حکمت هنر شيعی در مقوالت امامتی
پويايی نشان هها و منادهای عزاداری و زيارت

فصلنامۀامامتپژوهی
سال پنجم ،شماره 17

میثم توکلی بینا
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چکیده

هنــر آیینــی دریچهای متفاوت برای مطالعۀ یک آیین میتواند باشــد .امامیه یا تشــیع
میتواند از منظر توانمندی و داراییهای هنری و فرهنگی خود موردمطالعه قرار گیرد.
فرهنگ شیعه به نمادها و نشانههای متعدد خود در زمینههای مختلف فرهنگی گره
خورده اســت .زیارتگاهها و نیز حســینیهها و مراســمهای عزاداری و ســرور ،خاستگاه
بســیاری از رســوم و آیینهــا هســتند کــه همــراه خــود رشــد هنــر و نشــانگان شــیعی را
ارمغــان آوردهانــد .تشــیع بر محور مفهــوم امامت از دیگــر مذاهب تمایــز و هویت یافته
و عــزاداری و زیــارت دونقطه عزیمت اساســی در این فرهنگ هســتند .ضمن آنکه در
خــود این مکتب ،میتوان به دنبال حکمت و ســازوکار حاکــم بر پویایی و تنوع هنری
و نشــانگانی بود و بخش معظمی از حکمت هنر شــیعی را میتوان از خود آیین تشــیع
اســتنباط کرد .در کنار این مؤلفههای پژوهشــی ،اســتاندارد دیگری هم وجود دارد که
میتواند در تحلیل این پویایی به کار آید .در این مقاله سعی بر این است که حکمت
هنر و نشــانگان شــیعی تحلیل شود و از هر دو ابزار پژوهشی و نیز کالمی _ الهیاتی بهره
گرفته شود.
کلیدواژهها :هنر شیعی ،نماد ،نشانهشناسی ،شیعه ،عزاداری ،زیارت.
* تاریخ دریافت ،95/02/11 :تاریخ پذیرش.95/04/20 :
 .1عضو هیئت علمی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایرانmeysam.tavakoli@gmail.com
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مقدمه
هنــر شــیعی ،مقولــۀ بســیار گســترده و عمیقــی اســت کــه وجــوه فراوانــی را بــرای مطالعــه
در اختیـــار بیننـــده و پژوهشگـــر قـــرار میدهـــد .ایـــن گســـتردگی و ابعـــاد گوناگـــون
بهشـــدت بـــا زندگـــی روزمـــرۀ شـــیعیان گـــره خـــورده و لـــذا قابلتفکیـــک از جوامـــع
ش ــیعی نیس ــت؛ بهعبارتدیگ ــر ،در ه ــم تنیدگ ــی هن ــر ،فرهن ــگ و باوره ــای ش ــیعی
ُّ
اس ــت ک ــه ی ــک کل یکپارچ ــه ب ــه ن ــام «ش ــیعه» را ش ــکل میده ــد .توج ــه ب ــه زاوی ــۀ هن ــر
و نماده ــا و نش ــانههای ش ــیعی ج ــزو مهمتری ــن جنبهه ــای مطالع ــات و پژوهشه ــای
هن ــر دین ــی اس ــت.
از ســوی دیگــر ،آنچــه در ابتــدای امر ،چشــم یک پژوهشــگر غیر شــیعه و غیــر معتقد را
به ســمت این فرهنگ میکشــاند ،دیدن برو ندادها ،ســنتها و هنر شــیعی است که
زوایایــی منحصربهفــرد در خود دارد؛ زوایایــی که در دیگر مطالعــات فرهنگی یا هنری
ّ
دیده نمیشــود .بخش مهمی از این تمایز و برجستگی هنری بهصورت جدی مدیون
160

مفاهیمــی اســت که زیرســاخت و مبنــای پیدایش هنر ،نشــانهها و نمادهای شــیعی
قرار گرفته اســت .بهعنوان نمونه فرهنگ عاشــورایی شیعیان که برگرفته از یک رخداد
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تاریخی اســت و قدمتی هزار و چند صد ســاله دارد ،متکی به مفاهیم و وقایعی است
کــه در دیگــر مذاهــب و ادیان نمونه نــدارد و لذا آن را تمایز میدهد .از ســوی دیگر باید
تأ کید کرد که گره خوردن این مفاهیم با توانمندیهای جغرافیایی هنرمندان شیعی،
باعث رشدی مضاعف و اوجگیری شده است .بهعنوان نمونه ،حضور ّ
تشیع در ایران
و همــراه شــدن آن بــا تمدن برجســته و خالقیت و توانمنــدی هنرمنــدان ایرانی باعث
شــده از یکســو مفاهیم نو ،ذو وجوه و جذاب؛ و از ســوی دیگر توانایی هنری و تمدنی
بــه یکدیگــر گره بخورنــد و برو ندادهای بســیار متفــاوت و تأملبرانگیــزی را رقم بزنند.
چنانکــه ایــن اتفاق در شــبهقاره نیز افتاده و جریان فرهنگــی متفاوت و ممتازی را رقم
زده است.

مس ــئلۀ مه ــم دیگ ــر ای ــن اس ــت ک ــه چنی ــن مطالعههای ــی میتوان ــد باع ــث مرزبن ــدی و
نشــان دادن هویــت فرهنگــی تشــیع باشــد .برخــی مفاهیــم کالمــی و بــاوری تشــیع کــه
در س ــایر فرقهه ــای اس ــامی وج ــود ن ــدارد ،نماده ــا ،نش ــانهها و جریانه ــای هن ــری را
پدی ــد آورده ک ــه م ــرز بیرون ــی و قابلنمای ــش تف ــاوت مفاهی ــم موج ــود در می ــان فرقهه ــا
شــده اســت .در ایــن میــان بهطــور واضــح مســئلۀ امامــت و مفاهیــم وابســته بــه آن در
تش ــیع و بهخص ــوص در امامی ــه ،مرزبن ــدی مش ــخصی ایج ــاد ک ــرده اس ــت .فرهن ــگ
زیــارت و عــزاداری کــه بــه دســتور و تأســی از خــود اهلبیــت؟مهع؟ شــکل گرفتــه ،باعــث
پیدایــش و پویایــی ایــن دو مقولــه بهعنــوان هویــت فرهنــگ و هنــر تشــیع شــده اســت
و کانون ــی ب ــرای پیدای ــش جریانه ــای هن ــری محس ــوب میش ــود .تأثی ــر غیرقابلان ــکار
حضـــور اینگونـــه مفاهیـــم را در رونـــق گرفتـــن شـــعر و ادبیـــات امامیـــه ،بهویـــژه در
عـــزاداری و زیـــارت ،در معمـــاری بارگاههـــا ،زیارتگاههـــا ،تکایـــا و حســـینیهها ،در
شـــکلگیری ادوات و وســـایل نمادیـــن عـــزاداری ،بهخصـــوص عاشـــورایی ،و نیـــز
تعزی ــه میت ــوان دی ــد.

نشــانههای هنری شــیعه را رونق دهد و نوآوری و ابداع هنری از چه فلســفه و حکمتی
برخوردار اســت .در نگاه صوفیانه به هنر ،مســئلۀ خیال متصل و منفصل ،موردتوجه
قرار گرفته و در فلسفههای هنر در ممالک غربی ،گاه محیط و ذهن هنرمند و تاریخ و
جغرافیایش موردبررسی قرار گرفته است و مباحث فراوان و مختلفی مدنظر قرار گرفته
است .در این نوشتار سعی نداریم که ساختار هنر شیعی را بر یکی از همان اساسها
بنا کنیم؛ بلکه بنابراین اســت که با تکیه بر مطالعۀ میدانی و نگاه به باورهای امامی،
این مسئله تحلیل شود.

ترايز و یرادازع یاهدامن و اه هناشن یيايوپیتماما تالوقم رد یعيش رنه تمکح

در ایــن مقالــه کوشــیده شــده هنرهای تجســمی ،بیشــتر مدنظر قــرار گیرد و از بررســی
ادبیــات بهعنــوان یــک مقولۀ تخصصی متمایز و ّ
مفصل ،پرهیز شــده اســت .مســئلۀ
ِ
ّ
حائــز اهمیــت این اســت کــه چگونه هنرمند یا فرد خلق شــیعی توانســته یــا میتواند
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 _1مبانی شناخت نشانهها و نمادهای شیعی
اگر بخواهیم مطابق با مکتب کالســیک نشانهشناســی پاریس 1ســخن بگوییم ،نشانه
ً
درواقــع آن چیــزی اســت که در عیــن دوگانگی با عین ،بــر آن داللــت دارد .مثال دود بر
آتــش یا صدای انفجار بر انفجار یا شــعر بر محتــوای داللی خود .این داللتها همگی
در یک رتبه و ّقوت نیســتند و طیفی از داللت را شــامل میشــوند .در این راستا مفهوم
ً
دارد که بگوییم چیزی از چیز دیگر «نشانهتر» است .مثال تصویر یک فرد ممکن است
نسبت به صدای او بر خودش نشانهتر باشد.
در نشانهشناســی ،مهمترین اصطالحی که پایۀ بحثها اســت ،نشــانه است .نشانه،
به تعریف سوســور ،تشــکیل شــده از دال و مدلول اســت و معنا از رابطۀ این دو شــکل
میگیــرد .نشــانۀ زبانــی ،لفظــی اســت کــه بــه داللت عقلــی یا طبیعــی یا قــراردادی به
معنایی میرسد .اگر لفظی دال بر مدلولی نباشد ،نشانه نیست؛ چنانکه در مباحث
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سنتی زبانی هم آن را مهمل مینامند ،نه واژۀ مستعمل .همچنین ممکن است لفظی
ً
بــرای شــخصی یا گروهی نشــانه باشــد و بــرای گروه دیگر نــه؛ مثال نوشــتههایی به خط
و زبــان اســپانیایی یــا روســی یا  ...بــرای گروهی که آن خــط و زبان را میدانند ،نشــانه
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است؛ ولی برای کسی که نسبت به آن خط و زبان بیاطالع است نشانه نیست .اسم
مکتوب یک شــخص برای شخصی بیســواد نشانه نیست؛ برای با سواد نشانه است
و برای کسی که دستخط صاحب آن نوشته را میشناسد نشانهتر است؛ یعنی او را
به مدلولهای بیشتر و عمیقتری میرساند.

2

اصطالح مهم بعدی نماد اســت .نماد بیهیچ واســطهای به معنا میرسد .در نشانه،
بیــن دال و مدلــول فاصلــهای وجــود دارد و بــرای رســیدن بــه معنــا بــه تــاش ذهنــی و
اســتنتاج نیــاز اســت؛ ولــی در نماد ایــن فاصله برداشــته میشــود .فاصلۀ بین نشــانه
 .1نمایندۀ شاخص نشانهشناسی مکتب پاریس ،ژیلبر دوران است.

 2برای مطالعۀ بیشتر ر.ک .عباســی ،علی ،ســاختارهای نظام تخیل از منظر ژیلبر دوران :کارکرد و
روششناسی تخیل.

و نمــاد یــک فاصلــۀ تشــکیکی اســت؛ یعنی هــر چه داللــت لفظ بــر معنــی صریحتر و
بیواسطهتر باشد ،لفظ نمادتر میشود.
نشانه

%20

%50

%80

نماد

بهعنوانمثــال ،نــام یــک شــخص ،نشــانۀ او اســت؛ امــا خــود او نیســت .داللــت نــام
مکتــوب ،قــراردادی اســت .عکس نشــانهتر اســت؛ چــون داللــت طبیعــی دارد .فیلم
نشــانهتر از عکس اســت؛ چون حرکت و پویایی دارد .فیلم پخش زنده نشــانهتر است؛
چــون وحــدت زمــان هــم دارد و به همیــن خاطــر هیجانــات را منعکس میکنــد .تئاتر
نشانهتر است چون وحدت مکان هم دارد .بدن شخص از همۀ اینها نشانهتر است.
اگر به بدن کسی دست بزنیم ،بهطورمعمول میگوییم به او دست زدم و هیچکس این
عبــارت را مجاز حســاب نمیکند؛ درحالیکه در بینــش دینی و فرهنگی ما ایرانیها،
اصالــت انســان به روح او اســت نه جســدش .در این مــورد میتوانیــم بگوییم که بدن
نماد شــخص اســت؛ یعنی نمود ملموس و بیرونی او که حکم او را دارد و هر رفتاری با
بــدن او انجــام دهیم ،بیواســطه با خود او انجام دادهایم .نمــودار این مبحث اینگونه
میشود:

1

«العالمــة» در ادبیات دینی ،آیه ســازوکاری شــبیه نشــانه دارد و با همیــن کلمه ترجمه
میشود .اما نباید از نظر دور داشت که قرآن کریم در مورد نحوۀ داللت و نیز مکانیسم
نشانهشــناختی ،دارای اصطالحشناســی خــاص خویــش اســت و منطــق متفاوتی در
 .1هــر دو نمــودار و توضیحات نشانهشناســی ،برگرفتــه از بیات ،رضا ،نقد و تحلیل شــعر مذهبی از
 1357تا  ،1390رسالۀ دکتری دانشگاه تهران ،فصل دوم ،گفتار دوم.

ترايز و یرادازع یاهدامن و اه هناشن یيايوپیتماما تالوقم رد یعيش رنه تمکح

ً
از ســوی دیگر باید خاطرنشــان ســاخت در قرآن کریم و نیز روایات نیز مکررا از واژگانی
ً
که معموال در فارسی به نشانه ترجمه میشود استفاده شده است .غیر از واژۀ امروزین
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نظــام نشــانگانی دینــی برقرار اســت .اگرچــه حاصل ،از ُبعد معرفتشناســی یکســان
باشــد و نشــانهها بــر مدلول خود داللــت کنند ،اما شــیوه و توضیح آن متفاوت اســت
و نگاه متفاوتی را پدید میآورد .بر اســاس دیدگاه الهیاتی شــیعی ،معرفت از هر ســنخ
و از هــر نــوع آن ،ســاختهوپرداختۀ خداوند متعال اســت 1و اعطا کننــده و همهکارۀ آن
خداونــد اســت و از عظیمتریــن خالیــق الهــی اســت .لذا هــر آنچه بــر چیز دیگــری آیه
میشــود و معرفتــی در ورای آن پدیــد میآید ،به صنع و فعل الهی چنین میشــود؛ زیرا
نشــانه و نمــاد عملکــرد معرفتی دارند و به همراه خود شــناختی از خــود و نیز مدلول را
ً
لزوما این مدلول یا ّ
مســمای عینی و خارجی از
بــه همــراه دارنــد .نیز نباید از یاد بــرد که
جنس اشیای فیزیکی نیست .گاه این مدلول ،میتواند یک هنجار باشد مانند زمانی
زرد هشــدار مواجه میشــویم؛ یا بر واقعهای تاریخــی داللت کند .در هنر
کــه با عالمت ِ
طراحــی نیــز اینگونــه داللتها بهدقت توســط طراح در لوگوها رعایت میشــود و یکی
از معیارهای کیفیت آن است .حقایق دینی نیز از عداد اینگونه مدلولها هستند.
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بهاینترتیب ،آیاتی که در قرآن و در روایات بهکاررفته از دیدگاه کالم امامی ،اثربخشی
ُ
درک صورت پذیــرد ،بلکه صنعی از
معرفتــی دارنــد ،اما نه آن اثربخشــی که بــا خیال م ِ
مصنوعــات خداونــد اســت و رابطــۀ میان آیــه و ذواآلیه با عالمــت و معلــوم را خداوند
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برقرار میســازد؛ یعنی دوگانگی این دو حفظ میشــود ،ولی داللت هم برقرار میگردد.
در برخــی موارد ،هم چنانکه در باال اشــاره شــد ،یا نســبت به برخــی مخاطبان نیز این
ً
داللــت اســتوار نمیگردد و لذا برای آنان آیتیت ندارد .لــذا در نگرش دینی اوال تفاوت
میان دال و مدلول محفوظ است و در عین حفظ این تباین ،داللت و آیتیت نیز برقرار
میگردد .این ســخن بدان معنا نیســت که اختیار بشــر و آزادی انســان بهعنوان فاعل
هنر و ادبیات نمیتواند اثری داشته باشد؛ بلکه بدان معنا است که مکانیسم داللی،
مکانیسمی «طبیعی» یا «ذاتی» نیست ،بلکه عالوه بر کوشش عامل مختار که قدرت
َ
َ َ
ْ
َْ َ ُ
ُْ َ َ
ْ
ْ
اهَّلل ،ل ْي َس ِلل ِع َب ِاد ِف َهيا ُص ْن ٌع»
اهَّلل؟ع؟:
«م ْن ُصن ِع ِ
«ال ْع ِرفة ِم ْن ُصن ِع َم ْن ِه َي؟» قالِ :
 .1قل ُت ِل ِب ع ْب ِد ِ
(الکلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی 395/1 ،و نیز همان)398/1 ،

و خالقیتش را از خالق خود اکتساب کرده و از پیش خود نیاورده است ،داللت نیز از
ناحیۀ خداوند برقرار میگردد .بسیاری از این داللتها قابل توضیح و توجیه نیستند
و فقط میتوان توصیف کرد که «هســتند و واقعیت دارند» .لذا هر نوع فلســفیدن برای
واقعیــت داللت و نیز تحمیل ســازوکارهای داللی که توســط مخاطب غیر قابل
انــکار
ِ
درک اســت ،نکوهیده اســت .بهاینترتیب ،دیدگاه اسالمی در مســئلۀ نشانهشناسی
و آیتیــت نیــز بــا تأ کیــد بــر محوریــت خداونــد متعــال وارد شــده اســت و ایــن تفــاوت
اندکی نیست.
نیــز در قــرآن کریم عالوه بر آیــه بودن بر اینکه برخی آیات از آیات دیگر بزرگتر هســتند نیز
تصریح شده است 1.برخی از این آیات تا جایی در مراتب وضوح خود پیشروی میکنند
که فرد ،خود را با حقیقت برین مواجه میبیند و بهاینترتیب ،آیه که پلی خدا خواســته
_ اگرچــه انســان درآوردی _ بــرای مواجهــۀ معرفتــی با حقیقت و عین شــده بــود ،از میان
برمیخیزد .این بدان معنا نیســت که آیه در این نظام ارزش خاصی ندارد ،بلکه آیه نیز
بــه طفیــل حقیقتی که مینمایاند ،عظمــت و عزت مییابد .لذا در ایــن نظام ،قرآن و یا

را پدید آورند ،بلکه عالوه بر آن ،اهمیت دارد که خداوند چنین موقعیت معرفتی را فقط
درازای مواجهه با ایشــان پدید آورده اســت .اینچنین اســت که آیه و ذواآلیه در ّ
معیت
هم ،تعالی دارند؛ اگرچه نقش ذواآلیه اصیل و نقش آیه اعطایی است.
بــا این تفصیل معلوم میگردد که نشــانگان دینی و نمادهــای آیینی بیآنکه بخواهیم
ً
نقــش هنرمنــد و جامعــه را در آنهــا انــکار کنیــم ،اوال داللت و معرفت بخشــی خود را
تنهــا از خداونــد دارنــد و در ثانی ،همپای مدلولــی که معرفتــش را مینمایانند ارزش و
تعالی مییابند.
آ
أُ ْ
َ ُ
َّ أَ ْ
<و ما ن�ر ي� ِه ْم ِم نْ� � َي� ٍ ة� ِإ�لا ِه ي َ� �ك بَ� ُر ِم نْ� ��خ ِت�ها>؛ زخرف48/
.1

ترايز و یرادازع یاهدامن و اه هناشن یيايوپیتماما تالوقم رد یعيش رنه تمکح

اهلبیــت؟مهع؟ کــه آیــات الهی و جــزو بزرگترین آیات الهی هســتند ،عظمت خــود را از
ً
دست نمیدهند تا صرفا پلی برای مواجهه با ذات اقدس رب متعال باشند و معرفت او
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امــا چنانکــه مشــهود اســت ،نمــاد در فرهنــگ گره خورده اســت؛ بــدان گونــه که جدا
کــردن ایــن دو از هــم ،نمادینگــی نمــاد را از هــم میپاشــد .همانطــور کــه دانــای زبان
چینــی نمیتوانــد از واژگان فارســی چیزی دریافت کند و حتی بعد از مرحلۀ آشــنایی
بــا زبان فارســی نمیتوانــد با اســتعارهها و ضربالمثلهــای آن ارتباط برقــرار کند .نیز
حتــی بــا عبــور از ایــن مرحله ،اگــر بهخوبــی در فرهنگ ایرانی و فارســی زیســت نکرده
باشد ،نمیتواند از اشعار حافظ و فردوسی مدلول و معرفت برگیرد .میدانیم که برخی
نشــانهها همهگیرتــر و دارای شــمول بیشــتری هســتند ،امــا نمیتــوان تنیدگــی عمومی
نشانهها و نمادها را در فرهنگ انکار کرد.
در حقیقــت ،نشانهشناســی بهماننــد زبانشناســی ،بــدون زمینــه و خــارج از بافــت
عملکــرد معنــادار نیســت و نماد یا نشــانه داللت خاص خویش را از دســت میدهد؛
چنانکه کلمه ،بیرون از جمله نمیتواند گویای امر خاصی باشــد .از ســویی ،فرهنگ
نیز بدون نمادها و نشانهها دیگر فرهنگ نیست ،بلکه امری گنگ و بال مفهوم است.
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لذا رابطهای دوســویه میانشــان برقرار اســت و یکی بدون دیگری معنادار نیســت .اگر
بخواهیــم عینیتــر ســخن بگوییــم ،فرهنگ شــیعی موقعی معنادار اســت کــه ما تمام
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مفاهیم و نیز نمادها و نشانگان آن را در نظر آوریم و آیینها و رسوم را نیز بدانیم؛ وگرنه
حتی رفتارشناســی مردمان شــیعه نیز بدون درک آن ناممکن میشود .ریزبهریز اجزای
زیارتگاهها و آداب آنها (مانند خم شدن به نشانۀ ادب ،بوسیدن عتبه و درها و ضریح
و نقوش) نشانهها و نمادهای فرهنگی تشیع هستند که طیفی از مدلولهای مختلف
را در برمیگیرند و درنهایت با در هم تنیدگی این طیفهای معنایی ،شبکهای به نام
فرهنگ شیعه شکل میگیرد؛ شبکهای که برای فردی که در فرهنگ زیست میکند،
بســیار عادی و فهمیدنی و برای ْ
شخص فارغدل ،جذاب و مطالعهکردنی است
ســوم
ِ
1
و غموض و پیچیدگیهای زیادی دارد.
ً
 .1همین مثال ،عینا در مورد شیوه و فرهنگ عزاداری شیعیان قابل تکرار و مرور است.

نیــز باید به خاطر داشــت کــه «فرد» یا عامل انســانی نمیتواند نمــادی را درون فرهنگ
بــه عرصــه بیــاورد یــا آن را از عرصــه به در کنــد .در حقیقت ســازوکار به ظهور رســیدن
نشــانهها/نمادها یــا افــول و حــذف آنهــا ،ســازوکاری پیچیــده و اجتماعــی اســت و
امــری فــردی نیســت .لــذا نمیتواند بــا خواســت و تحمیل فــردی صورت پذیــرد .کما
اینکــه شــواهد توصیفــی و تاریخی دال بر آن هســتند که افــراد بهتنهایــی و با تحمیل،
نه میتوانند نشــانهای را به فرهنگ شــیعه وارد کنند و نه میتوانند از آن حذف کنند.
ازاینجهــت نماد/نشــانه ماننــد واژه اســت .اهــل یــک زبــان _ در مقــام فــرد _ محکوم
واژگانانــد و تغییــر زبان و واژگان در طول زمان بهمانند نمادها امری اجتماعی اســت.
این هم از دو جهت مختلف قابلبررسی و مالحظه است.
اول آنکــه جامعــه بایــد در طــول تغییــرات خــود ،ظرفیــت پذیــرش نشــانه یا حــذف آن
را داشــته باشــد .هنرمنــد آنــگاه میتواند نشــانهای را بــه دل فرهنگ بیفزاید کــه بتواند
بهدرســتی شــبکۀ اجتماعــی ارتباطــات آن را رصــد کرده باشــد و موجب برقــراری این
ً
ارتبــاط شــود .حــذف نمادها نیــز معموال بــا مقاومتهــای اجتماعــی و گاه همافزایی
اجتماعی همراه میشــود .لذا تأثیر هنرمند یا اهالی فرهنگ بر نشــانهها و نمادها تنها
شبکۀ اجتماعی و فرهنگی مناسب و متناسب با آن ،آرامآرام شکل گیرد .این فرآیند،
زمانبر است و از سوی دیگر به مسائل دیگر اجتماعی نیز وابستگی دارد .در این راستا
نبایــد از تأثیــر گفتمانهــای رقیــب نیــز غافــل مانــد .گاهی ایــن گفتمانهــای رقیب،
تبدیــل بــه گفتمانهــای مســلح و خونریــز میشــوند و اثر خــود را در تقویــت نمادها و
نشــانگان گفتمــان شــیعی بر جا میگذارند .رشــد و نمو مفهوم زیــارت و عزادار یهای
شیعیان در سالهای اخیر و اهتمام به جنبههای نمادین آن در فرهنگ شیعه ،یکی
از واکنشهایــی اســت کــه در جامعــۀ شــیعه در مقابله بــا گفتمان وهابیــت یا داعش
شــکل گرفتــه اســت کــه تمام تــاش خود را بــرای از میــان بردن وحشــیانۀ آنهــا به کار

ترايز و یرادازع یاهدامن و اه هناشن یيايوپیتماما تالوقم رد یعيش رنه تمکح

زمانی اســت که بتواند با ابداع یا حذف نشــانه در گســترۀ اجتماع ،تأثیری بر جا نهد و
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بســته اســت .این موجب شده تا بخشی از نمادها و نشــانههای شیعی قدرت و جان
دوبارهای در دل جامعۀ شیعه بازیابند .نباید از یاد برد که تعدد ،تنوع و تطور نمادها و
نشانههای شیعی ،نشانهای از پویایی و سرزندگی فرهنگ آن است و قدرت گفتمانی
آن به شمار میرود و لذا مورد اهداف خشونتبار گفتمانهای رقیبی قرار میگیرد که
فرهنگشان آن زایندگی الزم برای رقابت فرهنگی را ندارد و بیشتر در راستای فرهنگ
خشونت و خونریزی پیشروی میکند.
غــرض آنکــه «فــرد عادی» در جامعــۀ دینی تنها میتوانــد از نمادها بهره ببــرد و با آنها
زیســت کنــد و «فــرد هنرمنــد» یــا «فــرد فرهنگــی» میتواند بــا توجــه بــه توانمندیهای
اکتسابی خود ،مسیری را در پیش بگیرد که جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و موجبات
ظهــور یــا افــول نشــانهها/نمادها را در فرهنــگ پدیــد آورد .دانســتیم کــه پیدایش نماد
و پویایــی آن ،امــری وابســته بــه جامعه اســت .امــا فرد و جامعــه چگونــه در تعامل قرار
میگیرند تا نمادی به عرصه بیاید و پایدار شــود؟ این پرسشــی است که با توضیحات
168

مختصــر فــوق نمیتوان پاســخ آن را دانســت و بــه تحقیقی مســتقل نیاز دارد .مســئله
بسیار پیچیده و غامض است؛ چنانکه اکثر مسائل اجتماعی و فرهنگی چندبعدی
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و چندالیه و چنینی هستند.
در ثانــی گفتیــم که مکتب تشــیع نســبت به نظام نشــانگانی و آیــات و دالالت آنها،
دیدگاهــی سراســر توحیــدی و الهی دارد و ذات یا طبیعی دانســتن داللــت را منافی با
روح توحید میداند .حتی در قرآن ،ارائۀ آیه نیز به خداوند نســبت داده شــده اســت.

1

اگر این را مبنا قرار دهیم ،میتوانیم بدانیم که باز ظهور و افول نشانهها یا نمادها امری
نیســت کــه یکشــبه و بــا ارادۀ فرد یــا افرادی اتفــاق بیفتد .حتی ســلب معنــاداری یا
اعطای معنا نهتنها با فرد ممکن نیست ،که جامعه هم در این میان نقش غایی ندارد
و در کنــار آن بایــد خواســت و ارادۀ خداونــد متعــال نیز در میان باشــد .چنین نیســت
آ
ُ
َ < .1و ما ن�ر ي� ِه ْم ِم نْ� � َي� ٍ ة� >...

کــه هــر داللتی کــه بخواهیم را به نمــادی تحمیل کنیم و نیز نمیتوانیــم از آن داللتی را
بگیریــم .بهعنوانمثــال ،اگــر شــیعیان بهطور عــادی و فارغ از تحمیلهــا در حین عبور
دســتههای عــزاداری بــا اشــیایی ماننــد علــم ،پرچــم و کتیبــه مواجــه شــوند ،دالالت
روشــنی را میفهمنــد و بــدان منتقل میشــوند .اینــک ،نمیتوان با تحلیل نشــانههای
شــیطان یا نشــانههای ســایر ادیان ،داللت نماد و نشــانه را به همان ســو منحرف کرد.
ایــن نوعــی تحمیــل به فرهنگ و نشــانگان اســت و جایی در مطالعــات علمی ندارد.
در مطالعــات علمــی موظفیــم آنچه هســت را همانگونه که هســت گــزارش کنیم و از
حدسهــای بیمــورد یــا تحمیلــی کــه در آ گاهی بیــن االذهانــی اهالی فرهنگ شــیعه
جایگاهی ندارد ،پرهیز کنیم.
دانســتیم کــه نشــانه یا نمــاد به هر چیــزی میگوییم که داللت بر چیزی داشــته باشــد؛
خود آن نشانه
حتی اگر این چیز ،جزئی از فرهنگ خاصی باشد که فراتر از معنای رایج ِ
یا نماد است .با توجه به این نکته میتوان گفت:
 _1هــر شــیء یا هــر فعلی میتوانــد نماد باشــد .کما اینکــه واژگان و زبان هــم میتوانند
بهصورت نمادین و نشانگانی مطالعه شوند.

 _2نشانهها و نمادهای موضوعی امامت
بهطورمعمــول ،باورها و معنویات یک آیین در فرهنگ ملموس و مادی آن تجلی پیدا
میکنــد و به شــکل رســوم و ســنتها مالحظــه میشــود .فرهنگ شــیعه ،بهخصوص
فرهنگــی اســت کــه بــر محــور مفهــوم «امامــت» هویــت و ّ
تعیــن یافتــه و ایــن مســئله
بــرای هیــچ پژوهشــگری قابلانکار نیســت .بایــد توضیح دهیــم که اگرچــه در هر دین
ابراهیمــی« ،خــدا و آخــرت» محــور و بنیاد آن دین را تشــکیل میدهد ،امــا در هر دین
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 _2نشانه یا نماد جزئی از فرهنگ است و بدون فرهنگ معناداری آن زیر سؤال میرود.
ً
 _3معموال معنای رایج آن ،جای خود را به معنا و مراد فرهنگی آن داده است.
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متمایــزی ،نوعــی تجلــی از این اعتقــاد بهصورت ویژه برجســته میشــود .میتوان این
جلوهگــری را بهنوعــی «ســرمایۀ هویتــی و فرهنگــی» آن دیــن یا مذهب دانســت .ادیان
و مذاهــب از طریــق اینچنیــن ســرمایههایی درصــدد دســتیابی بــه رضایــت خدا و
ً
ســعادت آخــرت هســتند و لــذا در محور فرهنگشــان جایــگاه ویژه پیــدا میکند .مثال
مســیحیت ،کلیســا و حضرت عیســی؟ع؟ را محور قرار داده و به مفاهیم مرتبط با آن
میپــردازد .در بخشهــای اصلی پردازش این دو موضوع نیز مفاهیمی مانند ّ
تجســد،
تثلیــث و به صلیب کشــیده شــدن مســیح خودنمایــی میکند .در این صــورت ،نوع
آیینها و رســوم مســیحی برای تحکیم این باورها تجمع میکند .در کنار این تجمع،
نمادها و نشانههای قومی نیز چه در کلیساها و چه در میان جمع مسیحیان گسترش
یافته و نمادهای مختلفی را به وجود آورده است .همچنین در اسالم سنی ،محوریت
با نماز و مســجد اســت و لذا بر همین مبنا گسترش ســاخت مساجد ،فرهنگ مهمی
در میان ایشــان گشته است .تشــیع (بهویژه دوازده امامیان) اگرچه در مسئلۀ اهمیت
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بــه مســجد و نماز و حج ،مشــترکات مهمــی با دیگر فــرق دارند ،اما میتــوان مهمترین
وجه تمایزشــان را «امامت» دانســت .قوت و تمایز تام تشیع دوازده امامی در اعتقاد به
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موضوعیت و طریقیت چهارده معصوم؟مهع؟ شکل گرفته است.
بایــد در ایــن قســمت توضیحی را ارائه نماییم که بر خالف آنچه تلقی عمومی اســت،
هویت هر مذهب و دین را باید در تفاوتها و مرزبندیها جستوجو کرد .مشترکاتی
کــه میــان فــرق مختلف وجــود دارد باعث تمایــز یافتن ایشــان از دیگران نشــده ،بلکه
امری طبیعی تلقی میگردد .در هر پژوهش فرهنگی ،مهمترین بخش برای تمایز میان
فرهنگهــا ،همین اختالفات و تفاوتها اســت .به تعبیر دیگــر« ،هویت» که در علوم
اجتماعــی بــدان پرداختــه میشــود ،شــامل اهم مواردی اســت کــه مرز میان هــر چیز و
دیگر چیزها را نشــان میدهد و بر تفاوتها و اختالفها تکیه میکند .از ســوی دیگر،
در مطالعات فرهنگی ،اگر این تفاوتها بازشناســی نشــود ،نمیتوان آن فرهنگ را که

مجموعهای از برو ندادها و پدیدارهای متفاوت هنری ،رسوم ،آیینها و نمادها است
شناســایی کرد .از نگاه ســوم شــخص ،زیارت و عزاداری دو مقولۀ بنیادین و ملموس
اســت کــه میــان شــیعیان و دیگــر فرق اســامی تفــاوت ایجــاد میکنــد .تکیه بــر دیگر
مشــترکات مانند انفاق ،مســجد ،حج یا قرآن نمیتواند عاملی برای پژوهش در تشــیع
گــردد ،چه آنکه مرز روشــنی را ایجــاد نمیکند و هویت مســتقل واضحی را در پژوهش
میدانی شکل نمیدهد .واضح است که در همان موضوعات پیشگفته نیز تفاوتها
و ســرآمدیهایی در فرهنگ شــیعه وجود دارد ،اما مســئله بر سر هویت فرهنگی است
که برای تشخیص آن نیاز به اهرمهای کارآمدتری داریم.
موضوع امامت شــیعی ،باور متمایزکننده و ممتازی اســت که تنها راه تأمین رضایت
خداونــد و ســعادت آخــرت فــرد شــیعه دانســته میشــود .در ایــن صــورت ،بیشترین
پدیدارها و آیینها طبیعی است که در این موضوع تجلی یابد و به اوج رسد .دو نکته
در این میان بســیار حائز اهمیت اســت .اول آنکه اهمیت موضوع امامت درمجموعۀ
متــون مأثــور شــیعیان تا آن حد حجیم و پر گزاره اســت که توجیــه مبانی باوری چنین
فرهنگــی ،نــزد همگان از طبقۀ عوام تا علما موجود بوده و این همهگیری و ّ
موجه بودن
نشــانهها و نمادهــا درگیــر کند .به عبــارت بهتــر ،جمعهایی مانند هیئــات مذهبی یا
زائــران یــا هنرمنــدان آیینی بــا کمترین اطالعات شــیعی خود میتوانند بــدان مقدار از
توجیه برســند که مشارکت مناسبی در پویایی فرهنگ خود داشته باشند.
دوم آنکــه در متــون دینی شــیعه که از چهارده معصوم؟مهع؟ به میراث رســیده ،عالوه بر
موضوع خود امامت بهصورت کلی و جایگاه امام در باورداشت امامیه ،اهلبیت؟مهع؟
از مرجعیت و اعتبار دینی خود بهره برده و رســوم و فرهنگهایی را ایجاد و به تقویت
آن اهتمــام کردهانــد .در حقیقــت اینجــا دو اتفــاق بــه هــم میپیوندد تا جریــان باوری
عظیمــی را ایجــاد کنــد .نخســت آنکــه موضوع امامــت به جد محــور قرار گرفتــه ،و در
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فرهنگــی موضــوع امامــت باعــث شــده کل جامعــۀ تشــیع ،خــود را بــا مســائل آیینی و
ِ
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ثانی مفاهیمی مانند زیارت و عزاداری که دو رکن و شــیرازۀ فرهنگی تشــیع هســتند،
نــه بر محور دیگری مانند نماز ،که درســت بر همــان محور اصلی ،یعنی امامتّ ،
تعین
یافتهانــد .ســودای اصلــی زائر شــیعه ،دیدار بــا مرقد امــام و مناجات با او اســت؛ و نیز
ً
ً
در عــزاداری ،همــۀ شــور و گداز عــزادار دقیقا بر امامی اســت که از دســت رفته ،نه اوال
بــر مفاهیــم یــا نتایجــی کــه میتوانســت با ادامــۀ حیات امــام وجود داشــته باشــد .لذا
ترویج چنین مقوالتی عالوه بر آنکه مستوجب مشروعیت و اعتبار فرهنگی مضاعف
میشــود ،اوج میگیرد و نمود و پرچم مرزبندی میشــود .ذکر این نکته ضروری اســت
کــه در دیگــر ادیان ،خود فرهنگ و رســوم با گزارههای دینی بســیار مختصری حمایت
میشــود و ایــن متولیــان دینــی و جامعــۀ دینی هســتند که میکوشــند رســومی را برای
پویایــی مکتــب خود شــکل دهند .اما حجم گزارههای پشــتیبانی کننــده از دو مقولۀ
کلــی زیــارت و عــزاداری در آثــار دینی شــیعیان ،تا حدی اســت که میتــوان آن را یک
زیرســاخت غیرقابلانکار دانســت .بهعنوان نمونه ،کل کتاب کامل الزیارات در باب
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زیارت از ســخنان اهلبیت؟مهع؟ گردآوری شــده و تازه تمام مطلب نیست و کمال آن
را میتوان درمجموعۀ بحار االنوار عالمه مجلســی مشــاهده کرد .نیز در مورد عزاداری و
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گریه بر مصیبت نیز چنین اتفاقی افتاده است.
البتــه بایــد بــه این نکته نیز توجه داشــت کــه مقولۀ عــزاداری یا مقولۀ زیــارت بهعنوان
دو باب عظیم دیده میشــوند که شــبکۀ گســتردهای از مفاهیم شــیعی را در دل خود
دارند .مفاهیم اختصاصی شــیعیان مانند توســل ،تبرک ،شــفاعت ،قداست ،حیات
امام ،والیت امام و اســتمرار آن ،گنبد و بارگاه ،تکایا و حســینیهها و  ...در این شــبکه
قــرار دارنــد .در این وضعیت اســت که نمادها و نشــانههای شــیعه در ایــن دو موضع،
رشــدی متفــاوت دارد و هــر بخشــی از آن خود بهتنهایی نمادی برای تشــیع اســت .در
این قســمت شایســته اســت بــه زیارت اربعیــن نیز توجه کنیــم که پیــادهروی در آن در
چهلم شــهدای کربال در آســتانۀ بیســتم صفر هرســال ،به ســوی حرم سیدالشهدا؟ع؟

صــورت میگیرد .جمعیت فراوان و حرکت آن به ســمت یک نقطه ،نماد برجســتهای
تشــیع در جهان شــده استّ .
برای ّ
سر این تمایز در چیست؟ چگونه این نشانۀ شیعی
ً
تا مرز نماد بودن پیش رفته است؛ بدان معنا که پیشتر گفتیم؟ گویی این دقیقا خود
مراسم هرساله ،به جهت تالقی
تشیع است! به نظر میرسد نماد شدن و اعتالی این
ِ
دو جریان مهم هویتی شیعیان است که با هم اتفاق میافتد :زیارت و عزاداری.
بهخصوص که زیارت کربال در میان ســایر زیارتها و نیز عزاداری بر سیدالشــهدا؟ع؟
در میان دیگر عزادار یها ،جایگاه ممتازتری دارد .واقعۀ عاشــورا تأثیر غیرقابلانکاری
در فرهنگ شیعه بر جای گذاشته و دو محور زیارت و عزاداری را بههمپیوسته است.
در اثر این پیوند ،رشد نشانهها و نمادهای شیعی در این بستر بسیار پربارتر و گستردهتر
ً
بوده است .مثال کتیبۀ محتشم که در عزادار یها نصب میگردد ،صرفنظر از محتوا
و جغرافیای محل نصب ،بهعنوان نماد واضح عزا شــناخته شــده و حتی در ممالکی
که زبان آن را نمیفهمند ،بهعنوان نماد عزا در هر مناسبتی نصب میشود .اما جنس
این نمادها و نشــانهها بســیار متفاوت اســت و طیف وســیعی را شــامل میشود که به

دستار سبز ،جغجغه (چکچکو) ،بیل ،تشت ،مشعل ،قوری ،سماور ،کتیبههای
محتشم ،نخل ،کاشی ،سفالهای زرین فام و . ...
 .2حیوانات :اسب سفید ،شتر ،شیر ،گوسفند ،کبوتر. ... ،
 .3گیاهان :نخل ،سرو ،گلهای رنگارنگ و . ...
 .4رنگها :سیاه ،سبز ،سفید ،قرمز و . ...

 .5واژگان :دم گرفتــن ،روضــه ،واحــد ،زمینــه ،شــور ،ســیاهیّ ،
محرم ،ســینه ،زیارت،
پیادهروی ،دسته ،چادر ،هیئت ،منبر ،اربعین ،تاسوعا و عاشورا . ...
 .6انســانها :حضرت عباس؟ع؟ ،حضرت علیاصغر؟ع؟ ،سیدالشــهدا؟ع؟ ،شــمر،
خولی ،عمر سعد. ... ،
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برخیشان اشاره میکنیم:
َ
 .1اشــیاء صلــب مثــل ضریــح ،عتبــه ،طــوقَ ،علم ،تیــغ ،پرنده ،پرَ ،مشــک ســاقیان،
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 .7رســوم :سیاهپوشــی ،خیمــه زدن ،خیمــه ســوزی ،نخلگردانــی ،جغجغهزنــی،
َ
َ
گلمالــی (خرهمالــی) ،زنجیرزنــی ،قربانیَ ،علمبنــدیَ ،علمبرداری ،ســینهزنی (به
اشــکال مختلف آن) ،زیارت ،پیادهروی ،برهنهپا شــدن ،جاروکشی (در زیارت)،
نقاره زدن. ... ،
 .8افعــال :گریه ،اطعام ،همخوانی ،تکخوانی و مداحی ،تعزیه . ...
و هــزاران چیــز دیگــر کــه متناســب بــا هــر جغرافیــا و منطقــه و توانمندیهــای آن شــکل
گرفت ــه اس ــت .تالق ــی ای ــن مبان ــی اعتق ــادی و دین ــی ب ــا هن ــر ایران ــی ب ــه صورت ــی و در
تالق ــی ب ــا فرهن ــگ هن ــد ب ــه صورت ــی دیگ ــر تجل ــی یافت ــه و در ع ــراق ب ــه نح ــو دیگ ــری
ب ــه جری ــان افت ــاده اس ــت؛ یعن ــی اث ــر هنرمن ــدی و غن ــای فرهنگ ــی مناطق ــی ک ــه در آن
ً
ش ــیعیان زیس ــت کردهان ــد نی ــز روش ــن اس ــت .مث ــا خدمات ــی دوس ــویه می ــان تش ــیع و
هنــر ایرانــی صــورت گرفتــه ،بــه ایــن معنــا کــه هنــر ایرانــی و فرهنــگ غنــی آن توانســته
ب ــه پویای ــی تش ـ ّـیع کم ــک کن ــد و ب ــدان عناص ــر بص ــری و آیین ــی بیفزای ــد؛ چنانک ــه
بهط ــور واض ــح در زیارتگاهه ــا و تکای ــا و هنره ــای فل ــزی مش ــاهده میش ــود .و از س ــوی
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دیگــر ،تشــیع و مفاهیــم آن نیــز توانســته از دو ناحیــۀ انگیــزه و نیــز محتــوا بــه هنــر ایرانــی
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کم ــک کن ــد ت ــا تط ــور یاب ــد و رش ــد نمای ــد .رش ــدی ک ــه هن ــر ایران ــی در خدم ــت ب ــه
مفاهی ــم ش ــیعی تجرب ــه ک ــرده نی ــز قابلان ــکار نیس ــت.
در مجموع دو قسمتی که تا اینجا بحث شد ،نتایج مهمی را میتوان به دست آورد:
« .1انح ــراف» در فرهن ــگ نماده ــا و نش ــانهها تنه ــا وقت ــی معن ــادار اس ــت ک ــه مدل ــول
انحراف ــی داش ــته باش ــند .بررس ــی مدل ــول نی ــز تحمیل ــی نیس ــت؛ بلک ــه توصیف ــی
اس ــت .وقت ــی نش ــانگان و فرهن ــگ ش ــیعی ب ــرای دالل ــت ب ــر تاری ــخ و ب ــاور ش ــیعی
شـــکل گرفتـــه ،فقـــط میتـــوان نقـــد مفهومـــی را مدنظـــر قـــرار داد .ایـــن نـــوع نقـــد
بـــا توجـــه بهدقـــت نظـــر دانشـــمندان دینـــی بـــر محتواهـــا و باورهـــای تاریخـــی و
ً
اعتقـــادی تشـــیع ،ندرتـــا بـــه چشـــم میخـــورد و وظیفـــۀ ذاتـــی جامعـــۀ هنـــری و

ّ
فرهنگ ــی نیس ــت ک ــه مدلوله ــا را منق ــه کن ــد ،بلک ــه آنه ــا را میآم ــوزد و بهعن ــوان
حقای ــق عین ــی مدنظ ــر ق ــرار میده ــد.

1

 .2منشــأ شــکل و فرم هنری مهم نیســت ،هنرمندانه بودن و مدلول عینی آن اهمیت
دارد .بســیاری از منشــأها ممکن اســت به جغرافیای دیگری وابسته باشد ،اما اگر
درون فرهنــگ شــیعی مدلــول و جایگاه خود را یافته باشــد ،نمیتوان آن را تخطئه
کــرد 2.البته در یک صورت خاص میتوان شــکل را نیــز اهمیت داد؛ در فرضی که
گ عامه یا شیعه منافات داشته باشد ،از اهمیت برخوردار میشود
شــکل با فرهن 
و حساسیت ایجاد میکند.

3

 .3کســی نمیتوانــد بــه جامعــه ،رد یــا اثبــات یــک نمــاد را دیکته کنــد و بــا آن برخورد
دســتوری نمایــد .نمــاد فقط باید از طریــق مدلول توصیفی خود و بــر مبنای دانش
دینی و انسانی تحلیل شود .نسبت به نمادها و نشانههای شیعه باید حساسیت
و رفتار متعادل و منطقی مدنظر قرا گیرد .چراکه راندن ،حبس ،یا درجه دوم تلقی
کــردن نمادها به معنای زمین زدن فرهنگ اســت .نیــک میدانیم که باور و ایمان
شیعی در بستر فرهنگ تشیع و رگ و پی آن ادامۀ حیات خواهد داشت و این امر
ََ
«علم» جایگاهی ندارد ،زیرا این شیء از هر منشائی باشد،
 .1بهعنوان نمونه باید گفت نقد شکلی
مدلول را به آن نمیتوان تحمیل کرد و داللت روشنی بر عزاداری دستهها و یا مفاهیم عاشورایی
دارد؛ لــذا «انحــراف» مدلــول نــدارد و فــرد یــا گروههــای محــدود نمیتواننــد برداشــت صلیــب و
مســیحیت را بدان تحمیل کنند .فرآیند فرازوفرود نمادها اجتماعی است و بهصورت دستوری
انجام نمیشود.
یشــود ،اما نقد هنری به معنای تعیین مرز مشــترکات و
 .2در نقد هنری ،این منشــأها شناســایی م 
اختالفــات اســت ،نه بــه معنای تخریب یا تخطئه و انحرافی دانســتن .ایــن رویکرد در مباحث
علمی جایگاهی ندارد.
ً
 .3مثال فقهای شیعه و به تبع ایشان بسیاری از جامعۀ شیعیان ،ساخت مجسمه یا نمایش برخی
چیزها را جایز نمیدانند .در این صورت حساســیت و نقد جدی نســبت به شــکل و فرم نیز به
وجود میآید.
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مختص شیعه و مقولۀ امامت نیست.
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 _3حکمت اوجگیری هنر شیعی در مقوالت امامتی عزاداری و زیارت

اینک باید دید چه عوامل و اســبابی دستبهدســت هم داده تا موجبات ّقوت و تمایز

نشــانههای شــیعی در عزاداری و زیارت را شــکل دهد .چنانکه در قسمت قبل اشاره
کردیــم« ،امامت» رکن هویتی و متمایزکنندۀ مذهب شــیعه از ســایر گروهها و مذاهب
اسالمی است و بار معنایی و باوری بسیار بزرگی در میان متون مقدس شیعیان دارد.
از سوی دیگر عزاداری و زیارت دو مقولۀ بزرگ عینی هستند که مجموعهای از عقاید
موضوع امامت شیعی را به نمایش میگذارند و شبکۀ باور و فرهنگ را در خود تجلی
میدهند .گاهی این دو مقوله با هم پیوند میخورند که در زیارت و پیادهروی اربعین
حسینی شاهد آن هستیم.
از ســوی دیگر باید دانســت که نمادها و نشــانههای دینی ،قوام و دوام بیشتری دارند و
بار قداســت آن دین را هم به دوش میکشــند .نمادهای عاشورایی و یا مرتبط با بارگاه
و آستانۀ اهلبیت؟مهع؟ نیز از جمله نمادهای دینی هستند و به فرهنگ دینی شیعیان
ً
عمیقــا گرهخوردهانــد و در مقــام تقدس قــرار دارند .از طرف دیگــر ،برخی نقاط عطف
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تاریخی برای شیعیان مطرح است که در نظام باور و فرهنگ ایشان نقش کلیدی دارد
ً
و حتی گاهی بهنوعی ســبک زندگی تبدیل شــده اســت .مثال واقعۀ عاشورا را میتوان
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ازایندســت یــا ســرآمد آنها دانســت .الزم به ذکر اســت کــه در اینجا بحــث کالمی یا
ً
اعتقــادی نمیکنیــم که آیــا واقعا عاشــورا کلیدیترین اتفــاق تاریخی _ باوری شــیعی
اســت یا نه؛ بلکه بحث از زاویۀ دید فرهنگی و فارغدالنه اســت .جامعۀ شــیعه بر این
نقطۀ عطف تمرکز دارد و همین موجبات برخی رسوم و سنتها شده است.
البت ــه میدانی ــم و بای ــد اضاف ــه کنی ــم ک ــه دی ـنداران ،دی ــن خ ــود را واقعی ــت بیرون ــی و
عینــی (آبــژه) میداننــد و باورمنــدان بــه یــک دیــن ،هیـچگاه نــگاه ذهنیتــی (ســابژکتیو)
ب ــه دی ــن خ ــود ندارن ــد .اگرچ ــه ممک ــن اس ــت ی ــک پژوهش ــگر مطالع ــات دین ــی چنی ــن
دی ــدی از بی ــرون ب ــه دی ـنداران داش ــته باش ــد ،ام ــا نبای ــد در مق ــام توصی ــف از ی ــاد ب ــرد
ک ــه ی ــک دیـ ـندار ،ف ــردی باورمن ــد و معتق ــد اس ــت ک ــه حقایق ــی را بهعن ــوان عی ــن

پذیرفت ــه و ب ــا آنه ــا زیس ــت میکن ــد .ای ــن نقط ــه ه ــم تف ــاوت مهم ــی ایج ــاد میکن ــد.
هنرمن ــد امروزی ــن ش ــاید در مق ــام خالقی ــت هن ــری نتوان ــد ب ــه هی ــچ اث ــر ی ــا موض ــوع
هن ــری دلبس ــتگی فرجامی ــن و حداکث ــری داش ــته باش ــد و مقول ــۀ زیبای ــی ی ــا هن ــر را
یکس ــره در مق ــام ذه ــن و خی ــال ببین ــد ،ام ــا هنرمن ــد آیین ــی ی ــا ف ــرد فرهنگ ــی دین ــی
درس ــت بهعک ــس ،ب ــه موض ــوع و محت ــوای اث ــر و فعالی ــت خ ــود ،دی ــدگاه قداس ــت و
معنوی ــت حقیق ــی عین ــی دارد .ب ــه تعبی ــر دیگ ــر« ،ایم ــان» مقول ـهای اس ــت ک ــه در هن ــر
آیین ــی یاف ــت میش ــود و ف ــرد خال ــق اث ــر ،اگ ــر از آن به ــره داش ــته باش ــد ن ــگاه و ارادت
متفاوت ــی ب ــه موض ــوع و محت ــوای کار خ ــود دارد؛ ل ــذا میکوش ــد تم ــام ق ــوا و خالقی ــت
خــود را بــه کار بنــدد و هــر چــه بهتــر مفاهیــم مطلــوب خویــش را ترویــج و تکریــم کنــد.
حــال ،اگــر در نقطۀ آغــاز پیدایش نمادها قــرار بگیریم ،میتوانیم بــه حکمت پیدایش
نمادهــای شــیعی نزدیــک شــویم« .دیــندار یــا مؤمــن» میخواهد دیــن خــود را ترویج،
معرفی و عمومی کند .این بدان دلیل است که او به دین خود ارادت دارد ،یعنی:
 _1وقایع و مطالب دین خود را حقیقت میداند و به حقیقی بودن و آبژکتیو بودن آنها
ایمــان دارد؛ لــذا بــرای آ گاه ســاختن نســبت بــه حقیقت مــورد ایمان و بــاور خود،
 _2نسبت به این حقایق ،محبتی شدید در مرتبۀ شیفتگی و الهی دارد؛ لذا از نهایت
همت ،وقت و توانمندیهای خود برای آن سرمایه میکند و درنتیجه صعبترین
کارها را به اجرا درمیآورد.
میدانیــم کــه برخــی آینهکار یهــا یــا طرحهــا ،دو دهــه از عمــر یــک هنرمند را بــه خود
اختصاص داده تا چنان بارگاه باشــکوهی را رقم زده اســت .بیشک باید نقش عوامل
ایمانی را در این کار دخیل دانست.
حال با توجه به وجه افتراقی که در باال آوردیم ،پیامد این وجه اصلی افتراق ،پرشــورتر
و پررنگتر شــدن عنصر «ارادت» در فرهنگ شــیعی و بهخصوص در مقوالت امامتی
است .هنرمند شیعی یا فعال فرهنگی شیعه ،خود را مخاطب این آیه از قرآن میبیند
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شورمندانه اقدام میکند.
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قُ
َأ َ ُ ُ َ َ َأ ً َّ ْ َّ َ ْ ُ
<� ْل لا � ْس ئ�لك ْم عل يْ� ِه ��جْ را ِإ�لا ال َم َود�ة ِ�ف�ي ال ق� ْر ب�ى>؛ 1لذا برای قدردانی از دین و مذهب
که
خود تالش میکند.
میدانیــم در میان شــیعیان ،واقعهای شــورانگیزتر از واقعۀ عاشــورا وجــود ندارد؛ جایی
که مراد شیعیان که دینشان را به محبت و والیت او گرهزدهاند ،در جریانی دلخراش
نسلکشی میشود .واقعۀ عاشورا برای شیعیان به مسلخ رفتن موضوع و محور دیانت
شــیعی اســت کــه همانــا امامــت اســت .محبــت و رقت نســبت بــه «امــام» در اثر این
جنایــت خونیــن بــه اوج میرســد و تجلــیگاه اصلــی اعتقادات شــیعی میشــود .لذا
عزاداری نوعی اعالم وابستگی و محبت از سوی عموم اقشار جامعۀ شیعه نسبت به
عقیدۀ امامتی اســت و واقعۀ عاشــورا با مختصات شــگفتی که دارد ،در اوج فرهنگ
شــیعی قــرار میگیــرد و نمادی کامل برای فرهنگ تشــیع میشــود .ایــن اوج و نمادینه
شــدن عاشــورا برای تشــیع که تــا مرتبۀ همســانانگاری پیــش میرود ،بــه چند جهت
است که در واقعۀ عاشورا به چشم میخورد:
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 _1خیالی و وهمی نیست که نمادهایش را به تبع خود به ورطۀ بیثباتی بکشاند.
 _2جزو فرهنگ محبت و ارادت به عترت است.
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 _3عالیترین و احساسبرانگیزترین فراز تشیع است.
 _4تمامی عناصر حماسه ،شورانگیزی ،دراماتیک و خداباورانه بودن را دارد.
 _5نظیری در سایر مکاتب و مذاهب ندارد.
از جهــت فرهنــگ مــادی باید توضیح دهیم کــه در هنر و فرهنگ ،چنــد مؤلفه میتواند
قدرت موضوع و ســوژه را به اوج برســاند .یکی از این عناصر ،حماســی و شــورانگیز بودن
ً
اســت .مثال داســتان آب ننوشــیدن و فداکاری و دالوری حضــرت عباس؟ع؟ ،تمامی
ویژگیهــای اینچنینــی را دارد و یکی از تفاوتهای اساســی آن با حماســههای ادبی و
داستانی مانند شاهنامه در این است که مصنوع نیست و جایگاه عینی در تاریخ تشیع
 .1شوری.23/

دارد .عناصر دراماتیک نیز در به اوج رســیدن واقعه و محوریت آن نقش دارند و وقایعی
چون شــهادت فرزندان خردســال امام حسین؟ع؟ (جناب عبداهلل شیرخوار یا حضرت
رقیــه؟اهع؟) و نیــز شــهادت خــود امــام و اتفاقــات دیگر ،همگــی در اوج درامهای شــیعی
هســتند که در تالقی با محبت شــیعیان به امام معصوم خویش ،تبدیل به روح فرهنگ
شــیعی میشــوند .در این صورت هنرمند شــیعی بهترین مجال و واالترین ارزش خود را
برای هنرنمایی مییابد و هنر و خالقیت خود را در این مسیر به کار میگیرد.
«عاشورا» فرصتی میشود که او میتواند هنر و دیانت خود را بهطور همزمان به کار بندد
تا نمادی تولید شود که از سوی دیگر موردقبول جامعۀ شیعی قرار گیرد و ماندگار شود.
اســباب پذیرش اجتماعی نیز _ بهخصوص وقتی نمادها ،هم هنرمندانه باشــند و هم
ً
مطابق ایمان دینی باشــند _ معموال وجود دارد و لذا نمادها و نشــانههای شــیعی تطور
و تحــول مییابنــد و به حیات خود در این جامعه ادامــه میدهند .همه در ناخودآ گاه
خــود میداننــد کــه تنهــا از راه پذیرش جامعۀ شــیعی اســت که چیزی نماد میشــود و
میمانــد؛ «فــرد» فرهنگــی در ایــن گــذر تنها میمانــد و تنها بایــد به جمع امیــد ببندد.

این عین تاریخی (آبژه) مدلول قرار گیرد و خیالبافانه نباشد .این درست یکی از نقاط
تمایز نمادها و نشانههای شیعی است که به مدلولهای دینی و عینی وابسته است.
ً
ثانیــا هنرمندانــه باشــد .هنــر دریچۀ فرهنگ عمومی و پذیرش آن اســت .اینجا اســت
کــه هنــر و نماد درهمتنیده میشــوند .برخی در تصدیق اینکه هنــر باعث عمق و نفوذ
فرهنــگ میشــود ،تردیــد دارند و بهصــورت نامتعادلی فقط دم از شــعور و دانش دینی
میزننــد .اگــر هنــر را داخــل در شــور دینــی بدانیم ،باید خاطرنشــان ســاخت که بدون
اینگونــه دقــت نظرهــای هنری و زیباییشناســانه ،محیط رشــد دانش و بــاور دینی از
میان میرود .لذا این دو مقوله بهمانند دو چشم ،عملکرد واحدی را تعقیب میکنند
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نمادها را جامعه در صورتی میپذیرد که:
ً
اوال به واقعیتی شــیعی و امامتی مانند عاشــورا داللت کند .لذا باید با دقت ،نقطهای از
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که هیچیک را نمیتوان به پای دیگری فدا کرد .بهعنوانمثال همین قرآنی که همهروزه
با آن سروکار داریم ،مجموعۀ دلنشینی از هنر ساخت کاغذ ،طراحی و ساخت جلد
زیبا و خوشدســت ،طرحهای حاشــیۀ صفحه ،رنگبندی ،خط زیبا ،صفحهبندی
و  ...است .اگر این مؤلفهها نبود ،بعید بود بتوان قرآن را برای مطالعه و فهم بیشتر در
میان جوامع نشر و نفوذ داد .کافی است هنرهای دقیق و کمنظیر بهکاررفته در بارگاهها
و زیارتگاههای شیعی یا تکایا و حسینیهها یا علم ،کتل و کتیبههای عزا را موردتوجه
قــرار دهیم تــا میزان اثرگذاری آنها در جذابیت و تحکیم فرهنگ شــیعه هویدا گردد.
از همین روســت که در مناطقی که ازلحاظ هنری غنیتر بودهاند ،فرهنگ و نشــانگان
شــیعه تنــوع و تجلی متفاوتی دارند .بــرای نمونه میتوان از ایــران و هند 1نام برد .حتی
داخل جغرافیای ایران نیز در مناطق مختلف این تفاوت به چشم میخورد.
ً
ثالثــا شــورانگیز و نشــانۀ ارادت باشــد و به این روح شــیعی موجود در کالبــد عزاداری و
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زیارت بدمد.
ً
رابعــا هنرمنــد آن ،دل بــه حقیقتی بســپارد کــه در ورای روابط عــادی ،نمادها را به اوج
میکشد و نگاه میدارد .این جزئی از اعتقاد دینی هنرمند شیعی است .پیشتر گفته
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شــد که در نظام نشانهشــناختی شــیعی ،روح توحیدی حاکم اســت و رابطۀ داللت و
معرفــت بخشــی را خداوند برقرار میکند .نیز بــهتصریح قرآن ،عزت و ذلت هر چیز نیز
دســت خداوند اســت و لذا نماد و نشــانه یا رســم و فرهنگ باید مورد عنایت خدا قرار
گیرد تا شایســتگی این را پیدا کند که بار فرهنگی ،موضوع کلیدی امامت را به دوش
کشــد .در ایــن صــورت به تعبیر عارفان مســلمان ،صفــای باطن هنرمنــد و عنایتی که
به نماد میشــود ،نباید نادیده گرفته شــود؛ عنایتی که به نظر میرســد در شعر محتشم
 .1اما کــن مقــدس در عــراق ،ب هطــور عمــده از هنــر جغرافیــای ایــران و هند تأثیــر پذیرفتــه و بهندرت
میتــوان چیــزی را بهصورت اصیل به خود آن منطقه نســبت داد .البته رســوم فرهنگی در عراق
دارای قدمت و اصالت اســت و در جهان تشــیع مرکزیت دارد ،به صورتی که بســیاری از رســوم
فرهنگی ایران از آن منطقه متأثر است.

کاشــانی وجود داشــته و آن را از مرتبۀ یک شــعر قوی به رتبۀ نشــانه و از آن به رتبۀ نماد
عزاداری شیعیان رسانیده است.
بهاینترتیــب حکمــت پیدایــش و پویایی در آن اســت که از دید شــیعیان ،نشــانگان
یــا نمادهــا مدلولی واقعی دارند و وامدار و اقتباس شــده از حقیقتــی تاریخی _ عینی،
باوری در مقولۀ امامت هستند که جزو اعتقاد آبژکتیو و عینی هنرمند است .در اینجا
ً
بایــد متذکر شــویم که بهعنوانمثال ،نماد عاشــورایی با مدلول خود لزوما رابطۀ تشــابه
ً
مســتقیم ندارد تا یک ماکت از آن باشــد؛ بلکه صرفا وامدار آن اســت .به مانند لغت و
داللتــش بــر مدلول .لغت از جنس جابهجایی هوا و موج صوتی اســت و کوچکترین
شــباهتی با مدلول و مســمای خود ندارد ،اما رابطۀ داللی آن محفوظ و در اوج اســت.
ممکن اســت ماکت ضریح یا بارگاه داللت داشــته باشــد ،اما الزامی نیست که نماد،
چیــزی شــبیه اصل باشــد .ســقاخانهها نمادهــای قابلمطالعهای هســتند که عناصر
َ
مختلفی مانند ضریح ،دخیل ،شــمع ،دســت و پنج انگشــتش ،پرندههای َعلم و ...
را در خود دارند .ســقاخانه ،شبیهســازی هیچکدام از عناصر اصلی زیارت و عزاداری
بهصــورت عینــی نیســت ،اما نشــانۀ ترکیبــی قوی از فرهنگ شــیعی اســت که عناصر
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مختلف آن را در یک قاب بازتاب میدهد.
و رازآلودترین بخشهای آن نیز هســت ،شــکل و فرم هنری است .اینکه چگونه شکل
هنری به ذهن و بازوی هنرمند راه مییابد نیز از رازهای هنرمند سازنده است که با آن،
حقیقت رابطهای فرامادی برقرار کرده و در تکاپوی ّ
تقرب به آن حقیقت دینی و اظهار
ارادت به آن اســت .اینجا الهام معنوی نقشــی انکار ناشــدنی دارد .در مطالعۀ موردی
ســاخت عالمتهای عزاداری ،با توجه به اینکه شــکل منحصربهفرد و ساخت آن در
بازۀ زمانی حدود هشتصد تا هفتصد سال قبل مدنظر قرار گیرد ،گاهی شیوۀ تولید
با ابزارهای آن روزگار نیز مجهول اســت ،چه رســد به اینکه بتوانیم بفهمیم این مســئلۀ
چگونگی شکل و فرم و نیز چگونگی ساخت از کجا و به چه ترتیبی در ذهن و بازوی
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آخرین و شــاید برجســتهترین نکته در باب حکمت هنر شــیعی که البته از مبهمترین

هنرمند فراهم آمده اســت .بهصورت یک فرضیه میتوان چنین استنباطی را از برخی
منابع دینی شــیعی به دســت آورد که «عنایت» هایی در کار بوده است .در حقیقت،
تحلیل توحیدی ازاینگونه امور نیز جایگاهی در میان روایات شیعه برای خود دارد.
ً ّ
در برخی روایات شــیعه ســخن از «حکمت» اســت؛ حکمتی که لزوما تعلمی نیســت
و گاه از درون میجوشــد و وابســته بــه جایــگاه و عملکرد و ارادت فرد دیندار اســت.
َ
َ َ َ
اهَّلل َخا ِل َ
ــص ِع َب َاد ِت ِه أ ْه َب َط
حضــرت فاطمــه؟اهع؟ در روایاتــی میفرماید«َ :م ْن أ ْص َعد ِإل ِ
ُ َ َْ َ
َ
اهَّلل ِإل ْي ِه أف َضل َم ْصل َح ِت ِه» 1بدان معنا که اگر کسی رابطۀ میان خود و خدا را در پرستش
خالــص کند ،خداوند برترین مصالح و خیرخواهی خود را بر وی فورد میآورد.
شــبیه چنیــن مضمونــی از امــام حســین؟ع؟ نیــز آورده شــده کــه اگــر بنــده حــق مطلــب
را در بندگــی ادا کنــد ،خداونــد بــه او فــوق آرزو و بیــش از حــدی کــه او را کفایــت کنــد،
خواهــد بخشــید.
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پس از ســویی لطف اینچنین حکمتها و ابداعات کمنظیری امری نازله از آســمان
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تلقــی میشــود و در ثانی وابســته بــه خلوص و غنــای ارتباطی وی با ســاحت خداوند
َ
َ َ ْ
َّ
متعال و نیز درگاه اهلبیت؟مهع؟ است .با توجه به روایت َ«م ْن أ َح َّب َنا أ ْهل ال َب ْي ِت َو َحق َق
َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َْ َ َ
ــانه»، 3این جریان حکمــت که بهصورت
ُح َّب َنــا ِف قل ِب ِــه جــرى ين ِاب 
ال
ك ِــة عل ِل َس ِ
يع ِ
چشــمههایی در قلــب میجوشــد ،وابســته بــه این اســت که فــرد تا چه حد خــود را در
محبــت امــام خالــص و اهل حقیقت کرده باشــد 4.ایــن اخبار اگرچه عام اســت ،اما
میتواند بخشی از آن در مطلوب ما مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
 .1حلی ،ابن فهد ،عدة الداعی ،ص .233
َ
اهَّلل َح َّــق ِع َب َاد ِت ِه َآت ُاه ُ
 .2مجلســی ،محمــد باقــر ،بحــار االنــوارَ :184/68 ،م ْن َع َب َد َ
اهَّلل َف ْــو َق أ َم ِان ّي ِه وَ
ِ
َ
ِكف َاي ِتهِ.
 .3برقی ،احمد بن محمد بن خالد ،المحاسن.61/1 ،
محمد بن بابویه ،عیون اخبار الرضا؟ع؟ 69/2 ،به نقل از پیامبر
 .4نیز شــبیه این معنا در صدوق،
َ َ ْ َ َ َ ْ ٌ َّ َ َّ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ً َّ َ ْ َ َ ُ ْ
َ
َْ
ال ْ َ
َ
يع

اب
ن
ي
ت
ر
ج
ل
إ
احا
ب
ص
ني
ع
ب
ر
أ
ل
ج
و
ز
لع
ك ِة ِم ْن قل ِب ِه َعل ِل َس ِان ِه.
ِ
اکرم؟ص؟ :ما أخلص عبد ِ
ِ ِ
ِ

ب ــه نظ ــر میرس ــد مجموع ــه روایات ــی ک ــه ب ــه خدم ــت ب ــه دی ــن و تروی ــج امام ــت تش ــویق
میکن ــد ه ــم در همی ــن راس ــتا قاب ــل اس ــتناد باش ــد .درواق ــع مطاب ــق خطب ــۀ غدی ــر،
هنرمن ــد ی ــا ه ــر ک ــس دیگ ــری ک ــه بخواه ــد قدم ــی در راه خدم ــت ب ــه اهلبی ــت؟مهع؟
بــردارد و مذهــب تشــیع را یــاری رســاند ،مشــمول دعــای خیــر پیامبــر اکــرم؟ص؟ خواهــد
ب ــود ک ــه «وانص ــر َم ــن َن َص ـ َـره» 1.ای ــن معن ــا در ق ــرآن کری ــم نی ــز تأیی ــد میگ ــردد ک ــه ه ــر
ک ــس بخواه ــد راه ــی در راه خدم ــت ب ــه دی ــن و تروی ــج و اعت ــای آن بگش ــاید و ت ــاش
َ َّ
َ ُ
<و ال ذ ي�� نَ� ج�اهدوا ف� ي� ن�ا
و کوش ــش کن ــد ،خداون ــد ب ــه او عنای ــت وی ــژه خواه ــد داش ــت:
َ َّ َ ْ
َ
ََْ َ
م ُس بُ�ل ن�ا َو ِإ� نّ� الل َه ل َم َع ال ُم ْح ِس ن� ي� ن�>؛« 2و کس ــانی ک ــه ب ــه خاط ــر م ــا مجاه ــدت
ل ن�ه ِد يَ� نّ� ُه ْ 
میکنن ــد بیتردی ــد راه خ ــود را ب ــه ایش ــان مینمایانی ــم و خداون ــد هم ــراه نیک ــوکاران
اس ــت».
ایــن عنایــت ویژه تا آن حد اســت کــه خداوند خود را همراه و همپایــه او قرار میدهد و
مــازم او میشــود .مرور اینگونه وعدههــای راهنمایی و نصرت ،چون این شــریفهَ :
<و
َ ْ َ َّ
ْ
ل يَ� ن� ُص َر نّ� الل ُه َم ْن� يَ� ن� ُص ُره> 3،پرده از فرهنگی اسالمی و شیعی برمیدارد و فرد هنرمند
شــیعی را در رابطــهای معنــوی با خالق قرار میدهد تا از او کســب فیــض کند .در این
اثر بیشــتری به کار وی عنایت کند و در جامعۀ شــیعه ماندگار شــود ،افزون میگردد.
ازایــنرو اســت کــه از تعبیر حکمت بــرای هنر و فرهنگ شــیعی اســتفاده میکنیم که
نوعی وامگیری از اخبار و روایات و حاکی از حاکمیت دیدگاه توحیدی بر فلســفۀ هنر
شیعی است.

4

 .1هاللی ،سلیم بن قیس ،کتاب سلیم.758/2 ،
 .2عنکبوت.69/
 .3حج.40/
 .4واقفیم که در نگرش پژوهشی سکوالر ،اینگونه تحلیل جایگاهی ندارد ،اما میتوان آن را از منظر
ً
یــک هنرمنــد یا فعال فرهنگی شــیعه دید که خود را در معرض چنیــن باوری قرار داده و حقیقتا
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راه ،هنرمنــد شــیعی هر چه بــر مجاهدت و خلوص خود بیفزایــد ،امکان آنکه خداوند
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از سوی دیگر ،نسبت به واقعۀ عاشورا و نیز زیارت کربال ،روایات شیعه تأ کید خاصی
داشــتهاند .اینگونــه روایــات نمایانگر نوعی ارادۀ الهی اســت که عاشــورا و ماوقع آن را
میخواهــد در محــور حیــات فرهنــگ شــیعی قرار دهــد .در این راســتا افــراد مختلف
میتوانند اجزای سازنده و پایدارکنندۀ فرهنگ شوند و روابطی ماورایی و غیر اختیاری
نیز در کار اســت .مشــهورترین روایت در این مورد ،این حدیث پیامبر اکرم؟ص؟ اســت:
َ
ُْ ْ َ َ
ُْ َ ْ َ َ َ ً ُ ُ
َّ َ ْ
ــن ل َت ْب ُر ُد أ َبــدا» 1.حــرارت و گرمایی که در
ــوب الؤ ِم ِن
ف قل ِ 
ــن حــرارة ِ 
ــل الس ِ
ِ«إن ِلقت ِ
ایــن حدیث بدان اشــاره شــده ،امــری خداخواهانه اســت که مؤمنــان را از آن بهرهمند
میکنــد و منشــأ بســیاری از امــور در میــان جامعــۀ شــیعه میتوانــد باشــد .در پس این
ســرآمدی فرهنــگ عاشــورایی ،چــه در عــزاداری و چــه در زیــارت ،ارادۀ الهــی مکنون
اســت که بر باطن افراد مؤمن حاکمیت دارد و در ظاهر فرهنگ جلوهگر میشــود .طبق
نقــل تاریخــی ،حضرت زینــب؟اهع؟ در روز یازدهم ،برادرزادۀ خود ،امام ســجاد؟ع؟ ،را
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اینگونه دلداری داد:
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
ـــم َم ْع ُر ُوف َ
أ َن ــاس ِم ـ ْـن َهـ ِــذ ِه ال َّم ـ ِـة ل َت ْعر ُف ُه ـ ْـم َف َر ِاع َن ـ ُـة َه ـ ِـذ ِه ال َّم ِـــة َو ُه ْ
ـــون
ِ
ٍ
َْْ َ َ ْ َ َ َ َ
َ
الس ـ َـم َاوات َأ َّن ُه ـ ْـم َی ْج َم ُع ـ َ
ف ــی َأ ْه ــل َّ
ـاء ال ُم َتف ّ ِرق ــة ف ُی َو ُارون َه ــا
ـون َه ـ ِـذ ِه العض ـ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ ُ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ ّ َ َ ً َ ْ َ َ
َ
ـف علم ــا ِلقب ـ ِـر أ ِبی ــك
َو ه ـ ِـذ ِه الجس ــوم المضرج ــة و ین ِصب ــون ِله ــذا الط ـ ِ
َ
َّ
َ ّ ُّ
الش ـ َـه َد ِاء َل َی ـ ْـد ُر ُ  َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ
ور الل َیا ِلـــی َو
س ـ ِـی ِد
س أث ــر ه و ل یعف ــو رس ــمه علـــى كـــر ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ ُ ّ َ
َ َّ َ ُ ُ ْ
َْ
ْال َّ
یس ـ ِـه
ـ
ی
ـام َو ل َی ْج َت ِه ــدن أ ِئ ّم ــة الكف ـ ِـر َو أش ـ َـیاع الضلل ـ ِـة ِف ــی َم ْح ـ ِـو ِه َو تط ِم ِ
ِ
ً َ
َّ ُ
َ َ
َ َ َّ ُ
ُ ّ 2
ف ــا َی ـ ْـز َد ُاد أث ـ ُـر ُه ِإل ظ ُه ــورا َو أ ْم ـ ُـر ُه ِإل عل ــوا.
بیشــک در ایــن فرازهــا و دیگرانــی شــبیه ایــن 3،اصــرار باطنــی فراوانی وجــود دارد که
حاکی از ارادۀ الهی برای پویایی فرهنگ زیارت و عزاداری اهلبیت؟مهع؟ اســت.
بــدان بــاور دارد .ضمــن اینکه از مبنا بــا چنان شــیوه پژوهشهایی اختالفنظر دار یــم و آن را در
راستای تبیینی ،ناکافی میدانیم.
 .1نوری ،میرزا حسین ،مستدرک الوسائل318/10 ،؛ به نقل از شهید اول.
 .2ابن قولویه ،جعفر بن محمد ،کامل الزیارات ،ص 262
 .3ر.ک :طبرسی ،احمد بن علی ،االحتجاج309/2 ،

نتیجهگیری

درمجموع میتوان گفت:
 _1مدلول نمادهای شیعی ،اجزای مختلفی از تاریخ ،مانند واقعۀ عاشورا و سایر وقایع
تلخ و شــیرین حوزۀ امامت و اجزای آن ،اســت؛ لذا تکاپو و پویایی هنر و فرهنگ
شــیعی در مسئلۀ نشانهها و نمادها ،وامدار مفاهیم مقولۀ امامت است.
 _2ارادت و حرارتی بیمثال در فرهنگ و جامعۀ شــیعی نســبت به عترت پیامبر؟ص؟
و بهخصوص سیدالشــهدا؟ع؟ وجود دارد که با شــهادت جانســوز ایشان ،به اوج
شورانگیزی رسیده است.
ّ
 _3هنرمنــد خــاق بــا ارادت و اتصــال قلبــی بــه این واقعیــت ،با خلوص خود شــکل
هنری را بر فکر خود و سپس بر مدلول نماد نازل میکند.
 _4نشــانهها و نمادهای شــیعی رگ و پی فرهنگ شــیعه هســتند و نمیتوان آنها را از
تشــیع جدا دانست .بررسی و مطالعات مردمشناختی ،هنری و اجتماعی در این
حوزه امری الزم در مطالعات امامتپژوهی اســت تا این ســرمایۀ ملموس ،بیشــتر
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شناسایی و معرفی گردد.
میکنــد ،امــا دارای تفاوتهــای مهمــی اســت و از مهمتریــن ارکان آن ،حاکمیت
روح توحیــدی و خالقیتــی بر آن اســت؛ زیرا معرفت ،مقولهای بیــرون از مخلوقات
نیست و از سوی خداوند اعطا میگردد.
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 _5ســازوکار نشــانهها و نمادهــای شــیعه اگرچــه تــا حــدودی بــا دیگــر مکاتــب تطبیق
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ّ
َّ
ّ
اإلمامية..
الشيعي في العقيدة
فلسفة الفن
َّ
تنقلية العالمات والرموز في العزاء والزيارة
ميثم توكلي بينا
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1

الخالصة:
ّ
َ
َّإن ّ
ّ
ّ
ّ
والتشيع قدرات وتملكات
لإلمامية
التقليدي نافذة مختلفة لدراسة العقائد واألفكار،
الفن
َّ
الشيعية برموز وعالمات عديدة في
في الفنون والثقاقة يمكن دراستها .وقد ارتبطت الثقافة
َ
َ
ّ
ّ
مجاالت مختلفة من الثقافة ،ولقد كانت المزارات والحسينيات والطقوس الدينية في التعازي
َّ
واألفراح منشأ للكثير من الطقوس َّ
الدينية مرافقة ّ
الشيعية.
لتطور الفنون والرموز
َّ
وقد تمايز ّ
مهمان
التشيع عن سائر الفرق بتمحوره على مفهوم اإلمامة ،وللزيارة والعزاء أمران
َ
فــي هــذه الثقافــة ،على ّأنه يمكن البحــث عن الحكمة والتقنية الحاكمة علــى َّ
تنقلية الفنون
وتنوعها ،كما يمكن اســتخراج التقاليد الشـ َّ
ّ
ّ
الشيعي .وعلى جانب هذه
ـيعية من فلســفة الفن
َّ
ّ
العلمية يمكن دراسة هذه النشاطات.
المكونات
تسعى هذه المقالة لتحليل ودراسة فسلفة وأمارت ّ
ّ
الشيعي من خالل االستفادة من أدواة
الفن
الكالمية _ َّ
َّ
اإللهية .
الدراسة
األساسيةّ :
َّ
ّ
الشيعي ،الرموز ،دراسة العالمات ،الشيعة ،العزاء ،الزيارة.
الفن
المفردات

 .1عضو الهيأة العلمية في أكاديمية الحكمة والفلسفة اإليرانية.
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Abstract

Meysam Tavakolli Bina1

Ritual art might offer a different perspective to study a given creed.
Imamyyeh or Shiism could be studied through the lenses of its
cultural and artistic assets and competencies. The culture of Shiism
is interwoven with its numerous signs and symbols within the
miscellaneous cultural grounds. Holy Shrines, Hosseiniehs (mosques
or other places specialized for holding ritual mourning ceremonies)
and ceremonies of mourning and feasts are all the birthplaces of
many customs and rites which, in turn, have brought about both the
growth of art and the symbol of Shiism. Due to resting upon the
concept of Imamate, Shiism has gained its identity and distinction
from other denominations, and it has mourning ceremonies and
visiting the holy shrines as basic points of departure in its culture.
Moreover, within Shiism itself, one can find wisdom along with
the mechanism governing the dynamism and artistic-symbolistic
variety. One can also infer a huge proportion of Shiite art's wisdom
from the very Shiism rite. In addition to these research components,
there is another standard which can contribute to this dynamism.
The present study is designed to analyze the Shiite's wisdom of art
and symbolism. And to this end, research tools as well as theological
methods are employed.

Keywords: Shiite art, symbol, typology, Shiism, mourning
ceremony, visiting the holy shrines.
1. Faculty member of the Iran›s Institute for Research in Philosophy

