


امروزه بسیاری از خواص، خود را پیرو اندیشه امام و رهبری و فرمایشات ایشان 
باید  ادعا  این  اما  است.  نیکویی  امر  الخطاب می دانند، که در جای خود  را فصل 
نماند.  باقی  شعار  در حد  فقط  و  باشد  داشته  نمود  هم  افراد  مواضع  و  کارها  در 
ایشان در موضوعات مختلف، بهترین معیار سنجش  لذا فرمایشات و دیدگاه های 
مطابقت این شعارها با واقع است. هنر نیز یکی از مقواتی است که در نگاه امام 
و رهبری جایگاه ویژه ای دارد، به طوری که برای هنرمندان، مسئولیتی خطیر را 
نسبت به انقاب اسامی می شمارند. در این جزوه، ابتدا مرور کوتاهی بر اندیشه 
های امام خمینی و امام خامنه ای خواهد بود و در ادامه دو گفتار مختصر از دکتر 
رحیم پور ازغدی و حجت ااسام پناهیان که به تحلیل نگاه امام روح اه به هنر 

می   پردازند، می آید.

هر برای خدا
هنر در گفتمان امام و رهبری

به همراه گفتارهایی تحلیلی از دکتر حسن رحیم پور ازغدی و
 حجت ااسام پناهیان
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A  الله به هرمندان و خانواده شهدا )تجليل از هر و پيام امام روح 
هرمندان متعهد(

بسم اه الرحمن الرحیم
خون پاك صدها هنرمند فرزانه در جبهه هاي عشق و شهادت و شرف و عزت سرمایه 
اسامي  انقاب  زیبایي  و  عظمت  تناسب  به  باید،  که  است  هنري  آنگونه  ناپذیر  زوال 
،همیشه مشام جان زیبا پسند طالبان جمال حق را معطر کند. تنها هنري مورد قبول 
قرآن است که صیقل دهنده اسام ناب محمدي - صلي اه علیه و آله و سلم- اسام ائمه 
هدي -علیهم السام- اسام فقراي دردمند، اسام پابرهنگان ، اسام تازیانه خوردگان 
تاریخ تلخ و شرم آور محرومیتها باشد. هنري زیبا و پاك است که کوبنده سرمایه داري 
التقاط، اسام  نابود کننده اسام رفاه و تجمل ، اسام  مدرن وکمونیسم خون آشام و 

سازش و فرومایگي ، اسام مرفهین بي درد، و در یك کلمه »اسام امریکایي« باشد.
اقتصادي،  اجتماعي،  معضات  مبهم  و  کور  نقاط  دهنده  نشان  عشق  مدرسه  در  هنر 
سیاسي، نظامي است. هنر در عرفان اسامي ترسیم روشن عدالت و شرافت و انصاف، 

وتجسیم تلخکامي گرسنگان مغضوب قدرت و پول است.
هنر در جایگاه واقعي خود تصویر زالو صفتاني است که از مکیدن خون فرهنگ اصیل 
اسامي، فرهنگ عدالت و صفا، لذت مي برند. تنها به هنري باید پرداخت که راه ستیز با 
جهانخواران شرق و غرب، و در راس آنان امریکا و شوروي، را بیاموزد. هنرمندان ما تنها 
زماني مي توانند بي دغدغه کوله بار مسئولیت و امانتشان را زمین بگذارندکه مطمئن 
باشند مردمشان بدون اتکا به غیر، تنها و تنها در چهارچوب مکتبشان، به حیات جاویدان 

رسیده اند.
 

و هنرمندان ما در جبهه هاي دفاع مقدسمان اینگونه بودند، تا به ما اعا شتافتند. و براي 
خدا و عزت و سعادت مردمشان جنگیدند؛ و در راه پیروزي اسام عزیز تمام مدعیان هنر 

بي درد را رسوا نمودند.
خدایشان در جوار رحمت خویش محشورشان گرداند.

67/06/30 
روح اه الموسوي الخمیني
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هر درگفتان امام و رهری

A فرمایشات امام خامنه ای پیرامون هر متعهد و هرمند انقابی

هنرمند انقابی و هنرمند معاند تقسیم طبیعی هر انقاب
شکی نیست که انقاب؛ سمت ادبیات و هنر را تغییر می دهد و آن را در جهتی که پسندیده 
و مقبول است می افکند این به نوبه خود شاعران و هنرمندان و ادیبان را به آنان که این 
دگرگونی بنیادین را برمی تابند، یا ااقل با آن به خصومت بر نمی خیزند، و آنان که از سر 
ماجرای  این  می کند.  تقسیم  می ستیزند،  ادب  و  شعر  انقابی  چرخش  با  عناد  و  دشمنی 
همیشگی تحوات اجتماعی در همه جای جهان بوده و اکنون نیز هست، ماجرایی که در 
این انقاب شکوهمند اسامی ما نیز تکرار شد، و کسانی را درباره ی سرنوشت هماوایی هنر 
و ادب با این انقاب دچار تردید و نگرانی ساخت. حقیقت آن است که انقاب مخصوصاً آن جا 
که متکی بر ذهن و دل و تاش توده های انسانی است خود زاینده ی شعر و ادب و هنر است 

زیرا که اینها همه مقواتی انسانی و مردمی اند.)63/9/4(

هنر مردمی، همان هنر انقابی است؟
هرجا مردم هستند ادبیات هست و شعر و هنر است و آن چنان هست که مردم می اندیشند 
و می خواهند و هر چه جز آن است نه دل نشین است و نه ماندگار انقاب اسامی ما عاوه 
اعتقادی  انسان  به  زیرا  می نهد،  عظیم  حرمتی  را  انسان  دل  و  ذهن  فرآورده های  این،  بر 
عظیم دارد، از این روی حرکت ادبیات و هنر در جامعه ی انقابی ما علیرغم قدرناشناسی 
و ناسازگاری برخی از سرایندگان و سازندگان بریده از مردم به توقف و رکود نینجامید، و 
روگردانی آنها که نخواستند جوشش انقابی مردم را بشناسند و ارج نهند، به خمود و سکون 

این جوشش نرسید.)63/9/4(

هنر، مخصوص گروهی خاص نیست
انقاب و اسام - که عزیزترین سرمایه ی مردم  هنرمندان، زبان رسای هنر را در خدمت 
است - به کار گیرند و این عطیه ی الهی را صرف تعالی افکار مردم کنند و هنر را از آمیزش 
با مظاهر زیانبار فرهنگ بیگانه رها سازند. هنر را با حفظ تعالی آن به میان مردم برند و در 
ذهن و دل آنان وارد کنند و از شکل کاای تجملی و مخصوص گروهی خاص خارج سازند.

)68/4/23(

هنرمندانی که اسامی فکر نمی  کنند
دستگاههای مختلف بایستی به شما کمك کنند و موانع را از سر راهتان بردارند، تا ان شاءاَه 
ریشه دارتر  و  قویتر  هرچه  را  اسامی  اصیل  و  هنر صحیح  مرکزی  و هسته ی  پایه  بتوانید 
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آنان چیز  و روحیه ی  فکر  اما  بدهید. دیگران هم که هنرمندند،  پایه گذاری کنید و شکل 
دیگر و طور دیگری است، باید بدانند که حقیقتاً دریغ و حیف است که آن سرمایه و هنر، در 
راه چیزی غیر از راه خدا و معنویت و انقاب و نجات انسانها و کمك به محرومان و مستضعفان 
به کار برود و نیز حیف است که در مصارف و راههای خیلی کم ارزشی که متأسفانه آن مبتذات 

به کار می روند، به کار رود.)68/8/21(

استفاده از هنر برای اندیشه های ناپاک 
شکی نیست کسانی که تفکرات یا انگیزه ها یا اهوای غلط دارند، از هنر استفاده خواهند کرد. 
هنر چیزی است که همه ی ذی شعورهای عالم -عامل و مستمع- با به کار بردن و با التذاد به آن، 
می خواهند استفاده کنند. اصًا در دنیا کسی وجود دارد که صاحب عقل باشد، ولی نخواهد از 
هنر استفاده کند؟ طبیعی است که همه می خواهند از هنر استفاده کنند. یکی از انواع استفاده 
هم این است که یك نفر، اندیشه ی ناپاکی را با یك وسیله ی هنری در ذهنها بریزد. بنابراین، آن 
فرد هم می خواهد از هنر استفاده کند -اصًا جای مامت نیست- مثل پول و ساح که از آن 

استفاده می کنند.
جلوی صاحبان اندیشه ها و روشهای ناپاك را نمی شود گرفت. کاری که می شود کرد، این است 
که بیاییم آن چیزی را که صاحب اندیشه ی ناپاك می خواهد استفاده بکند یا کرده است، در 
اختیار سرپنجه ی مقتدر اندیشه ی مقدس و پاك و واا قرار بدهیم؛ واّا اگر آن اندیشه ی پاك و 

مقدس و واا نتوانست از این مایه استفاده کند، شکی نداریم که عقب خواهد ماند.)68/8/21(
انسان معمواً خودش را در مقابل هنرمند کوچك احساس می کند. من خودم وقتی هنرمندان 
هنرشان  که  هنرمندانی  آن  اما  دارند؛  مقابلم  در  رفیعی  جایگاه  که  می بینم  می کنم،  نگاه  را 
بسیار  هنری  لحاظ  از  بعضیشان  و  بااست  هم  هنرشان  هرچند  است،  بیگانگان  خدمت  در 

برجسته اند، ولی من در هنری که آنها دارند، ارزشی حس نمی کنم.)70/4/25(

ارزش هنر، مطلق نیست
پول و ثروت و قّوت بازو و زبان گویا و بقیه ی ثروتهایی که در خدمت حق و انسانها و راستی و 
درستی نباشد، چه ارزشی دارد؟ ارزشی ندارد. اان علم در خدمت ساحهای اتمی و در دست 
اسرائیل است. آیا این ارزشمند است؟ نخیر، هیچ ارزشی ندارد. ارزش این چیزها نسبی است. 
ارزش مطلق، متعلق به اینها نیست. البته چیزهای ارزشمند مطلق وجود دارد. اصًا مبانی ادیان، 
مطلق کردن ارزشهای صحیح و راستین است؛ منتها علم و صنعت و تکنولوژی، از آن ارزشهای 
مطلق نیست؛ تا در کجا به کار برود، تا در دست چه کسی باشد، تا از آن چگونه استفاده بشود؛ 

هنر هم از این قبیل است.)70/4/25(
هنرمندی به معنای بقیه ی خصال خوب که نیست. ای بسا هنرمندی که هنرش خیلی بااست، 
اما آدم پست و حقیر و بد و فاسق و فاسد و خیانتکاری است. از این قبیل زیاد داشتیم، اان هم 
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داریم و جلوی چشممان فراوان قرار دارند.)70/7/15(
انحرافی  و  غلط  را مجذوب خواسته های  آنان  که  برنامه هایی  و  و سریالها  فیلمها  پراکندن 
می سازد یا به بی بندوباری و معاشرتهای نامشروع یا خشونتهای خونین که امروز آفت جوامع 
غربی بخصوص امریکا است می کشاند و در رفتار و پوشش و معاشرت و آرمان گزینی، مقلد 
بیگانگان بار می آورد، یا حقایق گذشته و حال کشور را واژگونه می نماید و مخاطبان را به 
یأس از خود، و فریفتگی به بیگانه یا به سرگرمی ها و عادتهای ناسالم و مهلك یا به اسراف 
سوق می دهد، لطمه یی است که به آسانی قابل جبران نیست و وزر و وبال آن گریبان گیر 

همه خواهد شد.)78/3/5(

حتی پخش بازی فوتبال هم می  تواند دینی باشد
ما نباید اجازه بدهیم که این رسانه ی عظیمی که امروز در دنیا تنها هم است، حّتی اندکی 
ما  این معنایش آن نیست که  البته  اهداف تخطی کند.  این  از جهت گیری و سمت گیری 
دائماً در رادیو و تلویزیونمان سخنرانی یا بیانیه ی اسامی و دینی پخش کنیم که صریحاً 
مبانی و مفاهیم ما را ترویج کند؛ اینکه راه تبلیغ نیست. شیوه های رایج تبلیغ، شیوه های 
غیر مستقیم، استفاده ی بهینه از هنر و روشهای هنری؛ همان کارهایی که امروز پیشرفتهای 
زیادی هم داشته است باید تماماً در خدمت اهداف انقاب و اسام باشد؛ یعنی اگر ما بازی 
فوتبال هم پخش می کنیم، مواظب باشیم که این بازی فوتبال در جهت ضد آن اهداف به 
کار نرود. کامًا واضح است که بازی فوتبالی که در دنیا یا در ایران اتفاق افتاده، گزارش آن 
می تواند دوگونه باشد: یك طور این است که در جهت ضد هدفهای ما باشد، یك طور هم این 
است که در جهت ضد هدفها نباشد و احیاناً در جهت خدمت به این هدفها باشد؛ آن اصل 
اساسی در باب اداره ی رادیو و تلویزیون این است. این هدفها روشن است: دینی شدن مردم، 
یکی از هدفهاست؛ ارتباط مستحکم مردم با نظام و مبانی اصلی نظام، یکی از هدفهاست؛ 
حفظ روحیه و شور انقابی  در مردم و دچار نشدن آن ها به یأس و دل مردگی و سرخوردگی، 

یکی از این هدفهاست.)70/12/7(

وزارت ارشاد!
من از وزارت ارشاد توّقع دارم. البته آقای »مهاجرانی« ظاهراً نیستند و خودشان را راحت 
کردند از اینکه بیایند و حرفهای ما را بشنوند! به هرحال، فرق نمی کند؛ چه ایشان باشند، 
چه نباشند، من اعتراضم این است این اعتراض را بارها هم گفته ام، اآن هم در جمع شما 
می گویم وزارت ارشاد در این دو سالی که ایشان در رأس این کار هستند، هیچ کار اسامی 
مورد  در  من خودم  کنید  فرض  است.  من  اعتراض  اّولین  این  نداد!  ارائه  اسامی  به عنوان 
صدا و سیما، کمتر هفته ای است که اعتراضی و اوقات تلخی ای نداشته باشم و پیغام تندی 
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ندهم؛ اما صدا و سیما کارهای زیادی را به عنوان کار اسامی انجام داده، برنامه های اسامی 
اگر  است.  داشته  علمی  و  گزارشی  برنامه های  و  کرده  اسامی درست  هنری   برنامه های  و 
اشتباه و خطا و تخلّف دارد، از آن طرف هم تاش و کار دارد. من سؤالم این است که وزارت 
ارشاد، چند کتاب برای تقویت تفّکر اسامی به وجود آورده، چند تا فیلم برای تقویت مبانی 
فکری اسامی و انقابی  ساخته و چند تئاتر مناسب داشته است؟ اآن مرتّب در این سالنهای 
وابسته به وزارت ارشاد، نمایش و تئاترهایی اجرا می شود؛ بعضیهایش صددرصد ضّد دین و ضّد 
انقاب است! کسانی رفتند، دیدند و آمدند به من گزارش دادند. خوب؛ حاا اگر در کنار دو، 
سه نمونه تئاتر از این گونه نمونه ها، پنج شش نمونه هم به ما نشان می دادند که ما این تئاتر را 
به وجود آوردیم، یا این فیلم را اجرا کردیم که مبلّغ اسام است، من هیچ اعتراضی نمی کردم. 
این طور  اما  یتوب علیهم«!  ان  بااخره: »خلطوا عمًا صالحا و آخر سّیئا، عسی اه  می گفتم 
نیست؛ هرچه هست، از آن طرف است! این اعتراض من است. من از رفتار وزارت ارشاد، راضی 

نیستم.)78/9/23(
امروز ما می بینیم وقتی که راجع به دفاع مقّدس و جنگ هشت ساله و این عظمت مطلقی که 
درباره ی  و یك هنرمند  است  مهم ترین موضوع هنری  آفرید، صحبت می شود که  ایران  ملت 
این گونه شکوه های ملی، خوب می تواند قلمفرسایی یا میدان داری کند بعضی از آثار در گوشه 
و کنار پیدا می شود که نه فقط عظمت را نمی بینند؛ می گردند یك نقطه ضعفی، یا واقعی، یا 
حتی پنداری، پیدا می کنند و آن را مورد مداّقه قرار می دهند! هدف از این کارها چیست؟ چرا 
باید ما این فرآورده ی عظیم ملت ایران را ندیده بگیریم؟! این خدمت به ملت ایران است که در 
تهاجمی که به مرزهای او، به شخصیت او، به عّزت او، به تاریخ او، به هویّت ملی او شده است 
این گونه مردانه ایستاده و این طور شجاعانه دفاع کرده ما بیاییم آن را زیر سؤال ببریم؛ آن هم 
با زبان هنر؟! این کارها را می کنند. این ها به نظر من تصادفی هم نیست؛ یعنی نمی شود گفت 
حاا یك هنرمند به این فکر افتاده که می شود این گونه عمل کرد؛ نه. به نظر من غیر عادی 
می آید. البته تقصیر از مسئوان و سردمداران مسائل هنری و فرهنگی کشور است؛ آن ها هم 

باید سازماندهی کنند؛ باید کار کنند.)79/7/6(

برجسته کردن نقاط ارزشمند حرکت ملت؛ وظیفه ی اصحاب فرهنگ و هنر
آثار بزرگ هنری دنیا را نگاه کنید؛ بسیاری از آنها بر روی قهرماني های ملتها متمرکزند؛ حتی 
نفر روایتگر بزرگ هنری،  به روسیه، دو  ناپلئون  آن جایی که شکست خوردند. در لشکرکشی 
این ماجرا را روایت کردند: یکی فرانسوی است که ویکتور هوگوست؛ یکی روسی است - طرِف 
شکست خورده، که اول کار شکست خورد - که تولستوی است. آن طرِف پیروز طبعاً گزارشهایی 
را ممکن است بدهد؛ اما شما ببینید، در این کتاِب آن طرِف شکست خورده، شکست را آن چنان 
تصویر می کند که مایه غرور و سربلندی ملت است. یعنی در حرکت ملت، آن نقاط ارزشمندی 
را که یك هنرمند می تواند ببیند، اینها را بیرون می کشد، برجسته می کند، رنگ و روغن می زند 
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و جلِو چشمها می گیرد.)79/7/6(
ما در این ماجرای هشت ساله، یك پیروزی مطلق به دست آوردیم. ما که جنگ را شروع نکرده 
بودیم که بگوییم فان جا را می خواستیم بگیریم، نتوانستیم، پس ناکام شدیم؛ قضیه این نبود. 
قضیه این بود که دشمنی به ما حمله کرده بود و می خواست بخشی از خاك ما را بگیرد؛ همه 
دنیا هم به او کمك کردند؛ ما هم مردانه ایستادیم؛ ناکام شد و بینی اش به خاك مالیده 
شد و برگشت. پیروزی از این بااتر؟ این پیروزی را با همین ابعاد، با همه خصوصیاتی که 
در آن وجود دارد، با همه آن هزاران هزار ماجرایی که آن را به وجود آورده است، ما باید 
روایت کنیم. این کاِر هنرمندان عزیز ماست؛ کار نویسندگان است؛ کار سینماگران است؛ کار 

شاعران است؛ کار نّقاشان است؛ کار اصحاب فرهنگ و هنر است.)79/7/6(

هنِر متعّهد یك واژه درست است
بعضی کسان می گویند در هنر متعّهد، کلمه اّول با کلمه دوم تناقض دارد. هنر، یعنی آن 
چیزی که مبتنی بر تخّیل آزاد انسان است و متعّهد، یعنی زنجیر شده؛ این دو چگونه با هم 
می سازد!؟ این یك تصّور است؛ البته تصّور درستی نیست. بحث مسؤولیت و تعّهد هنرمند، 
قبل از هنرمند بودن او به انسان بودن او برمی گردد. باأخره یك هنرمند قبل از این که یك 
هنرمند باشد، یك انسان است. انسان که نمی تواند مسؤول نباشد. اّولین مسؤولیِت انسان 
در مقابل انسانهاست. اگرچه انسان در مقابل طبیعت و زمین و آسمان هم تعهد دارد، اما 
مسؤولیت بزرگ او در قبال انسانهاست. درعین حال هنرمند به خاطر ویژگی بسیار ممتازش، 

تعّهد جداگانه ای غیر از آن بیانی که قبًا گفتم، دارد.
هنرمند، هم در باب فرم و قالب هنِر خودش و هم در قبال مضمون تعّهد دارد. کسی که 
و  تنبل  تعّهد است. هنرمند  این یك  اکتفا کند.  پایین  به سطح  نباید  دارد،  قریحه هنری 
بی تاش، هنرمندی که برای تعالی کار هنرِی خودش و ایجاد خاقیت تاش نمی کند، در 
حقیقت به مسؤولیِت هنری خودش در قبال قالب عمل نکرده است. هنرمند باید دائم تاش 
کند. البته ممکن است انسان یك وقت به جایی برسد که بیش از آن نمی تواند تاش کند 
- بحثی نیست - اما تا آن جایی که می تواند، باید برای اعتای قالب هنری تاش کند. این 
تعّهد در قبال قالب، بدون یك احساس شور و عشق و مسؤولیت - البته این شور و عشق هم 
مسؤولیت است؛ آن هم یك دست قوی است که انسان را وادار به کاری می کند و نمی گذارد 

که احساس تنبلی و تن آسایی، او را از کار باز بدارد - به دست نمی آید.
عاوه بر این، تعّهد در قبال مضمون است. ما چه می خواهیم ارائه بدهیم؟ اگر انسان محترم 
و عزیز است، دل و ذهن و فکر او هم عزیز و محترم است. نمی شود هر چیزی را به مخاطب 
داد، فقط به صرف این که او نشسته و به حرفهای ما گوش می دهد. باید ببینیم به او چه 
می خواهیم بدهیم. البته بحث این که ما وارد کدام دسته بندِی سیاسی بشویم یا نشویم - این 
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حرفهایی که بعضی از دوستان می زنند - مسائلی است که شما باید از اینها عبور کرده باشید. 
اینها محلِ  کام نیست؛ محلِ  کام، اخاق و فضیلت است. من مطلبی را - به گمانم - از 
قول »رومن روان« خواندم که گفته بود در یك کار هنری، یك درصد هنر، نودونه درصد 
اخاق؛ یا احتیاطاً این گونه بگوییم: ده درصد هنر، نود درصد اخاق. به نظرم رسید که این 
حرف، حرف دقیقی نیست. اگر از من سؤال کنند، من می گویم صددرصد هنر و صددرصد 
اخاق. اینها با هم منافات ندارند. باید صددرصد کار را با خّاقیت هنری ارائه داد و صددرصد 
آن را از مضمون عالی و تعالی بخش و پیشبرنده و فضیلت ساز پُر کرد و انباشت. آن چیزی که 
دغدغه برخی آدمهای دلسوز در زمینه مسائل هنری است، این است که ما به بهانه آزادی تخّیل 
یا آزادی هنری، فضیلت سوزی و هتك اخاق نکنیم. این بسیار مهّم است. بنابراین هنِر متعّهد 

یك واژه درست است.)80/5/1(

توقع انقاب از هنر انقابی
پنجاه، شصت سال کسانی بر ما حکومت کردند که آورنده ی آن ها، نه اینکه ما نبودیم- چون در 
ایران حکومت مردم به این صورت اصًا سابقه نداشت- بلکه داورِی خودشان هم نبود. ای کاش 
اگر دیکتاتور بودند، اقَا مثل نادرشاه با زور بازوی خودشان، یا مثل آغامحمدخان با حیله گری 
خودشان بر سر کار آمده بودند؛ اما این طور نبود. دیگران آمدند و آن ها را بر این ملت مسلّط 
کردند و تمام منابع ماّدی و معنوی این ملت را به غارت بردند. با رنجها و محنتهای بسیاری، 
حرکت عظیمی در مقابل این پدیده ی شوم اتّفاق افتاد و توانست با فدا کردن جانها و با عریان 
چگونه  هنر  نیست؟  زیبا  این  برسد.  جایی  به  غّدار،  دشمن  دشنه ی  مقابل  در  سینه ها  کردن 
می تواند از کنار این ها بی تفاوت بگذرد؟ این توّقِع انقاب است. هنر انقابی  که ما از اّول انقاب 
همین طور گفتیم و آن را درخواست کردیم، این است. آیا این توّقِع زیادی است؟ موسیقی و 
فیلم و تئاتر و نقاشی و سایر رشته های هنرِی شما باید به این مقوله بپردازد؛ این ها چیزهای 
ازمی است. توّقِع انقاب از هنر و هنرمند، یك توّقِع زورگویانه و زیاده خواهانه نیست؛ بل مبتنی 
بر همان مبانی زیباشناختی هنر است. هنر آن است که زیباییها را درك کند. این زیباییها لزوماً 
گل و بلبل نیست؛ گاهی اوقات، انداختن یك نفر در آتش و تحّمل آن، زیباتر از هر گل و بلبلی 

است. هنرمند باید این را ببیند، درك کند و آن را با زبان هنر تبیین نماید.)1/5/80(

تبلیغ و تبیین حقیقت؛ وظیفه ی مرد هنری
در امتحانهائی از قبیل همین حوادثی که حول و حوش انتخابات پیش آمد - بعد از انتخابات و 
قبل از انتخابات - دیدیم که در همین زمینه ها ضعفها و مشکاتی داریم. این حوادث برای ما 

نعمت بزرگی است؛ از این جهت که ضعفهای خودمان را بشناسیم.
خب، در اینجا شاعر چه نقشی دارد؟ مرِد هنری و مرِد فرهنگی - مرد شامل زنها هم میشود 
- یعنی انساِن هنری و انساِن فرهنگی، در این صحنه چه وظیفه ای دارد؟ به نظر من وظیفه 
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»الّذین  است؛  تبیین  و  تبلیغ  هم  وظیفه  مهمترین  است.  بزرگ  خیلی  است،  سنگین  خیلی 
یبلّغون رساات اَه و یخشونه و ا یخشون احدا اّا اَه«؛ این یك معیار است؛ حقیقتی را که 
درك میکنید، آن را تبیین کنید. کسی انتظار ندارد برخاف آنچه که میفهمید حرف بزنید. نه، 
آنچه را که میفهمید، بگوئید. البته برای اینکه آنچه میفهمید درست و صواب باشد، باید تاش 
و مجاهدت کنید؛ چون در حوادِث فتنه گون، شناخت عرصه دشوار است، شناخت اطراف قصه 
دشوار است، شناخت مهاجم و مدافع دشوار است، شناخت ظالم و مظلوم دشوار است، شناخت 
دشمن و دوست دشوار است. اگر بنا باشد یك شاعر هم مثل دیگران گول بخورد، فریب بخورد 
انسان فرهنگی  انسان هنری و یك  این خیلی دون شأن یك  بیاید،  و بی بصیرتی به سراغش 
است. پس باید حقیقت را فهمید؛ بعد هم باید همان حقیقت را تبلیغ کرد. نمي شود با شیوه های 
این خاف  عالم فرهنگ حرکت کرد،  سیاسی - شیوه های سیاستگران و سیاستمداران - در 
شأن فرهنگ است. در عالم فرهنگ بایستی گره گشائی کرد؛ بایستی حقیقت را باز کرد، بایستی 
گره های ذهنی را باز کرد. و این تبیین ازم دارد، یعنی همان کار انبیاء؛ فصاحت و باغتی هم 

که گفته اند در بیان ازم است، باغتش به این معناست.)14/6/88(

A  گفتاری از دکر حسن رحیم پور ازغدی پیرامون بازخوانی نظرات امام درباره
ی هر و هرمند

ابتدا چند تا از تعابیر امام راجع به هنر و هنرمند را عرض می  کنم. بعد یك تفسیری از این 
دیدگاه ارائه می  کنم.

امام هنر و هنرمند را تقسیم می  کند به دو گروه هنرمند شریف و هنرمند رذل، هنر متعهد به 
خدا و خلق و هنر خودخواهانه و راحت طلبانه. راجع به اینکه چنین تقسیمی به چه معنا درست 
است بعدا به تفصیل صحبت می  کنم و مثال هایی می  زنم از هنر و ادبیات در غرب و هم از هنر و 
ادبیات در ایران، همان هنر قدیمی و سنتی ایران. حاا چه رسد به هنر بعد مشروطه که خیلی 

راحت تر قابل تفکیك به این دو بخش است.
امام یك جا تعبیر می  کنند که نویسندگان، هنرمندان و شاعران باید به سهم خودشان و در حد 
توان، قدردانی بکنند از فداکاران)هنرمندان اصلی در انقاب و جنگ؛ آنها که فداکاری کردند(. 
باید مقاطع پیروزی ها  و حماسه ها  را در معرض نمایش توده ها  و جوامع بشری و تاریخ بگذارند. 
باید روح شجاعت و حماسه را تقویت کنند. باید الگو بسازند از این بچه ها  برای دیگران. این یك 

وظیفه ای است که امام برای هنر و هنرمند تعریف می  کند.
در جای دیگر خطاب به هنرمندان در سطح جهان اسام در پیام حج سال 63، صریح مسئولیتی 
تعریف می  کند. خطاب می  کند به کل نویسندگان، هنرمندان و شاعران در جهان اسام. می  گوید 
می  کند  اباغ  آنها  به  می  خورند،  تأسف  مسلمین  و  اسام  حال  به  که  هنرمندانی  ی  همه  به 
غفلت  می  توانید  که  وسیله  هر  به  می  شمارد؛  را  وظایفشان  چیست.  شما  وظیفه ی  امروز  که 
زدایی کنید، مسلمین را برای یك نهضت عمومی سراسری اسامی در سطح جهان مهیا کنید، 
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مفهوم  به  نه  شویم،  مسلط  جهان  بر  می  توانیم  ما  است؛  شدنی  و  ممکن  امر،  این  که  بدانید 
که  معنا  این  به  بلکه  بقیه.  کردن  له  برای  باشد  ما  دستان  در  چیز  همه  که  امپریالیستی اش 

می  توانیم جهان را آزاد کنیم.
هنرمندان باید برای خودشان مسئولیت ملی و در مرحله ی بعد مسئولیت جهانی تعریف کنند. 
می  فرماید بدانید که این امر ممکن و شدنی است. می  شود یك نهضت سراسری اسامی در سطح 

جهان راه انداخت. البته محتاج به کوشش و فداکاری است.
در پیام امام به مناسبت سالگرد پیروزی انقاب، آنجا ایشان یك رسالت هنری دیگر برای انقاب 
و انقابیون تعریف می  کند. اوا می  گوید هنرمند متعهد کسی است که هنرش را در راه تربیت 
صحیح و تهذیب جامعه به کار بیندازد. بعد می  گوید باید وضعیت تمام قشرها را در نظر بگیرند، 
نه یك هنر خاص طبقاتی و اشرافی و نه یك هنر آکادمیك محض برای یك طبقه ی خاص. 
یك هنرهایی هست که فقط عده ی خاصی می  فهمند و لذت می  برند. می  فرماید این نه، این 
کافی نیست. حاا آنها می  خواهند در آکادمی ها  به این نوع بپردازند، حرفی نیست. اما آن هنری 
که امام به آن دعوت می  کند، هنری است که تمام مردم  مخاطبش باشند البته با رعایت تفاوت 
اوایل  در  که  نوشتند  امام  در خاطرات  بیندیشید.  باید  مختلف  قشرهای  به  می  گوید  هایشان. 
انقاب یك تئاتر تلویزیونی پخش می  شده، از این تئاتر هایی که همه با هم حرف می  زنند، مثا 
یك جمله را ده نفر با هم می  گویند. باز یکی یك چیز می  گوید، اون ده نفر دوباره یك جمله را 
می  گویند. امام همان موقع به مسئولین صدا و سیما گفته بود که اینها چیست؟ من که اینها را 
نمی  فهمم، امیدوارم مردم اینها را بفهمند. و امیدوارم مردم لذت ببرند و خوششان بیاید. این چه 
هنری است که نه ایجاد بهجت و نشاط می  کند و نه مفهومی دارد. کاما معلوم است که دارند 
تقلید می  کنند از یك سبك خاص در گوشه ای از دنیا که فقط هم خودشان می  فهمند چیست. 
پس یك شاخص دیگر که امام برای هنر انقابی تعریف می  کند این است؛ یکی این که در راه 
تربیت صحیح و تهذیب جامعه به کار برود، دیگر اینکه وضعیت تمام قشرها را در نظر بگیرد، بعد 
تعبیرشان این است: راه و روش زندگی شرافتمندانه و آزادمنشانه را با هنرها و نمایشنامه ها  به 
ملت بیاموزد. زندگی شرافتمندانه چه نوع زندگی ای است؟ از هنرهای مبتذل و بدآموز و مفسد 
می  کنند.  هنری صحبت  انقاب  از  امام  انقاب،  سالگرد  در  هنرمندان.  خود  کنند،  جلوگیری 
می  گویند انقاب اهداف ادبی،هنری و سینمایی دارد. کسانی باید باشند که این اهداف را تأمین 
کنند. می  گویند این ملت نیم قرن گرفتار نشریات و سینمایی بود که ملت را به آغوش غرب و 
غربزده ها  غلطانید و ضرر رسانه ها  و هنر مبتذل، از خرابی توپ و تانك دشمن بااتر و بدتر است. 
به نسل منتقل  باقیست و نسل  چون ضرر ساح ها  گذراست ولی ضررهای فرهنگی و هنری 
می  شود چنانکه دیدید و می  بینید. و می  گویند سهل انگاری در این امور، ساده اندیشی است؛ 
مساله هنر را نباید دست کم بگیریم. واقعا یك عده باید بروند در عرصه تئاتر، سینما، نقاشی، 
این بینش  با  تا آخر هم  مجسمه سازی، کاریکاتور، معماری. کسانی که بینش دینی دارند و 
بمانند. نه اینکه اول با انگیزه انقابی وارد شوند جوان ها، بعد یك مدتی چهارتا کتاب بخوانند، 
دانش اسامی هم که ندارند. کم کم خودشان می  شوند مثل همان قبلی ها. بعدا می  گویند که 
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ما وقتی جوان بودیم چقدر احمق و بی سواد بودیم که آن حرف ها  را می  زدیم. اما اان باسواد 
شدیم و فهمیدیم که راه درست همان بود که بزرگان رفتند. علتش این است که انگیزه برای 
اصاح دارد اما دانش دینی ندارد. کسانی می  توانند در عرصه ی هنر و علوم انسانی نظریه 
پردازی کنند که یک پشتوانه ی بیست سال، بیست و پنج سال، سی سال کار در حوزه 
ی معارف و مفاهیم اسامی را داشته باشند و با چنته ی پر بیایند در این عرصه و آن 
وقت بتوانند مسیر آن علم را تغییر دهند و اا به صرف اینکه دلم می  خواهد بروم انقاب کنم 
که نمی  شود. اینطوری مثل ژیانی است که می  خواهد تریلری را بوکسل کند و با خودش بکشد 

و نمی  تواند بلکه تریلی، ژیان را به سمت خودش می  کشد.
اینکه می  بینید در دهه اول انقاب بعضی بچه مسلمان ها  آمدند در عرصه ی سینما و گفتند ما 
می  رویم در برابر هنر و سینمای غربی می  ایستیم، هنر و سینمای دینی و انقابی راه می  اندازیم و 
اولین فیلم هایی که ساختند فیلم های قشری مذهبی و مذهبی نما بود. مثا کل فیلم این است 
که یك کوری برود حرم امام رضا و شفا پیدا کند. اسم این را می  گذارند سینمای دینی. همین 
آدم ها  چون بنیان فکر دینی نداشتند بعد از یکی دو دهه فیلم سینمایی می  سازند برای فلسفه 
ی سکس و به جنگ شرف و مذهب و انسانیت و اخاق و همه چیز می  روند. این برای این نیست 
که اینها انگیزه نداشتند. این تیپ بچه ها  با انگیزه آمدند. آدم هایی بوده اند که در دهه اول فیلم 
می  ساختند برای جبهه و جهاد و شهادت، و دهه سوم فیلم می  سازند برای مسخره کردن آن. 
چرا؟ برای اینکه صالح ماندن در عرصه ی زندگی کار آسانی نیست. کا در زندگی صالح ماندن 
کار آسانی نیست. خیال می  کنند همان اول که یك لحظه مثا انقابی بودیم و انگیزه ی دینی 
انقابی داشتیم، یك چراغی را روشن کردیم که تا آخر روشن است.نه! باید به ان چراغ نفت 
برسد، سوخت برسد. سوختش هم رگ گردن نیست. داد زدن نیست. سوختش زحمت است، 
فکر است، مطالعه است. بیست سال سی سال شب نخوابیدن است، تسلط به فقه و اصول و کام 
و فلسفه و عرفان و تفسیر و حدیث و تاریخ است. اینها تازه مربوط به معارف اسامی است. از 
طرف دیگر تسلط به مفاهیم علوم انسانی و فلسفه و منطق غرب و کام مسیحی و تفکر بودایی 
و... نیاز است. اینها یعنی سی سال کار. اینها یعنی همه چیز در حاشیه و اینها در متن، یعنی 
قید مدرك و شهرت و شغل و ریاست رو زدن و فانی شدن در علم دینی و فکر دینی با روحیه 
ی انقابی، یعنی سی سال درس خواندن، مطالعه کردن و فکر کردن ولی با انگیزه ی رزمنده 
ای که شب عملیات می  خواهد خط بشکند. اینکه در تمام این سی سال بتوانی این انگیزه را 
اند صبح دوم عملیات دیگر  انقابی  حفظ کنی کار آسانی نیست. خیلی ها  شب عملیات آدم 
انقابی نیستند.  در زمان جنگ در منطقه، آموزش هایش خیلی سخت بود. یك سوم بچه ها  از 
آموزش ها  فرار کردند. همین هایی که داوطلبانه آمده بودند جبهه، چون خیلی سخت و سنگین 
بود. بعضی ها  هم واقعا مریض می  شدند، بعضی ها  فکر می  کردند اینها خودشان را به مریضی زدند. 
چون بعضی ها  به همین بهانه از آموزشی خاص می  شدند. تازه هنوز به عملیات نرسیده بودند. 
یادم می  آید یك وقت وسط این آموزش ها  خیلی حالم گرفته شده بود و مریض شدم. به یك 
رفیق رزمنده ای گفتم من هر چی به فرمانده میگم امروز به من مرخصی بده استراحت کنم 
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یك کم حالم بهتر شه فردا دوباره بیام آموزشی، فکر می  کند من دارم فیلم بازی میکنم. بیا یك 
برنامه ای بریزیم من یواشکی برم بخوابم فردا بیام. ایشون گفت فانی انقابی شدن آسان است 
اما انقابی ماندن سخت است. خیلی حرف قشنگی بود. با همین حرفش من انگیزه پیدا کردم 
ادامه بدهم، ادامه هم دادم. همین آدم فداکار که واقعا هم صادقانه زحمت می  کشید، بعد بیست 
سال اان مطلع شدم دچار یك مساله ای شده است. یك خطایی کرده در زندگی اش. حاا 
جزئیاتش را نمی  گویم؛ یك خطر بزرگ! من یاد همین جمله ی خودش افتادم. کارش به زندان 
و دادگاه کشیده بود. یك وقت آمد پیش من گفت آن زمان کجا بودیم حاا کجاییم؟ به او گفتم 

یادت میاد اونجا یك جمله ای به من گفتی اما خودت فراموش کردی. 

A تحلیل حجت ااسام پناهیان پیرامون نگاه امام به هر

)برگرفته از کتاب تحلیلی بر نگاه امام به هنر و رسانه(
در ابتدای این بحث، بخشی از کلمات حضرت امام را درباره هنر با هم مرور می  کنیم. حضرت 
امام در پیامی مکتوب خطاب به هنرمندان و خانواده شهدا، در تجلیل از هنر و هنرمندان متعهد، 

فرموده اند:
ائمه  اسام  ناب محمدی )ص(،  اسام  دهنده  است که صیقل  قرآن  قبول  مورد  »تنها هنری 
هدی )ع(، اسام فقرای دردمند، اسام پابرهنگان، اسام تازیانه خوردگان تاریخ تلخ و شرم آور 

محرومیت ها  باشد.«
این یکی از صریح ترین پیام های امام درباره هنر است. بگذارید از همان عبارت اول شروع کنیم؛ 
»تنها هنری مورد قبول قرآن است، ... «. یادمان باشد این مطلب را کسی می  گوید که بارها قرآن 

را با آن قدرت تفکر عمیقی که داشته، مرور کرده است.
یکی از محافظان اصلی بیت حضرت امام به بنده می  فرمودند که حضرت امام گاهی روزی دوازده 
مرتبه برنامه ی قرائت قرآن داشتند. وقتی امام می  فرماید: »فان مطلب در نزد قرآن مورد قبول 
است«، چه کسی میتواند در صحت چنین کامی تردید کند؟ من و شما گاهی یك آیه یا یك 
گوشه قرآن را در ارتباط با هنر، مورد بهره برداری قرار میدهیم، اما این خیلی مهم است که یك 

مطلب از جانب کسی که بر کل قرآن نظر دارد بیان شود. و انحصار هم داده اند.
به ویژه اگر حساسیت و احتیاط شدید امام )ره( در بیان نظرات تفسیری خودشان را دیده باشید. 
آنجا که برخی از مفسرین پس از بررسی های نقلی و عقلی، معنا و تفسیر نهایی را ارائه می  دهند، 
ایشان نظر نهایی خود را اغلب به صورت احتمالی و با عباراتی مانند »محتمل است که ... «، 
»احتمال می  رود ... « و »ممکن است ...«، مطرح می  کنند. قطع پیدا کردن کسی که این چنین 
با احتیاط برخورد می  کند، ارزش دیگری خواهد داشت. ابد هر هنرمند معتقد به قرآن بعد از 

این کام، می  ترسد به سمت هنری غیر از این هنر برود.
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هنر و درد دین
»تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسام ناب باشد.«

صیقل دهنده به چه معنایی است؟ صیقل دادن و جا دادن مربوط به شیئی است که زنگار 
و غبار گرفته باشد. زمانی که میخواهند زیبایی هایش نمایان گردد، آن را صیقل می  دهند تا 

زنگارش برطرف شود.
حضرت امام نمی  فرمایند هنرمندان باید دین را تزیین کنند و یا حتی آن را زیبا جلوه دهند. 
بلکه در واقع می  فرماید هنر آن است که غبار از چهره اسام بزداید تا آنچه مانع درك زیبایی 
هایش شده برطرف گردد؛ خواه این غبارها و حجاب ها  از سر بی اعتنایی ها  و بی توجهی ها  باشد، 
و خواه از سر عناد و کج فهمی ها. برخی نیز در طول تاریخ، همواره به دنبال تحریف دین بوده 
اند و بعضا توانسته اند چهره دین را مخدوش نمایند. تمام این زنگارها، از گذشته تا حال، باید 

صیقل داده شوند، تا اسام، زیبایی خودش را نشان بدهد.
امام، خود یك غبارزدایی با عظمت از اسام انجام دادند در این درد دین داشتن یك الگوی تمام 
عیار بودند. چه برداشت های غلط از اسام را که برطرف نکردند. لذا از ایشان به راحتی می  توان 
چنین توصیه های راهبردی را پذیرفت. ایشان در واقع دارند هنرمندان را در انجام این رسالت 

با عظمت به یاری دعوت می  کنند.
در برخی از فرمایشات دیگر حضرت امام نیز شبیه همین مطلب وجود دارد. ایشان در وصیت 

نامه خود می  فرمایند:
گویندگان،  دانشمندان،  همه  وظیفه  بلکه  نیست،  ارشاد  وزارت  عهده  به  تنها  تبلیغ  »مسئله 

نویسندگان و هنرمندان است.«
و در ادامه همین فراز خطاب به وزارت خارجه می فرمایند:

»باید وزارت خارجه کوشش کند تا سفارتخانه ها  نشریات تبلیغی داشته باشند و چهره نورانی 
اسام را برای جهانیان روشن نمایند؛ که اگر این چهره با آن جمال جمیل که قرآن و سنت در 
همه ابعاد به آن دعوت کرده از زیر نقاب مخالفان اسام و کج فهمی های دوستان خودنمایی 
نماید، اسام جهان گیر خواهد شد و پرچم پرافتخار آن در همه جا به اهتزاز در خواهد آمد. چه 
مصیبت بار و غم انگیز است که مسلمانان متاعی دارند که از صدر عالم تا نهایت آن نظیر ندارد، 
نتواسنته اند این گوهر گرانبها را که هر انسانی به فطرت آزاد خود، طالب آن است عرضه کنند؛ 

بلکه خود نیز از آن غافل و به آن جاهلند و گاهی از آن فراری اند!«
گویی حضرت امام برای بیست سال بعد از خودشان صحبت می  کردند. همین امروز به روشنی 
دیده می  شود که چقدر سعی میکنند در جهان چهره اسام را زشت نشان بدهند. یك معنای 
اان  است. همین  را زشت کرده  اسام  غبارهایی که چهره  برطرف کردن  یعنی  دادن  صیقل 
ببینید دشمنان دین ما به کمك عده ای وهابی خشن و بی عاطفه که خودشان از اساس اینها 

تقویت کرده اند، چه تاش بی وقفه ای برای زشت نشان  دادن چهره اسام انجام می دهند.
نمونه اش همین فیلمی است که امریکائی ها  در عربستان ساخته اند به نام »کینگ دام«. در 



هر برای خدا

13

این فیلم چهره اسام را آنچنان زشت نشان می  دهند، که دیگر هرکجای دنیا کلمه »اه اکبر« 
شنیده شود احساس تنفر در انسان ایجاد می شود.

بر  وافر  سعی  شده،  تاکید  آن  بر  »بابل«  فیلم  در  آنچه  شبیه  فیلم،  این  در  است؛  عجیب 
تخریب چهره کودکان مسلمان دارند. تا پس فردا اگر مردم جهان، به ویژه ملت های اروپایی، 
صهیونیست ها  را در حال کشتار و قتل عام کودکان فلسطینی مشاهده کردند، بگویند بابا اینها 

همان بچه های شرور و تروریستند.
آن ها  هنرمندان شان را به طور کامل در خدمت اهداف غیر انسانی شان گرفته اند، اما بعضی از 
از آنان کاری در  ابرو است. تا کسی میخواهد  هنرمندان ما را نمی  شود گفت باای چشم تان 
خدمت بیان زیبایی های دین طلب کند، می  گویند: »آقا شعاری می  شود. این می  شود سلطه 
در خدمت  شعاری  کار  تا  هزار  است  حاضر  اما  نمی  کنم.«  را  کار  این  من  هنر،  بر  ایدئولوژی 
بی دینی شهوت انجام دهد. کار نخ نمای غیر جذاب و غیر دراماتیك برای شهوت انجام می  دهد، 

ولی تا به اسام می  رسد، نمی  خواهد کار شعاری انجام دهد.
کسی مخالف ترك کار شعاری نیست. از کار شعاری و بی مزه برای اسام هم بیزاریم. اما چرا 
هنرمند ما نتواند کار غیر شعاری برای نشان دادن زیبایی های اسام انجام دهد؟ علت اولش آن 
است که خودش آن زیبایی ها  را درك نکرده و شیرینی آن را نچشیده است. او فقط شهوت را 

شهود کرده است، و همان را هم می  تواند بیان کند.
امام واقعا با هنرمندان طلبکارانه برخورد می  کردند. از همه هنرمندان این را می  خواستند که 
بیایند چهره حقیقی اسام را نشان بدهند. ما اسامی داریم به این خوشگلی، به این زیبایی، 
به این جذابیت، آنگاه این اسام را که غبار گرفته، و چهره اش را حجاب غفلت پوشانده، حیف 

نیست آن را به حال خود باقی بگذاریم و زیبایی های آن را به کسی نشان ندهیم؟
نکند  توجه  امام  این سخن  به  اذعان کرد: هنرمندی که  باید  امام  لهجه  این صراحت  به  پس 
دچار مشکات روحی عظیمی است. هنرمند با یك آدم عادی فرق می  کند. هنرمندی که روح 
لطیفش با شعله های دین آتش نگرفته باشد، هیزم وجودش خیس است. فطرش نم دارد. به 
عبارت بهتر عقلش کم است، و روحش فاسد شده. و اا یك کبریت کوچك هیزم خشك را به 

سادگی به آتش می  کشد.
چگونه هنرمند می  تواند با این اسام به جوش و خروش نیاید و کاری جز معرفی اسام انجام 
دهد؟ خیلی عجیب است! هنرمندی که بیان دیدگاه های خودش درباره هزار مسئله دیگر برای 

او بیشتر اهمیت دارد تا بیان حرف خدا، معلوم است که در اوج خودخواهی غرق است.
در ایام حکومت سفاح، از خلفای ستمگر بنی عباس، برادر او منصور دوانیقی در ماقاتی که با 
امام صادق )ع( داشت، مترصد بود تا با طعن و کنایه ای حضرت را برنجاند. آن دوران، دوران 
تقیه بود و پیروان ائمه با وجود اینکه دستور داشتند شیعه بودنشان را پنهان کنند، اما همیشه 
این  به  تا  برای تمسخر شیعیان قرار داد  موفق نمی  شدند. منصور همین مطلب را دستاویزی 
واسطه حضرت را هم تحقیر کرده باشد. در آن مجلس رو به امام صادق )ع( کرد و گفت: چرا 
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وقتی دوستان شما در جلسه ای می  نشینند، نمی  توانند عقیده شان را مخفی کنند، و در همان 
جلسه اول زود وایت شان را لو می  دهند؟ امام هم نه گذاشت و نه برداشت، جواب را گذاشت 
در کاسه آن ملعون و فرمود: »لحاوة اایمان فی صدورهم« به خاطر شدت شیرینی ایمان در 

سینه هایشان است. نمی  توانند خودشان را نگه دارند.
هنرمندی که از فرط شیرینی حقایق دینی و محبتش به این حقایق، آتش نگرفته باشد و با 
این آتش، عالم را نسوزاند، این حتما آدم مشکل داری است. تهذیب نفس نکرده و هوای نفسش 

بر او غلبه کرده است. این مطلب خیلی روشنی است، و اصا به تحلیل پیچیده ای نیاز ندارد.
این حرف  از هنرمندهای غیر مذهبی  هنرمند اساسا نمی  تواند شعاری کار کند. گاهی برخی 
درست را می  زنند: »هنر فرمایشی نمی  شود. با دستور و آیین نامه نمی شود هنر را تولید کرد.« 
فدای چنین حرف درستی. آدم امذهب هم اگر گفته، فدای این کلمه اش که سخن خیلی 

قشنگی است.
اما مطلب این است که آیا تو گوهری ناب، لذت بخش و شور آفرین در دین نیافته ای که آن 
گوهر، اول وجود خودت را به آتش کشیده باشد و بعد بخواهی آن را به عنوان یك حرف نو به 

همه عالم بگویی و عالم را متحول کنی؟ »هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود«.
تو در دفاع مقدس، در انقاب، حرف تازه ای ندیدی که برای اهل عالم بزنی که جهان با حرف 

تو تازه شود؟! این دیگر می  شود »صم بکم عمی«!
شما اگر رزمنده های شهادت طلب را به جهانیان معرفی کرده بودید، آن چنان که امام زیبایی 
های آن ها  را میدید و تحسین می  کرد و خود را در برابر آن ها  شرمنده احساس می  کرد، اان 
مسلمان  غیر  و  کشی  مسلمان  از  که  را  وهابی  تروریست  طلب  خشونت  مشتی  نمیتوانستند 
بی گناه کشی لذت می  برند، شهادت طلب معرفی کنند! اگر امروز در جهان می  توانند مسلمان را 
تروریست معرفی کنند، چون ما رزمنده ها  و فرهنگ جهاد جاری در دفاع مقدس را به جهانیان 

عرضه نکرده ایم؛ عرضه ی این کار را نداشته ایم.
آینده روشن خواهد کرد که تاریخ، هنرمندان این عصر را چگونه محاکمه خواهد کرد. همچنان 
که جوانان امروز – با وجود اینکه هنوز زمان زیادی از دوران دفاع مقدس نگذشته است – خیلی 
بیشتر از آنچه در زمان دفاع مقدس رواج داشت، قدر آن دوران را می  دانند و آن را می  ستایند.

پس فردا نیز میلیون ها  جوان هوشمند و فرهیخته، این سواات را از هنرمندان خواهند پرسید و 
خواسته های حضرت امام را سخت گیرانه مطالبه خواهند کرد. و کسی که پاسخی نداشته باشد، 
برای همیشه فراموش خواهد شد. بگذارید یك دهه دیگر بگذرد، آبرو برای هنرمندی نخواهند 
ماند که راهی را که حضرت امام روشن کرده است نرفته باشد. این روندی که امروز می  بینید 

خیلی با احتیاط و احترام های بی پایه نسبت به بسیاری برخورد می  شود، باقی نخواهد ماند.
راه  در خیابان  با شرمندگی  فردا  می  خواهد  هنرمندی  اگر  است.  تصاعدی  معنوی  رشد  چون 
نرود، باید از اان فکری برای خودش بکند. مگر امکان دارد در برابر فطرت بیدار شده انسان ها 
 و از آن بااتر در جوار خون شهیدان زنده و حاضر و ناظر، و از آن هم بااتر در محضر خداوند 
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متعال، هرکسی هر اشتباهی دلش خواست بکند، هر حرفی دلش خواست بزند، و ااقل توسط 
تاریخ تحقیر نشود.

یکی از نگاه های رایج در این رابطه این است که گمان کنیم زیاد هم ضرورت و لزوم ندارد یك 
هنرمند حتما به زیبایی های اسام و انقاب بپردازد. همین که مفاهیم خوبی را، هرچند غیر 

مرتبط به اسام و انقاب، به جامعه منتقل کند، باید از او ممنون بود.
در زمان جنگ برای سخنرانی در یکی از همین مدرسه های مذهبی تهران رفته بودم، تا در مورد 
رفتن به جبهه ها  صحبت کنم. ابتدا برخی از مسئولین نمی  گذاشتند صحبت کنیم، بااخره 
اجازه دادند. برای آن ها  این حدیث از امیر المؤمنین )ع( را خواندم: »ان الجهاد باب من الواب 
الجنه فتحه اه لخاصه اولیائه« یعنی »جهاد دری از درهای بهشت است که به روی خاصان 

اولیا خدا باز میشود«. یعنی بیائید برویم جبهه.
یك آقایی از مسئولین مدرسه بافاصله بعد از بنده میکروفون را گرفت و در حالی که کاما 
به خود مطمئن بود، گفت: »این حدیثی که برادر سپاهی مان خواندند درست است )من 
سپاهی نبودم، روحانی بودم. می  خواست اعتبار سخن دینی مرا کاهش بدهد(، ولی من یك 
حدیث دیگری هم برای شما بخوانم، امام صادق )ع( فرمود: مؤمن اگر در بستر هم بمیرد 

شهید است. بنشینید درستان را بخوانید.«
حدیث امام صادق )ع( را گذاشت جلوی حدیث امیرالمؤمنین )ع(. کفر نگفت، ولی از صد تا 
کفر گویی بدتر بود. این را شاهدی آوردم برای آنکه بگویم گاهی با حرف درست نابجا میشود 
علیه حق قیام کرد، چه رسد به حرف غلط. مگر می  شود هرکس هرچه دلش خواست بگوید 

و به اصلی ترین حقائق عالم کاری نداشته باشد و ضرری هم نرساند؟!
آنگاه حضرت امام در ادامه عبارت »تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسام 
ناب محمدی )ص( باشد.« و برای مشخص کردن اسامی که هنر باید آن را صیقل دهد، 

میفرمایند:
تازیانه  اسام  پابرهنگان،  اسام  دردمند،  فقرای  اسام  السام(،  هدی)علیهم  ائمه  »اسام 

خوردگان تاریخ تلخ و شرم آور محرومیت ها«.
بعضی ها  تا می  بینند معنویت یك بازاری پیدا کرده است، فیلم معناگرا می  سازند که حرف 
هایی از دین و معنویت در آن وجود دارد، اما آخرش به امام حسین )ع( و دردهایی که بخاطر 
آن قیام کرد، ختم نمی  شود. آدم درد دین دار، پای فیلم تربیت نمی  شود. حضرت امام گویا 
می  دانستند به زودی اقبال به معنویت در جامعه و به تبع آن پرداختن به معنویت، افزایش 
خواهد یافت، ولی در کنار آن خطر تحریف معنویت هم زیاد خواهد شد. لذا به تبیین اسام 

پرداختند که کدام اسام به زبان هنر باید تبلیغ شود. مشخصات این اسام را می  فرمایند:
آور  شرم  و  تلخ  تاریخ  خودرگان  تازیانه  اسام  پابرهنگان،  اسام  دردمند،  فقرای  »اسام 

محرومیت ها«.
این ها  بخشی از کلمات حضرت امام درباره هنر بود. که البته باید بیش از اینها در کلمات امام 
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غور کرد و آن ها  را از غریبی خارج ساخت و برزبان ها  جاری نمود. تا افکار عمومی را جهت 
داده انتظارات از هنرمندان را افزایش دهد. یقینا دل های پاك فراوانی در میان هنرمندان، 

دردمندانه به این سخنان گوش فرا خواهند داد.

هنر و دردهای جهان بشریت
آن گاه امام در ادامه می  فرمایند:

)توجه  آشام  کمونیسم خون  و  مدرن  داری  سرمایه  کوبنده  که  است  پاك  و  زیبا  »هنری 
داشته باشیم امروزه در عرصه هنر وقتی بعضی ها  می  آیند علیه سرمایه داری حرف بزنند، 
کمونیستی صحبت می  کنند. و یا بالعکس؛ بگذریم.( و نابود کننده اسام رفاه و تجمل، اسام 
التقاط، اسام سازش و فرومایگی، اسام مرفهین بی درد، و در یك کلمه اسام آمریکایی 

باشد.«
می بینید امام چگونه شفاف صحبت می  کنند؟ کم نمی  گذارند. هیچ گونه کوتاهی را هم قبول 

نمی  کنند، نظر قاطع حضرت امام در این زمینه ها  بسیار روشن است.
امام در این سخنان، به موضوع کار هنری توجه کرده اند. به هدف و مضمونی که یك اثر 
هنری در بر می گیرد عنایت دارند. در این سخنان بیش از هرچیز به نگاه هنرمند به جهان 
و معارف او می  پردازند. معنای طبیعی این کام آن خواهد شد که هنرمند باید تا این اندازه 
از  این چنین  هنرمندان  با  امام،  وقتی حضرت  است  طبیعی  باشد.  معرفت  و  اندیشه  اهل 
اساسی ترین معارف مورد نیاز بشر صحبت می  کنند، انتظار سطح باای خود را از هنر بیان 

کرده اند.
وقتی به کاربرد هنر نگاه می  کنند، به یاد مشکات جهان بشریت می افتند و دشمنان اصلی 
اما  آمده،  به سر  اگر چه دوران کمونیسم  نشان می  دهند.  به دیگران  و  نشانه می  گیرند  را 
نیمه دیگر امپریالیسم هنوز نیمه جانی دارد و فرصت برای پرداختن به آن باقی است. اگر 
هنرمندی آرزوی رفتن به فرنگ را در سر داشته باشد و خود از شیفتگان مظاهر پوشالی 

تمدن رو به اضمحال غرب باشد، چگونه درد بشر امروز را درك خواهد کرد؟
امروزه، فقط این هنرمندان هستند که می  توانند دروغین بودن زیبایی فرهنگ و تمدن بزك 
کرده سرمایه داری را افشا کنند و زشتی های آن را برما سازند. به شرط آنکه خود، شیفته 

و فریفته ظواهر فرهنگ غرب نشده باشند.
اساسا امام هنر را وسیله صدور انقاب می  دانند. اتفاقی که تاکنون نیفتاده است. حضرت امام 
که مکرر از صدور انقاب اسام صحبت می  کردند، در یکی از صحبت هایشان در پاسخ به آن 
کسانی که تصور کرده بودند ما می  خواهیم اسام را با اسلحه و سرباز صادر کنیم، می  فرمایند:

»و ما که می  گویم اسام را ما می  خواهیم صادر کنیم، معنایش این نیست که ما سوار طیاره 
بشویم و بریزیم به ممالك دیگر. یك همچو چیزی نه ما گفتیم و نه ما می  توانیم. اما آنکه 
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ما می  توانیم این است که به وسیله دستگاه هایی که داریم، به وسیله همین صداوسیما، به 
وسیله مطبوعات، به وسیله گروه هایی که در خارج می  روند، اسام را آن طوری که هست 
معرفی کنیم. اگر آن طوری که هست معرفی کنیم. اگر آن طوری که هست معرفی بشود، 
مورد قبول همه خواهد شد. بشر به فطرش [که]  یك فطرت سالم است، اگر یك چیزی را 

القا بکنند، روی فطرت سالم خودش قبول می  کند و قدرتمندها از همین معنا می  ترسند.«
یعنی فیلم بسازیم، یعنی توسط همین رادیو و تلویزیون اسام و انقاب را صادر کنیم. این 
پیرمرد حکیم و جهان شناس، این عارف و این انسان بسیار عاقل، این مرد به شدت هوشمند 

و بسیار پاك طینت و مخلص، انتظارات خودش را این گونه بیان میدارد.
هنر و دردهای جامعه

اما حضرت امام از زاویه دیگری نیز به هنر نگاه می  کند. ببینید چقدر زیباست:
اقتصادی،  اجتماعی،  معضات  مبهم  و  کور  نقاط  دهنده ی  نشان  عشق  مدرسه  در  »هنر 

سیاسی، نظامی است.«
امام  عرفانی   – انقابی  و  فاخر  ادبیات  در  را  باید مدرسه عشق  ابتدا  این کام  برای درك 

شناخت.
یکی از معانی روشن مدرسه عشق، بسیج است با تمام آن غنای حماسی و معنوی که در 
تاریخ به نام خود ثبت کرده است. کاش آن کلمه مقدس که نزد امام بسیار پرمعنا بود، یعنی 
مدرسه عشق، و این مصداق معین یعنی بسیج، که امام عاشقانه درباره آن سخن می  گفت، 

بیش از اینها در مجامع ادبی و معرفتی ما تفسیر و تبیین می  شد.
از مفهوم »مدرسه عشق« فعا بگذریم که باید در جای خود به آن پرداخت. اما هنر باید به 
درد جامعه بخورد. در پی تسکین درد های جامعه باشد، نه آنکه بر آن بیفزاید و دشمنان 
جامعه مظلوم و مقتدر ما را خوشحال کند. مسلم است که درك دردهای جامعه و ارتباط 
آن با استکبار خون آشام، یك قدرت تشخیص فوق العاده می  خواهد، که هنرمندان باید از 

آن برخوردار باشند.
یك هنرمند ممکن است دردی را در جامعه ببیند، و برای آن فیلم هم بسازد، ولی از زاویه 
غلطی به آن درد نگاه کند. آنگاه دیگر آن نقطه کوری را که باید روشن کند، روشن نخواهد 

شد. و احتماا درد دیگری به دردهای جامعه خواهد افزود.
چرا امام از هنرمند انتظار دارد نقاط کور و معظات را که دیگران ندیده اند و حتی شاید 
به چشم مسئوان جامعه نیامده است، ببیند؟ این جدای از احترامی که امام به هنرمندان 
گذاشته است، ناشی از نگاه دقیق امام به هنرمند است. چرا که هنرمند را آزاد، مستقل و 
دارای دیدی عمیق و فراتر از درگیری های رایج عموم مردم می  داند، که می  تواند آنچه را 

دیگران به سادگی نمی  یابند، بیابد و بنماید.
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هنرمند برای آنکه بتواند نقاط کور معضات را ببیند و آن را به تصویر بکشد و توجه همه را 
به آن جلب نماید، و با غفلت زدایی، راه را برای حل آن مشکات هموار سازد، باید خود به 

آزادی و آزادگی رسیده باشد. و به زحمت حکمت و درایت دست یافته باشد.
امام هنر را یك شیء تزیین و برای لحظات خوش گذرانی نمی  داند. امام هنر را وسیله ای 

برای ارضاء اهواء نفسانی نمی  داند.
امام هنر را برای تشدید غفلت و تقویت عقب ماندگی جامعه نمی  داند. و بسیار روشن تر از 

اتخاذ هر موضعی درباره هر موضوعی، می  فرمایند:
تلخکامی  تجسیم  و  انصاف،  و  شرافت  و  عدالت  روشن  ترسیم  اسامی،  عرفان  در  »هنر 

گرسنگان مغضوب قدرت و پول است.«
اوا هنر را در منظومه نورانی عرفان اسامی قرار می  دهند، که این افتخاری برای هنرمندان 
این عبارت ها  به خوبی نشان  این را برای مردم مجسم کنید.  ثانیا می  فرماید شما  است و 
می  دهد که حضرت امام کاما هنر را می  شناسد. کار هنر به تصویر کشیدن است. مجسم 
کردن، کاری است که موجب پذیرش بی استدال می  شود. اگر حقائق درست تصور شوند، 
تصدیق خواهند شد. کار هنر نمادسازی است، و می  تواند حضور حقیقت را در جامعه جاودانه 

کند.
آن هم چه چیزی را تجسم کند؟ »تجسیم تلخکامی گرسنه گان مغضوب قدرت و پول«. 
معموا خیلی ها  تصور  می  زند.  انسان ها  موج  به  محبت  و  دوستی  نوع  کام  این  در  چقدر 
می  کنند که اولیاء دین، تنها به سعادت اخروی مردم کار دارند و به آسایش آنان در زندگی 
دنیا نمی  اندیشند. و این چه تصور ظالمانه ای است. می  بینید که چگونه درد مردم در نبض 
کامات امام می  تپد؟ و اما اگر یك هنرمند این نوع دوستی و روح لطیف و دلسوزی را نداشته 

باشد، چه دارد؟ آیا نباید او را یك عنصر خطرناك محسوب کرد؟
می فرماید: »هنر در عرفان اسامی، ترسیم روشن عدالت و شرافت و انصاف است«. اگر ما 
و فرق  واقع شود،  بسازیم که در سطح جهان مقبول  فیلم عدالت طلبانه  می  توانستیم یك 
ظریف شعارهای حقوق بشری را با مفهوم عدالت بیان کنیم؛ فیلمی که بتواند زیبایی عدالت 
فرو  بن بست رسیده،  به  پوشالی غرب  تمدن  نظام  آنگاه  ترسیم کند،  را  انسانی  و شرافت 

می  پاشید. این خاصیت عصر ارتباطات است که چنین فرصتی به ما داده است.
بگذریم و بگذاریم دردمندی های حضرت امام یك بار مرور شود. همین که دردش را پیدا 

کنیم خیلی ارزش دارد.
»رسانه های گروهی بویژه صدا و سیما، این مراکز آموزش و پرورش عمومی میتوانند خدمت 
های گرانمایه ای را به فرهنگ اسام و ایران نمایند. بنگاه هایی که شب و روز، ملت در 
سراسر کشور با آن ها  تماس سمعی و بصری دارند، چه مطبوعات در مقاات و نوشتارهای 
خود، و چه صداوسیما در برنامه ها  و نمایشنامه ها  و انعکاس هنرها و انتخاب فیلم ها  و هنرهای 
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آموزنده، باید همت گمارند و بیشتر کار کنند؛ و از گردانندگان و هنرمندان متعهد بخواهند 
تا در راه تربیت صحیح و تذهیب جامعه، وضعیت تمام قشرها را در نظر گرفته، و راه و روش 

زندگی شرافت مندانه و آزادمنشانه رابا هنرها و نمایشنامه ها  به ملت بیاموزند.«
را  آنان  و  دیده،  فراتر  این  از  را  نمی  پردازند. مسئولیت هنرمندان  بیان دردها  به  تنها  امام 
راهنمای جامعه به سوی سعادت می  دانند. از نظر امام باید یك زندگی شرافت مندانه آموزش 
داده شود و در این راه باید از هنر استفاده گردد. مگر می  شود بدون هنر با این گستردگی 
محیط ها  و فضاهایی که در جامعه هست به آموزش عمومی پرداخت؟ مگر می  شود زندگی 

شرافت مندانه را با همه ظرافت هایش، جز از طریق هنر به تصویر کشید و آموزش داد؟
می فرمایند »زندگی شرافتمندانه و آزادمنشانه«. در ترکیب بین این دو مفهوم چقدر زیبایی 
و اسرار نهفته است. مگر یکی از مشکات اساسی مغربیان و متمدنان امروز، تفکیك این دو 
مفهوم از یکدیگر نیست؟ ما هنوز زندگی شرافت مندانه و آزادمنشانه را به صورت نظری هم 
به خوبی تفسیر نکرده ایم، چه رسد به اینکه هنرمندان ما آن را خوب فهمیده و به تصویر 
کشده باشند. ما هنوز باید یاد بگیریم. کاش دوره های آموزشی گسترده ای برای هنرمندان 
ما می  گذاشتند که این مفاهیم را ابتدا خوب درك کنند تا بدانند چه چیزهایی را باید در هنر 
خود درج نمایند. واقعا ببینید همین ترکیب شرافتمندانه و آزادمنشانه چقدر ظریف شکل 

گیری درام و بیان پیچیدگی های حیات فردی و اجتماعی انسان را داراست.
نکته ظریف دیگری که امام به آن اشاره می  فرمایند، توجه به »تمام« اقشار جامعه است، 
نه مرعوب بخشی از اقشار جامعه شدن و سعی مفرط بر جلب نظر آنها؛ امری که در عرصه 

هنر، رایج به نظر می  رسد:
تا در راه تربیت صحیح و تهذیب جامعه،  از گردانندگان و هنرمندان متعهد بخواهند   ...«

وضعیت »تمام قشرها« را در نظر گرفته ...«
چه کسانی باید از محصوات هنری بهره ببرند و از آن رضایت داشته باشند؟ در حال حاضر، 
ااقل می  توان گفت که بخش رشد یافته و روبه رشد جامعه از نظر معنوی، با محصوات 
هنری کمتر ارتباط دارند. گویا خواستگاه هنر به فرهنگ طبقه خاصی از جامعه بر میگردد 

که از پیش برای ما تعیین کرده اند.

جلوگیری از ابتذال
»و از هنرهای بدآموز و مبتذل جلوگیری کنند. ملت عزیز در طول پنجاه سال سیاه اخیر 
گرفتار مجات و روزنامه های تخریب کننده و فاسد کننده نسل جوان و از آنها بدتر سینماها 
و رادیو تلویزیون بود که با برنامه های خود ملت را به حد وافر در آغوش غرب و غربزده ها 
 غلتانید و ضررهای رسانه های گروهی از خرابی های توپ و تانك ها  و ساح های مخرب 

بااتر و بدتر است.«



20

هر درگفتان امام و رهری

امام ژست  ابتذال در هنر.  با  برخورد سلبی است، آن هم  با هنر  امام  برخوردهای  از  یکی 
روشن فکرانه و آزادی نمایی های منافقانه به خود نمی  گیرند که آزادی در این عرصه را تحمل 
کنند. چرا که آزادی مطلق در عرصه هنر، یعنی به اسارت کشیدن روح انسان. در هیچ کجای 
داشته  مجوز  باید  طبیب  نمی  کنند.  برخورد  گیرانه  سهل  تغذیه،  و  بهداشت  امور  در  دنیا 
آزادی  باشند.  بهداشت داشته  باید مجوز  نیز  تولید مواد غذایی  و کارخانه  باشد، رستوران 
نامحدود معنا ندارد. مدام هم به آنها سرکشی می  کنند، مبادا تخلف کرده باشند. تشخیص 
را هم به عهده خریدار و مصرف کننده نمی  گذارند. آیا این کنترل در عرصه تولید محصوات 
فرهنگی نباید سخت گیرانه تر اعمال شود؟ درحالی که محصوات فرهنگی و هنری می  توانند 

خطرناکتر از محصوات غذایی باشند و مصرف کنندگان هم متوجه نشوند.
درست است که امکان دارد این کنترل مورد سوء استفاده قدرت ها  قرار گیرد و راه آزادی 
اندیشه سد شود، اما چاره ای نیست. باید برای جلوگیری از سوء استفاده ها  چاره ای اندیشید. 
برایش  و  کرد  درك  را  نامعقول  محدودیت های  و  معقول  محدودیت  بین  فرق  می  توان 
سازوکاری معین نمود، ولی هرج و مرج را نمی  توان تحمل کرد. این عرصه، عرصه فوق العاده 

پرفریبی است.
هیچ اشکالی ندارد حرف غلط یا حرفی که به نظر برخی کارشناسان صاحب نظر، یا از نظر 
حاکمیت، غلط است در یك اثر هنری بیان شود، اما بازهم این فرق دارد با فریب کاری و 
البته نه فقط خط قرمزهایی در حد برخی  ابتذال. می  شود خط قرمزهایی را ترسیم کرد، 
احکام شرعی. و مهم تر از خط قرمزها، تعریف سازوکارهایی است که فریب کاری در این 
عرصه رواج نیابد، و در کنار آن، واکسینه کردن جامعه به گونه ای که کار فریب کارانه، بی اثر 

یا کم اثر شود. که باید درجای خود به تبیین این گونه سازوکارها پرداخته شود.

یك راهبرد برای عملی شدن هنر متعهد
»در این محیط باید به حسب فرهنگ الهی اسامی، در مقابل این توطئه های دامنه دار 
استقامت کرد و از این فرصت الهی که به دست آمده است، نویسندگان متعهد و گویندگان 
و هنرمندان استفاده کرده و به مدد روحانیون آشنا به فقه اسام و قرآن کریم، احکام الهی 
را – که برای همه قرون است – با اجتهاد صحیح از قرآن کریم، سنت نبی اکرم )ص( و اخبار 

سرشار از معارف الهی و فقه سنتی استخراج کرد و به عالم عرضه داشت.«
معلوم می  شود امام درباره اینکه چگونه ممکن است هنرمندان به سرچشمه های زال معارف 
اسام راه پیدا کنند، اندیشیده اند. صریحا به هنرمندان خط می  دهند که از عالمان دینی 

استفاده کنند و راهنمایی هایی را که ازم دارند دریافت نمایند.
اسام  نام  به  را  ایشان هرچیزی  و  معنا می  شود،  امام  اسام در کام  البته همان طور که 
نمی  پذیرند، طبیعتا هرکسی را هم به نام عالم به اسام نخواهند پذیرفت. به اضافه آنکه هر 
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عالم خوبی، لزوما نمی  تواند راهنمای خوبی هم برای هنرمندان باشد. عالمی که با زبان هنر و 
هنرمند آشنا باشد، بسیار قیمتی است و ممکن است کم هم پیدا شود. ولی فعا مسئله این 

است که هنرمندان ما هنوز انگیزه ازم برای بهره بردن از عالمان دینی را پیدا نکرده ایند.
شیوه بهره بردن از عالمان دینی هم نباید به روش نوك زدن باشد. باید نشست، زانوی ادب 
و تلمذ زد، و نشست و برخاست داشت، تا حسی که یك عالم ربانی نسبت به مفاهیم دینی 
دارد منتقل شود. حتی از یك طلبه فاضل حوزه هم می  پرسند که »تو محضر کدام استاد را 
درك کرده ای و با کدام استاد معاشرت داشته ای؟«. یعنی برای او دانایی نسبت به معارف 
دینی را کافی نمی  دانند، چه رسد به هنرمندی که وقت زیادی را هم نمی  تواند در کسب 

معلومات دینی سپری کند.
ببینید خود حضرت امام چگونه از استادش مرحوم شاه آبادی بهره می  برد. امام، درحالی که 
یك مجتهد مسلم با یك درایت بی نظیر بود، گاهی از قم به تهران می  آمد و پای سخنرانی 
و درس مرحوم شاه آبادی می  نشست. البته این مربوط به زمانی بود که مرحوم شاه آبادی 
به تهران آمده بودند. قبل از آن در قم ببینید چگونه امام نزد ایشان تلمذ می  کردند. مرحوم 

شاه آبادی فرموده بودند:
روح اه، واقعا روح اه است. نشد یك روز ببینم که ایشان بعد از بسم اه در درس حاضر 

باشد. همیشه پیش از آن که بسم اه را بگویم حاضر بوده است.
و همچنین می  فرمودند:

من شاگردی دارم به نام آقا روح اه که اگر به او تنها چند دقیقه درس بدهم، نمی  گوید کم 
است، و اگر چند ساعت هم درس بدهم، نمی  گوید کافی است.

و از این تعبیراتی که اوج رعایت ادب شاگردی امام را می  رساند. امام خود شاگردی کرده 
است که توصیه به شاگردی می کند.

یکی از مشکاتی که ما بعد از انقاب بیشتر با آن دست به گریبان بوده ایم، همین است که 
خیلی ها  غوره نشده مویز می  شوند. یک چیزهایی جسته گریخته از اسام شنیده 
اند، خوشبختانه یا متاسفانه خوششان هم آمده است، حاا خودشان را همه جوره 
و  معلومات  همان  اساس  بر  هم  را  هایشان  نادانسته  بقیه  و  می  دانند  نظر  صاحب 
برداشت هایی که دارند استنباط می  کنند و دیگر هیچ خدایی را هم بنده نیستند. امروزه 

مشکات ما بیشتر ناشی از این گونه اسام شناس های ناشی است.
بعضی ها  هم خودشان را عقل کل می  دانند و هرگونه بحثی با آنها بشود، آن را به مجادله 
های بی اساس می  کشانند. نه از تفکر منطقی برخوردارند، نه از معلومات کافی. اهل تلمذ 
هم که نیستند تا آدم دل خوش باشد به اینکه روزی نادانسته هایشان برطرف خواهد شد. 
اگر مطالعات نیم بندی هم داشته باشند، آنقدر التقاطی است و از همه جا مطالب پراکنده و 
بی انسجام در ذهنشان ریخته اند که به هیچ یك از اندیشه هایشان نمی  شود اطمینان کرد. 

قدرت نقادی هم که ندارند.



22

هر درگفتان امام و رهری

به هر حال آگاهی های نصفه نیمه از اسام داشتن، بسیاری از اوقات بدتر از نادانی است. 
زیرا کسی که هیچ نمی  داند و یا خود را دانا فرض نمی  کند، ااقل تواضعش بیشتر است. مگر 

آنکه از همه این آسیب ها  به وسیله تلمذ جلوگیری شود.
تلمذ مشکل دیگری را هم حل می کند، و آن تنظیم احساسات معنوی و انتقال احساسات 
پاك و متعالی و متعادل از استاد به شاگرد است. هنرمندان بیش از هر چیز با احساسشان 
کار می  کنند و اثرشان بیشتر به عواطف ناب انسانی شان وابسته است. و این امر خوبی است. 
منتها هم باید آن را پرورش داد و هم تفاوت احساسات پاك انسانی با اهواء نفسانی باید 

تشخیص داد. اینجاست که می  گویند:
طی این مرحله بی همرهی خضر مکن

ظلمات است بترس از خطر گمراهی



تنها هنري مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسام ناب محمدي 
- صلي اه علیه و آله و سلم- اسام ائمه هدي -علیهم السام- اسام 
فقراي دردمند، اسام پابرهنگان ، اسام تازیانه خوردگان تاریخ تلخ و 
باشد. هنري زیبا و پاك است که کوبنده سرمایه  شرم آور محرومیتها 
داري مدرن وکمونیسم خون آشام و نابود کننده اسام رفاه و تجمل ، 
اسام التقاط، اسام سازش وفرومایگي ، اسام مرفهین بي درد، و در یك 

کلمه »اسام امریکایي » باشد.
هنر در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط کور و مبهم معضات اجتماعي، 
روشن  ترسیم  اسامي  عرفان  در  است. هنر  نظامي  اقتصادي، سیاسي، 
عدالت و شرافت و انصاف ، وتجسیم تلخکامي گرسنگان مغضوب قدرت 

و پول است.
هنر در جایگاه واقعي خود تصویر زالو صفتاني است که از مکیدن خون 
فرهنگ اصیل اسامي ، فرهنگ عدالت و صفا، لذت مي برند. تنها به 
هنري باید پرداخت که راه ستیز با جهانخواران شرق و غرب ، و در راس 
آنان امریکا و شوروي ، را بیاموزد. هنرمندان ما تنها زماني مي توانند بي 
دغدغه کوله بار مسئولیت و امانتشان را زمین بگذارندکه مطمئن باشند 
به   ، مکتبشان  در چهارچوب  تنها  و  تنها  غیر،  به  اتکا  بدون  مردمشان 

حیات جاویدان رسیده اند.
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