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چکيده

همانگونه که يکي از شروط مهم پايايي و ماندگاري هر پيام ،جاي گرفتن در
قالبهاي هنري است ،براي انتقال مفاهيم متعالي و غني اسالمي نيز گريزي از استفاده
از ابزار هنر نيست .انقالب اسالمي با ادعاي جامعيت در تمام زمينههاي فردي و
جمعي و براي صدور انديشههاي خود سخت نيازمند ابزار هنر است .عمق اين نياز
آنگاه روشنتر ميشود که جايگاه تاريخي انقالب اسالمي در برابر ايدئولوژيهايي
که عليرغم کثرتشان در مبناي اومانيستيشان مشترکاند ،درک شود و در راه انتقال
انديشههاي واالي انقالب به نسلهاي آينده و همچنين ،صدور آنها به ديگر
حوزههاي جغرافيايي و معرفتي« ،هنر» يکي از بهترين ابزارهاست؛ زيرا هنر «زبان
مشترک تمامي انسانها» است.
با در نظر گرفتن اين نکته و با تأکيد بر سطح گستردۀ مطالعات رهبري و
صاحبنظر بودن ايشان در عرصۀ هنر و ادبيات ايران ،و ضرورت انجام پژوهشي در
آثار معظمله بهمنظور يافتن جايگاه هنر و تبيين خطمشيهاي ارائهشده امري ضروري
مينمايد .اين پژوهش کوشيده است با توجه به تأثيرگذاري بياندازه هنر در فرهنگ
عمومي و جايگاه توليدکننده اين متون ،حرکتي در راستاي استخراج اهداف و خط
مشيهاي ترسيمشده توسط رهبري براي هنر و هنرمندان انجام دهد.
ژگ

کليدي

آيتاهلل خامنهاي ،مقام معظم رهبري ،هنر ،هنر اسالمي ،تحليل محتوا
 استاديار دانشگاه امام صادق(ع)

 دانشجوي کارشناسي ارشد دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
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قد ه

هنر از تجليات اعالي روح انساني است و «هنر را درمجموع ،بايد يک مسير و يک
روش شناخت و ادراک در نظر گرفت که با غايات و اهداف الهي و انساني گره خورده
است .اين بدين معناست که بهترين روش براي نشان دادن مسير تکامل ،تعالي ،سعادت
و رشد مثبت انساني« ،هنر» است» (نبوي ،2736 ،ص.)110
با توجه به جايگاه واالي هنر و با عنايت به رابطۀ گسترده و عميق آن با ساير
مقوالت ،پرداختن به اين مقوله ضرورتي آشکار مييابد.
همانگونه که يکي از شروط مهم پايايي و ماندگاري هر پيام ،جاي گرفتن در
قالبهاي هنري است ،براي انتقال مفاهيم متعالي و غني اسالمي نيز گريزي از استفاده
از ابزار هنر نيست.
بر اين اساس ،انقالب اسالمي نيز که بر پايۀ تعاليم وحياني و سنت حضرات
معصوم(ع) ،با شعار وحدت ديانت و سياست ،با ادعاي جامعيت در تمام زمينههاي
فردي و جمعي و به قصد صدور انديشههاي خود ايجاد شد ،سخت نيازمند ابزار هنر
است .عمق اين نياز آنگاه روشنتر ميشود که جايگاه تاريخي انقالب اسالمي در برابر
ايدئولوژيهايي که عليرغم کثرتشان در مبناي اومانيستيشان مشترکاند ،درک شود و
در راه انتقال انديشههاي واالي انقالب به نسلهاي آينده و همچنين ،صدور آنها به
ديگر حوزههاي جغرافيايي و معرفتي« ،هنر» يکي از بهترين ابزارهاست؛ زيرا هنر فارغ
از اختالفات زباني« ،زبان مشترک تمامي انسانها» است.
با در نظر گرفتن اين نکته که انديشههاي رهبران انقالبها ،بهطور اجتنابناپذيري
در جهتگيريهاي مختلف آنها تأثير بهسزايي دارد ،بهزعم ما در مورد انقالب اسالمي
عنصر بيبديل ديگري نيز دخالت دارد و آن «واليت فقيه» است .سطح گستردۀ
مطالعات رهبري نيز و صاحب نظر بودن ايشان در عرصۀ هنر و ادبيات ايران و جهان
عنصر مهم ديگري است که ضرورت انجام پژوهشي در آثار ايشان بهمنظور يافتن
جايگاه هنر و تبيين خطمشيهاي ارائهشده توسط شخصيتي با چنين جايگاه حقيقي و
حقوقي امري ضروري مينمايد.
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اين پژوهش کوشيده است با توجه به تأثيرگذاري بياندازه هنر در فرهنگ عمومي
و جايگاه توليدکنندۀ اين متون ،حرکتي در راستاي استخراج اهداف و خطمشيهاي
ترسيمشده توسط رهبري براي هنر و هنرمندان انجام دهد.
بديهي است متن اصلي پژوهش -بهويژه در زمينۀ نظري -بسيار فراتر از اين است
و در اين مقاله چکيدهاي از آن ارائه ميشود .همچنين ،متن صحبتهاي ايشان -به علت
حجيم بودن -از مقاله حذف شده است.
.1

ش حقيق

انسان موجودي اجتماعي است و قريب به اتفاق تعامالت ارتباطي خويش را از طريق
زبان انجام ميدهد .بررسي زبان -ابزار ارتباطات ميان فردي يا ميان گروهي انسانها -از
طرق گوناگون انجام ميپذيرد که يکي از شايعترين آنها روش تحليل محتواست؛
«منظور از اين روش آن است که بتوان بر اساس آن ،خصوصيات زباني يک
متن گفته يا نوشتهشده را بهطور واقعبينانه يا عيني و بهطور سيستماتيک
شناخت و از آنها نيز استنتاجهايي دربارۀ مسائل غيرزباني يعني دربارۀ
خصوصيات فردي و اجتماعي گوينده يا نويسنده و نظرات و گرايشهاي
وي نمود» (رفيعپور ،2761 ،ص.)290
کرلينگر معتقد است:
«تحليل محتوا ،روشي براي مطالعه و تحليل ارتباطات به شيوهاي نظاممند،
عيني و کمّي با هدف اندازهگيري متغيرهاست» (ويمر ،2761 ،ص.)123
طبق اين تعريف« ،تحليل محتوا» اوالً ،روشي «نظاممند» است؛ يعني هم بايد
محتواي مورد تحليل بر اساس قواعد و ضوابط روشني انتخاب شود و هم فرايند
ارزشيابي نظاممند باشد.
ويژگي ديگر تحليل محتوا« ،عيني بودن» آن است و اين بدان معناست که تا حد
ممکن ،سوگيريهاي شخصي پژوهشگر و ذهن ساختههاي وي نبايد در يافتهها و نتايج
تحقيق ،تأثير بگذارد.
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ديگر آنکه تحليل محتوا روشي «کمّي» است؛ زيرا هدف تحليل محتوا بازنمايي
دقيق مجموعهاي از پيامها و يافتن جهتگيريها و گرايشات متن مورد بررسي است و
در دستيابي به هدف مذکور ،کمّي کردن نقش مهمي را ايفا ميکند و پژوهشگر را در
رسيدن به اهداف ياري ميدهد.
کمّي کردن ،واجد برخي فوايد و مضرات است .هولستي يکي از مزاياي کمّي
کردن را آن ميداند که «روشهاي آماري ،مجموعۀ پرتواني از ابزار را نه تنها براي دقت
بخشيدن و تلخيص دقيق يافتهها ،بلکه براي اصالح کيفيت تفسير و استنتاج فراهم
ميسازد» (هولستي ،2737،ص ،)12به عبارت ديگر ،با کمّي کردن نتايج و يافتههاي
پژوهش ،امکان مقايسه و همچنين تحليلهاي آماري دقيقتر فراهم ميشود.
از ديگر مزاياي کمّي کردن ،استقالل اين شيوه از توليدکنندگان است؛
«اين تکنيک ناخودآگاه ،غيرکنشپذير و اندازهگرفتني است؛ پيامها از
ارتباطگران و دريافتکنندگان جدا هستند؛ محقق ميتواند با مجهز شدن به
ساختار نظري قوي ،از مشاهده محتوا به نتايجي دست يابد ،بدون اينکه نياز
به تماس با ارتباطگراني باشد که قادر يا مايل نيستند بهطور مستقيم مورد
آزمون قرار بگيرند» (رايف ،2762 ،ص.)73
از نقاط ضعف کمي بودن اين روش« ،تکيۀ صرف به آمار و مقايسات عددي»
است« .دربارۀ معناي کمّي[ ،در روش تحليل محتوا] ،اختالفنظر قابل مالحظهاي وجود
دارد .محدودترين تعريفها آنهايي هستند که روش تحليل محتوا را در قالب سنجش
فراواني نمادها يا ديگر واحدهاي مقولههاي گوناگون بيان ميکنند .برخي نيز تحليل
محتوا را با بيان عددي مقولهها يکسان دانستهاند» (هولستي ،2737 ،ص .)23به عبارت
ديگر ،صرف فراواني ،دليل بر اهميت نيست و ممکن است وجود يک تعبير با فراواني
کم ،اهميت به مراتب فزونتري از تعابير با فراواني بيشتر داشته باشد.
اصوالً تحليل محتوا تنها يک ابزار است؛
«تحليل محتوا ،تکنيکي پژوهشي است براي استنباط تکرارپذير و معتبر از
دادهها در مورد متن آنها .هدف تحليل مانند همۀ تکنيکهاي پژوهشي
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فراهم آوردن شناخت ،بينشي نو ،تصوير واقعيت و راهنماي عمل است.
تحليل محتوا فقط ابزار است وبس» (کريپندورف ،2736 ،ص.)13
 .1-1کلي ت ش حقيق
 .1-1-1ج عه آ ي

سخنان مقام معظم رهبري در مجامع هنري از سال  2786تا ( 2763از آغاز دوران
رهبري معظمله تاکنون) .بر اين اساس سخنرانيهاي منتشرشدۀ ايشان که در سايت دفتر
تنظيم و نشر آثار مقام معظم رهبري موجود است و همچنين ،سخنرانيهاي
عمومينشدهاي که در کتاب زالل نور ( )2767عرضه شده است ،بررسي و تحليل
گرديد.
 .2-1-1حد حليل

بهطور کلي واحد محتوا ميتواند کلمه ،بند ،جمله ،تصوير ،مقاله ،برنامه تلويزيوني و...
باشد .ازآنجاکه اين پژوهش ،کل جامعۀ آماري را بررسي ميکند ،لذا داراي واحدهاي
نمونهگيري نيست و تمام سخنرانيهاي رهبري با حذف حواشي واحد ثبت است.
همچنين ،ازآنجاکه اين پژوهش در دو سطح جمله و بند تحليل محتوا ميشود ،در سطح
اول ،جمالت داراي مضمون مرتبط با موضوع و در سطح دوم ،نيز بندهاي داراي
مضمون مرتبط با موضوع ،واحد تحليلاند.
توضيح ضروري آنکه اين پژوهش براي دستيابي به روايي هرچه بيشتر ،همزمان از
دو واحد تحليل بهره برده است؛ يعني هم جمله و هم بند بهعنوان واحد تحليل انتخاب
شده و بررسي و درنهايت ،مقايسه شدهاند و همچنانکه اشاره شد ،براي دستيابي به
روايي بيشتر ،از نمونهگيري پرهيز شده و کل جامعۀ آماري بررسي شده است.
نکتۀ ديگر در مورد واحدهاي تحليل آن است که در سخنرانيهاي رهبري،
حشويات (اعم از سالم و احوالپرسي يا ذکر خاطرات غيرمربوط به موضوع و )...به
منظور دقيقتر شدن مقايسات آماري حذف گرديدهاند.
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از سطوح چهارگانه سنجش ،اين پژوهش در سطح فاصلهاي قرار ميگيرد؛ زيرا:
«سطح سنجش شمارش کلمات يا جمالت در يک محتوا فاصلهاي است؛
مثالً اگر محققي بخواهد حجمي از يک مجله را که به مطالب خبري
اختصاص يافته ،در يک مقطع زماني بررسي کند ،ميتواند کلمات منتشرشده
در مورد هر مقوله را شمارش کند» (کريپندورف ،2736 ،ص.)30
 .2-1ر حل ژ ش

 .1-2-1تعيين جهتگيريها و تعيين نقاط تأکيد
يکي از راههاي به حداقل رساندن برداشتهاي شخصي در نتايج پژوهش ،به دست
آوردن جهتگيري ( )directionو نقاط تأکيد ( )attentionمتن مورد بررسي است؛
«قبل از ورود به تحليل کلي متن ،الزم است محورهاي مهم بهدستآمده از
اصل متن و گرايشات هر محور و نيز توجيه کلي و به عبارتي ،تئوريزه کردن
گرايش مطرحشده بر اساس نگرش کلي به محتواي متن به دست آيند»
(بشير ،2763 ،ص.)19
بدين منظور ،به دست آوردن جهتگيري کلي متن مورد بررسي که درواقع ،همان
روح کلي آن ،و همچنين ،نقاط تأکيد متن که فرازهاي برجستهشدۀ آن است،
يکي از راههاي تطبيق حداکثري نتايج حاصلشده با مفهوم و مقصود مدنظر توليدکننده
متن است.
در اين پژوهش نيز ابتدا تمام سخنرانيهاي مقام معظم رهبري که واحد ثبت
تحقيق را تشکيل ميدهند ،با رويکرد به دست آوردن جهتگيري کلي و نقاط تأکيد
متون واکاوي شده و نتايج زير در جدول شمارۀ ( )2منعکس شدهاند:

جد

 .1ج تگيري ي کلي

ق ط أکيد خنر ي ي ق م عظ

ۀ
ۀ
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 .2-2-1ؤ الت حقيق

با توجه به اينکه قبل از تحليل محتواي متن اصوالً نميتوان فرضيۀ مشخصي را مطرح
کرد ،لذا سؤاالت تحقيق در اين زمينه مطرح و درنهايت ،پس از انجام تحليل ،پاسخهاي
الزم را ميتوان به دست آورد.
سؤاالت مطرحشده در اين تحقيق عبارتاند از:
 .2جايگاه و منزلت هنر در سخنان رهبري کجاست؟
 .1ويژگيهاي هنر مطلوب از ديدگاه رهبري چيست؟
 .7رسالت هنرمندان متعهد در عرصۀ هنر از ديدگاه رهبري چيست؟
 .1غايت هنر از نظر رهبري چيست؟
 .3غايت هنرمندان از نظر رهبري چيست؟
 .8خطمشيهاي ترسيمي رهبري براي هنرمندان کدام است؟
 .3بايستههاي اخالقي -رفتاري هنرمندان از ديدگاه رهبري چيست؟
 .6عناصر مهم اخالق هنري از ديدگاه رهبري چيست؟
 .0ويژگيهاي متمايزکنندۀ هنر از ساير عرصهها از ديدگاه رهبري چيست؟
 .29تفاوت هنر انقالبي و متعهد با هنر غربي از ديدگاه رهبري چيست؟
 .22محدوديتها و محدودهها و چارچوبهاي هنرمندان از ديدگاه رهبري
چيست؟
 .21الگوهاي ارائهشده توسط رهبري براي هنرمندان کدام است؟
 .27آسيبهاي هنر انقالب از منظر رهبري چيست؟
 .21ارزشيابي هنر ،پيش و پس از انقالب اسالمي چه جايگاهي در سخنان رهبري
دارد؟
 .23ويژگي هرکدام از قالبهاي هنري از نظر رهبري چيست؟
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 .3-2-1قوالت حقيق

پس از به دست آمدن سؤاالت اوليه ،متون مورد بررسي با رويکرد پاسخ به سؤاالت،
چند بار بازخواني شده و با تلفيق برخي سؤاالت و استخراج برخي زيردستهها ،مقوالت
زير براي طبقهبندي مضامين استخراج شد (جدول شماره .)1
جد

ه  .2قوالت زير قوالت ه

تآ ده

ۀ
ۀ
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 .2حليل يج حقيق

پس از دستهبندي سخنان رهبري در قالب مقوالت ،جداول هريک به تفکيک استخراج
شده و تحليل نتايج آنها در تطبيق با مباني نظري پژوهش و در نظر گرفتن فراوانيهاي
مقوالت و زيرمقوالت انجام گرفته است .در اينجا براي طوالني نشدن مقاله از درج
جداول مزبور خودداري شده و نتايج جداول مطرح خواهند شد .همچنين ،در اينجا
الزم است که در مورد پايايي تحقيق نيز اين توضيح را داد که کل مراحل تحليل محتوا
در تير  2768توسط کدگذاران انجام و در آذر همان سال تکرار شده است .اين نکته از
آن رو حائز اهميت فراوان است که پس از گذشت  8ماه از مرحلۀ اول تحليل محتوا
اخذ نتايج مشابه ،اعتبار روششناختي کار را تأييد ميکند.
 .1-2حليل نوي ت

بري

عر

نر

گ ي ه قوالت

همانگونه که از عنوان مقوالت نيز هويداست ،سخنان رهبري ،حتي با توجه به
در نظر گرفتن سخنان ايشان در جمع مسئوالن ،حيطۀ بسيار گستردهاي را در زمينۀ هنر
در بر ميگيرد.
 .1-1-2عريف نر

خاصيت آفرينندگي و آفرينشگري هنر ،اگر نگوييم مورد اتفاق ،مورد اجماع بيشتر
صاحبنظران عرصۀ هنر است؛
«خصوصيت هنر در اين است که آفرينش ،جزو ذات آن شمرده ميشود...؛
هنر ،خاصيت آفرينشي دارد .حتي آنجا که شما ميبينيد ظاهراً هنر ،چيزي را
ميپردازد ،درواقع ،پردازش نيست .اگر عميق و باطني مالحظه کنيد ،ميبينيد
که هنر ،سرگرم آفرينش است ....اين آفرينش هنر است .به همين خاطر است
که هنر ،گوهري گرانبهاست و هنرمند ،ارزش واقعي دارد» (سخنان مقام
معظم رهبري.)2737/1/3 ،
حقيقت هنر نيز مورد تأکيد قرار گرفته است؛
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«هنرِ ملتزم و متعهد ،يک حقيقت است و ما بايد به آن اقرار کنيم» (سخنان
مقام معظم رهبري.)2769/3/2 ،
«هنر دينى آن است که بتواند معارفى را که همۀ اديان -و بيش از همه،
دين مبين اسالم -به نشر آن در بين انسانها همت گماشتهاند و جانهاى
پاکى در راه نشر اين حقايق نثار شده است ،نشر دهد ،جاودانه کند و در
ذهنها ماندگار سازد» (سخنان مقام معظم رهبري.)2769/3/2 ،
«آن چيزى که در هنر دينى بهشدت مورد توجه است ،اين است که اين
هنر در خدمت شهوت و خشونت و ابتذال و استحاله هويت انسان و جامعه
قرار نگيرد» (سخنان مقام معظم رهبري.)2769/3/2 ،
در مقام جمعبندي ميتوان «تعهد»« ،نشر معارف الهي از جمله عدالت و مسائل
توحيدي» و از سوي ديگر« ،عدم اشاعۀ محتواي ضاله نظير شهوت و خشونت و ابتذال»
را جزو ذاتيات هنر ديني دانست.
 .2-1-2نشأ نر

در زمينۀ منشأ هنر بهطور کلي دو دستۀ نظريههاي ماديگرايانه و نظريههاي معناگرا
وجود دارند.
نظريه هاي ماديگرا با قطع نظر از منشأ معنوي و ماورايي براي هنر ،يا آن را به
غريزه نسبت ميدهند و يا مناسبات اقتصادي ،فرهنگي و ....درمقابل ،نظريههاي معناگرا
بر منشأ معنوي هنر و بهويژه بر فطرت الهي تأکيد ميکند.
رهبر انقالب با اشاره به اين مطلب که هنر عطيهاي الهي است ،به رد ديدگاههاي
ماديگرايانه پرداختهاند:
«هنر گوهر بسيار گرانبهايى است که ارزش و گرانبهايىِ آن فقط بدين
جهت نيست که دلها و چشمهايى را به خود جذب مىکند .حقيقت هنر-
هر نوع هنرى -يک عطيّۀ الهى است .اگرچه بروز هنر در چگونگىِ تبيين
است ،اما اين ،همۀ حقيقت هنر نيست» (سخنان مقام معظم رهبري،
.)2769/3/2
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ايشان همچنين با بيان اينکه «هنرمند اصالً منزوي نميشود» (سخنان مقام معظم
رهبري ،)2761/7/3 ،به ديدگاههاي برخي روانشناسان همچون فرويد مبني بر اينکه
«هنرمند شخصي درونگراست» و ازآنجاکه پيوسته با محيط بيروني در اصطکاک و
تصادم قرار دارد ،از اين گرفتاري به دنياي درون و آرزوها و خياالت خود پناه ميبرد،
پاسخ ميدهند.
 .3-1-2غ يت نر

يکي از بحثهاي مهم در رابطه با هنر ،نظريۀ «هنر براي هنر» است .طبق اين نظريه،
هنر بدان جهت که هنر است ،مطلوبيت دارد و هيچ قانون و الگويي نبايد براي هنر که
ابرازکنندۀ شخصيت هنرمند و نبوغ اوست ،وجود داشته باشد.
رهبر انقالب در رد اين نظريه ميفرمايند:
«قبل از انقالب ميگفتند هنر براي هنر؛ يعني به ما که رسيدند ،گفتند هنر
براي هنر؛ اما خودشان از فيلمهاي هاليوودي و انواع و اقسام فيلمهاي ديگر
استفاده ميکردند براي پيش بردن اهداف استعماري آمريکا؛ يعني در اين
صورت ،هنر کامالً در خدمت هدفها و فکرها و ايدئولوژيها .شما ميبينيد
براي نشان دادن مظلوميت يهود و بر پا نگه داشتن اين دولت جعلي و
ناماندگار -که قطعاً اسرائيل يک دولت ناماندگار است ،ماندني نيست در دنيا
و بالشک از بين خواهد رفت -هزارها فيلم ساختند .خوب ،اگر هنر براي
هنر درست است ،چرا اين کار را کردند؟!» (سخنان مقام معظم رهبري،
.)2761/7/3
ايشان همچنين در مقام ايجاب ،هنر را «براي صاحب هنر»« ،براي خالق هنر»
(سخنان مقام معظم رهبري )2761/7/3 ،و براي آن کسي ميداند که هنر را به انسان
عطا کرده است؛
«ما بايد به نام خدا و براي خدا بخوانيم .هنر بايد اين جهات را داشته باشد و
به نظر من اين دو جهت بايد رعايت شود» (سخنان مقام معظم رهبري،
.)2761/7/3
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بحث در قلمرو هنر ،موضوع رابطۀ آن را با دين نيز مطرح ميکند .در اينجا تأکيد
ميشود که دين ،نه تنها هنر را محدود نميکند بلکه هم سطح هنر و هم عمق و
ماندگاري آن را نيز افزايش ميدهد.
آيتاهلل خامنهاي نيز در جمع هنرمندان دفاع مقدس با تأکيد بر قلمرو واقعي هنر،
ميفرمايند« :دو خصوصيت را در هنر بعد از انقالب ،مشاهده ميکنم :يکي در خدمت
حقيقت قرار گرفتن و دوم ،گسترش دامنۀ هنر» (سخنان مقام معظم رهبري،
 .)2730/2/19بهعبارت ديگر ،يکي از مهمترين قلمروهاي هنر ،گسترش و عمق
بخشيدن به حقيقت است.
خال

 .1-1-2نر

يکي از مباحث مهم در مطالعات مربوط به هنر ،نسبت هنر و اخالق است .در اين زمينه
ميتوان گفت:
«هنر ،در ماهيت خود به دو بخش «خوب» و «بد» قابل انقسام نيست ،چراکه
«خوب» و «بد» مفاهيمي اخالقياند .در صورتي که در آثار هنري ،اوصافي
نظير «زيبا» و «زشت» تداعي و مطرح ميشوند ،بهطوري که واقعاً مشکل
است که يک اثر هنري را خوب يا بد در نظر بگيريم» (شريعتمداري،2736 ،
ص.)271
رهبر انقالب ،اما با اشاره به سخني از رومن روالن مبني بر اينکه کار هنري بايد
حداقل با  29درصد اخالق همراه باشد ،ميفرمايد:
«من مىگويم صددرصد هنر و صددرصد اخالق .اينها با هم منافات ندارند.
بايد صددرصد کار را با خالّقيت هنرى ارائه داد و صددرصد آن را از
مضمون عالى و تعالىبخش و پيشبرنده و فضيلتساز پُر کرد و انباشت»
(سخنان مقام معظم رهبري.)2769/3/2 ،
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دين در بسياري مواقع از مضامين و روشهاي هنري براي طرح مفاهيم خود استفاده
کرده است .قرآن کريم ،خود يک نمونه اعالي هنر خداوند است .درواقع ،هنر به دليل
زبان خاص خود از ويژگي نمايش خفاياي امور برخوردار است و به تعبير رهبري ،هر
شاخۀ هنر داراي زباني است که فاقد آنها ،دري از ابواب معرفت به رويش بسته است.
«بنده -که شايد اگر مبالغه نباشد -واقعاً هزار مرتبه ،شايد هم بيشتر ،ماجراي
حضرت مريم را يا خواندهام ،يا گفتهام ،يا تفسير کرده و شرح دادهام -اما من
وقتي که همين ماجرا را از زبان هنر شما ميشنوم ،ناگهان متوجه ميشوم که
من تا حاال اين قضيه از قرآن ميفهميدم ،چقدر محدود بوده است! هنر ،اين
است و ديد هنرمند ،اين چنين است! ...اين خاصيت هنر است» (سخنان مقام
معظم رهبري.)2730/2/19 ،
در جاي ديگري ميخوانيم:
«در همان روزهاست که امام معصوم از يک شاعر که يقيناً از لحاظ وزانت
معنوي -وزن ديني ،اعتقادي ،علمي و تقوايي -يکصدم فالن صحابياش
نيست ،چنان تجليلي ميکند که متحيّر و مبهوت ميشوند ...امام به آنها
بيشتر اهميت ميدهد .چرا؟ چون ابزاري که شاعر در دست دارد و از آن
براي حمل امانت ائمّه استفاده ميکند ،منحصربهفرد است .ديگران فاقد اين
ابزارند .بسيار با فضيلتاند ،اما کار عظيم حمل امانت از اينها ساخته
نيست» (سخنان مقام معظم رهبري.)2737/22/7 ،
 .7-1-2نر فر نگ

اصوال هنر از يک طرف ،با الهام از ارزشهاي فرهنگي و با بهرهگيري از نمادهاي رايج
در هر فرهنگ زنده بوده و از طرف ديگر ،عامل اصلي حيات و پايداري فرهنگ است.
«وقتي ما از فرهنگ حرف ميزنيم ،در درجۀ اول ،از شعر ،از داستان ،از
بخشهاي مختلف هنري ،نويسندگي و نظير آن حرف ميزنيم .اينهاست که
در ذهنيت و عمل مردم تأثيراتي دارد .حتي فرهنگ عاميانه ،يعني آن بخش
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ديگر از فرهنگ هم -که از لحاظ گسترش کمّي وسيعترين انواع فرهنگ
است -محصول و شکل گرفته به وسيلۀ همين ادبيات و هنر است» (سخنان
مقام معظم رهبري.)2733/8/16 ،
 .2-2حليل آ يب ن ي نر قالب ال ي
« .1-2-2عدم ن ب کل ح و » «قشريز گي»

يکي از مشکالت مهم و بارز عرصۀ هنر ديني که بهطور ملموس در برنامههاي توليدي
سازمانهاي فرهنگي از جمله صدا و سيما نيز قابل مشاهده است ،توجه صرف به
ظواهر و پوستۀ دين و مغفول ماندن باطن و مغز پيام دين است؛
«مشکل عمدهاي که امروز بر سر راه هنر ديني وجود دارد ،اين است که به
جاي آنکه دين «منبع» الهام هنرمندان قرار گيرد و هنر ،پيام ديني را در
محتواي خود متجلي سازد ،ظاهر دين مورد توجه هنرمندان قرار ميگيرد و
هنرمند بهگونهاي مصنوعي درصدد گنجاندن ظواهر ديني در فرم و صورت
هنر برميآيد و هنر خود را به شيوهاي تصنعي با دين پيوند ميدهد» (نبوي،
 ،2736ص.)120
توليد محتواي ضدديني و حتي غيرديني با دين منافات داشته و گنجاندن ظواهر
ديني ،مضمون را ديني نميسازد.
رهبر انقالب نيز هنرمند را هم در باب شکل و هم در قبال محتوا متعهد ميداند:
«هنرمند ،هم در باب فرم و قالب هنرِ خودش و هم در قبال مضمون تعهد
دارد .کسى که قريحۀ هنرى دارد ،نبايد به سطح پايين اکتفا کند .اين يک
تعهد است» (سخنان مقام معظم رهبري.)2769/3/2 ،
ايشان در فراز ديگري از سخنان خود ضمن تجليل از هنر بهعنوان «فاخرترين و
ارزشمندترين قسمتهاى جان انسانى» به ضرورت خرج کردن اين سرمايه براي
خداوند اشاره ميکند و ادامه ميدهد:
«البته وقتى مىگوييم براى خدا خرج کنيد ،فوراً ذهن به طرف همان حالت
قشريگرى و رياکارى نرود» (سخنان مقام معظم رهبري.)2769/3/2 ،
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ايشان همچنين ميفرمايند:
«هنر دينى بههيچوجه به معناى قشريگرى و تظاهر رياکارانۀ دينى نيست و
اين هنر لزوماً با واژگان دينى به وجود نمىآيد .اى بسا هنرى صددرصد
دينى باشد ،اما در آن از واژگان عرفى و غيردينى استفاده شده باشد» (سخنان
مقام معظم رهبري.)2769/3/2 ،
 .2-2-2قليد ز آث

وفق

«غربزدگي» و «تقليد» از آفتهاي هنر انقالب اسالمي و دليل آن نيز «عدم
بروز خالقيت در عرصههاي هنري» و «عدم خودباوري» و به تبع آن« ،نداشتن
سبکهاي بومي هنري» است؛ امري که رصد محصوالت فرهنگي کشور بهترين دليل در
اثبات آن است؛
«بعضي از عناصر جبهۀ خودي ،که مثالً داستان مينويسند يا فيلم ميسازند،
با اين خيال که مخاطبين جبهه مقابل را جذب کنند ،به مسائلي ميپردازند که
نويسنده يا فيلمساز جبهه مقابل به آنها پرداخته است ....اين کار ،به
هيچوجه صحيح نيست؛ چون به سايش در جبهۀ خودي کمک ميکند .بنده
اين را قبول ندارم .نه فقط قبول ندارم بلکه تصور ميکنم اين فکر ،غلط ،و
اين کار ،اشتباه است .ما بايد مخاطب خودمان را خلق کنيم .اگر دشمن ما با
تکرار يک حرف ،گوشها را با آن آشنا ميکند ،ما نبايد مجبور شويم حرفي
را که او ميخواهد ،تکرار کنيم .اگر او با خوراندن يک خوراک ،ذائقۀ
جديدي براي مردم کشور خلق ميکند ،ما نبايد تبع آن ذائقۀ خلقشده باشيم.
خودمان بايد ذائقۀ ديگري خلق کنيم؛ يعني هماني که مطابق فکر و ايمان و
عقيده ماست .خالصه اينکه اگر دشمن خصوصياتي را در کار خودش
برجسته ميکند ،ما تقليد نکنيم» (سخنان مقام معظم رهبري.)2737/1/11 ،
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«سودمحوري» که در تمام ساحات زندگي عصر جديد جاري است ،در عرصۀ هنر نيز
توجه افراطي به ذائقۀ مخاطب و خواستهاي او و به تعبير رساتر «مخاطبزدگي» را
باعث ميشود.
رهبر انقالب با اشاره به اهميت «مسئلۀ اقتصاد» در عرصۀ هنر و تأکيد بر توجه
دستگاههاي فرهنگي به اين نکته ميفرمايند:
«عالوه بر اينکه وضع خود هنرمندان از لحاظ زندگى ،چندان ممتاز نيست و
در خيلى جاها در حد قابل قبولى نيست ،کسانى هم که در رشتههاى هنرى
سرمايهگذارى مىکنند ،غالباً وقتى به چيزهايى پايبند هستند ،نمىتوانند بازده
مالى داشته باشند» (سخنان مقام معظم رهبري.)2769/3/2 ،
ايشان دليل اينکه «يقيناً بايد به اينها کمک شود» را چنين ميدانند:
«اگر کمک نشد ،به سمت هرچيزى که بتواند پول را به سمت آنها بياورد و
آنها را تأمين کند -به قول اصحاب سينما« ،گيشهگرايى» -مىروند ،که طبعاً
اين هم در همه وقت چيز خوبى نيست» (سخنان مقام معظم رهبري،
.)2769/3/2
ايشان در ادامۀ يکي از عوامل اموري مثل «گرايش به مسائل جنسى و شهوانى و
امثال اينها در سينما» را عوامل گرايشهاي اقتصادي در حوزۀ هنر ذکر ميکنند.
 .1-2-2جشنو هز گي

«جشنوارهزدگي» را ميتوان يکي از زيرمجموعههاي «سفارشي شدن هنر» دانست .بسيار
ديده ميشود هنرمندان مختلف بهويژه کارگردانان حتي بدون آنکه فراخواني از سوي
جشنوارههاي مختلف دريافت کنند ،تنها با پيشبيني ذائقه و خواست برپاکنندگان
جشنواره دست به طراحي و توليد فيلم و يا هر محصول ديگر هنري ميزنند .اين
معضل آنگاه حادتر ميشود که مسئله ،بوي سياسي شدن نيز بگيرد و هنرمند هنر خود
را خرج اغراض سياسي کند.
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مقام معظم رهبري در فرازي از سخنان خود در جمع «کارگردانان سينما و
تلويزيون» با تأکيد بر اينکه حتي اگر جشنواره ميرويد« ،آن وقتى برويد و آنطورى
برويد که مصالح فرهنگى کشورتان را مراعات بکنيد» (سخنان مقام معظم رهبري،
 ،)2763/7/17به دفع شبهه مقدر ميپردازد و ميافزايد:
«اگر طورى شد که او بناست مصالح خودش را عليه مصالح کشور شما
رعايت کند ،بله ،ترجيح با نرفتن است ،ترجيح با حضور پيدا نکردن است؛
اين ،چيز روشن و واضحى است» (سخنان مقام معظم رهبري.)2763/7/17 ،
.1-2-2

و ي طي

ير

«دشواري راه» در همۀ زمينههاي اساسي ،بهويژه در مواردي که نياز به خالقيت گسترده
و عميق دارد ،يکي از عوامل مهم تأخير در وصول به هدف مطرح است .اما نکتۀ
ضروري ،آن است که صعبالعبور بودن مسير توليد آثار هنري بومي نبايد موجب
سرخوردگي و نااميدي از دستيابي به اهداف شود .در واقع« ،دشواري راه» است که
نيل به اهداف را شيرين و ارزشمند ميکند.
«البته ما همينطور ميگوييم [ايمان را با هنر منتقل] بکنيد ،ولي ميدانم که
در عمل ،خيلي دشوار است ،خيلي خون دل دارد ،خيلي زحمت دارد .قصد
من اين نيست که از زحمات و دشواريهاي اين کار صرفنظر کرده باشم
ليکن ميخواهم عرض بکنم که با همت بلند ،انشاءاهلل همۀ دشواريها
برطرف خواهد شد و خداوند به شما توفيق خواهد داد؛ چون در راه
خداست و کار بزرگ است» (سخنان مقام معظم رهبري .)2733/1/17
البته مقام رهبري با وارد کردن مقولۀ ايمان و توکل به خدا ضمن بيان اينکه
«من معتقدم آن چيزي که ما براي يک حرکت درست احتياج داريم ،استقامت
است» ،ميافزايد:
«من اين حرکت را عملي ممکن ميدانم؛ حتي نه چندان دشوار .من حتي
خيلي دشوار هم نميدانم .من تعجب ميکنم که بعضي اينها را ،چيزهايي
محال ميدانند! کانّه خودشان را درمقابل يک ديوار تا به عرش رسيده
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ميبينند .من راه را حتي خيلي دشوار نميدانم .شرط اينکه اين راه طي شود،
اين است که مجموعهاي مثل شما ،مثل آن «زبرالحديد» باشند؛ همانکه
اميرالمؤمنين(ع) فرمودند :مثل پارههاي فوالد .يعني من از شما خاطرجمع
باشم! اين ،فارسياش است! آنوقت من به شما عرض ميکنم بر روي اين
پايۀ مستحکم ،ميشود تا عرش ،آسمانخراش ساخت» (سخنان مقام معظم
رهبري.)2732/1/6 ،
 .6-2-2عدم ر يت

ن

يي ير

شايد بتوان پاشنۀ آشيل جمهوري اسالمي را «تربيت نيروي انساني» دانست:
شايد گاليه از اين جهت کمتر وارد باشد که چرا در اين مدت ،انقالب موفق به
تحويل دادن هنرمندان صاحبسبک در زمينههاي مختلف نشده است بلکه گاليه بيشتر
متوجه اين مطلب است که چرا هنوز حتي «سازوکار» تربيت هنرمند متعهد نيز به دست
نيامده است؟ و بدتر از آن ،اينکه چرا حتي به «تربيت نيروي انساني» به عنوان يک نياز
مهم و بنيادين «انديشيده» نيز نميشود و بدتر از همه ،اينکه با وجود فقر نيروي انساني،
چرا از هنرمندان متعهد موجود حمايتهاي الزم صورت نميگيرد؟
« .7-2-2

ز » « أثير حد يت ي يني»

همواره و در طول اعصار ،شيطان «زن» را ابزاري براي اغواي اهل زمين به کار گرفته
است لکن اين بدان معنا نيست که جاذبۀ زن شيطاني است؛ زيرا جاذبۀ زن جلوهاي از
زيبايي و جاذبۀ حضرت حق است که در وجود وي تجلي کرده است.
هنر شيطاني انسان را در چارچوب طبيعت خالصه کرده ،ماورا را انکار ميکند و
ارضاي غريزه را غايتالغايات وي مينمايد .هنر شيطاني با دستاويز قرار دادن مظلوميت
زن در برهههايي از تاريخ و با ادعاي دروغين اعادۀ حقوق زن ،وي را به عرصۀ
عرياني و ابتذال کشانده و مظلوميتي مضاعف براي وي به ارمغان آورده است و
سرانجام ،هنر شيطاني گوهر زيبايي زن را که مکانتي در مستوري دارد ،در معرض
همگان قرار ميدهد.
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رهبر انقالب با اشاره به مسئوليتهاي فردي اسالم اينکه« ،طرف اهل فحشا
نباشد؛ شرب خمر نکند؛ فساد جنسي نداشته باشد؛ دروغگو نباشد» (سخنان مقام
معظم رهبري )2737/1/11 ،و ...را از جملۀ اين مسئوليتها برشمرده و در جاي
ديگري ميافزايد:
«اسالم ميگويد« :نه فقط نميشود بلکه حد شرعي هم دارد» .اسالم براي
دروغ گفتن و غيبت کردن ،حد شرعي قائل نشده ،اما براي ميخوارگي ،حد
شرعي قائل شده است .براي ارتباط با جنس مخالف ،به شکل لطيف آميخته
به شهوت -يعني همان محبتهاي لطيفي که در آنها شهوت هم هست و
کسي نميتواند بگويد نيست -مجازات در نظر گرفته است( »...سخنان مقام
معظم رهبري.)2737/1/11 ،
رهبر انقالب با دفع شبهۀ مقدر مبني بر سانسور محصوالت فرهنگي ميگويد:
«بحثِ سانسور نيست؛ بحثِ اين است که ما نبايد به ذهن و دل جوان
چيزى را بدهيم که او را به سمت گناه و فساد مىلغزاند .اين غير از آزاد
گذاشتن فکر براى انتخاب در مسئلهاى است .شما مىدانيد که مسائل
احساساتى به کسى فرصت انتخاب نمىدهد؛ انسان را به سمتى مىکشاند،
بدون اينکه قدرت انتخاب داشته باشد» (سخنان مقام معظم رهبري،
.)2769/3/2
ايشان در فراز ديگري از سخنان خود «استفاده از عامل جنسي در فيلمها» را از
کارهاي دشمنان ميداند و در پايان ،با تأکيد بر اهميت عامل اقتصاد ،دستگاههاي اجرايي
را به مساعدت هنرمندان توصيه ميکند؛ زيرا:
«اگر کمک نشد ،به سمت هرچيزى که بتواند پول را به سمت آنها بياورد و
آنها را تأمين کند -به قول اصحاب سينما« ،گيشهگرايى» -مىروند ،که طبعاً
اين هم در همه وقت چيز خوبى نيست .گرايش به مسائل جنسى و شهوانى
و امثال اينها در سينما ،يک مقدار عاملش همين است .مىخواهند فيلم
جاذبه پيدا کند ،لذا يک مشت افرادِ بهخصوصى را جمع مىکنند» (سخنان
مقام معظم رهبري.)2769/3/2 ،

نر ز يدگ ه
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رعو يت

در سخنان رهبري ،خودباختگي و مرعوبيت از عوامل جدي سايش در جبهۀ هنرمندان
انقالب اسالمي دانسته شده است؛ بر اين اساس ،رهبر انقالب بارها و بارها از آنچه
«خودباختگي عناصر جبهۀ خودي در مقابل شخصيتهاي جبهه دشمن» ميداند ،ابراز
تاسف ميکند و با برشمردن ويژگيهاي هنرمندان انقالبي و غيرخودي ادامه ميدهد:
«آن جواني که وسط ميدان ايستاده ،در مقابل شيطان بزرگ صالي مردي و
مردانگي سر داده ،و اصالً نظام جهاني را به محاکمه کشيده است و همۀ دنيا
روي او حساب ميکنند و از او ميترسند ،چرا بايد در برابر آدمي که گيرم
هنرش از او باالتر است ،اما شخصيت انسانياش يکصدم او نيست،
احساس مرعوبيت کند؟! متأسفانه نميشناختند ،و احساس مرعوبيت
ميکردند» (سخنان مقام معظم رهبري.)2737/1/11 ،
 .9-2-2ي طلبي

اين عامل نيز همانند بسياري از عوامل ديگر پس از اندکي تأمل و بلکه بالبداهه روشن
است؛ چرا که آنگونه که در جهانبيني هنر نيز شرح داده شد ،مظاهر مادي و شيطاني،
نشئۀ دنيوي انسان را به سوي خود جذب ميکند و او را از وصول به غايت محتوم
خود بازميدارد:
رهبر انقالب در مقام تشريح «عامل دنيا و جلوههاي فريبنده آن» ميفرمايند:
«در جبهۀ خودي ،برخورداري مادي کم ،و امکانات ،ناچيز بود .جلوههاي
دنيا پرجاذبه است ،و چشمها و دلها را ميفريبد .چنانکه بعضي از کسان را
فريفت« .دنيا» هم که ميگويم ،فقط پول و خانه و خودرو شخصي نيست.
چيزهاي ديگر هم هست .اسم در کردن ،تعريف شنيدن ،ستايش شنيدن،
تمتعات ناروا و نادرست جنسي و همۀ امکاناتي که نفس انسان آنها را
ميخواهد ،دنيا و جلوههاي آن است» (سخنان مقام معظم رهبري،
.)2737/1/11
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 .11-2-2عو ي خطي جن حي

يکي از آسيبهاي قابل توجه عرصههاي هنر و ورزش بهويژه در دهۀ اخير،
سياستزدگي هنرمندان و اهالي ورزش بوده است .اين آسيب آنگاه مضاعف ميشود
که پاي بازيگران اين عرصهها به دعواهاي جناحي نيز کشيده شود؛
«يک عامل ديگر از عوامل هضم جبهۀ خودي و سايش آن ،کشيده شدن پاي
عناصر اين جبهه ،به دعواهاي خطّي است که در برههاي از زمان ،در اين
کشور ،واقعاً فاجعه آفريد ....اين دوگانگي ،در محيط هنري و روشنفکري
انقالبي و خودي هم ،پديد آمد .عدهاي بيهوده شروع به دادن شعارهاي آن
دعواگرها[ي سياسي] کردند؛ درحاليکه هيچ وجه و دليلي نداشت»...
(سخنان مقام معظم رهبري.)2737/1/11 ،
الزم به ذکر است آسيبهاي جبهۀ هنر انقالب به موارد ذکرشده محدود نميشود،
لکن در اين نوشتار تالش بر اين بود که اهم موارد ذکر شود و براي تفصيل مطالب و
همچنين ،موارد ديگر مراجعه به اصل سخنان رهبري ضروري است.
.3-2

ن و

براي بررسي رهنمودهاي پيشنهادي رهبري نيازمند نوعي صورتبندي از موضوع است
که عالوه بر گنجاندن صحبتها و ديدگاههاي ايشان ذيل آن ،قابل اجرا توسط هنرمندان
و سازمانهاي متعدد هنري و دولتي نيز باشد.
شايد يکي از اولين چارچوبهايي که به ذهن متبادر ميشود ،طبقهبندي اين
راهکارها ذيل دو يا سه سرفصل کلي نظير «راهکارهاي کمي» و «راهکارهاي کيفي»
باشد .اما با بررسي دقيق سخنان رهبري اين ايده بهسرعت رنگ ميبازد؛ زيرا بسياري از
سخنان ايشان حتي با مسامحه ذيل اين عناوين کلي جاي نميگيرد .لذا تصميم بر آن
شد تا مدل رهنمودهاي رهبري ذيل سه عنوان کلي «راهکارهاي حرفهاي»« ،بايستههاي
اخالقي» و «بايستگي دستگاهها» ذکر شود .به ديگر سخن ،به منظور جفا نکردن به اصل
محتوا و همچنين ،پرهيز از اطالۀ کالم اهم عناوين مطرحشده در سخنان ايشان ارائه
گرديده است.
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 .1-3-2ک ي حرفه ي
 .1-1-3-2جلب جذب ک ت

«شما از کسانى که نمىخواهند هنر اسالمى را بفهمند يا به آن اقرار کنند،
نبايد خيلى متأثر بشويد .اينکه امکانات در اختيار يک مجموعه نگذارند،
چيزى است که انسان بايد تالش کند تا اين مشکل را برطرف نمايد.
امکانات را بايد در اختيار مجموعهاى بگذارند که کارِ خوب مىکند .اشکالى
ندارد که به دنبال جلب امکانات باشيم و بگوييم که چرا به ما امکانات
نمىدهيد تا ما اين کارها را بکنيم يا اين توسعه را در کارمان بدهيم -اين کار
ايرادى ندارد و ما بايد تالش خود را بکنيم» (سخنان مقام معظم رهبري،
.)2786/6/12
 .2-1-3-2ف يش ي

نري

«شما -چه به عنوان شخص هنرمند و چه به عنوان مجموعۀ حوزۀ هنرى
سازمان تبليغات -بايد به افزايش مايۀ هنرى بپردازيد تا مايۀ هنرىِ شما بيننده
را خاضع کند و کسى را که مدعى و مستفسر حاالت و منتظر رهآورد
شماست ،قانع نمايد که در اينجا ،مايۀ هنرى موجود است» (سخنان مقام
معظم رهبري.)2786/6/12 ،
 .3-1-3-2ل م ج ت

ن نر

«آنجايى که بهخصوص تفکر و روحيه و منش اسالمى خودش را مشخص
مىکند ،جاهاى خاصى است .آنجاها را جستن و روى آنها تکيه کردن و
آنها را خوب بيان کردن ،حقيقتاً کار برجسته و مهمى است» (سخنان مقام
معظم رهبري.)2739/1/13 ،
 .1-1-3-2يشن

وضوع ر ي ح و

«پس ،دو تا مقوله است که به هم پيچيده شده :يک مقوله ،مقوله جانباز است
که گفتيم در حوادث جنگ ،يک پديدۀ بينظير است .يعني هيچچيز ديگر،
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با جانباز شبيه نيست .حتي خانواده شهيد حتي خود شهيد .يک مقوله هم
مقوله رمان است .که گفتيم با ساير شيوههاي تبيين هنري ،قابل مقايسه
نيست .يا به بياني ديگر ،بگوييم بهتر است ،نگوييم «قابل مقايسه نيست»،
قابل مقايسه ،هست .اما از اين جهاتي که مورد نظر است ،بهتر است .پس ،ما
بايد روي اين ،سرمايهگذاري کنيم» (سخنان مقام معظم رهبري.2731/3/13 ،
.1-1-3-2

ج م شکيال ي

«مجموعهاي تشکيل بدهيد که همۀ اينها در آن جا بگيرند؛ و رياستي هم
برايش انتخاب کنيد .ولو فردي را در اين مجموعه کوچک ،سه الي پنج
نفري ،واقعاً انتخاب کنيد .ولو فردي را در اين مجموعۀ کوچک ،خيلي هم
توانا نميدانيد؛ ولي هنگامي که اين مجموعه سه الي پنج نفري ،مطلبي را
عنوان کرد و سخني گفت ،همه قبول کنند» (سخنان مقام معظم رهبري،
.)2737/1/11
 .6-1-3-2جذب

ر يت ير

«مسئوليت ديگري که براي مجموعۀ شما به نظرم ميرسد ،جذب عناصر
پراکنده در سراسر کشور است .خيليها هستند که به درد ميخورند ،و شما
هم نميشناسيدشان .بگرديد و اينها را بشناسيد؛ جذب کنيد .جذب ،خيلي
مهم است» (سخنان مقام معظم رهبري.)2732/1/21 ،
 .7-1-3-2چ ره کر

«بعضيها را چهره کنيد .معروف کنيد .خيلي خوب است اين کار .ما چرا
بايد فقط مردهها و درماندهها را معرفي کنيم؟ جواني است؛ خوش فکري
است؛ آدم برجستهاي است؛ اين مجمع تصميم ميگيرد که او بايد چهره شود
و معروف شود .بايد دربارهاش بنويسيد .دربارهاش بگوييد .او را مطرح کنيد.
از وجود او براي اسالم و انقالب استفاده کنيد .اينها کارهايي است که
ميتواند انجام گيرد» (سخنان مقام معظم رهبري.)2732/1/21 ،
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 .8-1-3-2ر ي ز د زي

«دوتا باند داريم .يک باند به اصطالح «چپ» -که خودشان دلشان ميخواهد
بگوييم چپ -و يک باند راست ...اين کار [هنري و فرهنگي] ،مطلقاً به
خدمت اين باندها نبايد دربيايد .خدمت به باندها ،واقعاً خطاست .حاال
نميخواهم تعبير خيانت را به کار ببرم؛ اما ميگويم :نسبت به اين کار،
بيخدمتي يا ناسپاسي است» (سخنان مقام معظم رهبري.)2732/1/21 ،
 .9-1-3-2أکيد ر

وي ي

«در نوشتههاي آقايان ،من گاهي ميبينم بعضي چيزها چقدر زيبا ترسيم
ميشود! ...اين ،نشاندهندۀ آن است که استعدادي دارد اينجا ميجوشد .ما
بايد اين استعدادها را بگيريم ،و در خدمت داستاننويسي جامعهمان درآوريم.
اين کشور ،احتياج به داستاننويسي دارد» (سخنان مقام معظم رهبري،
.)2732/1/11
 .11-1-3-2ل م آ ن يي

ف ي

ال ي

«اول بايد مفاهيم را ياد بگيريد ....شما بايد ابتدائاً اين مفاهيم را در خودتان
به وجود آوريد .چگونه؟ به اين صورت که با مفاهيم اسالمي انس بگيريد ،و
کتابهايي را بخوانيد که ميتواند اين مفاهيم را به شما منتقل کند .هرکس
بهنحوي ميتواند اين کار را بکند» (سخنان مقام معظم رهبري.)2737/1/3 ،
 .11-1-3-2وجه ه يژگي ي جب

خو ي

«من ميگويم براي اينکه سايش پيدا نکنيد ،از عوامل دروني خودتان شروع
کنيد؛ عواملي که در جمع خود شما هست .البته براي عواملي هم که مربوط
به بيرون شماست ،فکر کنيد .فکر کنيد ،پيشنهاد بدهيد ،طلب کنيد ،و
بخواهيد .اما پيشرفت کار را متوقف به آنها ،ندانيد .از خودتان شروع کنيد،
و با شرايط موجود ،کار را دنبال نماييد» (سخنان مقام معظم رهبري،
.)2737/1/11
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«در باب جاذبهها هم ،معلوم است که اعتقاد من چيست .يک وقت به چند
تن از برادران ،که اينجا هم حضور دارند ،گفتم« :اگر بنا شد فيلم يا برنامهاي
حزباللهي باشد ،عقيده من اين نيست که امّل و بيجاذبه و بد و قديمي و
تکراري باشد .نه! بنده معتقدم ميشود برنامهاي ،هم حزباللهي مسلماني
ناب باشد ،و هم بسيار زيبا و شيرين و جذّاب .ميشود اين کار را کرد ».البته
اين هم که ميگويم «ميشود» ،نه اينکه بخواهيم آرمانگرايي کنيم .اتفاقاً،
مواردي از آنچه مورد نظر است ،وجود دارد» (سخنان مقام معظم رهبري،
.)2737/1/11
 .2-3-2ي ه ي خالقي
 .1-2-3-2ي ع ن يي ه خ لفت

«شما از کسانى که نمىخواهند هنر اسالمى را بفهمند يا به آن اقرار کنند،
نبايد خيلى متأثر بشويد .اينکه امکانات در اختيار يک مجموعه نگذارند،
چيزى است که انسان بايد تالش کند تا اين مشکل را برطرف نمايد.
امکانات را بايد در اختيار مجموعهاى بگذارند که کارِ خوب مىکند» (سخنان
مقام معظم رهبري.)2786/6/12 ،
 .2-2-3-2خالص

«آنجايى که نوشتههاى شما حاکى از اخالص است ،آن نقطه انسان را تکان
مىدهد .هر چيزى شما ارائه کنيد که نشانگر اخالص باشد ،خيلى اهميت
دارد؛ واال همه فداکارى مىکنند؛ براى تعصب و خودنمايى هم فداکارى
مىکنند؛ ...آنجايىکه کار با اخالص همراه است ،يعنى انسان فقط براى
خاطر خدا و براى انجام وظيفۀ الهى کارى را انجام مىدهد ،آن صفا و
درخشندگى اين را دارد» (سخنان مقام معظم رهبري.)2739/1/13 ،
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ت

«شما بهتر از من ،صحنۀ اين درگيري را در ذهن خودتان ميتوانيد مجسم
کنيد .آنوقت شما از من ميپرسيد« :توقع چيست؟» توقع ،مجاهدت است.
توقع ،تالش است .ميبينيد که خأل چيست ،و ميبينيد دشمن دارد چگونه
وارد ميشود! ...توقع ،بهطورکلي ،مجاهدت و تالش خستگيناپذير و
يأسناپذير است» (سخنان مقام معظم رهبري.)2732/1/21 ،
.1-2-3-2

ق ت

«من معتقدم آن چيزي که ما براي يک حرکت درست احتياج داريم،
استقامت است .من اين حرکت را عملي ممکن ميدانم؛ حتي نه چندان
دشوار .من حتي خيلي دشوار هم نميدانم .من تعجب ميکنم که بعضي
اينها را ،چيزهايي محال ميدانند! کانّه خودشان را درمقابل يک ديوار تا به
عرشرسيده ،ميبينند .من ،راه را حتي خيلي دشوار نميدانم .شرط اينکه اين
راه طي شود اين است که مجموعهاي مثل شما ،مثل آن «زبرالحديد» باشند؛
همان که اميرالمؤمنين(ع) فرمودند ،مثل پارههاي فوالد» (سخنان مقام معظم
رهبري.)2732/1/6 ،
 .1-2-3-2ب زه خو خو ي

«خودخواهي ،دشمن بزرگ ماست؛ که ما را اينجا و آنجا ميکشاند .در هر
شرايطي که هستيم ،بايد سعي کنيم با آن خودخواهي که ما را اين طرف و
آن طرف ميبرد ...مبارزه کنيم .بنده حاال با عالم ادب و هنر قهر کنم و
بگويم :هنرمنديهاي خوب ما ،به ما اينطوري گفتند؟! اين چه حرفي
است؟! مگر انسان با حقيقت ميتواند قهر کند؟! مگر انسان با خدا ميتواند
قهر کند؟! مگر با انقالب ميشود قهر کرد؟!» (سخنان مقام معظم رهبري،
.)2732/1/6
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 .6-2-3-2يش

«آمديم [فرض کنيم] و لحني را که شما براي دوست معيّن کردهايد ،دشمن
به کار برد .فرضاً گفت« :حيف است که شما مرد به اين خوبي ،نظام به اين
خوبي را به اين شائبهها آلوده و دچار کنيد» ،آنوقت ،مطالبي هم ذکر کرد که
بهمنزلۀ نيش بود .آيا از لحن کالم ميشود فهميد که اين طرف -گوينده و
انتقادکننده -دوست است يا دشمن؟ چون آني که شما گفتيد ،شاخصهاش
لحن کالم بود .خوب؛ هر دشمني خيلي راحت ميتواند لحن کالم دوست را
بگيرد .همه هم نميشناسند ...آني که من گفتم ،نيش زدن است .و نيش زدن
هم مشخص است ...بيگانه و دشمن نيش ميزند ،و طرف را ميسوزاند.
شاخصهاش اين است» (سخنان مقام معظم رهبري.)2737/1/11 ،
 .7-2-3-2عدم رعو يت خو خ گي

«بعضي از بچههاي ما ،درمقابل اينها [هنرمندان غيرمتعهد] احساس
خودباختگي ميکنند .شما بايد اين خودباختگي را در ذهنهاي اينها بهکلي
از بين ببريد .آنها محکوماند .آنها آن نکته و جوهر اصلي را که در شما
هست ،ندارند؛ و آن ،ايمان است؛ خلوص است؛ عقيده است .يک مشت
آدمهاي بيعقيده ،بيشخصيت و بيهويت ،مشغول شدهاند کاري را انجام
ميدهند .گيرم در فالن رشته ،مهارتي هم پيدا کنند( »...سخنان مقام معظم
رهبري.)2732/1/21 ،
 .8-2-3-2ع د

ئوليت

«آن چيزى که دغدغه برخى آدمهاى دلسوز در زمينۀ مسائل هنرى است ،اين
است که ما به بهانۀ آزادى تخيّل يا آزادى هنرى ،فضيلتسوزى و هتک
اخالق نکنيم .اين بسيار مهمّ است بنابر اين هنرِ متعهّد يک واژه درست
است .هنرمند بايد خود را به حقيقتى متعهّد بداند» (سخنان مقام معظم
رهبري.)2769/3/2 ،
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ز ج ذ ه ي جن ي

«بحث سانسور نيست؛ بحث اين است که ما نبايد به ذهن و دل جوان چيزى
را بدهيم که او را به سمت گناه و فساد مىلغزاند .اين غير از آزاد گذاشتن
فکر براى انتخاب در مسئلهاى است .انسان در بسيارى از فيلمها و کارهاى
نمايشى مشاهده مىکند که براى جلوه دادن به کار ،از جاذبههاى جنسى
استفاده مىکنند؛ در موسيقى يکطور ديگر؛ در بعضى از هنرهاى ديگر ،طور
ديگر .بايد بهگونهاى باشد که هنرمند بتواند آزادانه هنر خودش را بدون اين
اجبارى که گفتم -اجبار به سمت مشترىطلبى -عرضه کند تا هنر ،صحيح و
کامل از آب درآيد» (سخنان مقام معظم رهبري.)2769/3/2 ،
 .11-2-3-2وکل

«بايد به خدا توکل کنيد .انشاءاهلل خداوند راهها را باز ميکند« .وَمَنْ
»؛ (طالق )7:به خدا حسن ظنّ داشته باشيد .ما خيلي از
مشکالت را خودمان به وجود ميآوريم؛ آن هم به دليل سوءظنّ به خدا!»
(سخنان مقام معظم رهبري.)2762/29/1 ،
 .11-2-3-2يد

«پس بايد به خدا حسنظنّ داشت .ما آن چيزي را که اميدهايمان به ما
ميگويد ،بايد جدي بگيريم و اميدوار باشيم .انشاءاهلل که کارها پيش خواهد
رفت .اين مبارزه ،نتيجۀ قهري و طبيعي دارد .هر تالشي باالخره نتيجهاي
خواهد داشت» (سخنان مقام معظم رهبري.)2762/29/1 ،
 .12-2-3-2وجه ه ع ف ل ي

«هنرِ ملتزم و متعهد ،يک حقيقت است و ما بايد به آن اقرار کنيم .نمىتوان
رها و يله و بىهوا و با انگيزههاى روزبهروز و احياناً پايين و پست يا ناسالم،
دنبال هنر رفت و سرافراز بود؛ چون آن ابتهاجى که در هنرمند وجود دارد-
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هنرمند بهجت ويژهاى دارد که با شاديهاى معمولى فرق دارد و در
غيرهنرمند اصالً ديده نمىشود -در صورتى حقيقتاً به وجود خواهد آمد که
بداند دنبال چه چيزى مىرود و چه کار مىخواهد بکند ،تا با هنرمندىِ
خودش احساس رضايت و بهجت کند که آن کار را انجام مىدهد .در اين
صورت ،بايد اخالق انسانى ،فضيلتها و معارف واالى دينى و الهى مورد
توجّه باشند» (سخنان مقام معظم رهبري.)2769/3/2 ،
 .3-3-2ي گي

گه

آنچنانکه پيش از اين نيز تذکر داده شد ،تکميل مقولۀ بايستگي دستگاهها نيازمند
بررسي و تحليل سخنان رهبري در جمع مسئوالن دستگاههاست و طبيعتاً از حيطۀ
اين تحقيق که عهدهدار تحليل سخنان معظمله در ديدار اصحاب فرهنگ و هنر است،
خارج است.
يجهگيري

در اين پژوهش تالش گرديد که هنر از ديدگاه رهبري با تحليل محتواي سخنان ايشان
تبيين گردد .ازآنجاکه هنر ميتواند در انتقال مفاهيم ديني بسيار تاثيرگذار باشد ،شناخت
ابعاد ،ويژگيها و حدود هنر ديني از ديدگاه رهبري حائز اهميت است .جامعۀ آماري
اين پژوهش شامل کليه سخنرانيهاي منتشرشده و نشده رهبري از سال  2786تا 2763
(از آغاز دوران رهبري معظمله تا کنون) است.
مراحل پژوهش با تعيين جهتگيريها و نقاط تأکيد سخنان رهبري که در جدول
شماره ( )2مشخص شدهاند ،آغاز و به مشخص کردن مقوالت و زيرمقوالت به دست
آمده (جدول شماره  )1ادامه پيدا ميکند .در جمعبندي مقوالت و زيرمقوالت به
دستآمده نمونههاي مختلفي از سخنان رهبري درج گرديده است که ميتوان آنها را
در محورهاي مهم ذيل بيان کرد.
مقوالت مختلف شامل :تعريف هنر ،منشأ هنر ،غايت هنر ،قلمرو هنر ،هنر و
اخالق ،هنر و دين ،هنر و فرهنگاند.
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در بخش آسيبشناسي هنر انقالب اسالمي مقوالت مختلف :عدم تناسب شکل با
محتوا ،قشرزدگي ،تقليد از آثار موفق ،گيشهگرايي و مخاطبزدگي ،دشواري طي مسير،
عدم تربيت و شناسايي نيروها ،ابزار زن ،تأثير محدوديتهاي ديني ،خودباختگي و
مرعوبيت ،دنياطلبي ،دعواهاي خطي و جناحي بررسي و تحليل شدهاند.
سه مقوله ذيل در زيرمجموعۀ رهنمودهاي رهبري به هنرمندان شناسايي شده که
هرکدام زيرمجموعههاي خود را داشتهاند:
لف.

ک

ي حرفه ي

جلب و جذب امکانات ،افزايش مايۀ هنري ،پيشنهاد

موضوع براي محتوا ،انسجام تشکيالتي ،جذب و تربيت نيرو ،چهره کردن ،پرهيز از
باندبازي ،تأکيد بر داستاننويسي ،لزوم آشنايي با مفاهيم اسالمي ،توجه به ويژگيهاي
جبهۀ خودي ،توجه به جاذبۀ هنري.
ب .ي ه ي خالقي:

بياعتنايي به مخالفتها ،اخالص ،تالش و همت ،استقامت،

مبارزه با خودخواهي ،نيش زدن ،عدم مرعوبيت و خودباختگي ،تعهد و مسئوليت،
استفاده نکردن از جاذبههاي جنسي ،توکل ،اميد ،توجه به معارف الهي.
ج .ي گي

گه :

با توجه به اينکه تکميل مقولۀ بايستگي دستگاهها نيازمند

بررسي و تحليل سخنان رهبري در جمع مسئوالن دستگاههاست و از عهدۀ اين مقاله
خارج است ،لذا بايد در يک فرصت مناسبي به تحليل آن سخنان نيز پرداخته شود.
ک ن ه
بشير ،حسن ( .)2763تحليل گفتمان :دريچهاي براي کشف ناگفتهها .تهران ،دانشگاه امام
صادق(ع) ،مرکز تحقيقات.
خامنهاي ،آيتاهلل سيد علي ( .)2767زالل نور .ج 2و  .1قم :نشر معارف.
رايف ،دانيل ( .)2762تحليل پيامهاي رسانهاي .ترجمۀ مهدخت بروجردي علوي .تهران:
سروش.
رفيعپور ،فرامرز ( .)2761تکنيکهاي خاص تحقيق در علوم اجتماعي .تهران :شرکت سهامي
انتشار.
سخنان گوناگون مقام معظم رهبري (در تاريخهاي مختلف) ،درwww.khamenei.ir :
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ک ر ح ن شير  /وذ ز ع

خش

 /ح ين

ز ه ي ه

شريعتمداري ،علي (« .)2736هنر و اخالق» .در :نبوي ،سيد عباس .مجموعه مقاالت چيستي
هنر .تهران :نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها .مرکز پژوهشهاي اسالمي
نهاد ،قطران.
کريپندورف ،کلوس ( .)2736تحليل محتوا .ترجمۀ هوشنگ نايبي .تهران :روش.
نبوي ،سيد عباس (« .)2736بايستگيهاي هنر ديني» .در :نبوي :سيد عباس .مجموعه مقاالت
چيستي هنر .تهران :نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها ،مرکز پژوهشهاي
اسالمي نهاد ،قطران.
ويمر ،راجر دي ( .)2761تحقيق در رسانههاي جمعي .ترجمۀ کاووس سيدامامي .تهران:
سروش.
هولستي ،ال .آر .)2737( .تحليل محتوا در علوم اجتماعي و انساني .ترجمۀ نادر ساالرزاده
اميري .تهران :دانشگاه عالمه طباطبايي.

