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Abstract 

 
The construction of a transformed meaning on art as a language was a result 

of publishing cultural-literary journals after Islamic Revolution of Iran in 1979. 

The constructed themes at some journals considered the art in relation to social 

commitment from different viewpoints. These attitudes toward art as referee 

stands in the field of cultural thought, were influential on the definition trend of 

contemporary art in post revolution Iran. This paper is raising the question; how 

the cultural-literary journals dependent to dominant and competing discourses 

described the art in relation to social commitment at the first decade of 1979 

revolution? To respond to this question, 3 journals, i.e., Keyhane Farhangi, 

Adineh and Donyaye Sokhan published at the mentioned decade were studied 

and the stance of social committed art in these journals in relation to discursive 

fields were analyzed.   

The thematic analysis of selected journals showed two approaches in these 

journals; an approach considered the art commitment as a necessary issue to 

strengthen the revolution and religion ideals and the other one considered the art 

commitment as attention to socialism in a socialistic (left) view, but in every 

studied journal, social commitment of art, is viewed as a mean to expansion of 

power field through ideologic artistic production. This approach was biased to 

dominant discourse (religious-revolutionary discourse) at Keyhane Farhangi 

journal and biased to competing discourse (intellectual-socialism) at Adineh and 

Donyaye Sokhan journals. 
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Extended Abstract 

1- Introduction  
  The artistic- cultural journals are aconsidered as an 

important factor affecting cultural changes in Iran 

which have reflected the artisic thoughts. These 

journals directly or indirectly constructed the 

identity of Iranian art in post revolotion era. Thus, 

they played a pivotal role in defusion of artistic 

thoughts.  

The pre revolution dominant discourse in the culture 

field, had defined the art in line with “Western 

modern art” under modernism paradigm. In this 

paradigm, by underlining the “art for art” idea, 

derived the commitment of the art and the arist is 

just looking for absolute aesthetic experiences. In 

contrary to this approach, some of artists close to a 

competing sub-discourse which was inclined to 

socialism, tacitly or implicitly stressed on the 

importance of art commitment. Another exsistantial 

thought approach based on authenticity of meaning, 

led to formation of some works and emegence of 

some artists who believed in priniciples like 

freedom, resoponsiblity and authenticity of 

existence; principles implied commitment of art and 

artist. During pre-revolution developments a 

spontaneous and popular art emerged which careless 

to official trend of art, commitedly used the 

potentials of arts language to realize the ideals of 

revolution which was a religious revolution. The 

Construction of a transformed meaning on art as a 

language is was a result of publishing cultural-

literary journals after Islamic Revolution of Iran in 

1979. After the revolution, the publication of 

cultural-literary journals led to construction of a 

transformed meaning of art as a language. 

  

2- Method 
  This paper is based on a qualitative method in an 

interprative-anlytical examines the paradigms 

whichin the ralation of art and commitment in 

studied journals has been developed. Thus, themes 

of artistic texts of selected journals in the valueism 

discourse in post-revolution Iran (1979-1989) have 

been analyzed. The research sample includes 97 

issues of Farhangi monthly, 70 issues of Donyaye 

Sokhan and 80 issues of Adineh 2 weekly. The 

related themes to the research subject have been 

identified and studied.  

3- Results 
  The constructed themes at some journals, 

considered the art in relation to social 

commitment from different viewpoints. These 

attitudes toward art as referee stands in the field 

of cultural thought, were influential on the definition 

trend of contemporary art in post revolution Iran. In 

the process of constructing a transformed meaning 

of art in the 1970 and a980 decades, 2 artistic 

paradigms were being forme or revitalized. 

  The artistic journals affiliated to the dominant 

discorse, valueism, defined the art arising from 

religion and underlined on the commitment of art to 

the origin of art, i.e the religion and the post 

revolution religious socitey. In contradiction, 

journals affiliated to the competitor discourse, 

strengthened the leftist intellectual approach to art 

and tried to   resuscitate it. These journals considered 

the art to leftist socailsm but the discursive 

confrontation of these journals to dominant and 

religious valueism discourse led to implicit 

conisderation of this principle (art commintment), 

because the dominant discourse stressed on the 

religious commitment. Thus, the mentioned journals 

tried to apparent ignorance of the art commitment 

through inclination to modernism art paradigm, 

while they defined the art commitment to a kind of 

leftist ideal. Theoretical approch of the paper is 

based on the artistic commitment which includes the 

artist commitment too. The paper has been 

articulated based on xocilogy of art and discourse 

theory. Based on the theoretical literature the 

approaches of the journals affiliated to both 

discourses to artistic commitment have been studeid.  

 This paper is raising the question; how the cultural-

literary journals dependent to dominant and 

competing discourses described the art in relation to 

social commitment at the first decade of 9191 

revolution? To respond to this question, 3 journals, 

i.e., “Keyhane Farhangi”, “Adineh” and “Donyaye 

Sokhan” published at the mentioned decade were 

studied and the stance of social committed art in 

these journals in relation to discursive fields were 

analyzed. 

4- Conclusion 
 In this paper, the texts of Keyhan Farngi journal, 

representing valueism dominant discourse, Adineh 

and Donyaye Sokhan journals representing 

competing discourse have been analyzed to find 

their interpretation of relation between art and social 

commitment in the 1979 t0 1989 era. Based on the 

referred analysis, the relation between and social 

commitment in 2 discources, i.e; “religious 

valueism” and “Socialist intellectual” was studied to 

find the thought approach of mentioned journals. 

Based on the main comprehensive and organizing 

themes of each journal, every 3 journals 

acknowledged the commitment in art but thought 

trend on the commitment considering the religious 

valueism discourse (Keyhane Farhangi) and 

nonreligous socialist (Adineh and Donyaye Sokhan) 

was founded. In Keyhan Farhangi, the main theme 

was “commitment to religious and revolutioary 
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ideals in postrevolutioary art” which was 

constructed based on “individual commitment of 

artist” and “social commitment of art”. In Adineh 

journal, 2 themes: “critical study of art as socialsm 

activism” and “artists and the necessity of social 

commitment” costructed a comprehensive theme 

which included: “commitment to social ideals in the 

art of post revolutionary Iran”. In Donyaye Sokhan, 

2 organizing themes: “the examples of commited 

social art” and “develpoment of commited political 

art” were constructed. 

The thematic analysis of selected journals showed 2 

approaches in these journals; an approach 

considered the art commitment as a necessary issue 

to strengthen the revolution and religion ideals and 

the other one considered the art commitment as 

attention to socialism in a socialistic (left) view, but 

in every studied journal, social commitment of art, 

is viewed as a mean to expansion of power field 

through ideologic artistic production. This approach 

was biased to dominant discourse (religious-

revolutionary discourse) at Keyhane Farhangi 

journal and biased to competing discourse 

(intellectual-socialism) at Adineh and Donyaye 

Sokhan.   eh  abho lhr o  relths  eh   l shr lanh  eh 

lhoh alb nh thhb hl  hbs rl aho  liia ihb e 

ashlolca ho lahtilab   l hl  hbs hiio abc hl   l 

r lhbc ehb iloa a ho ilthl thr  h a  ab 3 r  sahs 

tl lbhore rl  eh  hl ar ar r  sahs ab h   b  albhoar  

hiillh ee bl  ab hb hrrhb ahoar  hiillh e   .  
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 مقاله پژوهشی

دهۀ نخست پس از ادبی  -فرهنگی برساخت نسبت هنر و تعهد اجتماعی در مجالت

 انقالب؛  کیهان فرهنگی، آدینه و دنیای سخن

 1سیده راضیه یاسینی

  ایران.تهران، ، پژوهش هنر، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات یاردانش .1
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ادبی،  -مجالت فرهنگی های کلیدی:واژه

تعهد اجتماعی، هنر، جامعه، گفتمان، 

 ایدئولوژی.

 چکیده
یافته ادبی پس از انقالب اسالمی، برساخت معنای تحول-از نتایج انتشار مجالت تخصصی فرهنگی یکی  

بود. مضامین برساخته در برخی مجالت، هنر را در نسبت با تعهدِ اجتماعی از مثابه یک زبان از هنر به

ف هنگی، در روند تعریورزی فرها در جایگاه مراجعی در اندیشههای گوناگون نگریستند. این نگرشدیدگاه

هنر معاصر در ایران پساانقالب موثر گشتند. این مقاله با طرح این پرسش که مطبوعات وابسته به 

، هنر را در چه نسبتی با تعهد اجتماعی 9132های غالب و رقیب در دهۀ نخست پس از سال گفتمان

، و نهآدی، کیهان فرهنگیه، یعنی مجلۀ انتشاریافته در این ده سهتبیین نمودند، به واکاوی موضوع در 

، پرداخته و تبیین جایگاه هنر متعهد اجتماعی را در نسبت با میادین گفتمانی تحلیل کرده دنیای سخن

تحلیل مضامین مجالت منتخب نشان داد که در رویکردهای اتخاذشده در این مجالت، تعهد در  است.

و دین، در یک گفتمان، و همان مفهوم با توجه به مثابه امر ضروری در یاریگری آرمان انقالب هنر به

نمونه، تعهد  سهشده اما در هر گرایی با رویکرد سوسیالیستی، در گفتمان رقیب، تعریفضرورت جامعه

اجتماعی در هنر، در خدمت گسترش میدان قدرت با تولید هنری ایدئولوژیک است. این رویکرد در مجلۀ 

دنیای و  هآدیندینی و در مجالت  -تمان غالب، متأثر از پارادایم انقالبیبه نمایندگی از گف کیهان فرهنگی
 سوسیالیستی بوده است. -رقیب، برخاسته از پارادایم روشنفکری به نمایندگی از گفتمان سخن
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فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم   861-441، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره  

 مسئله بیانو  مقدمه -1
 نحوۀ در رواین از و کنندمی تعریف را آن هایبه هنر از منظر کارکرد یستننگر یهاروش ادبی، -فرهنگی یتخصص جالتم

فرهنگ معاصر  ییراتاز عوامل مهم در تغ .اندسهیمجوامع  یفرهنگ ۀوده و در توسعمؤثر ب یو اجتماع یفرد یستدر ز هنر از فهم

 یگاهجا یا اندنمودهدر باب هنر را باز هایشهاند که آراء و اندبوده یهنر-فرهنگیمطبوعات  ی،پس از انقالب اسالم یخدر تار یرانا

هنر و در  ۀدربار آرائی یرمستقیم،غ یا یممستق مجالت ینا .اندکردهه پس از انقالب، مطالع یرانتحوالت ا یانۀآن را در م یاجتماع

 این یداشت. بازشناسنقش مؤثر  یهنر هاییشهاند ۀو اشاع یجرا برساختند که در ترو یپساانقالب ۀدر دور یرانهنر ا یتهو یجه،نت

 منجر گردد.  یرانهنر معاصر ا برمؤثر و  یبرخاسته از مطبوعات تخصص فکری هاییانبه شناخت جر تواندیم رویکردها

 نظام مدارتوسعه و غیردینی گفتمان از برآمده که هنری مجامع و هادانشگاه در هنر رسمی جریان اسالمی، انقالب از پیش

 نره» ایدۀ بر ریگذاارزش با پارادایم این در. بود داده قرار «غرب مدرن هنر» طراز با نوگرا پارادایم در را هنر بودند، حاکم سیاسی

 تجربیات جستجوگر هنری، اثر در موضوع به تقید و پایبندی از نیازبی نیز هنرمند و شده تعهدزدایی هنر، از ،«هنر برای

 السیتییسوس هاییشهبا اند یبرق خرده گفتمان در که هنرمندان از گروهی رویکرد، این با تقابل در. بود محض شناختیزیبایی

 یضمن طوربه کردند،یم یتفعال دارییههمچون ضرورت احقاق حقوق محرومان در برابر نظام سرما یبر اصول هیبا تک یانهگراچپ

آثار و  رییگبه شکل یزن یبر معناباور یمبتن ۀوجودشناسان یفکر یانجر ین. همچنگذاشتندیتعهد صحه م یتآشکار، بر اهم یا

اصالت وجود برجسته  یزو ن یتو مسئول یهمچون آزاد ی، اصولهاآنر مشرب که د یدانجام  یرانهنر ا یداندر م یظهور هنرمندان

 خودجوش هنری نیز اسالمی انقالب از پیش تحوالت گیریاوج با زمانهم. گشتیکه متضمن تعهد در هنر و هنرمند م یبود؛ اصول

 انقالب هایآرمان تحقق برای هنرها، یانب و زبان هایظرفیت از هنر، رسمی جریان به توجهبی که گذاشت میدان به پا مردمی و

 .دانستندمی آن مبانی از برآمده انقالب و دین به متعهد را خود هنرها این. جستمی سود بود، هم دینی انقالبی که

 مجالت. بودند حیاتتجدید یا دهیشکل حال در هنری پارادایم دو، 9132 دهۀ در و 9132 سال در انقالب پیروزی از پس

 و دین، یعنی آن سرمنشاء به آن مسئولیت بر و نموده تعریف دین از برآمده را هنر گرایی،ارزش غالب گفتمان به نسوبم هنری

 ریروشنفک جریان رقیب، گفتمان از نمایندگی به مجالتی برابر، در. دانستندمی متعهد اسالمی، انقالب از پس داردین جامعۀ

 هایاندیشه به متعهد را هنر مجالت، این. داشتند آن احیای در سعی و کردندمی ویتتق هنر در را گرایانهچپ و سوسیالیستی

 رایب را اصلی چنین که بود آن موجب حاکم، دینی ارزشگرای گفتمان با هاآن گفتمانی تقابل اما دانستندمی چپ گرایجامعه

 الشت مذکور مجالت ترتیب این به. ورزیدمی أکیدت دینی متعهد هنر بر حاکم گفتمان زیرا بدانند، مفروض ضمنی طوربه هنر،

 به ملتزم را هنر واقع، به کهحالی در نمایند، تعهدزدایی هنر از ظاهر، صورت در هنر، در نوگرایی پارادایم به میل با تا داشتند

 .کردندمی تعریف گرایانهچپ آرمان از نوعی

 هنر رد تعهد مفهوم برساخت چگونگی و نموده مطالعه را جریان دو هر از مجالتی کنشکری چگونگی تا است آن بر مقاله این

 کانون در ،«هنرتعهد در » مفهوماز  یدیبرساخت جد 9132 تا 9132دهۀ با فرض آنکه در  همچنین .نماید واکاوی هرکدام، در را

 شابهاتتمترصد آن است که  شده،یم یینمابرجسته آن، از متفاوت مفهومی یبگفتمان رققرار گرفته که در  حاکم گفتمان توجه

 دهۀ .یدنما یلتحل ،سخن یایو دن ینهآد ی،فرهنگ یهانک دهه؛ این یهنر -یمجلۀ فرهنگ 1را در  بارهاین در محتمل تمایزات یا

-رهنگیف تخصصی مطبوعات گیریشکل آغاز نیز و هنر در معنایی تأمالت ترینیقبروز عم بستر دلیلبه  انقالباز  پسنخست 

 مطالعه، مورد دورۀ در .نمایدیم مؤثرمعاصر،  یراناز هنر در ا یفهم کنون یزو ن یتحوالت بعد یرانتخاب شده که در مس یهنر

( و 9134 از انتشار) آدینه. کردمی تقویت را گراارزش غالب گفتمان یهان،ک ۀموسسبا  یونددر پ( 9131 از انتشار) یفرهنگ یهانک

 حال در گفتمان از که ندمستقل بود یاتو از معدود نشر یهنر -یفرهنگ -یاجتماع هاییمجله نیز( 9134سخن )انتشار از  دنیای

 ذکور،م دهۀدر  یبغالب و رق یهاوابسته به گفتمان مجالت که است آن اصلی پرسش. کردندمی پشتیبانی رقیب گیریشکل

 یراز است ضروری گفتمانی، رویکردهای در تأمله پاسخ، ب یلن یبرا ؟نداهنمود یینتب یبا تعهد اجتماع یهنر را در چه نسبت

 یجۀصرفاً نت ،پس از انقالببه هنر  یکرددر رو هاگرگونیکه د دهدینشان م یو اجتماع یفرهنگ هاییدهپد ختیشنارتبا ۀمطالع
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فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم   861-441، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره  

 کردینظر به رو اگرفته است. ب ریتأث -هارسانه سازماندهیقدرت حاکم در  ینجادر ا -جتماعیا یهاونیرنبوده و از  اییشهتحوالت اند

و  ستا حقیقی ایارهگز چه کندیم تعیین رتقدو  یابدیم جریان جامعهدر  حاکم رتقد بستردر  نشاست دا دـمعتقکه  فوکو

 ،مختلف جامعه هاییهو در ال یستن یتحاکم یاردر اخت یفقط امرامر که قدرت  ینا نظر داشتبا  و ؛غیرحقیقی یاگزاره چه

 در. است شده توجه رقیب خرده گفتمانمطبوعات در  قدرت مؤثرمقاله به نقش  یندر ا ،است ییردر حال تغ یوستهپ و جاری

که در  داشت یبرق هاییگفتمانخرده شود،می یاد «گراارزش»گفتمان  به آن از کهگفتمان حاکم،  انقالب،پس از  ۀده یننخست

که  گفتمانیخرده ی،هنر یدر مطبوعات تخصص ازجمله ؛داشتند یکنشگر ورهد آن یاسیو س اجتماعی-یتناسب با وضع فرهنگ

 «گراچپ روشنفکری» گفتمانخرده گرفت، قرار حاکم، ی«گراارزش»برابر گفتمان  درو  نمودباز را هنر عرصه در خود هایداللت

 یینو تب یف، تعرانقالبی یگراسنت یمدر پارادامنتسب دانست که هنر را  ییگرابه گفتمان ارزش توانیرا م «یفرهنگ یهانک» .بود

 وگران روشنفکری هاییمکردند و هنر را در پارادا یندگیرا نما یببودند که گفتمان رق یمجالت« سخن یایدن»و  ،«ینهآد»کرد و 

 یهاقلمرو گفتمانز ا یرپذیریتاث با چگونه مذکور،که مجالت  شودمی هنشان داد رو پیش ۀدر مطالع. نمودند تبیین گراچپ یا

  .برساختند را هنر در تعهد مفهوم از انواعی آن، به وابسته

 پیشینۀ پژوهش  -2
 : پیشینۀ تجربی2 -1

الزم است تا  ،موضوع ین. در بسط ابردارد در نیز را هنرمند تعهد معنا، یک به که است هنری تعهد مفهوم بر ناظر مقاله این

حوزۀ  ینظر یاتمنظور مقاله با اتکا به ادب ینشود. بد تأملهنر و جامعه  ۀبر موضوع رابط یزو نشوند  یواکاو یاچندگانه یممفاه

 ا،باوره از طیفی به ایدئولوژی و هنر امر دو میان پیوند است. پیچیدگی شده بندی، صورتگفتمان نظریۀ نیز و هنر شناسیجامعه

( یستیمارکس یرغ نظریات) یکدیگر با بنیادینشان تضاد تا گرفته (مارکسیستی نظریات برخی) هنری کار ایدئولوژیک ویژگی از

 گوناگون طبقات منافع با ارتباط در هنر هنر، بودن روبنا و اقتصاد بودن زیربنا فرض با مارکسیستی، نظرگاه در. است شده منجر

 اثر دتولی در خود اخالقی یا دینی ،سیاسی منظر از طبقه، یک منافع بازنمود در نیز هنرمند. گیردمی قرار طبقاتی جامعۀ یک

 . است گفتمان یا ایدئولوژی یک موید که بردمی بهره هنری

 متأثر وژییدئولا مارکسیستی و مدرنمفهوم  یگزینو موفه و جا الکالئوو  فوکو آرایاز  برآمده یستیمدرنپست مفهوم گفتمان

ه آثار مطالع مترصدهنر که  یشناسو جامعه مارکسیستی -اعیاجتم تاریخ متفکران. است گرامشیآلتوسر و  مارکس، یاتاز نظر

 فرانگستل یری(، پ9139. آرنولد هاوسر )بودند متکی مارکسیسم یخیتار یۀنظر یمبر مفاه شدند،کارگر  طبقه بارابطه  در یهنر

 ارکسیستیم نظریهبرتولت برشت،  و بنیامین والتر تروتسکی، خانوف،همچون پلِ یلسوفانیدر کنار ف ،(9121) شاپیرو یرمه(، 9131)

را در  یارهاییمع ،هنر یشناسدر جامعه و یوستندپ هابدان نیز هورکهایمر و برتون آندره مارکوزه، آدورنو، بعدها. ستراندندرا گ هنر

 (. 033: 9132 ،نگتونی)هار نمودند وضع گرایانهیماد یلتحل

 یدئولوژی،اگرفت که در ضمن مشابهت با مفهوم  شکل گفتمان مفهوم یستی،مارکس یاتبر نظر یرمبتنیغ آراء در دیگر سوی از

( در مباحث مربوط به فلسفه مدرن و 9133، پورانیآر) «گفتار» و «بحث»، «وشنودگفت» معنی به ،9گفتمان. شد متمایز آن از

قدرت و  انیم یاز گفتمان به رابط با قدرت دارد. یکیچون فوکو، ارتباط نزد یلسوفانیف آراء در گفتمان. است یدجد یعلوم انسان

که معتقد بود:  یافتفوکو گسترش  یآرا یرتحت تأثو  یالدیم 32و  22 ۀاز گفتمان، در ده یرتعب ین. اشودیم یردانش تعب

 ساختارهای و قوانین برآیند تعریف، یک در گفتمان فوکو، منظر از(. 3: 9121)برنز،  «قدرت و دانش است یگفتمان محل تالق»

 یبقاتکارکرد ط یزو ن ییروبنا نقش گفتمان، ،منظر ین. در ابخشدینظام م ی،خاص یهاگزاره یابه گفتارها  که است ایوشتهنان

 بکار را ایدئولوژی مفهوم مارکسیست، پردازاننظریه کهحالی درتوجه داشت  باید. گیردمیجامعه را دربر  هایگروه همه و ندارد

 از ایمجموعه یلتحم یبه معنا صرفاً گفتمان اند،نهادها به وجود آمده سلطۀتحت هاایده و هاگزاره برخی که بگویند تا اندبرده

 
1  Discourse 
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 ین(. به ا901-913: 9113 ی،و دالور یاست. )نصرآباد یقتحق داعیۀ دارای خود درون در گفتمان هر و نیست افراد بر هاایده

 یهاینهزم یاست که دارا یو بستر یانر بهتر، گفتمان جریبه تعب است. یاجتماع یانیجر یامقوله  یده،پد ،گفتمان»یق،طر

-یسیاس هایهویت که برآنند سوسور، ساختارگرای شناسیزبان از متأثر نیز موفه و کالئوال (.12: 9122 مک،« )است یاجتماع

 یسنت یسممارکس گراییلنگرش تقل ید،و ابزار تول هطبق ییبه امور روبنا هاآن یلهستند و تبد یارابطه یتیشخص یدارا یاجتماع

ل شده که با آن مفص یگرد هاییتدر شبکه هو یزهر چ یتکه هو یابندیاعتقاد م یستی،از نگرش مارکس ییاست. آنان با مرکززدا

 (.21: 9110 ی،)سلطان یابدیمعنا م

. دارد ندهکنیینتع نقشیساختار قدرت رابطه با  درو گفتمان،  یدئولوژیهر دو مفهوم ا در هنر،که  یابیمیدرم یبترت ینا به

وا و که آن آثار در محت کنندیرا منعکس م یروابط طبقۀ اجتماع ی،بحث آن است که آثار هنر یک،کالس-مارکسیستی مکتب در

سند م یطبقات حاکم در بقا یقبازتاب عال ی،و بصر یتیروا ین. مضامشوندیم یروابط ناش ینخود از ا شناختییباییصور ز

 رمستقیمیبه روش غ یعقالن ریتحبلکه با  مستقیم شیوۀنه به  هاآناساس  ین. بر ادهدیرا نشان م هاآن یدئولوژیشان است و اقدرت

 نگتون،یمرتبط باشد )هار یمعتبر است که با نبرد انقالب ییدر جامعه معاصر فقط تا جا یستیهنر کمون همچنین. کنندیعمل م

ه دوام ب یدئولوژیا یکگردد، ممکن است با بازتاب  یاجتماع ۀطبق یک ینمب آنکهیاما هنر ب یگفتمان یدان(. در م032:  9132

و  جادیدر باب هنر همواره در حال ا ییتحوالت معنا ،یخیتار یریدر س نیهمچن .برآشوبد آن علیه یاساختار قدرت مدد رساند 

، مقارن است به 0که با نام توماس کوهن 9میپارادا مفهوم. است ریتفسقابل «میپارادا» کی در تحوالت نیا یکل ۀشاکلاند. انحالل

 گریکدی با هاآن در یعلم جامعه یاعضا که است لیقب نیا از یگرید یزهایچ و یفن یهاروش و هاارزش و باورها ۀمجموع» یمعن

  .گرددیم ممکن گوناگون یاهمیپارادا در ها،گفتمان و هنر مناسبات شناخت رونی(. از ا924: 9131هن، و)ک« اندکیشر

 : مالحظات نظری2 – 2

 : نسبت هنر و جامعه2 -2 – 1

شده است.  نیآفرچالش ،یشناسجامعه و هنر وندیپ د،یآیبرم یشناختجامعه مطالعات در مرسوم یفکراز منازعات  چنانچه

 هنرمند» از نوزدهم قرن لیاوا کیرمانت تفکرانم کهیحال در کنند؛ ییزدااسطوره «هنرمند» مفهوم از مندندهشناسان عالقجامعه

خاص و نسبتاً مقدس  یاهنر حوزه ،یعیطب طور به جنگد،یم زداانسان جامعه برضد که ساختندیم را یقهرمان ریتصو «نابغه

روشنفکران،  انی( هنر در م9120) مریجامعه و امور روزمره بود. به زعم هورکها یورا ،یمعنو یهاهیکه به جهت سو شدیم ریتصو

 به را هایتلق نیا شناسانجامعه(. 43-43: 9113و هاکسون،  سیبه حساب آمد )انگل یاله یهاخدا شد و مخزن ارزش نیگزیجا

 ییمرکززدا هنرمند از ،یفرد نه است یاجتماع یدیتول همواره هنر کهنیا استدالل با و داده قرار پرسش مورد گوناگون یانحا

 که باشد موفق تواندیم یزمان شودیم دهینام هنر جامعه، در آنچه مطالعه که باورند نیا بر شناسانجامعه از یاریبس». کردند

 یفرهنگ یهافرم ،آن واژگان یو به جا میکنار بگذار اند،کیدئولوژیبار ا یخاص و دارا اریو هنرمند را که بس یاثر هنر ،هنر واژگان،

( ... a 9111و،ی؛ بورد9139:913؛ ولف، 913: 9122 امز،یلی)و میریرا بکار گ یفرهنگ دکنندگانیو تول یفرهنگ داتیتول

 یآثار هنر افتیو درک و در عیتوز د،یچگونه بر تول ینهادها و روابط اجتماع که کندیم طرحپرسش را  نیهنر ا یشناسجامعه

 (.32-39: 9113 هاکسون، و سی)انگل «گذارندیم ریتأث

حالی درهنر وجود دارد.  یختار یامدرن  یشناسدر جامعه یفرهنگ هایزمینه در هنر قرارگیری القب در گوناگونی رویکردهای

 زاییده را یآثار هنر یستی،مارکس تحلیلآن است،  یفرهنگ هایینههنر در متن زم یلاز آراء هگل، قائل به تحل متأثر یاتنظر  که

 یسرشت هاآن برای دانسته یخاز تار یادر برهه -کم بر اقتصاد جامعهحا یاز روابط اجتماع یشکل-جامعه مادی شرایط بازنمای و

 (.33-33: 9113 هاکسون، و سی)انگل بخشندمی تجسم  را جامعه مسلط هاییدئولوژیا که کندمی فرض یدئولوژیکا

 
1  paradigm 
2 Thomas Kuhn (1922-1996) 
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مذکور  یکردهایدر رو مشترک یدگاهد جامعه، و هنرمند میان مفروض تعامل رسدمی نظر به موجود، معنایی منازعات از نظرصرف

از التزام  ینوع ینجااست اما در ا یمتنوع یمعان ی، دارا9تعهد .گیردیمفهوم تعهد در هنر قرار م یریگشکل یمتعز ۀبوده و نقط

  دارد. امریکه هنرمند نسبت به  شده نظرآورده در

 : معنای برساخت 2 -2 – 2

 گراییاختسبر. گرددمی یاد اجتماعی برساخت به آن از که است یندیفرا ی،اجتماع یتیبه واقع ی،ذهن ییمعنا تبدیل گیچگون

معرفت آلفرد شوتس و  یشناساز جامعه یقیبرگر و تامس الکمن و تلف یترپ آرای از برآمده شناختیجامعه نظریات از 0اجتماعی

 برساخت .شودیبرساخته م نیگراکنش متقابل با د یقبر آن است که دانش از طر یهنظر یناست. ا یمدورک یمفهوم نهادها

 «مفهوم» یکاز جامعه به  گروه یککه توسط  ییمعنا یراانجامد ز یاصطالحات م یبه تحول معنا یزهنر ن یدانم در ی،اجتماع

ها، نشانه قیدر نگاه استوارت هال از طر« معنا»آورد.  یدپد را« موضوع» فهم ۀنحو از خاص یتلق ینوع است ممکن شودیداده م

. ستا هاآنوابسته به  که است متأثر ییهابرساختی دارد و از فرهنگ و گفتمان و الیس تییفی. معنا کشودیم دیزبان تول ژهیوبه

 و یاسیس طیمح انه،یگرابرساخت ییهر نظام معنا درمنجر شده که  جهینت نیا به ،هال ۀشیاند درفوکو  ینگاه گفتمان یاز طرف

 «برساخته» ،هاو نشانه میمفاه ییبازنما یهانظام قیاز طر یمعان کردیرو نی. در ااستنا و مصرف مع دیمحور تول ک،یدئولوژیا

 نشان مقاله این در (.04: 9131،  ی)استور «ردیگیگفتمان شکل م کیبرساخته، همواره در درون  ییبازنما» نیشوند. همچنیم

 رهن از تعریف تا برساختند متمایز هایگفتمان در را «تعهد» موضوع چگونه هنری، مجالت در فکری جریان دو که شودمی داده

 .گردد تلقی هاجریان آن از یک هر رویکردهای به ملتزم متعهد،

 پژوهش روش - 3

نسبت  هانآدارد که در  هایییمنظر به شناخت پارادا یلی،تحل -یریتفس یکردیاست، با رو یفیک تحقیق، نوع در که مقاله این

 انگفتم ۀمنتخب، در دور مجالت یمنظور متون هنر یناست، بد یافتهت موردمطالعه نظام گرفته و بسط هنر با تعهد، در مجال

 ،یفرهنگ هانیک ۀاز ماهنام شماره 12 ق،یتحق نمونه .اندشده مضمون لیتحل ،(9132-9132) انقالب از پس رانیا در ییگراارزش

مقاله، در  نیا قیمرتبط با موضوع تحق نیکه مضام هستند نهیآد ۀنامشماره از دوهفته 32 و سخن، یایدن ۀشماره از ماهنام 22

 و مطالعه شده است. ییشناسا هاآن

متون،  یضمن یۀمادرون ،یمنتشر است و به عبارت متندر سراسر  حیرصریطور گسترده و غاست که به یادهیا ،1تِم ای مضمون 

 یمعن است قادر و کندیم انیب را ییاعتناآن، اطالعات قابل یهادهدا و پژوهش یهاپرسش ۀدربار مضمون»مضمون آن هستند. 

و  یجعفر یعابد درBraun & Clarke, 2006 ) «سازد آشکار را است هاداده از یگروه در موجود یالگو در که یمفهوم و

 ایقضا سطح نیترنییپا در یاهیپا نیمضام ،خُرد نیمضام. باشد کالن تا خُرد سطوح در تواندیم مضمون(. 931: 9112گران،ید

 نیمضام نیا شناخت. کنندیم جادیا را یتریکل نیمضام ،یسازخالصه ندیفرا در و گرفته قرار گریکدی کنار که هستند متن در

از  میتقطور مسبه نیمقاله، مضام نیشوند. در ا ییشناسا ریمثابه مضمون فراگبه ،تا مضمون کالن و حاکم بر متن کندیم کمک

 ندیکه در فرا ییهافیط اساس بر نیمضام رایز است نشده استفاده هاآن ۀتوسع در یاشدهنییتع یو از الگو شدندبع استخراج منا

یم بکار آن نییتب و تیواقع انیب یبرا که است ی( روشکیتمات لی)تحل 4مضمون لیتحل. افتندیگسترش  شدند،پژوهش آشکار 

های کیفی است. این روش، فرایندی برای تحلیل یل و گزارش الگوهای موجود در دادهشناخت، تحل»مناسب  روش مذکور. رود

مضمون  لیتحل ندی(. فراهمان) «کندهایی غنی و تفصیلی تبدیل میهای پراکنده و متنوع را به دادههای متنی است و دادهداده

شخص، تعامل، گروه،  مندنظام ۀمشاهد نیهمچن ند،ندار یظاهر ارتباط که یگوناگون اطالعات فهم و متن ۀمشاهد بر است یمتک

 
1 obligation 
2 social constructivism 
3 theme 
4 tematic analysis 
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 ,Boyatzis 4) یکم یهاداده به یفیک یهاداده لیتبد لزوم صورت در و اطالعات یفیک لیتحل ،موقعیت، سازمان و یا فرهنگ

1998, p. .)در همان 

 یهنر مطالب در قیحقت موضوع به مربوط نیخرده مضام نخست هنر، در تعهد مفهوم برساخت لیتحل هدف با مقاله نیا

مضمون شکل داده شده،  نیترینمود تا به اصل یبنددسته ،هاآن تریکل روابط به یابیدست یبرا و ییشناسا را مجله هر در منتشره

 بیترک» و «متن تفسیرو  تشریح» ،«متن توصیفو  تجزیه»: شد انجام مرحله سه در مقاله نیا در نمضمو لیتحل. ابدیدست 

 خب،منت مجالت در افتهیانتشار مطالب در نیمضام لیتحل. است اههمر یاصل نیمضام تحلیلو  تفسیر با تینها در هک «متن دمجد

 هاآن( نانیاطم تی)قابل ییایپا زین و( اعتبار و)صحت  ییروا به توجه با معنادار یتکرار یالگوها به یابیدست و مطالعه قیطر از

را به دست داد که در  نیاز کل مضام یریتصو ،«ریفراگ»و  «دهندهسازمان» ،«هیپا»: سطح سه در نیمضام استخراج. شد انجام

 است.  شدهلیتحل گریکدیبا  هاآنروابط  ت،ینها

  هایافته لیلتح - 4
  یفرهنگ هانیک: 4 – 1

نظر  ریزر آغاز، مجله، د نیا. شد منتشر 1913 سال در ،داشتبه هنر اختصاص  آناز  یبخشکه  مجله این شماره نخستین  

 محمدرضا ،یبیحسن حب ،یاز رضا داور ی. مقاالتافتی نشرقائم صفت و حسن منتظررخ یمصطف دیس ،یجواددیکمال حاج سدیس

 هموردتوج موضوعات خصوص در مجله موضع اعالم. شد نگاشتهمجله  نیا در ،سروش میو عبدالکر یاحسان طبر زیو ن گرانختهیر

 پرداختن در نشریه پرهیز به سرمقاله یک در. داشت همراه به را هنری هایگروه و هنر از نوعی با صیمشخ مرزبندی نشریه، این

 و اسالم مخالف که هنرمندانی و فعال مخالفان»: شد بیان و اشاره داخلی خزندگانگوشه به یا کشور از خارج فراریان هنر به

 شاه ژیمر فرهنگی هایتئوریسین/ شوروی مخالف هایمارکسیست و شوروی به متمایل هایمارکسیست کنند؛می فعالیت انقالب

 مقابله به...  و تئاتر و فیلم با مسئوالن توجهیکم یا صدر سعۀ از بهره با... گیرندمی پیشی هم از انقالب و اسالم با مخالفت در که

 هنرها انعکاس در صداوسیما که داشت اذعان 9131 نبهم 00 در رهبر انقالب پیام به اشاره با نویسنده. .. «اندبرخاسته انقالب با

 روش و راه و گرفته نظر در را قشرها تمام وضعیت جامعه، تهذیب و صحیح تربیت راه در تا بخواهد متعهد هنرمندان از باید

 ینا. «کند جلوگیری مبتذل و بدآموز هنرهای از و بیاموزد ملت به هانمایشنامه و هنرها با را آزادمنشانه و شرافتمندانه زندگی

 و نندکمی تائید را پیشاانقالب هنر همچنان برخی»: داشت بیان مخاطبان نیاز مثابهبه متعهد هنر ضرورت تبیین در جستار،

 از دورهب و پرقدرت و هنرمندانه است متعهد هنرمندان بر. طلبندمی را اصیلی مضامین اینک و هستند انقالب هنر مشتاق برخی

 مجله که شد امیدواری اظهار نیز سرمقالۀ دیگر در. (1-4: 99 ش ،9131)« برآیند آنان درست پاسخ به یکنواخت رتکرا و شعار

 با همچنین و فرهنگی فساد مظاهر و هویتیبی با و بکوشد بوم و مرز این فرهنگی سطح اعتالی در مطلوب و شایسته نحو به

 و هنر با نسبت در را تعهد مفهوم مجله، نیا که داد نشان هاافتهی. (9-0: 43 ش ،9133. )بستیزد فکری تحجر و جمود مظاهر

 در فیتعرقابل ۀابژ مثابه به را هنرمند آنان، از یشمار و هنر آنان، از یشمار که برساخته یاگسترده نیمضام بطن در هنرمند،

  .دارد نظر در «تعهد» با هاآن نسبت انیب
 

 نیمضام فیتوص: 4 -1 – 1

 هنرمند یفرد تعهد

ت هنر که عبار و قلم اهل عملی فعالیت رئوسی در برنامۀدر خصوص تعهد فردی هنرمند، مضامینی برساخته شدند؛ از جمله 

 از پرهیز و اراده: عینی موانع و لوازم بخش در و فرهنگی، جبهۀ نیت، سنگر، انتخاب: ذهنی لوازم و موانع بخش در» بودند از:

 در که هنرمندانی معرفی(. 1-4: 4 ش ،9131) «اثر در اسالمی پیام و فرهنگ حضور بر تأکید یک،تکن و محتوا به توجه کاهلی،

 سازفیلم شمقدری، جواد اند نیز مبین تعهد فردی هنرمند شد. همچونبرآمده متعهد هنر و خود میان نسبت برقراری تکاپوی

 ارزشمند آثار ارائه با مگر شدنمی زدوده ایران سینمای شتهگذ بارنکبت و منفی نقش»: مستند که در معرفی وی بیان شد سینمای
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 قدریشم جواد. دارند آن مصروف را خود تالش ایثارگرانه و باشند دریافته نیک را خویش رسالت که متعهد و آگاه جوانانی توسط

 اسالم بیشتر چه هر اعتالی و رشد جهت در را خویش خدمت رهگذر این از تا کوشید سینما هنر به آوردن روی با 9131 سال در

 لبنانی، کارگردان عساف، روجیه نیز وپور قلیمال رسول همچون مقاومت و جنگ سینماگران (.34: 44 ش ،9133) «بندد بکار

... . است مردمی هنر داریم بدان اعتقاد ما که هنری»: کرده بود اظهار شدند. عساف توصیف مبارز و مسلمان معرفی و هنرمندانی

 به که شد معرفی تئاتر کارگردان یک زمینه، این در (.41: 9133 عساف،) «دارد ناپذیرجدایی و تنگاتنگ رابطه سیاست با هنر

 سالمیا مسائل و مصالح بر مبتنی و ایران پساانقالب جامعۀ حال و وضع با مأنوس که یابد دست تئاتری به داشت تالش زعم خود

می جبهه به زیاد که مذهبی بچه و ادعابی و رزمنده هنرمند صفت با هنرمندیسازی تهبرجس .(01: 9 ش ،9131 ،یصابر) باشد

 اسالمی انقالب هنرمند فرزند عنوانبه هنرمندی دیگر، جنگ؛ موضوع با اثر او چاپ با( 0 ش ،9131 ،یلنگپ) رود

 و (1 ش ،9131 ،یصدر) شهادت و عروج از آثاری با انقالب صدیق نقاش عنوان با هنرمندی ؛(43: 3 ش ،9131،یخسروجرد)

تبیین  در هایینمونه جمله از ،(43: 99 ش ،9131جاه،یترق) دهدمی قرار دستمایه را انقالب اجتماعی مضامین که دیگری نقاش

 . هنرمندانه هستند فردی تعهد مصادیق

 و هاآرمان به خدمت برای میدائ تالشی در پیوسته باید هنرمند» شد: نقل وی از گرافیست نقاش هنرمند یک توصیف در

 توصیف در(. 43: 13 ش ،9133 نژاد،یخرم) «کند ادا اوست، عهده بر که را مسئولیتی از اندکی بتواند تا باشد مردم اعتقادات

 ما سعی: گویدمی که است هنرمند این آثار مضامین از شهادت و جنگ مقاومت، ایثار،»: شد تأکید دیگر هنرمندی آثار نمایشگاه

 هنرمندان مشکل تریناساسی که خودبیگانگی از و درونی زنگارهای از را خود طریق، هر به که بوده این بر همواره کارمان رد

 (.43: 13 ش ،9133 ،یعال) «ایمبوده موفق حدودی تا است انقالب از گرفته نشأت ما کار چون و داریمنگه دور است، غربی

 یهنرمندان و( 43 ش ،9133 تائب،) است ساخته مبارز روحانیون و انقالب رهبر از یهایپرتره که هنرمندی بخشی بهاهمیت

 داللت زین( 30: 40 ش ،9133 پورصفا،) و( 43: 42 ش ،9133 ،یمیکر) دندیگزیبرم ینقاش یبرا را انهیعام ینیمضام که یمردم

 صالتا پرندۀ که نقاشی هنر گوهر آالیندۀ وتکس در مدرنیسم مردمی، نقاش یک معرفی در. دارد هنرمند یفرد تعهد نییتب بر

 -اسالمی فرهنگ» و روگرداندند آن از هنرمندان از شماری که شد توصیف ماند،بازمی خویش صواب حرکت از و ریزدمی پر آن در

 هنر کارکردی یهاداللت نشانگر نشریه، این در انقالب عکاس هنرمندان وصف(. همان) «نساختند هرزه بادهای آوردره را ایرانی

 داندمی شگفتی و ناب هایسوژه و اسالمی انقالب مدیون را اشجهانی و داخلی هایموفقیت او»: نمونه برای است، ایشان متعهدانۀ

 و فرهنگ و زندگی و زمان خصوصیات با هنرمند عکاس اگر: گویدمی وی. بردمی سربه آن به دستیابی عطش در امروز جهان که

(. 43: 03 ش ،9133 فرنود،) «است ناموفق باشد، آشنا عکاسی حرفه با هم چقدر هر نکند درک را جامعه یهاآدم و محیط

 هایایثارگری و هاآفرینیحماسه»: شد معرفی جنگ، چنین و انقالب با مرتبط آثار بر تأکید با نیز دیگری عکاس هنرمند

 هامدت وی آنکه خاصه کرده، ایفا اساسی نقشی -متعهد عکاسان دیگر همانند –او کارهای در نیز هاجبهه در اسالم دالورمردان

 برای هنر و زیبایی برای هنر رویکرد دو همچنین نقد(. 43: 12 ش ،9133 ،یجالل) «است داشته حضور مقدم خطوط و جبهه در

 تثرو پی در نه و افتخار جویجست در نه که کسی یعنی حقیقی هنرمند»: شد همراه هنرمند تعهد باب در اینتیجه چنین با هنر،

 این در خداوند که نماید فهم را هاییایده عالم همۀ در تا است درصدد حقیقی هنرمند... قیمت هر به بدیع امر جویندۀ نه و است

 (.91-01: 9 ش ،9131 ه،یشوال)«است نهاده ودیعت به جهان

 هنر یاجتماع تعهد

رشمرده ب مسلمانی پیمان و پرچم با تحقیق و هنر ادبیات، عرصۀ در فراگیر یجریان ایجاد را خود فعالیت هدف فرهنگی، کیهان

؛ (43 و 0: 9 ش ،9131)گردد  واال هایآرمان شکوفایی ساززمینه اسالمی، فرهنگ مشتاقان میان در بدبینی سد برداشتن با تا بود

 نره و ادبیات سال، هفتاد این در چرا» که سؤال نای در این مجله، طرح. دارد داللت آن اجتماعی التزام به تعهد بر توصیفی که

 نمود برجسته را انتقاد این «خزد؟می «دگراندیشان» دامان به ابعادی در و گیردمی فاصله اسالم از تدریجبه ،«صحنه در» و «نو»

 غیره و معماری کاری،کاشی خط، مدایح، تعزیه، خطابه، به که همچنان و شدمی عقیدتی برخورد نوین هایپدیده با اگر»: که
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 الهی هایآرمان ترویج برای نیز را هاآن آغاز همان از اسالمی نیروهای و شدمی برخورد...  و نقاشی تئاتر، سینما، با شد، پرداخته

 خدمت به فراتر مرزهای به رسیدن و انسان روح تلطیف برای و ستم مقابل در مسلمان هایتوده تجمع و انسانی اصیل حقوق و

تعیین میدان این در را خویش حضور هامخالفت همه با توانستنمی کشور اسالمی جریان آیا شد،می نزدیک بدان و گرفتمی

 گرآوازه و مُبلغ مرزها، از خارج به پیام صدور برای» که شد دیگر نیز بیان ایمقاله در(. 1-4: 0 ش ،9131) «؟بنمایاند نیز کننده

 عالیت و احساسات القای برای وسیله ترینعالی هنر گوییممی ما...  دهد قرار بررسی مورد گوناگون تجها از را مختلف جوامع باید

 ،یعالم) «ببندیم خارج جهان روی به را خود چشم نداریم اجازه هرگز اما گیردمی قرار روح تعالی خدمت در که است افکار

 (. 12: 00 ش ،9134

 نیهمچن. مورد توجه بود  زین( 43 ش  ،9133 مارشا،) آمریکا سینمای در جمله از ستسیا و هنر رابطۀ بیان در موضوعاتی

 وارهجشن ششمین در چرا چیست؟ اسالمی سینمای که سؤاالت این به پاسخ برای تالش در سینمایی میزگرد یک گزارش در

 عمومی فرهنگ از جوشیده متعهد، و یلاص سینمای» ازجمله شده گرفته نتایجی ندارند؟ کار قبلی متعهد سازانفیلم فجر فیلم

 اسالمی جامعۀ در اما معین و مشخص اهداف به رسیدن برای است ایوسیله و ابزار غرب، دنیای در هنرمند...  است مردم متن و

 در ناآل اگر...  گیردمی قرار الهی عقیده و آرمان خدمت در که هنرمند شخص نه است چیزها سایر و فیلمنامه و قصه کار ابزار

 و عقیدتی خطوط از اعم را فکری خوراک منابع هاآن و داشتیم اندیشمند افرادی فرهنگی، انقالب عالی ستاد در انقالب شرایط

 در را هاآن خطوط و منابع آن داشتن اختیار در با بودند مسائل درک به قادر که هم هنرمند افرادی و کردندمی عرضه فرهنگی

 با اما است ابزار ترینبُرنده سینما...  آمد؟می وجود به ما فکری کارهای در ایخدشه آیا ریختندمی نره قالب در سطح ترینعالی

 مُردار یک به تبدیل زودیبه نکند باز را خود جای اگر...  .است پایینی سطح در ما سینمای انقالب، از سال چند گذشت با تأسف

 رباتض بدهیم، دستش از اگر که داریم الزم قاطع و بُرنده سالح یک عنوانبه بلکه منداری الزم شکل این به را هنر ما و شد خواهد

 جنگ جاری روح و کنیم مرتبط جنگ با نوعیبه را جاننیمه موجود این که است فرصت بهترین حاال و خورد خواهیم سنگینی

 است آن تالش که شد جهینت نیز هیتعز یهاتیقابل به اشاره با یجستار در(. 04-12: 42 ش ،9133) «کنیم تزریق آن در را

 جامعه یندگیپو و رشد و یرستگار راه در و کند یباز امبرانهیپ نقش عدالت، و انسان و ی،آزاد و انسان یبرا تا شود جادیا یتئاتر

 شد طرح هایینظر ،یاسالم انقالب از پس ینقاش یبررسبا موضوع  یزگردیم در(. 13: 91 ش ،9134) ردیگ دوش بر را یرسالت

 از یخال هاانیجر ،ینقاش دیتول و قیتحق آموزش، محور در» بود که: آن بر اتنظراین . است هنر در تعهد مضمون یاینما که

 التاص از چون نگرفت شکل یاسالم ینقاش انقالب، از بعد». «داستیپ هاآن در هنوز یفرهنگ استعمار رد و اندیفرهنگ اصالت

 یسالما ینقاش و نقاش در تعهد بر اساس». «است یضرور ،میقد رانیا و شرق فرهنگ به رجوع نیا بنابر م،یاشده منقطع گذشته

 یریگهرهب با دیبا هنرمند. است هیفقتیوال ،یاسالم انقالب جامعه در شرویپ و باشد شرویپ دیبا هنرمند. وهیش و سبک نه ،است

چنین منعکس  ینقاش ۀدربار یگرید نظر (.02-13: 99 ش ،9131) «کند عرضه جامعه به یهنر قالب در را امیپ ه،یفقیول کالم از

 یرشعا هنر ی،انقالب هنر...  دارد سمیالیامپر و سمیونیصه در شهیر که بازدارنده هنر و بخشییرها هنر: میدار هنر نوع دو» شد:

 ی،اسالم هنر»: شد نایب نیچن یاسالم هنر زاتیمم نقاش، کی آثار یمعرف در (.43: 03 ش ،9133 پا،یچل) «ستین تیفیکیب و

 ۀجامع به هاملت رساندن یبرا یریشمش هنرمند، دستان و کور تعصبات و خرافات و هاجهالت تمام برابر در معترض است یهنر

. «دارد عشق و نور در سرچشمه که بخشییرها است یهنر کندیم حرکت مکتب یهاارزش امتداد در که یهنر...  است یدیتوح

همچنین  (.34: 12 ش ،9133 ،یصادق) شد برشمرده هنرمند نیا بارز مشخصات از نیمحروم از دفاع و یزیستظلم ،یطلباستقالل

 کند جاودانه را هاجبهه باید هنر: »شد چنین منعکس اسالمی ارشاد و فرهنگ وقت وزیر خاتمی، سخنان جنگ، هفتۀ مناسبت به

 کنندهنتضمی هنر و حماسه متقابل تأثیر...  آورد ارمغان به ملت برای را نوینی هنر و فرهنگ توانسته حماسه یک عنوانبه جنگ... 

 جمله از مشهود بود هنر در تعهد امر به توجه ز،ین منتشره یهنر اخبار در (.42-43: 19 ش ،9133)خاتمی،  «است انقالب بقای

 ،9134) شد همراه کاتوریکار هنر در یاسیس و یاجتماع ،یاخالق نیمضام وجود بر تمرکز با «کاتوریکار هنر» کتاب انتشار خبر

نیب ۀمسابق دربود، برای نمونه  آنان متعهد هنر بر ناظر ،یرانیا جوان هنرمندان یجهان یهاتیموفق اخبار نیهمچن(. 04 ش

 رقابت لیتقل و یالمللنیب مجامع در آن تیتقو و صلح موضوع با ی،شورو فرهنگ وزارت نقاشان یۀاتحاد یاسیس پالکارد یالملل

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/17731/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
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عنوان ابزاری از هنر عکس و عکاسی نیز به (.11 ش ،9133) ی، تعهد هنری، برجسته شداهسته انفجارات نکوهش و یحاتیتسل

 کایآمر چون یابرقدرت یغاتیتبل ریتأث تواندیم عکس چند چاپ که است یاگونهبه هنر نیا نفوذ امروزه» :برای پیام تبلیغی یاد شد

 مغلوب تماشاگر به را خود امیپ گراحاطه یحالت در یبصر و یسمع قیطر از تواندینم نمایس چون هرچند عکس...  کند یخنث را

  (.34: 43 ش ،9133) «دهد انتقال نندهیب به لحظه کی در را هاامیپ نیتریانسان و نیترشاعرانه تواندیم اما کند القا کیتکن

 گرچه .کرد برجسته ییگراسنت میپارادا در را متعهد یهنرها ،یسیخوشنو ژهیوبه یسنت یهنرها به اقبال با یفرهنگ هانیک

 عتبات یهابهیکت نوشتن و قرآن کتابت بر تمرکز با ژهیو به کتابت ای یسیخوشنو هنر. داشت اقبال زین نوگرا یسیخوشنوبه 

 همچون یصناع یهنرها ب،یتذه ،ینگارگر یهنرها. گذاشتیم صحه هنر در ینید تعهد بر که افتییم تیاهمرو از آن مقدسه،

 یهنر یهاسنت ۀطیح در ای و بودند یعرفان و یمذهب نیمضام واجد ای که روآن از..  و فرش ،یسنت یجلدساز پارچه، چاپ

 ،هحوز نیا در یاخبار انتشار گاه. بود مجلهمورد توجه  کمتر یقیموس .بودند هینشر توجه کانون در داشتند، قرار شامدرنیپ

آهنگ و سرودها مرکز هنرمندان توسط یانقالب سرود یاجرا خبر انتشار ازجمله نمود،یم یگذارنشانه را هنر در تعهد یاهداللت

 کنند تنفس را هاجبهه یبتوانند عطر قدس هنرمندان نیا که هدف نیا با پادگان چند در والفجر یاتیعمل منطقهدر  یانقالب یها

 دهیبخش زیتما آن در یرانیا آثار حضور از یوجه به ،ایآس یهنر نالییب از یانتقاد شگزار کی ضمن در (.11: 03 ش، 9133)

 سمیمدرن از انهیناش یدهایتقل از یناش و دیجد یهاکیتکن با مدرن هنر شامل شتریب...  آثار: »بود متعهد هنر بر ناظر که شد

 هنر یتئور کردندنبال و امیپ نداشتن یعنی مدرن هنر یژگیو خاطر به اما بود صلح شگاهینما یاصل موضوع چند هر و بود غرب

 به نیا و بود دیپربازد غرفه  یحجم سیتند 3 و ینقاش یتابلو 04 با رانیا. دهند ارائه یامیپ نتوانستند تابلوها شتریب هنر یبرا

 هب یابیدست یرانیا سلمانم هنرمندان یاصل هدف. ... «است آن ابالغ  یپ در یاسالم انقالب متعهد هنر که است یامیپ خاطر

: 03 ش ،9133) «دهند نشان رساندیم یآزاد به را بشر که را ییهاراه شیخو آثار در تا کوشندیم آنان و است ییخدا نیمضام

 قلمداد مؤثر یامر انقالب، هنر و فرهنگ فیبازتعر امر بر شرق و غرب از برخاسته یهاشهیاند یفکر ۀمواجه که آنجا از. (43-12

 هنرها» که شد اشارهنیز  مقاله کی ضمن در .داشت نظر ،آن فیتعر و هنر به گاه که گشود را یبحث باب نیا در مجله نیا شد،یم

 از خودش اگر یآدم. زداغفلت یهنرها و آورغفلت یهنرها. شوندیم میتقس رمخدریغ یهنرها و مخدر یهنرها به یکل طوربه

 زین گرید یامقاله در (.33-31: 42 ش ،9133سروش،) «نیآفریداریب هنرش نه اگر و است نیآفر غفلت هم هنرش باشد غافالن

 ضد و وبیمع و ناقص ۀجامع و سازد هموار را خود تکامل راه بخواهد است تیبشر سوم دو که سوم جهان اگر» که بود شده انیب

 (. 02: 3 ش ،9131 ،یطبر) «شتدا نخواهد غرب تمدن یاصل گوهر ینف جز یاچاره د،یننما تکرار را غرب یاله
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 نیمضام یبند.دسته2-1

 (9132-9132) یفرهنگ هانیک ۀدر ماهنام نیمضام

 پایه نیضامم  سازمان دهنده نیمضام ریفراگ مضمون
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 تقادات مردم  ها و اعخدمت به آرمان یتالش دائم برا

 مثابه عمل مجاهدانه در هنر، به یثارگریا

  هنر طریق از ابالغ پیامبرانۀ رسالت کشیدن بردوش

  اسالم اعتالی و رشد به خدمت

  یسنت یهنرها یرجوع به مباد یبرا تالش

 یهنر عمل و جان و روح هیتزک

  قیهفولی کالم از گیریبهره با جامعه به پیام عرضه

هد
تع

 
ماع

جت
ا

 ی
نر

ه
 

  یاسالم، به مثابه رسالت هنر انقالب نیبه د خدمت

 جهان به رانیامت به پا خاسته ا تیو موجود تیمظلوم رسانامیپ

  توحیدی جامعۀ به مردم رساندن برای تالش و الهی عقیدۀ از برخورداری

  اسالمی هویت از برخورداری

  ایدئولوژیک پیام قالانت ابزار مثابه به عمل

  مردم با پیوند

  بخشیرهایی و جنگیدن برای سالح مثابهبه عمل

 محرومان به خدمت و ستیزیظلم طلبی،استقالل

 مردم هایآرمان و اعتقادات به پاسخگویی و پذیریمسئولیت

  انقالب بقای کنندهتضمین

  گریآوازه و تبلیغ با امرزه از خارج انقالب به پیام صادرکنندۀ

 

 : آدینه 4 – 2

 نیغالمحس ،یاصل گردانندگان. افتیخاتمه  9122شد و نشر آن در سال  منتشر 9134 سال در مجله نیا ۀشمار نینخست

 ،یقصاد نیالدقطببر آنان،  عالوه ( بودند.رانیو منصور کوشان )سردب یفرج سرکوه نژاد،یعل روسی( و سرمسئولی)مد یذاکر

و ...  یمسعود بهنود، محسن سازگارا، محمد مختار ،یابندرینجف در ،یمحمدجمال سماوات ،یآبادمحمود دولت ،یبلوکباش یعل

 ۀدربار یمجله، مطالب یهنر یهابخش دربودند.  هینشر نیگفتگوشوندگان در ا ۀدر زمر ای یمقاالت هنر سندگانینو گریاز د

رضا  ان،یمحمدرضا مقدس ،ییمهرجو وشیدارمنتشر شد.  رانیدر نقد هنر معاصر ا هژیوو به یتخصص یهنرها، در قالب مقاالت

شهرام  ،یمثقال دیفرشآغداشلو،  نیدیآ وا،یش قباد ز،یمم یمرتض ان،یاهلل مسلمنصرت ،یکالنتر زیپرو ،یسهراب سپهر ،یشهاب

 هنر درخصوص شانینظرها ایانعکاس آثار بودند که مجله به  یازجمله هنرمندان یاریو جواد بخت انیمحمدرضا شجر ،یناظر

رساخته ب ینیمضام بطن در هنرمند، و هنر با نسبت در را تعهد مفهوم مجله، نیا که داد نشان هاافتهی .داد نشان توجه رانیا معاصر

  .است یستیالیضدامپر یاجتماع یهاآرمانبه ضرورت تعهد  به معطوفکه 

 : توصیف مضامین 4 – 2 – 1

 متفکر ینمایس رفتن هیحاش به با همزمان نمایس نیا یهاارزش ضد بر و پرداخت وودیهال ینمایس به نهیآد شماره، نینخست

 که رفت سخن ینگران نیا از ران،یا ینمایس خیتار مرور با ،یگرید ادداشتی در(. 4: 9 ش ،9134) گذارد صحه معترض و

 دیتأک و هادشنیپ سوم جهان ینمایس از گرفتن سرمشق ورطه، نیا از زیپره یابر. است افکنده هیسا رانیا ینمایس بر ییمحتوایب

 یهنرمند مثابهبه ولز اورسون نیهمچن. بردیم راههیب به راه آثار، بر نظارت و کنترل که دهدیم نشان نمایس نیا اتیتجرب که شد
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 یمعرف هوشمندانه یاثر دونده لمیف رانیا ینمایس در(. 4: 9 ش ،9134) شد یمعرف نبود، وودیهال ینمایس یکل استیس تابع که

 است یاثر لمیف نیا ندارند، مردم کردنرنگ جز یکار و اندبه راه انداخته امروز و روزید نوارسازان که یومرجهرج در: »شد گفته و

 خیتار فیتحر ،یحاتم یعل راث این الملک،کمال لمیف به ینقد در(. 4: 0 ش ،9134) «دارد اشسازنده یفرهنگ تعهد از تیحکا که

 با یامقاله در(. 1: 1 ش ،9134 ،یحسام) بود نموده یمعرف یانقالب و معترض یهنرمند را الملکالکم که روازآن شد دانسته

 و توجهعدم لیدلبه داوران ئتیه هیانیب بنابر که- فجر لمیف جشنواره نیچهارم در زن اول نقش گریباز انتخاب عدم به اشاره

. شد ارهاش انقالب از پس ینمایس در زن زیبرانگ مناقشه گاهیجا و نقش به -بود او یانسان یواال وجوه و زن تیشخص به ختپردا

 هنوز» زن که گرفت جهینت یشناسگونه ینوع با و پرداخت9134 سال یینمایس آثار در زنان حضور انواع یبنددسته به سندهینو

یم هالمیف بندنقش او ۀدرماند و نینشهیحاش نقش از یریتصو عوض در و شودینم ریتصو اشیاجتماع درحضور هالمیف عهده در

 همچون بلکه یبررس ستهیشا یامسئله مثابهبه نه هالمیف در یرانیا زن یزبون و انفعال که است نیا مسئله...  گذردیم و دیآ

: 23 ش ،9134 ،یکالنتر) «شودیم ریتصو زنان گرید یرویپ ۀستیبا ینقش و نیدلنش یگاهیجا رفتهیپذ ییالگو عنوانبه گذشته

 یارستمیک» نوشت و کرد فیتوص بسته ۀجامع کی تگریروا یمستند ،یارستمیک عباس اثر هایاول لمیف ادداشتی کی در (.3

 نیبهتر شیاهیاول که موفق است یمستندساز. باشد داشته دیبا یامیپ چه و خواهدیم چه کند،یم چه که داندیم خوب یلیخ

 توجه با فجر لمیف ۀجشنوار نیپنجم از یگزارش در(. 99: 1 ش ،9133 کوشان،) «است مملکت نیا سازانلمیف یبرا الگو و نمونه

 فروشدست لمیف. اندمتفاوت اند،شده دهیبرگز که یآثار با مخاطبان ۀعالق مورد یهالمیف که شد داده نشان هالمیف فروش زانیم به

 زادینور محمد ۀساخت ،همباهمه لمیف و پرفروش یلمیف عنوانبه گزارش نیا در یهنر ۀحوز محصول و مخملباف محسن ۀساخت

 مخاطبان هذائق تفاوت تا شد ذکر بود، برخوردار استقبال نیکمتر از که یلمیف عنوانبه یسازندگ جهاد یونیزیتلو واحد محصول و

: شد انیب مجله یسو از یینمایس مستندساز کی با گفتگو مقدمۀ در(. 13: 99ش ،9133) شود داده نشان، جشنواره داوران و

 مردممان امروز زبان به تنهانه ما یهالمیف یهاتیشخص. است غرابت ینوع و یجار یزندگ تیواقع از ییجدا دچار رانیا ینمایس»

های این دیار زندگی نمینند و مثل آدمزینم حرف هم یگرید مکان و زمان چیه در یمردم چیه زبان به بلکه کنندینم صحبت

 (. 12: 93 ش ،9133ان،یمقدس) «کنند

 نهیآد در وودیهال ینمایس ژهیو به غرب ینمایس آثار نقد و( 90-93: 02ش ،9133) تارکوفسکی سینمای حول مضامینی

زبان کوا امبرتو قلم به و نام نیهم به یرمان اساس بر که سرخ گل راز عنوان با وودیهال ینمایس از یلمیف نقد. ندگرفتیم شکل

 ،9133) دش شمرده ،یباند مزیج داستان کی به آن لیتقل و اثر  یفلسف تیروا فیتحر آن، لمیف و شده نوشته ییایتالیا شناس

 برجسته آمریکا سینمای در هاکلیشه حاکمیت خطر کمنت، فیلم سینمایی مجله از ایمقاله در  از آن جمله بود. (11: 99 ش

... دکن حفظ را انقالب دوره مخاطبان نتوانست رانیا تئاتر»: شد برجسته موضوع نیا تئاتر،  ۀنیزم در و (90 ش ،9133) ردیدگ

 نیچهارم از یانتقاد گزارش کی در (.3: 4 ش ،9134 شنگله،) «میباش داشته یرانیا تئاتر که میدار تئاتر میکن ادعا میتوانیم یروز

 آن لیدل تئاتر با ناآشنا ییهاگروه توسط اجرا و شمرده فیضع اجراها و هاداستان اما ارزشمند، هادفه نیز فجر تئاتر جشنواره

 یستیتور ۀاستفاد ای و عجوالنه آوانگارد اقیس و سبک از تئاتر، یشناسبیآس در یامقاله (.3: 3 ش ،9134 کوشان،) شد دانسته

 گرددیم یستیفرمال اثر کی به یاجتماع تعهد و محتوا از تئاتر لیتقل بسب که شد انتقاد شینما در یبوم رسوم و هاسنت از

 اساس بر که شد برجسته نمایش این موضوع والدز، اکتاویو محرمانه گزارش گر،ید یشینما نقد در (.90: 3 ش ،9134 ،یعبدالله)

 دلیل مشترک، اجتماعی هایزمینه ایهشباهت که معتقد بود منتقد اما بود شده نوشته ایران از غیر کشوری اجتماعی مسائل

 ادبیات به رجوع ضرورت نوشتار، این مضمون(. 43-42: 02 ش ،9133) است بوده نویسنده سوی از انتخاب این برای درستی

 .بود هنر در هاآن بازتاب و گوناگون جوامع میان اجتماعی مسائل در موضوعی اشتراکات منظر از جهان

 -یاجتماع -یاسیس یساختارها در که ی اشاره داشتاگسترده تحوالت بهنویسنده  ،ینقاش گاهشینمایک  بر ینقد ۀمقدم در

یم آزاد یاریبس یروهاین یاجتماع تحوالت در چون که بایناشک مورخ»: تاثیرگذارند هنر روند بر شده و حادث جوامع یفرهنگ

 و رشد ابعاد همان با و زمان همان در زین یهنر آثار دیبا ند،کنیم اعالم را خود میمستق حضور یاتازه یاجتماع یهاهیال و شوند

 نظر از یهنر آثار نشیآفر ۀنیزم در ژهیوبه یفرهنگ تحوالت. است زدهشتاب ینگرش ،نگرش نیا اما. دهند نشان را خود توسعه
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ازهت مخاطبان ی،اجتماع قیعم تحول کی از پس که شد گرفته جهینت ،مقدمه نیا در. «ستین همگام یاجتماع تحوالت با زمان

. ابدیب را خود مناسب یهنر انیب و زبان و دیآ وجود به هنرمندان از یدیجد نسل تا ندیآیم دانیم به و شوندیم جادیا یا

 بعدتر یزمان تا کنندیم مقاومت هایدگرگون برابر در ای و پردازندیم دیجد زبان با خود زبان یهماهنگ به ای تریمیقد هنرمندان

 یخال ظاهر به هنر، ۀعرص هنرمندان، نو نسل شیدایپ تا و انیم نیا در. شوندیم رانده پس به ظاهر به و برگردند دانیم به باز

: 0 ش ،9134 زبرجد،) باشد یقو ای فیضع است ممکن که دهدیم نشان خود از یینمودها گاهبهگاه اعماق در حرکت اما است

4 .) 

 نیتحس و دهید یررسمیغ و مستقل یشگاهینما یهاتیفعال ۀزمر در که مستقل هنرمندان یاشنق یهاشگاهینما آثار یمعرف

 حاصل که شگاهینما نیا آثار ی،نقاش شگاهینما کی از یگزارش در. کردیم برجسته را مستقل هنر( 1: 1 ش ،9134زبرجد،) شدند

 انیب و دیتمج هنر، یسودا نه است هنر هاآن ۀدغدغ که هایگالر یریگرونق از بود، آغداشلو نیدیآ شاگردان از هنرمند چهار کار

 بحث هنر یهاشیگرا و هارنگ ها،سبک در تابلوها، یتماشا با سره ب چادر زنان جوان، تماشاگر هاده: »شگاهینما نیا در که شد

 و نوآور ینقاش را یو که شد نگاشته ،یسپهر سهراب بزرگداشت در یاادوارهی(. 3: 3 ش ،9134،ییکوچو) «داشتند جدل و

 شعرش که شد دهید شاملو احمد و فرخزاد فروغ با یطراز در یو. کرد وصف مردم با اما جبههیب را او شعر و دانست گراعتیطب

 زبانش ات کرده ریچشمگ یتالش شعرها نیا در یسپهر» حالنیدرع. استیس نه و خیتار نه باشد، فلسفه نه بماند، شعر خواستیم

 (.90: 92 ش ،9133  پور، یرینص) «ردیبگ آنان از را شیشعرها زبان و شود کینزد ردمم زبان به

 الح شدمی خوانده بسیار اجتماعی مبارزات اوج زمانۀ در حتی» سپهری سهراب شعر که بود معنا این حاوی دیگر یادداشتی

 و هنری هایآفرینش محور( پهلوی) حاکم رژیم فرهنگ با فرهنگی تقابل که ایزمانه در...  نداشت فضا آن با خالق پیوندی آنکه

 جامعه فرهنگی بافت در و یافتندمی اجتماعی کارکرد بیشتر هنرمندانی شد،می تلقی هاآن سنجش اساسی معیار و فرهنگی

 بتوان شاید را سپهری. ایستادندمی آن مقابل در یا شدندمی همگام ناگزیر مبارزۀ آن با یا که گرفتندمی عهده بر تراساسی نقشی

وتب همهآن به اعتنابی بلکه نگرفت قرار فضا آن تأثیرتحت تنهانه خود شعر کمال دوران در که دانست هنرمند یک از اینمونه

 یافته دست اندازهاییچشم به و گذشته مراحل آن از سپهری شاید. کرد سیر دیگری جهان در خالقیت، و سازندگی شور و تاب

 جستار کی ،یکالنتر زیپرو ینقاش شگاهینما بر یمرور در(. 41: 99 ش ،9133 ،یسرکوه) «گنجیدنمی زمانه هایقالب در که بود

 یمرزها درون در: »داشت انیب نیچن گلکاهی عنی او یهنر ۀماد زین و هنرمند نیا آثار در دهیبرگز یرانیا یهامضمون ذکر با

 نیا اما میریبگ بهره هاآن از میتوانیم و میهست هانشناخته نیا از مملو گوناگون، رسوم و آداب و هافرهنگ داشتن با مانیجغراف

 که است یزیچ دارد تیاهم آنچه...  ستین شناسانهییبایز ژهیو زبان ای یمل تیهو به یابیدست یبرا یینها یراهگشا ییتنها به

 ۀویش چه و اشیعاطف – یخیتار -یاجتماع -یفرهنگ بار تمام اب گل،کاه چه گفت دیبا...  دیایب اشیذهن جهان و نقاش کار به

 معاصر هنرمند راه ایآ اما بود خواهند و بوده یهنر و یفکر جنبش هر از ماندگارتر شانیهابافته دست به یاتیلیا و یریعشا یزندگ

ییبایز یمبان ۀمسئل حل به یاجتماع -یفرهنگ یهاراثیم و هاارزش نیا به یآگاه سر از هرچند یااشاره با که است نیا رانیا

  (.11: 91ش ،9133) «است رانیا معاصر ینقاش مشکل یکالنتر زیپرو ینقاش مشکل بپردازد؟ معاصر هنر یشناس
 یاجتماع یفرهنگ یهادغدغه انیب در یریتصو طنز تیاهم و فیتوص ها،ییناروا هیعل مؤثر یاحربهبه مثابه  کاتوریکار نه،یآد در

 یجهان شگاهینما در که شد چاپ یریالجزا هنرمند از یکاتوریکار ،نمونه کی در (.3: 1 ش ،9134،یفیلط) شد جستهبر یاسیس

. بود افتهینتوسعه یکشورها در عرب مردم یاجتماع یهادغدغه آن، مضمون و شده اول ۀزیجا ۀبرند ،9139 در کانادا کاتوریکار

 از ،یعکاس ۀمسابق کی از یگزارش در (.3: 2 ش ،9134 ،یفیلط) شتگذا صحه ورکاتیکار یاجتماع کارکرد بر زین یگرید لۀمقا

 شینما به عکاس زن 2 از عکس 1 فقط یاجتماع بخش عکس 932 از که شد انیب و گفته آثار در جنگ بخش اندک یغنا

 (.92: 1 ش ،9133 زاده،یمناد) است تأسف یۀما ،نیدورب لهیوسبه زن یاجتماع تیموقع لیتحل در زنان دخالت عدم و درآمده

 و ههجب پشت به متعلق غالباً مقدس، دفاع بخش در شدهارائه آثار که شدذکر  زین جوان ینمایس عکس ۀجشنوار نیدوم نقد در

صحنه ندرتبه و داشتند اختصاص سربازان یسازآماده به ای جنگ یهاخرابه به ای که ییهاعکس. است یغاتیتبل و یشعار هم آن
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 «رانیاس آوارگان، مهاجران، سربازان، یروح حاالت» انگریب و داشته یانسان استنباط کی جنگ از که گرفتندیم دربر را ییها

 (. 11: 99ش ،9133) باشد

و  لیاص هنر کیعنوان به یسیاز خوشنو ونگاشته  یمعاصر، نقد یدر موزه هنرها یسیخوشنو شگاهینما کی پاییبر بهانه به

 قدرت آثار، یگران که کرد اظهار و داشتها آن یگذارمتیق بر ینقد هنرمند، آثار یفن تحلیلضمن  هسندیشد. نو ادی یمردم

 و مبارز هنرمندان نیز جهان زمینۀ هنر در آدینه (.11: 99ش ،9133،یاری)بخت دهدیم کاهش را خوشنویسی متقاضیان دیخر

 حکومتی سیاست با هاآن تعامل و جهان مبارز هنرمندان الت،مقا این در. کردمی برجسته و معرفی را اجتماع و سیاست منتقد

 9133 که در سال شد منتشر یجریایین نویسیشنامهبا نما ییگفتگو مقالۀ یک در ازجمله شد؛می شرح و معرفی کشورهایشان

در زندان به سر برد، همواره بدون محاکمه  ینکاکه سو یماه 03در : »کرد یاد یقطر ینبه ا یو از آدینهنوبل شده بود.  یزهجا ۀبرند

 ژوزف درباره مضمون همین با دیگر جستاری(. 02: 99 ش، 9133 نکا،ی)سو «اندکه به دستور دولت او را کشته شدیم یعشا

 جهت وقتهیچ وی که شد ذکر هنرمند توصیف در و مقاله این در. کرد دریافت را جایزه این 9132 سال در که بود برودسکی

 یک انداختن بکار کوچک، مقام ترفیع یک: است شدنخالصه قابل گونهبدین زندگی»: بود گفته او. نگرفت خود به خاصی سیاسی

 (. 12: 92، ش 9133 ،ی)برودسک «یزندچ یکواقعًا  ینهاهمه ا یخ،تار یسو تدر یدر بازپرس خوردنکتک ماشین،

  

  نیمضام یبنددسته.2-2

 (9134-9133) نهیآد ۀدر ماهنام نیمضام

 ریفراگ مضمون
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رانیدر ا یهنر یهااستیبا هنرمندان مستقل در س تسامح و تساهل ضرورت  

جهان متعهد یاجتماع یهنرها ۀعرص با ارتباط ضرورت  

استیس از هنر ییجدا  

رانیا یدولت ینمایس در کیدئولوژیا کردیرو نقد  

به آن   یدولت کیدئولوژیا کردیبا رو نمایجامعه به س یهنر کردیرو یبخشزیتما  

 نظام یهااستیس خصوص در یانقالب نماگرانیس یانتقاد آثار به مردم یعموم اقبال

 گراارزش نماگرانیس یبرخ رآثا به مردم یعموم اقبال عدم

از  رانیا ینمایجهان و خطر قطع ارتباط س ینمایبه س یهمگان یدسترسنقد عدم

 متفکر جهان ینمایس

 اجتماعی رویکرد با انتقادی تئاتر از استقبال

 دادیرو یاجتماع لیتحل یازا در جنگ موضوع به یسطح یهنر یکردهایرو نقد

 او ینید و یاسیس ،یدر برابر تعهد اجتماع هاانسان بههنرمند  ینتعهد انسا یسازبرجسته

 جامعه به

 مستقل یهنر یهاانیجر تیفعال یسازبرجسته
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 یهنر یکنشگر در زنان کمرنگ حضور نقد

 یینمایس آثار در یسطح نیمضام نقد

 در هنر معاصر یمل تیهوبه  یبخشاصالت

 هنری و فرهنگی بیگانگی خود از نقد

 یمردم و لیاص هنر عنوانبه یسیخوشنو هنر به توجه

  حاکمیتی هایسیاست برابر در جهان مبارز هنرمندان معرفی 
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 سخن یایدن: 4 – 3

 نیخستسخن که در ن یای. دنافتیآن خاتمه  نشر زین 9132منتشر شد و در سال  9134سال  در مجله نیا ۀشمار نینخست

 رکیبیت با و دهکردی صولتی الدینشمس مدیرمسئولی و امتیازیصاحب به ،شد یمعرف یفرهنگ ،یاجتماع ،یعلم یاشماره، مجله

 نخست یهاشماره در. کردیم تیفعال یاصغر عبدالله و یفیلط نیغالمحس کوشان، منصور ،یمجاب جواد جمله از نویسندگان از

 ،ی)نقاش یتجسم یتئاتر، هنرها نما،یس یمجله، هنرها 92 ۀک و دور از تمرکز بودند اما از شماراند ه،یهنرها در حاش ،مجله ینا

 لیاص یهنرها شناخت مجله، ۀشمار نیدوم در گرچه. شدند داده قرار مدنظر یتریجد طوربه یقی( و موسکاتوریکار ک،یگراف

از انتشار پس  وماند  یمحدود باق باره نیا در یاخبار و البمط معدود به موضوع نیا اما شد دانسته تیفعال یمحورها از یرانیا

 حمدا از نسل قبل از انقالب همچون یو هنرمندان سندگانینو ه،ینشر نیا در گرفته شد. دهیناد یرانیا یسنت ی، هنرها92 ۀشمار

 لهیجم و خوروش، یفخر ،ییایمیک مسعودآغداشلو،  نیدیآ ،یمیسوسن تسل ،یسپهر سهراب و ج،یوشی ماین ،یبراهن رضا شاملو،

 نیدر ا یارستمیک عباس و مخملباف محسن گان،یبا افسانه ،یصابر روزهیف تر،جوان هنرمندان از نیهمچنبرجسته شدند.  یخیش

 ۀدر جشنوار شدنشاندهیطور معدود و به مناسبت برگزآن هم به نمایشدند. به هنرمندان نسل انقالب، فقط در س یمعرف هینشر

  توجه شد. فجر لمیف

  : توصیف مضامین 4 -3 – 1

هد بود. از هنر متع یبه نوع گردانندگان نشریه اقبال نشانگر که آمد دست به هایییافتههنر،  بخش مطالعۀسخن از  یایدن در

 ید براشد که مجله بنا دار یانآن ب مقدمۀ در و معرفی سنتی هنرهای از یکی ایران، هنر از گزارشی در مجله، انتشار اوان در

 معرفی مداوم هایگزارش در هایشانیژگیرا با تمام و یسنت یطور کامل هنرهابار به یناول یبرا یرانی،ا یلاص یشناخت هنرها

 پاییاز بر یخبر یزن ین(. پس از ا4: 20، ش9134گزارش خواهد شد )ذابح،  یموضوع هنر یکدر هر شماره  روینازا کند.

 .شد حذف سنتی هنرهای موضوع پس، از آن( اما 99: 2، ش9133درج شد ) یلندتادر  یرانا دستییعصنا یشگاهنما

 اریبس -جهان و ایران سینمای -سینما هنر میان، این در اما داشت ویژهتوجه  یو سپس نقاش سینما هنر به سخن دنیای

 ۀآزادان تیکه امکان فعال یبط دولتبودند و بر ضوا یانتقاد اً پس از انقالب، غالب ینمایس به مربوط مضامین. نمودیبرجسته م

 . نمودیآنان م یکه ناظر بر ضرورت تعهد هنر دانستندمی وارد را ایراداتی کرد،یهنرمندان را محدود م

با  تگوگف در. قرار گرفتندمجله  ینمضام در زمرۀ ،هاآن یتفعال یدجد یو فضا ینماگرزنان س ی،انتقاد یکردرو ینا درجمله  از

 به ودور اجازۀ جشنوارۀ فجر، در یآثار و یشبا وجود نما کهموضوع  این برقبل از انقالب،  یزیونو تلو ینماس یگرباز بانوی یک

 گریباز انقالب، از پس محورزن ینمایس از یآثار بر یگرید ادداشتی در(. 3: 3ش، 9133شد )خوروش،  یدتاک نداشته، رامراسم 

 از ندیناخوشا یریتصو ارائه و زن تیموقع و مقام به میمستق اهانت هدف با یکردیرو یدارا را انقالب از پس ینمایس لم،یف نیا

 برشمرد شده، بنا گریکدی به نسبت آن افراد تکتک متقابل احترام و محبت اساس بر که خانواده و مرد به موهن را آن و دانست او

 انقالب از پس نمایس یفضا که یوجود با» شد انیب انقالب از بعد زن گریباز با گرید یگفتگو کی در (.93: 3ش ،9133 ،یمیتسل)

 یینمایس همکاران یسو از زن عیرف گاهیجا حیصح درک عدم از یناش که دارند مسئله فضا نیا در همچنان زنان اما شده سالم

 هب اشاره با ،یینمایس یهایکاست یبرخ ۀزمر در زین نمایس مرد گریباز با گفتگو (.12: 90 ش ،9133 گان،یبا) «است نمایس در

 به یریناپذجبران ۀضرب نیا اند،کرده محروم دانشگاه یشینما یهنرها آزمون در شرکت از را زنان راًیاخ» که بود موضوع نیا

 تولید کهارشاد  وزارتو ضوابط  یاستبر س ینقد یلم،ف یکنقد  ضمن (.31: 91 ش  ،9133 ،یمحراب) «زد خواهد تئاتر و نمایس

، شودیتوجه نم موضوعات یو موضوعات اجتماع یلبه دال آثار، این درشد که   یانو ب طرح کند،می تسهیل را یخانوادگ ایهیلمف

 (.93: 2، ش9133) ندارند انتقادی رویکرد مجوز، کسب یبرا هایلمنوع ف ینا زیرا

 یروز از اهدافبهبرد و روزینم ییجاامروز، راه به دینو فرآ ینهزمیشبا آن پ یران،ا ینمایس ینکهدر ا»: شد بیان نیز دیگری نقد در

اعتقادند  ینبر ا ینما،اندرکاران س. ... مسئوالن و دستیستن یسخن شود،ینظران و مسئوالن است، دورتر منظر صاحبکه مورد

 ینرتواند بهتیم یزیونجدا از تلو ینماس یتجامعه امروز، چرا که جذاب یازهایشود در ارتباط با انقالب و ن یدتول ییهایلمف یدکه با
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بعد از  ینماینقد، س ینا در .«باشد یرانیا -یو اشاعه فرهنگ و هنر اسالم یرانا یاسالم یبازتاب اهداف جمهور یبرا یلهوس

 هست که یفنور و ضعکم یشعاع با یاشد که گاه جرقه یهتشب یرتاز نظر صورت و س یتهویب وآشفته  یبه بازار ایرانانقالب 

 شاغالن یبرخ حذف اکران، یهانوبت مجوز، صدور همچون ییهااستیس از نیهمچن (.94: 3ش ،9133 کوشان،)شودینم یتتقو

 تئاتر و نمایس یمیقد گریباز یکگفتگو با  (.44-43: 3ش ،9133 ،یاریاسفند) شد انتقاد انقالب از پس ینمایس در نمایس در

  (. 4: 1 ش ،9133 ،یدفتر) شد منتشر کردیرو نیا لیذ مانده نهات و یمنزو اکنون، نکهیا انیب با رانیا

 و نو یهاشهیاند به یرانیا سازانلمیف ازین به لمنامهیف بیتصو یشورا یهااستیس نقد ضمن نما،یس باب در گرید یامقاله در

 (.91: 1 ش ،9133 کوشان،) شد دیتاک اهنماتکیس نچو یامکانات از یریگبهره با ایدن مطرح و یاحرفه سازانلمیف آثار ۀمطالع

 یاسالم بانقال اهداف جهت در دیبا نمایس دارم اعتقاد»: شد برجسته یو کردیرو نیا انقالب، از بعد نماگریس کی با ییگفتگو در

 نیبهتر زا یکی نمایس...  باشد دسته و گروه کی یماد و یاسیس منافع جهت در خشونت و بدآموز مرکز کی دینبا و باشد جامعه و

  (.44-43: 1 ش ،9133 پور،یمالقل) «باشد یاسالم رانیا یغن فرهنگ رشد جهت در تواندیم که است یابزار

 نی،فلی فدریکو مخملباف، محسن و کیارستمی عباس کیمیایی، مسعود جهان، و ایران سینمای از اخباری ضمن همچنین در

جشن  یکاثر،  ینفروش )مخملباف( ادست یلمبر ف نقدی(. 3-2: 3، ش9133کوروساوا برجسته شدند ) یراو آک رایجیت ساتیا

 «یرانا ینمایس یبرداشته است، که برا ایکنندهیرهخ یزخ ینفروش چنتا دست ایکوتکه از ب سازییلمف» یتنها براتولد نه

ست. ا یدهفایبه هر بهانه ممکن، ب او و کارش یبزرگ را دارد و نف سازیلممخملباف خمیره یک ف» که بود آن بر وی. شد دانسته

، یستن هیلیسمیاصالً ن ینگرا ؟ نه، ایستیگرا است و ناست، پوچ ینانهبدب سازیلمنگاه ف گوییدیاو بال گسترده است،... م ینمایس

راض به تبسته است. اع یارکه راه را بر اخت یبل اعتراض است، اعتراض به همان فلج ذهن یستقبول جبر ن یست،ن یرگراییتقد

 اعتراضدر درون است.  یو سفر یرانداخته است. اعتراض به نبود س یهجهان و انسان امروز سا برکه  یآورو سرسام یمعظ یآشفتگ

است. اعتراض به نبود جوهر جهاد در انسان معاصر است. اعتراض به عدم  یعدالتیاست. اعتراض به برزخ ب یستاییبه سکون و ا

 (.03: 99، ش 9133 ،ی)حسام «است و ... ینانسا یهاییشناخت توانا

. ردک توجه جهان یکمد ینمایس ۀدربار یمقاالت درج به گام نینخستسخن در  دنیای جهان، سینمای هایویژگی بازتاب در

درام با یوسطقرون در سایکل که شد اظهار و انیب یانسان یعال میمفاه از دفاع در یینمایس ۀگون نیا مهم نقش مقاله، نیاول در

( 40: 0، ش9134گرا )چپ آمریکایی کمدین چاپلین چارلی بر تمرکز با موضوع نیا(. 3: 9ش، 9134) کردیم مبارزه کیکم یها

رانسوا با ف گفتگویی نشر ضمنموج نو  سینمای بر همچنینکه در آن، آثار برجسته او مرور شد.  یافت( تداوم 00: 1،  ش9133و )

و  یشناسجمال یهاشاخص ۀدر واشنگتن دربار یشیهما درخصوص و مقاله یک مقدمۀ در(. 02: 2، ش9133شد ) تاکیدتروفو 

 استارییربه و یشرق یاروپا ینمایهنر و التزام در س یاست،با عنوان س یکتاب»: شد ذکر چنین یشرق یاروپا سینمای یاجتماع

 ی،قشر یدر اروپا فیلمدارد.  یدآن تأک یامدهایو پ یشرق یدر اروپا یاستکه ... بر جدا نبودن هنر از س هپل منتشر شد یویدد

. به یاستهنر و س یانم یونداقبال پخوش یشهاست. فرزند نه هم یاسیهنر س یرپایمعاصرش، وارث سنت د یهنرها یگرمثل د

 یست،کمون نیاست. دکتر یاسیس یسخنگو یکناخواسته،  یاخواسته  ی،شرق یاروپا سازیلمکتاب: ف گفتاریشپل در پ یویدگفته د

 ینمایس یسم،مارکسینهاش گذاشته است. سبر عهده یاسیس یتیکرده و مسئول یینتع یشآزاد هنر برا یعتجدا از طب ینقش

هدر مقال یلدل ینو هم به ا یستشده نچندان شناخته یدر زادگاهش شورو یشکل خود هنوز حت ترینخالص در یستیمارکس

چه خوب چه بد، به  یشرق ی: اروپایمخوانیم ،اندال اکسب ینوشته ل ی؟شرق یروپاا یسممارکس ینهس یسوعنوان به با یا

،  ش 9133) «خود را ثابت کند تواندیم ینمانوع س یناست که ا ییبدل شده و ظاهراً تنها جا یسممارکسینهس یبرا یشگاهیآزما

92 :03.)  

استقبال  ۀموضوع و نحو ینبه ا ینماگرانس یمنظرها یدترینجدو  یتنامبا موضوع و آمریکا ینمایآثار س یبر معرف یگرید گزارش

، (03: 93، ش 9133) یروس، کونچالفسک یدیتبع سازلمیبا ف ییگفتگو (.02: 90،  ش 9133) یافت اختصاص هاآنتماشاگران از 

 ،ییایتالیکارگردان ا ی،نیفل کویرفد آثار و تیشخص تبیین نیهمچن (.30: 93، ش 9133) یتارکوفسک های آندرهشهیو اند آثار مرور

 ینقد. های در معرفی سینما با رویکرد مذکور بودندنمونه (00: 93، ش 9133)ندیبیم سوم چشم با را ایدن هنرمند بود گفته که
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. دیگرد ادی بشر حقوق مورد در یانانهیبخوش ۀبا نام مضحک فیلم از آن کهشد  منتشر نیز« یآزاد کن ادیفر» یسیانگل لمیفر ب

 (.01: 93، ش 9133) است گرفته دهیناد بودندیسف گناه به را دیآپارتا خوردهدشمنان قسم ی،سیانگل کارگردان: نوشت منتقد

 به مجله رویکرد از هایینشانه آنها، دربارۀ مضامینی خالل در اما شد توجه سینما از کمترهنرها  یرسا بهسخن  یایدن در

در  یاست تا سهم آن بر سخن دنیای کوشش ینکهاشاره به ا باجستار  یک در. شدمی دیده هنر با تعهد نسبت از آن تعریف

و  یروند ابد درتازه  یهااش شناخت حرکتالزمه یرانیا یقاًدق یاترئنوشته شد خلق ت د،داشته باش یتئاتر سالم امروز یداییپ

 ۀسیلو یکعنوان هتئاتر لهستان، ب»: که بود آن بر نویسنده .گذارندمیگوناگون بر هم اثر  یهافرهنگ چوناست  یرانکارناپذ

 یهانمانده است. اگر در سال یبنصیب ،که هنوز هم ادامه دارد یبحران یمهم، از گزند فراز و فرودها یاربس ۀکنندو آگاه یارتباط

 -استشده  یرتعب یاسیس یزشیخکه به  -یهمبستگ یهظهور و سقوط اتحاد یامدهایپ یرتأث تحتتئاتر لهستان  9130تا  9132

  (.93: 92، ش 9133) «کشانده است یهو خود را به سا یافتهفعال یرغ یکه نقش نمایدیم ینچن ینککرد، ا یباز یانقش عمده

 دش تاکید یکاتورهنر کار یاسیس هایسویهآن بر  درکه  یااز جمله مقاله کرد؛ برجسته تیمقاال در را یکاتورهنر کار سخن، دنیای

 نیچن زین یادر مقاله (.43: 94، ش همان)بود  بارهیندرا یگریمقاله د عنوان نیز یاهس یکاتورکار (.43: 92، ش 9133 ،یفی)لط

 خیطنز و طنزپرداز همواره در معرض هجوم و حمله و خشم و غضب خداوندان قدرت بوده تا آنجا که صفحات تار»نگاشته شد: 

طنز  عنوان با دیگری مقالۀ (.33: 93، ش همان) «است نیرنگ زبان سرخ طنزپردازان خون با یجایجهان، جا ینگارروزنامه

 را داشت. یکردرو ینهم یز( ن30: 99، ش 9133)دانش،  یاسیس
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 جهان سینمای در هنر و سیاست تعامل

  مارکسیسمسینه ایدئولوگ سینمای

  جهان گرایچپ متفکر سینمای

 نو موج سینمای

 هالیوود داریسرمایه سینمای نقد

 شرقی اروپای آثار به اقبال با جهان سینمای با فرهنگی تعامل ضرورت
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  انقالب از پس سینمای در فیلم تولید ضوابط نقد

 جهان متعهد سینمای با ایران سینمای تعامل عدم نقد

 انقالب از قبل روشنفکری سینمای فعاالن رانیحاشیه به نقد

 انقالب از پس سینمای در زنان حضور کمرنگ نقد

 ایران تئاتر و نقاشی در اجتماعی مسائل و لیم هویت به توجه
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 نیمضام لیتحل: 4 – 4

 فرهنگی کیهان در اجتماعی تعهد و هنر مضمون تحلیل

 مضمون یک شد، تولید هنر در تعهد مفهوم به معطوف فرهنگی، کیهان در هنرها به مربوط متون در که مضامینی خالل از

 تعهد» و «هنرمند فردی تعهد» مضمون دو با که «پساانقالب هنر در انقالبی و یدین هایآرمان به تعهد»: نمایدمی برجسته

 .است شده برساخته «هنر اجتماعی

 
 در مجلۀ کیهان فرهنگی «پساانقالب هنر در انقالبی و دینی هایآرمان به تعهد» . مضمون1 نمودار

شد، تحریریه و نویسندگانی ملتزم به انقالب  منتشر فرهنگی هایدغدغه اب انقالبی جوانان از گروهی توسط که فرهنگی کیهان

 رهنگیف انقالبی چیز، هر پیش از گردد؛ انقالبی که اسالمی معنا انقالب بستر در در این مجله، اسالمی داشت که سبب شد هنر

 آشکار همجل این در تولیدشده محتواهای در میاسال انقالب در دینی ایدئولوژی ابعاد تأثیر. شودمی دانسته دینی تردقیق طوربه و

 ماهنامه این فکری سازیجریان در اسالمی، هنر از تعریفی اساس بر انقالبی هنر تعریف و هنر به ایدئولوژیک بخشیهویت. است

 الزم شرط عهد،ت اساس، این بر. کردمی برجسته را هنرمندانه تعهد نیز و بخشیدمی سامان هنر، در تعهد مضمون گیریشکل به

 رد خدا، راه در مجاهده مثابهبه هنر در ایثار و هنر در پیامبرانه رسالت فردی، تزکیۀ ازجمله دینی کنش و بود هنری عمل برای

 برجسته هنرمندی، هایشاخصه ترینمهم مثابهبه تعهد، و دینداری و دانسته مفروض انقالب، هنرمند متعهدانۀ هایکنش زمرۀ

 آثارشان در دینی و اجتماعی سیاسی، رویکردهای ،هاآن آثار معرفی بر تمرکز با انقالبی جوان هنرمندان معرفی در. شده است

 اهمیت نمایای چلیپا، کاظم اثر خوار،سکه هایموش تابلوی از تصویری انتشار. شدمی برجسته انقالب هنر اجتماعی تعهد مثابهبه

 آدم ... باشد درد اهل باید هنرمند: »بود گفته آن وصف در آوینی مرتضی سید که اثری بود؛ اسالمی انقالب هنر در ایدئولوژی

 جنگ در انهمنافق که پرستیسکه هایموش آن به است نتوانسته چلیپا کاظم. نیست انسان اصالً هیچ، که نیست هنرمند درد،بی

 … ماندب اعتنابی اند،کرده بنا دردمندان و فقرا شدۀیعتضی حقوق بر را خویش تجمل و رفاه هایکاخ و هستند گنج دنبال به نیز

 چنیناین سرنوشتی به را اسالم عزت و شرف جنگ، که عللی تریناساسی از یکی کنار از گذشت اعتنابی توانمی چگونه و

 هایمناسبت در یا سازندگی جهاد همچون انقالبی نهادهای برخی تشکیل سالگرد مناسبت به هنری اخبار انتشار 9«.کشاند؟

 دین در این مجله و سیاست هنر پیوند بر که است مصادیقی از فطر عید همچون دینی هایمناسبت و قدس همچون روز سیاسی

 . دارد تمرکز

ی نیز اسالم هنر آثار و مبانی در تعمق با انقالبی، هنر دینی صبغۀ انقالب، هنر در ایدئولوژیک هایداللت به دهیشکل با سوهم

 یک به نیل جهت در کارکرد هنری آن، در که بود معنوی و الهی هنری اسالمی، هنر منظر، این از. شد تقویت ین مجلهدر ا

 اییج انقالبی، -اسالمی هنر در هنر، برای هنر نظریۀ پس است. متصور است، دینی اصول از پیروی با انسان تعالی که مقصود

 
1 http://resistart.ir/content/موشهای-سکهخوار-کاظم-چلیپا-تحلیل/ 

 

مضامین سازمان دهنده

مضمون فراگیر پساانقالبهنر در انقالبی و دینی آرمان های به تعهد 

هنراجتماعیتعهد هنرمندفردی تعهد 
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 حاشیه رد را ملی هویت انقالبی، هنر دینی هویت سازیبرجسته با فرهنگی، کیهان. تاس خداوند به متعهد اسالمی، هنر زیرا ندارد

 هب اصلی مسئلۀ بود، ایرانیان ملی هویت از نمادی که توجه داشت ایران تقویم شرح به که ایمقاله در نمونه، یک در .دادمی قرار

  (.93: 03 ش ،9133 ،ییطباطبا طیمح) شد داده اختصاص ایران مسلمانان دینی مناسبات با تقویم این تطبیق چگونگی

 ایجاد و ارتباط برقراری با نیز اسالم جهان در انقالبی هنر پساانقالب هنر متعهد هویت دهندۀسازمان مضامین تقویت برای

 و عرب انهنرمند. شد برجسته انقالب هنر عرصۀ در جهانی ارتباطات مسلمان، ترک یا عرب هنرمندان فعالیت نحوۀ از شناخت

 در که دندبو جمله آن از فلسطینی کاریکاتوریست هنرمند العلی، ناجی و سوری کاریکاتوریست فرزات، علی همچون فلسطینی

 فکری نظرات به اینان چه داد؛ قرار حمله مورد را هاتوده از بریده عربِ روشنفکر نخبگان هنر او» شده بود: ذکر العلی ناجی معرفی

-43: 03 ش ،9133) «آورندنمی در سر آن از مردم و کنندنمی برآورده را مردم واقعی هایخواست که دکننمی دعوت هنری و

 محتوای در هنر ایدئولوژیک کارکرد تا شد سبب تحمیلی جنگ هایسال با انتشار از دوره این زمانیهم مجله، این در(. 11

 در ه،مجل این در تولیدشده متون در. شود برجسته جنگ، و نره ارتباط و یافته موضوعیت مشخصی طوربه مجله در تولیدشده

 . شد رانده حاشیه به و طرد پیشاانقالب هنر نیز و هویتبی مشخص، هنر طوربه ایدئولوژیک، و دینی هنر مقابل

 به وسیک از که انجامید انقالب متعهد هنر از تعاریفی ارائۀ به تدریجبه فرهنگی، کیهان محتوای در دهندهسازمان مضمون دو

 به زمانهم و بود جنگیدن برای سالح مثابهبه که شد دانسته هنری انقالب، هنر. است متعهد دین به دیگر سوی از و سیاست

 . داشت تعهد توحیدی جامعۀ به مردم رساندن برای تالش و الهی عقیدۀ

 آدینه در اجتماعی تعهد و هنر مضمون تحلیل 

 ادهایروید مناسبت به داشت که نظر هنرمندان جامعۀ نیز و دولت با هنر جامعۀ رابطۀ انتقادی لعۀمطا به بطئی طوربه آدینه

 تعهد ضرورت و هنرمندان» و «گرایانهجامعه گریکنش مثابه به هنر انتقادی مطالعه» مضمون دو آدینه در. گرفتمی شکل هنری

 هنر در اجتماعی هایآرمان به تعهد»: از بود عبارت که شدند تعهد و هنر نسبت در فراگیر مضمون یک برسازندۀ ،«اجتماعی

 .«پساانقالب ایران

 
 «پساانقالب ایران هنر در اجتماعی هایآرمان به تعهد» مضمون .2نمودار

 

 نوعی هب التزام موضوع بر که بود نشریه مطالب از بخشی در مستتر مضمون اسالمی،، انقالب از پس ایران هنر انتقادی مطالعه

 ناظر که ماسین به ایدئولوژیک رویکرد نقد به نمونه برای. است «غیرایدئولوژیک» گردید،می وانمود که داشت تاکید هنری تعهد

 نمخاطبا جامعۀ سینمایی ذائقه میان ایفاصله که بود آن بر آدینه. شدمی توجه بود، حاکم گفتمان به سیاسی یا دینی تعهد بر

 ینماگرانس انتقادی آثار برخی به مردم عمومی اقبال ذکر. دارد وجود فیلم جشنوارۀ برگزارکنندگان دولتی و ایدئولوژیک ذائقۀ با

 ینمایس حضور کردنبرجسته همچنین. کردمی برجسته را اجتماع و سیاست عرصۀ در انتقادی سینمای مخملباف، ازجمله انقالبی

 دامن هانیج سطحی به آن بسط و حاکمیتی رویکرد با سینما در غالب اندیشۀ از تمرکززدایی به فجر، فیلم جشنوارۀ در غیرایرانی

 نظرم از نشان اجتماعی، رویکرد با انتقادی تئاتر از استقبال. بود مشهود نیز تئاتر به نگاه در دولت و هنر تعامل نقد. زدمی

 به نرمنده انسانی تعهد مضمون آدینه، فرعی، مضامین برخی در. بود حاکم گفتمان تقویت رویکرد با هنر تولید به تمرکززدایانه

 سیاست اهنگ از که موضوعی برجسته کرده بود؛ را انقالبی گفتمان و جامعه به او دینی و سیاسی اجتماعی، تعهد برابر در ها،انسان

مضامین سازمان دهنده

مضمون فراگیر پساانقالبایران هنر در اجتماعی های آرمان به تعهد 

اجتماعی تعهد ضرورت و هنرمندان 
گریکنشمثابه به هنر انتقادی مطالعه 

جامعه گرایانه
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 رویکردهای نقد نمونه، برای. کردمی تائید را موضوع همین نیز اولیه مضامین از دیگر برخی. بود صادق آن عکس هنر، در حاکم

 مهم موضوع یک از عکاسی در هنری و فنی ابعاد به توجه از نشان عکاسی، جشنوارۀ آثار در جنگ موضوع به سطحی هنری

 ازیسبرجسته هنر در دولتی مدیران توسط غالباً که محتوایی شود؛می تلقی آثار محتوای ایدئولوژیک اهمیت فراسوی اجتماعی،

 دولتی نهادهای به وابستگی که هنری دانشجویی هایگروه ازجمله مستقل هنری هایجریان فعالیت دربارۀ رسانیاطالع. شدمی

 . بود ایدئولوژیک غیر رویکرد با ظاهراً و آزاد و مستقل هنر به بخشیاصالت نوعی نیز نداشتند

 در ملی هویت سازیبرجسته. شد اشاره هنری آثار در ایرانی هویت با ناهمگون هویت موضوع به هنری آثار نقد حیطۀ در

 تحمیل هرگونه بدون آزاد اندیشۀ برای الزم بستر ایجاد کهحالی در شد؛می دیده نقاشی، و موسیقی ویژهبه هنری آثار نقد ضمن

 ودب فرعی بسیار مضمون که جهان هنرمندان و هنر با آشنایی. شدمی گوشزد اندیشه و فکر مروجان انواع سوی از خاص فرهنگی

 معدود همین اما بودند، کرده دریافت را نوبل چون مهمی جهانی جایزۀ که شد محدود جهان هنرمندان برخی دربارۀ مطالبی به

 هایاسیاستب تعارض در و انقالبی شخصیتی که شد متمرکز جهانی هنرمندان و هنر وضعیت دربارۀ آگاهی گسترش بر نیز مضامین

 .داشتند شورشانک بر حاکم

 سخن دنیای در اجتماعی تعهد و هنر مضمون تحلیل

 محتواهای در روشنفکرانه رویکردهای که دهدمی نشان بود، جنگ هایسال با مقارن که مجله این فعالیت نخست سال دو

 دیتول ینیده مضامخر ،یمتضمن مباحث هنر یبا مطالب 9132 تا 9134 سال از سخن یایدن. یافتنمود  تدریجبه هنری و ادبی

مجله دال تعهد را برجسته نکرد اما با  نی. انمودیاز هنر متعهد م یاگونه یایبرساخت که نما هاآن یرا در فحوا یکرد و مضمون

 .افتیدر آن در را متعهد هنر از ینحو غیتبل توانیم ،شدهدیتول متکثر نیمضامخرده یضمن یمعنا در ملأت

و  «یمتعهد اجتماعهنر  قیمصاد» است: ییشناساقابل ،دهندهمضمون سازمان دو دوره، نیا در لهمج یمحتوا در اساس نیا بر

متعهد  هنر» یرقرار گرفتند و مضمون فراگ یکدیگرنظام متعامل با  یک دردو مضمون  نی. ا«رانیادر  یاسیسمتعهد بسط هنر »

 .کردند تیو تقو جادیا را «پساانقالب رانیگرا در اجامعه

 
 «پساانقالب ایران در گراجامعه متعهد هنر» مضمون  .3نمودار

 

 روشنفکرانۀ رویکرد بر ناظر موضوع، دو هر در منتشره مضامینموضوع دوم.  ،موضوع اول بود و هنر ادبیات، سخن، دنیای در

 و یمایوشیجن ی،رضا براهن ،لواحمد شام ی. در معرفکردیرا در قبال جامعه برجسته م یو ادب هنری تعهد که بود هنر به گراچپ

مضمون در  این. شدمی توجه نیز ادآز یااست  متعهدهنر  یاکه آینموضوع ا به شدند،یبرجسته م ادبی بخش در کهفروغ فرخزاد، 

 ی،محمد حقوق ی،بهبهان یمیناخوان ثالث، مهرداد اوستا، س یمهد ی،آشور یوشدارچون  یروشنفکر هنرمندان هایدیدگاه یانم

 برای (.3: 3،ش9133) گردیدیم توجهو ...  شیریم یدوندانشور، م. آزاد، فر یمینس یار،سپانلو، شهر یعلمحمد ی،خانلر ناصر

 آن در را خود اما نهدیم ارج ند،یبیم را سنت نوآور»: ه شدنوشت یینوگرا و سنت تقابل یی،مقاله با مضمون نوگرا یکنمونه در 

 آن از فرداست به بردن ۀستیشا را آنچه خالق، یرفتار با شناسد،یم را آن گوهر کند،یم تأمل وزرید احوال در. کندینم مدفون

 (.3: 90 ش ،9133،یمجاب) «بردیم راه به د،یربایم

مضامین سازمان دهنده

مضمون فراگیر جامعه گرا در ایران پساانقالبهنر متعهد 

ایرانمتعهد سیاسی در بسط هنر  متعهد اجتماعیمصادیق هنر 



 

 

  191                               ؛  نخست پس از انقالب ۀده یادب-یدر مجالت فرهنگ یبرساخت نسبت هنر و تعهد اجتماع .سیده راضیه یاسینی

  

فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم   861-441، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره  

 یمانیسجهان، مدنظر داشت و  یگراچپ ینمایس بر تمرکز با را رانیا در متعهد یاجتماع ینمایس یسخن، ضرورت ارتقا یایدن

 نماگرانیس تیفعال تحلیلو  نقدبرجسته شد. در مجله،  ، در آنرانیا ینمایس یبرا یمناسب یمثابه الگوجهان به یاسیمتفکر س

 «لمحتم بحران» مضمون زین نمایس موجود وضع تحلیلمدنظر بود. در  زیانقالب نپس از  ینمایقبل از انقالب در س ینو موج

ه شد. آزاد دانست ینمایبر رشد س یمانع ،از انقالبپس  ینمایدر س لمیف دیتول ندیدر فرا یقانون یبرجسته و سازوکارها کمکم

ر د یدولت یهااستیس زین یقیموس ۀ. در عرصشدطرح  زیهنرها ن نیا یفرهنگ ینیآفرنقش و یتجسم یهنرها ۀنقد در حوز نیا

 آنچه. شد برجسته یقیموس ۀزند یاجراها ۀوسعو ضرورت بسط و ت نقد یقیموس یاصحنه یاجراها تعداد در ژهیوبه ها،تیمحدود

 گریمشابه د یاستفاده از تجارب هنر ضرورتبا هنر جهان و  رانیا پساانقالب هنر یتعامل فرهنگ ضرورت ،نمودمی مشخص طوربه

مستمر  یروند ،جهان ینمایبرتر س نماگرانیسمعرفی آثار و  لیتحل، بارهنیا در بود. شانیهنر یهابحرانکشورها در عبور از 

 پرداختن. بودند هبرجست یموضوعات ،یتارکوفسک تیشخص بر تمرکز با یشورو و یچکسلواک ونان،یفرانسه،  ا،یتالیا ینمای. سداشت

جهان  ینمایو هنر در س استیس ۀرابط مطالعۀهدف  با زین «سمیمارکسنهیس» دئولوگیا ینمایسازجمله  یینمایس یهاانیجر به

 یکردهایرو یسازبرجسته با ژهیوبه زین وودیهال یدارهیسرما ینمایس نقد. دیگرد یمعرف «موج نو ینمایس»و مدنظر قرار گرفت 

 فراهم کرد.  شتریغرب را ب ژهیوبه و جهان ینمایس با ییآشنا ۀنیزم آن، در نژادپرستانه

 یریگجهینتبحث و  – 5

سخن به مثابه  یایو دن نهی، و آد«گفتمان غالب ارزشگرا»ز ا یندگیبه نما یفرهنگ هانیک یۀنشر 1متون  ،مقاله نیا در

مضمون  لیتحل ،9132تا  9132ی در دهۀ اجتماع تعهد و هنر انیم نسبت از هاآن ریتفس افتنی یبرا ،«بیگفتمان رق» ندگانینما

 «گراجامعه یشنفکررو»و  «ینید یگراارزش» کالن گفتماندر دو  یمذکور، نسبت هنر و تعهد اجتماع لیشد. بر اساس تحل

 از کی هر ریفراگدهنده و سازمان نیمضام نیتر. بر اساس مهمدادیمجالت مذکور را نشان م یفکر کردیکه رو دیمطالعه گرد

 ینید یهادر خصوص تعهد مورد نظر، ناظر بر گفتمان یورزشهیاما اند ،داشتند اذعان هنر در تعهد لزوم بر هینشر 1 هر مجالت،

 متعهد با تمرکز بر هنر یفرهنگ هانیکشد.  شتهگذا ادیبن (سخن یایدن و نهیآد)گرا جامعه ینیردیو غ ی(فرهنگ انهیک) ارزشگرا

 تمرکز و توجه. نمود نییتب یاسالم انقالب یاسیس و ینید یهاآرمان بر ناظر را هنر در تعهد انقالب، از پس رانیا یانقالب و ینید

 کیدئولوژیا اهنگ که داد نشان هالیتحل بیترت نیا به. بود هینشر نیا در هنر در ینید تعهد یهاداللت از زین رانیا یسنت یهنرها بر

مدد  ییارزشگرا ینیگفتمان د تیتعهد با هنر و هنرمند، در جهت تقو انینسبت م یآشکار بوده و در برقرار مجله، نیا در هنر به

 .بنددیقدرت بکار م دانیم نیو هنر را در ا دیجویم

 ربجامعه هنر با دولت،  ۀرابط یانتقاد ۀخالل مطالع در و شد برساخته غیردینی نوگرای هنر پارادایم در مضامینی آدینه، در

با  نمایغالب در س ۀشیاز اند ییتمرکززدا و یو اجتماع یفرهنگ ،یاسیس ۀدر عرص یانتقاد نیبا مضام یینمایس آثاراستقبال از 

 دیگردیاد مانتق نمایبه س کیدئولوژیا کردیرو از هینشر نیا در گرچه .گرفت شکل یجهان یو بسط آن به سطح یتیحاکم کردیرو

حاکم  یاسیاز هنر منتقد نظام س نیاز مضام یارینشان داد که بس نیمضام لیبود. تحل ینید یدئولوژیناظر بر ا ،انتقاد نیاما ا

نر و تعهد نسبت ه نه،یآد دربودند.  یاجتماع کردیروبا  یتقادخواستار بسط و گسترش تئاتر ان ،نمونه یو برا کردندیاستقبال م

امعه و جاو به  ینیو د یاسیس ،یها، در برابر تعهد اجتماعهنرمند به انسان یکه بر  تعهد انسان افتیشکل  ینیدر بطن مضام

 تالش حال عین در و پرهیز ر،هن حوزۀ در آشکار سیاسی مواضع اتخاذ از دوره نیا در نهیآد .گذاشتیم صحه یگفتمان انقالب

 تعهد ضرورت بر و بنمایاند منتزع حاکم گفتمان هایسیاست و اسالمی جمهوری سیاسی هایآرمان به تعهد از را هنر داشت

 نمونه برای. شد حداکثری پرهیز متعهد، هنر بارۀ در گراییارزش گفتمان رایج ادبیات از مجله این در. کند تأکید هنر در اجتماعی

 لمۀک از و امتناع  -بود رایج دوره آن در که دینی-سیاسی کارکرد با – رزمنده کلمۀ کاربرد از جنگ، عکاسی دربارۀ مطلبی رد

 در بود، حاکم گفتمان دیتائ مورد ییگراارزش ۀدور در که یانقالب -یاسیس متعهد هنر ها،لیتحل اساس بر .شد استفاده سربازان

 هنر تیاهم هب قائل گرا،چپ یروشنفکر کردیرو با یینوگرا میپارادا در یکنشگر با هینشر نیا اما نشد شناخته تیرسم به نهیآد
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 کهیحال در بود ینید کیدئولوژیا هنر منتقد نهیآد اساس، نیا بر. بود انهیگراجامعه یدئولوژیا بر یمبتن یاجتماع-یاسیس متعهد

 .نمودیم برجسته را گراجامعه یدئولوژیا به متعهد هنر خود،

 در وجودم وضع نقد. شدیمبرجسته  رانیا ینمایدر س یالگوبردار یبرا ،جهان دئولوگیامتفکر  ینمایس زین سخن یایدن در

بودند که  یموانع خصوص، نیادر  یضوابط دولت نقد نیهمچن شد،یم ینیبشیپآن  یبراکه  یو بحران آت انقالب از پس ینمایس

 یتعالشده در دو سال نخست ف یدتول مضامینکه به استناد  یینمایس شدند؛یمتعهد مطرح م ینمایس ینوع یریگشکل ریدر مس

 یایندر د ب،یترت نیا به. است برجسته آن، در گراچپ روشنفکرانه رویکردهای که داد نشاننخست(،  ۀ)پس از ده شمارمجله  ینا

 . دیگردیم نییبت انهیگراچپ یروشنفکر کردیبا رو یینوگرا میپاراداسخن، هنر در 
 گانههای گفتمانی در مجالت سهدر نسبت با میدان« تعهد در هنر»جدول مقایسه برساخت مفهوم 

 هنر در تعهد مفهومی تبیین هنری پارادایم  گفتمان نوع مجله نام

 دینی گرایسنت هنر گراارزش دینی گفتمان فرهنگی کیهان
 انقالب یسیاس و دینی هایآرمان بر مبتنی هنر در تعهد

 اسالمی

 گراجامعه ایدئولوژی بر مبتنی هنر در تعهد غیردینی نوگرای هنر راگچپ روشنفکری گفتمان آدینه

 گراجامعه ایدئولوژی بر مبتنی هنر در تعهد غیردینی نوگرای هنر راگچپ روشنفکری گفتمان سخن دنیای

 

 شدند ییگراارزش گفتمان برابر در بیرق یگفتمان مقوم ،ییگرازشار ۀخود در دور تینخست فعال انیسال در سخن یایدن و نهیآد

 . کردند یندگینما هنر،به  خود ینظر یکردهایرو جیدر ترو یضمن نحوگرا در هنر را بهچپ یروشنفکر انیو جر

گفتمان  در یاسیسبه هنر و کاربست هنر در بسط قدرت  کیدئولوژینگاه ا ،یهنر و تعهد اجتماع انینسبت م انیدر ب آنکه جهینت

با  گردد؛یم گرا مطالعهکارکردگرا و نه ذات یکردیکه هنر در روآشکار است؛ چنان شده،مطالعه ۀهر سه مجل ینیردیغ ای ینید

  .ساختندیبرنممفهوم را  نیآشکارا ا سخن، یایدن و نهیآد اما داشتامر اذعان  نیبه ا یفرهنگ هانیتفاوت که ک نیا
 

 مالحظات اخالقی
 می مالیحا

 شد. تأمینهای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله هزینه

 تعارض منافع

 .بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است

 

 منابع
 شدهتحلیل مجالت( الف

 :آدینه

 .99ش ،نهیآد ،معاصر یهنرها موزه در یسیخوشنو شگاهینما نقد. ( 9133) .جواد ،یاریبخت
 .92 ش آدینه، ،لنینگراد از شاعری نوبل، برنده. (9133) .ژوزف رودسکی،ب

 .99ش  نه،یآد .(9133) .جشنواره آثار نیترپرفروش

 .90 ش آدینه، .(9133). هاکلیشه حاکمیت خطر آلن، وودی طنز نهان پیام

 . 99 ش نه،یآد .(9133) .یباند مزیج داستان کی به یفلسف تیروا کی فیتحر

 .1 ش نه،یآد ، المککمال لمیف  نقد .(9134) .شنگهو ،یحسام

 .91ش ،یکالنتر زیپرو شگاهینما نقد .(9133) .مدرن یبا نقاش ییو همپا یقوم یهاحفظ ارزش
 .02 ش آدینه، .(9133) .تارکوفسکی آثار در معنا و تکنیک و سینما در تارکوفسکی هایدیدگاه

 .0 ش نه،یآد دارد، گفتن یبرا یحرف .(9134. )ف. زبرجد
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 .1 ش نه،یآد ،ینقاش شگاهینما نقد. (9134. )ف. زبرجد

 .99 ش آدینه، سپهری سهراب بزرگداشت .(9133)  .فرج سرکوهی

 .  99ش  ینه،آد پنداشتم،یم اسرارآمیز یایزهجا همیشه رانوبل . (9133) .وول سوینکا،

 .4 ش نه،یآد گفتگو، .(9134) .لیاسماع شنگله، 

 .9ش  نه،یآد .(9134) .شودیزنده م وودیهال یهاضد ارزش

 .9ش  نه،یآد .(9134)  .رانیا ینمایس مسائل طرح

 .3 ش نه،یآد جنوب، تئاتر تالش و یشهرستان فقر  .(9134) .اصغر  ،یعبدالله

 .3 ش نه،یآد ، 34 ینمایس در زن ریتصو .(9134) .زیپرو ،یکالنتر

 .3 ش نه،یآد ، یقاشن شگاهینما گزارش .(9134) .آلبرت ، ییکوچو

 .3ش نه،یآد ف،یضع اجراها و هاداستان ارزشمند، هاهدف .(9134) .منصور کوشان،

 .1 ش نه،یآد ،یارستمیک عباس اثر هایاول لمیف ۀدربار شور، و یشاد در یزخم هایاول  .(9133) .منصور کوشان،

 .02 ش آدینه، نمایش، نقد .(9133)  .والدز اکتاویو محرمانه گزارش

 .1 ش نه،یآد ها،ییناروا هیعل مؤثر یاحربه کاتوریکار .(9134) .یغالمعل ،یفیلط

 .93 ش  نه،یآد .(9133) .رانیا در مستند ینمایس مسائل

 .1 ش نه،یآد جوان، ینمایس جشنواره در یعکاس مسابقه گزارش .(9133) .بهنام زاده،یمناد

 .92 ش نه،یآد ،یپهرس سهراب بزرگداشت .(9133) .نیغالمحس پور،یرینص

 .99ش نه،یآد .(9133) .جوان ینمایس عکس ۀجشنوار نیدوم نقد

 :یفرهنگ هانیک

 .13 ش  .(9133) .فرهنگی کیهان جنگ، هنرمند عالی، ابوالفضل

 .40 ش  .(9133) .فرهنگی کیهان پرداز، نقش صفا، پور عباسعلی استاد

 .42 ش .(9133) .فرهنگی کیهان نقاش، و مینیاتوریست کریمی علی استاد

 .03 ش ،یفرهنگ هانیک .(9133). رانیا حضور با بنگالدش در ایآس یهنر نالییب نیسوم افتتاح

 ،یخسروجرد نیحس پا،یچل کاظم جاه،یترق یمحمدعل ،یپلنگ ناصر حضور با زگردیم .(9131) .یاسالم انقالب از پس ینقاش یبررس

 .99 ش ،یفرهنگ هانیک ضرغام، ریام و یصدر نیحس ،یصادق اهللبیحب

 .43 ش .(9133) .فرهنگی کیهان باد، مبارک یداریپا بهار

 .12 ش  .(9133) .فرهنگی کیهان هنرمند، عکاس جاللی بهمن

 .43 ش ،یفرهنگ هانیک .(9133) .خیتار و ریتصو

 .03 ش ،یفرهنگ هانیک .(9133) .پایچل کاظم یکارها در استحکام، و تنوع

 .3 ش  .(9131). فرهنگی کیهان رکار،پ خالق، جردی خسرو حسین

 .1 ش  .(9131) .فرهنگی کیهان اسالمی، انقالب صدیق نقاش صدری حسین

 .01 ش ،یفرهنگ هانیک .(9133) .یاسیپالکارد س یالملل نیدر مسابقه ب یرانیچهار هنرمند ا درخشش

 .41کیهان فرهنگی، ش  .(9133) .دو گفتگو با روجیه عساف کارگردان لبنانی

 .42ش  ،یفرهنگ هانیک وحدت، تاالر در سرود و تئاتر جشنواره یبرگزار مناسبت به ،و آفات آن یهنرمند. (9133) .میعبدالکر وش،سر

 91 ش ،یفرهنگ هانی،کهیتعز و یتراژد .(9134) .عباس ،یدیسع

 .13 ش  .(9131) .فرهنگی کیهان گرافیست، نقاش، نژاد؛خرمی الدینجمال سید

سجادپور، جمال  رضایعل دیپور، س یمیرح میبا حضور اکبر حر، رح زگردیم 42ش  ،یفرهنگ هانیک .(9133) .راه آغاز در یینمایس

 حسن کار بخش  وشورجه، 

 .9 ش .(9131) .یفرهنگ هانیک یبیحب حسن ۀترجم ،یهنر نشیآفر راز ژاک ه،یشوال

 .3 ش ،یهنگفر هانیک ،یاسالم انقالب و غرب فرهنگ و تمدن .(9131) .احسان ،یطبر
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 .9 ش فرهنگی، کیهان .(9131) .اول نگاه طلیعه،

 .0 ش .(9131) .فرهنگی کیهان اول، سؤال عه،یطل

 .4 ش .(9131) .فرهنگی کیهان اول، گام عه؛یطل

 .03 ش ،یفرهنگ هانیک .(9133). هاجبهه در یانقالب یهاآهنگ و سرودها پرشور نیطن

 00 ش .(9134) .کمی و ستیب قرن آستانه در هفتم هنر ، اکبر ،یعالم

 .9 ش .(9131) .فرهنگی کیهان اول کلمه

 .9 ش  .(9131) .فرهنگی کیهان تئاتر، کارگردان و نویسنده صابری رضا با گفتگو

 .41 ش ،یفرهنگ هانیک .(9133) .عساف هیروج با گفتگو

 43ش  ،یفرهنگ هانیک کایآمر ینمایجنگ سرد در س. (9133) .یپال ،مارشا

 .19 ش ،یفرهنگ هانیک .(9133) .محمد دیس ،یخاتم جنگ، خدمت در اتیادب و رهن مجتمع

 .43 ش  .(9133) .فرهنگی کیهان ماندنی، آثاری آفرینش در توانا دستی با تائب رضا محمد

 .03 ش  .(9133) .فرهنگی کیهان جهان، خبری عکاسان پای به پا فرنود، محمد

 . 03 ش فرهنگی، کیهان ز،نورو .(9133) .محمد سید طباطبایی، محیط

 .44 ش  .(9133) .فرهنگی کیهان مستند سینمای موفق سازفیلم ، شمقدری جواد یمعرف

 .42 ش  .(9133) .فرهنگی کیهان مقاومت، و جنگ سینماگران پور،مالقلی رسول یمعرف

 .03 ش  فرهنگی، کیهان.( 9133) .العلی ناجی معرفی

 .99 ش  .(9131) .فرهنگی کیهان نو، های شیوه نقاش جاه ترقی علی محمد مهندس

 .0 ش .(9131) .فرهنگی کیهان رزمنده، هنرمند پلنگی، ناصر

 .04 ش ،یفرهنگ هانیک. (9134). تیاسم یادوارد لوس کاتوریتازه، هنر کار یهاکتاب به ینگاه

 .12 ش ،یفرهنگ هانیک. (9133) .یصادق بیحب آثار در آرمان به یوفادار

 :سخن یایدن
 .92ش  سخن، یایدن .(9133) .آزاد ینمایتا س سمیمارکس نهیس از

 .90سخن، ش  یایدن گفتگو، .(9133) .افسانه گان،یبا

 .2ش سخن، یایدن است، افتهین انیپا نو موج ینمایس .(9133)  .فرانسوا تروفو،

 .3سخن، ش  یایدن گفتگو، .(9133) .سوسن ،یمیتسل

 . 99ش  ساز،لمیف کیفروش تولد دست .(9133) .هوشنگ ،یحسام

 .3 ش سخن، یایدن ها،گفته و هاچهره .(9133) .یفخر خوروش،
 .99 ش سخن، یایدن ،یاسیس طنز .(9133) .صدر دانش،

 .1ش سخن، یایدن .(9133) .رانیا یدفتر

 . 0سخن، ش  یایدن ،یسازقلمدان و قلمدان .(9134) .ابوالفضل ذابح،

 .3ش سخن، یایدن .(9133) .جهان ینمایس

 .1 ش( 9133، )0 و 9 ش سخن، یایدن .(9134) .جهان یکمد ینمایس

 . 3ش سخن، یایدن نما،یس ثیحد .(9133) .منصور کوشان،

 .1 ش سخن، یایدن نما،یس ثیحد .(9133). منصور کوشان،

  .3 ش سخن، یایدن .(9133) .یاریاسفند عبداهلل با گفتگو

 .92ش   سخن، یایدن ، روز خبر با یطناز .(9133) .یغالمعل ،یفیلط

  .93، ش سخن یایدن ،سرخ زبان سپر: مطلق طنز .(9133) .یغالمعل ،یفیلط

  .94، ش سخن یایدن ، اهیس کاتوریکار .(9133) .یغالمعل ،یفیلط

 .92 ش سخن، یایدن .(9133) .بحران هیسا در تئاتر لهستان،

 .90سخن، ش  یاینو بود، دن دیمطلقاً با .(9133) .جواد ،یمجاب



 

 

  190                               ؛  نخست پس از انقالب ۀده یادب-یدر مجالت فرهنگ یبرساخت نسبت هنر و تعهد اجتماع .سیده راضیه یاسینی

  

فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم   861-441، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره  

 .91سخن، ش  یایدن گفتگو،.( 9133) .لیاسمع ،یمحراب

 .1سخن، ش  یایدن گفتگو، .(9133) .رسول پور، یمالقل

 .2ش (.9133)سخن یایدن لند،یتا در رانیا یدستعیصنا شگاهینما
 .90،  ش سخن یایدن .(9133) .وودیطعمه تازه هال تنامیو
 

 :منابع سایر
رایانه  جهان رسانیاطالع و الکترونیکی جلدی، نشر ، هفتپورآریان پیشرو فارسی به انگلیسی رهنگف(. 9133) .کاشانی، منوچهر آریانپور

 امین.

 تهران: آگه. نده،یپا نیحس ۀ، ترجمفرهنگ عامه ۀدربار یمطالعات فرهنگ(. 9131) .جان ،یاستور

 محمدی، تهران: نی. جمال مۀترج دیدن، هایشیوه: هنر شناسیجامعه (.9113) .هاکسون، جان و انگلیس، دیوید

 .کهکشان :تهران ی.بابک احمدترجمۀ ، فوکو شلمی(. 9121) .اریک برنز،

 .نی: تهران زبان، و گفتمان قدرت،. (9110). اصغرعلی سلطانی،
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