
Áb}JÇ∫ در دن�اى امروز، از ابزارهاى كـارآمد و اثرگذار در پد�دارى و �ا

دگرسانى سبك زندگى مردم، بهره�گـ�رى از هنر و به�كارگ�رى روشهاى
هنـرى است. در ا�ران، براى عـــ�ن�ـت �افـــتن ســبـك زندگى اســـالمى
ن�ـزبا�ستـه است هنرمندان مـا با ارزشـهاى اصـ�ل اسـالمى آشنا باشند، تا

بتوانند ابزار هنر را در تب��ن و ترو�ج آن ارزشها به كار بگ�رند.
مـقــام مـعظم رهبـرى، از شــخـصـ�ــتـهـاى مـتــفكرى است كـه مطـالعـه
اند�شه�هاى ا�شان درباره? هنر و چگونگى به�كارگ�رى ا�ن ابزار در نهاد�نه
كـردن سـبك زندگى ا�رانى ـ اسـالمى، مى�تواند اثرگـذار باشـد. به باور
ا�شـان، نقش هنر در مـ�ـدانهـاى عمل، در پرورش روح ا�ـمانى، بسـ�ـار
كـارسـاز و اثرگـذار است. هنرمند با�د �ك انسـان مـسـؤول و رابطه او با
هنر رابطه�اى مسـؤوالنه و تعهد آور باشـد. هنر با همه اقسام آن: شـعر،
خوانندگـى، طنز، قصّه�گـو�ى، قالى بافى، منـبر، س�نمـا و… مى�تواند
درخـدمت زندگى و ارتـقـاى فـرهنگ جـامـعـه و ا�ـجـاد و اصـالح سـبك

* استاد�ار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى.
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زندگى قرار بگ�رد، مشروط بر ا�ن كه واقـعى و متعهد باشد. هنر واقعى
و حق�قى، ناشى از ادراك، بازتاب و تب�ـ�ن است و دست�ابى به آن، وقتى
ممكن خواهد بود كه پـ�ش از هر روا�تى، رؤ�تى براى هنرمند تحقق پ�دا
كند. باورهاى د�نى و فـرهنگ انقـالب و دفاع مـقدس، سـرچشمـه�هاى
هنر متعهد شمرده مى�شوند و ا�ن هنر براى تأم�ن سبك زندگى، با د�ن،
اخالق وس�ـاست در تعامل است. سبك زندگى اسـالمى وقتى مى�تواند
خـودش را در قالب هنـر ب�اورد، كـه هنرمندِ خـود باور و اسـالمى داشتـه

باش�م.
�ÊUÖ˛«Ëb?}K∫ هنر مـتـعهـد، سـبك زندگى، تأث�ـر هنر در سـبك زندگى،

اند�شه رهبرى

 درآمد

سخنان رهبـر فرزانه انقالب درباره? لزوم تبـ��ن سبك زنـدگى، پ�ام روشنى براى
نقش�آفـر�نان عـرصه اند�ـشه و فـرهنگ و بو�ژه هنرمنـدان دارد؛ ز�را هنرمندان با
ابزار هنر مى�توانند بر ارزشها و نگرشها�ى كه به شكل گ�رى و جهت دهى افكار
و رفـتار مـردمان مى�انجـامد، اثر بگذارنـد؛ ارزشهـا و نگرشهـا�ى كه با نفـوذ در
ذهن مـردم، سـبك زندگى فردى و اجـتـمـاعى آنان را تعـ��ن مى�كـند. هنرمند با
قــدرت جـاذبه خــود واثرگــذارى بر مـخــاطب، قـادر خــواهد بود مــوجـبــات
فرهنگ�سازى را، در زمـ�نه�هاى گوناگون زندگى، فراهم آورد و با به�كـارگ�رى
ا�ن ابـزار كـــارآمـــد، ســـبك زنـدگى اصـــ�ل ا�ـرانى ـ اســـالمى را ارائـه دهد و
شاخصهاى مورد ن�از را تب��ن نما�د. بنا برا�ن، هنر در تمامى زوا�اى خود، ا�ن
توان را دارد كـه در انتـخـاب سـبك زندگى، عـاملى تعـ�ـ�ن كـننده باشـد؛ ز�را با
ابزارها و ش�ـوه�هاى جذبى كه در اخـت�ـار دارد، به خوبى از عهـده? الگوسازى در
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جامـعه برخـواهد آمد و خواهد توانـست با الگوسازى، سبك زنـدگى دلخواه را
در جامعه نهاد�نه كند.

پ�ش از انـقــالب اســالمى، ابـزار هنر در خــدمـت ســبك زندگـى ا�رانى ـ
اســالمى نبــود، بلكه رواج دهنده ســبك زندگى غــربى بود. درعــرصــه هنر،
بس�ـارى از هنرمندان، تسل�م فرهنگ مـهاجم بودند. امّا پس از انقـالب اسالمى
گامهـاى بلندى در راه اح�اى هنرهاى سنتى وفهم ودرك فلسـفه هنرهاى اسالمى
برداشــتـه شـد وكــوشش شـدتا به جـنبـه�هاى كــاربردى هنرهاى اســالمى وملى
درزندگى فـردى واجــتـمـاعى توجــه شـود. هم اكنون بســ�ـارند هنرمنـدانى كـه
كـارهاى هنرى خـود را بـر بن�ـان ارزشـهـاى انسـانى و فـرهـنگ اسـالمى اسـتـوار
كـرده�اند. ا�ـن تحـول فكرى در سـاحَـِت هنر، وقـتى به ثمــر مى�نشـ�ند كــه نگاه

هنرمند به اسالم، مدام رو به رشد باشد.
از راه�هاى آشنا�ى هنـرمندان مـتـعـهد بـا هنرى كـه با سـبك زندگى اسـالمى
هماهنگى و همـخوانى دارد، مطالعه افكار شخصـ�تها�ى است كـه افزون بر فهم
دقــ�ق اســالم، به مــقـوله هـنر ن�ــز آشنا�ى دارند، زوا�ـاى پ�ــدا و پنهــان هنر را
مى�شناسند و از روى آشنا�ى و آگـاهى و درك ا�ن موضـوع سخن مى�گـو�ند. به
اعتـراف اهل خبـره از شخـص�ـتهـا�ى كه در ا�ن زم�ـنه اند�شه ورزانه سـخن گفـته
است، مقـام معظم رهبـرى است. از ا�ن روى، براى دستـ�ابى به د�دگـاه ا�شان
در زمـ�نه هنر، كـه در دن�ـاى امروز، به مـثـابه �كى از ضـرورى تر�ن ابزار سـبك
زندگى است، اند�شه�هاى هنرى ا�شان را بررسى مى�كن�م. با ا�ن تذكر كه سعى

شده است، تا د�دگاه رهبرى ب�ش�تر با سخنان خودشان ب�ان گردد.

جا�گاه و�ژه هنر اسالمى

در نطر�ه? رهبـرى، ازمـ�ـانِ زوا�اى گوناگـون مـبـاحث مربوط بـه هنر، ب�ش�تر به
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آفـر�ـنش هنرى، در�افت، اجــرا و نقـد هـنر توجـه شــده است. هنر در د�ـدگـاه
ا�شان، در مفـهوم ع�نى و خارجى به�كـار رفته است، نه در مفـهوم نفس االمرى
آن. و ا�ن رو�كرد سبب شده است تا در تفكر ا�شان كاربرد هنر و مد�ر�ت آن در
جامـعه اسالمى جـانش�ن بحثـهاى انتزاعى را�ج ومـصطلح در فلسفـه هنر گردد،
اتفـاقى كـه در مـ�ان نظـر�ه پردازان هنر، آن هم در رد�o علمـا و صـاحب نظران
حوزه�هاى علمى ش�عه، بى�مانند است و از �ك جهش در تفكر ش�عى ـ ا�رانى و
رو�كرد تـمــدنى آن حكا�ت دارد و مـى�تواند در تبــ�ــ�ن ســبك زنـدگى مــبــتنى

برداده�هاى هنر، نقش اساسى به عهده گ�رد.
از نظر رهبــرى، هنر، روا�ت�گــر نوعى عـقــالن�ت ووسـعـت فكرى است
وماه�ت پ�ـچ�ده دارد. مى�توان آن رادرمفـهوم كلى به معنى اوج ز�با�ـى و كمال
�ك روش١ �ا �ك كنش٢ �ا برخـوردارى از �ك جامعـ�ت دانست٣. امّادر مـعنى
خاص آن، هـنر ب�ان ز�بـا��هـا و تخ�ـالتى است كه انسـان در ذهن خود از ز�بـا�ى
دارد.٤ به ب�ـان د�ـگر، هنر از مـقـوله? ابتـكار و خلق است٥ كـه ارزش آن را همـه
كس نمى�فـهـمند و براى خـ�لى�ها ناآشناست.٦ با ا�ن حـال، با خـود هنر و مـا�ه?
هنرى كـسى نمى�تـواند مـخـالفت كند٧. تا قـر�حـه و اسـتـعـداد هنرى در انسـان
نبـاشـد، هر قـدر هم كـه او زحـمت بكشـد٨، همـچنان در خَم اوّل باقى خـواهد

ماند.
نگاه جامعه شناختى رهبرى به هنر، هنر را در سطح �كى از عوامل اثرگذار
در سـبك زندگى تعـر�o مى�كند. �ك هـنرمند مى�تواند زندگى در�ك كـشـور و
بلكه دن�ا�ى را با هـنر خودش پوشش بدهد و ذهن�تـها�ى را بسازد و هدا�تـها�ى را
براى افراد ب�افر�ند و �ا لذتهاى روحى و مـعنوى را به كسانى كه اهل التذاذ هنرى
هسـتند، ببـخـشـد.٩ هنر در مـ�ـدانهـاى عـمـل در پرورش روح ا�مـانى، بسـ�ـار
كـارساز و مـؤثر است١٠. و چ�ـزها�ى را بازتاب مى�دهد كـه ب�ـان ساده و عـادى
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نمى�تواند آنـهـا را؛ بو�ژه به نسلـهـاى آ�نده و همـ�ـن�طور به نسل كنونى مـنعكس
كند.١١

البـتــه با�د دانست كـه اثـرگـذارى هنر در سـبـك زندگى انسـانهــا، �ك امـر
ناخودآگاه است و به خواست كسى كـه مخاطب هنر است، وابستگى ندارد. او
بخـواهد �ا نخواهد، هـنر ا�ن اثر را خواهد گـذاشت١٢ و تا نها�ى�تر�ن ال�ه�هاى

ذهن انسان نفوذ مى�كند و ا�ن تأث�ر ماندگار و سازنده است.١٣
با�د به ا�ن نكته توجه داشت كه همه اقـسام هنر اعم از شعر، خوانندگى١٤،
طنز١٥ قصّه�گو�ى،١٦ قالى بافى١٧، منبر١٨ و س�نما مى�تواند درخدمت زندگى
و ارتقاى فرهنگ جامعه قرار گـ�رد. با ا�ن حال از م�ان انواع هنرها، هنر هفتم،
�عنى سـ�نما، ب�ـش�تر مورد تاكـ�د ا�شـان است. در جـا�ى، س�نمـا را بدون شك
�ك هنر برتر مى�داند كـه برترى آن ناشى از روا�ـت�گرى كـاملًا مـسلط آن است،
كـه هـ�چ روا�ت�گـرى تـاكنون در ب�ن ا�ن شــ�ـوه�هاى هـنرِى روا�ت واقـعــ�ت و
حـقـ�قت، تا امـروز به ا�ن كـارآمـدى ن�ـامـده وس�نـما درواقع �ك هـنر پ�چـ�ـده،

پ�شرفته و متعالى است.١٩
هنر در اند�شه رهبـرى، بخشى از فـرهنگ حاكم بر جامـعه است و در ارائه
سبك زندگى از سوى هنرمند و در �ك قالب هنرى، به مخاطب انتقال مى��ابد.
�ك هنرمـند الزم است از هو�ت فــرازمندى كــه به او سلطـه دارد و مـحــدودش
مى�كند، رها شـود. با�ستـه است هنرمند نگاه مـتعـهدانه به رابطه هنر و اجـتمـاع
داشـته باشـد. بنابرا�ن، در اند�ـشه رهبـرى، مـفهـوم هنرمند به منـزله موجـودى
غ�ـراجتـماعى، كـه برخوردار از مـوهبت نبوغ و در انتظار الهـامات و مـعارف از
هنجـارهاى مـراودات اجتـمـاعى باشد، مـفـهومى مـحـدود وفاقـد مـعنى است.
هنرمند بر ا�ن اساس، با�ستـه است از حاش�ه به متن باز گردد و به تـعهدات خود

پاى�بند باشد.
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رهبـرى در جا�ى به پارادوكـس�كال بودن رابطه هنر و تعـهد اشـاره مى�كند:
چون از سـو�ى ضـرورت دارد هنر، استـقـالل و عزت خـود را حـفظ كند٢٠ و از
سـو�ى ن�ز با�د مـتعـهد باشـد. لذا براى ا�شـان ا�ن پرسش به جد مطرح است كـه
ا�ن دو چگونه مى�تواننـد با هم سازگـار باشند؟ در پاسخ، ا�شـان تاكـ�د دارد كـه
ا�ن تصور درست ن�ست. چون بحث مسؤول�ت و تعهّد هنرمند، قبل از هنرمند
بودن او به انســان بودن او برمى�گــردد. �ك هنرمـند قـبـل از ا�ن�كـه �ك هـنرمند
باشـد، �ك انسـان است و انسـان نمى�تواند مـسـؤول نبـاشـد٢١. به ب�ـان د�گر،
كسى كه ا�ن موهبت از سوى پروردگارـ مثل همه? ثروتهاى د�گرـ به او داده شده
است، با�د بار مسـؤول�تى را هم براى خـودش قائل باشد. ا�ن تـكل�فهـا، لزومًا
همـه د�نى و شـرعى ن�ـست؛ تكل�ـفـهـا�ى است كـه بس�ـارى از آنهـا از دل انسـان
برمى�خـ�زد.٢٢ بر ا�ن اسـاس، هنرمند، هم در باب فـرم و قالب هنِر خـودش و
هم در قبـال مضمـون، نسبت به جامـعه تعّهـد ذاتى دارد. كسى كه قـر�حه? هنرى
دارد، نبــا�د به سطح پـا��ن اكـتــفــا كند. ا�ن �ك تـعـهّــد است. هنرمنـِد تنبل و
بى�تالش، كه براى تعـالى كار هنرِى خـودش و ا�جاد خالقـ�ت تالش نمى�كند،
در حق�ـقت به مسؤول�تِ هنرى خودش در قبـال قالب عمل نكرده است.٢٣ پس
مى�توان نت�ـجه گـرفت كه از نظر رهبـرى، تز هنر براى هنر، �ك مقـوله? انحرافى
است؛ هنر با�ـد در خـدمت هدف باشـد. از نظـر ا�شـان درگـذشـتــه، هنرمندان
بزرگ، هنرهاى خـودشـان را در خدمت اهدافى قـرار مى�دادند و اهداف امـروز
مـا، مقـدسـات و ارزشـهاى واالى اسـالم و انقـالب است.٢٤ پس نبا�د اهداف
هنرى جـامعـه را ب�گانگـان تع�ـ�ن كنند. به ب�ـان د�گر هنرمندانـى كه هنرشـان در
خــدمت اهداف بـ�گانگان اسـت، هرچند هنـرشــان برجــســتــه باشــد، ارزشى

ندارد.٢٥
حضور كلى و جهان شمول هنر نظرگ�رتر از آن است كه بتوان هنر را نوعى
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كـاالى تجـملى بدان�م كـه در جـامعـه�هاى مـدرن تكو�ن �افـتـه است. در ب�ـانات
رهبرى هنر به منظور نقش آفر�نى در زندگى انسان، به جز تعاملى كه با د�ن دارد
و ما در بحث سـرچشمه�هاى هنر به آن اشـاره خواه�م كرد، با اخالق وسـ�است

ن�ز تعامل دارد؛ هنرمى تواند در ا�ن حوزه�هاى مهم اجتماعى اثرگذار باشد.

‚ö�« Ë dM� Æ±

از مسائل مربوط به تعامل هنرواجتماع، تأث�رى است كه هنرمى تواند روى
عواطo، احـساسـات و اخالق�ـات انسانهـا بگذارد. آ�ا آثار هنرى كه انسـانها را
مى�رنجانند و آنان را به خشم و خشـونت دعوت مى�كنند، قابل پذ�رش هستند؟
آ�ا آثار هنـرى مى�توانند شـ�ــوه�هاى زندگى تثـبــ�ت �افـتــه و قـابل دفـاع آدمــ�ـان
رادگــرگـون كنـند و آنهــا را مـدام در برابـر مـســائل و مــبـاحـث ناروا و ناراست
قـراردهند و آرامش اجتـماعى را به هم بر�ـزند �ا انگ�زه�هاى غـر�زى و شهـوى را
افزا�ش دهنـد و�ا همدلى با بزهكاران وجنا�تكاران رادرمـ�ان آحـادجامـعه ترو�ج
كنند؟ آ�اهنرى كـه به تمـرد وخـشـونت، جلوه? دل پسندى مى�بخـشـد، مى�تواند
دردسترس عموم قرار داشتـه باشد؟ ا�ن پرسشها وصدها پرسش د�گر، ر�شه در
تعــامل هنر و اخــالق دارد و در نظر�ه رهبــرى، هر جـامــعـه و هر انســان و هر
مجـموعـه? بشرى، ما�ل است كـه هنر در خدمت ارزشـهاى مقـبول خـودش قرار
بگ�ــرد٢٦ بر ا�ن اســاس، هنـر با د�ن و اخــالق، نه تنهــا منافــات ندارد، بـلكه
خلّاق�ت هنرى مى�تواند صـددرصد در خدمتِ ارزشهاى د�ـنى و اخالقى باشد.
با ا�ن حال، در دن�ـا، هنرمندان ز�ادى وجود دارند كه واقعـاً صاحب ذوق و هنر
هستند و از پولهـاى بى�حسابِ دالرهاى نفـتى مى�گ�رند و كـتاب مى�نو�سند.٢٧
ا�شان ا�ن روش را بس�ار نكوه�ده مى�داند و معتـقد است �ك هنرمنِد متعهد با�د

جنبه�هاى ارزشى را رعا�ت بكند وتوص�ه مى�كند:
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«استـفاده? بـه�نه از هنر و روشـهاى هنرى؛ با�د در خـدمت اهداف
انقالب و اسالم باشد. »٢٨

ا�ن توص�ه براى آن است كه:
«به بهـانه? آزادى تـخـ�ل �ا آزادى هنرى، فـضـ�ـلت�سـوزى و هتك

اخالق نشود. »٢٩
و:

«هنر ذهن و دل مخاطب را به سمت گناه و فساد نلغزاند»٣٠
پس هنر و آثـار هنرى�اى مطلوب اسـت كـه مــبــتنى براخــالقـ�ــات اصــ�ل و
ارزشـهـاى واالى الهى وانسـانى باشد وسـبك خـاصى از زندگى را كـه مـورد نظر
اسالم است، مورد نظر و پسند قرار دهد و رشد وتوسعه آن را امكان پذ�ر نما�د.

X�U}� Ë dM� Æ≤

هنر مى�تواند �كى ازانواع فعال�تهاى س�اسى باشد. دولت مى�تواند هنرمندان
رابه كـارگ�ـرد تا لباسـهـاى متـحدالشكل راطراحى كـنند، آهنگ بسازند، سـرود
بخوانند، معمارى شهر را تغ��ـر دهند. درا�ن حالت، س�است، حالت كارفرما
را نسـبت به هنر ا�فـا مى�كند. باا�ن حـال، سـفـارشهـاى دولتى، مى�تواند مـ�ـان
داع�ه خـودمختارى هـنرمندان وداع�ه�هاى مربوط به مـصالح عمومى تعـارضاتى
راشكل دهد. باتوجه به اهمـ�ت تعامل هنر وس�است است كـه ا�ن رابطه اهم�ت
بس�ـار ز�ادى در سخنان رهبرى �افتـه است. فرهنگ استـعمارى مى�كوشـد همه
دن�ا را تسـخ�ر كند و ابزار ومـركب اصلى آن چ�زى جـز هنر ن�ست٣١ و ا�ن بهره

كشى به دوره حاضر اختصاص ندارد.٣٢ و اگراستعمارگران:
«ا�ن�قــدر روى هنر ســرمــا�ه�گــذارى مى�كننـد، ا�ن امـربـه علت

كارا�ى هنر است. »٣٣
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برا�ن اساس با�ـد قدرى عمـ�ق�تر به هنر و س�ـاست نگاه كرد.٣٤ با�د توجه
داشت كه:

«مستكبران، هنر، سـ�نما، ف�لم، شعر، نوشتن، مـغز و استدالل
و فلســفـه را در راه منافع اســتكبـارى و چـپـاول�گـرى خــودشـان

استخدام كرده�اند. »٣٥
آنها از شـعر و نقـاشى و داستـان و ف�لم و نمـا�ش و بق�ـه? شعبـه�هاى هنر، به
عنوان ابزارى براى كـوب�ـدن فـض�ـلت، از ب�ن بردن حـقا�ق و فـضـا�ل مـعنوى و
اسـالمى، و سـوق دادن به مادّى گـرى و عـ�ش و عـشرت مـاّدى، سـوءاسـتفـاده
مى�كنند. و به همـ�ن دل�ل، هنر حـتى از قالب گـروهى و جناحى ن�ز با�د بـ�رون

باشد تا به ابزار قدرت براى افراد س�است زده بدل نشود:
«نگذار�د خطوط و جناحهـاى س�اسى و شـبه حزبهـا ب�ا�ند و وارد
ا�ن مقوله شوند و آن را قبـضه كنند؛ ز�را در ا�ن صورت همه چ�ز

تباه خواهد شد. »٣٦

شناخت هنر متعهد

در ا�ن بخش، مناسب است نـگاه انسان شناسـانه وتعـهـدگرا�انه رهبـر نسـبت به
هنر را دنبـال كن�م. درنظر�ه�هاى انسان شـناسى هنر با دو نگرش: هنر، به مثـابه
شكل و هنـر به مـثـابه كــاركـرد، روبه�رو هســتـ�م، كــه دومـ�ن نگرش ازاقــبـال
ب�ش�ترى مـ�ان انسان شنـاسان هنر برخـوردار بوده است و كاركردگـرا�ى هنر در
نقطه مقابل سـه د�دگاه د�گر؛ �عنى تطورگرا�ى* وساختارگـرا�ى ونمادگرا�ى،
مـورد توجـه ب�ش�تر رهبـرى است. ا�شـان هدف هنررا رسـ�ـدن به تال�ـفى مـ�ـان
دوجنبــه فـناورانه و بازنمــودى هـنر مى�داند تا بـو�ژه بتــواند مــقــولـه�هاى ب�ــان

* در تطورگرا�ى بر رشد قدرت ذاتى فناورانه و ز�باشناسانه انسان تاك�د مى�شود.
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غـ�ركـالمى را در كاركـردى ارتبـاطى به وجود ب�ـاورد. ا�ن د�دگـاه توانا�ى آن را
دارد كه هنر را در همه ابعاد و جنبه�هاى زندگى انسان منطبق كند.

در اند�شه رهبرى، هنراز ا�ن دو و�ژگى برخوردار است:
١. گوهر بس�ـار گرانبها و عط�ّـه? الهى است كه دلها و چشمـها�ى را به خود
جذب مى�كند.٣٧ پس هرگز نمـى�توان هنر را مساوى با الابالـى�گرى و بى�د�نى
و بى�بندوبارى دانست٣٨. آن�چه در هنر ا�راد دارد و اهل بصـ�رت همـ�شـه ا�راد
گـرفـتـه�اند، جـهت غـلط هنر است. كـشـاندن هنر به اغــواگـرى و بى�بندوبارى
انسان، بد است؛ هنر اگر با جهت�گ�ـرى د�ن باشد، از برجسته�تر�ن پد�ده�هاى

وجود انسانى است.
٢. هنر دانسته�هاى ذهنى را به صورت ملموس در اخت�ار آدم مى�گذارد٣٩.
در واقع روند فهم هنرى از حـق�قت چـن�ن است كه ابتدا ادراك و احـساس هنرى
شكل مى�گـ�رد، بـعد هنرمند بـا چراغى كه در درون او برافـروخـته شـده است،

ظرا�o و دقا�ق و حقا�قى را ابراز مى�كند.٤٠
پس دستـ�ابى به ا�ن عط�ه? گـران سنگ، وقتى ممكن خـواهد بود كه پ�ش از
هر روا�تى، رؤ�تى براى هنرمند تـحقق پ�ـدا كند. چون كار هنرمند فـقط روا�ت
هنرى ن�ست؛ روا�ت هنرى آن بخشى از كار هنرمند است كه همه آن را مى�ب�نند
و مى�دانند كـه هنرمند با هنر خـودش دارد، چ�ـزى را روا�ت مى�كند؛ امّـا بخش
مـهـمى قـبـل از ا�ن وجـود دارد و آن رؤ�ت هنرى است. هنرمـند ا�ن رؤ�ت را با

ب�ان هنرى خود گزارش مى�كند.٤١
آن�چه در مرحـله? رؤ�ت اتفاق مى�افـتد، ا�ن است كه زمـ�نه بص�ـرت هنرمند
براى د�دن واقـعــ�ت، فـهم آن و انتـقــال آن به زبان هنر را فـراهم مـى�كند. برا�ن
اسـاس، نمى�توان چ�ــزى جـز واقـعـ�ت را به هنر د�كتـه كـرد. ا�ن اهـانت به هنر
است كه ما تذبذبها�ى را كه در ذات خودمان است و �ا ناشى از احساسات غلطى
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است كـه در خـودمـان وجـود دارد، به پاى هنـر ببند�م.٤٢ اگـر �ك كـارگـردان،
هنرپ�شـه، ف�لمنامه�نو�س وعـامل مؤثر در پد�د آمدن �ك اثر نمـا�شى و درامات�ك
جاذب و جـالب، به عنوان كسى كه در ا�ن مـ�دان فعال است، نقش ا�سـتادگى و
نقش دشمن�شناسى را ا�فا كرد، نقش خود را شناخت و به آن عمل كرد، او خود
قـهرمـانِ �ك داستـان حـق�ـقى خواهد بـود؛ آن وقت اثرى كه مى�سـازد، باز�ى را

مى�كند، باروح�تر، گرم�تر، گ�راتر و جذاب�تر خواهد شد.٤٣

سرچشمه�هاى هنر متعهد

از منظر رهبرى، هنر متـعهد داراى سه سرچشـمه: «باورهاى د�نى»، «انقالب»
و «جنگ» است. ا�ن منابع پـا�ان ناپذ�ر، مى�توانند به لحـاظ مـعرفـتى هنر مـورد

ن�از ما را برآورده و از پناه بردن جامعه به اهداف و منابع ب�گانگان بى�ن�از كنند:
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د�ن، بدون ترد�د از مهم تـر�ن سرچشمـه�هاى هنرمتعـهد است. ا�ن هنر،
ا تأث�رگذار و عم�ق و منبعث از د�ن اسالم است. در ب�ان�گر حقا�ق ماورا�ى؛ امّ
تفكر رهبـرى، در مـ�ـان باورهاى د�نى، بو�ژه براى شـ�عـه، مـحـبت اهل ب�ت،
مهم تر�ن منبع شـمرده مى�شود. ا�ن قلمرو، عـرصه? شا�ستـه�اى براى هنرنما�ى
در هنر اســالمى است و در مـ�ـان ا�ن مــجـمـوعـه? نـور، مـحـبت فـاطـمـه? زهرا،
سالم�الله�عل�ها، جـاى ابراز هنر، ذوق و ظرافت طبع و�ژه است. فاطمه? زهرا،
ه پرمضمون و مانند �ك در�اى ژرف و عم�ق است٤٤. سالم�الله�عل�ها، كلمة اللّ
هرچه فكر، ذوق و طبع ظر�o صاحبان طبع در ا�ن زم�نه كنكاش و تدبر و تأمل

ب�ش�ترى كند، گوهرهاى ب�ش�ترى به دست خواهد آورد.
شـرا�ط كنونى ا�ران و جـهـان اسـالم ا�جـاب مى�كند كـه باورهاى د�نى، به
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منظور بهـره�گـ�ـرى درسبك زنـدگى، در عرصـه هنر، ب�ـش�تر مورد توجـه قـرار
گ�رد. به هم�ن دل�ل، ا�شان در خطاب به هنرمندان مسؤول مى�گو�د:

«شمـا از كسـانى كه نمى�خواهنـد هنر اسالمى را بفهـمند، �ا به آن
اقرار كنند، نبا�د خ�لى متأثر بشو�د. »٤٥

به ب�ان د�گر، اگر كسانى حاضر ن�ستند هنر ما را بپذ�رند:
«ا�ن چ�ز مهمى ن�ست، چ�ز بدى هم ن�ست. مگر مى�شود همه با

�ك هنرِ برخاسته از �ك اند�شه و تفكر خاصى موافق باشند؟»٤٦
البد عده�ا�ى، با محتوا و جهت�گ�رى مخالفت خواهند كرد٤٧ و�ادآور مى�شود:

«كسى كه از هنر شما تعر�o كند، بر سر شما مّنتى ندارد. »٤٨
منشـاء اصـالت و اعـتـماد به هنـر اسالمى ا�ـن است كه قـرآن خـود �ك كـار

هنرى است
«اگــر قــرآن ا�ن زبان هنرى را نداشـت، شـا�ـد �ك گـوشــه? كــار

مى�لنگ�د. »٤٩
از نظر رهـبـرى، هنـر برآمـده از بـاورهاى د�نى مــجــسّم�كننده و ارائه�كـننده?
آرمانهاى د�نى است٥٠ ا�ن هنردر اند�شه رهبرى از چند و�ژگى برخوردار است:

١. به معناى قشرى�گرى و تظاهر ر�اكارانه? د�نى ن�ست.
٢. لزوماً با واژگـان د�نى به وجود نمـى�آ�د. اى�بسا هنرى صـددرصد د�نى

ا در آن از واژگان عرفى و غ�ر د�نى استفاده شده باشد. باشد، امّ
٣. معـارفى را كه همه? اد�ان ـ و ب�ش از همـه، د�ن مب�ن اسـالم ـ به نشر آن در
ب�ن انسانها همت گماشته�اند، نشرداده و جاودانه كرده و در ذهنها ماندگار سازد.

٤. عـدالت را در جـامـعـه به صـورت �ك ارزش مـعـرفى كند٥١. اگـر �ك
هنرمند در باب عـدالت، رسـاتر�ن سـخن را در هنرهاى نمـا�شى مطرح كند، به

هنر د�نى توجّه كرده است.٥٢
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٥. در خـدمت شـهـوت و خـشـونت و ابتـذال و اســتـحـاله? هو�ت انسـان و
جامعه قرار نگ�رد.٥٣
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�كى از اثرگذارتر�ن نقشهاى انـقالب اسالمى، هو�ت بخشى آن است. ما
به تعبـ�ر رهبرى به عنـوان جزء نود و نهم در امواج حـركات جهـانى، غرق و گم
بود�م.٥٤ انقالب ما را زنده كرد و به ما شخص�ت داد. انقالب به ما آموخت كه
�ك ملت مى�تواند در اساسى�تر�ن مسائل جهانى، سخن و موضع داشته باشد و
آن را با روشـنى و بدون توجّـــه به ا�ن�كـــه قـــدرت�مندان و قلـدرهاى عــالـم چه

مى�خواهند، ابراز كند و پاى آن با�ستد.
دشمنان كوش�ده�اند جر�ان ادب و هنر و فرهنگ انقالبى را در كشور تحق�ر
كنند و به انزوا بكشاننـد، ولى انقالب �ك عده عنصر فـرهنگى و اد�ب و هنرمند
و داراى اقتدار فرهنگى ترب�ت كرد. شعرا، داستان�نو�سان و نو�سندگان قلم�زن
دق�ق فارسى�نو�س به وجود آمدند. مادر مـ�هن ما، در دوران استبدادهاى اواخر
دوران پادشاهى، سترون و عق�م شده بود. آدمهاى بزرگ، نو�سندگان بزرگ،
هنرمـندان بزرگ، بخــصــوص در بعــضى از رشــتـه�هـاى هنرى، پرورش پ�ــدا
نمى�كـردند. لكـن امـروز مى�ب�ن�م در مـ�ـان جـوانان مــا، سـ�نمـاگـران خـوب،
نما�شنامـه�نو�سان خوب، كـارگردانان خوب، شـعراى خوب و داستـان�نو�سان

خوب، ز�ادند. انقالب ا�ن ن�روها را آزاد كرد.٥٥
از نظر ا�شـان، هـنر زمـان، هنرى است كـه در فـضــاى انقـالب و از زمـ�ن

انقالب برو�د.٥٦ و تاك�د مى�كند:
«انقـالب، در خانه? شـمـا اتفاق افـتاد. آ�ـا هنرمى�تواند از كنار ا�ن

قض�ه بى�تفاوت بگذرد؟»٥٧
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الزم است هنرمندان، زبان رسـاى هنر را در خـدمت انقـالب و اسالم ـ كـه
عـز�زتر�ن سرمـا�ه? مـردم است ـ به كار گـ�ـرند و ا�ن عط�ـه? الهى را صرف تعـالى
افكار مـردم كنند و هنر را از آم�ـزش با مظاهر ز�انبـار فرهنگ ب�گانه رها سـازند.
هنر را با حـفـظ تعـالى آن به مـ�ـان مـردم بَرَند و در ذهـن و دل آنان وارد كنند و از

شكل كاالى تجملى گروهى خاص خارج سازند.٥٨
و ن�ز مى�گو�د:

«تمام منابع مادّى و معنوى ا�ن مـلت را به غارت بردند. با رنجها و
محنتهـاى بس�ارى، حركت عظ�مى در مقـابل ا�ن پد�ده? شوم اتّفاق
افتاد و توانست با فدا كردن جانها و با عر�ان كردن س�نه�ها در مقابل
دشنه? دشـمن غـدّار، به جـا�ى برسـد. ا�ن ز�بـا ن�ـست؟ هنر چگونه
مى�تواند از كنار ا�نها بى�تفاوت بگذرد؟ ا�ن توقّعِ انقالب است. آ�ا
ا�ن توّقـِع ز�ادى است؟ توقِّع انقــالب از هـنر و هنرمند، �ـك توقّعِ
زورگـو�انـه و ز�اده�خـواهانه ن�ــست؛ بل مـبـتـنى بر همـان مــبـانى
ز�بـاشناختى هنر است. هنـر آن است كه ز�بـا��هـا را درك كند. ا�ن
ز�با��ها، لزوماً گل و بلبل ن�ـست؛ گاهى اوقات، انداختن �ك نفر
در آتش و تحـمّل آن، ز�بــاتر از هر گل و بلبلى است. هنـرمند با�د

ا�ن را بب�ند، درك كند و آن را با زبان هنر تب��ن نما�د. »٥٩
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ا�شان دفاع مقدس را از منابع سرشار هنرى مى�داند. در جا�ى �ادآور مى�شود:
«ملتى در �ك دفاع هشت�ساله با همه? وجود به م�دان آمد. جوانان به
جبهـه رفتند و از فداكارى در راه ارزشى كـه براى آنها وجود داشت،
اسـتقـبال كـردند. شـما خـاطرات هشت سـال دفاع مـقدّس را مـرور
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كن�د، بب�ن�د براى �ك نگاه هنرمندانه به حالت و كـ�ف�ت �ك جامعه،
چ�زى از ا�ن ز�بـاتر پ�دا مى�كن�ـد؟ شما در عالـى تر�ن آثار درامات�ك
دن�ـا، آن�جـا�ى كـه به فـداكـارى �ك انسـان برخـورد مى�كن�ـد، او را
تحـس�ن و سـتـا�ش مى�كن�د. وقـتى فـ�لم، آهنگ، تابلوى نقـاشى،
زندگى فالن انقالبى ـ مـثالً ژاندارك  ـ �ا سرباز فداكار فـالن كشور را
براى شــمـا به تـصـو�ر مى�كــشند، در دل و بـاطن وجـدان خــودتان
نمى�تـوان�ـد كــار او را تحــســ�ن نكن�ــد. هزاران حــادثه? به مــراتب
باارزش�تر و بزرگ�تر از آن�چه كـه در ا�ن اثر هنرى نشـان داده شـده،
در دوران هشت سال دفـاع مقدّس و در خـود انقالب، در خانه? شـما
اتفـاق افتـاد. آ�ا ا�ن ز�بـا�ى ن�ـست؟ هنر مى�تواند از كنار ا�ن قـض�ـه
بى�تفـاوت بگذرد؟ توقّع انقـالب ا�ن است و توقِّع ز�اده�خـواهانه�اى
ن�ست. مى�گـو�ند چرا ز�با�ى د�ده نمى�شـود! كسى كه به ا�ن مـقوله

بى�اعتناست، نمى�خواهد ا�ن ز�با�ى را بب�ند.»٦٠

با�سته�هاى بهره گ#رى از هنر

به مجموعه? سخنان رهبرى در بهره گ�رى از هنر، براى دست�ابى به سبك زندگى
اسالمى، در چند محور، به اختصار اشاره مى�كن�م:
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«كسـانى كه امروز پ�ـامى براى مردم دارند؛ چه پ�ام رحـمانى، چه
پ�ـام شـ�طانى ـ فـرق نمـى�كند ـ بهـتـر�ن وسـ�له�اى كـه در اخـتـ�ـار

مى�گ�رند، وس�له? هنر است. »٦١
به كـمك هنر، امـروز در دن�ـا باطل�تر�ن حـرفـهـا را در ذهن �ك مـجمـوعـه?



±µ∞

�و�كم، صد�وهفتادوچهارم�سال  سى

عظ�ـمى از مـردم به صـورت حق جلوه مى�دهند٦٢. پس مـا نبـا�د نقش هنر را در
كارهاى معمـولىِ زندگى خودمان، دست كم بگ�ر�م.٦٣ با�د به هنر اهم�ت داد

و آن را اعتال بخش�د و شكل فاخر هنر را انتخاب كرد. ز�را:
«بدون هنر، حرف عادى جاى خـودش را حتى در ذهن كسى پ�دا
نمى�كند، چه برسـد به ا�ن�كه جـذاب�ت داشتـه باشـد و جاى�گـ�ر و
ماندگار شـود. هنر مهم�تر�ن وس�له است براى گـسترش �ك فكر

درست �ا نادرست. هنر، وس�له، ابزار و رسانه است. »٦٤
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زبان هنروســبك هنرى، هر دو، مــعـانى و مـبــاحث گـســتـرده�اى را دربر
مى�گـ�ـرنـد وغـا�ات هنراسـالمى رامطرح مـى�كنند. توصـ�o با عـكس، فـ�لم،
مجـسمه و شـعررامى توان زبان هنرخواند. زبانِ هنر مـى�تواند حوادث عظ�م را
تب�ـ�ن و تشر�ح كند و ذهنهـا را روشن نما�د. ا�ن زبان جـاى�گز�ن ندارد. هرچه
توص�o هنر، دقـ�ق�تر و ر�زتر و زبانش رساتر و بل�غ�تر، حـوزه و گستـره آن ن�ز
محـدودتر است. به�كارگ�رى سـازنده زبان هنردرزندگى به مهارت وتوانا��ـهاى

خاصى ن�ازدارد: توانا�ى رؤ�ت خالقانه و ارائه عصرى.
در واقع هنگامى كـه ما از هـنر در شرا�ط كنونى جـهـان اسالم سـخن به م�ـان
مى�آور�م، با اسـتنباط امـروزى تفـاوت دارد. هنر در مفـهوم اسـالمى آن هنوز در
انزوا قرار دارد و هـنرمندان ن�ز در بهـره�گ�ـرى از زبان هنر معـهود، با اهتـمام آن به
فطرت و امـور فطرى و عارفـانه به قـدر كفـا�ت پختـه عـمل نمى�كند و زبان�اش در
اصل تعــقــ�ــد دارد، چون زبان به كــاررفــتــه به دل�ل دورى جــوامع اســالمى از
ر�شه�هاى اص�ل خود، زبان را�ج وقابل فهم ن�ست. درست در نقطه? مقابل زبانى
كـه هنرهاى را�ج غـربى از آن استـفـاده مى�كند، باتوجـه به ا�ن كـه ا�ن زبان، زبان
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غر�زى اسـت، براى ب�ش�تر مردم شناخـته شـده است وسازگارى با اصـولى چون
وحدت، تعادل و هماهنگى بافهم توح�دى ـ كه الزمه �ك شهود است ـ ندارد.

ا�شان درزم�نـه ضرورت ارائه عصرى هنر �ادآورمى شود كـه براى تقو�ت و
گـستـرش اند�شه? انقـالب اسـالمى كه مـثل روح و اند�شـه? معـصومى، در دن�ـاى
ناپاك افكار غـلط و در روزگـار سـ�ـاه مـا، باالخـره جــاى خـودش را در دن�ـا باز
مى�كند، با�د مـا�ه? هنرى را غل�ـظ نمود. چون درتـمدن امـروز�ن غـرب، هنر و
ز�بــا�ى �ك در�افت نفــسـانى است وهـنرمندان اصـ�ل بـراى ادامـه كـار خــود با
مـشكـالت ز�ادى روبه�رو هسـتنـد. آنهـا اگـر بخــواهند به زبان هنـر را�ج غـرب
سـخن بگو�ـند، از اهداف انسـانى و الهى خـود دور خـواهـند شـد و اگـر به زبان
را�ج روزگـار خـود رو ب�ـاورنـد، گـامى د�گر در جـهت حـاكـمـ�ت مـطلق نفس

برخواهند داشت. ا�شان خطاب به صاحب نظران مى�پرسد:
«آ�ا ا�ن خدمـت به ملت ا�ران است كه در تهـاجمى كه بـه مرزها،
شخـص�ت، عـّزت، تار�خ و هو�ت ملى او شده است، ا�ـن�گونه
مردانه ا�ستاده و شجاعانه دفاع كرده ما آن را آن هم با زبان هنر ز�ر

سؤال ببر�م؟»٦٥
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در كنار اهتمام به هنر و به�كارگ�رى آن در تب��ن اند�شه�هاى انقالب، با�د به
ا�ن نكتـه توجه داشـته باشـ�م كه انـقالب وقـتى مى�تواند خودش را در قـالب هنر
ب�ـاورد، كـه هنرمندِ خـودى داشتـه باشـد و خودش هـنرمند را پرورش بدهد.٦٦
ا�ن هنرمند است كه مى�تواند زشت�ها و سـخت�ها و دردها�ى را به چالش بكشد كه
از سلطـه? زر و زور و حــاكـمــ�ـت فـســاد مــالـى و قـدرت، در دنـ�ــا و در سطح

ب�ن�المللى به وجود آمده است.
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�تر�ن وoتر�ن، لط��oپول و قـدرت، پولى امروز توانسـته ظـر�»
شـ�ـواتـر�ن حـقـا�ق عـالـم مـاده را هم در خـدمت بگـ�ـرد. امـروز
برجـستـه�تر�ن و تواناتر�ن مـجـموعـه? سـ�نما�ـى دن�ا در «هال�ـوود»
است. هال�ـوود در خدمت چ�ـست وكـ�ست؟ در خـدمت اشاعـه?
فحـشا، پوچى، بى�هو�تى انسان، خـشونت و مشغـول كردن بدنه?
ملتها به �كد�گر است تا طبقـه? باال بتوانند بى�دغدغه زندگى كنند.
شعر، قصه، نقاشى وانواع شعبه�هاى هنر هم�ن�گونه است. »٦٧

dM� “« X�—œ Ë o}�œ Èd}Ö ÁdN� Æ¥

براسـاس ارز�ابى رهبـرى، پ�شـرفت هنر مـتعـهـد و انقالبى درا�ران، خـوب
بوده است.٦٨ به كـار بردن هنر، مثل همـه? ابزارهاى د�گر كـه حامل فكر هسـتند،
با�د خـ�لى دقـ�ق و روشن و درست باشـد. پ�ـامبـر اسـالم (ص) از همـه? ابزارها،
حتّى ابزار هنر، براى حمل فكراستفاده كرده است.٦٩ با�د با استفاده? از ا�ن هنر،
محـبت را در م�ـان مردم عمق بـخش�ـد وتروتازه كرد و برافـروخته نـگهداشت.٧٠
امروز مـردم به چ�زها�ى ن�از دارند كـه با زبان هنر قابل برطرف شدن وتأمـ�ن شدن
است. مامى توان�م با استفاده از هنر، به اصالح خلق�ات خود و جامعه بپرداز�م.
به صفا و �ك�رنگى، روح اخوت و برادرى، احت�اج دار�م تا هر انسانى در جامعه
مـا نسبت به همـسـا�گان خودش در خـانه، در مـحل كسب، در خـ�ـابان احسـاس
امن�ـت كند و خــود را در امــان بداند. مــا قــدرت ابتـكار، شــجــاعِت نوآورى،
خطرپذ�رى بـراى كـارهاى بزرگ را به عنوان �ك خـصلت ملـى ن�ـاز دار�م. ا�نهـا
خـصــوصـ�ــاتى است كـه اگــر در �ك ملت باشــد، آن ملت راه تكامـل را خـوب

مى�پ�ما�د. ا�نها با زبان هنر مى�تواند القاء شود؛ آن�چنان كه فضا را پر كند.٧١
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امروز، عـمده? قـواى دشمنان در جـبهه? فـرهنگى كار مى�كند. ا�ن جـنگهاى
روانى، فـعـال�ـتهـاى فـرهنگى، بودجـه�هاى پنهـان و آشكارى كـه براى منحـرف
كردن ذهنها مـى�گذارند، همه مربوط به مسـأله? فرهنگ است.٧٢ صدا و س�ما،
با�د اسـتـقالل فكـرى و عملى ملـت ا�ران، نظام جـمهـورى اسـالمى و اصل «نه
شـرقى و نه غـربى» را بـا ارا�ه? فـرهنگ و اند�شـه و هنـر خـودى و اصـ�ل و غنى،
ترو�ج و تحك�م كند و در برابر فرهنگ و هنر و اند�شه? تحـم�لى و ب�گانه، حالت
تهاجـمى داشته باشـد و با�د با انتخاب بهـتر�ن ش�ـوه�ها و بل�غ�تر�ن زبانها، غـبار
غربت و انزوا را از چهـره? مفاه�م عمـ�ق اسالم و حقـا�ق درخشانِ قرآن بسـترد و
ارمـغانى را كـه ملتهـاى مسلمـان در سراسـر جهـان، از نظام جمـهورى اسـالمى

انتظار مى�برند؛ در دسترس آنان قرار دهد.٧٣
پ�ـام هنر، انتـخـاِب زبان، مـوضـوِع متـناسب و تهى بودن از هر بدآمـوزى،
به�عنوان چهـار اصل هم�ـشگى، مـورد توجه مـد�ران و كاركنان و برنامـه�ر�زان و
مجـر�ان با�د باشد.٧٤ با�د از پخش مـوس�ـقى مبتـذل، بو�ژه آن چه در ا�ن رشـته?
هنرى فـاقـد هو�ت ملى و اصـالت ا�رانى است، پرهـ�ز شـود. مـوسـ�ـقى ابزارى
است كــه مـى�تواند حــرام و مى�توانـد حــالل باشــد. نوع حــالل آن بـه درســتى
شناسا�ى و برابر نظرات روشنگر امام راحل، طاب ثراه، در معرض استفاده قرار
گ�ـرد و در ا�ن باره، ب�ش�تر از هنر اص�ـل ا�رانى، كه با ساحت روحـى و عاطفى
مـردم مـا همــخـوان و همنواست كـار گــرفـتـه شـود.٧٥ جـا�گاه ادب و هـنر با�د
به�وسـ�له? كسـانى كه مـدعى ادب و هنر و بانى ا�ن كـارند، حفظ و تثـب�ت شـود٧٦
با�د توجـه شودكـه معناى اصطالحى «عـوام» و «عمـوم» فرق مى�كنـد. مثـالً اگر
شـما بخـواه�ـد براى عـامه? مـردم �ك مـوس�ـقى پخش كن�ـد، مـوس�ـقى خـوبى را

انتخاب مى�كن�د؛ موس�قى�اى كه مورد عالقه? مردم باشد و آن را بپسندند.٧٧
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با توجـه به طول مدت چـند�ن دهه ارائه د�دگاه�ها از سـوى رهبـرى، دستـه
بندى سخنـان ا�شان در تب�ـ�ن مؤلفـه�هاى اساسى و فرعى هنر و مـهندسى آن، به
مثـابه �ك متـغ�ـر فرهنگى، با توجـه به مهندسى كـالن نظام، از ضرور�ـات گز�ر

ناپذ�ر جامعه هنرى است.

 نت#جه

توجــه به هنر و زوا�اى وجــودى آن روشن مى�كـند كـه ارتبــاط با مــســأله? هنر و
هنرمند، از د�دگاه رهبـرى جزو مسـائل ظر�o و به شدّت حسـاس و دق�ق است
و مـرزهاى دشـوارى در ا�ن زمــ�نه وجـود دارد. اگـر مـا به ا�ن مــرزها بى�توجّـه
باشــ�م، مـمكن است خـطا كن�م و برخــالف آن�چه كـه شـا�ـسـتـه است، عــمل
نما��م. با�د مرزها را درست بشناس�م، درست قضاوت كن�م تا بتوان�م نظر�ات
ا�شـان را به گــونه جـامع در مـوضــوع هنر و ارتبـاط آن با ارزشـهــاى اسـالمى و

اثرگذارى بر سبك زندگى به دست ب�اور�م.
ا�ن نوشتار، دور نماى روشنى ازمفهوم، جا�گاه، ابعاد و مسائل مربوط به
هنر متعـهد و ارتباط آن با فرهنگ و تعـامل آن با اخالق، س�است و اقتـصاد و ن�ز
سـرچشـمـه�هاى هنر، اعم از د�ن، اخـالق، انقـالب و جنگ و ربـط منطقى هر
�ك از ا�ن مباحث و عوامل محرك و بازدارنده و ن�ز ظرف�تهاى بالفعل و بالقوه و
مكان�سـم برخورد با هنر و هنرمند در جـامعه انقـالبى ا�ران و راهبردهاى سـامان
بخـشى و مـد�ـر�ت آن ومطالبـات رهبـرى از مـد�ران و مــسـؤوالن حـوزه هنر را

براساس د�دگاه رهبرى، دراخت�ار خواننده قرار مى�دهد.

 منابع

ـ تمام پى�نوشتها از سى دى ب�انات مقام معظم رهبرى گرفته شده است.
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١. سـال١٣٧٠، سـخنرانى در د�دار با اول�ن گـروه مـ�ـهـمـانان خـارجى مـراسم دومـ�ن
سالگرد ارتحال امام خم�نى/٦٩.

٢. سخنرانى در مراسم ب�عت جهاد گران جهاد سازندگى سراسر كشور/٢٩.
٣. ب�انات سال١٣٧٥، در د�دار روحان�ون و مبلغان، درآستانه ماه محرم/٤١.

٤. همان.
٥. ب�انات سال١٣٧٠، پس از بازد�د از نما�شگاه فرش در حسن�ه امام خم�نى/٢٦٧.

٦. همان /٢٦٨ـ٢٦٩.
٧. ب�ـانات ســال ١٣٦٨، درد�داربا شـعـرا، فــ�لم سـازان، آهنگ ســازان، عكاسـان و

هنرمندان رشته�هاى تجسمى/٣٣٨.
٨. ب�انات سال١٣٨٠، در د�داربا اصحاب فرهنگ وهنر/٧٣٨.

٩. ب�ـانات سـال١٣٦٨، در د�دار با شـعـراء، فـ�لـم�سـازان، آهنگ سـازان، عكاسـان و
هنرمندان رشته�هاى تجسمى حوزه هنرى سازمان تبل�غات اسالمى /٣٣٨.

١٠. ب�ـانات سـال١٣٨٦، در د�دار مـداحـان و ذاكـران اهل ب�ـت(ع) به مناسـبت مـ�ـالد
حضرت فاطمه زهرا(س)/٧٣.

١١. ب�ـانات سال١٣٧٠، سـخنرانى در د�دار با گـروهى از خانـواده شهـدا و جانبـازان و
اقشـار مختلo مـردم وجمعى از مـسؤوالن ادارات و سازمـانهاى شهـرهاى تهران،

شهداد، قم و مسؤوالن ودانشجو�ان هنر/٢٣٤.
١٢. ب�انات سـال١٣٨٤، در د�دار با جمعـى از پ�ش كسوتان جـهاد و شهـادت و خاطره

گو�ان دفتر ادب�ات و هنر مقاومت/١٧٦.
١٣. ب�ـــانات ســـال١٣٧٧، د�دار با مـــســـؤوالن كـــانون پرورش فكـرى كــودكـــان و

نوجوانان/٦٦.
١٤. ب�ـانات سال١٣٦٩، سـخنرانى در د�دار با مـداحـان اهل ب�ت(ع)به مناسـبت م�ـالد
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مبارك صد�قه كبرى فاطمه زهرا(س)/٣٨٥ـ٣٨٧.
١٥. ب�انات سال١٣٨٣، در د�دار رئ�س و مد�ران سازمان صداوس�ما/٢٠٨ـ٢١٤.

١٦. ب�ـانات سال١٣٧٧، د�اربا مـسؤوالن كـانون پرورش فكرى كـودكان و نوجـوانان/
٦٦ـ٦٩.

١٧. ب�انات سال١٣٧٠، پس از بازد�د از نما�شگاه فرش در حس�ن�ه امام خم�نى/٢٦٨.
١٨. ب�انات سال١٣٧٠، در د�دار با مسؤوالن سازمان تبل�غات اسالمى/٥١٢ـ٥١٥.

١٩. ب�انات سال١٣٨٥، در د�دار جمعى از كارگردانان س�نما و تلو�ز�ون/٥٢ـ٥٣.
٢٠. ب�انات سال١٣٨٦، در د�دار نخبگان �زد/١٩٥.

٢١. همان.
٢٢. همان/٧٣.
٢٣. همان/٧٤.

٢٤. ب�انات سال١٣٧٠ پس از بازد�د از نما�شگاه فرش در حس�ن�ه امام خم�نى/٢٦٨.
٢٥. ب�انات سال١٣٧٠، در د�دار با مسؤوالن، نو�سندگـان دفتر هنر و ادب�ات مقاومت

حوزه هنرى سازمان تبل�غات اسالمى/١١٥.
٢٦. ب�انات سال١٣٦٩، در د�داربااعضاى س�است گذارى صدا وس�ما/٤٦٠ـ٤٦١.

٢٧. ب�ـانات سال١٣٦٨، سـخنرانى در د�دار با جـمع كـث�ـرى از ذاكـر�ن ومداحـان اهل
ب�ت، عل�ــهم السـالم، در خـجـســتـه سـال روز والدت صـد�قـه كـبــرى حـضـرت

زهرا(س)/٤٢٩ـ٤٣٠.
٢٨. ب�ـانات سال١٣٧٠، در د�دار با مـد�ران مراكـز سازمـان صداو سـ�مـاى جمـهورى

اسالمى ا�ران/٥٢٦ـ٥٢٨.
٢٩. ب�انات سال١٣٨٠، در د�دار با اصحاب فرهنگ وهنر/٧٣ـ٧٤.
٣٠. ب�انات سال١٣٨٠، در د�دار با اصحاب فرهنگ وهنر/٧٣ـ٨٠.

٣١. ب�ــانات ســال١٣٧٧، در د�دار بـا مــسـؤوالن كــانـون پرورش فكرى كــودكــان و
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نوجوانان… /٦٦.
٣٢. ب�انات سال ١٣٨٠، در د�دار اصحاب فرهنگ وهنر… /٧٣.

٣٣. ب�انات سال١٣٧٠، در د�دار با اعضاى كنگره شعر حوزه/٢١٠.
٣٤. ب�انات سال١٣٨٠، در د�دار اصحاب فرهنگ وهنر/٧٣.

٣٥. ب�انات سال ١٣٨٣، در د�دار مداحان به مناسبت مـ�الد حضرت فاطمه (سالم الله
عل�ها)/١٠٧.

٣٦. ب�ـانات سـال١٣٧٠، در د�ـدار با گـروهى از خـانواده شـهـدا و جــانبـازان و اقـشـار
مختلo مردم و جمعى از مسؤوالن ادارات و سازمانهاى شهرهاى تهران، شهداد،

كرمان، قم، و مسؤوالن و دانشجو�ان دانشگاه هنر/٢٣٤.
٣٧. ب�انات سال١٣٧٠، در د�دار با اعضاى مجمع نو�سندگان مسلمان/٢٢٧ـ٢٣٠.

٣٨. ب�انات سال١٣٨٧، در د�دار با مسؤوالن اجرا�ى استان فارس/٦٣.
٣٩. ب�انات سال ١٣٨٠، در د�دار با اصحاب فرهنگ وهنر/٧٣.

٤٠. همان.
٤١. ب�انات سال١٣٧٣، در د�دار عوامل برنامه راد�و�ى از سرزم�ن نور/١٦٦ـ١٦٨.

٤٢. همان.
٤٣. ب�انات سال١٣٨٩، در د�دار هنرمندان و دست�اندركاران صداوس�ما/٨٤.

٤٤. ب�انات سـال١٣٨٧، در د�دار جمـعى از مداحان و سـتا�ش�گران اهل ب�ـت، عل�هم
السالم/٨ـ٨٤.

٤٥. ب�ـانات ســال١٣٦٨ در د�دار با شـعـرا، فــ�لم�سـازان، آهنگســازان، عكاسـان، و
هنرمندان رشته�هاى تجسمى حوزه هنرى سازمان تبل�غات اسالمى/٣٣٨.

٤٦. همان.

٤٧. همان.

٤٨. همان.
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٤٩. ب�انات سال١٣٧٠، در د�دار با اعضاى كنگره شعرحوزه/٢١٠.
٥٠. ب�انات سال١٣٨٠، در د�دار اصحاب فرهنگ و هنر… / ٧٣ـ٧٥.
٥١. ب�انات سال١٣٨٠، در د�دار اصحاب فرهنگ و هنر… /٧٣ـ٧٥.

٥٢. ب�انات سال١٣٨٠، در د�دار اصحاب فرهنگ و هنر. . /٧٣ـ٧٥.
٥٣. ب�انات سال١٣٨٠، در د�دار اصحاب فرهنگ و هنر… / ٧٥.
٥٤. ب�انات سال١٣٨٠، در د�دار اصحاب فرهنگ وهنر/٧٣ـ٧٥.

٥٥. ب�ـانات سـال١٣٧١، در د�دار وز�ر، معـاون�ن و رؤسـاى مناطق آمـوزش وپرورش
سراسركشور/٧٢ـ٧٦.

٥٦. ب�انات سال١٣٧٠، در د�دار با جمعى از هنرمندان /٢٦٦ـ٢٧٤.
٥٧. ب�انات سال١٣٨٠، در د�دار با اصحاب فرهنگ وهنر/٧٣.

٥٨. مكتــوبات سـال١٣٦٨، پ�ــام به ملت شـر�o ا�ـران در چهلمـ�ن روز رحـلت امـام
خم�نى/٤٨ـ٥٢.

٥٩. همان.

٦٠. همان.
٦١. ب�ــانـات ســال١٣٨٧، در د�دار مــداحـــان و ســتــا�ش�گــران اهـل ب�ت، علـ�ــهم

السالم/٨٤.
٦٢. ب�انات سـال١٣٨٧، در د�دار جمـعى از مداحان و سـتا�ش�گران اهل ب�ـت، عل�هم

السالم/٨٤.
٦٣. همان.

٦٤. ب�انات سال١٣٨٣، در جمع كاركنان سازمان صداوس�ما/٢٣.
٦٥. ب�ـانات سـال١٣٦٨، در د�دار با شـعرا، فـ�لم سـازان، آهنگ سـازان، عكاسـان و

هنرمندان رشته�هاى تجسمى حوزه هنرى/٦٦.
٦٦. ب�انات سال١٣٧٧، در د�دار با اعضاى كنگره شعر حوزه/٢١٠.
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٦٧. ب�انات سال ١٣٨٤، در د�دار بخشى از دانشجو�ان برگز�ده و نما�ندگان تشكلهاى
دانشجو�ى/٢٠٠.

٦٨. ب�انات سال١٣٦٨، در د�دار با شعرا، ف�لم سازان، عكاسان وهنرمندان رشته�هاى
تجسمى حوزه هنزى/٣٣٨.

٦٩. ب�ـانات سـال١٣٦٨، در د�دار با شـعـرا، فـ�لم سـازان، آهنگ سـازان، عكاسـان،
وهنرمندان رشته�هاى تجسمى/٣٣٨ـ٣٤١.

٧٠. ب�ـانات سـال١٣٦٩، در د�دار با مـداحـان به مناسـبت م�ـالد حـضـرت زهرا(س)/
٣٨٥ـ٣٨٧.

٧١. ب�ــانات ســال١٣٨٧، در د�دار شــاعـران بـا رهبـر انـقـالب در ن�ــمــه مــاه مـبــارك
رمضان/١٣٢.

٧٢. ب�ـانات سـال١٣٨٦، در د�دار رئ�س جمـهـور و اعـضاى ه�ـأت دولت به مناسـبت
هفته دولت/١٠٠ـ١٠٤.

٧٣. همان.
٧٤. مكتـوبـات سـال١٣٦٨، حكم انتـصـاب آقـاى مــحـمـد هاشـمى به ســمت ر�است

سازمان صداوس�ما/٨٧.
٧٥. مكتـوبات سـال١٣٧٢، حكم انتـصـاب آقاى دكـتـرعلى الر�جـانى به سـمت رئ�س

سازمان صداوس�ما و عضو�ت در شوراى عالى انقالب فرهنگى/٨٧ـ٨٨.
٧٦. ب�ــانات ســال١٣٧٠، در د�دار با گـروه ادب و هـنر صـداى جــمــهـورى اســالمى

ا�ران/٥١٨.
٧٧. ب�انات سـال١٣٧٩، در د�دار با اعضاى گـروه و�ژه وگروه معارف اسـالمى صداى

جمهورى اسالمى ا�ران/٥٤٧.
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