ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳـﻼﻣﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷـﺮﻗﯽ :ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﮕﺎه ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮري
داﺷﺖ
ﻣﺤﻤـﺪﭘﻮر ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻤ ﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﮕﺎه ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر ي دا ﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻤ ﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪا ي از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﻧﮕﺎﻫ ﯽ ﮐﻼن
و ﭘﺮرﻧﮓ دا ﺷﺖ و ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ دﯾﮕﺮ ﺑ ﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣدﭘور ،ﻣدﯾرﮐل ﻓرھﻧﮓ و ارﺷﺎد اﺳـﻼﻣﯽ آذرﺑﺎﯾﺟﺎنﺷـرﻗﯽ در ﺟﻣﻊ ﭘﯾﺷـﮑﺳوﺗﺎن ھﻧر ﻣوﺳـﯾﻘﯽ اﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾنﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﻧﺳل ﮔذﺷﺗﮫ و
اﻣروز ﮔﺳﺳت ﻧﮕران ﮐﻧﻧده ای ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود ،اظﮭﺎر داﺷت :اﯾن ﻣﻌﺿل ﺧطری ﺑرای آﯾﻧده ﮐﺷور اﺳت ،اﮔر ﻧﺗواﻧﯾم از داﺷﺗﮫھﺎی ﺧود ﺣﻔظ
و ﺣراﺳت ﮐﻧﯾم ،ﭼﯾزی ﺑرای آﯾﻧدﮔﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺧواھد ﻣﺎﻧد.
ﻣﺣﻣدﭘور ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾنﮐﮫ ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر ﺟزﺋﯽ از ھوﯾت ،ﺗﺎرﯾﺦ و اﻓﺗﺧﺎرات ﻣردم ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد :ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر اﻣروز در
ﺳﺎﯾﮫ ھﻣت ،ﺗﻼش و ﮔذران ﻣﺷـﻘت ﮔذﺷـﺗﮕﺎن ﺑﮫ دﺳت ﻣﺎ رﺳﯾده اﺳت ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﻗدر ﭘﯾﺷﮑﺳوﺗﺎن و ﺗﻼﺷﮕراﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧر اﯾن ﺳرزﻣﯾن را ﺣﻔظ
و ﺣراﺳت ﮐردهاﻧد ،را ﺑداﻧﯾم.
وی ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾنﮐﮫ در طول ﺗﺎرﯾـﺦ ھﻧر ﻣﺎﯾﮫ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺣرﮐت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑوده اﺳت ،ﺗﺻـرﯾﺢ ﮐرد :در ﮔذﺷـﺗﮫ اﻓرادی ﺑودهاﻧـد ﮐﮫ ھﯾـﭻ ﺳررﺷـﺗﮫای در ﻣﺑﺎﺣث ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻧری ﻧداﺷـﺗﻧد ،اﻣﺎ ﻗﺑول ﻣﺳؤوﻟﯾت ﮐردﻧد ،ھﻣﯾن اﻣر
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﻣودﮔﯽ ﻓرھﻧﮓ و ﺳرﺧوردﮔﯽ ھﻧرﻣﻧدان ﻓﻌﺎل در ﻋرﺻﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺷد.
ﻣـدﯾرﮐل ﻓرھﻧـﮓ و ارﺷـﺎد اﺳـﻼﻣﯽ آذرﺑﺎﯾﺟـﺎنﺷـرﻗﯽ در ﺑﺧش دﯾﮕری از ﺳـﺧﻧﺎن ﺧود ﺑـﺎ ﺗﺄﮐﯾـد ﺑر اﯾنﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻓرھﻧﮓ ﻧﮕﺎه ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗوری داﺷت ،اظﮭﺎر داﺷت :ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻋرﺻﮫای از ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر
ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﻼن و ﭘررﻧﮓ داﺷت و ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ دﯾﮕر ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ ﺑود ،زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻓﮑر اﺣﯾﺎی ﻣﮑﺎﺗب ھﻧری ﺧود ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﻗدر داﺷﺗﮫھﺎی ﺧود را ﺑداﻧﯾم.
ﻣﺣﻣـدﭘور ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯾد ﺑر اﯾنﮐﮫ در ﻣﺑﺎﺣث ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻧری ھﻧوز ﺑﺎ اﯾدهآلھﺎ ﻓﺎﺻـﻠﮫ دارﯾم ،اﻓزود :اﮔر ھﻧرﻣﻧدان و ﻓرھﯾﺧﺗﮕﺎن ﻓرھﻧﮕﯽ ﺧود را ﺣذف ﮐﻧﯾم ،ھوﯾت ﺧود را از دﺳت داده اﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺳـﻠم اﯾﻣﺎن
داﺷت ﮐﮫ ﻋزت ،رﺷد ،ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻟﻧدﮔﯽ ﺗﻧﮭﺎ در ﺳﺎﯾﮫ ﻓرھﻧﮓ ﻣﺣﻘق ﻣﯽ ﺷود.
وی ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾنﮐﮫ ﺗوﺳـﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺻﻧﻌﺗﯽ ،ﻋﻠﻣﯽ و  ...ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ و ﺗوﺳﻌﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ؛ ﻧﺎﻗص ﺑوده و ﺑدون آﺛﺎر ﻣﺛﺑت اﺳت ،ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد :ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑدھﮑﺎر ﻓرھﻧﮓ اﯾن ﺳرزﻣﯾن ھﺳﺗﯾم ،اﻣروز زﻣﺎن آن
رﺳﯾده ﮐﮫ ﺑدھﯽ ﺧود را ﺑﭘردازﯾم ،ھر ﮐس ﺑﺎ ھر ھﻧر و ذوﻗﯽ ﮐﮫ دارد ،ﺑﺎﯾد وارد ﻋرﺻﮫ ﺷود.
ﻣـدﯾرﮐل ﻓرھﻧـﮓ و ارﺷـﺎد اﺳـﻼﻣﯽ آذرﺑﺎﯾﺟـﺎنﺷـرﻗﯽ در ﭘﺎﯾﺎن در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺑرﺧﯽ از اﺳﺎﺗﯾـد و ﭘﯾﺷـﮑﺳوﺗﺎن ھﻧر در ﺟﻠﺳﮫ ﮔﻔت :ﺧﺎﻧﮫ ھﻧر ﺗﺑرﯾز ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل در اﺧﺗﯾﺎر اﺳﺎﺗﯾـد ھﻧر اﺳت و اﻧﺗظﺎر دارﯾم ﭘﺎﺗوق
ھﻧرﻣﻧدان ﺑﺎ ﺣﻔظ ﻋزت و ﮐراﻣت ﭘﯾﺷﮑﺳوﺗﺎن در اﯾن ﻣﮑﺎن روﻧق ﮔﯾرد.
ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ،در اداﻣﮫ اﯾن ﻧﺷـﺳت ﺻـﻣﯾﻣﯽ ﭼﻧـد ﺗن از ﭘﯾﺷـﮑﺳوﺗﺎن ھﻧر ﻣوﺳـﯾﻘﯽ اﺳـﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧـدﮔﯽ ﻧﮑﺗﮫ ﻧظرات ﺧـود را اراﯾﮫ ﮐردﻧـد و ﺑﮫ درﺧـواﺳت دﯾﮕر ﺣﺎﺿـران در ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ اﺟرای ﻗطﻌـﺎت آواز و ﻣوﺳـﯾﻘﯽ
ﭘرداﺧﺗﻧد.
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