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هنر طاقچه اي يا ويتريني شبيه بود چرا كه مختص 
يك طيف و طبقه خاص بود. در واقع انقالب آمد 
و هنر را با مردم آشتي داد. اصالً بين هنر و انقالب 

يك ارتباط دو سويه وجود دارد.
البته برخي سرگرمي ها كه جنبه هاي 
هنري هم ممكن بود در آن باشد براي 
عامه م�ردم در نازل ترين درجه حفظ 
شده بود تا نقش غفلت آفريني داشته 
باشد و در مقابل هنرهايي هم بودند كه 
به دليل عالقه طبقات مرفه و اصطالحًا 
بورژواي آن روزگار با اضافه كردن وجوه 
گران قيمت و الكچري به آنها عمالً اجازه 
نشو و نما و اثرگذاري هنر در سطوح و 

طبقات پايين تر جامعه را نمي دادند.
مهرابي: درست است؛ سعي داشتند بگويند 
هنر براي طبقات باال و خاص جامعه است اما 
وقوع انقالب باعث ش��د هنر به جايگاه اصلي 
و واقعي خ��ودش كه همان اليه ه��اي متنوع 
جامعه اس��ت بازگردد. هنر نقشي ياري رسان 
را پيدا كرد به خصوص در حوزه ادبيات و شعر. 
وقتي به تظاهرات و ش��روع قيام م��ردم ايران 
در س��ال 42 نگاه مي كنيم همراهي ش��عر و 
ش��عرا با انقالب مردم خيلي واضح و برجسته 
است. اش��عار اش��خاصي مانند مرحوم حميد 
س��بزواري، بهجتي شفق، س��پيده كاشاني، 
مرحوم طاهره صفارزاده و... به ياري و پيشبرد 
انقالب و مردم آمدن��د و انصافاً اثرگذاري هاي 
قابل توجهي هم داشتند. شعر و هنر در بحث 
ارزش ها كه مفاهيمي  مانند استقالل، آزادي، 
عدالت و... بودن��د اثرگذاري زيادي داش��تند 
چراكه اينها جزو اه��داف و آرمان هاي انقالب 
به حس��اب مي آيند. البته اينجا الزم است به 
يك وجه تمايزي كه وجود دارد اش��اره داشته 
باشيم چه اينكه مفاهيمي  از اين دست سال ها 
قبل از آغ��از حركت انقالبي م��ردم ايران و در 
جريان انقالب مشروطه هم توسط انقالبيون 
آن روزگار اعالم ش��د. در واقع سؤال اين است 
كه بين انقالب مش��روطه و انقالب اس��المي 
 مردم ايران چ��ه تفاوتی وجود داش��ت كه در 
يك برهه هنر به خدمت انقالب درمي آيد و در 
تقويت بن مايه هاي مردمي  آن اثرگذار اس��ت 
اما در انقالب دوران مش��روطه چنين چيزي 
وجود ندارد؟ ب��ه نظر من اين وج��ه تمايز در 
پسوند هاي اين دو انقالب است چه اينكه يكي 
از آنها انقالب مشروطه است و ديگري انقالبي 
كه منجر به استقرار جمهوري اسالمي  مي شود 
كه مشخصه اصلي هنر انقالب اسالمي  است. 
به همين عل��ت من فكر مي كن��م وجه اصلي 
هنر انقالب همان وجه اسالمي  بودنش است 
و حقيقتي كه هنرمند انقالبي بايد به آن وصل 
ش��ود تا بتواند هنر انقالبي را ايج��اد بكند. در 
واقع اين »حقيقت« است كه شاكله يك هنر 
انقالبي را شكل مي دهد كه مشتمل بر وجهه 
توحيدي و اس��المي  اس��ت. چيزي كه قبل از 
انقالب اسالمي  يا اصاًل وجود نداشت يا اينكه 
بسيار كمرنگ و كم رمق شده بود براي همين 
پس از انقالب مي بينيم كه جريان هنري يك 
جريان اميدوارانه است، چرا؟ چون ما قائل به 
انتظار، عدل و موعود هس��تيم و معتقديم كه 

اين انقالب زمينه ساز ظهور منجي است. يكي 
از مؤلفه هاي اسالمي  ما ويژگي انتظار است كه 
به صورت بس��يار پررنگي به ابعاد آن پرداخته 
شده است. نكته جالب اينكه همين انتظار در 
درون بيانيه گام دوم رهبر انقالب مورد مطالبه 
قرار گرفته است. در حالي كه هنر انقالب يك 
هنر اميدوار به آينده و آوانگارد است، خاموش 
و منفعل نيست و در جايي كه خطايي رخ داده 
است ضمن اعتراف به خطاي رخ داده سعي در 
اصالح مسيرش مي كند آن هم نه با سكوت بلكه 
با فرياد مطالبه گرانه؛ و اين همان هنر انقالبي 

مبارز و درهم كوبنده دشمنان است.
حسيني: در جريان هر انقالبي كه انجام مي شود 
معموالً دو تحول عمده در هنر ايجاد مي شود. اول 
تأثيري كه آن انقالب ب��ر هنرمندان مي گذارد و 
چون هنر در بطن جامعه و مردم شكل مي گيرد هر 
رويدادي كه در آن كشور پيش بيايد در توليد آثار 
هنري نقش بسزايي دارد. به طور مثال در دوران 
ايران باستان نقش زن به شكلي كه در غرب مطرح 
بوده و عمدتاً قرباني نگاه جنسيتي حكومت ها شده 
در ايران باستان وجود نداشته اما به طور معمول 
يك نگاه كرامت گونه و احترام آميز وجود داشته 
است. همان طور كه در س��نگ نگاره هاي دوران 
هخامنشيان ديده مي شود زن مورد احترام بوده 
است اما در حاشيه قرار داشته است. قبل از انقالب 
در جامعه و توسط سياس��تمداران هنگامي  كه 
مي خواهند زن را از حاشيه خارج كنند متأسفانه 
اين ورود به سطح جامعه را در يك بستر ناامني كه 
در مورد زن شكل گرفته طراحي و اجرا مي كنند. 
در جريان ش��كل گيري و دوران پس از پيروزي 
انقالب، تأثيري كه انقالب بر هنر و هنرمند ايراني 
مي گذارد اين اس��ت كه اوالً چند شاخصه مهم 
را تزريق مي كند. بحثي كه دوستان گفتند هنر 
انقالبي و هنرمند انقالبي بايد مردمي  باش��ند و 
چگونگي تفكيك هنر انقالبي از هنر غيرانقالبي 
بايد عرض كنم كه يك هنرمند غيرانقالبي كاماًل 
بر عكس هنرمند انقالبي، خودش و هنرش را در 
خدمت طبقات صاحب زر و زور قرار مي دهد و به 
طور كامل در خدمت اشرافيت و بزك كردن خلق 
و خوي مورد پسند و مطلوب آنها قرار گرفته است. 
اين نوع از نگاه كه بيشتر خاص تفكرات مكاتب 
اومانيستي است عموماً از قرن 15ميالدي به اين 
طرف شكل گرفت. برخي از هنرها و به خصوص 
هنر تجسمي  كه از غرب به كشور ما وارد شد همراه 
با خود پيوس��ت فرهنگي اش را هم وارد جامعه 
ما كرد و متأس��فانه هنرمند ايراني بعضاً ش��ايد 
بتوان گفت كه در آن فرهنگ غرق ش��د. تحول 
دوم و ديگ��ري كه مي تواند ايجاد ش��ود تأثيري 
اس��ت كه هنرمندان مي توانند بر انقالب داشته 
باشند. فعاليت هدفمند و اثرگذار هنرمندان در 
حوزه هايي مانند تجس��مي ، موسيقي و شعر در 
جريان ش��كل گيري انقالب قابل چشم پوش��ي 
نيست چراكه نقش روشنگري و بازشناسي افراد 
و جريان هاي مختلف در راستاي اهداف انقالب 
را با توليد كارهاي متنوع و خوب انجام مي دادند. 
مردمي  كه واقعاً در شروع انقالب شهداي زيادي را 
تقديم كرده بودند با تالش هنرمندان و آثاري كه 
اين هنرمندان توليد كرده بودند زمينه هاي فكري 
و رواني ورود به عرصه و موقعيت تازه اي مثل دفاع 

مقدس و ادامه و تقويت روحيه ايثارگري را در بين 
آحاد افراد جامعه زنده، پويا و بالنده نگه داشتند. 
هنرمند اگر آثاري را توليد مي كند در راستاي آن 
چيزي است كه در بطن جامعه جريان دارد و اتفاق 
مي افتد. مثالً هنرمندان ما در بدو انقالب آثاري را 
توليد مي كردند كه در راستاي وضعيت انقالب و 
جنگ دريافت كرده بودند. متأسفانه اين روند با 
پايان يافتن دفاع مقدس و برخي اتفاقات و اقدامات 
جريانات خاص سياسي در كشور زمينه افتراق و 
ش��كاف هاي عظيمي  بين مردم و هنرمندان با 

دولتمردان و مسئوالن ايجاد كرد. اين دوره فترت 
و گوش��ه گزيني هنرمندان باعث كاهش بسيار 
زياد آثار هنري تأثيرگذار در كشورمان شد. اين 
دوران ركود با وقوع فتنه 88 شكسته شد و انگار 
كه هنرمند انقالبي بار ديگر براي كمك به پيشبرد 
اهداف و آرمان هاي انقالب انگيزه تازه اي پيدا كرد 
و به يكباره به عنصر وسط ميدان تبديل شد كه 
به جرأت مي توان گف��ت اين اتفاق نقطه عطفي 
در حوزه هنرهاي تجس��مي  بعد از انقالب است. 
اين هنرمندان با تكيه بر مضامين ديني و درست 
سياسي توانستند آثار بسيار خوبي را خلق كنند 
و به نظر من از آن روز به بعد رش��د و تعالي هنر و 
هنرمند انقالبي در جامعه توانست خودش را نشان 

بدهد و مجدداً به جايگاه گذشته خود بازگردد.
حاال با اين تفاسير چگونه مي توان روند 
تأثيرگذاري هنر انقالبي صادر شده از 
يك هنرمند انقالبي را در س�طح زنان 
جامعه استمرار بخشيد و چگونه مي شود 
روند توليد آثار هنري جهت پيش�برد 
انقالب و تربيت نيرو در مسير اهداف و 

آرمان هاي آن را ادامه دار كرد؟
ش�عباني: همان طور كه قباًل هم گفتم نشان 
دادن جايگاه يك زن تأثيرگ��ذار در جامعه آن 
هم در قالب نمايشنامه هاي خوب و حرفه اي كه 
تمام اجزا و مؤلفه هاي يك داستان دراماتيك و 
جذاب را داشته باشد يكي از راهكارهايي است 
كه مي تواند زنان جامعه مان را در ادامه و دفاع 
از آرمان هاي انقالب ثابت قدم تر كند و آنها را به 
مادراني قوي براي تربيت نسل آينده و انقالبي تر 
كشورمان مبدل نمايد. نبايد اين گونه باشد كه 
افرادي را در مقام نقش هاي اصلي و برجس��ته 
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قرار بدهيم كه انتفاع شخصي و جرياني برايشان اولويت بيشتري نسبت 
به اهداف كالن كش��ور و انقالب داشته باش��د. حضرت امام خميني)ره( 
فرموده اند: »هنر عبارت اس��ت از دميدن روح تعهد در انس��ان ها«؛ اينجا 
ديگر هنرمند است كه بايد بين تعهد و تعالي بخشي به شخصيت يك زن 
و يا اصالت دادن به ماديات يكي را انتخاب كند. هنرمند است كه بايد در 
انتخاب نقش و سوژه نمايشي، وظيفه اش را به خوبي انجام دهد. ما در بين 
زنان امروزي و گذشتگان، كساني را داريم كه مي توان آنها را به عنوان الگو 

به نسل جوان معرفي كرد.
اين كوتاهي را عمدي مي دانيد يا سهوي؟

ش�عباني: ش��ايد اين اتفاق به دليل عدم مطالعه هنرمند و يا كاهلي در 
پيدا كردن چنين نمونه هايي است كه در اطراف ما حضور دارند اما براي 

شناسايي و دراماتيزه كردن آنها تالش چنداني صورت نمي گيرد.
تقصير اين مسئله را متوجه هنرمندان مي دانيد يا مسئوالن؟

شعباني: به نظر من در اين اتفاق تقصير هنرمندان بيشتر از مسئوالن است. 
اين هنرمند است كه بايد به كتب و منابع تاريخي مراجعه كند و سوژه هايش 
را استخراج كند. ما در حوزه نمايش گاهي به زناني در جامعه مان برمي خوريم 
كه بدون اغراق مي توانند قهرمان يك قرن باشند. بسياري از اين زنان هرگز 

مورد توجه نبوده اند و گاهي حتي اسم آنها هم برده نمي شود.
مهرابي: پس وظيفه بسترس��ازي و ايجاد زمينه ك��ه وظيفه اصلي دولت و 

مسئوالن دولتي است چه مي شود؟ آيا آنها نبايد فضا را آماده كنند؟
شعباني: بله، حرف شما درست است اما در ابتدا اين هنرمند است كه بايد 
به دنبال كشف و شناساندن قهرمانان كشورش برود و بعد از اين كار است كه 
مسئوالن بايد به وظيفه قانوني خودشان به منظور حمايت از هنرمندان عمل 
كنند. در واقع هنرمند بايد اهل تحقيق و پژوهش باشد. به خاطر اهل پژوهش 
نبودن برخي هنرمندان است كه ده ها سال است آثار و نمايشنامه هاي قرون 
گذشته كه عمدتاً توسط غربي ها نوشته شده توسط هنرمندان ما در قالب 
نمايش هاي مختلف بازآفريني مي شوند. مخالفتي با نمايش و اجراي چنين 
آثاري نيست اما نبايد باعث شود كه ساليان سال هنرمندان ما آثاري را روي 
صحنه ببرند كه متعلق به ده ها و يا گاهي صدها سال پيش است. اين آثار و 
متون بايد نقش كمك كننده به هنرمند را ايفا كند نه اينكه به عنصر اصلي و 
محوري تبديل شود. ما ستاره هاي درخشان بسيار زيادي در ايران داريم كه 

مي توان سوژه هاي ديدني و شنيدني از آنها استخراج كرد.
مهرابي: ما دفاع مقدس و خيل كثير ش��هدايي را داريم كه سرنوشت و 
زندگي هر كدام از آنها به صورت بالقوه يك نمايش داراي قهرمان هستند. 
غير از آن، بيش از 17 هزار شهيد ترور، شهداي هسته اي و... را در كشور 
داريم كه مي توانند زمينه ساز س��اخت آثار تأثيرگذاري براي نسل جوان 
به خصوص زنان جامعه مان باشند. ما همچنان در بحث شهداي هنرمند 
دچار يك فقر توليد شديد و مزمن هستيم. مثاًل شهيد ارسالن درخشان 
كسي است كه اولين باشگاه س��رود و موزيك پس از انقالب را راه اندازي 
كرد و اين در حالي است كه زندگي اين شهيد آن قدر زيبا، پر فراز و فرود 
و جذاب است كه مي توان در مورد آن ده ها كتاب نوشت اما متأسفانه بر 
خالف داشتن گنجينه هاي غني اين چنيني ما همچنان به سراغ ساخت و 
ارائه آثاري هستيم كه دردي از جوانان نسل جديد دوا نمي كنند. متأسفانه 
تريبون هايي كه بايد در دست افراد و جريانات انقالبي باشد توسط كسان 
ديگر اشغال شده اند در بسياري موارد جوايز جشنواره هاي انقالب عمدتاً 
به حلق جرياناتي ريخته مي شود كه در دفاع از ضدانقالب از هيچ اقدامي 
 فروگذار نيستند. متأسفيم كه در جمهوري اسالمي  كسي بايد برود روي 
سن و جايزه يك جش��نواره انقالبي را بگيرد كه به دروغ مدعي مي شود 
40 سال است كه جلوی رشد مرا گرفته اند! چرا بايد چنين شخصي جايزه 

جشني انقالبي را بگيرد و به آن انقالب توهين كند و اتفاقي هم نيفتد؟!
علت را در چه چيزي مي دانيد؟

مهرابي: ساختارهاي مديريت فرهنگي ما مشكل دارد. اين را هم بگويم 
كه متأسفانه عمده مشكلي كه در جريان هاي انقالبي وجود دارد اين است 
كه فكر مي كنند همه چيز در محتوا خالصه مي شود در حالي كه چنين 
نيست. چون شما وقتي يك محتواي خوب را بدون رعايت تكنيك و به كار 
بستن نكات فني و هنري ارائه مي كنيد معلوم است كه مخاطب نمي پذيرد 
به همين علت من فكر مي كنم كه در حوزه فرم و تكنيك هم بايد جبهه 
فرهنگي انقالب خودش را تجهيز كند ما بايد تعهد و تخصص را به صورت 
همزمان پيگيري كنيم و توان خودمان را باال ببريم. چرا دانشگاه هاي هنر 
ما بايد در دست كساني باشد كه اعتقادي به برخي مباحث و ارزش هاي 

انقالب ندارند؟!
به گمان شما تدريس آثار ترجمه ش�ده عمدتًا غربي كه در 
دانشگاه هاي ما به عنوان منابع اصلي مطرح هستند ماحصلي 

به جز اين بايد داشته باشد؟
مهرابي: حرف ما هم اين است كه هنرمندان انقالبي بايد هر چه سريع تر به 
ميدان بيايند و اين حوزه اثرگذار را به دست بگيرند. ما در حوزه كادرسازي 
و تربيت نيرو كم كاري داشتيم و بايد هر چه سريع تر اين اتفاق بيفتد تا در 
كنار هنرمند انقالبي، مديران انقالبي را هم براي رسيدن به مناصب باالي 

مديريتي حوزه هاي متنوع هنري تربيت و كادرسازي كنيم.
حسيني: اين نكته را بايد با تأسف اعالم كنم كه برخي خانواده هاي مذهبي 
ما به هيچ وجه اجازه فعاليت فرزندانشان در گستره هنر را نمي دهند. چرا بايد 
چنين تفكري در بين خانواده هاي انقالبي و مذهبي وجود داشته باشد و اجازه 
ندهند كه فرزندانشان به سمت هنر بروند؟ البته زمينه سازي و بسترآفريني 
امن و مطمئني از جانب مس��ئوالن تدارك ديده نشده تا خانواده ها به يك 
امنيت خاطر در اين زمينه برسند و اين كم كاري مسئوالن باعث شده كه 

هزينه هاي زيادي به انقالب و هنرمندان انقالبي تحميل شود.

وق�وع انق�الب باعث ش�د هنر 
به جايگاه اصلي و واقعي خودش كه 
همان اليه هاي متنوع جامعه است 
بازگردد. هنر نقشي ياري رسان 
را پيدا كرد به خص�وص در حوزه 
ادبيات و شعر. وقتي به تظاهرات 
و شروع قيام مردم ايران در سال 
42 نگاه مي كنيم همراهي شعرا 
با انقالب م�ردم خيل�ي واضح و 
برجسته اس�ت. اشخاصي مانند 
مرحوم حميد سبزواري، بهجتي 
شفق، سپيده كاش�اني، مرحوم 
طاهره صف�ارزاده و... ب�ه ياري و 
پيش�برد انقالب و مردم آمدند و 
انصافاً اثرگذاري هاي قابل توجهي 

هم داشتند

هنر انقالبي چه هنري است و حدود و ثغور آن تا كجا گسترش دارد؟ 
آيا اساساً هنر را مي توان به انقالبي و غيرانقالبي تفكيك كرد؟

 كريمی: هنر در اسالم جايگاه بااليي دارد و اگر در خدمت حق و كمال واالي 
انساني باشد خدمات بسياری به ارزش هاي اس��المي   داشته باشد. حضور 
هنرمندان انقالبي كه ارزشمدار و معرفت گرا هستند در جامعه باعث تعالي 
فرهنگ آن جامعه مي شود. جهت ارتقاي معنويت و ارائه هنري پاك و پيشرو 
نيازمند حضور هنرمندان متعهد و متخصص هستيم كه با خلق آثار فاخر و 
متعالي در عرصه فرهنگ و هنر تأثيرگذار باشند و در بهبود وضعيت فرهنگي 
جامعه تالش كنند. سازمان بسيج هنرمندان كشور با سياستگذاري جامع 
در آموزش و تربيت هنرمندان متعهد سعي در توليد آثار ارزشي و انقالبي 
داشته و امس��ال نيز رويكرد برنامه هاي اين س��ازمان پيوند هنر با مساجد 
)مسجدمحوري( و آموزش و تربيت كادر جوان است و به طور قطع هنرمندان 

ارزشي در تحقق گام دوم انقالب نقش آفرين خواهند بود .
شعباني: همواره تبيين و توضيح هنر انقالبي به خصوص براي جوانان نسل 
جديد يكي از دغدغه هايم بوده و اينكه چگونه مي توان تعريفي جامع و مانع 
از هنر انقالبي ارائه كرد كه ذهن مخاطب جوان و امروزي جامعه ما منظرگاه 
و افق روشني از اين موضوع در ذهنش پديدار گردد. براي رسيدن به مبنا و 
تعريف هنر انقالبي تحقيق و پژوهشي را در حوزه هنرهاي نمايشي اديان و 
ملل گذشته انجام داديم. وقتي ما هنرهاي نمايشي كشورهاي باستاني از جمله 
يونان، مصر و ديگر نمونه ها را بررسي مي كنيم مشاهده مي شود آنچه از هنر و 
مشخصاً هنر نمايشي در اين كشورها محل توجه بوده صرفاً در سطح ترسيم 
لحظات غلبه انسان بر حيوانات و طبيعت خالصه مي شود كه نمونه بارز آن 
همين غارنگاره هايي است كه از انسان غارنشين در بازه زماني ماقبل تاريخ و 
اعصار بعدي و نزديك به آن دوره در دسترس ما هستند. خوِد انسان به ما هو 
انسان و اينكه يك انسان چه جايگاه متعالي دارد هرگز مد نظر نبوده است. در 
نمايش هاي باستاني و قديمي  نيز تقريباً روال بر همين محور بوده تا جايي كه 
ما مي بينيم خدايان دروغين در مركزيت توجه قرار داشته اند. اگر از نظر زماني 
قدري جلوتر برويم خواهيم ديد كه در نهايت هنر و هنرمند فقط در اختيار 
فرمانروايان و پادشاهان و متبرج كردن خواسته و تمايالت آنها قرار مي گيرد. باز 
هم در اين دوره هاي تاريخي ما جايگاهي براي انسان و باالخص جمعيت زنان 
حاضر در آن جوامع نمي بينيم. اين مسير تا قبل از دوران امپراتوري بيزانس 
ادامه داشته و صرفاً در اين دوره است كه به جهت ارائه تصويري تقابل خير و 
شر، تحت تعاليم مسيحيت به شخصيت حضرت عيسي مسيح)ع( به عنوان 
يك قهرمان رهايي بخش و نجات دهنده پرداخته مي شود. وقتي در البه الي 
قرون گذشته ايران كنكاش مي كنيم متوجه مي شويم كه براي اولين بار در 
تمدن ايراني در اشكال متنوعي مانند رقص هاي آييني، پرستش الهه ها و... 
زنان و هنرشان در مركز توجه قرار گرفته است. اما اولين باري كه به رودر رويي 
خير و شر پرداخته و توجه مي شود در تئاترهاي نمايشي سوگ سياوش است 
كه سياوش به عنوان يك جايگاه خاص انساني مطرح مي شود اما باز هم جايي 
براي هنرآفريني زنان در اين نمايش ديده نمي شود. آن جايي كه براي اولين 
بار ما جايگاه وااليي در هنرهاي نمايشي كل تاريخ بشر در مورد زنان مي بينيم 
حادثه عظيم كربال است. داستان كربال به عنوان يك نمايش و داستان تراژدي 
يك قهرمان بزرگ را مطرح مي كند و در موردش صحبت مي كند كه چگونه از 
نزديكان، خانواده و يارانش عبور مي كند و با فداكاري عجيبي كه از خود نشان 
مي دهد نجات بخشي، رهايي و رستگاري عظيمي  را براي كل بشريت به ارمغان 
مي آورد. به كالمي  بهتر بايد گفت ما براي اولين بار نقش آفريني و معرفي يك 
قهرمان بزرگ نمايشي را در تاريخ اسالم مشاهده مي كنيم. روايتگر اصلي اين 

قهرماني ها و نمايش ها حضرت زينب)س( است. 
در شاهنامه چطور؟ فردوسي با تصويرسازي در قالب اشعار 
حماس�ي به قهرمان پروري و قهرمان س�ازي در بين زنان و 

مردان ايراني نمي پردازد؟
شعباني: در شاهنامه اين مسئله خيلي جزئي است و در حد چند تا ديالوگ 
است و حتي به اندازه يك صحنه هم نيست چه برس��د به حد و اندازه يك 
نمايش! حتي گاهي اوقات زنان داراي نقش در شاهنامه به جاي ايجاد زمينه 
صلح و آرامش در كسوت يك جنگ آفرين ظاهر مي شوند و اگر در جايي نقش 
مثبتي ايفا مي كنند يا بسيار اندك و ناچيز است يا اينكه افسانه سرايي است.

منظورتان اين اس�ت كه به جاي نقش آفريني، بيشتر شبيه 
قرار گرفتن در يك طراحي است؟

شعباني: بيشتر براي پيشبرد آن داستان نمايشي مورد استفاده قرار مي گيرد.
معتقديد كه نقش و جايگاه مستقلي ندارد؟

شعباني: بله. همين طور است. واقعيت اين است كه هنر انقالبي از حادثه 
كربال نشئت گرفته و شروع مي شود. از وقتي حضرت زينب روايتگر نمايش 
بامحتواي كربال و قهرماني امام حسين قرار مي گيرد به نظر من هنر انقالبي 
از اينجا شروع مي شود. اينجاس��ت كه نقش زن را تغيير مي دهد و حضرت 
زينب نماد آن است و نشان مي دهد كه هنر زن صرفاً در خانه نشيني خالصه 
نمي شود. ضمن اينكه ايشان نه تنها خانواده گريز نيستند بلكه شخصيتي 
خانواده گرا هستند و نبض كل جامعه در دست ايشان قرار دارد. حاال شكل 
اين داستان در دستجات عزاداري ما نمود پيدا مي كند كه اتفاقاً با يك حركت 
و اراده مردمي  اتفاق افتاد. وقتي مردم اقدام به ايجاد دستجات و راه اندازي هنر 

نمايشي تحت عنوان تعزيه با محوريت نقش زن در جامعه كردند.
نقش آفريني زن هنرمند انقالبي با چكش كاري در اجراهاي 
نمايش�ي مذهبي تحت عنوان تعزيه به پختگي مي رسد كه 
همين پختگي باعث مي شود در بطن جامعه و زمان صيرورت 
داشته باش�د. ضمن اينكه نقش آفريني زن هنرمند انقالبي 

حسب احساس وظيفه و توانايي اش مي تواند تعريف شود؟ 
شعباني: بله. دقيقاً. كما اينكه در بطن وقوع انقالب اين اتفاق افتاد و مادران 
و زناني شكل گرفته و ساخته ش��دند كه ماحصل و ثمره همين نمايش ها 
بود. البته نقش اول اين نمايش ها حضرت زين��ب)س( بود و به نظر من اگر 
اين نمايش ها نبود امروز شهدا و مادران شهدا نبودند و طبيعتاً از انقالب هم 
خبري نبود. مادران كشور ايران تحت تأثير نمايش هاي حسيني توانستند با 
فرزندپروري آنها اين اندازه رهايي بخش و رستگاري آفرين باشند. امروزه هم 
امكان ايجاد و اجراي نمايش هايي با محوريت نقش زنان در اجتماع وجود 
دارد تا بتوان به وس��يله آن تعالي جامعه را طرح ريزي ك��رد. اين مهم مانع 
غلبه نگاه خام دستانه شرق به زن كه آن را عنصري كم اثر و حاضر در پستوي 
خانه مي داند و مقابله با نگاه ابزاري و جنس��ي غرب نسبت به زنان خواهد 
شد و مي تواند منجر به خط سوم يا نگاه سومي  به زنان بشود كه همان نگاه 
نجات بخش و انقالبي است كه ريشه در داستان كربال دارد و مي تواند به صورت 
توأمان در خدمت خانواده باشد و هم وظايف نقش آفريني هنرمندانه و انقالبي 

در جامعه را با الگوپذيري از مشي و مرام حضرت زينب)س( ايفا كند.
مهرابی: به نظر من ابتدا بايد چيستي و تفكر انقالب را بشناسيم. هنر انقالب 
ميوه درختي است با عنوان درخت انقالب و الزم است كه عطر، طعم و خواص 
اين ميوه را مورد بررس��ي و كنكاش قرار بدهيم و ببينيم كه آبشخور ريشه 
درخت انقالب كجاست؟ تا زماني كه چيستي انقالب معلوم نشود نمي توانيم 
تعريفي براي هنر انقالب داشته باشيم. انقالب چيست و چه تمايزي بين فصل 
گذش��ته اش با فصل روبه رو و آينده اش دارد؟ اين تمايز در حقيقت تمايزي 
است بين هنر انقالب و هنري كه در جبهه مقابل آن قرار مي گيرد. خود انقالب 
تغيير و تحول در جهان بيني و ايدئولوژي افراد ايجاد كرده و هنر هم به نظر 
من يعني جهان بيني و ايدئولوژي. اتفاقي كه در انقالب افتاد اين بود كه تمام 
اليه هاي اقتصاد، سياست، فرهنگ و هنر به تبع همه آنها تحت تأثير قرار گرفت 
و چيزي به اسم هنر انقالب شكل گرفت. براي تبيين هنر انقالب الزم است 
ابتدا داشته هاي انقالب را ببينيم و اهداف، آرمان ها و ارزش هايش را بشناسيم 
و اگر تجلي و تبلور آن آرمان ها در هنر ديده شد، مي شود هنر انقالب. چيزي 
كه قبل از انقالب بر هنر استيال و برتري پيدا كرده بود روحيه سكوالر و روحيه 
مدرنيته بود حتي تا حدودي از اين مباحث هم فاصله داشت و بيشتر به يك 

دچار فقر تولید درباره شهدای هنرمند هستیم
در ميزگرد »جوان« با بانوان فعال در عرصه هنر انقالب اسالمی مطرح شد

   مصطفي شاه كرمي   
جشن هنر انقالب اسالمی كه همزمان با سالگرد شهادت سيدمرتضی آوينی برگزار شد،  روز 
گذش�ته به كار خود پايان داد. »جوان« درباره جايگاه هنر انقالب اسالمی با سه تن از بانوان 
فعال در اين عرصه به گفت وگو نشسته است. سيده معصومه حسينی، نگارگر، نقاش و مدرس 
و عضو شورای عالی تجسمی بسيج هنرمندان، مريم شعبانی، نويس�نده و كارگردان تئاتر 
بانوان و عكاس، همچنين عاليه مهرابی، شاعر و ترانه سرا و عضو شورای عالی سياست گذاری 
ش�عر بس�يج كش�ور به همراه بتول كريمی فع�ال عرصه هنر مهم�ان اين نشس�ت بودند.
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