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چکیده
با توجه به اهمیت هنر و ارتباطات در جامعه اسالمی و ضرورت تدوین نظریه هایی که بتواند راه کار مناسب را برای هنرمندان 
و ارتباطگران را ارائه نماید و از اختالف نظرها جلوگیری کند، بازخوانی اندیشه امام خمینی )ره( نظریه پرداز و بنیانگذار انقالب 
اسالمی را ضروری می نماید. این تحقیق باهدف شناخت اندیشه امام درباره هنر و ارتباطات در جامعه اسالمی انجام شده است. به 
همین منظور کلیه آثار مکتوب امام با روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی بررسی شد و با انتخاب هدفمند بیانات ایشان و کدگذاری 
آن ها با استفاده از نرم افزار Nvivo 10 دریافت که بر اساس هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی امام، در اندیشه امام 
خمینی )ره( که مبتنی بر فقه سیاسی ایشان است، حمایت از هنر و رسانه با دفاع از آزادی رسانه ها 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 هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی امام در قالب دو مقوله فراگیر 
اهمیت هنر و آزادی و حرمت اشاعه فساد تبیین می شوند. ازاین رو، پیشنهاد می شود با توجه به فقه سیاسی امام، هنرمندان مسلمان 
در خلق آثار خود به قوانین و احکام شرعی پایبند باشند تا در اجرای مسئولیت هنری شان، بر اندیشه امام در هنر و ارتباطات 

وفادار بمانند و پاسخگوی معترضان به آثارشان باشند.
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مقدمه
هنر، در اشکال گوناگون آن از شیوه های 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، رسانه ها و مردم به نمایش گذاشت. در اندیشه 
اساس  بر  و  یافت  جامعه ی  در  جدیدی  جایگاه  هنرمند  هنر  امام، 
هستی شناسی1، معرفت شناسی2  و روش شناسی3 امام؛ 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 تکیه بر همین 
اندیشه امام، به خلق آثار ارزشمندی به ویژه در دوران دفاع مقدس و 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران )1359-1366( نائل شدند. از آنجاکه 
دستگاه های نظارت کننده بر تهیه، تولید و توزیع آثار هنری و رسانه ها، 
پذیرش آثار را مبتنی بر آراء و اندیشه های امام تلقی می کنند و بسیاری 
از صاحبان آثار با اندیشه امام و سرچشمه های آن آشنایی ندارند، لذا 
در بسیاری موارد شاهد مسائلی چون: جلوگیری از اجرای کنسرت های 
موسیقی، جمع آوری تندیس ها در سطح شهر و یا جلوگیری از نمایش 
فیلم های سینمایی و نمایش تئاتر به بهانه مخالفت با اندیشه امام، با برداشت 
عده ای معترض در سطح جامعه هستیم. در حالی که اغلب این آثار مجوز 
رسمی از مراکز قانونی کشور را دارند. اگر استدالل صاحبان آثار را 
بپذیریم که این آثار برمبنای اندیشه ای انقالبی و معنوی آفریده  شده اند، 
راه اعتراض و تخریب آثار بر روی معترضان بسته می شود. متأسفانه براثر 
چنین برخوردهایی بسیاری از آثار حتی اجازه تبلیغ و معرفی در رسانه ها 
اندیشه ضرورت و  این مبنا و  نیافته اند. ازاین رو است که شناخت  را 
اهمیت می یابد. هنرمندان و نسل های آینده نیازمند تدوین اندیشه های امام 
خمینی )ره( درباره هنر و ارتباطات تا این اندیشه به عنوان سندی ارزنده و 
راه گشا پیش روی هنرمندان و ارتباط گران جامعه قرار گیرد و از آن در 
خلق آثار و برقراری ارتباط بهتر با مردم بهره ها ببرند. اهمیت تحقیق در 
ارائه مؤلفه های کاربردی اندیشه رهبر و بنیانگذار جمهوری اسالمی برای 
هنرمندان متعهد و عالقه مند به هنر اسالمی است. براین اساس پرسش 
اصلی این تحقیق شناسایی ابعاد گوناگون اندیشه امام خمینی )ره( درباره  

هنر و ارتباطات است. 

1. روش پژوهش
در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده  شده است. به طور 
اساسی تقلیل متن به اعداد در فن کمی، به دلیل از دست دادن اطالعات 

.)Weber,   1990( ترکیبی و معنا، اغلب مورد انتقاد قرار گرفته است
تحلیل محتوای کیفی در جایی که تحلیل کمی به محدودیت هایی 
بنابراین تحلیل محتوای کیفی را می توان روش  می رسد، نمود می یابد. 
تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوایی داده های متنی از طریق فرایندهای 
طبقه بندی نظام مند، کدبندی و تم سازی یا طراحی الگو های شناخته شده 

.)Hsiu & Shanon, 2005( دانست

تحلیل  رویکرد  با  کیفی  محتوای  تحلیل  روش  از  تحقیق  این  در 
 Mayring,( محتوای عرفی و استفاده از روش استقرائی استفاده شده است
64 :2014(. ابتدا با قرائت فیش هایی که از آثار مکتوب امام درباره 

هنر و ارتباطات تهیه شده بود، با تقلیل متن، مقوالت پایه و شاخص ها؛ 
کدهای باز تعیین شدند و در مرحله دوم با کدگذاری محوری مقوالت 
سازمان یافته و در مرحله سوم، با کدگذاری انتخابی مقوالت فراگیر که 

همان مبانی اندیشه امام در هنر و ارتباطات می باشند، مشخص شدند.
جامعه آماری در این تحقیق کلیه سخنرانی ها 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 می شود.

در این تحقیق چون پیرامون ابعاد اجتماعی اندیشه حضرت امام )ره( برای 
رسیدن به اهداف انقالب اسالمی بررسی می شود لذا با تعیین مقوله های 
حاصل از مطالعات نظری در این تحقیق به صورت هدفمند تعدادی از 
جامعه آماری انتخاب و سپس 28 مقوله از میان مقوالت مرتبط، مورد 

بررسی قرار گرفته اند. 

1. 1. اعتبار و پایایی پژوهش 
در تحقیقات کیفی به جای تأکید بر پایایی و روایی از مفهومی بنام 
»قابلیت اعتماد« نیز استفاده می شود. 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، 1384: 171-172( است، 

استفاده کرده است.

1. 2. روش و ابزار گردآوری اطالعات
ابتدا بامطالعه و استفاده از منابع کتابخانه ای و فیش برداری بنیان نظری 
و مفهومی انجام شد و سپس سخنان و آثار امام خمینی)ره( مطالعه و 
با مشاهده دقیق، متن، فیش برداری صورت گرفت که نمونه های قابل 
کدگذاری در یافته های تحقیق بیان  شده اند، تا کدگذاری باز انجام شود، 
سپس با استفاده از نرم افزار ان ویووNvivo10( 10( کدگذاری محوری و 

انتخابی صورت گرفت.

2. پیشینه پژوهش
مروی )1393( در مقاله ای با عنوان »هنر در گفتمان امام خمینی« به 
بررسی دیدگاه های امام در باره هنر پرداخته و نتیجه گرفته است که هنر 
ایران زمین با عرفان اصیل درآمیخته است و بسیاری از هنرمندان بزرگ 
کشور ما عرفای بنامی نیز بوده اند. شاید مهم ترین 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، می گذرد 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 نشان دادن درد و رنج مغضوبان قدرت و پول 
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تلویزیون و شبکه های اجتماعی شکل می گیرد. قدیمی ترین تعریف برای 
ارتباط را از ارسطو فیلسوف یونانی نقل می کنند که می گوید: »ارتباط 
عبارت است از جست وجو برای دست یافتن به کلیۀ وسایل و امکانات 
موجود برای اقناع4 دیگران« )محسنیان راد، 1369: 43( و آخرین تعریفی 
که ارائه شده است از دیوید برلو5 است که می گوید: »ارتباط برقرارکردن 
و  )همان: 44(  گیرنده«  سوی  از  پاسخ  از جست وجوی  است  عبارت 
»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، رسانه ها و هنر نظراتی 
دارند که می تواند برای ارتباط گران و هنرمندان در جامعه اسالمی 
راه گشا باشد.این نظرات برمبنای شناختی است که امام از جهان هستی و 
واقعیت های پیرامونش دارد. این شناخت را در مبانی اندیشه امام خمینی 

)ره( می توان مشاهده کرد.

3. 2. مبانی اندیشه امام
»برای شناخت اندیشه امام پیرامون هنر و ارتباطات، ابتدا به مبانی 
اندیشه امام به جهان هستی به عنوان پیش فرض های ایشان به جهان و 
واقعیت آن می پردازیم زیرا پیش فرض ها، نوع نگاه انسان را به واقعیت 
تعیین می کنند و پیش فرض ها هستند که توانایی انسان برای ورود تجربی 
به واقعیت و بازتاب دقیق واقعیت را معین می کنند« )بلیکی، 1391: 28(.

به همین منظورمی بایست پیش از تحلیل آثار مکتوب ایشان، به تعاریف 
نظریه هایی که پیرامون مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی وروش شناسی 
در منابع کتابخانه ای اعم از منابع دست اول و دست دوم وجود دارند و 
در دسترس هستند، پرداخت؛ تا چارچوب مفهومی تحقیق معین شود.

در این مطالعه اسنادی مشخص شد که هستی شناسی نوع نگاه و درک 
هر انسانی را نسبت به پیدایش عالم هستی تعیین می کند. 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 
توحیدی اش را بر همه امور گسترش می دهد و در هر حالتی خداوند 
را قدرت برتر جهان می یابد. به قوانین الهی تمسک می جوید و برای 
انسان همان جایگاهی را قرار می دهد که خداوند قرار داده است. اعتقاد 
به حادث بودن جهان هستی یا همان نگاه مادی گرایانه، اما؛ پیدایش عالم 
را تصادفی بیش نمی داند! خالقی برای هستی متصور نیست. هرچه هست 
جهان مادی است و دنیای دیگری وجود ندارد. این نوع نگاه به هستی البته 
در معرفت شناسی هم به انسان همچون اشیاء می نگرد: فاقد روح! و در 
روش شناسی هم با حذف فطرت و وحی تنها به حواس بشری خود را 
محدودمی کند )مسعودی، 1398(. ازاین رو، هستی شناسی امام خمینی )ره( 
می تواند نقطه عزیمت ارزشمندی برای شناخت مبانی اندیشه الهی ایشان 
در راه به هدف رسیدن انقالب اسالمی به حساب آید. پیش از پرداختن به 
مبانی معرفت شناسی امام الزم است به مبانی هستی شناسی ایشان بپردازیم.

3. 2. 1. مبانی هستی شناسی

هنرمندانی که جهان را بدون خالق هستی می دانند و نگاه ماتریالیستی  

است. در گفتمان امام خمینی )ره(، عرفان و هنر از یکدیگر جدا نیست 
و باهدفی مشترک در عرصه جامعه معنا پیدا می کند و معرفی می شود.

در  »پویشی  عنوان  با  درتحقیقی   )1397( و چیت سازیان  عسکری 
اندیشه امام خمینی )ره( در باب هنر« بر هستی شناسی امام درباره هنر 
تأکید ورزیده و نتیجه گرفته اند 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.
در  متعهد  هنر  »هنر جالل،  عنوان  با  مقاله ای  در   )1378( گنجی 
سخن امام خمینی«، در فهم نظریه امام خمینی )ره( به این نتیجه می رسد 
که طبق این نظریه، هنرمند خود خالق نیست، هرچند در چشم مردم 
ظاهربین به عنوان خالق  اثر هنری معروف و مشهور است بلکه او ابزار 
فعل  خداوند است، همان گونه که افالطون گفت و شاید دقیق تر از آن را 
بتوان با استفاده از کالم موالنا جالل الدین بلخی بیان کرد: ما همه شیران 
ولی شیر علم  / حمله مان از باد باشد دم به دم؛  حمله مان پیدا و ناپیداست 
باد / جان فدای آنکه  ناپیداست باد؛ هرچند تلقی دیگری بعد از ظهور 
دوره مدرن  در جهان هنر اقتدار پیداکرده است که قائل است  به اینکه 
هنرمند خود نابغه ای است که به ُیمن  نبوغ طبیعی نه حتی خدادادی، به 
خلق آثار هنری دست می زند و خالق علی اال طالق اثر هنری  است و این 
اثر برآمده از خیال انسانی اوست که  حدومرزی نمی شناسد و خود بنیاد 

است و بی یاور به اخالق.
کریمی و افشاری )1397( در تحقیقی با عنوان »تحلیل دیدگاه های 
امام خمینی و امام خامنه ای پیرامون نقش هنر و هنرمند در پیکره تمدن 
اسالمی« پرداخته اند، نتایج تحقیق حاکی از آن است که هنرمند به مثابه 
انسانی مسئول در قبال خود، جامعه، تاریخ و فرهنگ خویش ملزم به 
هویت سازی و هویت بخشی در مسیر خلق و آفرینش هنری است. در 
مقابل هنر نیز می بایست بانفوذ کلمه خود و دوری از امر »ُقبح« و نزدیکی 
به امر »ُحسن«، نادِی فریاد ستمدیدگان و مظلومان باشد. بی تردید الزم 
است چنین هنری را زمینه ای فرهنگی )جامعه اسالمی( پشتیبانی نماید 

که خود در مسیر رابطه »فرهنگی-تمّدنی« قرار دارد.
در تحقیقات انجام شده محققان به روش توصیفی- تحلیلی تنها به 
بررسی ابعاد دیدگاه های امام خمینی )ره( به هنر پرداخته اند و کم تر به 
اندیشه های امام درباره هنر و ارتباطات اجتماعی توجه کرده اند در این 
تحقیق هنر و ارتباطات در اندیشه امام بررسی شده و نتایج آن جامع تر و 

کامل تر از پیشینه ها است.

3. مبانی نظری پژوهش
3. 1. هنرمند و ارتباطات

هنرمند از طریق هنرش با مخاطبان ارتباط برقرار می کند. این ارتباط 
گاهی حضوری است و در نمایشگاه آثار هنرمند اتفاق می افتد. اما در 
بیشتر مواقع به دلیل گسترگی جوامع این ارتباط به وسیله و میانجی گری 
اثر  طریق  از  یک بار  هنرمند  ارتباط  پس  می پذیرد.  رسانه ها صورت 
هنری اش امکان می یابد و این ارتباط هم از طریق مطبوعات، رادیو و 

هنر و ارتباطات در اندیشه امام خمینی )ره(
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داشته و قابل شناخت است و چنین شناختي بین االذهاني و قابل انتقال نیز 
است. 

نکته دوم اینکه ایشان همانند همه حکیمان مسلمان، منابع و راه هاي 
معرفت و شناخت را متعدد و ترکیبي از وحي، عقل، قلب، حس و تجربه 
مي داند و معتقد است جمود در یکی از آن ها موجب عدم وصول به 
معرفت و شناخت حقیقي است. به بیان دیگر، ابزار شناخت و معرفت 
سیاسي وي، ترکیبي است؛ فلسفي، عرفاني، فقهي، کالمي، اصولي و تاریخي. 
بدین ترتیب، بین منابع شناخت و ابزار شناخت کاماًل تناسب و هماهنگي 

وجود دارد )مقیمی، 1378: 79(.
بنابراین، از منظر امام راحل، معرفت چندالیه اي و چندُبعدي است. 
عالوه بر چندوجهي بودن شناخت، مرحله اي و مدرج بودن منابع شناخت 
نیز در اندیشه سیاسي امام نقش حساسي را ایفا مي کند. از منظر امام، مبدأ 
حرکت معرفت از حس و تجربه است که در مرحله باالتر توسط عقل 
و برهان تکمیل مي شود و در سیر صعودي خود به یقین شهودي مي رسد 
و درنهایت، تمامي مراحل پیشین باید به محک وحي سنجش شود. زبان 
فالسفه، زبان عرفا و فقها درصورتی که با زبان وحي تطبیق داشته باشد 
حجت است )امام خمینی، 1373: 76(. ازاین رو، مشروعیت همه چیز به 

وحي معطوف است. 
براین اساس در روش شناسی امام تنها با تحقیق در عالم احساس و از 
طریق معرفت تجربی نمی توان به شناخت جهان هستی پی برد بلکه الزم 

است از همه ابزارهای معرفتی: حس، عقل و وحی استفاده کرد.

3. 3. هنر و ارتباطات درآثار امام
بررسی آثار امام خمینی )ره( باهدف کدگذاری سخنان و نوشته های 
ایشان در دو حوزه مرتبط هنر و ارتباطات، می تواند نشانگر پیوند این دو 
حوزه در اندیشه دینی امام باشد که پس از فیش برداری قابل توصیف است. 
یافته های توصیفی با اهمیت ارتباطات و رسانه در اندیشه امام بررسی 

می شود:
3. 3 .1. امام خمینی)ره( و اهمیت ارتباطات و رسانه 

پیروزی  برای  امام  معتقدند  و خارجی  ایرانی  محققان  از  بسیاری 
انقالب اسالمی به خوبی از رسانه های محدود و کوچک برای برقراری 

ارتباط با مردم استفاده کرده اند.
»اورت راجرز« یکی از محققان معروف آمریکایی و از پیشکسوتان 
اندیشه های نوآوری در غرب می نویسد: »چه درسی باید از انقالب ایران 
در ارتباط با نقش فّناوری ارتباطی در جهان سوم گرفت؟ باید توجه 
بیشتری به روابط میان فردی و به رسانه های کوچک نظیر ضبط صوت 
و اعالمیه های زیراکسی که دست به دست می چرخند، مبذول داشت، 
به کنش در  را  این مردم هستند که می توانند یکدیگر  نهایتًا  چراکه 
دارند. چراکه درحالی که آیت اهلل خمینی رسانه های  وا   ابعاد گسترده 
قدرتمندتر جمعی نظیر رادیو، تلویزیون امواج مایکرو و ماهواره های 
ارتباطی را برخالف شاه در دست نداشت، اما از فّناوری های ارتباطی 

بهترین استفاده را کرد« )شکرخواه، 1372: 6(.

از معنویت  نمودی  آثارشان  دارند در  به جهان هستی  و مادی گرایانه 
و وجود خداوند نمی توان انتظار داشت. هر هنرمندی با توجه به نوع 
نگاهش به جهان هستی، هنرآفرینی می کند. شناخت عالم هستی از دیرباز 
مورد توجه انسان ها به ویژه هنرمندان، بوده است. پرسش هستی شناسی از 
نحوه به وجودآمدن عالم، پاسخ های گوناگونی را در برابر خود دیده است. 
از باور به به وجودآمدن خودبه خودی عالم تا باور براین که عالم هستی 
خالقی دارد و خالق هستی بر همه امور اشراف دارد. او است که هدایتگر 

انسان ها است. 
حیث  از  خمینی،  »امام  که:  می دهد  نشان  امام  آثار  مطالعات 
هستی شناسی، در زمره اندیشمندان اصالت وجودی قرار می گیرد. هستی 
در نگاه ایشان هدف دار و دارای مبدأ و معاد است. در این نگاه جهان 

مادی درنازل ترین مرتبه وجود است« )درویشی، 1389: 65(. 
امام خمینی )ره( در برابر پرسش های هستی شناسی که شکل و ماهیت 
واقعیت چیست؟ و چه چیزی وجود دارد که می توان درباره آن شناخت 
حاصل کرد؟ پاسخ های روشنی دارند. واقعیت جهان برگرفته از ذات 
مقدس الهی است. براثر حادثه ای و تصادفی به وجود نیامده است. خالق 
هستی جهان را بر اساس نظم و قواعد الهی به وجود آورده است و شناخت 

هستی با شناخت خالق هستی امکان پذیر است.

3. 2. 2. مبانی معرفت شناسی 

یکی از بحث های مهمی که هستی شناسی در آن نقش اساسی دارد، 
بحث معرفت شناسی است و از این جهت که هستی در وجود انسان 

خودش را به صورت معرفت نشان می دهد. 
بر اساس آنکه انسان چگونه به جهان هستی نگاه کند هستی شناسی 
او چگونه باشد، معرفت شناسی او نیز شکل می گیرد. اگر هستی شناسی 
پاسخی است به ماهیت واقعیت، معرفت شناسی پاسخی است به پرسش 
از واقعیت شناخت و به دنبال همین شناخت است که روش مطالعه او 
از جهان هستی یا روش شناسی5 تعیین می شود. در روش شناسی، ماهیت 
طرح تحقیق و روش های مطالعه واقعیت های جهان هستی مطرح می شوند 

.)Sarantakos, 2005: 30(
معرفت شناسی به ماهیت شناخت می پردازد. اگر در هستی شناسی 
پرسیده می شود که ماهیت واقعیت چیست؟ در اینجا می پرسیم: ماهیت 
شناخت چیست؟ در آنجا پاسخ عینی یا ذهنی بودن جهان هستی است و 
در اینجا می خواهیم ببینیم کدام راه ما را به واقعیت جهان هستی رهنمون 
می کند؟ کدام دانش و شناخت ما را به سرچشمه واقعیت می رساند؟ 

.)Sarantakos, 2005: 30(
و  معرفت شناسي  امام،  انقالبی  اندیشه  بنیادهاي  آغاز  نقطه 
شناخت شناسي ایشان است. طرز تلّقي وي به مسأله شناخت، معرفت، 
کشف حقیقت، ابزار و مالک درک حق و باطل، روش هاي وصول به 
حقیقت و رفع حجاب ها و موانع درک حق، ازجمله مهم ترین مباحث 

این باب هستند )مقیمی، 1378: 78(.
اولین نکته در مباني معرفتي امام این است که ایشان همانند دیگر 
اندیشمندان مسلمان معتقد است چیزي در خارج از ذهن انسان وجود 
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یا کلمه تئاتر در ذهن انسان چیز مبتذلي بود که از آن بهره فساد برده شود 
و هکذا همه چیز دیگر... این ها همه به خاطر آن بود که ما فرهنگمان 
ایشان در جای دیگری  نور، ج. 18: 161(.  فراموش کنیم )صحیفه  را 
درباره تفریحات در اسالم می گوید: »... و در مورد آنچه را که به نام 
تفریحات شناخته شده است، اسالم با هر چیزی که انسان را به پوچی و 
ازخودبیگانه شدن می کشاند، مبارزه می کند. شراب خواری و میگساری 
در اسالم ممنوع است. فیلم های منحرف کننده از اخالق متعالی انسانی، 

ممنوع است.« )صحیفه امام، ج. 4: 414(.
باید  هنر  که  بودند  باور  براین  امام  جریانی  چنین  به  پاسخ  در 
تهذیب کننده جامعه باشد: »رسانه ها باید بیشتر کار کنند، از گردانندگان 
جامعه  تهذیب  صحیح  تعریف  راه  در  بخواهند  متعهد  هنرمندان  و 
وضعیت تمام هنرجوها را در نظر گرفته، راه       و     روش زندگي شرافتمندانه 
و آزادمنشانه را با هنرها و نمایشنامه ها به ملت بیاموزند و از هنرهاي 

بدآموز و مبتذل جلوگیري کنند« )صحیفه نور، ج. 19: 109(.

4. یافته ها و نتیجه گیری ـــــــــــــــــــــــــــــ
پس از مطالعه آثار مکتوب امام خمینی )ره( در دو حوزه هنر و 
ارتباطات، با توجه به هستی شناسی و معرفت شناسی امام، دریافتیم که او 
معتقد به خداوند هستی است، نگاه توحیدی اش را بر همه امور گسترش 
می دهد و درهرحالتی خداوند را قدرت برتر جهان می یابد. به قوانین 
الهی تمسک می جوید و برای انسان همان جایگاهی را قرار می دهد که 
خداوند قرار داده است. اعتقاد به حادث بودن جهان هستی یا همان نگاه 
مادی گرایانه ندارد، و پیدایش عالم را تصادفی بیش نمی داند! ازاین رو، 
هستی شناسی امام خمینی )ره( می تواند نقطه عزیمت ارزشمندی برای 
شناخت مبانی اندیشه الهی ایشان در راه به هدف رسیدن انقالب اسالمی 
به حساب آید. لذا بحث »هنر برای هنر« نمی تواند در اندیشه فقاهتی امام 
و به ویژه فقه سیاسی ایشان جایگاهی داشته باشد و هنر مسئول و متعهد 
خالف آن است. در معرفت شناسی امام نگاه مادی گرایانه به دنیا و هستی 
را وا می نهد و برای شناخت انسان همچون اثبات گرایان، تنها به شناخت 
تجربی بسنده نمی کند. براین اساس در روش شناسی امام تنها با تحقیق در 
عالم احساس و از طریق معرفت تجربی نمی توان 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 می گشاید 
تا آثار او پر از تخیل های ناب و توحیدی باشد. فقه امام، فقه حکومتی و 
سیاسی است که همه ابعاد زندگی فرد را دربر می گیرد. امام در این فقه 
سیاسی به فقه رسانه و هنر در ارتباطات انسانی پرداخته اند. 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، 
تصعید      روانی  معنای  اجتماعی   آن         به  و  روانی  آثار  و  تعلیم وتربیت 
)کاتارسیس( و پاالیش روحی و التذاذ و تفریح و سرگرمی تعریف و 

تبیین   نمی کنند.
برخالف روانکاوان، آفرینش هنری راجریانی برای خویش درمانی و 

این نظر را یک نظریه پرداز دیگر هم تأئید می کند. »الوین تافلر« 
نظریه پرداز معروف آمریکایی نیز در این زمینه تحلیل هایی دارد   و ازجمله 
معتقد است که امام »رسانۀ موج اول -    یعنی موعظه های چهره به چهرۀ 
روحانیون برای مؤمنان - را با فّناوری موج سوم ترکیب کرد - نوارهای 
توزیع  مخفی  به طور  مساجد  در  که  سیاسی  پیام های  حاوی  صوتی 
می گردید و در همان جا پخش می شد و به کمک دستگاه های ارزان قیمت 
تکثیر می گردید - شاه برای مقابله با آیت اهلل خمینی از رسانه های موج 
دّوم یعنی مطبوعات و رادیو و تلویزیون استفاده می کرد. به محض اینکه 
آیت اهلل خمینی توانست شاه را سرنگون کند و کنترل دولت را در دست 
بگیرد، فرماندهی این رسانه های متمرکز موج دومی را نیز در اختیار 

گرفت«) شکرخواه، 1372: 27(.
هم چنین باران و دیویس )2000( در کتاب نظریه ارتباط جمعی، ذیل 
بررسی نقش رسانه ها در جهانی سازی، به مخالفت امام خمینی )ره( با 
برابر رسانه های  از رسانه های کوچک در  استفاده  مظاهر مدرنیته و 
رسانه ها  و  چندملیتی  شرکت های  نقش  به  و  می کنند  اشاره  بزرگ 
برای جهانی سازی می پردازند: »برای جهانی سازی، رسانه های جمعی و 
رسانه های جدید و جنبش های اجتماعی که در برابر آن تحت تأثیر واقع 
می شوند ضروری اند. شرکت های چندملیتی و غیردولتی به رسانه های 
مختلف زیادی اعتماد می کنند که بهره برداری روزانه شان را انجام بدهند. 
گروه های منطقه ای و محلی که مقاومت می کنند یا سازمان های جهانی 
را سرنگون می کنند هم چنین به سمت رسانه ها به عنوان ابزار ضروری 
چرخش دارند« )Baran & Davis, 2000: 349(. آن ها به مخالفت 
امام با رژیم شاه و استفاده از رسانه های کوچک توجه می کنند: »یکی 
از اولین مکان هایی که در جهان این را نشان داد ایران در 1970 بود. 
شاه »جهانی شدن« ایران را با اجازه ی کشورهای غربی به طور آزادانه 
با شعبه ای از شرکت هایشان و توزیع محتوای رسانه های جمعی بر پا 
کرد . اما آیت اهلل خمینی منجر به پیروزی انقالب در برابر شاه شد . تا 
حدودی توسط توزیع صحبت های ]امام[ خمینی به صورت نوار کاست 
ضبط شده، رسانه های بزرگ به رسانه های کوچک پیوستند. در این مورد 
رسانه های کوچک قدرت بیشتری را ثابت کردند .اغلب حاصل این چنین 

.)Ibid., 349( »مواجهه شدن ها آمیختن است
مقیم  ارتباطات،  علوم  ایرانی  )استاد   موالنا  حمید  دکتر  گواینکه 
آمریکا( چنین نظری را نمی پذیرد و درباره استفادۀ امام از کاست و نوار 
می گوید: »... اگر به این سادگی بود، شاه هم می توانست از همین ها استفاده 
کند، او که بیشتر داشت. آمریکا هم ماهواره و کاست و نوار خیلی بیشتر 
دارد... این فّناوری نبود بلکه این مشروعیت و اقتدار یک فقیه بود که به 

محتوای پیام قوت داد« )موالنا، 1378: 159(.

3. 3. 2. نگاه انتقادی امام به هنر قبل از انقالب

امام در انتقاد از هنر جاری در جامعه سابق و حمایت های رژیم شاه 
از هنر می فرمایند: »در رژیم سابق همه چیز خصوصًا فرهنگ و هنر 
محتوایش عوض  شده بود یعني کسي که نام سینما را مي شنید خیال می کرد 
در آنجا باید مرکز فساد و سوء اخالق، مرکز مخالفت با همه چیز باشد 

هنر و ارتباطات در اندیشه امام خمینی )ره(
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کدگذاری انتخابی مرحله سوم )مقوالت گزینشی( انتخابی دست  یافتیم. 
که این نتایج در جدول )2( مشاهده می شود.

در اندیشه امام خمینی )ره( حمایت از هنر و رسانه با دفاع از آزادی 
رسانه ها 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 هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی امام در قالب دو مقوله 
فراگیر اهمیت هنر و آزادی و حرمت اشاعه فساد تبیین می شوند. براین 
اساس امام در اندیشه توحیدی و فقه سیاسی خود، با مکتب »هنر برای 

هنر« مخالف اند و به هنر متعهد انقالبی باور دارند.

پیروزی بر حال بیمارگونه فرد تلقی نمی کند. همچنان که مکتب »هنر 
برای هنر«را نمی پذیرد. بلکه هنر را در قالب هنر حالل و در اجرای 

احکام الهی و برای خدمت به جامعه و مقابله با ظلم می پذیرد. 
برای آشنایی با شیوه کدگذاری باز در جدول )1( کدگذاری باز برای 
دست یافتن به مقوله های پایه و شاخص، نشان داده  شده است و نحوه 
کدگذاری محوری برای سازمان دهی کدهای باز به عنوان نمونه رسیدن 
به کد محوری »حمایت از هنر و رسانه« در اندیشه امام، نشان داده  شده 
است. این نمونه به خوبی نشان می دهد روند احصای مقوله چگونه انجام 

 شده است:
در این تحقیق، با جست وجو در میان آثار امام در دو حوزه هنر و 
ارتباطات به 28 کد )مقوالت پایه( در مرحله اول کدگذاری باز و 5 کد 
محوری )مقوالت سازمان یافته( در مرحله دوم ونهایتًا دوکد اصلی در 

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

متنکدگذاری بازکدگذاری محوری

حمایت از
هنر و رسانه

: »چرا صدای مبلغین اسالم را خفه می کنند؟ چرا چاپخانه ها را تحت سانسور قرار می دهند و از چاپ و نشر نوشته های اعتراض به سانسور
اسالمی جلوگیری می کنند؟ چرا آزادی مطبوعات را سلب می کنند« )صحیفه امام، ج. 1: 161(.

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

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

ضرورت آزادی 
مطبوعات

. ». و عمده این است که ما ذهن این جوان ها و حتی پیرها و روشنفکرنماها را آماده کنیم که ما خودمان آدم هستیم و 
این طور نیست که در همه چیز دستمان را پیش دیگران دراز کنیم و حتی اخالق و زبانمان را نیز از آن ها یاد بگیریم. 

)صحیفه ی امام، ج. 18: 216-215(.

استقالل هنرمند

اگر در کتابی چند کلمه خارجی نباشد، آن کتاب را بدون ارزش می دانند. آن ها می خواستند که تمام وجود ما در 
اختیارشان باشد که هر طوری می خواهند عمل کنند. و شما تابلوها را دیده بودید که اکثراً از دوافروشی گرفته تا 
کتاب فروشی و غیره دارای اسم های خارجی بودند، و این همه به خاطر این بود که ما فرهنگ خودمان را فراموش 

کنیم.« )صحیفه ی امام، ج. 18: 216-215(.

»اول مرتبۀ تمدن، آزادی مّلت است. یک مملکتی که آزادی ندارد، تمدن ندارد... مملکت متمدن آن است که آزاد باشد، آزادی نشر حقایق
مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و رأیشان...« )صحیفه امام، ج. 5: 32(.

جدول 2. مراحل کدگذاری آثار امام خمینی )ره( در حوزه هنر و ارتباطات.

مقوله گزینشی
مقوالت پایهمقوله محوری )سازمان یافته()فراگیر(

هنر و ارتباطات 
در اندیشه امام 

خمینی)ره(

اهمیت هنر و آزادی

آزادی رسانه - ضرورت آزادی مطبوعات - آزادی در مطبوعات - اعتراض حمایت از هنر و رسانه
به سانسور - استقالل هنرمندان - آزادی نشر حقایق

آزادی انتقاداعتراض به سانسور

تبلیغ در مساجد - تبلیغاتتبلیغات در جامعه

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 هنرحرمت اشاعه فساد
موسیقی حرام - اشکال شرعی - زن بی حجاب - آموزش حرام در هنر - 
مجسمه غیر صاحبان روح - موسیقی در رسانه بیگانه - لهوولعب در هنر 

- حرمت مجسمه سازی - رقص
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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 می جوید. امام با موسیقی مطرب، مجسمه سازی افراد ذی روح، 
رسانه ها  در  حالل  هنر  آموزش  و  بی حجاب  رنان  نمایش  لهوولعب، 
مخالف اند. مهم ترین 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 ارتباط گران می توانند در موارد اختالف نظر با مخالفان 
آثار هنری به احکام فقهی امام و اندیشه توحیدی اش در هنر و ارتباطات 

که در این تحقیق تبیین شد، تمسک جویند.

ازاین رو، پیشنهاد می شود هنرمندان مسلمان در خلق آثارخود به قوانین 
و احکام شرعی پایبند باشند تا در اجرای مسئولیت هنری شان، 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 رسانه ها توان پاسخگویی 

داشته باشند. 
به خوبی  را  موردبحث  مقوله های  ارتباط  می توان   )1( تصویر  در 
مشاهده کرد، دیده می شود که هنر و ارتباطات بر پایه اهمیت هنر و 
آزادی استوار است و امام با حمایت از آزادی هنر و رسانه به ویژه دفاع 
از آزادی مطبوعات و استقالل هنرمند در کنار مخالفت با سانسور به 

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پی نوشت هاـ 

1. Ontology.                        2. Epistemology.
3. Metodology.                   4. Persuasion.
5. David Berlo.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرست منابع فارسیـ 

امام خمینی )1383(، جهاد اکبر یا مبارزه با نفس، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر 
آثار امام خمینی )س(.

امام خمینی )1389(، صحیفه نور امام:    مجموعه آثار امام خمینی  )س(   )بیانات، 
پیام ها، مصاحبه ها، احکام، اجازات   شرعی و نامه ها(چاپ پنجم، تهران:     مؤسسه 

تنظیم و نشر آثار امام خمینی   )س(. 
امام خمینی )ره(، سید روح اهلل )1373(، تفسیر سوره حمد از حضرت امام 

خمینی )ره(، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
ترجمه سید  انسانی،  علوم  در  تحقیق  پارادایم های   ،)1391( نورمن  بلیکی، 
حمیدرضا حسنی، محمدتقی ایمان وسید مسعود ماجدی، قم: پژوهشگاه حوزه 

و دانشگاه.
خمینی، سید روح اهلل )1378ب(، تفسیر سوره حمد، تهران: مؤسسه تنظیم 
و نشر آثار امام خمینی)ره(، در وبگاه جامع سربازان اسالم 1396/2/7 در:   

www. sarbazaneslam.com
درویشی، فرهاد )1389(، »ابعاد امنیت در اندیشه و آراء امام خمینی )ره(«، 

فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 49، صص 82-55.
شکرخواه، یونس )1372(، »ارتباطات در خدمت جنگ روانی«، فصلنامه 

رسانه، بهار، صص 11-6.
صحیفه امام:   مجموعه آثار امام خمینی   )س(   )بیانات، پیام ها، مصاحبه ها، 
احکام، اجازات   شرعی نامه ها( )1389(، چاپ پنجم، تهران:     مؤسسه تنظیم و 

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 

همکاری انتشارات سروش، ج. 22، وزیری.
امام  اندیشه  در  پویشی   ،)1397( امیرحسین  چیت سازیان،  پریا؛  عسکری، 
خمینی )ره( در باب هنر، چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، قم، 

https://civilica.com/doc/778336 :برگرفته از وبگاه
کریمی، علیرضا؛ افشاریان، مرتضی )1397(، »تحلیل دیدگاه های امام خمینی و 
امام خامنه ای پیرامون نقش هنر و هنرمند در پیکره تمدن اسالمی«، دوفصلنامه 

مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی، دوره 1، شماره 1، صص  64-50.
گنجی، علی رضا )1387(،» هنر جالل، هنر متعهد در سخن امام خمینی«، 

خردنامه همشهری، تیر 1387، شماره 27، صص 37-36.

هنر و ارتباطات در اندیشه امام خمینی )ره(
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This research has been done with the aim of recog-
nizing Imam’s thoughts about art and communication 
in Islamic society. For this purpose, all written works 
of Imam were examined by qualitative content analy-
sis research method and by purposefully selecting his 
statements and coding them using Nvivo 10 software. 
Imam Khomeini’s ontology, epistemology, and meth-
odology 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 
defi nition 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 inde-
pendence 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 pro-
testing, and beautiful art in the form of rulings Shari’a 
and avoidance of haram art such as haram music, sculp-
tures of non-possessors of souls, entertainment and 
games have been counted due to sharia forms which are 
explained in the ontology, epistemology, and method-
ology of Imam in the form of two comprehensive cate-
gories 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 rev-
olutionary art. Therefore, it is suggested that Muslim 

artists adhere to the laws and rules of Sharia in creating 
their works, in order to fulfi ll their artistic responsibili-
ty, remain loyal to the Imam’s thought in art and com-
munication, 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 de-
fending the freedom of the press and the independence 
of the artist, along with opposing censorship, also be-
lieves 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 fi rmness is on jurisprudence and po-
litical jurisprudence. “Media jurisprudence” and “art 
jurisprudence” can be explained under the same gov-
ernment 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.
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