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  ي سانسور هنرمندان درباره
  بخش یکم

  
آید، پاسخ هنرمندان و کسانی است که به نحوي با تولید و اجراي اثر هنري سروکار دارند، از  آنچه در پی می

این مجموعـه  . ي تاثیر سانسور بر کارشان هایی درباره هاي نقاشی گرفته تا ناشران، به پرسش الريصاحبان گ
هـاي کـاري و    تر شود و تمام عرصـه  به آن سرانجامش دچار نمی شد قرار بود که کامل نقدنوي  اگر ماهنامه

پرتو اندکی بر زوایاي کم  توانست دست ي خود می هاي اجتماعی فرهنگی را در بر بگیرد که به نوبه فعالیت
اریخ در     نهان و آشکار پدیده راي درج در ـت ار ـب ي سانسور بتاباند یا فکت و منبعی باشد از این روزگار پرادـب

ي  هاي دیگر از هر نوع تاکنون به پدیده دانیم نشریه چراکه تا آنجا که ما می. دست پژوهشگران اجتماعی آینده
در  روزگـار مـا در  ! همین مقدار هم البته غنیمت است. یا هرچیز دیگراند، از ترس سانسور  سانسور نپرداخته
د     ي سانسور را که در دوره درباره نقدنوها به اقتراح  چند نوبت پاسخ ه دـی ـید ـب ي دوم انتشارش به چاپ رس

 :با هم بخوانیم. رسانیم می

  
  :ها پرسش

یا در حال بررسی و دریافت مجوز بـه سـر   ) از انقالبچه پیش و چه پس (اند  تاکنون چه آثاري از شما دچار سانسور شده .1
  برند؟ و به چه مدت؟ می
  گذارد؟ ي هنري تاثیر می چگونه در کار خالقه هدانید؟ این پدید نقش سانسور و هنر فرمایشی را در خودسانسوري چه می .2
  دانید؟ افت کیفیت اثرتان موثر میتا چه حد سانسور را در ...) ي سینما یا کننده ناشر، یا تهیه(به عنوان هنرمند  .3
  دانید؟ اثر آن بر بخش اقتصادي چگونه است؟ ي سانسور را چه می نقش اجتماعی پدیده .4
  یافت؟ جز سرانجام کنونی می فرض کنیم سانسور وجود نداشت، کار شما چه سرانجامی به .5
  بینید؟ ها را چگونه می هنگ و صنعت مربوط به آني هنر و فر با توجه به سخنان اخیر وزیر ارشاد در این باره، آینده .6

  
  



 

  2 / )بخش یکم( ي سانسور هنرمندان درباره 

  ي سانسور کننده نقش ویران: )نویسنده( اشرف درویشیان علی

 1357هاي من چه پیش و چـه پـس از سـال    ها و کتاببسیاري از نوشته 1
ابـر   ـ1: پیش از انقالب. اند و برخی از آنها هنوز در سانسورندسانسور شده

ـ 3 طال و کالش قرمزگل ـ2 سیاه هزار چشم بـا نـام مسـتعار    ( آبشـوران  ـ
ـ 5) جنگ ادبـی و هنـري کرمانشـاه   ( کتاب بیستون ـ4) لطیف تلخستانی  ـ

ـ 6ي اول شـماره ) هـا ي آثـار بچـه  مجموعه( کتاب کودکان و نوجوانان  ـ
پـس از  ). هاي مقالهمجموعه(مقاالت  ـ7 ي ماي دیواري مدرسهروزنامه

از سـال  ( فصل نان، )1359از سال ( آبشوران ـ3) 1359از سال ( از این والیت ـ2) 1359سال از ( هاي بندقصه ـ1: انقالب
سال مجوز  25یعنی پس از  1385این چهار کتاب به طور مستقل در سال ) [1359از سال ( هاي بابامهمراه آهنگ، )1359

پس از دوسال معطلی در ارشاد، چاپ اولش مجوز گرفت بـراي چـاپ    هاي ابريسالرمان چهارجلدي  ـ4.] انتشار گرفتند
 هاي تـازه داستانهاي کوتاه به نام ي داستانمجموعه ـ5. استدوم باز هم دو سال معطل شد و پس از آن تاکنون منتشر شده

م و در آلمان چـاپ شـد،   داستان حذف شود قبول نکرد 8گفتند . شدداستان کوتاه دو سال پیش به ارشاد داده 16، شامل داغ
ـ 6. اسـت داستان حذف شود، نپذیرفتم و همچنان در ارشاد مانده 3سپس گفتند  مـن جمعـا شـش قصـه بـراي کودکـان و        ـ

دیگر مجوز انتشار نگرفتند تا پـس از   1359اما پس از سال . ي آنها پس از انقالب به چاپ رسیدندام که همهنوجوانان نوشته
 ـ7. ، منتشر شدندهاهاي آن سالقصهنها را در یک مجموعه به چاپ دادم و مجوز گرفتند و به نام عنوان آ 4سال که تنها  25

هـاي  ي کتـاب مجموعـه  ـ8. ، پس از سه سال معطلی عاقبت مجوز انتشار گرفت1367در سال  هاي کرديها و متلافسانه
شد، از انتشارش جلـوگیري  طور ماهیانه منتشر می ي آن بهیازده شماره 1359کودکان و نوجوانان که پس از انقالب تا سال 

سـال   22مجوز انتشار نگرفـت و پـس از    1381بود تا سال پنج بار چاپ شده 1359تا  1358که از  18سلول رمان  ـ9. شد
هـم در   شب آبستن استداستان  مجموعه ـ10. هم چاپ شد 1378این کتاب در آلمان در سال . مجددا گرفت و منتشر شد

  .چاپ شد چون در ایران مجوز نگرفتسوئد 

سـال   27ي نتیجـه . کننده اسـت ي انسانی، مخرب و تباههاي اندیشهي زمینهنقش سانسور در آثار هنري و ادبی و در همه 2
هـا،  تیـراژ پـایین کتـاب   : اسـت پایه، مسبب وضعیت ادبیات و هنر امروز ایران شـده هاي بیاعمال سانسور و تحمیل اندیشه

ي حیاتی و در نتیجـه عـدم   عدم استقبال جوانان به این پدیده. نویسیهاي داستانسبک بودن مضامین و چارچوبسست و 
  .تفکر نسبت به مسایل

یی که به کارش داشت به خـاطر مسـئولیتی کـه در خـود در برابـر      در گذشته هنرمند و نویسنده به خاطر عشق و عالقه 3
اما این روزها به خاطر فشار سانسور از یک سو . دادخود براي خلق آثارش ادامه میروزي کرد به کار شبانهدیگران حس می

. هاي زندگی از سوي دیگر، کمتر کسی است که آثارش تحت تاثیر قـرار نگرفتـه باشـد   و فشار زندگی به هنرمند و نیازمندي
حساب کسانی کـه نیازهـاي مـادي ندارنـد،     . کنندالبته این مربوط به کسانی است که از راه نوشتن آثار خود، امرار معاش می
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بینـیم آن بـی  آنها البته در اثر تنعم و گشایش زندگی نیازي به درآمد ندارند و خود از هر نظر تامین انـد و البتـه مـی   . جداست
ویند زیـرا امـروز   گایم، دروغ میهاي آتی گذاشتهایم و براي سالاگر هم بگویند که نوشته. اندنیازان نیز کار مهمی ارایه نداده

اینهـا همـه سـبب شـده کـه سانسـور تـاثیر        . مانـد ي آثار براي آینده نمیبا بودن کامپیوتر و اینترنت دیگر جایی براي ذخیره
  .خوانداست و کسی کتاب سانسور شده نمیها نشان دادهي خود را در این سالنابودکننده

داران ها خبر از ورشکستگی چاپخانـه روزنامه. گذاردماع و اقتصاد مییی بر اجتکنندهي شوم سانسور، تاثیر ویرانپدیده 4
هـا را  رمـان و داسـتان و شـعر کـه دل    . شـوند هاي پخس کتاب یکی پس از دیگري ورشکسته میموسسه. دهندو ناشران می

حاشـیه رانـده شـده و حـال     کرد، در اثر فشار سانسور به درد و مهربان میها را نسبت به یکدیگر همدل و همتلطیف و انسان
کننـد کـه ملتـی را از    درمان دیگر است که زمانی شیوع پیدا میکشی، جنایت، اعتیاد و هزاران درد بیروزگار خشونت، آدم

  .اندیشیدن و تفکر بازدارند و درهاي کسب اطالعات و روشنی بینش را بر او ببندند

ر، با پشتکار بهتر و بدون ترس از توقیف و خمیر شدن کتـابم، کـار   توانستم با امید بیشتاگر سانسور وجود نداشت من می 5
هـاي  توانسـتم بـا جوانـان بـدون واهمـه جلسـه      ها پیدا کـنم و مـی  فروشیي کتابهایم را در همهتوانستم کتابمن می. کنم

رفتن تیراژ کتاب و عالقـه  هاي سودمندي براي باالتوانستم در کانون نویسندگان ایران برنامهمی. آموزش داستان داشته باشم
هـاي  سـامانی توانست به بسـیاري از نابـه  اگر سانسور نبود کانون نویسندگان ایران می. مند کردن دیگران به کتاب، ارایه دهم

  .ي ادبی و هنري پایان دهدکنونی در زمینه

گـاه در ایـن   کند اما از آنجا که هـیچ اساس و غیرمسئوالنه و غیرکارشناسانه، وضع کتاب را بدتر از این میاین سخنان بی 6
  .گرددام، مطمئن هستم که خرابی چو از حد بگذرد آباد میوهفت سال، امید و اعتماد خودم را از دست ندادهبیست
  

  سکوت همیشه هم عالمت رضایت نیست: )نقاش( ثمیال امیرابراهیمی
چراکـه در ایـن   . رسـد فایده و معیوب به نظر میسخن گفتن از سانسور یک دور باطل بی

یـی، هـر سـخن دیگـري کـه بـدون       هاي متنوع فردي و حرفـه جز ذکر دشواريشرایط به
سانسور منتشر شود، صرفا کلیاتی واضح و مبرهن است که تکرار آن چیزي را تغییر نمـی 

امروز حتا سیاستمداران و کشورداران و ممیزان فرهنگی هم میل ندارنـد از سانسـور   . دهد
سانسـور چیـز بـدي    «:اجتماعی خود نام ببرند، و همه کمابیش می گوینـد  به عنوان شغل

هـاي  پس بهتر است تحلیل و تفسیر مفهوم سانسـور و نـام  . »ما سانسور نداریم«یا » است
. توان برآن گذاشت تا زشتیش پنهان شود به متخصصان آن واگـذار کنـیم  یی را که میتازه

عد از انقالب بزرگ ایـران هنـوز هـیچ تعریـف     اما این مساله که چرا نزدیک به سی سال ب
ي حساس زنـدگی فرهنگـی مـا    ها و آثار هنري وجود ندارد و این عرصهمدون و هیچ روش قانونی براي برخورد با فعالیت

. تـوان، و بایـد بـه آن پرداخـت    هاي گهگاهی و دلبخواهی است، امري است که میها و انبساطهمچنان دستخوش انقباض
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باید قانون و معیاري با ضمانت اجرایی معتبر به وجود بیاید تـا از امنیـت کـار و فعالیـت ذهنـی و اجتمـاعی       عاقبت روزي 
ي ایشـان شـود،   نویسندگان و هنرمندان این مرز و بوم حمایت کند و مانع از به هدر رفتن وقت و سـرمایه و نیـروي خالقـه   

ر به اندازه تاریخ ما سابقه دارد و روز به روز غم انگیزتـر  ي مشکل قدیمی سانسووگرنه صرف بحث و گپ و درد دل درباره
میلی براي ورود به این بحث، به امیـد آنکـه از تجمـع آراي مختلـف     رغم دلسردي و بیاز این رو به. شودو مالل آورتر می

  .دهم ها پاسخکنم تا حد امکان به شکل کلی و یکپارچه به این پرسشنتایج عملی و مفید حاصل شود، سعی می
پیش از انقـالب اولـین بـار کـه دچـار      . کار من هم مانند اکثر نویسندگان و هنرمندان ایرانی، از شر سانسور در امان نبوده

یی کـه نمونـه  هرگز لحظه. ي حقوق بودمودو سال داشتم و سال آخر دانشکدهبیست. بود 1351ي سانسور شدم، سال ضربه
کتـاب بیچـاره   . کنمدستم دادند، فراموش نمیاآباد را بعد از بازگشت از ممیزي بهي چاپی اولین و آخرین کتاب شعرم ناکج

بـا تماشـاي آن عالمـات    . کـرد اش نمـی چـاره » اصالحی«بود که هیچ باران شدههاي ضربدر و دایره گلولهآنچنان با عالمت
اند و کار و هسـتی  ضربدر کشیدههاي اداري، در حقیقت روي روح و ذهن من ي آن محکمهچهرهاحساس کردم ساکنین بی

البته شاید ممکن بود باز هم روي این کتاب کـار کـنم   . و حقوق فردي مرا نیز مانند بسیاري از هنرمندان دیگر زیر پا گذاردند
خواسـتم،  شود؛ اما به نظرم آمد آن کتاب دیگر آنچـه مـن مـی   و مدتی بعد دوباره آن را به مسلخ بفرستم و ببینم نتیجه چه می

  .ها پیش از صحافی به شرف خمیر شدن نایل آمدندبنابراین، از چاپ آن منصرف شدم و تمام نمونه. خواهدشدن
هایم موضـوعات  ها با اینکه نقاشیچون در همین سال. کنم در آن زمان حساسیت به تصاویر کمتر از کلمات بودفکر می

خورد با سانسور دولتی، گاه مورد حمله و انتقاد منتقدانی قـرار  رسیدند، اما به عوض براجتماعی داشتند، اکثرا به نمایش می
گرفت که با تاکید بر حقانیت هنر فارغ از موضوعات اجتماعی و سیاسی، نوعی سانسـور روشـنفکرمآبانه را بـر هنرهـاي     می

نرمنـدان بـه   ي انـواع هنـر، پنـاه بـردن ه    ي مخرب سانسور دولتی و روشـنفکري بـر همـه   نتیجه. کردندتصویري اعمال می
نمایی بود که به تدریج هنر اجتماعی پیش از انقـالب را تسـخیر   یی و نخهاي کلیشهنمادگرایی و استفاده از رمزها و استعاره

گرایـی و رمانتیسـم انقالبـی    ي اشکال خامی از آرماني آخر رژیم پهلوي را به ورطهدوره» معترض«کرد و بیشتر آثار هنري 
  .کشاند

یی وجوش انقالب ــ دورهي پرجنبي اجتماعی و تجربههاي اول انقالب، تحت تاثیر فضاي تازهسالچندسال بعد در 
گرایی در هنر شـدم و  که مثل شهاب سریع و زودگذربود ــ من نیز مانند بسیاري هنرمندان دیگر بیش از پیش مجذوب واقع

امـا  . وقایع اجتماعی روزهاي انقالب اختصاص پیـدا کـرد  ي زندگی مردم و هایم به مضامین روزمرهتعداد زیادي از نقاشی
بود که وحشت و سانسور عمومی، فضاي اجتماعی را تلخ و سیاه کرد و هنرها را یکسره بـه  هنوز یکی دو سال بیشتر نگذشته

بـا محتـواي    1367تا  1359هاي ي بین سالیک از آثاري که در فاصلهدر این شرایط تقریبا هیچ. ها تاراندها و زیرزمینخانه
به دالیل مختلف هرگز بـه نمـایش عمـومی    ) هاي انقالبي مفصلی از نقاشیاز آن جمله، مجموعه(اجتماعی نقاشی کردم 

هاي خود هـیچ مکـان   ي کارهاي هنري تا حدود ده سال بعد از انقالب تعطیل بودند و هنرمندان براي ارایهگالري. درنیامدند
از آن گذشته، تنها هنري که حق نفس کشیدن و ارتباط با مردم را داشـت هنـر تبلیغـاتی    . شتندرسمی و عمومی در اختیار ندا

آمدنـد امـا بـه نظـر     هاي سیاست و حکومت بود و با اینکه هنرمندان معدودي با این شرایط کنار میمدافع شعارها و خواسته
در هر حال، با جدایی هنـر از مـردم، برخـی    . فی استها براي اشغال تمام فضاي هنري شهر و کشور کامال کارسید آثار آنمی



 

  5 / )بخش یکم( ي سانسور هنرمندان درباره 

بسـیاري  . بودند عطاي وطن را به لقایش بخشیدند و از کشور فرار کردند» دگراندیش«از هنرمندانی که به اصطالح آن روزها 
نسـتند از دیـدن   ي کوچکی از دوسـتان و نزدیکانشـان توا  هایشان ماندند و کار کردند اما تنها حلقهها و کارگاهدیگر، در خانه

از آنجا که مـا  . بود، اما فقط هم ذهنی و درونی نبود» خودسانسوري«سانسور این دوره بسیار شبیه به . مند شوندآثارشان بهره
کنیم، ــ یعنی بـه گمـانم بایـد فرامـوش کنـیم تـا       هاي شخصی خودمان را هم فراموش میتنها تاریخ، بلکه تجربهگهگاه نه

کنم که با وجود آنکه در آن روزها در عـین آنکـه تعریـف روشـن و قـانون      و ادامه بدهیم ــ یادآوري میبتوانیم زنده بمانیم 
ي زنـدگی  هنـر رسـمی و شـیوه   «یی جز ي زندگی مجاز وجود نداشت، اما هیچ هنر و شیوهي هنر و شیوهمشخصی درباره

ـ  حق و فرصت نمایش عمومی نداشت و اگر نمی» عرفی الی و قهرمانانـه تنهـا چنـد روزي توجـه     خواستی با اقـدامی جنج
از سوي دیگر . داديهویت اما پر قدرت ــ را جلب کنی باید به این شرایط عمومی تن میهمگان ــ و از جمله نیروهاي بی

نـاخواه تـاریخ   شـوند، خـواه  هاي سیاسی و اجتماعی آفریده مـی ي انواع آثار هنري که با درونمایهواقعیت این است که همه
هـا و  ترند تا سال»هنري«تر و ها که سنگینروند و آنآیند و میترند براي تبلیغات زودگذر میها که ضعیفآن. ف دارندمصر

ي این آثار جز ارتباط گـرفتن  ي خود هستند و آفرینندهمانند اما به هرحال گزارشی یا برداشتی از دوران ویژهها میشاید قرن
  .ها در اندیشه و احساس خود آرزویی نداردکند و شریک کردن آنزندگی می با مردم زمان و مکانی که در آن

» بـامحتوا «ي سلطنت، و چه هنر مدرن چه هنر شیک و تزیینی دوره» غیر رسمی«به هر حال بعد از انقالب تمام هنرهاي 
هـاي  م هم به عنـوان مخاطـب  اما در این مهاجرت بخشی از مرد. ها مهاجرت کردندیا حتا هنر مردمی به پستوها و زیرزمین

هـاي امیـد   ویژه جوانان تشنه و نیازمند، براي تماس با هنري که جرقـه هنردوستان و به. ها رفتند دنبال آن به زیرزمینهنري به
ها، تآترها و فـیلم ها، کنسرتو عشق به زندگی را در روحشان روشن کند و دردهایشان را تسکین دهد، خود را به نمایشگاه

هاي فرهنگـی خـارجی برگـزار مـی    هاي کوچک و انجمنترین شرایط در خانهرساندند که گاه با بدترین و سختمیهایی 
ها، من نیز مانند برخی دیگر از نقاشان، سه نمایشگاه خصوصی برگزار کردم که بینندگان آن به ناچار همـه  در همین سال. شد

  .از آشنایان و اطرافیانم بودند
. هـاي جنـگ  ها و اضـطراب که سال نفس کشیدن مردم بود و احساس رهایی از فشار 1367ت تا سال و زندگی ادامه یاف

بودند و کابوس و وحشت مـرگ آرام گرفتـه  بود، فقط ابرهاي سیاه کمی عقب رفتهبود، بهشت نشدهچیز زیادي فرق نکرده
در فاصـله . بازگشایی، یا تاسیس و فعـال شـدند   هاي هنري یک به یکهاي موسیقی و گالريبه مرور، فرهنگسراها، تاالر. بود

بـود و هنرمنـدان   بود و فضاي اجتماعی و فرهنگی ایران پوست انداختهي یک دهه خیلی چیزها در ایران و جهان تغییرکرده
روش  76تـا سـال    67از سال . بودندهاي مختلف هنري ظاهر شدهي سیاست داشتند در عرصهجوانی که دیگر کمتر دغدغه

ي کارهایشـان عکـس آثـار خـود را بـه بخـش       هاي تجسمی این بود که هنرمندان مدتی پیش از ارایهي کارول در ارایهمعم
خود این رسم و . ها را ارایه دهندتوانستند آنشود و در صورت موافقت می» بازبینی«فرستادند تا تجسمی وزارت ارشاد می

بـا  . شـد کرد و سانسور دولتی با خودسانسوري روشنفکران تقویت میو مهار می تنها اثر هنرمند بلکه ذهن او را فیلترشیوه نه
ها خیلی ساده بود و به زنـدگی  مضامین یکی دو تا از این کار. ي نمایش پیدا نکرداین همه در این دوره هم چند کارم اجازه

ن را هم جزو مردم به حساب بیاوریم ـــ بـه   هایی مثل خودماباشیم آدمپرداخت ــ البته اگر اجازه داشتهي مردم میروزمره
هـاي سـیاه بودنـد و    کـردم بیشـتر بـه صـورت سـایه     ها چندان هم مهم نبود، چون اشخاصی که نقاشی مـی هرحال تیپ آدم
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هـا در  با این همه، از نظر ممیزان جاي تفسیر همیشه باز است و تصور آن. ها کمتر آشکار بودجزییات جنسیت و لباس در آن
  .ها از انظار عمومی کافی بودین آثار براي صدور حکم طرد آنمورد ا

تر شد و در مورد آثار تجسمی، از گردن جمهوري آقاي خاتمی بار دیگر سانسور مالیمي ریاستسالهي هشتدر دوره
چنـدین  در ایـن دوره هفـت نمایشـگاه فـردي و     . شـد وزارت ارشاد برداشته و به دوش خود هنرمند و مدیر گالري گذاشته

هرحـال بـراي   نه اینکه مطلقا بی مشکل گذشت؛ اما بـه . هایم را به چاپ رساندمنمایشگاه گروهی داشتم و دو کتاب از نقاشی
کنم با این روش چندان زیـاده گمان هم نمی. تر بودتر و قابل تحملیی سبکداران و حتا بینندگان، دورهما هنرمندان،گالري

طـور  بـودیم کـه چـه   ي ما یاد گرفتـه چون درهرحال همه. باشدمی و اخالقی صورت گرفتهروي و توهینی به شئونات اسال
رود کـه قـرار   شـود و یـادش مـی   خیال میهاي بهتر این است که آدم لوس و خوشاما بدي دوره. خودمان را سانسور کنیم

  .ها رو به بهتر شدن بروندنیست چیز
آور و هـاي فرهنگـی و هنـري کشـور بـا تضـییقات شـرم       سـایر فعالیـت   در یک سال گذشته بار دیگر کار نشر و کتاب و

ي سیاسـی و  جویانـه هاي مادي و معنوي آن بـه هـیچ وجـه بـا اهـداف مصـلحت      است که ضرررو شدهیی روبهناامیدکننده
بـودم  آماده کردههایم ي شخصی از نقاشیدر همین ماه گذشته سومین کتابی که با کار و هزینه. ایدئولوژیک آن تناسبی ندارد

ي چند سال کـار  بعد از سه ماه انتظار براي مجوز در وزارت ارشاد، بی آنکه توضیحی داده شود غیر مجاز اعالم شد و نتیجه
که این کتاب تفاوت چندانی بـا دو کتـاب پیشـین نداشـت و رد     درحالی. هنري، ادبی و گرافیکی کتابم به سادگی بر باد رفت

نسـخه از   1000براي چیست؟ مگر انتشار چیزي حدود » سانسور«این همه . نتظار من و اطرافیانم بودشدن آن کامال دور از ا
نسخه از آن در یکی دوسال و خوانده شدن نیمی از ایـن تعـداد در یـک     300یک کتاب خود سانسور شده، فروش حداکثر 

هـاي مختلـف   کـنم سانسـور، در دوره  فکر مـی . باشد؟ اما مساله فقط این نیستتواند داشتهمیلیونی چه اثري می 60کشور 
تفاوتی اجتماعی، براي مـا برنامـه  ترین عوامل موثر در ایجاد بیماري مهلک بیتاریخ کشور، آگاهانه و به عنوان یکی از مهم

یـن  آموزیم ادر تربیت زندگی تاریخی و فرهنگیمان می. ریزي شده تا در ذهن و روان اجتماعی ما رخنه کند و درونی شود
ها و احساسات خود را پنهان کنیم، غم و شادي و عشق و نفـرت  ي اکتسابی را چون پوست و مویمان بپذیریم؛ اندیشهخوره

هـاي  هـایی دروغـی و جعلـی از خودمـان بسـازیم کـه نظـام       و مالل و آرزو و تمام غرایز طبیعیمان را سرکوب کنـیم و آدم 
نباشـیم و بـا تقلیـد، دروغ   » خودمـان «آموزیم که چطـور  کودکی و جوانی میاز . طلبنداجتماعیمان در طول تاریخ از ما می

را بفهمـیم و  » ت ق ي ي ه«کنیم معنـاي لغـت   سعی می. گیري کار خود را در خفا به پیش ببریمطلبی و آسانگویی، فرصت
در هویت فـرد  » دستکاري«ي ي آن را راهکار اصلی زندگیمان قرار دهیم و به این ترتیب، سانسور در طول تاریخ، برافلسفه

  .شودو جامعه مفید واقع می
. یی رخت ببندد، آن جامعه مرده اسـت زدایی از جامعه است و وقتی هنر و فرهنگ از جامعهي سانسور فرهنگاما نتیجه

شود و هنـري  معنا میدر نبود این امید و امنیت، کار فرهنگی بی. کندخالقیت در هنر با آزادي و امید به پیشرفت حرکت می
در شرایطی که بسـیاري از نویسـندگان و هنرمنـدان بـیش از آن کـه      . آیدمایه و یکنواخت به وجود نمیجز هنر تقلیدي و بی

براي محتوا و شکل کار خود وقت و نیرو بگذارند باید براي انتشار و نمایش و فروش آن جان بکنند، طبیعی است کـه هنـر و   
شـود، ایجـاد ایـن    تر مـی روز ضعیفخوان آن روزبهیی که قشر فرهنگی و کتابدر جامعه .گذاردفرهنگ رو به انحطاط می
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تضـییقات ناشـی از   . همه موانع مختلف براي نشر و توزیع کتاب و نمایشگاه هنري تنها به معناي کشتن هنر و فرهنگ است
اندرکاران شرافتمند و پیگیـر ایـن عرصـه    دستآورد، دیر یا زود، هاي اقتصادي وسیعی که به بار میسانسور، گذشته از زیان

کارانه در آفرینش آثـار فرهنگـی و هنـري، چـاپ     رواج تمهیدات پنهان. سوق خواهدداد» خالف«هاي را نیز به ناچار به کار
سوي مرزها و یا چاپ و توزیع بدون مجوز آثار در داخل کشور، از جمله پیامدهاي نـاگزیر و موجـه دشـواري   کتاب در آن

سانسور که همواره در این مرز و بوم چون شمشیري آخته، کار و هسـتی  . شودیی است که بر کارکنان فرهنگی تحمیل میها
مدت و بدعاقبت بـراي  یی کوتاهاست، حربهو امنیت شغلی و حقوق فردي و اجتماعی خادمین فرهنگ و هنر را تهدید کرده

است که نزدیک به سـی سـال پـس از انقالبـی کـه قـرار بـود آزادي و         جاي بسی تاسف. مبارزه با آزادي هنر و اندیشه است
معنویت و شرافت و سربلندي براي ما به بار بیاورد روزي نیست که شاهد ورشکسـتگی و سـرافکندگی و ناامیـدي و تبـاهی     

ل و زبـان،  دردناك اسـت کـه بسـیاري از کسـانی کـه همـواره در د      . داران کار فرهنگی و اجتماعی نباشیمیی از دوستعده
شـوند بـراي حفـظ و پیشـبرد     رسـند کـه وادار مـی   اند در زندگی روزمره باالخره به جایی میرا محکوم کرده» ماکیاولیسم«
ها و اخالقیات اجتماعی به تغییر شـکل  نابودي ارزش. هاي نادرست استفاده کنندخود از وسایل و شیوه» هاي وااليارزش«

ي بزرگ تنها ما نیستیم کـه  اما در این استحاله. شودگانگی و افسردگی عمومی منجر میو ماهیت افراد و احساس از خود بی
کـاري الزم و ملـزوم یکدیگرنـد و    سانسور و پنهان. کنندها و مدیران سیاسی نیز از این دگرگونی ضرر مینظام. کنیمضرر می

  .سکوت همیشه هم عالمت رضایت نیست. آیداین شمشیر دولبه دیر یا زود بر گردن خود شمشیرکشان هم فرود می
  

  ي نمایشها بدون پروانهتمام فیلم: )سازفیلم( ابوالفضل جلیلی

کـدام  طور کلی هیچام بهي چهارده فیلمی که پس از پیرزوزي انقالب تاکنون ساختهکلیه 1
. انـد انـد و رنـگ اکـران سـینماها را ندیـده     ي نمـایش نشـده  تاکنون موفق بـه اخـذ پروانـه   

ي نمـایش  چهاردهمین فیلمم نیز مدت شش ماه است که منتظر جواب در خصوص اجازه
ي ام، خـودم تصـمیم دارم کـه پروانـه    سـاخته  حـافظ آخرین کارم را نیز که با نام . باشدمی

اش تهـش باخـت بـوده، خسـته     نمایش برایش دریافت نکنم، چون از این بازي کـه همـه  
  .ام شده

هـا کـه هـیچ اعتقـادي بـه انقـالب       ویـژه آن ي هنر آن بوده که بیشتر هنرمندان، بـه یکی از خصوصیات انقالب در عرصه 2
اما من چـون هیـیچ ام، از نمـایش    . ي آنی که نیستند بروز دهنداند که چگونه آنکه هستند را به گونهنداشته و ندارند یاد گرفته

جـز اینکـه   مندم، سانسور هیچ تأثیري در کار مـن نـدارد، بـه   ایئولوژي مذهبیم عالقههیچیم وحشتی ندارم اما از آنجا که به 
  .استکارهایم همیشه مهجور مانده

ي درپیچ این زندگی عبـور کـرد، بـه نوبـه    توان از البیرنت پیچآنها که مرا سانسور کردند، به من آموختند که چگونه می 3
  .شان سپاسگزارمخود از همه
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کند، یعنی اینکه آنی را نشان دهند که نیسـتند و ایـن صـداقت جامعـه را     را دچار دوگانگی شخصیت می سانسور آدمها 4
طلب، وضعیت اقتصادي بـه صـورت کـاذب رشـد     ومرجکشاند، و در جهان هرجکند و کشور را به تباهی میدار میخدشه

  .کندصعودي می

جـاي  دیدنـد بـه  سوادم، شاید هم هرجا مرا مـی ن چقدر گنگ و بیفهمیدند که مدیدند و میهایم را میي مردم فیلمهمه 5
  .کردندتشویق نقدم می

  .ایم که دیگر نیازي به تکرار ندارداش را دیدهایم و نتیجهها شنیدهآنقدر از این حرف 6
  

  سانسور بالي جان هنر: )نقاش(منوچهر صفرزاده 

تـرین مسـایل   یکی از مهـم هاي مختلف دارد و شکل. سانسور بالي جان هنر است 1
ها که تا چـه حـد و حـدودي از هنـر     مربوط به آن بستگی دارد به فرهنگ سانسورچی

هـاي گونـاگونش چگونـه مـی    شناخت دارند و اینکه آیا هنر را در کل و در صـورت 
توانـد  سانسور در همه چیز وجود دارد، در انواع حرکات زندگی سانسور می. شناسند

خـاطر اینکـه   ي نقاشی، سانسـور در قبـل از انقـالب بـه    درباره اما. باشدحضور داشته
هاي آن موقع شناختی از نقاشی نداشتند و بعد هم نقاشـی را درواقـع یـک   سانسورچی

کردند ایـن کلمـه و در واقـع ادبیـات و     دانستند ــ چون فکر میجور دشمن نظام نمی
آنچنان نقشی نداشـت، امـا بـه    تواند نظام گذشته را زیر سوال ببرد ــ شعر است که می

شود مـثال افشـاگري کـرد، ولـی     مرور در رژیم گذشته این اواخر ساواك فهمیده بود که با نقاشی و هنرهاي تجسمی هم می
توانست میـان  خاطر کاربردي که میویژه نقاشی بهاما در انقالب در واقع هنرهاي تجسمی به. زیاد طول نکشید و انقالب شد

موقع خیلی به هواداري مردم از نقاشی کمک هاي دیواري آنویژه نقاشیبه. دار انقالب شدباشد، پرچمداشته ها و مردمتوده
ي زمانی نقاشـی و مـردم   آن هم، به این دلیل که در یک دوره. کرد یعنی مردم متوجه نقاشی شدند، و نقاشی وارد اجتماع شد

نظر من بسیار تاثیرگذار بود مثال براي نمونه من در مورد کار خودم مـی با هم شروع کردند به حرکت کردن و این حرکت به 
ي ما نزدیک آن منطقه بود، من شروع کـردم ایـن   شهریور در میدان ژاله اتفاق افتاد چون خانه 17ي توانم بگویم وقتی واقعه

هـاي دوگانـه یعنـی    متر روي پنل 2متري در عرض  10موضوع را براي کشیدن یک تابلو بهانه قرار دادم، یک تابلوي تقریبا 
من این تـابلو را در  . شدها به هم مربوط میداد و این تکهها کنار هم یک موضوعی را تشکیل میجداجدا که قرار گرفتن این

جا بود وصل کـردم و در واقـع یـک نمایشـگاه خیابـانی      در تقاطع بلوار کشاورز و وصال به دیوار صافی که آن 58بهار سال 
. بـود، و نقاشـی روي پارچـه   ردیم بعدها هم شروع کردیم به نقاشی کردن روي دیوار و کارهایی که روي بوم کار شـده برپا ک

ام را هم برده بودم آنجا یک بوم سفید گذاشـته بـودم هـر روز هـم یـک      پایهبه غیر از آن من سه. ها را به نمایش گذاشتیماین
ي پیش از شروع جنگ، من نقاشی دیـواري  در دوره. ود براي نقاشی این کار منجور تبلیغ بکردیم یکیی آنجا کار میپرتره
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ها را در یک مجموعه روي دیـوار کـار   تایر عکس سه شهید را داد که من آني ایرانکار کردم و مثال انجمن اسالمی کارخانه
یعنـی همـان شـبانه کسـی     . اندرا سفید کرده ها عکس بگیریم، دیدیم دیواراما بعد از ده روز که کار تمام شد رفتیم از آن. کنم

و . خالصه رنـگ آوردنـد و شـبانه رنگـش کردنـد     . استدار کردهها شهداي ما را لکهاین. ها چیهآمده بود و گفته بود که این
. باشـد  آور انقـالب تواند پیامدانستند که نقاشی هم میها هم نمیحتا خود آن. اولین سانسورها در نقاشی اینطوري شروع شد

. باشـد هایی باشد که از سانسـور گذشـته  ها پیامآور انقالب باشد پس بهتر آن است که این پیامتواند پیامحاال که نقاشی هم می
و اولـین رنـگ  . ها هـم رنـگ خـورد   بود، آناین اولین چیزهایی بود که سرِ نقاشی آمد بعد کارهایی که در جاهاي دیگر شده

تـري هـم   ایـن وسـط سانسـور خیلـی مهـم     . تایر شروع شد و بعد هم جاهاي دیگرمن در ایران هاي نقاشی با کارهايخوري
ي هنرهاي معاصر تهران که اول خواستند آنجا را بکنند مرکز حزب جمهوري اسـالمی  هاست، مانند موزههست که در موزه

بعد گفتند نـه بهتـر اسـت    . کرد از نظر مامی یی از ما، اعتراض کردیم و آقاي حداد عادل هم جزو کسانی بود که دفاعبعد عده
با هنرهاي قدیمی مشـکل  .  خواستند اصال این هنرهاي مدرن را سانسور کننددر واقع می. ي ملی را منتقل کنیم اینجاکتابخانه

شـد و همچنـین بـه هنرهـاي     خاطر همین هم هست که به خط خیلـی بهـا داده  نداشتند مثل کارهاي خط و کارهاي سنتی به
ممکـن  ). گرچه مینیاتور هم امروزه وضع خـوبی نـدارد  (شد مثل نقاشی مینیاتور که به نظر من غلط است کالسیک بها داده

هایی مسایل انقالبی و اجتماعی را موضوع کارش قرار بدهد ولی همیشـه اینطـور نیسـت و نقاشـی     است نقاشی براي دوره
دهـد یعنـی موضـوعات    قـاش هـم کارهـاي گونـاگون انجـام مـی      هاي گوناگون دارد و نفقط این هم نیست، نقاشی شکل

مـان را؛ بـه صـورت    جـا رسـید کـه مـا مجبـور شـدیم کارهـاي       القصه، کار به آن. دهدگوناگونی را موضوع کارش قرار می
  .خصوصی نمایشگاه بگذاریم، بعد ارشاد گفت نه باید بیایید اجازه بگیرید

ن اصال نمایشگاهی وجود نداشت، اصال گالري وجود نداشت، ما جاهـایی  است که تا پیش از آ 67و  66هاي و این سال
شـد بـه  گذاشتیم و خیلـی هـم شـلوغ مـی    کردیم بعد آنجا نمایشگاه هم میگرفتیم و در آن نقاشی میرا مثال دو سه نفري می

گالریش را بـاز کنـد و خـانم    به خانم سیحون اجازه دادند  67در سال . خاطر همین هم ارشاد به این فکر افتاد که مجوز بدهد
ایـن افتتـاح   . هـاي مـن  هاي کسراییان و بعد هم نقاشیگلستان هم همچنین که افتتاح کارش با کارهاي سپهري بود و عکاسی

مـردم بعـد از هفـت، هشـت، ده     . ایستادندگالري گلستان به این ترتیب بود که اینقدر شلوغ شده بود که مردم در خیابان می
  .گذاشتیمما هم به صورت مخفی، زیرزمینی نمایشگاه می. ي نمایشگاه بودندالب تشنهسال از گذشت انق

یی که جز نقاشی هاي حرفهآوردند ولی نقاشهایی که کارمند بودند یا دکتر بودند یک پولی درمیها آندر تمام این سال
 54رنـدگی را بگذراننـد و مـن کـه از سـال      خوردن نداشتند مجبور بودند از فروش کارهایشـان   کردن راه دیگري براي نان

همـین االن هـم بنـده نـه     . گرفتمجا شاغل نبودم و هیچ حقوقی هم از جایی نمیاستعفا دادم و از تلویزیون بیرون آمدم، هیچ
چنـین  آن موقع هم . ي درمانی دارم نه هیچی، از یک پناهنده وضع من بدتر استي بیمهبگیر جایی هستم نه دفترچهحقوق

کشـیدم را بـه نمـایش مـی    ي کارهایی که میوضعی داشتم، بعد خوب آنجا که زیرزمینی بود من آزادي عمل داشتم و همه
بـه مـن هـم خـانم     . کـرد ارشاد کنتـرل مـی  . بردیم ارشادگرفتیم و میوقتی به ما اجازه دادند باید از کارها عکس می. گذاشتم

جان و پرتره بکشی که پرتره هم زیاد موهاي افشان درش نباشـد اینطـور   یتوانی منظره و طبیعت بگلستان گفت که فقط می
بود که رفتم ارشاد براي مجوز که در سیحون نمایشـگاه   69سال . ما هم خالصه رعایت کردیم. دهندکارها را فقط اجازه می
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بردم خانـه لبـاس   . ن خیلی دوست داشتمکار را م آن. بگذارم و آنجا به یکی از کارهاي من ایراد گرفتند، گفتند این نباید باشد
بود و افتتـاح هـم فـردا    چی چاپ شدهحاال ، بروشور و همه. تنش کردم، هرچند آنطوري برهنه هم نبود، باز هم اجازه ندادند

مـن  : من رفتم دلیلش را از خانم سیحون پرسیدم، ایشان گفت. بود و بروشور هم شادروان آزاد نوشته بود که هنوز هم هست
ي برپـایی  بعد از آن دیگر اجازه. ولی اوضاع از آن که بود بدتر شد. ق به گرفتن اجازه نشدم، خودت با ارشاد صحبت کنموف

النمایشگاه شـدم، حتـا   ممنوع 69جایی نان شبم را دربیاورم یا نه؟ در واقع من از سال نمایشگاه به من ندادند، بایستی از یک
هـا  تـوان از آن لی گلستان، گفتم کارهاي من منظره است مـی بعد رفتم پیش خانم لی. گذاشتندکشیدم ولی نمیمنظره هم می

ام ماهی بیست تومـان هـم بایـد    من هم منصرف شدم، رفتم خانه. شود، زیاد هم سوال نکننمی: گفت. نمایشگاهی گذاشت
یل بـه گـالري کـردم و کارهـایم را در آن بـه      ي خانه را تبدي خانه را جمع کردم در یک اتاق و بقیهدادم، اثاثیهخانه میکرایه

  .ي خودم نمایشگاه خصوصی گذاشتمدر خانه 78ها را فروختم بعد از آن تا سال ي آننمایش گذاشتم و تقریبا همه
ي برپایی نمایشـگاه دادنـد ولـی فقـط     بعد از برگشتنم اجازه. سالی خارج از ایران بودم 9و  8از ایران رفتم و  75در سال 

شـود، حتـا روي   شدیدا اعمال مـی  فیگوراتیوي دیگري هم وجود دارد یا نه؟ سانسور روي نقاشی دانم دفعهاما نمی. منظره
  .این داستان ماست با سانسور که تا امروز هم ادامه دارد. باشد یعنی آبستره باشدکارهایی که موضوع نداشته

طوري بـوده کند همیشه همینشود و فکر میخودسانسوري از سانسور بدتر است، چون براي هنرمند عادي می 4و  2
چنین مرضی وجود ندارد ولی وقتی دچارش میکنی خودسانسوري مثل یک مرض است تا زمانی که نیست فکر می. است

تـوانی  هم هست که تمام جانت را خورده و نمـی توانی کاري کنی، باید جراحی کنی و بیندازیش دور، یک موقع شوي نمی
تواند مانع سـاخته شـدن   اما سانسور هم نمی. اندي خودسانسوري شدهي هنري ما آلودهمتاسفانه اکثر جامعه. بیندازیش دور

سانسـور  تواند کس نمیشود که آن را جز خداوند هیچبه دلیل اینکه هنر به دنیاي فردي هنرمند مربوط می. یک هنرمند بشود
. توانـد سانسـور کنـد   کند، در واقع احساسات، عواطف و روح آدمی و چیزي که در درون آدم است را حتا سانسور هم نمی

ولـی  ! مثال طرز پوشش و آرایش ظاهر یا در هنر بگویند فقط حق داري منظره بکشی. ممکن است بیرون آدم را سانسور کند
تواند مانع کار من بشود، منظورم ایـن اسـت کـه در ظـاهر، منظـره      کسی نمیگویم، ي خودم را میمن توي منظره هم قصه

توانـد آن را  چیزي نیست جز کوه و دشت و درخت، اما همان منظره هم جوهر و ذات و درونی دارد که هیچ سانسوري نمی
  .سانسور کند

هـاي  انواع و اقسام دانشـکده  در نقاشی امروز، از نظر کمی نقاش زیاد است، گالري نقاشی هست، کالس نقاشی هست و
توانم از یـک یـا دو نفـر بـه عنـوان      اما از نظر کیفی فقط می! گویید عجب پیشرفتیکنید میاز این دیدگاه که نگاه می. هنري

من بسیاري از نقاشان فیگوراتیـو را مـی  . وجه پیشرفتی وجود نداشته استیعنی به هیچ. نقاش نام ببرم، بقیه را فراموش کن
خواهد بکشند، نـوع کارشـان را عـوض    که زمانی که دیدند باید خودسانسوري کنند یا باید آن چیزي را که ارشاد میشناسم 

افتد، تنها دلیلش سانسور است، خوب این وحشتناك اسـت و  اصال چرا این اتفاق می. کردند و به نقاشی آبستره روي آوردند
  .دهندهمان ابتدا کار فرمایشی را انجام میشوند که اساسا از به دنبال آن جوانانی تربیت می
بله همیشه کارهاي آبستره و کانسـپت هـم در   . طور بودهکنند که نقاشی در ایران همیشه همینبسیاري از جوانان فکر می

امروز اگر به مـن بگوینـد کـه تـو آزادي و بیـا نقاشـی دیـواري بـا هـر          . ولی نقاشان خوب فیگوراتیو هم داشتیم. ایران بوده
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یکی از وظایف نقاشی دیواري ایـن اسـت کـه مشـکالت و     . کشمروم کار خودم را میخواهی کار کن، میموضوعی که می
وآمد و حضور مردم زیاد است تا بتوانند به آن موضوعمسایل مردم را در ابعاد بزرگ به نمایش بگذارد، در جاهایی که رفت

باشـد مشـکالت حـاد    اگر این آزادي در نقاشـی دیـواري وجـود داشـته    . مثل بیکاري و خیلی چیزهاي دیگر. ها توجه کنند
  ...خصوص مسایل اقتصادي وبه. اجتماعی و اقتصادي بسیاري براي تصویر کردن وجود دارند

مـن کـار   . از نظر روانی تنها کاري که سانسور با من کرده، این است که تماشاچی من را گرفته ولی کار مرا متوقف نکرده 3
کنم، در واقع مـن بـه دنبـال خلـق زیبـایی      کنم، من براي نقاشی، نقاشی میمن که براي سانسور نقاشی نمی. کنمیخودم را م

هـایی را کـه در   هـا و زیبـا  کند تـا زشـتی  چرا؟ چون به مردم کمک می. هستم که این خلق زیبایی متعلق به خود مردم است
  .وجودش است و فراموش کرده را به یادش بیاورد

پت  ها دوره دورهامروز به نظر بعضی. شود گرفتکنم جلوي خالقیت را نمیر میمن فک 6 ي آبستره، مینیمـال آرت، کُنسـ
شـود، هنـر کـارش خلـق کـردن      اما هنر به این چیزها مربوط نمـی . چوال آرت، کارهاي سوپررآلیستی و از این چیزها است

دوران به دالیل و شرایط گوناگون مثل سانسـور، انـواع و    ممکن است در یک. توان جلوي آن را گرفتزیبایی است و نمی
تواننـد بکشـند، ایـن    روند خالقیت را بـه تـاخیر بیاندازنـد ولـی خالقیـت را نمـی      ... اقسام حرکات جلف و غیراجتماعی و

  .شود نه خالقیت تسلیم سانسوراین سانسور است که تسلیم خالقیت می. کشدخالقیت است که سانسور را می
  

  شودهنر فرمایشی نمی: )چاپگر و نقاش( واسانیرضا ل
ي فرهنگ، زیرا آنطور که دریافـت  اند نه در حوزهي سیاسی مطرح شدههاي طرح شده بیشتر در زمینهبه نظر من پرسش

با خـود، بـا   . (شک با درون مرتبط استشود، امور سیاسی در حال حاضر، ارتباط با رخدادهاي بیرونی دارد و فرهنگ بیمی
  .گیردگردد ابتدا از درونمان نشات میو اگر سانسوري ایجاد شود و اعمال ) آنِ درونی
تواند مانع بروز و ظهـور امـور و   توام باشد، گاهی می... گیري چنانچه با اغراض شخصی، گروهی وجویی و خردهعیب

  چنین کنند؟... شود تا شخص، گروه وچیزي باعث میچه. شودتقلید میافکار نوین گردد و همین امر موجب رکود و 
هـا در  کنند؟ به نظرم بیش ترین سانسور را خوديتر درك میآیا آن عمل بدین معناست که آنان مسایل را بهتر و صحیح

  .دهمکمی توضیح می. گویمدهند، براي بهتر مفهوم شدن آنچه میها انجام میمورد خودي
  شود؟هم از طریق کسانی که به این کار اشتغال دارند باعث سانسور نمی ي فرهنگ و هنر، آنگرایی در حیطهآیا مد

  آیا، زمانی که ما به نوعی از امور تجسمی اشتغال داریم باید نوع دیگر را نپذیریم و آن را تقبیح کنیم؟
داوري بـا رعایـت انصـاف و عـدل زنـدگی      و بدون پیش ها بتوانند در کنار همشاید در این راه بهترین آن باشد که انسان

  .کنند
چنانکـه دیـده  . شود مدگرایی و تقلید استترین نوع سانسور که باعث خودسانسوري میترین و رایجبه نظر من بزرگ

و اگـر  اگر کسی همراه آن موج شد کـه هـیچ،   . آیدي هنرهاي تجسمی، موجی پدید میایم، هر از گاهی در زمینهاید و دیده
گیرد، گویی مدگرایان و مقلدان، اندیشه و دریافت خود را از محیط، و عموما نشد مورد توهین و نقدهاي مغرضانه قرار می
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شود اشخاص از باورها، نـوع زیبـایی  کنند که باعث میي آن چنان تبلیغ میهدانند و دربارتر میزمین، بهتر و صحیحمغرب
  )آیا این عمل سانسوري خفته و پنهانی نیست؟. (بردارند و همراه آنان شوند شناسی و نیاز درونی خویش دست

هنـر هنـر   . شـود نمـی » فرمایشـی «از نظر من، هنـر  . است» هنر فرمایشی«ي از دیگر مواردي که باید یادآوري کنم، کلمه
  :آیدي شخص به وجود نمیگاه به فرمودهاست، و هیچ

  
  دـه را دوا بکنـد کـو نبینـو درد در تــچ          طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک

  
هـاي  است، تبلیغات و کارهاي تبلیغی باشد وگرنه بسیاري از آنچه در حوزهکنم آنچه مورد نظر طراح سوال بودهفکر می

آثار، چنـان  ي آن اما به وجود آورنده. استمختلف هنري موجود است و باعث افتخار است، به ظاهر شکلی فرمایشی داشته
  .انداند که رنگ فرمایش را از آن آثار زدوده و در این میان تنها هنر را باقی گذاشتهخالق و با نیاز درونی بوده

  .نمایان متداول استگیري کردن، متاسفانه بیشتر در بین اهل ظاهر و فرهنگجویی و خردهنقد مغرضانه، عیب
ون، به معناي واقعـی فرهنـگ رجـوع کننـد بـه بیـرون و آنچـه موردپسـند و         اهالی فرهنگ متاسفانه بیشتر از آنکه به در

  .شودهاي پاك و مستقل میکنند که این عمل، خواسته، یا ناخواسته موجب رشد نکردن اندیشهتبلیغاتی است اعتنا می
  

ز   تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخی
  ادامه دارد...


