
گفت وگو با محمدعلی رجبی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر، به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( 

امام راحل  دل های هنرمندان
 را متوجه حضرت حق کرد

حسین مهدلو

بــه مناســبت ایــام ســالگرد ارتحــال بنیان گــذار انقــالب اســالمی، بــا 
گفت وگویــی  محمدعلــی رجبــی، عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر، 
کــه در  دربــاره دیــدگاه امــام خمینــی)ره( در بــاب هنــر انجــام دادیــم 

ادامــه می خوانیــد. 

 ▪

محمــد علــی رجبــی ســخن خــود را بــا درود بــه روح ُپرفتــوح امــام 
و  کــرد  آغــاز  رهبــری  معظــم  مقــام  بــرای  ســالمتی  ی  آرزو و  راحــل 
کــه الزم اســت بــه آن  گفــت: حضــرت امــام جملــه ای مهــم دارنــد 
کیســت و  ــد ببینیــم »َرّب« مــا  کنیــم. امــام می فرماینــد مــا بای توجــه 
کنیــم  کســی هســتیم. در وهلــه اول شــاید تعجــب  مــا »مربــوب« چــه 
کــه مشــخص اســت پــروردگار مــا خداونــد اســت،  از ایــن ســؤال؛ چرا
کریــم  کــه مــد نظــر قــرآن  ولــی ممکــن اســت خــدای مــا بــا آن خدایــی 

ــد. ــاوت باش ــوده متف ــرم)ص( ب ک ــر ا و پیامب

او در همیــن زمینــه ادامــه داد: همــه انســان ها اربــاب دارنــد و بــی 
کیســت و مــا مربــوب  کاری نمی کننــد. امــا ایــن اربــاب  نظــر اربــاب 
کــدام َرب هســتیم؟ آن َرب همــه چیــز را تعییــن می کنــد؛ از جملــه 
کنیــم و هنــر چیســت. همــه  اینکــه مــا چگونــه بــه هنــر بایــد نــگاه 

اینهــا در ذیــل َرب تعریــف می شــود.

کار بردنــد؟ در ابتــدای  کلمــه »َرب« را بــه  او افــزود: چــرا امــام بزرگــوار 
ِمیــَن( 

َ
َعال

ْ
ال َرّبِ  هلِلَِّ  َحْمــُد 

ْ
)ال اول ســوره حمــد  آیــه  کریــم، در  قــرآن 

کلمــه َرب آمــده اســت. تفــاوت َرب بــا دیگــر اســمای خداونــد در 
ــه 36  کــه در رَب »تربیــت« اســت. خــدای متعــال در آی ایــن اســت 
ْن ُیْتــَرَك ُســًدى؟!« 

َ
ْنَســاُن أ ِ

ْ
َیْحَســُب ال

َ
ســوره قیامــت می فرمایــد: »أ

کرده ایــم؟!«  کــرده او را پــس از خلقــت رهــا  یعنــی »آیــا انســان فکــر 

ــه حــال خودشــان رهــا نکــرده اســت. ــز آحــاد بشــر را ب ــد هرگ خداون

کــه َرب ما،  ایــن نقــاش پیش کســوت در ادامــه افــزود: مهــم این اســت 
کــه تلقــی اش کنیــم، ذیــل آن اســم بــا ما ســخن می گویــد. یا  هــر کســی 
یــم و مربــوب شــیطان یــا نْفــس امــاره می شــویم،  ذیــل اســم قهــر می رو
یــم و مربــوب حــق تعالــی می شــویم. هــر  یــا ذیــل اســم لطــف می رو
ی اینهــا هنرآفریــن، فرهنگ آفریــن و تمدن آفرین انــد؛ امــا دو هنــر،  دو

دو فرهنــگ، دو تمــدن و دو علــم و معرفــت.

بــود  ایــن  می شــدند  متذکــر  دائمــًا  امــام  حضــرت  آنچــه  افــزود:  او 
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کــه  کــه مــا از مســیر َرب بــه معنــای حق تعالــی خــارج نشــویم؛ چرا
کــه مــا را تحویــل  کمیــن اســت و وقتــی  شــیطان در آن ســوی مــرز در 
گرفتــار انســان باوری1 )اومانیســم( می شــویم.  نْفــس امــاره داد، مــا 
انســان باوری بدتریــن صــورت تفکــر الحــادی بشــر اســت. زمانــی 
گذاشــته بودنــد، ولــی بشــر  واســطه بــرای رســیدن بــه قــرب معبــود 
کفــر مضاعــف  گرفتــار  کافــر. در واقــع  امــروز هــم مشــرک اســت و هــم 

کــه خــودش بــه خــودش اصالــت داده اســت. شــده اســت؛ چرا

محمدعلــی رجبــی بــا اســتفاده از فرمایــش حضــرت امــام بــه ســه 
دیــدگاه  از  هنــر  اول،  تعریــف  گفــت:  و  پرداخــت  هنــر  از  تعریــف 
نــاب  امــام اســالم  بــه تعبیــر حضــرت  کــه  اصیــل اســالمی اســت 
محمــدی اســت و ایــن هنــر قائــم بــه اهلل اســت. تعریــف دوم، هنــر از 
ــت.  ــه واسطه هاس ــم ب ــم قائ ــر ه ــن هن ــه ای ک ــت  ــدگاه اسطوره هاس دی
تعریــف ســوم، هنــر از دیــدگاه نفــس امــاره انســانی اســت؛ یعنــی هنــر 
کنیــم،  کلمــه »اهلل« دنبــال  گــر مــا هنــر را ذیــل  قائــم بــه انســان اســت. ا
کریــم، ایــن ســنت قائمــه اســت؛ یعنــی ســنتی  مطابــق فرمایــش قــرآن 
گرفتــه اســت. ایــن ســنت دچــار  کــه بــر اراده الهــی قــرار  اســت اســتوار 

بحــران پست مدرنیســم و انحطــاط نمی شــود.

یــک چیــز بســیار مهــم اســت. در  ایــن ســنت قائمــه  افــزود: در  او 
ــه دســت  کــه ایــن سرنوشــت ب ــم،  ی کلمــه »سرنوشــت« را دار فارســی 

خــدای تبــارک و تعالــی نوشــته شــده اســت.

کلمــه »سرنوشــت«  عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر ادامــه داد: از 
می خواهــد.  اســتاد  »سرمشــق«  و  می رســیم  »سرمشــق«  کلمــه  بــه 
اســتادان سرمشــق در ابتــدا انبیــا و اولیــا و پیران انــد و در نهایــت 
پیــدا  معنــا  گردی«  »استادشــا عبــارت  ســپس  خداســت.  خــود 
اســتاد. می شــود  َرب  و  گرد  شــا می شــود  مربــوب  یعنــی  می کنــد؛ 

کــرد: تمــام هنرهــای دینــی، بــه  اســتاد دانشــگاه شــاهد خاطرنشــان 
ــوب و َرب  ــا مرب ــد و مــرادی ی کلمــه، در ایــن مســیر مری معنــای عــام 
جدیــد  فالســفه  اصطــالح  از  بخواهیــم  گــر  ا اســت.  گرفتــه  شــکل 
کنیــم، بایــد بگوییــم هنــر در ایــن مرتبــه زبــان »دیگــری«  اســتفاده 
کــه بــر قلــب  کیســت؟ خــدای تعالــی اســت  اســت. ایــن دیگــری 
کــرده اســت  کــه خــودش را مهیــای تجلیــات الهــی  ک انســانی  پــا
گــوش دل  متجلــی می شــود و هنرمنــد آنهــا را مشــاهده می کنــد و بــه 

می کنــد. بازگــو  و  می شــنود 

گــر انســان در ذیــل اســم نفــس و شــیطان  ایــن هنرمنــد ادامــه داد: ا
گــر شــیطان جلــو مــا  باشــد، شــیطان برایــش آیینه گردانــی می کنــد. ا
نفــس خودمــان  دیــدن  حقیقه الحقایــق،  بــه جــای  بگیــرد،  آیینــه 
را می بینیــم و خودمــان حجــاب خودمــان خواهیــم شــد؛ بــه قــول 
ــر اهلِل  گ ــز«. ا ــو خــود حجــاب خــودی حافــظ از میــان برخی حافــظ: »ت

1. Humanism

گــر بخواهیــم نمادیــن بگوییــم فرشــته، بــرای مــا  رحمــان و رحیــم، یــا ا
ــرد.  ک ــم  ــاهده خواهی ــد را مش ــمای خداون ــا اس ــد، م کن ــی  آیینه گردان
کــرم  کــه پیامبــر ا اســمای خداونــد حقایــق اشــیا هســتند؛ همان طــور 
َکَمــا ِهــَی«، یعنــی »خداونــدا اشــیا  ْشــَیاَء  َ ْ

ُهــّمَ َاِرِنــی اال
َّ
ل

َ
فرمودنــد: »َال

کــه هســتند«. هنرمنــد هــم دنبــال  را بــه مــن بنمایــان، همان طــور 
بــر نفســش ظاهــر  کــه  نــه دنبــال متغیرهایــی  هســتی ها می گــردد، 

می شــود و هــر لحظــه آنهــا را در نفســش تغییــر می دهــد. 

در  حق تعالــی  تجلــی  الزمــه  را  نفــس  ک کــردن  پا پژوهشــگر  ایــن 
گفــت: اینکــه می گوینــد هنــر عبــارت اســت از  وجــود فــرد دانســت و 
نیک نفســی، بــه همیــن خاطــر اســت و علــت وضــع ایــن شــرط هــم 
ــا بتوانــد حقایــق عالــم را  ک باشــد ت کــه بایــد مظــروف پــا ایــن اســت 
کــه امــام راحــل بــه مــا یــاد می دهــد، چنیــن  نشــان دهــد. آن چیــزی 
گــر  ــد، می شــود شــعر و ادبیــات، ا کالم بیای گــر در  کــه ا هنــری اســت 
گــر در ترکیبــی از اینهــا بیایــد،  در تصویــر بیایــد، می شــود نقاشــی، ا

می شــود دیگــر هنرهــا.

را  نفســمان  کــه  کنیــم  اراده  مــا  گــر  ا داد:  ادامــه  زمینــه  ایــن  در  او 
ایــن حقایــق متجلــی شــود، طبــق فرمــوده پیامبــر  تــا  کنیــم  ک  پــا
بــا  کمااینکــه در رابطــه  کار مــا تجلــی می کنــد؛  کــرم »ُحســن« در  ا
َوَضحــا«،  الَحــّقَ  َیزیــُد  الَحَســُن  »الَخــّطُ  فرمودنــد:  خوش نویســی 
یعنــی »خــط زیبــا حقیقــت را بیشــتر آشــکار می کنــد«؛ پــس تعریــف 
ــاب  ــر در ب زیبایــی می شــود نمایــش و آشــکارکردن حقیقــت. پیامب
شــعر هــم فرمودند»هیــچ ســراینده ای دربــاره مــا بیــت شــعری نگفــت 
از  قدســی  هنــر  ایــن  پــس  کــرد.«  کمکــش  روح القــدس  آنکــه  جــز 
کــه از عالــم قــدس توســط حامــالن  همین جــا شــکل می گیــرد؛ چرا

قــدس می آیــد. عالــم 

کالم حضــرت امــام، در همیــن  ــا اســتفاده از  محمدعلــی رجبــی، ب
کــرد: نــه اســالم و نــه قــرآن و نــه ائمــه بزرگــوار مــا  زمینــه خاطرنشــان 
کــه هنــر ایــن اســت. ایشــان مــا را در مقابــل  کــدام نفرمودنــد  هیــچ 
یــخ فلســفه را بــه خــودش  کــه ایــن همــه تار ســؤال »هنــر چیســت؟«، 

کــرده اســت، قــرار نداده انــد. مشــغول 

یــم، امــا  بــا بیــان اینکــه در اســالم ســؤال »هنــر چیســت؟« ندار او 
کــه  اســت  ایــن  مهــم  نکتــه  گفــت:  یــم،  دار چیســت؟«  »انســان 
ــاُس(  ــا الّنَ َه ّیُ

َ
ــا أ ــا در مرتبــه عــام )َی مخاطــْب انســان اســت؛ انســان ی

یــا  و  تقــوا  یــا در مرتبــه  آَمُنــوا(  ِذیــَن 
َّ
ال َهــا  ّیُ

َ
أ )َیــا  ایمــان  یــا در مرتبــه 

کــه نهایتــًا ایــن خطاب هــا انســان را متذکــر  مراتــب دیگــر انســانی، 
کــه هنــر  بــه َرب خــود می کنــد. در ایــن عالــم دیگــر انســان نیســت 
کلمــه »آفرینــش هنــر« ســاخته تمــدن جدیــد اســت و بــر  می آفرینــد. 
پایــه تفکــر انســان باوری ســاخته شــده اســت. در واقــع هنــر ابــداع 
اســت، آفرینــش نیســت. هنــر حقیقــی معطــوف بــه اراده هنرمنــد 
ــرار  نیســت. هنرمنــد خــودش را در مســیر تجلیــات حضــرت حــق ق
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نشــان  خــودش  هنــری  صورت هــای  آیینــه  در  را  آنهــا  و  می دهــد 
کــه امــام بزرگــوار بــه مــا فرمودنــد  می دهــد. ایــن همــان چیــزی اســت 
کســوت علــم  ــد؛ هــم در  ــه اعــال بودن و خودشــان در ایــن زمینــه نمون
کــه جهــان  کســوت عمــل  و معرفــت و حکمــت و فلســفه، هــم در 
یخــت، هــم در امــور  بــه هــم ر کفــر جهانــی را  را تغییــر داد و نظــام 
ــات قلبــی خودشــان و از وجــود  کــه از بیان شــخصی مثــل شــعر هــم 
کــه همــه اینهــا از یــک  مبارکشــان می جوشــید، یــا خوش نویســی و... 

ــد. ــادر ش ــام ص ــام ام ــه ن ــک ب ــس نی نف

کــرد: هنــر  او درخصــوص شــخصیت جامــع امــام راحــل تصریــح 
حضــرت امــام بــا بقیــه اعمــال ایشــان تفاوتــی نــدارد، همــه اینهــا مثــل 
کــه از شیشــه های رنگینــی عبــور می کنــد و مــا  نــوری واحــد اســت 
کــه اینهــا  رنگ هــای مختلــف می بینیــم، ولــی واقعیــت ایــن اســت 
کــدام در صورت هــای مختلــف ِحکمــی  کــه هــر  از یــک نــور واحدنــد 
کــه بــر  و سیاســی و عرفانــی و هنــری و... از ایشــان جلــوه می کنــد، چرا
ســنت قائمــه اســتوار اســت و ســنت قائمــه هــم بــه ایــن خاطــر اســت 

کــه »حق تعالــی« رّبِ حضــرت امــام اســت.

ــا  ــد، ت ــه وجــود آوردن کــه حضــرت امــام در دل هــا ب ــی  ــزود: تحول او اف
کــه ایــن دل هــا متوجــه آن حقیقــت بــوده، آثــاری بــه وجــود  زمانــی 
کــه بــه صورت هــای مختلــف دارای یــک ویژگی انــد و فریــاد  آورده 

ــدای  ــت خ ــر حقیق ــی ب ــد؛ یعن ــر می دهن  اهلُل« س
ّ
ــَه ِإاَل

َ
ْن ال ِإل

َ
ــَهُد أ ْش

َ
»أ

گواهــی می دهنــد. یکتــا 

انتهــای صحبت هــای خــود  در  هنــر  فرهنگســتان  پیوســته  عضــو 
یــم  گفــت: قاعــده ای در ایــن خصــوص ندار دربــاره هنرمنــد انقالبــی 
کــه چنــد اثــر انقالبــی دارد هنرمنــد  کــه بگوییــم فالنــی بــه ایــن خاطــر 
ک و ســروکار مــا بــا آثــار اســت. ممکــن  انقــالب اســالمی اســت. مــال
اســت فــردی، در برهــه ای از زمــان، به واســطه امــام بزرگــوار، اتصالــی 
کــرده ولــی نتوانســته  کــرده و آثــار خوبــی هــم ابــداع  بــه حقیقــت پیــدا 
بایــد  همیشــه  مــا  خاطــر  همیــن  بــه  کنــد.  حفــظ  را  اتصــال  ایــن 
بــی اســت و بــه چــه  ببینیــم هنرمنــد در زمــان ابــداع اثــر مربــوب چــه َر
کار هنــری اســت.  ک ارزش یابــی  میــزان نیک نفــس بــوده و ایــن مــال
کــم  بــه همیــن دلیــل، در زمــان پیــش از انقــالب، به خاطــر َجــو حا
کثــر قریب به اتفــاق آثــار هنــری، مربــوب حضــرت  طاغــوت پهلــوی، ا
کــه تمــام آثــار این گونــه  رب نبودنــد؛ البتــه ایــن بدیــن معنــی نیســت 
را  حقیقــت  از  جلوه هایــی  کــه  هنرمندانــی  بودنــد  بلکــه  بودنــد، 
کمااینکــه  کــرده بودنــد و آثــار خوبــی هــم ابــداع شــده بــود؛  یافــت  در
ــاره و  ــس ام ــدان نف ــه َرب هنرمن ک ــم  ی ــاری دار ــم آث ــالب ه ــد از انق بع
شــیطان بــوده و بــه ایــن فرمایــش حضــرت امــام عمیقــًا توجــه نشــده 

اســت.

محمد فراهانی،  رنگ و روغن ، گنجینه فرهنگستان هنر


