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گپ و گفتی با اسماعیل امینی ،استاد دانشگاه و پژوهشگر درباره ادبیات دینی

قهرمانان دینی را گاهی میتوان بین مردم عادی یافت
مریم شهبازی

خبرنگار

«اینکــه ادبیــات دینــی را تنهــا به تألیــف آثــاری درباره
پیامبــران و ائمه یا از ســویی مناســک و اتفاقات تاریخی
محــدود بدانیــم تصور اشــتباهی اســت .نوشــتن درباره
آن نانوایــی که کاغذی روی دیوار چســبانده که«:اگر پول
همــراه خودت نیــاوردهای صلواتــی بردار» یــا رانندهای
کــه بهرغــم گرفتاریهــای مالــی از خیــر کرایــه بعضــی
مســافرانش میگــذرد چیزی جــز ادبیات دینی اســت؟

خــب اینهــا به اصول دینی عمــل کردهاند و آثــاری که با
چنین محتوایی هم در این زمره قرار میگیرد ».این چند
ســطری که خواندید گفتههای اســماعیل امینی ،اســتاد
دانشــگاه ،پژوهشگر ادبیات و شاعر اســت که تأکید دارد
به برخی بازنگریها در نگاهمان به این بخش از ادبیات
نیاز داریم.
خلــق آثاری برآمــده از موضوعــات دینی اتفــاق تازهای
ن که بخش قابلتوجهی از ادبیات کالسیک
نیست؛ آنچنا 
ق شــده است .هرچند که
فارســی هم تحت تأثیر آن خل 

داوودفتحعلیبیگیکارگردانوپژوهشگرتئاتر درگفتوگوبا«ایران»:

هنرمند باید اهل علم و اندیشه باشد
محسن بوالحسنی

نوشتن و اثری را بر صحنه شریف نمایش بردن،آنهم
با نگاهی به زندگی ائمهاطهار کاری است بهظاهر ساده
اما در عمل بســیار دشــوار و پر از وسواس و حساسیت.
چهرههای کمی بودهاند کــه آثاری در این حوزه یعنی
حوزه آثار نمایشی آیینی و مذهبی ساختهاند و تعداد
این آثار آنچنان کم است که هنوز میتوان خأل متنها
و نمایشهــا و فیلمهــای درخشــان را در ایــن بخــش
حس کرد .داوود فتحعلیبیگی کارگردان و پژوهشــگر
توگــو بــا «ایــران» از طرحــی میگوید که
تئاتــر در گف 
سالهاســت در ذهــن دارد و براســاس زندگــی و البته
اندیشــههای حضــرت فاطمــه(س) اســت .او دربــاره
ایــن طــرح و دلیــل روی کاغــذ نیامدنــش میگویــد:
«سالهاســت کــه در ذهن خــود به طرحهایــی درباره
زندگی و زمانه حضرت فاطمه زهرا(س) فکر میکنم
و مترصد آن هستم که زندگی این بزرگوار را از زاویهای
درســت بــه روایــت بنشــینم و چنیــن کاری ملزوماتی
دارد که نمیشــود بیگدار و یک شــبه به آن رســید و باید
تحقیق و تفحص درســتی روی زمانه و شخصیت ایشان
انجامشود.درواقعآنچهدرذهنمناستمسألهحضور
آن حضــرت در خانهای اســت که مرکز اتفاقات سیاســی
جامعــهروزگارخــوداســت.زنیکهپــدرشپیغمبرخدا
(ص) و همســرش حضرت علی(ع) است و ایشان در
دیداری که با زنان مدینه دارد آینده اســام را بهشکلی
پیشبینــی میکنــد که ایــن مســأله در آینــده و بعد از
مســائل خالفت عثمان کامالً محقق میشــود ».او در
ادامه به جزئیات چشــماندازی که در این طرح دنبال
میکند اشــاره میکند و میگوید« :در این فرمایشــات
حضــرت فاطمه زهرا(س) بــه این نکته تأکید میکند
که جامعه اسالمی به تبع انتخاب نشدن امام علی(ع)
بــه چــه سمتوســوهای مخربــی خواهــد رفــت و اگر
علی جانشــین شــود وضعیــت چگونه خواهد شــد؛ و
ایــن دقیقاً همــان چیزی اســت که با انتخــاب عثمان
اتفــاق میافتــد و پیشبینی حضــرت ،کامــل و دقیق
محقق میشــود .او میدانست که بعد از علی عدهای
فرصتطلــب روی کار خواهند آمد و سرنوشــت دین
اسالم را با چالشهایی مواجه خواهند کرد که بهعنوان
ی اش به واقعه عاشــورا میرسد و بهشهادت
مثال یک 
رساندن فرزند پیامبر و یارانش .اینها برای من در درام
مهم اســت .اتفاقاً از همینجا هم می توان موضوع را
به حوزههای دیگر بسط داد ».فتحعلیبیگی مسأله و
اندیشه آن حضرت را به امروز هم گره میزند و معتقد
اســت« :امــروز برخــی فقط بــرای هدفهــای خاصی
بهســمت ســاخت و روی صحنــه بــردن آثــار مذهبی
پاپیش میگذارند ».او میگوید« :این فرصتطلبها
همیشه در همه جای تاریخ وجود دارند و بزرگان و اهل
اندیشه و آگاهی که شــرایط زمانه را بهلحاظ سیاسی و
اجتماعی میدانند همیشه از راههای اشتباه جامعه را
برحذر داشته و هشدار دادهاند و اگر به هشدارهای آنها
توجهی نشــده ،جامعــه با چالشهایی بــزرگ روبهرو
شده است .این یک بخش از لحاظ اندیشگی است که
برای من در نمایش مهم است و بخش دیگر آن است
که نمیشود چنین کارهایی را به دست هر کسی داد تا
آنها هم فرصتطلبهایی شــوند کــه فقط به دلیلی
مناسبتی ،قصد میکنند به دالیل مادی و ...کاری روی
صحنه ببرند و اغلب این کارها عاری از ارزشهای فنی
و محتوایی است و حتی خارج ازشأن بزرگان دین ما».
ی است که حرف از فیلم یا تئاتر در حوزه
کمتر کارگردان 
زندگی بزرگان دین اسالم به میان بیاید و نامی از بهرام
بیضایی نیاورد .فتعحلیبیگی هم اینگونه از اندیشــه
بیضایی تجلیل میکنه« :اگر بیضایــی «روز واقعه» را
میسازد و چنین شــاهکاری را به سینمای ایران هدیه

گزارش گفت وگو

خبرنگار

میکند به این دلیل است که او میداند چه میخواهد
و چگونه میخواهد بگوید .دانش و تجربهای در وجود
خــود دارد که همــه اینها در کنار هم جمع میشــود تا
اثــری فاخــر تولید شــود .متأســفانه اما امروز بســیاری
کســان ،شناخت درستی از مســأله درام ندارند و حتی
نمیداننــد بایــد چگونه قصهپــردازی کنند تــا از ورای
آن قصــه مفاهیمــی انســانی را متبلور کنند .کســی که
میخواهــد قــدم در ایــن راه بگذارد بایــد بداند که این
موضوعات نه فقط موضوعات دینی ،بلکه موضوعات
و محمــل و آوردگاههایــی برای اهل علم و متفکرین و
اندیشــمندان بوده اســت و مردم فقط بخشــی از رویه
داســتان را میبینند اما این اندیشه در محافل فالسفه
و پژوهشــگران و متفکرین ،مسائلی بنیادین و همیشه
مهم بوده است؛ پس کسانی باید وارد دراماتیزه کردن
چنین مباحثی شــوند که از یک ســو هنرمند و از سویی
دیگر ،اهل علم و اندیشــه باشــند و در ســویی دیگر نیز
بهخوبی از مفاهیم مذهبی و عرفانی و دینی شــناخت
داشته باشند و شیوه مطرح کردن و روایت آنها را خوب
بداننــد و روی موضــوع مســلط باشــند .او در پایان این
توگو به خأل حضور هنرمندان اندیشمند در تئاتر و
گف 
سینما اشاره میکند و میگوید« :متأسفانه درحالی که
بایــد در چنیــن موضوعات حســاس و مهمی بهدنبال
اندیشــمندان هنرمند برویــم ،کار را به افــرادی نوپا که
ِ
کمترین تجربهای در این حوزه دینی و اندیشگی ندارند
دادهایــم .بــا مقدمهای که این نوشــتار رادربــاره زندگی
حضــرت فاطمــه(س) آغــاز کــردم بحــث و حرفــم را
بــه پایان میبرم .بســیاری از کســان؛ وقتی میخواهند
حضرت را روایت کنند ایشان را صرفاً زنی میدانند که

بعد از رحلت پیامبر ،بسیار سوگواری کرد و ازمظلومیت
بهحــق ایشــان میگوینــد و شهادتشــان .ایــن تنها یک
بخش اســت .بخش مهم دیگــری هم وجــود دارد که
حضــرت فاطمه (س) را برای ما بهعنوان شــخصیتی
آگاه ،بــا دانــش و مســلط بــر روزگار خویــش معرفــی
میکند .او در نشســتی که گفته شــد با زنان مدینه دارد
خط و مشــی اســام را با به خالفت رسیدن همسرش
علی ابن ابیطالب ،ترســیم میکند و جامعــه را درباره
آینــده جامعه اســامی هشــدار میدهــد و در نهایت
هــم همــان میشــود کــه ایشــان پیشبینــی کردهاند.
پس وقتــی میخواهیم این بخش از زندگی ایشــان را
پرداخت کنیم باید برویم و به خوبی تاریخ را بخوانیم و
شرایط اجتماعی سیاسی آن زمان را مطالعه کنیم .زنی
که درمنزل پیامبر رشد و پرورش پیدا کرده که مهمترین
نهاد و مرکز تصمیمگیری و سیاســت بوده است و مگر
میشــود چنین زنی بصیرتی در خور آن خانه و جایگاه
نداشــته باشــد؟ مســلماً دارد و در آثار مختلــف به این
نکته اشــاره و دربارهاش تحقیق و پژوهش شــده است.
در یکــی از کتابهایــی که دربــاره ایشــان میخواندم از
همین دیدار با زنان مدینه ،شــاهد مثال تاریخی آورده
و وقتی به عمق داســتان میرویم متوجه میشویم که
فرمایشات حضرت فاطمه(س) در این دیدار نشان از
بصیرت و آینده نگریشان و عمق اندیشهشان و البته
شناخت باال از مسائل روز جامعهشان».

مفاهیمی که سینمای دینی در ایران را شکل میدهند

فاصله گرفتن از کلیشههای ماللآور
فرهنگی« /سینمای مذهبی» از آن دست تعاریفی است
کــه با وجــود تالش برای تبیین و شناســاندن آن ،تعریف
جامعــی دربارهاش وجود ندارد .همان طور که نمیتوان
بــه ســادگی مصداقی بــرای «ســینمای ملی» پیــدا کرد،
اما پیدا نشــدن تعریفی روشــن و واضح ،درباره سینمای
مذهبی به این معنا نیســت که چنین آثاری وجود ندارد.

سینمای مذهبی در ایران ،با آنچه در دیگر کشورها بویژه
هالیــوود در جریان اســت ،تفــاوت دارد .اســاس آنچه در
ســینمای مذهبی ایران حاکم است ،در ستایش مفاهیم
مذهبــی و دینی و احترام به همــه ادیان الهی و پیامبران
و پیروان آنها اســت .ســینمای ایران مملو از آثاری است
کــه بهطور مســتقیم و غیرمســتقیم مضامیــن معنوی و
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به گفته اسماعیل امینی به نظر میرسد نویسندگان
و شــاعران باید با نگاهی تازه و متناسب با مخاطبان
امروز به سراغ این بخش از ادبیات بروند .او در همین
زمینــه به «ایران» میگوید« :برخی تعریفهای ما از
ادبیــات دینی ب ه قدری بازنگری نیاز دارد؛ متأســفانه
اغلب مــا تصور میکنیم تنها داســتانها و اشــعاری
دینی محسوب میشــوند که بهوضوح درباره مسائل
و شــخصیتهای مرتبط با آن صحبــت میکنند .در
همین حین اگر اثری مرتبط با مهربانی یا زیباییهای
جهان یا حتی رفتار انسانی نوشت ه شده باشد آن را اثر
دینی به شمار نمیآوریم».
ایــن پژوهشــگر ادبیــات نهتنهــا ادبیات دینــی ،بلکه
دیگر مضامینی را که به قصد اشــاعه عمومی نوشته
میشــوند وقتــی موفقتــر میدانــد که غیرمســتقیم

عرضه شــوند و میگوید« :اغلب اوقــات ناتوانیمان
در جــذب مخاطب را ب ه حســاب ایــن میگذاریم که
آنقدر از فالن موضوع گفته و نوشتهشــده که جامعه
اشباعشــده ،عقیدهای که با آن موافق نیستم .همین
امروز هم نویسندگان و شاعران جوان بسیاری هستند
که با نگاهی مبتکران ه به ســراغ خلــق آثاری با چنین
یروند».
کارکردهاییم 
او معتقد اســت که میتوان دایره تعریف این بخش
از ادبیــات را قــدری گســتردهتر کــرد ،چراکــه مواردی
همچون رفتارهای منطبق بر اخالق ،انساندوســتی
و ...همگی انعکاســی از تعالیم دینی هســتند .امینی
ادامه میدهــد«:در اغلب مواردی کــه اهالی ادبیات
بهدنبال انتقال مضامین موردنظر خود به مخاطبان
هســتند انتقــال غیرمســتقیم تأثیــر بیشــتری دارد.

ëëنســلهای جــوان اکنــون وقتــی وارد کار هنــر
میشــوند بیشــتر در ژانرهــای دیگر هنــری فعالیت
میکنند تا مذهبی .شــما نســبت به بقیه هنرمندان
هم نســل خود از جایگاه و شهرت بیشتری برخوردار
هستید ،چطور شــد که به سبک کشیدن نقاشی های
مذهبی عالقهمند شدید؟
اینکــه چطور شــد بــه این ســمت حرکت کــردم ،خود
هســته اولیــهای داشــت کــه همان عالقــه من بــه این
موضوعــات و به ایــن خانواده بود .هرچقــدر که جلوتر
رفتم مثل موشــکی که به فضا پرتاب میشــود ،بودم.
موشــک هرچــه جلوتر مــیرود یــک موتورش روشــن
میشــود و کمی باالتر میرود .در هر زمانی یک چیزی
باعث میشــد که من با ســرعت بیشــتری ادامه دهم.
هرچــه بیشــتر جلــو رفتــم جــای خالــی آنها را بیشــتر
احســاس کــردم و چقــدر ما بــه این نقاشــیها احتیاج
داریــم .انیمیشــن ،کتابهــای مذهبــی و نیــز فضــای
سوشــیال مدیای ما بــه آن احتیاج دارد .مــا باید حتماً
آن را داشــته باشــیم بهعنــوان مــواد خــام ماننــد یک
رسانه .ما اگر بخواهیم تصویر دیر و راهب آن صحنهای
که ســر مقدس سیدالشــهدا در مســیر شــام بــه در دیر
آمــد را در ســینما بــه تصویر بکشــیم ،هم بایــد بازیگر
مناســب انتخاب کنیم تا خوب بازی کند و هم گریمور
و نورپــردازی و دکوپاژمان حرفهای باشــد .همه اینها را
بایــد کنار هم چید و از طرفــی عالوه برهمه اینها ،باید
نیت گروه ســازنده هم خوب باشــد ،حس بگیرند و آن
را درک کنند که خیلی کار ســختی اســت .کاری که یا در
ســینما اتفاق نیفتاده و اگر اتفاق افتاده خیلی کم بوده
و از سوی دیگر کار بسیار هزینه بری هم هست .اما من
دیدم با یک صدم هزینه ســاخت یک فیلم سینمایی
آن را میتوانــم روی بــوم اجــرا کنــم .یک بار بکشــم و
سالیان ســال باشــد تا مخاطب آن را از هر طریقی چه
تصویری و چه اصل کار را ببیند.این آثار باید تولید شود.
تولید این آثار یک نکته اســت و نکته دیگر اینکه باعث
امید و نیز ترسیم کردن فضایی است برای ادامه دادن
ایــن راه توســط هنرجویــان دیگــر .وقتــی هنرجویی در
قلبش این محبت وجود داشته باشد و این آثار را ببیند،
میگویــد پس چرا من ایــن کار را انجام ندهم؟ و آنچه
که من همیشــه به آن فکر میکنم مانــدگاری این آثار
است .ما عمر محدودی داریم .آنچه که از ما میماند،
چیســت؟ از مــا چیز خــوب بماند خیلی بهتر اســت تا
چیزی نماند یا بد بماند.
 ëëقطعــاً کار مذهبی در هــر ژانری به مطالعه اســناد
و روایــات متقن نیاز دارد ،آنچه در بیشــتر آثار شــما
به چشــم میخــورد ،روایــت برخی وقایــع تاریخی
در دوران ائمــه معصــوم(ع) اســت ،آثــار شــما
چقــدر مبتنی بر این اســناد و روایــات صحیح خلق
میشوند؟
بله همینطور اســت .مثالً در شــعر اگر کسی در مورد
واقعــهای شــعر بگویــد ،نبایــد از آن واقعــه یــا روایت
فاصله داشــته باشــد .ســخن ســرایی بــه قــول اخوان
ثالث یا شــعر کــه حالت تغزلی یــا الهامــی دارد ،هم
باید از موضوع فاصله نداشــته باشــد و تحریف نشــود
وهــم نباید خیلی گیر واقعیت باشــد .در نقاشــی هم
همینطور اســت .مــا موضوعی را بیــان نمیکنیم که
تحریف شده باشد یعنی از واقعیت فاصله نمیگیریم
و در عیــن حــال خیلی هم به واقعیت نمیچســبیم.
یعنی آنقدری باید بگوییم که تحریف نباشد و آنقدری
هم بگوییم که مســتند و قابل اســتناد باشــد ،چون ما
مســتند دقیق را نمیدانیم .ما روایات مختلف داریم؛
روایاتــی کــه از اهــل بیــت و از طریق ســندهای معتبر
آمــده ،صددرصــد مســتند اســت ولــی تصویــر را کــه
نمیتوانیم ببینیم .مثالً حضرت سیدالشهدا  57ساله
بودند یا حضرت علی اصغر 6ماهه بوده است .طفل
شــش ماهه فیزیکش چه شــکلی اســت؟ در آن زمان
آدم ها چه شــکلی بودهاند .مثل بچه  9ساله که اکنون
نمیتواند ازدواج کند اما آن زمان میتوانســته اســت.
اینها چیزهایی است که اگر خیلی به آن نزدیک شوید
دچار تحریف میشــوید چون نمیدانیم که دقیق چه

بوده است .قدیمیها در این باره درست میگفتند .اگر
چهــرهای از امیرالمؤمنین(ع) میکشــیدند میگفتند
تمثــال مبــارک .یعنی شــبیه به آن شــخصیت یعنی
مثل .در نتیجه برای اینگونه کارها هم بهترین حرف
همان تمثال اســت .نبایــد این گونه فکر شــود که این
است و غیر از این نیست.
ëëیعنــی تخیلی که بــر مبنای واقعیت اســت به کار
برده اید؟
بله .اصل کار یک واقعیت است .تصور کنید میزانسنی
اســت کــه بازیگــر ،نــور و همــه چیــز در آن اســت .ایــن
کارگــردان اســت که از چــه زاویهای انتخــاب میکند .ما
اصــل کار را میدانیــم کــه چــه اتفاقی افتاده با بیســت
درصد هم امکان خطا با وجود طول زمان تاریخی هم
کــه گذراندهایم .من روایتی را کار نکردهام که مســتند از
قول اهلبیت نباشــد .اگر روایتی راجع بــه اماننامهای
کــه برای حضرت عبــاس(ع) آوردهانــد ،کار کردم ،این
مســتند از قول اهل بیت است .چون نمیتوانم حرفی
بزنم که فردا نتوانم جواب آن را بدهم .در دنیا ســختی
ای ندارد .مثل آتش اش که خیلی نمیسوزاند .پوستت
را میســوزاند .اینطــور نیســت کــه هــر بــار بســوزاند و
زنــدهات کند و دوباره بســوزاند .در نتیجه بقیه دنیا هم
این گونه است .سختیهایش خیلی جانکاه نیست.
 ëëتابلوهایــی مثــل اصحــاب کســای شــما خیلی با
مخاطب همذات پنداری میکند .همیشه مخاطب
در ذهنش عبایی داشــته و میخواهــد بداند چگونه
پنج تن آل عبا در زیر یک عبا کنار هم نشستهاند.
مــن هــم همیــن را میخواهــم .از اهل بیــت حدیث و
روایــت داریم .در قــرآن هم به اهل بیت اشــاره داریم.
مخاطب ما بعد از هزار و چند صد سال فقط نمیتواند
در مــوج لجنــی که در جامعه جهانــی و فضای مجازی
هســت ،به روایت توســل پیدا کند .روایت عالی اســت.
درجه یک اســت امــا یک چیز دیگر بــرای تقارب فکر و
توســلش نیاز دارد .چیزی نیــاز دارد که تصویری ببیند.
چقدر باید آقای میرباقری زحمت بکشــد؟  4سال یا 10
ســال یک سریال بسازد .بقیه هم میتوانند کارهای کم
هزینهتر و سریعتر و در دسترستر انجام دهند.
 ëëبرخــی تابلوهایتــان بــرای مخاطــب خیلــی
ملموستــر اســت و همــذات پنــداری آن بــرای
مخاطب بیشــتر اســت .مثل بلنــد کــردن در خیبر
توسط امیرالمؤمنین(ع).
شاید دلیلش این است که از ذهن یک آدم بیرون آمده
اســت .داســتان خیبر این اســت که دشــمنان حضرت
میآمدنــد و میگفتند یا علی تو که نان جو میخوردی
و قــوت نداشــتی کــه ایــن در را بلنــد کنــی و بهگونــهای
میخواستند به حضرت کنایه بزنند .امیرالمؤمنین(ع)
فرمودند من با قدرت جســمانی این در را بلند نکردم.
در نتیجــه فتــح در خیبر یــک اتفاق عادی نیســت ولی
مــا برای اینکه مخاطب مان بفهمد ،خودمان اول باید
بفهمیم .از دید کوتاه خودمان نگاه میکنیم.
 ëëتابلوی امیرالمؤمنین(ع) هم همینطور اســت.
یک تابلوی کوچک ،در گوشــه این نمایشگاه ،اما پر
از حرف اســت .آدم را بــه کوچههای کوفــه میبرد.
همــان ناشناســی کــه در تاریکی شــب میبرد شــام
یتیمان عرب .آیا مخاطبان هم همین نظر را دارند؟
من مخاطبان با محبتی دارم که نمیدانند این محبت
بــه صاحب کارهــا مربوط اســت نه مــن .چیــزی از من
نیســت .تمــام آدمهایــی که به اینجــا میآینــد و حرف
میزننــد اگــر نقاشــی بلــد بودنــد ،بهتــر از من نقاشــی
میکردنــد .مثــل زبان میماند .شــما به کشــور خارجی
میروید و خیلی هم سخنورید اما زبان نمیدانید .یکی
هم زبان میداند و دســت و پاشکســته حــرف میزند و
شما فکر میکنید که چقدر بلد است .من هم همینطور
زبان تصویر بلدم نه خیلی فصیح بلکه الکن.
 ëëبه نقاشی هایتان چه نمرهای میدهید؟
.11
 ëëچرا؟
یازده هم نه 10.میدهم .آنهم با ارفاق .بهعنوان یک
شاگرد میگویم و چون میدانم معلمم خیلی بامرام

مذهبی را دســتمایه قرار دادهاند .آثاری که مســتقیم
به وقایعی همچون عاشورا اشاره دارند ،یا فیلمهایی
که اشــارههایی به رد پای باورهــای اعتقادی و ایمانی
در فرهنــگ امــروز دارنــد .احمدرضــا درویــش در
«رســتاخیز» مستقیم بهواقعه عاشورا و شهادت امام
حسین(ع) پرداخته است .شهریار بحرانی در «مریم
مقــدس» ،شــهرام اســدی در «روز واقعــه» و مجیــد
مجیــدی در «محمــد رســولاهلل(ص)» روایتهــای
دینی از زندگی شــخصیتهای مذهبی دارند .اگرچه
نوع روایت و قصهگویی در این آثار با هم تفاوت دارد.
«مســافر ری» (داوود میرباقــری) درباره عبدالعظیم
حسنی است؛ فیلمی که هم باورهای شیعی را ترویج
میکنــد هــم میهنپرســتانه و در ســتایش قومیتها
و تنــوع فرهنگــی ایــران اســت .ایــن وجه از ســینمای
مذهبی ،رویکرد تاریخی قویتری دارد اما فیلمهایی

«خیلی دور خیلی نزدیک»

هســتند که مذهب را به جامعه امروز پیوند میزنند و
در جذب مخاطب هم موفق هستند.
محمدمهــدی عســگرپور در فیلــم بــه یادماندنــی
«قدمــگاه» ماجــرای انتظــار و فرهنــگ شــیعی را بــه
تصویــر کشــیده اســت .فیلــم او یکــی از بهتریــن آثار
مذهبی است که غیرمستقیم به موضوعی میپردازد

درباره مســائل دینی هم اینگونه است و اگر به شکل
صحیحــی منتقــل شــود اتفاقــاً خواهــان زیــادی هم
دارد ،چراکه نمیتوان کسی را پیدا کرد که به فرض از
اخالقمداری یا مهربانی خوشش نیاید!»
امینی در پاســخ به اینکه با چــه راهکارهایی میتوان
نســل امروز را بیشازپیش متوجه ادبیات دینی کرد،
ادامه میدهد«:برای پاســخ این ســؤال قبل از اهالی
کتــاب بایــد بــه ســراغ مســئوالن آموزشــی و حتی
مدیران رسانهها رفت .حتی اگر فرض کنیم تمام
آثار مذکور با ســطح کیفی و محتوای اســتاندارد
نوشته میشود تا قبل از آنکه جذابیت مطالعه
به مخاطبان چشــانده شــود نمیتــوان انتظار
اســتقبال آنان از هیچ کتابی را داشت .بنابراین
در وهلــه نخســت بایــد ضــرورت کتابخوانــی و

به بهانه برگزاری نمایشگاه «آل علی علیهم السالم»
حسن روحاالمین نقاش مذهبی
در گفتوگویی اختصاصی با «ایران» مطرح کرد

نقاشیهایمذهبی
پلی است بین
روایت و توسل
مریم سادات گوشه

خبرنگار

نامش با نقاشیهای مذهبی عجین شده اســت .او حسن روحاالمین است .از جوانان هنرمندی که در بین هم
نسالنش خوش درخشــید .او که فارغالتحصیل رشته نقاشی اســت ،فعالیتش را بهصورت برگزاری نمایشگاه
از سال 82آغاز کرد و اکنون با اینکه 35سال دارد ،بهعنوان هنرمندی شناخته میشود که نقاشیهایش تکنیک
خاص خود را دارد و به نوعی ســبک و ســیاق کارهایش همانند سبک کالسیک نقاشــان اروپایی است .همین
ویژگیاوستکهآثارشراازهنرمنداننسلقدیمنقاشیهایمذهبیوقهوهخانهایمتمایزکردهاست.بااینکه
اوازسال 85نامشدرلیستجوایزجشنوارهتجسمیفجرومسابقاتبینالمللیادیانتوحیدیقرارگرفتو
دردورههایبعدیجشنوارههاهمموفقبهدریافتجایزهنخستشد،اماشهرتشدرحراجتهرانسالگذشته
بهخاطر فروش باالی مجموعه عصیان دوچندان شــد .تابلوی او با قیمت پایه 40میلیون تومان280،میلیون
تومــان چکش خــورد و نام او بهعنوان هنرمند شــگفتی ســاز حراج دوازدهم تهران ثبت شــد .او بجز کشــیدن
تابلوهای مذهبی ،تابلوی معروف شــهید محســن حججی و نیز سردار قاسم ســلیمانی را هم به تصویر کشیده
است .این بار نیز حسن روحاالمین با نمایشگاه «آل علی علیهم الســام» در فرهنگسرای نیاوران 14اثر ارزنده
درمورداهلبیترویدیواربردهاســت.آثاریازواقعهعاشــوراواماننامــهحضرتابوالفضلالعباس(ع)در
قطعبزرگکهمخاطبراباپردهایازژانریکروایتتاریخیبهدرونداستانمیبرد.تابلویمعروف«حدیث
کساء»اونیزدرایننمایشگاهاست؛نمایشگاهیدرسهطبقهباتابلوهاییکهبعضاًحسوحالدرونیمخاطب
را به تصویر کشــیده اســت بهگونهای که با آن بخوبی تاریخ اهــل بیت را با وقایع نــاب آن در ذهن مرور میکند.
توگوی حاضر با حسن روحاالمین در مورد نحوه گرایش او به این نوع نقاشی ،تحلیل آثارش و نیز مباحثی
گف 
چونحراجتهرانوتکنیکآثاراودربینهنرمندانهمنسلاوستکهباهممیخوانیم.

هســت این را میگویم وگرنه من نمره نمیگیرم .مثالً
اگر کســی در خانه امام حســن(ع) بــرود و از آقا چیزی
بخواهــد به او میدهنــد .این به آن معنا نیســت که تو
الیقش هســتی بلکه یعنی صاحبخانه کریم است .اگر
قرار باشــد کسی به من نمره بدهد ،کسی نیستم که به
خودم نمره بدهــم ولی اگر آنها بخواهند به من نمره
بدهنــد 10 ،میگیــرم .آنهــم بهخاطــر کــرم اهلبیت
اســت .طلبهای به حرم امام رضا(ع) رفت و گفت این
همه ما بهشما سالم کردیم حاال یک بار هم شما به ما
ســام کــن .بزرگی آنجا بود و به عــزت و جالل خداوند
قســم خورد که یک بار نشــد تو به امام رضا(ع) ســام
کنی و تو نفر اول باشــی .او به تو ســام کرده و تو جواب
دادهای .مــا بــا چنیــن خانــوادهای طرفیم .یــا اینکه در
روایت آمده کســی به امام حســین(ع) عــرض کرد که
بــه من پولی بدهید .امام هر چه داشــت بــه او داد .آن
مرد هم شــروع کرد به شــمردن .کســی که همراه امام
بود ،گفت :مگر طلبکاری که میشماری .امام فرمودند
بله که طلبکار اســت .او آبرویــش را معامله کرده پس
طلبکار اســت .وقتی با چنین خانوادهای طرف باشــی
مگر میشــود نمره نگیری .هر چه ایراد در کار باشــد از
من است و هرچه جذابیت در آثارم باشد از من نیست.
برمیگــردد بــه آن قضیه کــه تو حرکت کــن و او برکت
میدهد.
 ëëباالخــره شــما هــم حرکــت کردید تــا بــه این جا
رسیدید؟

«روز واقعه»

که به ســختی میتوان درباره آن فیلم ســاخت .قصه
رحمــان (بابــک حمیدیــان) و چالشهــای اخالقــی
دربــاره مردمی که هرکدام حقیقــت را فدای مصالح
خود کردهاند و سرنوشــت او را تغییر دادهاند ،بخوبی
بســتری فراهم میکند تا مضامین مذهبی و اخالقی
در فیلــم مطــرح شــود ،البته نه به شــکلی شــعاری و

انســان انــرژیاش را برای چه کســی باید خــرج کند که
بیــارزد .بعضیهــا عمرشــان را صرف کارهــای بیهوده
میکنند.
 ëëمنتقــدان معتقدند که وجه تمایز آثار شــما با آثار
نقاشــان قهوه خانهای مثل چلیپا و ســایر اســتادان
این نقاشی این اســت که از تکنیک سبک کالسیک
اروپایی در آثارتان کار برده اید ،پاسختان چیست؟
قبول دارم .ما اگر بخواهیم کاری انجام دهیم ،ابزار برای
کارمان نیاز داریم ،نمیگوییم این ابزار کجا ساخته شده
است؟ ایران ساخته ،یا اروپا .برای بیان آثار چه تکنیکی
جواب میدهد؟ تکنیک نقاشی چینی جواب میدهد؟
یا تکنیک های دیگر .شــما مرز را در ذهنتان پاک کنید.
اینجا ایران است ،چین است یا...
ëëبجز چند دهه قبل که یکســری نقاشــیهای قدیم
مذهبی توانســتند وارد حراج تهران شــوند ،تاکنون
دیگر نقاشیهای مذهبی نداشتیم...
من هم در این حراج نقاشــی مذهبی و انقالبی ندادم.
دو دوره شرکت کردم که مجموعه عصیانم در آن بود.
اسب بود.
ëëبااینکه حراج ســال گذشــته جوان ترها هم به این
حــراج راه یافتند ،اما تا پیشاز آن جــوان ترها کمتر
توانستند وارد حراج تهران شوند ،چطور آثارتان به
حراج تهران راه پیدا کرد؟
حراج تهــران دو بخش دارد یکی در دی ماه و یکی هم
در تیرماه اســت .درتیرماه برای استادان و درگذشتگان

«طال و مس»

مســتقیم .در «پــرواز در شــب» (رســول مالقلیپــور)
مســتقیم بــه واقعــه عاشــورا و شــهادت حضــرت
عباس(ع) اشاره میشود .فیلمســاز ،دفاع مقدس را
بــه باورهای معنوی و مذهبی پیونــد میزند و با ادای
احترام به فرهنگ شهادت و ایثار ،چهرهای قهرمانانه
از رزمنــدگان ارائــه میدهــد .در «مهاجــر» (ابراهیــم

