ﺗﻨﻬـﺎ راه اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﻔﻬـﻮم ﺑـﺪون
ﺟﺒﻬﻪ ﮔﯿﺮی ،زﺑﺎن ﻫﻨﺮ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ،ﺳﯿﺪﻣﯿﺜﻢ ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﺮ
ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را اﻧﺘﻘﺎل
داد و داﻓﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد.
وی در ﺧﺼﻮص ﻟﺰوم ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎزﺑﻮدن ﻫﻨﺮ ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
اﺻﺎﻟﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻋﻤﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻏﻨﯽ ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﺮﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم
ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن اﻓﺰود :ﻫﻨﺮ ﺑﺎﯾﺪ دﻏﺪﻏﻪ ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ و در اﺻﻞ ﮐﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺘﻬﻌﺪ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺎ
زﺑﺎن ﻫﻨﺮ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻏﺪﻏﻪ درﺑﯿﺎورد.
وی در ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻫﻨﺮ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ ﻣﺘﻬﻌﺪ ﮔﻔﺖ :در اﺑﺘﺪا
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎ در وﺟﻮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﭘﺲ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻟﺬت ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ را ﺑﺎ زﺑﺎن ﻫﻨﺮ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ
راه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن واﮐﻨﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ و
ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻫﻨﺮ اﺳﺖ.
وی دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼب در  ۴۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
را اﯾﻨﻄﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﺮاﻧﻘﻼب در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺘﺶ
را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯿﺸﻮد ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ زﻣﯿﻨﻪ ای ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺴﯿﺎری

را در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزی ،داﺳﺘﺎن و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺟﻮع
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼب در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺑﺎزاری ﺷﺪن ﻫﻨﺮ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎدی
ﮔﺮاﯾﯽ و ارزش رﻓﺎه در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ و در واﻗﻊ درﻣﺴﯿﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭘﻮل در ﺑﯿﺎورﯾﻢ
ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺣﺎﻻ ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﺮد
ﻫﻤﺎن ﻫﻨﺮ اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪن ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزاری ﺷﺪن آﻓﺖ
ﻫﻨﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد ﯾﺎ اﻣﺮی ﺳﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ در اﯾﻦ راه ﻗﺪم
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻢ و اﯾﻦ اﻣﺮی ﮔﺮﯾﺰ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب را
ﺣﺴﻦ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺎدی ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻨﺮ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺴﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽ آﯾﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ آن را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﺪاﻧﯿﻢ و اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺎده را ﻧﻔﯽ ﮐﺮده و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب را ﭘﺲ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﻗﻄﻌﺎ آﻓﺖ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن در ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ ی ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻨﺮ ﺑﺎزاری و اﺑﺘﺬال ﻫﻨﺮی ﻫﻢ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻫﺮﻗﺸﺮی ﯾﮏ ﺳﻄﺢ از ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ درﮔﯿﺮ ﻟﺬت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﻫﻨﺮ ﻣﺒﺘﺬﻻﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان
از آن ﭘﻮل در آورد و در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺪا
ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪی ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ رﺷﺪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
ﯾﺎ از راه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﻔﺮوﺷﺪ ،ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛  20ﻓﺮودﯾﻦ ﻣﺎه ،ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت ﺳﯿﺪ ﺷﻬﯿﺪان اﻫﻞ ﻗﻠﻢ،
ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ آوﯾﻨﯽ ،و آﻏﺎز ﻫﻔﺘﻪی ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

