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هنر و ارتباطات در اندیشه امام خمینی (ره)
امیدعلیمسعودی

*

   دانشیار گروه ارتباطات ،دانشکده فرهنگ و ارتباطات ،دانشگاه سوره ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،1399/12/28 :تاریخ پذیرش نهایی)1400/06/03 :

چکیده
با توجه به اهمیت هنر و ارتباطات در جامعه اسالمی و ضرورت تدوین نظریههایی که بتواند راهکار مناسب را برای هنرمندان
و ارتباطگران را ارائه نماید و از اختالفنظرها جلوگیری کند ،بازخوانی اندیشه امام خمینی (ره) نظریهپرداز و بنیانگذار انقالب
اسالمی را ضروری مینماید .این تحقیق باهدف شناخت اندیشه امام درباره هنر و ارتباطات در جامعه اسالمی انجامشده است .به
همین منظور کلیه آثار مکتوب امام با روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی بررسی شد و با انتخاب هدفمند بیانات ایشان و کدگذاری
آنها با استفاده از نرمافزار  Nvivo 10دریافت که بر اساس هستیشناسی ،معرفتشناسی و روششناسی امام ،در اندیشه امام
خمینی (ره) که مبتنی بر فقه سیاسی ایشان است ،حمایت از هنر و رسانه با دفاع از آزادی رسانهها واستقالل هنرمندان ،اعتراض به
سانسور با حمایت از آزادی انتقاد ،تبلیغات در جامعه ،مانند تبلیغ در مساجد ،استقبال از هنرحالل با بیان هنر موردقبول در عرفان
اسالمی ،متعهد و معترض ،و هنر زیبا در قالب احکام شرعی و پرهیز از هنر حرام مانند :موسیقی حرام ،مجسمه غیرصاحبان روح،
لهوولعب به دلیل اشکال شرعی احصاء شده است که در هستیشناسی ،معرفتشناسی و روششناسی امام در قالب دو مقوله فراگیر
اهمیت هنر و آزادی و حرمت اشاعه فساد تبیین میشوند .ازاینرو ،پیشنهاد میشود با توجه به فقه سیاسی امام ،هنرمندان مسلمان
در خلق آثار خود به قوانین و احکام شرعی پایبند باشند تا در اجرای مسئولیت هنریشان ،بر اندیشه امام در هنر و ارتباطات
وفادار بمانند و پاسخگوی معترضان به آثارشان باشند.
واژگان کلیدی
امام خمینی (ره) ،انقالب اسالمی ،هنر و ارتباطات ،قوانین شرعی ،هنر حالل ،هنر حرام.

* تلفن ،021-88930547 :نمابر.Email: masoudi@soore.ac.ir ،021-66372526 :
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مقدمه

هنر ،در اشکال گوناگون آن از شیوههای ارتباطی در هر جامعه است.
پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،بازخوانی هنر و ارتباطات از
منظر و نگاه معمار انقالب اسالمی ،امام خمینی (ره) شرایط جدیدی
را پیش روی هنرمندان ،رسانهها و مردم به نمایش گذاشت .در اندیشه
امام ،هنر هنرمند جایگاه جدیدی در جامعهی یافت و بر اساس
هستیشناسی ،1معرفتشناسی 2و روششناسی 3امام؛ خوانش جدید از هنر
معنوی جایگزین هنر برای هنر و هنر برای طاغوت شد .امام به نقش
معنویت در هنر برای ایجاد تحول در افراد و جامعه اهمیت خاصی قائل
بودند و هنرمندان جوان پس از پیروزی انقالب اسالمی با تکیهبر همین
اندیشه امام ،به خلق آثار ارزشمندی بهویژه در دوران دفاع مقدس و
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ( )1366-1359نائل شدند .از آنجاکه
دستگاههای نظارتکننده بر تهیه ،تولید و توزیع آثار هنری و رسانهها،
پذیرش آثار را مبتنی بر آراء و اندیشههای امام تلقی میکنند و بسیاری
از صاحبان آثار با اندیشه امام و سرچشمههای آن آشنایی ندارند ،لذا
در بسیاری موارد شاهد مسائلی چون :جلوگیری از اجرای کنسرتهای
موسیقی ،جمعآوری تندیسها در سطح شهر و یا جلوگیری از نمایش
فیلمهای سینمایی و نمایش تئاتر به بهانه مخالفت با اندیشه امام ،با برداشت
عدهای معترض در سطح جامعه هستیم .در حالیکه اغلب این آثار مجوز
رسمی از مراکز قانونی کشور را دارند .اگر استدالل صاحبان آثار را
بپذیریم که این آثار برمبنای اندیشهای انقالبی و معنوی آفریدهشدهاند،
راه اعتراض و تخریب آثار بر روی معترضان بسته میشود .متأسفانه براثر
چنین برخوردهایی بسیاری از آثار حتی اجازه تبلیغ و معرفی در رسانهها
را نیافتهاند .ازاینرو است که شناخت این مبنا و اندیشه ضرورت و
اهمیت مییابد .هنرمندان و نسلهای آینده نیازمند تدوین اندیشههای امام
خمینی (ره) درباره هنر و ارتباطات تا این اندیشه بهعنوان سندی ارزنده و
راهگشا پیش روی هنرمندان و ارتباط گران جامعه قرار گیرد و از آن در
خلق آثار و برقراری ارتباط بهتر با مردم بهرهها ببرند .اهمیت تحقیق در
ارائه مؤلفههای کاربردی اندیشه رهبر و بنیانگذار جمهوری اسالمی برای
هنرمندان متعهد و عالقهمند به هنر اسالمی است .براین اساس پرسش
اصلی این تحقیق شناسایی ابعاد گوناگون اندیشه امام خمینی (ره) درباره
هنر و ارتباطات است.

 .1روش پژوهش

در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی استفادهشده است .بهطور
اساسی تقلیل متن به اعداد در فن کمی ،به دلیل از دستدادن اطالعات
ترکیبی و معنا ،اغلب مورد انتقاد قرار گرفته است (.)Weber, 1990
تحلیل محتوای کیفی در جایی که تحلیل کمی به محدودیتهایی
میرسد ،نمود مییابد .بنابراین تحلیل محتوای کیفی را میتوان روش
تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوایی دادههای متنی از طریق فرایندهای
طبقهبندی نظاممند ،کدبندی و تم سازی یا طراحی الگوهای شناختهشده
دانست (.)Hsiu & Shanon, 2005

در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تحلیل
محتوای عرفی و استفاده از روش استقرائی استفادهشده است (Mayring,
 .)2014: 64ابتدا با قرائت فیشهایی که از آثار مکتوب امام درباره
هنر و ارتباطات تهیهشده بود ،با تقلیل متن ،مقوالت پایه و شاخصها؛
کدهای باز تعیین شدند و در مرحله دوم با کدگذاری محوری مقوالت
سازمانیافته و در مرحله سوم ،با کدگذاری انتخابی مقوالت فراگیر که
همان مبانی اندیشه امام در هنر و ارتباطات میباشند ،مشخص شدند.
جامعه آماری در این تحقیق کلیه سخنرانیها و آثار مکتوب حضرت
امام خمینی (ره) است که قبل و بعد از انقالب منتشر شده است و اکنون
در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) به محققان ارائه میشود.
در این تحقیق چون پیرامون ابعاد اجتماعی اندیشه حضرت امام (ره) برای
رسیدن به اهداف انقالب اسالمی بررسی میشود لذا با تعیین مقولههای
حاصل از مطالعات نظری در این تحقیق بهصورت هدفمند تعدادی از
جامعه آماری انتخاب و سپس  28مقوله از میان مقوالت مرتبط ،مورد
بررسی قرار گرفتهاند.

 .1 .1اعتبار و پایایی پژوهش
در تحقیقات کیفی بهجای تأکید بر پایایی و روایی از مفهومی بنام
«قابلیت اعتماد» نیز استفاده میشود .به منظوراعتبار و پایایی در این تحقیق،
محقق از فن تکرار مشورت با استادان ،مشاوران و متخصصین که همان
استفاده از گروه پژوهشی (راجر ،دمینیک )172-171 :1384 ،است،
استفاده کرده است.

 .2 .1روش و ابزار گردآوری اطالعات
ابتدا بامطالعه و استفاده از منابع کتابخانهای و فیشبرداری بنیان نظری
و مفهومی انجام شد و سپس سخنان و آثار امام خمینی(ره) مطالعه و
با مشاهده دقیق ،متن ،فیشبرداری صورت گرفت که نمونههای قابل
کدگذاری در یافتههای تحقیق بیا ن شدهاند ،تا کدگذاری باز انجام شود،
سپس با استفاده از نرمافزار انویوو )Nvivo10( 10کدگذاری محوری و
انتخابی صورت گرفت.

 .2پیشینه پژوهش

مروی ( )1393در مقالهای با عنوان «هنر در گفتمان امام خمینی» به
بررسی دیدگاههای امام در باره هنر پرداخته و نتیجه گرفته است که هنر
ایرانزمین با عرفان اصیل درآمیخته است و بسیاری از هنرمندان بزرگ
کشور ما عرفای بنامی نیز بودهاند .شاید مهمترین تفاوت امام خمینی (ره)
با چنین هنرمندان و عرفایی ،مسأله عرفان عملی ایشان باشد .مسیر عرفان
امام درجه اول از راه بسیار دشوار مبارزه با نفس و سپس از راه مبارزه
عملی با ستمگران ،میگذرد اقتضای چنین هنری ،مقابله با ستمگران و
وابستگان آنان و دفاع از ستمدیدگان و محرومان و تالش در جهت
حل مشکالت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و تصویرگری عدالت
و انصاف و شرافت و نیز نشاندادن درد و رنج مغضوبان قدرت و پول

هنر و ارتباطات در اندیشه امام خمینی (ره)

است .در گفتمان امام خمینی (ره) ،عرفان و هنر از یکدیگر جدا نیست
و باهدفی مشترک در عرصه جامعه معنا پیدا میکند و معرفی میشود.
عسکری و چیتسازیان ( )1397درتحقیقی با عنوان «پویشی در
اندیشه امام خمینی (ره) در باب هنر» بر هستیشناسی امام درباره هنر
تأکید ورزیده و نتیجه گرفتهاند که اعتقاد راسخ ایشان به الزام به اصل
تعهد هنر و هنرمندان به خالق و مخلوق خدا که حاصلش ایجاد آثار
هنری حقیقی است را نشان داد.
گنجی ( )1378در مقالهای با عنوان «هنر جالل ،هنر متعهد در
سخن امام خمینی» ،در فهم نظریه امام خمینی (ره) به این نتیجه میرسد
که طبق این نظریه ،هنرمند خود خالق نیست ،هرچند در چشم مردم
ظاهربین بهعنوان خال ق اثر هنری معروف و مشهور است بلکه او ابزار
فع ل خداوند است ،همانگونه که افالطون گفت و شاید دقیقتر از آن را
بتوان با استفاده از کالم موالنا جاللالدین بلخی بیان کرد :ما همه شیران
ولی شیر عل م  /حملهمان از باد باشد دمبهدم؛ حملهمان پیدا و ناپیداست
باد  /جان فدای آنک ه ناپیداست باد؛ هرچند تلقی دیگری بعد از ظهور
ت به اینکه
دوره مدر ن در جهان هنر اقتدار پیداکرده است که قائل اس 
هنرمند خود نابغهای است که به ُیم ن نبوغ طبیعی نه حتی خدادادی ،به
خلق آثار هنری دست میزند و خالق علیاال طالق اثر هنر ی است و این
اثر برآمده از خیال انسانی اوست ک ه حدومرزی نمیشناسد و خود بنیاد
است و بییاور به اخالق.
کریمی و افشاری ( )1397در تحقیقی با عنوان «تحلیل دیدگاههای
امام خمینی و امام خامنهای پیرامون نقش هنر و هنرمند در پیکره تمدن
اسالمی» پرداختهاند ،نتایج تحقیق حاکی از آن است که هنرمند بهمثابه
انسانی مسئول در قبال خود ،جامعه ،تاریخ و فرهنگ خویش ملزم به
هویتسازی و هویت بخشی در مسیر خلق و آفرینش هنری است .در
مقابل هنر نیز میبایست بانفوذ کلمه خود و دوری از امر « ُقبح» و نزدیکی
«حسن» ،ناد ِی فریاد ستمدیدگان و مظلومان باشد .بیتردید الزم
به امر ُ
است چنین هنری را زمینهای فرهنگی (جامعه اسالمی) پشتیبانی نماید
که خود در مسیر رابطه «فرهنگی-تمدّ نی» قرار دارد.
در تحقیقات انجامشده محققان به روش توصیفی-تحلیلی تنها به
بررسی ابعاد دیدگاههای امام خمینی (ره) به هنر پرداختهاند و کمتر به
اندیشههای امام درباره هنر و ارتباطات اجتماعی توجه کردهاند در این
تحقیق هنر و ارتباطات در اندیشه امام بررسیشده و نتایج آن جامعتر و
کاملتر از پیشینهها است.

 .3مبانی نظری پژوهش

 .1 .3هنرمند و ارتباطات
هنرمند از طریق هنرش با مخاطبان ارتباط برقرار میکند .این ارتباط
گاهی حضوری است و در نمایشگاه آثار هنرمند اتفاق میافتد .اما در
بیشتر مواقع به دلیل گسترگی جوامع این ارتباط بهوسیله و میانجیگری
رسانهها صورت میپذیرد .پس ارتباط هنرمند یکبار از طریق اثر
هنریاش امکان مییابد و این ارتباط هم از طریق مطبوعات ،رادیو و

7

تلویزیون و شبکههای اجتماعی شکل میگیرد .قدیمیترین تعریف برای
ارتباط را از ارسطو فیلسوف یونانی نقل میکنند که میگوید« :ارتباط
عبارت است از جستوجو برای دستیافتن به کلیۀ وسایل و امکانات
موجود برای اقناع 4دیگران» (محسنیانراد )43 :1369 ،و آخرین تعریفی
که ارائهشده است از دیوید برلو 5است که میگوید« :ارتباط برقرارکردن
عبارت است از جستوجوی پاسخ از سوی گیرنده» (همان )44 :و
«ارتباط مؤثر ارتباطی است که در آن معنی موردنظر فرستنده در گیرنده
متجلی شود و هرچه این تجلی بیشتر باشد ارتباط مؤثرترخواهد بود »
(همان .)57 :امام خمینی (ره) نیز درباره ارتباطات ،رسانهها و هنر نظراتی
دارند که میتواند برای ارتباط گران و هنرمندان در جامعه اسالمی
راهگشا باشد.این نظرات برمبنای شناختی است که امام از جهان هستی و
واقعیتهای پیرامونش دارد .این شناخت را در مبانی اندیشه امام خمینی
(ره) میتوان مشاهده کرد.

 .2 .3مبانی اندیشه امام
«برای شناخت اندیشه امام پیرامون هنر و ارتباطات ،ابتدا به مبانی
اندیشه امام به جهان هستی بهعنوان پیشفرضهای ایشان به جهان و
واقعیت آن میپردازیم زیرا پیشفرضها ،نوع نگاه انسان را به واقعیت
تعیین میکنند و پیشفرضها هستند که توانایی انسان برای ورود تجربی
به واقعیت و بازتاب دقیق واقعیت را معین میکنند» (بلیکی.)28 :1391 ،
به همین منظورمیبایست پیش از تحلیل آثار مکتوب ایشان ،به تعاریف
نظریههایی که پیرامون مبانی هستیشناسی ،معرفتشناسی وروش شناسی
در منابع کتابخانهای اعم از منابع دستاول و دستدوم وجود دارند و
در دسترس هستند ،پرداخت؛ تا چارچوب مفهومی تحقیق معین شود.
در این مطالعه اسنادی مشخص شد که هستیشناسی نوع نگاه و درک
هر انسانی را نسبت به پیدایش عالم هستی تعیین میکند .آیا جهان هستی
قدیم بوده است و خالقی دارد؟ خالق جهان هستی کیست؟ نسبت انسان
با او چگونه است؟ بدیهی است انسان معتقد به خداوند هستی ،نگاه
توحیدیاش را بر همه امور گسترش میدهد و در هر حالتی خداوند
را قدرت برتر جهان مییابد .به قوانین الهی تمسک میجوید و برای
انسان همان جایگاهی را قرار میدهد که خداوند قرار داده است .اعتقاد
به حادثبودن جهان هستی یا همان نگاه مادیگرایانه ،اما؛ پیدایش عالم
را تصادفی بیش نمیداند! خالقی برای هستی متصور نیست .هرچه هست
جهان مادی است و دنیای دیگری وجود ندارد .این نوع نگاه به هستی البته
در معرفتشناسی هم به انسان همچون اشیاء مینگرد :فاقد روح! و در
روششناسی هم با حذف فطرت و وحی تنها به حواس بشری خود را
محدودمیکند (مسعودی .)1398 ،ازاینرو ،هستیشناسی امام خمینی (ره)
میتواند نقطه عزیمت ارزشمندی برای شناخت مبانی اندیشه الهی ایشان
در راه به هدفرسیدن انقالب اسالمی بهحساب آید .پیش از پرداختن به
مبانی معرفتشناسی امام الزم است به مبانی هستیشناسی ایشان بپردازیم.
 .1 .2 .3مبانی هستیشناسی
هنرمندانی که جهان را بدون خالق هستی میدانند و نگاه ماتریالیستی
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و مادیگرایانه به جهان هستی دارند در آثارشان نمودی از معنویت
و وجود خداوند نمیتوان انتظار داشت .هر هنرمندی با توجه به نوع
نگاهش به جهان هستی ،هنرآفرینی میکند .شناخت عالم هستی از دیرباز
مورد توجه انسانها بهویژه هنرمندان ،بوده است .پرسش هستیشناسی از
نحوه بهوجودآمدن عالم ،پاسخهای گوناگونی را در برابر خود دیده است.
از باور به بهوجودآمدن خودبهخودی عالم تا باور براین که عالم هستی
خالقی دارد و خالق هستی بر همه امور اشراف دارد .او است که هدایتگر
انسانها است.
مطالعات آثار امام نشان میدهد که« :امام خمینی ،از حیث
هستیشناسی ،در زمره اندیشمندان اصالت وجودی قرار میگیرد .هستی
در نگاه ایشان هدفدار و دارای مبدأ و معاد است .در این نگاه جهان
مادی درنازلترین مرتبه وجود است» (درویشی.)65 :1389 ،
امام خمینی (ره) در برابر پرسشهای هستیشناسی که شکل و ماهیت
واقعیت چیست؟ و چه چیزی وجود دارد که میتوان درباره آن شناخت
حاصل کرد؟ پاسخهای روشنی دارند .واقعیت جهان برگرفته از ذات
مقدس الهی است .براثر حادثهای و تصادفی بهوجود نیامده است .خالق
هستی جهان را بر اساس نظم و قواعد الهی بهوجود آورده است و شناخت
هستی با شناخت خالق هستی امکانپذیر است.
 .2 .2 .3مبانی معرفتشناسی
یکی از بحثهای مهمی که هستیشناسی در آن نقش اساسی دارد،
بحث معرفتشناسی است و از این جهت که هستی در وجود انسان
خودش را بهصورت معرفت نشان میدهد.
بر اساس آنکه انسان چگونه به جهان هستی نگاه کند هستیشناسی
او چگونه باشد ،معرفتشناسی او نیز شکل میگیرد .اگر هستیشناسی
پاسخی است به ماهیت واقعیت ،معرفتشناسی پاسخی است به پرسش
از واقعیت شناخت و به دنبال همین شناخت است که روش مطالعه او
از جهان هستی یا روششناسی 5تعیین میشود .در روششناسی ،ماهیت
طرح تحقیق و روشهای مطالعه واقعیتهای جهان هستی مطرح میشوند
(.)Sarantakos, 2005: 30
معرفتشناسی به ماهیت شناخت میپردازد .اگر در هستیشناسی
پرسیده میشود که ماهیت واقعیت چیست؟ در اینجا میپرسیم :ماهیت
شناخت چیست؟ در آنجا پاسخ عینی یا ذهنیبودن جهان هستی است و
در اینجا میخواهیم ببینیم کدام راه ما را به واقعیت جهان هستی رهنمون
میکند؟ کدام دانش و شناخت ما را به سرچشمه واقعیت میرساند؟
(.)Sarantakos, 2005: 30
نقطه آغاز بنيادهاي انديشه انقالبی امام ،معرفتشناسي و
شناختشناسي ايشان است .طرز تل ّقي وي به مسأله شناخت ،معرفت،
كشف حقيقت ،ابزار و مالك درك حق و باطل ،روشهاي وصول به
حقیقت و رفع حجابها و موانع درك حق ،ازجمله مهمترين مباحث
اين باب هستند (مقیمی.)78 :1378 ،
اولين نكته در مباني معرفتي امام اين است كه ايشان همانند ديگر
انديشمندان مسلمان معتقد است چيزي در خارج از ذهن انسان وجود

داشته و قابل شناخت است و چنين شناختي بيناالذهاني و قابلانتقال نيز
است.
نكته دوم اينكه ايشان همانند همه حكيمان مسلمان ،منابع و راههاي
معرفت و شناخت را متعدد و تركيبي از وحي ،عقل ،قلب ،حس و تجربه
ميداند و معتقد است جمود در یکی از آنها موجب عدم وصول به
معرفت و شناخت حقيقي است .بهبیاندیگر ،ابزار شناخت و معرفت
سياسي وي ،تركيبي است؛ فلسفي ،عرفاني ،فقهي ،كالمي ،اصولي و تاريخي.
بدین ترتیب ،بين منابع شناخت و ابزار شناخت كام ً
ال تناسب و هماهنگي
وجود دارد (مقیمی.)79 :1378 ،
بنابراين ،از منظر امام راحل ،معرفت چنداليهاي و چند ُبعدي است.
عالوه بر چندوجهيبودن شناخت ،مرحلهاي و مدرجبودن منابع شناخت
نيز در انديشه سياسي امام نقش حساسي را ايفا ميكند .از منظر امام ،مبدأ
حركت معرفت از حس و تجربه است كه در مرحله باالتر توسط عقل
و برهان تكميل ميشود و در سير صعودي خود بهیقین شهودي ميرسد
و درنهایت ،تمامي مراحل پيشين بايد به محك وحي سنجش شود .زبان
فالسفه ،زبان عرفا و فقها درصورتیکه با زبان وحي تطبيق داشته باشد
حجت است (امام خمینی .)76 :1373 ،ازاینرو ،مشروعيت همهچیز به
وحي معطوف است.
براین اساس در روششناسی امام تنها با تحقیق در عالم احساس و از
طریق معرفت تجربی نمیتوان به شناخت جهان هستی پی برد بلکه الزم
است از همه ابزارهای معرفتی :حس ،عقل و وحی استفاده کرد.

 .3 .3هنر و ارتباطات درآثار امام

بررسی آثار امام خمینی (ره) باهدف کدگذاری سخنان و نوشتههای
ایشان در دو حوزه مرتبط هنر و ارتباطات ،میتواند نشانگر پیوند این دو
حوزه در اندیشه دینی امام باشد که پس از فیشبرداری قابل توصیف است.
یافتههای توصیفی با اهمیت ارتباطات و رسانه در اندیشه امام بررسی
میشود:
 .1. 3 .3امام خمینی(ره) و اهمیت ارتباطات و رسانه

بسیاری از محققان ایرانی و خارجی معتقدند امام برای پیروزی
انقالب اسالمی بهخوبی از رسانههای محدود و کوچک برای برقراری
ارتباط با مردم استفاده کردهاند.
«اورت راجرز» یکی از محققان معروف آمریکایی و از پیشکسوتان
اندیشههای نوآوری در غرب مینویسد« :چه درسی باید از انقالب ایران
در ارتباط با نقش فنّاوری ارتباطی در جهان سوم گرفت؟ باید توجه
بیشتری به روابط میانفردی و به رسانههای کوچک نظیر ضبطصوت
و اعالمیههای زیراکسی که دستبهدست میچرخند ،مبذول داشت،
چراکه نهایت ًا این مردم هستند که میتوانند یکدیگر را به کنش در
ابعاد گسترده وا دارند .چراکه درحالیکه آیتاهلل خمینی رسانههای
قدرتمندتر جمعی نظیر رادیو ،تلویزیون امواج مایکرو و ماهوارههای
ارتباطی را برخالف شاه در دست نداشت ،اما از فنّاوریهای ارتباطی
بهترین استفاده را کرد» (شکرخواه.)6 :1372 ،

هنر و ارتباطات در اندیشه امام خمینی (ره)

این نظر را یک نظریهپرداز دیگر هم تأئید میکند« .الوین تافلر»
نظریهپرداز معروف آمریکایی نیز در این زمینه تحلیلهایی دارد   و ازجمله
معتقد است که امام «رسانۀ موج اول     -یعنی موعظههای چهرهبهچهرۀ
روحانیون برای مؤمنان -را با فنّاوری موج سوم ترکیب کرد  -نوارهای
صوتی حاوی پیامهای سیاسی که در مساجد بهطور مخفی توزیع
میگردید و در همانجا پخش میشد و به کمک دستگاههای ارزانقیمت
تکثیر میگردید  -شاه برای مقابله با آیتاهلل خمینی از رسانههای موج
دوم یعنی مطبوعات و رادیو و تلویزیون استفاده میکرد .بهمحض اینکه
ّ
آیتاهلل خمینی توانست شاه را سرنگون کند و کنترل دولت را در دست
بگیرد ،فرماندهی این رسانههای متمرکز موج دومی را نیز در اختیار
گرفت»( شکرخواه.)27 :1372 ،
همچنین باران و دیویس ( )2000در کتاب نظریه ارتباطجمعی ،ذیل
بررسی نقش رسانهها در جهانیسازی ،به مخالفت امام خمینی (ره) با
مظاهر مدرنیته و استفاده از رسانههای کوچک در برابر رسانههای
بزرگ اشاره میکنند و به نقش شرکتهای چندملیتی و رسانهها
برای جهانیسازی میپردازند« :برای جهانیسازی ،رسانههای جمعی و
رسانههای جدید و جنبشهای اجتماعی که در برابر آن تحت تأثیر واقع
میشوند ضروریاند .شرکتهای چندملیتی و غیردولتی به رسانههای
مختلف زیادی اعتماد میکنند که بهرهبرداری روزانهشان را انجام بدهند.
گروههای منطقهای و محلی که مقاومت میکنند یا سازمانهای جهانی
را سرنگون میکنند همچنین به سمت رسانهها بهعنوان ابزار ضروری
چرخش دارند» ( .)Baran & Davis, 2000: 349آنها به مخالفت
امام با رژیم شاه و استفاده از رسانههای کوچک توجه میکنند« :یکی
از اولین مکانهایی که در جهان این را نشان داد ایران در  1970بود.
شاه «جهانیشدن» ایران را با اجازهی کشورهای غربی بهطور آزادانه
با شعبهای از شرکتهایشان و توزیع محتوای رسانههای جمعی بر پا
کرد  .اما آیتاهلل خمینی منجر به پیروزی انقالب در برابر شاه شد  .تا
حدودی توسط توزیع صحبتهای [امام] خمینی بهصورت نوار کاست
ضبطشده ،رسانههای بزرگ به رسانههای کوچک پیوستند .در این مورد
رسانههای کوچک قدرت بیشتری را ثابت کردند .اغلب حاصل اینچنین
مواجههشدنها آمیختن است» (.)Ibid., 349
گواینکه دکتر حمید موالنا (استاد ایرانی علوم ارتباطات ،مقیم
آمریکا) چنین نظری را نمیپذیرد و درباره استفادۀ امام از کاست و نوار
میگوید ...« :اگر به این سادگی بود ،شاه هم میتوانست از همینها استفاده
کند ،او که بیشتر داشت .آمریکا هم ماهواره و کاست و نوار خیلی بیشتر
دارد ...این فنّاوری نبود بلکه این مشروعیت و اقتدار یک فقیه بود که به
محتوای پیام قوت داد» (موالنا.)159 :1378 ،
 .2 .3 .3نگاه انتقادی امام به هنر قبل از انقالب
امام در انتقاد از هنر جاری در جامعه سابق و حمایتهای رژیم شاه
از هنر میفرمایند« :در رژيم سابق همهچیز خصوص ًا فرهنگ و هنر
محتوايش عوضشده بود يعني كسي كه نام سينما را ميشنيد خيال میکرد
در آنجا بايد مركز فساد و سوء اخالق ،مركز مخالفت با همهچیز باشد
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يا كلمه تئاتر در ذهن انسان چيز مبتذلي بود كه از آن بهره فساد برده شود
و هكذا همهچیز ديگر ...اینها همه به خاطر آن بود که ما فرهنگمان
را فراموش كنيم (صحیفه نور ،ج .)161 :18 .ایشان در جای دیگری
درباره تفریحات در اسالم میگوید ...« :و در مورد آنچه را که به نام
تفریحات شناختهشده است ،اسالم با هر چیزی که انسان را به پوچی و
ازخودبیگانهشدن میکشاند ،مبارزه میکند .شرابخواری و میگساری
در اسالم ممنوع است .فیلمهای منحرفکننده از اخالق متعالی انسانی،
ممنوع است( ».صحیفه امام ،ج.)414 :4 .
در پاسخ به چنین جریانی امام براین باور بودند که هنر باید
تهذیبکننده جامعه باشد« :رسانهها بايد بيشتر كار كنند ،از گردانندگان
و هنرمندان متعهد بخواهند در راه تعريف صحيح تهذيب جامعه
وضعيت تمام هنرجوها را در نظر گرفته ،راه       و     روش زندگي شرافتمندانه
و آزادمنشانه را با هنرها و نمايشنامهها به ملت بياموزند و از هنرهاي
بدآموز و مبتذل جلوگيري كنند» (صحیفه نور ،ج.)109 :19 .

 .4یافتهها و نتیجهگیری ـــــــــــــــــــــــــــــ
پس از مطالعه آثار مکتوب امام خمینی (ره) در دو حوزه هنر و
ارتباطات ،با توجه به هستیشناسی و معرفتشناسی امام ،دریافتیم که او
معتقد به خداوند هستی است ،نگاه توحیدیاش را بر همه امور گسترش
میدهد و درهرحالتی خداوند را قدرت برتر جهان مییابد .به قوانین
الهی تمسک میجوید و برای انسان همان جایگاهی را قرار میدهد که
خداوند قرار داده است .اعتقاد به حادثبودن جهان هستی یا همان نگاه
مادیگرایانه ندارد ،و پیدایش عالم را تصادفی بیش نمیداند! ازاینرو،
هستیشناسی امام خمینی (ره) میتواند نقطه عزیمت ارزشمندی برای
شناخت مبانی اندیشه الهی ایشان در راه به هدفرسیدن انقالب اسالمی
بهحساب آید .لذا بحث «هنر برای هنر» نمیتواند در اندیشه فقاهتی امام
و بهویژه فقه سیاسی ایشان جایگاهی داشته باشد و هنر مسئول و متعهد
خالف آن است .در معرفتشناسی امام نگاه مادیگرایانه به دنیا و هستی
را وا مینهد و برای شناخت انسان همچون اثباتگرایان ،تنها به شناخت
تجربی بسنده نمیکند .براین اساس در روششناسی امام تنها با تحقیق در
عالم احساس و از طریق معرفت تجربی نمیتوان به شناخت جهان هستی
پی برد بلکه الزم است از همه ابزارهای معرفتی :حس ،عقل و وحی
استفاده کرد .براین اساس اشراق و شهود راه را بر روی هنرمند میگشاید
تا آثار او پر از تخیلهای ناب و توحیدی باشد .فقه امام ،فقه حکومتی و
سیاسی است که همه ابعاد زندگی فرد را دربر میگیرد .امام در این فقه
سیاسی به فقه رسانه و هنر در ارتباطات انسانی پرداختهاند .در فقه امام
هنرمند مسئول است و نسبت به دین و جامعه متعهد است.
براین اساس ،امام خمینی (ره) ،هنر را از نظر مباحث وجودشناسی،
تعلیموتربیت و آثار روانی و اجتماعی   آن         به معنای تصعید      روانی
(کاتارسیس) و پاالیش روحی و التذاذ و تفریح و سرگرمی تعریف و
تبیین  نمیکنند.
برخالف روانکاوان ،آفرینش هنری راجریانی برای خویشدرمانی و
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پیروزی بر حال بیمارگونه فرد تلقی نمیکند .همچنان که مکتب «هنر
برای هنر»را نمیپذیرد .بلکه هنر را در قالب هنر حالل و در اجرای
احکام الهی و برای خدمت به جامعه و مقابله با ظلم میپذیرد.
برای آشنایی با شیوه کدگذاری باز در جدول ( )1کدگذاری باز برای
دستیافتن به مقولههای پایه و شاخص ،نشان دادهشده است و نحوه
کدگذاری محوری برای سازماندهی کدهای باز بهعنوان نمونه رسیدن
به کد محوری «حمایت از هنر و رسانه» در اندیشه امام ،نشان دادهشده
است .این نمونه بهخوبی نشان میدهد روند احصای مقوله چگونه انجام
شده است:
در این تحقیق ،با جستوجو در میان آثار امام در دو حوزه هنر و
ارتباطات به  28کد (مقوالت پایه) در مرحله اول کدگذاری باز و  5کد
محوری (مقوالت سازمانیافته) در مرحله دوم ونهایت ًا دوکد اصلی در

کدگذاری انتخابی مرحله سوم (مقوالت گزینشی) انتخابی دستیافتیم.
که این نتایج در جدول ( )2مشاهده میشود.
در اندیشه امام خمینی (ره) حمایت از هنر و رسانه با دفاع از آزادی
رسانهها و استقالل هنرمندان ،اعتراض به سانسور با حمایت از آزادی
انتقاد ،تبلیغات در جامعه مانند تبلیغ در مساجد ،استقبال از هنر حالل
بابیان هنر مورد   قبول در عرفان اسالمی ،متعهد و معترض ،و هنر زیبا در
قالب احکام شرعی و پرهیز از هنر حرام مانند :موسیقی حرام ،مجسمه
غیر صاحبان روح ،لهوولعب به دلیل اشکال شرعی احصاء شده است که
در هستیشناسی ،معرفتشناسی و روششناسی امام در قالب دو مقوله
فراگیر اهمیت هنر و آزادی و حرمت اشاعه فساد تبیین میشوند .براین
اساس امام در اندیشه توحیدی و فقه سیاسی خود ،با مکتب «هنر برای
هنر» مخالفاند و به هنر متعهد انقالبی باور دارند.

جدول  .1یک نمونه از مراحل کدگذاری باز و محوری آثار امام خمینی (ره) در حوزه هنر و ارتباطات.

کدگذاری محوری

حمایت از
هنر و رسانه

کدگذاری باز

متن

اعتراض به سانسور

« :چرا صدای مبلغین اسالم را خفه میکنند؟ چرا چاپخانهها را تحت سانسور قرار میدهند و از چاپ و نشر نوشتههای
اسالمی جلوگیری میکنند؟ چرا آزادی مطبوعات را سلب میکنند» (صحیفه امام ،ج.)161 :1 .

آزادی در مطبوعات

مطبوعات در نشر همۀ حقایق واقعیات آزادند»(صحیفه امام ،ج.)266 :4 .

آزادی رسانه

« مطبوعات آزادند ،قلم آزاد است .بگذارید بنویسند مطالب را .اگر دیندارید به دین عمل کنید ،اگر چنانچه دین را ارتجاع
میدانید ،به قانون اساسی عمل کنید .خوب بگذارید بنویسند» (صحیفه امام ،ج.)292 :1 .

ضرورت آزادی
مطبوعات

 .« .و عمده اين است كه ما ذهن اين جوانها و حتى پيرها و روشنفكرنماها را آماده كنيم كه ما خودمان آدم هستيم و
اینطور نيست كه در همهچیز دستمان را پيش ديگران دراز كنيم و حتى اخالق و زبانمان را نيز از آنها ياد بگيريم.
(صحیفهی امام ،ج.)216-215 :18 .

استقالل هنرمند

اگر در كتابى چند كلمه خارجى نباشد ،آن كتاب را بدون ارزش مىدانند .آنها مىخواستند كه تمام وجود ما در
اختيارشان باشد كه هر طورى مىخواهند عمل كنند .و شما تابلوها را ديده بوديد كه اكثراً از دوافروشى گرفته تا
کتابفروشی و غيره داراى اسمهاى خارجى بودند ،و اینهمه به خاطر اين بود كه ما فرهنگ خودمان را فراموش
كنيم( ».صحیفهی امام ،ج.)216-215 :18 .

آزادی نشر حقایق

«اول مرتبۀ تمدن ،آزادی م ّلت است .یک مملکتی که آزادی ندارد ،تمدن ندارد ...مملکت متمدن آن است که آزاد باشد،
مطبوعاتش آزاد باشد ،مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و رأیشان( »...صحیفه امام ،ج.)32 :5 .
جدول  .2مراحل کدگذاری آثار امام خمینی (ره) در حوزه هنر و ارتباطات.

مقوله گزینشی
(فراگیر)

هنر و ارتباطات
در اندیشه امام
خمینی(ره)

اهمیت هنر و آزادی

حرمت اشاعه فساد

مقوله محوری (سازمانیافته)

مقوالت پایه

حمایت از هنر و رسانه

آزادی رسانه  -ضرورت آزادی مطبوعات  -آزادی در مطبوعات  -اعتراض
به سانسور  -استقالل هنرمندان  -آزادی نشر حقایق

اعتراض به سانسور

آزادی انتقاد

تبلیغات در جامعه

تبلیغ در مساجد  -تبلیغات

حالل بودن هنر

هنر موردقبول  -هنر زیبا  -هنردرعرفان اسالمی  -هنرمندان و بیدارسازی
مردم  -هنر جایز  -هنر معترض  -هنرمتعهد  -هنر برای تهذیب جامعه -
هنر جاویدان  -هنر و احکام شرع

حرام بودن هنر

موسیقی حرام  -اشکال شرعی  -زن بیحجاب  -آموزش حرام در هنر -
مجسمه غیر صاحبان روح  -موسیقی در رسانه بیگانه  -لهوولعب در هنر
 -حرمت مجسمهسازی  -رقص

هنر و ارتباطات در اندیشه امام خمینی (ره)

ازاینرو ،پیشنهاد میشود هنرمندان مسلمان در خلق آثارخود به قوانین
و احکام شرعی پایبند باشند تا در اجرای مسئولیت هنریشان ،بر اندیشه
امام در هنر و ارتباطات وفادار بمانند و عالوه بر آن در برابر برخی
معترضین به آثار هنری و یا مطالب مندرج در رسانهها توان پاسخگویی
داشته باشند.
در تصویر ( )1میتوان ارتباط مقولههای موردبحث را بهخوبی
مشاهده کرد ،دیده میشود که هنر و ارتباطات بر پایه اهمیت هنر و
آزادی استوار است و امام با حمایت از آزادی هنر و رسانه بهویژه دفاع
از آزادی مطبوعات و استقالل هنرمند در کنار مخالفت با سانسور به
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آزادی انتقاد نیز باور دارند .اما آنچه در این آزادی برای امام اهمیت
دارد دفاع از هنر حالل است که بر اساس قوانین و احکام شرعی از هنر
حرام تبری میجوید .امام با موسیقی مطرب ،مجسمهسازی افراد ذیروح،
لهوولعب ،نمایش رنان بیحجاب و آموزش هنر حالل در رسانهها
مخالفاند .مهمترین نکته در اندیشه امام استواری آن بر فقاهت و فقه
سیاسی است «فقه رسانه» و «فقه هنر» ذیل همین فقه حکومتی قابل تبیین
است .هنرمندان و ارتباطگران میتوانند در موارد اختالفنظر با مخالفان
آثار هنری به احکام فقهی امام و اندیشه توحیدیاش در هنر و ارتباطات
که در این تحقیق تبیین شد ،تمسک جویند.

تصویر  .1مقوالت فراگیر سازمانیافته هنر و ارتباطات در اندیشه امام خمینی (ره).

پینوشتهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Epistemology.

1. Ontology.

4. Persuasion.

3. Metodology.
5. David Berlo.

فهرست منابع فارسی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امام خمینی ( ،)1383جهاد اکبر یا مبارزه با نفس ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر
آثار امام خمینی (س).
(س) (بیانات،
امام خمینی ( ،)1389صحیفه نور امام: مجموعه آثار امام خمینی 
اجازات شرعی و نامهها)چاپ پنجم ،تهران:مؤسسه

پیامها ،مصاحبهها ،احکام،
تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).
امام خمینی (ره) ،سید روحاهلل ( ،)1373تفسیر سوره حمد از حضرت امام
خمینی (ره) ،تهران :انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
بلیکی ،نورمن ( ،)1391پارادایمهای تحقیق در علوم انسانی ،ترجمه سید
حمیدرضا حسنی ،محمدتقی ایمان وسید مسعود ماجدی ،قم :پژوهشگاه حوزه
و دانشگاه.
خمینی ،سید روحاهلل (1378ب) ،تفسیر سوره حمد ،تهران :مؤسسه تنظیم
و نشر آثار امام خمینی(ره) ،در وبگاه جامع سربازان اسالم  1396/2/7در:

www. sarbazaneslam.com

درویشی ،فرهاد (« ،)1389ابعاد امنیت در اندیشه و آراء امام خمینی (ره)»،
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احکام،
نشر آثار امام خمینی(س).

صحیفه نور .تهران ،با مقدمه مقام معظم رهبری ،تهیه و تدوین انتشارات
سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با
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This research has been done with the aim of recognizing Imam’s thoughts about art and communication
in Islamic society. For this purpose, all written works
of Imam were examined by qualitative content analysis research method and by purposefully selecting his
statements and coding them using Nvivo 10 software.
Imam Khomeini’s ontology, epistemology, and methodology in Imam Khomeini’s thought, which is based
on his political jurisprudence. The artist communicates
with the audience through his art. This communication
is sometimes present and takes place in the exhibition
of the artist’s works. It is also formed through the press,
radio and television, and social networks. The earliest
deﬁnition of communication is quoted by the Greek
philosopher Aristotle, who said: Communication is the
search for all the means and possibilities available to
persuade others. Imam Khomeini also has ideas about
communication, media, and art that can be a way for
communicators and artists in Islamic society. These
views are based on Imam Khomeini’s knowledge of the
universe and the realities around him. Can be viewed.
In Imam Khomeini’s thought, supporting art and media
by defending the freedom of the media and the independence of artists, protesting against censorship by
supporting freedom of criticism, propaganda in society
such as propaganda in mosques, Halal art by expressing
art accepted in Islamic mysticism, committed and protesting, and beautiful art in the form of rulings Shari’a
and avoidance of haram art such as haram music, sculptures of non-possessors of souls, entertainment and
games have been counted due to sharia forms which are
explained in the ontology, epistemology, and methodology of Imam in the form of two comprehensive categories of art and freedom and the sanctity of spreading
corruption. Imam’s basis in the monotheistic thought of
his political jurisprudence as opposed to the school of
“art for art’s sake” and they believe in committed revolutionary art. Therefore, it is suggested that Muslim
*

artists adhere to the laws and rules of Sharia in creating
their works, in order to fulﬁll their artistic responsibility, remain loyal to the Imam’s thought in art and communication, and in addition be able to respond to some
protesters against works of art or media. In Imam’s
thought, it is seen that art and communication are based
on the importance of art and freedom, and Imam, by
supporting the freedom of art and media, especially defending the freedom of the press and the independence
of the artist, along with opposing censorship, also believes in freedom of criticism. Freedom is important for
the Imam. It is the defense of halal art, which seeks to
ban haram art according to the rules and rules of the
Shari’a. Imam’s ﬁrmness is on jurisprudence and political jurisprudence. “Media jurisprudence” and “art
jurisprudence” can be explained under the same government jurisprudence. Artists and communicators can
rely on the jurisprudential rulings of the Imam and his
monotheistic thought in art and communication, which
were explained in this study, in cases of disagreement
with opponents of works of art.
Keywords
Imam Khomeini, Islamic Revolution, Art and Communication, Sharia Law, Halal Art, Haram Art.
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