اماكن مرتبط م

مردم نسبت به اين ة واقعيت آن است كه اطالعات عامدهند.  فرهنگي رضوي را تشكيل مي
كند.  ل در حد ابتدايي قرار دارد. بنابراين بازهم هنرهفتم در اين زمينه مسئوليت پيدا ميئمسا
هاي سينمايي نيست بلكه مراد هر آن چيزي است كه  فتم تنها فيلمچه گفتيم منظور از هنره چنان

گري را داشته باشد. در خصوص فرهنگ زيارت و ميراث  قابليت به فيلم درآمدن و روايت
  هاي مستند و روايي شايد بهترين راهكار باشد. فيلمة فرهنگي رضوي، تهي

  
  تأثيرات  فرهنگ رضوي بر هنرهفتم .2
  و كرامت انسانيتعميق باورها  .2. 1

ها و احترام به كرامت آنان در انديشه و رفتار اجتماعي امام رضا(ع)  بدون ترديد باور انسان
عمل امام در دست است به خوبي اين مسئله را ة منزلت رفيعي دارد. روايات تاريخي كه از شيو

اشتند و هرگز اجازه د ها را پاس مي ها حرمت آن (ع) در برخورد با انسان كند. امام رضا ييد ميأت
دادند كيان كسي شكسته شود و انساني كوچك به حساب آيد. اين امر در رابطه با برخورد  نمي

شان را هنگام غذا خوردن  غالمان«حضرت با زيردستان و مستضعفان قابل درك است. از جمله؛ 
 »نشستند مي خود با غالمان بر سر يك سفره«)، 102: 49، جمجلسي( »دادند به كاري دستور نمي
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 (ع) به درخواست فردي او را در حمام كيسه كشيدند و هنگامي كه آن شخص امام«)، 101: همان(
)، همان( »كشيدند را شناخت و شرمنده گشت، او را دلداري دادند و هم چنان او را كيسه مي

او را به اش را بپوشاند تا نيازمندي  اي از او خواستند تا چهره هنگام كمك به در راه مانده«
اين نگاه بلند به جايگاه و احترام انسان است. در دنيايي كه  .)24، 4(كليني، ج »خجالت نيندازد

شود و فرهنگ قدرت و  هاي بسيار پايمال مي انسانيت انسان براي مقاصد دنيايي و با حربه
شدن است و همه چيز از جمله هنرهفتم در راستاي قرباني كردن  گير ثروت در حال جهان

هاي فرهنگ ديني و  اند، بازگشت به تعاليم و آموزه هويت و كرامت انسان به خدمت گرفته شده
فرهنگي كه در آن انسان هدف است نه ابزار. فرهنگي  ؛كار است ة از جمله فرهنگ رضوي چار

 مداري داري نوين، ارزش ها، برده بندي انسان كند كه در آن طبقه كه آن سينما و فيلمي را تأييد مي
شود و روح برادري و برابري و احترام انساني را در كالبد هنرهفتم  نژاد و ثروت محكوم مي 

هاي دين  چنان ديني نخواهد بود مگر اينكه خود را با شاخصه دمد. بنابراين سينماي ديني، آن مي
  كه در فرهنگ رضوي از جمله در رابطه با كرامت انسان بازتاب يافته، تطبيق دهد.

  
  ويج معنويت گراييتر .2. 2

اما «كند  به دليل جنبة هنري سينماست كه روح و ضمير انسان با آن ارتباط برقرار ميدر واقع 
كند،  خطري كه در صورت متروك نهادن معنويت، هنر و موضوعات مرتبط با آن را تهديد مي

 »ر استهنر از ارزش و اهميت در خور توجهي برخوردا ة آرايي است كه در مقول تفسير مادي
ويژه هنرهفتم مصداق تيغ دو لبه است كه  هو از آنجا كه هر هنري ب .)52: 1378زاده،  (نقي
تواند عامل اضمحالل و سقوط انسان شود، ارزش  تواند عامل عروج و تعالي انسان و هم مي مي

عد افزاري هنرهفتم بر ب بعد سختة دهد. غلب و اهميت معنويت در هنر خود را نشان مي
عد معنوي نيز هست كه در اين صورت سينما و عد مادي آن بر بب ة افزاري آن به معناي غلب نرم

فيلم در حد محصوالت نه فرهنگي، بلكه مصرفي تنزل خواهد يافت. از اين رو به مصلحت 
را در صورتي كه سينماي زيانسان است كه هنرهفتم هر چه بيشتر با معنويت آميخته شود 

، سينماي ديني نيز نخواهيم داشت. اين به آن دليل است كه كاركرد اصلي معنوي نداشته باشيم
دين، كاركردي معنوي و روحاني است. ادعاي ما اين است كه تجليات معنوي موجود در 

تواند روح معنويت و  (ع) مي هاي معنوي حضرت رضا خصوص ويژگي بهفرهنگ رضوي 
دنيايي آن را بزدايد و آن را به مسير هنري كه  عرفان الهي را به پيكر هنرهفتم بدمد و زنگارهاي

هاي  با دين و معنويت تنيده شده است، بازگرداند. اين امر زماني ممكن خواهد شد كه حوزه
  معنوي فرهنگ رضوي براي دست اندركاران هنرهفتم شناخته شده باشد.
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  بكر و مستند پردازي  دهي و سوژه ايده .2. 3
سينماي امروز مانند يافتن طال در معدني است كه عمر استخراج مفيد در  ابية دهي و سوژ ايده

، صنعتي و تجاري ي هنريها آن به پايان رسيده است. به دنبال درگيرشدن بسياري در عرصه
هاي نپرداخته شده و بكر  ها و سوژه هاي سينمايي، پيدا نمودن ايده هنرهفتم و كثرت توليد فيلم
اي ارزش  را در اين حوزه، فيلمنامهزينويسان تبديل شده است.  هبه معضل بزرگي براي فيلمنام

بديع بودن و مستند بودن موضوع آن باشد. از  ،آن بكر ةترين مشخص فيلم شدن را دارد كه مهم
توان گفت كه تمام ابعاد و عناصر اين فرهنگ از يك  سوي ديگر در رابطه فرهنگ رضوي مي

هاي زيادي براي عوامل و بينندگان داشته باشد  د جذابيتتوان سو آنچنان داراي محتواست كه مي
هاي حضرت با  وقوع پيوست، مناظره هريز ماجراهايي كه در سفر مدينه تا مرو ب المثبراي 

پيروان اديان مختلف، كرامات و معجزات حضرت بعد از شهادت تا به امروز، ميراث فرهنگي و 
گشايد. از سوي ديگر اين  وي سينماي ديني ميهاي نويني را به ر زيارت، حوزهة تشريح فلسف

موضوعات بكر و مستند چنانچه به دست اهل فن و كارشناسان امر ساخته و پرداخته شوند، 
ماندگار شوند. بنابراين اگر در يك  “واليت عشق”و  “يا ضامن آهو”توانند همانند دو فيلم  مي

م از ابعاد فرهنگ رضوي را در اختيار يافته كارشناسان تاريخ اسالم محتواي الز كار سازمان
ها فيلم  را به عوامل ساخت بسپارند، ده پرداخته شدهة نويسان بگذارند و آنان نيز فيلمنام فيلمنامه

كوتاه، بلند، داستاني و مستند ساخته خواهد شد كه از بسياري جهات براي مخاطب جذاب و 
د و هنرمند ضروري است كه در پي آن هم در اين زمينه تعامل انديشمن بنابراينآموزنده است. 

هاي تازه و مستند دست  آيد و هم هنرهفتم به سوژه فرهنگ رضوي در چارچوب هنر در مي
  يابد.  مي

  
  الگودهي در مقابله با تهاجم فرهنگي .2. 4

تهاجم فرهنگي از دو ناحيه نقش تخريبي دارد. از يك سو هنجارهاي ملي و از سوي ديگر 
دو كاركرد متضاد با اين نقش را  كشاند و هنرهفتم دقيقاً يك جامعه را به بيراهه ميهاي ديني  ارزش
كوشد و از سوي ديگر بخش ديني آن، از  كند. يعني از سويي در باب تقويت فرهنگ ملي مي ايفا مي
كند. در رابطه با دين، تهاجم فرهنگي مبتني بر سه  هاي ديني در جامعه حمايت مي ها و آموزه ارزش

خود به نحوي ماهيت و كليت دين را ة تحميل، تخريب و تحديد است كه هر كدام به نوب ةلفؤم
 .)85: 1377كمالي،  و (افتخاري روي به يك سو دارند پايان كاردهند و ليكن  مورد هجوم قرار مي

بر تهاجم تواند مفيد باشد كه از ابزارهاي مادي و معنوي الزم در برا اين دو كاركرد هنرهفتم زماني مي
فرهنگ غرب برخوردار باشد. فرهنگ رضوي از آنجا كه از دل دين اسالم برآمده و  ة افسار گسيخت

تواند الگوي كاملي از يك انسان كامل و فرهنگ جامع را به هنرهفتم  رنگ الهي دارد به خوبي مي
و انحرافي در  هاي باطل (ع) مقابله با هجوم فرهنگ از ابعاد امامت امام رضاپيشكش نمايد. يكي 

مسلمين بود، كاري كه خلفاي اموي و عباسي در طول ساليان دراز كوشيده بودند در برابر ة جامع
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ين منظور آنان فلسفه ه اهاي بدلي و صوري را در جامعه رواج دهند. ب فرهنگ اصيل اسالمي، فرهنگ
دادند و شبهات  رواج ميكردند و در جامعه  هاي ديگر اديان و مذاهب را ترجمه مي و كالم و انديشه

(ع) به مبارزه با اين تهاجمات گسترده دست زدند و  دند. امام رضاكربسياري را در ذهن مردم وارد 
گو با بزرگان و فيلسوفان ديگر اديان و مذاهب به و با ابزارهاي مختلف از جمله مناظره و گفت

كاري  .)20: 1382(حكيمي، ندپرداخت هاي ناب اسالمي و باورهاي حقيقي قرآن مي گسترش انديشه
هايي  آيد اين است كه با الگوگيري از سيره رضوي، فيلم سينماي انديشه بر مية كه امروز از عهد

ناب اسالمي كه در فرهنگ رضوي انعكاس يافته است،  ة ها انديشه و فلسف توليد كند كه در آن
  كيد بر فرهنگ ملي و ديني است.أت بازتاب داده شود. چرا كه بهترين راه مقابله با تهاجم فرهنگي،

  
   گيري نتيجه

تنيدگي دين و ”ها و تعامالت فرهنگ رضوي و هنرهفتم براساس چارچوب نظري  همسويي
مجزا از هم ببينيم، سخن ة كند. اگر دين و هنر را در دو جزير معنا و قابليت بررسي پيدا مي “هنر

فرهنگ دين، و هنرهفتم به حيث  ةاز همسويي و تعامالت فرهنگ رضوي به عنوان نمايند
هاي پرشمار و تعامالت  شود. آنچه نشان داده شد همسويي معنا مي دنياي هنر كامال بي ة نمايند

هاي وسيعي در جهت  ها و ظرفيت گسترده ميان اين دو حوزه بود. هر دو حوزه از قابليت
هاي صنعتي و  رابر جنبههنري سينما در بجنبة همكاري با يكديگر برخوردارند. در جهاني كه 

اش را هر چه  وجودية فلسف ،اي تجارتي آن در حال رنگ باختن است، سينماي ديني و انديشه
هاي مهم و كليدي ميان فرهنگ  دهد. همسويي بيشتر به متوليان فرهنگ و انديشه نشان مي
ن معنا كه از كند كه اين دو به يك راه درآيند. به اي رضوي و هنرهفتم اين ضرورت را ايجاد مي

يك سو فرهنگ رضوي را از دريچه دوربين ببينيم و نشان دهيم و از سوي ديگر هنرهفتم كه 
نوعي از آن ديني است را هر چه بيشتر با فرهنگ ديني رضوي درآميزيم كه در اين صورت بده 

وجود خواهد آمد كه طرفين از آن سود خواهند برد. هنرهفتم در ازاي معرفي  هو بستاني ب
هاي منسوب به آن حضرت كه امروزه تحت  (ع) و ديگر جنبه خصيت و امامت امام رضاش

هاي باالي آن در راستاي  مسلمين، از قابليتة شود، به جامع شناخته مي “فرهنگ رضوي”عنوان 
مثبتي كه بر محتوا و  تأثيرات اش بهره خواهد برد و فرهنگ رضوي نيز در برابر  اهداف ديني

گذارد از توان باالي اين هنر در راستاي شناساندن ابعاد فرهنگي و  ميمشي هنرهفتم  خط
اصيل اسالمي استفاده خواهد نمود. اما از اين نكته  ة فرهنگ و انديشة تشنة اش به جامع معنوي

 تواند  مي هنري و سينمايي، ة نيز نبايد غافل بود كه تالقي فرهنگ و معارف ديني با عرص
ايجاد كند كه اگر همفكري و همدلي مناسبي ميان اهالي اين دو تقاطعي حساس و پرترديد 

وجود  ههاي پيچيده و گاه خطرناكي را ب فهمي ها و كج حوزه پيدا نشود ممكن است سوء تفاهم
تواند در رفع و  هاي آن مي ها و ظرافت آورد. شناخت اين تالقي و تقاطع و شناسايي حساسيت

  سزايي داشته باشد. هتأثير بها  فهمي ها و كج دفع آن سوء تفاهم
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