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 نويسان ايراني و تحوالت اجتماعي نامه نمايش
  

  اعظم راودراد
  )20/11/95پذيرش، تاريخ 29/03/94(تاريخ دريافت  

  
هاي ايراني در دو دوره متفاوت نشان داده  نامه هاي دو تحقيق در مورد نمايش : در اين مقاله با مقايسه يافتهچكيده

هاي نوشته شده در هر دوره تاثير  نامه شده است كه چگونه شرايط اجتماعي بر روي سبك و مضمون نمايش
شناسي هنر نوشته شده است و چهارچوب  اين تحقيق در حوزه نظري جامعهها را تغيير داده است.  گذاشته و آن

نظري آن، رويكرد بازتاب است. روش به كار رفته در هر دو تحقيق، تركيبي از پيمايش و مطالعه اسنادي بوده 
ها با هم مقايسه شده است. اين مقايسه نشان داد كه در رابطه ميان سبك  هاي آن است كه در اين مقاله يافته

اجتماعي حاكم در دو دوره، تغييرات - ها با طبقه هنرمندان و شرايط سياسي نامه و مضمون غالب نمايش
تابعي  1369هاي نوشته شده در سال  نامه اساسي رخ داده است، به اين ترتيب كه سبك و مضمون نمايش

نويسان متعلق  نامه هاي سياسي اجتماعي زمان. نمايش هاي طبقاتي هنرمند و نيز ويژگي بوده است از ويژگي
كردند و برعكس نويسندگان  هاي غيررئاليستي كار مي طبقه پايين بيشتر با مضامين غيراجتماعي و سبكبه 

كردند. همچنين سبك و  هاي رئاليستي كار مي متعلق به طبقه باال بيشتر با مضامين اجتماعي و سبك
ار زيردوره تقسيم مضمون آثار نوشته شده در اين دوره با شرايط سياسي اجتماعي حاكم بر آن، كه به چه

  شده، هماهنگ بوده است.
تحقيق دوم نشان دهد. برعكس،  اي را نشان نمي چنين رابطه 1389هاي تحقيق سال  از طرف ديگر يافته

نويسان از هر نظر شكل گرفته است به طوري كه توزيع نسبت  نامه دستي در ميان نمايش داد كه نوعي يك
امين اجتماعي كالن و مضامين اجتماعي خرد در آثار اين نويسندگان، هاي رئاليستي و غيررئاليستي و مض سبك
دستي كه  هاي مختلف سياسي جامعه، تقريبا يكسان است. داليل اين يك ها و دوره نظر از طبقه اجتماعي آن صرف

  با دوره اول مطالعه تفاوت اساسي دارد، در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

 
 ستاد ارتباطات دانشگاه تهران اravadrad@ut.ac.ir 



  1395، بهار و تابستان 2و1هم، شمارة شناسي ايران، دوره هفد مجله جامعه
 

١٢٢ 
 

اجتمـاعي،   - نامه، رويكرد بازتاب، طبقه اقتصـادي  شناسي هنر، سبك و مضمون نمايش جامعه مفاهيم كليدي:
  نويسان. نامه نمايش

  مقدمه و طرح مساله
نويسان ايراني انجام  نامه هاي دو تحقيق كه با فاصله بيست سال از هم دربارة نمايش در اين مقاله يافته

شده است با هم مقايسه خواهد شد. هدف از انجام اين مقايسه نشان دادن چگونگي تاثيرگذاري شرايط 
ليل علت تغييرات هاي مختلف و تح هاي نوشته شده در دوره نامه اجتماعي بر سبك و مضمون نمايش

  است. 
نويسان تهراني انجام شده بود و  نامه شناختي نمايش هاي جامعه اي دربارة ويژگي مطالعه 1369در سال 

هاي  دار ميان ويژگي در آن تحقيق نتايج جالب توجهي به دست آمده  كه نشان دهنده رابطه معني
سياسي اجتماعي غالب با سبك و مضمون  نويسان با سبك و مضمون آثار و نيز رابطه شرايط نامه نمايش

  آثار بود.
گونه  و به فاصله بيست سال از تحقيق اول انجام شد كه در آن هيچ 1389تحقيق ديگري در سال 

هاي آماري با عدم معناداري  ها مشاهده نشد و تقريبا تمامي آزمون داري ميان اين مولفه رابطه معني
ارتباطي كه مخالف تقريبا تمامي ادبيات نظري  لت اين بيمتغيرها مواجه شد. استدالل در باره ع

سال  20شناسي هنر و نيز تحقيقات مشابه ديگر است، جز با مقايسه دو تحقيق در فاصله زماني  جامعه
ممكن نيست. بايد ديد در طول اين دوره چه عواملي ثابت مانده و چه عواملي تغيير كرده است كه 

  در تناقض با هم قرار گرفته است.هاي دو تحقيق  اينچنين يافته
اي مستقل به چاپ رسيده است (راودراد،  هاي تحقيق دوم در مقاله الزم به توضيح است كه يافته

هاي تحقيق اول به صورت  ). به همين دليل و براي جلوگيري از تكرار مطالب در اين مقاله يافته1395
به صورت خالصه. سپس نتايج تحليلي در يك هاي تحقيق دوم  مشروح توضيح داده خواهد شد و يافته

ها مورد بحث قرار  شوند. در تبيين نتايج داليل اجتماعي اين تناقض اي خالصه و تبيين مي جدول مقايسه
خواهد گرفت. قبل از آن در ادامه مقاله ابتدا پيشينه تاريخي موضوع و چهارچوب نظري تحقيق ارائه 

  شود. مي
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  پيشينه تاريخي موضوع
)، كوشش شده است 1361( "تاريخ اجتماعي هنر"تاب چهار جلدي آرنولد هاوزر با عنوان در ك

كه روابط ميان هنر و جامعه از نظر تاريخي تبيين شود. در اين كتاب هاوزر به بررسي شرايط 
هاي هنري در طول تاريخ هنر پرداخته است. در كتاب  اقتصادي اجتماعي ظهور هر كدام از سبك

)، تأثير شرايط ايدئولوژيك فرانسه قرن هفدهم بر روي 1964لوسين گلدمن ( "خداي پنهان"
)، 1349( "معناي رئاليسم معاصر"هاي راسين و فلسفة پاسكال بررسي شده است. لوكاچ در  نمايش

سياسي خاصي را به  - كند و شرايط اجتماعي دو مكتب ادبي رئاليسم و مدرنيسم را با هم مقايسه مي
ها و مضامين  طور خالصه، بحث اصلي اين است كه تغييراتي كه در سبك د. بهده هريك نسبت مي
دهد تعيين  ها روي مي وسيلة تغييراتي كه در نظم اجتماعي معاصر آن دهد، به هنري روي مي

  كند.  كه از يك قانون دروني ويژة هنر پيروي نمي شود، به اين معني مي
تحقيقات زيادي در دوران معاصر انجام شده است كه ها تحقيقات كالسيك اين حوزه بود. اما  اين

اند. به عنوان  ها در آثار هنري متمركز شده همگي بر چگونگي بازتاب مضامين اجتماعي و تحوالت آن
اي موردي را با عنوان  ) مطالعه1390» (شناسي هنرها جامعه«مثال ويكتوريا الكساندر در كتاب 

در پي فهم اين «شريح كرده و توضيح داده است كه محققان ت» هاي كودكان بازتاب نژاد در كتاب«
(ص: » مسئله بودند كه تغيير روابط نژادي در جامعه آمريكايي، چگونه در هنر آن بازتاب يافته بود

). در ايران بيشتر تحقيقات بازتابي، در حوزه سينما انجام شده است. به عنوان مثال راودراد و 76
اي، تحوالت بازتاب جنگ در سينماي ايران را مطالعه كرده و نشان  ه) در مقال1391پور ( حيران
هاي تاريخي همزمان با جنگ و پس از جنگ، بازتاب جنگ در  اند كه چگونه به تناسب دوره داده

هاي رزمندگان ايراني در زمان جنگ به نمايش مشكالت اجتماعي  سينما، از نمايش دالوري
كوشيد با ) در رساله دكتراي خود 1374ت. همچنين اجاللي (اقتصادي پيامد جنگ تغيير كرده اس

دهد نشان  ها را با آنچه در جامعه رخ مي استفاده از نظريه ساختارگرايي گلدمن، رابطه محتواي فيلم
، »تحوالت اجتماعي در سينماي ايران«) نيز در تحقيق خود با عنوان 1374زاد ( حسيني دهد.

سينما و تحليل اين ارتباط قرار داده است. در تحقيق آرمين امير هدفش را اثبات ارتباط جامعه و 
اند واقعيت جامعه ايراني  ها توانسته ) نشان داده شده است كه چگونه در هر دوره زماني فيلم1385(

مطالعه قهرمان سينماي موج «را به تصوير بكشند. سرانجام مهديس اميري در تحقيق خود با عنوان 
سه تصوير قهرمان در دو دوره قبل و بعد از موج نوي سينماي ايران نشان داده با مقاي» نوي ايران

ها بازتاب  ها مستقيم يا غيرمستقيم در آن دادهاي اجتماعي معاصر فيلم است كه بسياري از روي
  است.» قيصر«به » غم علي بي«ها از تيپ  ترين آن تغيير خصوصيات قهرمان فيلم اند كه مهم يافته
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نويسان ايراني در دو مقطع زماني اوايل انقالب  نامه اضر با گزارش دو مطالعه از نمايشدر مقاله ح 
)، سعي شده است كه رابطه ميان آثار و جامعه 89) و بيست سال پس از آن (سال 69(سال 

  معاصرشان با رويكرد بازتابي توضيح داده شده و تبيين شود. 
   

  چهارچوب نظري تحقيق: رويكرد بازتاب
ها و تحوالت اجتماعي  معتقدند كه شرايط، ويژگي بازتاب رويكرد رشناسان هنر بسياري د جامعه

توان به شناخت مناسبي از  مي ختيشنا شوند و با نقد جامعه ميداده در آثار هنري معاصرشان بازتاب 
ة معاصر آثار هنري رسيد. در اين رويكرد عقيده بر اين است كه هنر حاوي اطالعاتي دربار ةجامع

اين رويكرد  ةطور مفصل در بار به» شناسي هنرها جامعه«در كتاب  1جامعه است. ويكتوريا الكساندر
اي  شناسي هنر مشتمل بر حوزه رويكرد بازتاب در جامعه«گويد. وي معتقد است كه  سخن مي

 ني بر اين عقيدة مشترك هستند كه هنر آيينة جامعه است يا هنر بهتگسترده از تحقيقات است مب
رويكرد داراي پيشينة اين ). 21 :2003(الكساندر، » يابد شده يا تعين مي  واسطة جامعه مشروط

شناختي به هنر، به مطالعه و آموختن دربارة  شناسي است و با تمركز بر نگاه جامعه طوالني در جامعه
  پردازد. جامعه مي

، 1371لوسين گلدمن () و 1388، 1384، 1381، 1379)، گئورگ لوكاچ (1375آرنولد هاوزر (
 ةشناسي هنر همگي ديدگاهي بازتابي داشتند. نقط جامعه ة) از بنيانگذاران حوز1380، 1376

هايي  بازتابي ميان جامعه و هنر بود، اگرچه در جزييات بحث با هم تفاوت ةها رابط مشترك بحث آن
  هم داشتند.

ز جامعه بوده و تغييرات آن نيز متأثر اي اجتماعي و متأثر ا شناسان، هنر پديده در نزد اين جامعه
هاي پديد آمده  ها و مضمون از تغييرات جامعه است. در هر يك از مراحل حيات اجتماعي سبك

هاي خاص است. به همين دليل، تغيير شرايط  هاي گروه بيني گر شرايط اجتماعي خاص و جهان بيان
هاي  خصوص سبك تغيير در مضامين و به ها، موجب بيني از ساير آن اجتماعي و برتري يك نوع جهان

هاي هنر در  كنندة انواع و سبك شود. درست است كه شرايط اجتماعي و مادي تعيين هنري مي
بيني و ايدئولوژي گروه كه به  جامعه است، ولي اين رابطه مستقيم نيست، بلكه از طريق تأثير جهان

بيني و آمال و آرزوهاي  در اثر خود، جهان شود. هنرمند در واقع يابد اعمال مي هنرمند انتقال مي
بيني گروهي خود متأثر  سازد كه اين جهان گروه اجتماعي را كه خود متعلق به آن است منعكس مي

هاي اجتماعي  كه به گفتة گلدمن گروه از شرايط مادي حيات آن گروه اجتماعي است. با توجه به اين
هاي هنري به طبقات  توان گفت سبك ا دارند، ميمعموالً روند تبديل شدن به طبقات اجتماعي ر
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توان مشاهده كرد  اند. تأثير شرايط اجتماعي و سياسي جامعه بر هنر را هنگامي مي وابسته  اجتماعي
  كنند.  هاي هنري و مضامين غالب آثار هنري در اين شرايط تغيير مي كه سبك

بازتاب جامعه در هنر امري پيچيده و چند بعدي است كه بسته بـه شـرايط گونـاگون اجتمـاعي     
ممكن است در سطوح مختلف كالن، مياني و خرد مشاهده شود. نيـز چنـين بازتـابي ممكـن اسـت      

كه  هاي بسياري را ناديده انگارد. بنابراين تصور اين هاي خاصي از واقعيت را دربر بگيرد و بخش بخش
 انديشانه است.  شود تصوري خام و ساده طور كه هست در آثار هنري بازتاب داده مي ه همانجامع

ها تاكيد  لوكاچ در نظريه بازتاب فكر بر تاثير شرايط وجودي زندگي بر آثار هنري معاصر آن
شود. آثار هنري به  كند. به نظر وي درك جهان خارجي از طريق بازتاب آن در آگاهي ممكن مي مي
). 25: 1974اند (لوكاچ،  ها هم بازتاب واقعيت ن ابزار شناختي از اين قاعده مستثني نيستند. آنعنوا

اند؟ پاسخ لوكاچ به اين سوال  اما سوال اين است كه آيا آثار هنري بازتاب مستقيم جهان خارجي
ها  هاي مستقيم به عنوان نقطه شروع براي همه معرفت منفي است. به عقيده وي اگر چه بازتاب

گيرد،  هاي روند دانش را، و نه همه آنچه را اين روند دربر مي زمينه ها تنها پيش مهم هستند، اما آن
ترين مفهومي كه لوكاچ براي بررسي بازتاب واقعيت در هنر به كار  ). مهم34آورند (همان:  فراهم مي

صر به عنوان فيلتري ترين اثر هنري هر ع بيني است. وي معتقد است كه مهم مي گيرد مفهوم جهان
لوكاچ تفاوت رئاليسم و مدرنيسم در  ). از نظر38: 1972كند (دووينو،  براي تجربه مشترك عمل مي

شود.  هاي متفاوتي است كه از اين شرايط پيروي مي بيني شرايط اجتماعي معاصرشان و جهان
هاي دو تحقيق كه در  يافته بنابراين در اين مقاله، به تاسي از لوكاچ، از رويكرد بازتاب براي تحليل

  ها با هم استفاده خواهد شد.  آيد و مقايسه يافته ادامه مي
  

  )1369نويس تهراني (سال  نامه شناختي هنرمندان نمايش تحقيق اول: بررسي جامعه
  روش تحقيق

نـويس در   ، زماني كه هنوز آمار دقيقـي از تعـداد و اسـامي هنرمنـدان نمايشـنامه     1369در سال 
آوري  ود، فهرستي از اين نويسندگان بـا اسـتفاده از روش گلولـه برفـي تهيـه شـد. جمـع       دسترس نب

هـا خواسـته شـد ديگـر      اطالعات با پرسش از چند هنرمند شناخته شده و مطرح شروع شـد و از آن 
شد كه به اين  نويسان را معرفي كنند. سپس از معرفي شدگان در مورد ديگران پرسش مي نامه نمايش

ها مصاحبه  نويس حاصل شد. سپس تالش شد تا با تمامي آن نمايشنامه 44اً فهرستي از ترتيب نهايت
  نفر فراهم شد. 20بعمل آيد كه به داليل مختلف تنها امكان مصاحبه با 

ها تابعي است از طبقه اقتصادي  نامه هاي تحقيق اين بود كه اوال سبك و مضمون نمايش فرضيه
ها رابطه وجود دارد. براي  نامه شرايط اجتماعي و سبك و مضمون نمايشاجتماعي هنرمندان و ثانيا ميان 
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بندي  آزمون فرضيه دوم ناچار شرايط اجتماعي ايران در دوره دوازده ساله پس از انقالب نيز مطالعه و دوره
  ها فراهم شود.  شد تا امكان مقايسه با سبك و مضمون آثار و تاثير شرايط در آن

  
  ها بيان يافته

هـا را بـا آن    ابتدا الزم است شرايط اجتماعي دوره مورد مطالعه توضيح داده شود تا بتـوان يافتـه  
مقايسه كرد. بارزترين ويژگي نظام سياسي اجتماعي ايـن دوره، در مقايسـه بـا دوره قبـل عبـارت از      

 كند. با وقـوع انقـالب اسـالمي، نظـام جديـدي      نقشي است كه عامل مذهب در اساس نظام بازي مي
مبتني بر اصول مذهب در جامعه حاكم گشت كه اين ويژگـي آن را از دوره مـاقبلش بـه كلـي جـدا      

هـاي   تري است كه ويژگـي  هاي كوچك بندي به دوره كند. اين دوره دوازده ساله خود قابل تقسيم مي
  اند.  متفاوتي داشته

بنـدي، نقـاط    اي دوره)، مبن1369الزم به توضيح است كه در تحقيق اولية اين گزارش (راودراد، 
دادهـاي مهـم    هـاي متعـددي كـه روي    هاي هر دوره با مراجعه به تقـويم  عطف تاريخي بود و ويژگي

ها تعيين شده بود  انقالب را پوشش داده بودند و نيز تجربه شخصي نويسنده از زندگي در اين دورآن
ه بوده است. دليل ايـن كـار   نظران در همان زمان به تاييد رسيد وگو با چند تن از صاحب كه در گفت

بندي مشخصي از تحـوالت انقـالب صـورت نگرفتـه بـود و هنـوز        اين بوده كه در آن زمان هيچ دوره
  پردازي نشده بود. مسائل اجتماعي و انقالبي در قالب انديشه نظريه

است. خصوصيات ايـن   1359مقطع اول از پيروزي انقالب تا آغاز جنگ ايران و عراق در مهرماه 
ع عبارت بوده است از: آغاز تثبيت نظام سياسي جديد، فضاي باز سياسي، شور و شوق انقالبي و مقط

هاي جديد مذهبي و انقالبي و ضد غربي و تحمل فشـارهاي   پارچگي مردم، ظهور ارزش وحدت و يك
هاي نظـام،   گيري پايه اقتصادي توسط مردم جهت حفظ و تداوم انقالب. در اين مقطع به دليل شكل

  الشعاع خود قرار داده بود. ترين عوامل بوده و ساير مسائل را تحت مل سياسي مهمعا
. خصوصيات جامعه 1361تا فتح خرمشهر در سوم خرداد  59مقطع دوم از آغاز جنگ در مهرماه 

در اين مقطع عبارت بوده است از تقويت نظام سياسي جديد در داخل كشـور، آغـاز محـدود شـدن     
هـاي انقالبـي و مـذهبي، ظهـور      لت آغاز ترور رهبران سياسـي، تقويـت ارزش  فضاي باز سياسي به ع

و تحمل فشـارهاي اقتصـادي توسـط مـردم جهـت حفـظ و تـداوم         "فرهنگ جبهه"وضعيتي به نام 
ها را  تر بوده و آن انقالب. در اين مقطع نيز عامل سياسي و به طور مشخص جنگ از ساير عوامل مهم

  الشعاع قرار داده بود. تحت
شوراي امنيـت در مـرداد    598تا قبول قطعنامه  61مقطع سوم، از فتح خرمشهر در سوم خرداد 

هاي اين مقطع عبارت بوده است از بسته شدن فضاي باز سياسي به دليـل مشـكالت    . ويژگي67ماه 
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هـاي   هاي غيرانقالبي و غيرمـذهبي در برابـر ارزش   مربوط به جنگ و ادامه ترورها، شروع طرح ارزش
بي و مذهبي، نابساماني اقتصادي و گسترش شكاف طبقـاتي بـر اسـاس آمارهـاي داده شـده در      انقال

همان زمان، كم شدن انگيزه مـردم بـراي تحمـل فشـارهاي اقتصـادي و طـرح مسـائل و مشـكالت         
غيرسياسي و عمدتا اقتصادي از جمله گراني مسكن. در اين مقطع طرح مسائل اقتصادي و مشكالت 

  امل سياسي و عمدتا جنگ تا حدودي غالب شده بود.ناشي از آن بر عو
هاي ايـن مقطـع عبـارت     . ويژگي1370تا آغاز سال  67مقطع چهارم از قبول قطعنامه در مرداد 

بوده است از وجود فضاي سياسي باز در مقايسه با زمان جنگ، ولي عدم تمايل به فعاليت سياسي در 
سائل سياسي، باقي ماندن و تشديد مشـكالت اقتصـادي   تفاوتي در باب م ها، گرايش به بي ميان گروه

هاي غيرانقالبـي.   هاي انقالبي و اسالمي و گرايش به ارزش نشيني ارزش براي اقشار كم درآمد و عقب
  در اين مقطع عامل فرهنگي نسبت به عوامل ديگر در اولويت قرار گرفته بود.

در شرايط اجتماعي وجود داشت كه  شود كه در اين دوره دو روند اساسي در مجموع مشاهده مي
توانستند نقش تعيين كننده در آثار هنري داشته باشند. اين دو عبارت بودند از اول، رونـد بسـته    مي

هـاي انقالبـي و    نشـيني ارزش  شدن فضاي باز سياسي و دوم روند ايجاد و گسـترش و سـپس عقـب   
  اسالمي. 

  
  پس از انقالب اسالمي سال 12نويسان در دوره  هاي كلي نمايشنامه ويژگي

% از 46ها مصاحبه شد. اين يعني  نفر از آن 20نويسنده فعال در دوره مورد نظر با  44از مجموع 
كل جامعه آماري كه نسبت خوبي است. اگر چه به دليل كمتر بودن اين تعداد از حداقل مـورد نيـاز   

افراد مورد مطالعه صـادق دانسـت و    نفر) نتايج را بايد تنها در مورد 30براي انجام محاسبات آماري (
  قابل تعميم به همه نويسندگان آن زمان نيست.

نويسان تهراني مطالعه شده در اين دوره زن و بقيه مرد بودنـد. از ايـن    تنها يك نفر از نمايشنامه
درصد هنرمندان داراي تحصيالت  80% بقيه متولد تهران بوده اند. 45% متولد شهرستان و 55ميان 
ها ازدواج كرده  % آن90س و باالتر بودند و غالبا نيز در همين رشته (تئاتر) تحصيل كرده بودند. ليسان

اي  نفر داراي منزل مسكوني شخصي بودند و بقيه در منزل اجاره 7هنرمند، فقط  20بودند و از ميان 
  كردند.  يا رهني زندگي مي

ده است. پدران اين هنرمندان داراي سال بو 37سال و ميانه سني  36,7ميانگين سني اين گروه 
ميوه گيري، تجارت، دهقـاني و   مشاغل متنوعي چون ارتشي، رانندگي، قنادي، كارمندي، كاسبي، آب

اند. از نظر طبقه اقتصادي اجتماعي نتـايج نشـان    دار بوده درصد مادران نيز خانه 90اند و  نجاري بوده
نفـر در طبقـه پـايين قـرار      6نفر در طبقـه متوسـط و    10نفر از نويسندگان در طبقه باال،  4داد كه 
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اند. شاخص طبقه از تركيب متغيرهاي درآمد ماهيانه نويسنده، نوع منزل مسكوني فعلي و بعد  داشته
  اي فرد به معناي ميزان معروفيت او نزد ساير هنرمندان، محاسبه شد. خانوار و نيز پايگاه حرفه

 
  نويسان با سبك و مضمون آثار نامه اجتماعي نمايش-رابطه طبقه اقتصادي

هـا در بـاره    نحوه تعيين سبك و مضمون آثار نويسندگان به اين ترتيب بود كه از هر كـدام از آن 
نفر ديگر پرسش بعمل آمد. عالوه بر آن از هر نويسنده حداقل يـك   19سبك و مضمون آثار خود و 
به عنوان شاخص آثـارش معرفـي كـرده     نمايشنامه) كه خودش آن را 2نمايشنامه (و در غالب موارد 

بود مطالعه شد. در مجموع برآيند نظريات ساير نويسندگان، نظر خود نويسنده و نيز نظر محقق پس 
  از مطالعه شاخص آثار نويسنده، تعيين كننده سبك و مضمون آثار خاص هر نويسنده بوده است. 

ويسان شامل رئاليسم، اكسپرسيونيسم، ن هاي نمايشنامه نويسي رايج در ميان اين نمايشنامه سبك
شد. سبك رئاليسم، سبكي است كه در آن روابـط   سمبوليسم، سوررئاليسم، كالسيسيسم و پوچي مي

هـاي مختلـف در جامعـه     واقعي اجتماعي معاصر بيان مي شوند. قهرمانان داستان خـود نمونـه تيـپ   
باشـد. قهرمانـان اثـر     كان ميهستند و متن داراي يك چارچوب اجتماعي مشخص از حيث زمان و م

هـا   شوند و خصوصيات كلي و تيپيك بـه آن   معموال از ميان افراد معمولي و متوسط جامعه انتخاب مي
پيوندنـد، بـا رعايـت اصـول      گونه كه در دنياي واقعي به وقـوع مـي   شود. معموال وقايع همان داده مي

  منجي در صبح نمناك نوشته اكبر رادي).(مثال: نمايشنامه  1شوند دراماتيك در اثر نمايش داده مي
هـا را در مجموعـه    هـا غايـب اسـت بـه همـين دليـل آن       ها برخي از ايـن ويژگـي   در ساير سبك

ايم. در سبك اكسپرسيونيسـم نحـوه نمـايش روابـط اجتمـاعي بـه        هاي غيررئاليستي قرار داده سبك
ل: نمايشنامه چشم آبي اقيانوس باشد (مثا صورتي غيرواقعي و برخاسته از تعبيرات ذهني هنرمند مي

كنـد عقايـد خـود را از طريـق      نوشته فرشاد فرشته حكمت). در سبك سمبوليسم هنرمند سعي مـي 
هاي خاص، در اثر هنري مطـرح نمايـد (مثـال: نمايشـنامه بازگشـت لكوموتيـوران        استفاده از سمبل

اثر به نمـايش گـذارده    نوشته عبدالحي شماسي). در سبك سوررئاليسم نكات نامكشوف روح قهرمان
سازد (مثال: نمايشـنامه غـروب يـك بركـه،      مي شود و اين قسمت است كه آن را از رئاليسم جدا مي

نوشته حسين فرخـي). در سـبك كالسيسيسـم گذشـته تـاريخي جامعـه اعـم از مـذهبي و ملـي و          
مد شالچي). شود (مثال: نمايشنامه شكست غروب نوشته مح اي در چارچوبي تاريخي بيان مي اسطوره

شـود (مثـال:    سرانجام در سبك پوچي موقعيت كلي انسان در جهان بـا ديـدگاهي منفـي بيـان مـي     
  نمايشنامه بودن از نبودن نوشته منصور كوشان).

 
   1366هاي ادبي، انتشارات نگاه (نيل):  هاي مهم ادبي جهان، ر. ك. سيد حسيني، رضا: مكتب . براي مطالعه سبك1



  نويسان ايراني و تحوالت اجتماعي نامه نمايش

١٢٩ 
 

نفر داراي سـبك رئاليسـم بودنـد و بقيـه بـه ترتيـب اهميـت در         9هنرمند مورد مطالعه  20از  
نفر) و سوررئاليسم و پوچي  2نفر)، اكسپرسيونيسم ( 3نفر)، كالسيسيسم ( 4هاي سمبوليسم ( سبك

 رئاليسـم قـرار   هاي فوق را در دو مقوله كلي رئاليسـم و غيـر   كردند. اگر سبك نفر) كار مي 1(هر يك 
درصـد   45هاي غيـر رئاليسـتي و    درصد از نويسندگان داراي سبك 55شود كه  دهيم، نتيجه آن مي

  اند. ها داراي سبك رئاليستي بوده آن
ها نشان داد كه در اكثر موارد افراد  اجتماعي آن-هاي نويسندگان با طبقه اقتصادي مقايسه سبك

هاي  اجتماعي پايين در سبك-بقه اقتصادياجتماعي باال در سبك رئاليسم و افراد ط-طبقه اقتصادي
اجتمـاعي نويسـنده و سـبك    -نوشتند. به اين ترتيب ميان دو متغير طبقه اقتصادي غيررئاليستي مي

  ).1وي رابطه مستقيم وجود داشت (جدول شماره 
  

  ها نويسان و سبك آن نامه : رابطه ميان طبقه اقتصادي اجتماعي نمايش1 شمارهجدول 
  طبقه
  سبك

  جمع  پايين متوسط باال
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

 45 9 17 1 50 5 75 3  رئاليسم
 55  11 83 5 50 5 25 1  غيررئاليسم
 100  20 100 6 100 10 100 4  جمع كل

  
شود. ايـن مضـامين بـه پـنج دسـته تقسـيم        مضمون، موضوع و فكري است كه در اثر مطرح مي

اجتماعي مرتبط با بيان شرايط اجتماعي معاصـر بـا در نظـر گـرفتن طبقـه      شدند. مضامين سياسي 
حاكمه و ديدگاه قهرمانان نمايش نسبت به آن (مثال: نمايشنامه منجي در صبح نمناك نوشته اكبـر  

در رابطه با انقالب ايران و ساير انقالب هاي جهان است (مثال: نمايشنامه آهسـته بـا گـل      رادي)، يا
رادي). مضامين جنگي مرتبط با جنگ ايران و عراق است بـه هـر صـورتي كـه در      سرخ نوشته اكبر

نمايش به اين موضوع اشاره شده باشد (مثـال: نمايشـنامه قبـل از انفجـار نوشـته حسـين فرخـي).        
مضامين صرفا اجتماعي كه در آن بدون اشاره به طبقـه حـاكم، بـه مسـائل خـرد اجتمـاعي؛ ماننـد        

شود (مثـال: نمايشـنامه دلـي بـاي و آهـو       وادگي و عاطفي پرداخته ميفرهنگ عشايري، مسائل خان
گيرنـد (مثال:نمايشـنامه    گيري قرار مي هاي تصميم ها در موقعيت نوشته عباس معروفي) يا شخصيت

اي هسـتند (مثـال:    كيسه بوكس نوشته علي مؤذني). مضامين تاريخي اغلب يـا اقتباسـي و اسـطوره   
ت ا... پديدار)، يا بيان تاريخ معاصر است (مثال نمايشنامه آواي جنگي نمايشنامه ميهماني نوشته قدر
كه تاريخ مذهبي مـورد توجـه اسـت (مثـال: نمايشـنامه مـيالد نوشـته         نوشته فرامرز طالبي)، يا اين

عالءالدين رحيمي). سرانجام در مضامين فلسفي، يا مسائل بشريت به طور كلـي مـورد توجـه اسـت     
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در بازي نوشته حسين جعفري)، يا آراء و عقايد فلسفي و مذهبي و عرفـاني   (مثال: نمايشنامه عمري
  شود (مثال: نمايشنامه تبعيدي نوشته اعظم بروجردي). در نمايشنامه طرح مي

نفر)، سياسي اجتمـاعي   8ها به ترتيب اهميت شامل مضامين فلسفي ( توزيع مضامين نمايشنامه
شـده   نفـر) مـي   1نفر) و مضـامين جنگـي (   2ن تاريخي (نفر)، مضامي 5نفر)، مضامين اجتماعي ( 4(

است. اگر مجموعا مضامين را به دو گروه كلي مضامين اجتماعي (اعم از فرهنگي، اقتصادي، سياسي 
و به طور كلي مضامين عيني) و مضامين غيراجتماعي (اعم از فلسفي، عرفاني، انساني،  مذهبي و بـه  

شـود كـه نيمـي از نويسـندگان در مضـامين       تيجه اين ميطور كلي مضامين ذهني) تقسيم كنيم، ن
نفر). مقايسـه   10زدند (در هر دسته  ها در مضامين غيراجتماعي قلم مي اجتماعي و نيمي ديگر از آن
اجتماعي باال بيشتر به -اجتماعي نشان داد كه نويسندگان طبقه اقتصادي-مضامين با طبقه اقتصادي

اجتمـاعي پـايين بيشـتر بـه طـرح مضـامين       -طبقه اقتصـادي طرح مضامين اجتماعي و نويسندگان 
  ). 2پرداختند (جدول شماره  غيراجتماعي مي

 
ها نويسان و مضمون آثار آن نامه : رابطه ميان طبقه اقتصادي اجتماعي نمايش2جدول شماره   
 طبقه

  مضمون
  جمع  پايين متوسط باال

 درصد   تعداد درصد   تعداد درصد   تعداد درصد   تعداد
 45 10 33 2 50 5 75 3 اجتماعي

 55  10 67  4 50  5 25 1 غيراجتماعي
 100  20 100  6 100  10 100 4 جمع كل

اجتماعي نويسندگان ايـن نتيجـه   -در مجموع رابطه ميان سبك و مضمون آثار با طبقه اقتصادي
اجتماعي باال بـا سـبك رئاليسـم و مضـامين اجتمـاعي و      -حاصل شد كه نويسندگان طبقه اقتصادي

هاي غيررئاليستي و مضـامين غيراجتمـاعي كـار     اجتماعي پايين با سبك-نويسندگان طبقه اقتصادي
د. نتيجه كلي اين مقايسه اين است كه سبك و مضمون انتخـابي هنرمنـد تـابعي از طبقـه     ان كرده مي

  اجتماعي اوست. -اقتصادي
اين يافته به نظر با ادبيات تحقيق در تضاد و نيازمند توضيح است. در ديدگاه افرادي چون لوكاچ 

نويسـند. امـا    ليستي مـي اين رابطه برعكس است و افراد طبقات باال غيررئاليستي و طبقات پايين رئا
نكته اينجاست كه طبقه باال در اين تفكر طبقه حاكم است و طبقه پايين، تحت سلطه. همين حـاكم  

كند زيرا سبك رئاليسـم رو بـه آينـده دارد و     يا تحت سلطه بودن است كه نوع مضامين را تعيين مي
ارد. اما در ايران بالفاصله پـس از  طلبد در حالي كه طبقه حاكم نياز به استمرار و ثبات د تغيير را مي

انقالب طبقه پايين در واقع حاكميت پيدا كرد (با عنوان مستضعفين) و طبقه بـاال پايگـاه اجتمـاعي    
خود را از دست داد (با عنوان مستكبرين). در اين زمان به دليـل حاكميـت شـرايط انقالبـي، طبقـه      
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اقليت) عمـدتا بـا آن نـاهمخوان بـود. هنرمنـدان      پايين (اكثريت) عمدتا طرفدار انقالب و طبقه باال (
طبقه پايين و طبقه باال نيز همين وضعيت را داشتند. به همين دليـل همـراه بـا رونـد بسـته شـدن       

خـواني نداشـتند از    هـاي انقـالب هـم    فضاي باز سياسي، از يك طرف هنرمنداني كه با اصول و ارزش
دود زيادي منصرف شده و به طرح مضـامين  اجتماعي تا ح-طرح مضامين حساسيت برانگيز سياسي

خرد اجتماعي روي آوردند. در عوض شاهد افزايش زياد مضـامين اجتمـاعي خـرد در برابـر كـاهش      
شود كه براي امكان ادامه  اجتماعي بوديم. اين يك جور خودسانسوري محسوب مي-مضامين سياسي

  رسيد. كار براي اين گروه ضروري به نظر مي
هاي انقالبي بودند، براي حفظ انقـالب   ي كه خود حامل و حامي اصول و ارزشاز طرفي هنرمندان

و پرهيز از ايجاد ياس و نااميدي در مردم و گسسته شدن وحدت و يكپارچگي ايشان، از پرداختن به 
نقاط ضعف و معضالت و مسائل سياسي اجتماعي خودداري كرده و بيشتر در فكر طرح و تبليـغ آن  

هـا در مقطـع چهـارم، در     آثار خود برآمدند. اين امر به دليل كمرنگ شدن ارزش ها در اصول و ارزش
بين اين هنرمندان ضرورت بيشتري هم پيدا كرد. اين هم موجب خودسانسوري از نوعي ديگـر شـد   
كه بر اساس آن طرفداران نظام موجود از بيان نقاط ضعف و مسائل و مشكالت اقتصـادي سياسـي و   

هاي غيررئاليستي و  ها به سوي سبك ي كردند تا موجب تضعيف آن نشوند. آناجتماعي نظام خوددار
مضامين غيراجتماعي و عمدتا مذهبي، فلسفي، عرفاني رفتنـد و سـعي كردنـد كـه جهـت فرهنگـي       

هاي انقالبي و سياسي تقويـت كننـد، يـا بـه      انقالب و نظام اسالمي را با طرح و تبليغ اصول و ارزش
  ز زمان و مكان متوسل شدند كه ايجاد تنش نكنند. مضامين جهاني و فارغ ا

  
  ساله پس از انقالب اسالمي با سبك و مضمون آثار 12در دوره رابطه شرايط اجتماعي ايران 

ها و مضامين طرح شده در هريك از مقـاطع مـذكور مشـاهده شـد كـه رابطـه        در مقايسه سبك
هـايي كـه    ت مربوط به مجموعه نمايشنامهمستقيمي ميان آن شرايط و آثار هنري وجود دارد. اطالعا

آوري شد كه در آن  سال نوشته شده بود از طريق مصاحبه جمع 12نويس طي   نمايشنامه 20توسط 
هـاي بررسـي شـده در     نويسندگان خود به سبك و مضمون آثارشان اشاره كردند. مجموع نمايشنامه

  ها صادق است.  زير در مورد آن هاي نمايشنامه بوده است كه يافته 126اين قسمت بنابراين 
)، بايد گفت كه در تمامي مقاطع مورد مطالعـه سـبك رئاليسـم از    3از نظر سبك (جدول شماره 

شد. اما در كنار ايـن   نمايشنامه را شامل مي 65ها برتري داشته و مجموعا  نظر فراواني بر ساير سبك
  ها مشاهده شد. غلبه، روند رو به رشدي از ساير سبك
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  : رابطه ميان مقاطع چهارگانه و سبك آثار3جدول شماره 
 مقطع

  سبك
  جمع  مقطع چهارم مقطع سوم مقطع دوم مقطع اول

تعدا
تعدا درصد   د

تعدا درصد   د
تعدا درصد   د

 درصد   تعداد درصد   د

 5/52 67  42  8 5/56 40 47 10 54 7  رئاليسم
اكسپرسيونيس

 5/8  6 -   -  -  -   م
1  5  

7  5/5 

 5/10  13  16  3 10  7 14  3 -  -   سمبوليسم
 5/2  3  -   -  4  3 -   -  -  -   سوررئاليسم
 5/22  28  37  7 21  15 14  3 23 3  كالسيسيسم

 5/6  8  -   -  -   -  24  5 23 3  پوچي
 100  124  100  19 100  71 100  21 100 13  جمع

هاي كالسيسيسم و پوچي در مقطع اول مطرح شدند. بـا   هاي غيررئاليستي، سبك از ميان سبك
شود يا تـاريخ   فلسفي اقتباس مي-عرفاني-كه در سبك كالسيسيسم عمدتا يا از آثار ادبي به اينتوجه 

شود، وجود اين سبك در مقطع اول اين دوره نشان دهنده آغاز تاثير عامـل   ملي و مذهبي مطرح مي
هـاي غيررئاليسـتي بيشـترين     مذهب در هنرمندان است. در مقطع دوم، سبك پوچي در ميان سبك

را به خود اختصاص داده بود كه اين سبك از قبل از انقالب (همانند سبك رئاليسم) در ميـان   ميزان
نويس وجود داشته و در اينجا ادامة آن مشاهده شد. در مقطع سوم، بـا افـزايش    هنرمندان نمايشنامه

سبك كالسيسيسم، ظهور اكسپرسيونيسم و سوررئاليسم و افزايش سبك سمبوليسم مواجـه بـوديم   
گرايي بوده است. ضمنا در اين مقطع نسبت  نشان دهنده روند افزايشي تاثير عامل مذهب و ذهنيكه 

به ساير مقاطع بيشترين ميزان سـبك رئاليسـم نيـز بـه چشـم خـورد كـه ايـن امـر از يـك طـرف            
دهنده ادامه يافتن سبك رئاليسم از قبل از انقالب و سپس افزايش آن به واسطه عامل انقـالب   نشان
  است.

هـاي   در مقطع چهارم باز هم با افزايش سبك كالسيسيسم و سبك سمبوليسـم و حـذف سـبك   
هـاي   هـاي غيررئاليسـتي، سـبك    پوچي و سوررئاليسم مواجه شديم. نتيجـه اينكـه در ميـان سـبك    

كالسيسيسم و سمبوليسم از اهميـت بيشـتري برخـوردار بـوده و در طـي دوره مـورد نظـر رونـدي         
هاي غير رئاليسـتي بـر سـبك     چهارم در مجموع نشان دهنده برتري سبكاند. مقطع  افزايشي داشته

رئاليسم بوده كه اين امر نيز نشان دهنده تاثير بلند مدت عامل ذهني و مذهبي انقالب و افزايش اين 
هاي فرهنگـي و   تاثير نسبت به تاثيرات عيني انقالب از يك طرف و برخورد بيشتر هنرمندان با جنبه

  ديگر است. در طول اين دوره مقداري از اهميت سبك رئاليسم كاسته شده بود. ارزشي آن از طرف
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تـرين مضـمون طـرح شـده در      تـوان گفـت مهـم    )، مـي 4در رابطه با مضمون (جـدول شـماره    
الشعاع قرار داده بود و  هاي مرتبط با مقطع اول كه در آن وقوع انقالب ساير عوامل را تحت نامه نمايش

اجتماعي)  -هاي مذكور، مضمون انقالبي (سياسي سي نيز بود، متناسب با ويژگيداراي فضاي باز سيا
  درصد از ساير مضامين بيشتر مورد توجه نويسندگان بوده است.  43با 

هاي نوشته شده در مقطع دوم كه جنگ عامل اصلي شد و فضاي باز سياسي رو به  نامه در نمايش
اجتماعي كاسته شده و به مضامين -ضامين سياسيمحدود شدن گذاشت، مشاهده شد كه از ميزان م

جنگي افزوده گرديد. نيز در اين مقطع به علت تقدس جنگ (دفاع مقدس) از يك طرف و تاثير روح 
 % بيشترين ميزان را دارا شـدند. 35ساله از طرف ديگر، مضامين فلسفي عرفاني با  12كلي اين دوره 

اجتماعي مشخص شده بود، شاهد -عامل اقتصادي در مقطع سوم كه با فضاي بسته سياسي و تسلط
  درصد بوديم.  35اجتماعي به نفع مضامين صرفا اجتماعي با -كاهش قابل مالحظه مضامين سياسي

  
  : رابطه ميان مقاطع چهارگانه و مضمون آثار4جدول شماره 

  مقطع
  مضمون

  جمع  مقطع چهارم مقطع سوم مقطع دوم مقطع اول
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

سياسي 
 21 27  20  4 17 12 25 5 43 6  اجتماعي

 9  12  5  1 5/5  4 25  5 14 2  جنگي
 25  32  15  3 35  25 15  3 7 1  اجتماعي
 20  25  25  5 5/23  17 -   -  21 3  تاريخي
فلسفي 
 24  30  35  7 19  14 35  7 14 2  عرفاني

 100  126  100  20 100  72 100  20 100 14  جمع

  
سرانجام در مقطع چهارم كه گفتيم آغاز دوباره باز شدن فضاي سياسي بـوده مشـاهده شـد كـه     

اجتماعي افزايش يافتند. از طـرف ديگـر بـه علـت برخـورد هنرمنـدان بـا مسـئله         -مضامين سياسي
هاي انقالبي و مذهبي، شاهد تالش هنرمنـدان   هاي غيرانقالبي و غيرمذهبي با ارزش جايگزيني ارزش

ها در آثارشان بوديم.  ب جهت جلوگيري از ادامه اين روند از طريق طرح اين اصول و ارزشنسل انقال
شود اين است كه مضمون غالب در هر مقطع زمـاني تـابع    هاي باال حاصل مي نتيجه كلي كه از يافته

  شرايط اجتماعي همان مقطع بوده است. 
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توان  و مضمون غالب دوره را نيز مي ساله با سبك 12رابطه ميان شرايط كلي حاكم در اين دوره 
در كليت خود توضيح داد.  وقوع انقالب به طور كلي شراط جديدي را در جامعه ايران ايجاد كرد كه 

توانست در آثار هنرمندان موثر واقع شود. اين تاثير داراي دو بعد اجتماعي و اعتقادي بود. از بعد  مي
توانست طرح  هاي ناگفته و ناشنوده مي آن بسياري از حرفاجتماعي، انقالب فضايي ايجاد كرد كه در 

شود. انقالب شرايط طرح موضوعات جديد و نو را فراهم كرد. موضـوعاتي چـون ظلـم و سـتم دوران     
گذشته و موضوعات مشابه، موضوعاتي در باب اختالف طبقاتي و مقايسه اقشـار مختلـف اجتمـاع بـا     

هاي آن در ايـن دوره مطـرح شـدند. بنـابراين برخـورد       زشيكديگر، در مورد خود انقالب، اصول و ار
هاي جامعه موجب گسترش سبك رئاليسم و طرح مضامين اجتمـاعي در   بيشتر هنرمندان با واقعيت
  دوران پس از انقالب گشت.

كه انقالب ريشه مذهبي و اسالمي داشت، تاثيري جداگانه بـر   از بعد اعتقادي، نيز با توجه به اين
شت. هنرمنداني كه پس از انقالب اسالمي پا به عرصه نويسندگي گذاشتند و در واقـع  هنرمندان گذا

در بحبوحه انقالب و در متن آن قرار داشتند، تحت تاثير جنبه مذهبي آن، ابتدا خـود بـه مطالعـات    
مذهبي متمايل شده و سپس تاثيرات احساسي يا عيني مطالعـات خـود را در آثارشـان بـه نمـايش      

هـاي غيررئاليسـتي و طـرح مضـامين      بعد انقالب باعث ايجاد و گسترش انـواع سـبك   گذاشتند. اين
  غيراجتماعي و در عوض مذهبي و انساني در دوران پس از آن گشت.

توان نتيجه گرفت اين است كه آثـار   سال مورد مطالعه مي 12بنابراين آنچه به طور كلي در باب 
متاثر از انقالبي است كه در آغاز آن به وقوع پيوسـت  هنري اين دوره به طور مستقيم يا غيرمستقيم 

و از طرفي با ايجاد شرايط مناسب جهت طرح مسائل تازه و از طرف ديگر با ايجاد و گسترش روحيه 
نويسـي در   نامه خداجويي در مردم و از جمله هنرمندان، باعث شد كه دو روند اساسي در هنر نمايش

اثير بعد اجتماعي انقالب بود، عبارت است از گسـترش سـبك   پيش گرفته شود. روند اول كه تحت ت
رئاليسم و مضامين اجتماعي و روند دوم كه متاثر از بعد اعتقادي انقالب بود، عبارت است از ايجاد و 

هاي غيررئاليستي كه عمدتا داراي مضامين فلسفي، عرفـاني، مـذهبي و انسـاني     گسترش انواع سبك
ان تاييد كرد كه شرايط اجتماعي دوره مطالعه چه در كليت خود و چه تو بودند. با اين توضيحات مي

نويسان اثر گذاشته و آن  نامه هاي كوچكتر ذيل آن، بر سبك و مضمون آثار نمايش در مقايسه با دوره
  كردند.  را تعيين مي
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نويس ساكن تهران (سال  نامه شناختي هنرمندان نمايش مطالعه جامعهتحقيق دوم: 
1389(1  

هاي هفتاد و هشتاد شمسي در ايران  هنرمندان مورد نظر در اين پژوهش افرادي هستند كه در دهه
نفر  175. جمعيت آماري اند آوردهنويسي فعال بوده و آثاري را به رشته تحرير در نامه در حيطة نمايش

از روش پيمايش با استفاده در اين پژوهش نفر از اين افراد بود.  75اعضاي اداره تئاتر و نمونه مورد مطالعه 
هاي  نامه نامه همراه با مصاحبه استفاده شده است. به اين ترتيب سبك و مضمون نمايش از ابزار پرسش

سال تعيين شد. سپس با استفاده از روش مشاهده غيرمستقيم و اسنادي،  20نوشته شده طي اين 
رانجام رابطه ميان شرايط اجتماعي و هاي هفتاد و هشتاد مطالعه شد. س تحوالت جامعه ايران در دهه

هاي  نامه سبك و مضمون آثار مورد مطالعه قرار گرفت. سبك و مضمون آثار نيز با مطالعه نمايش
هاي  ها و نيز نظر منتقدان تئاتر تعيين شده است. الزم به توضيح است كه يافته گويان، نظر خود آن پاسخ

ه چاپ رسيده است. به همين دليل و براي جلوگيري از ) ب1394اين تحقيق در جايي ديگر (راودراد، 
  شود تا امكان مقايسه فراهم شود. تكرار، خالصه آن در ادامه ذكر مي

  هاي تحقيق عبارت بودند از: فرضيه
 شناختي مشتركي دارند. ي اجتماعي و جمعيتها يژگيونويس  نامه هنرمندان نمايش - 1

 اي آثار او رابطه دارد.اجتماعي هنرمند با سبك و محتو- طبقه اقتصادي - 2

 سياسي جامعه با سبك و محتواي آثار هنرمند رابطه دارد.- شرايط اجتماعي - 3

نويسان مانند سن، جنس، طبقه اجتماعي، ميزان  نامه هاي كلي نمايش در مورد فرضيه اول ويژگي
فرضيه به تحصيالت، محل تولد، شغل و ميزان تحصيالت پدر و مانند آن مورد مطالعه قرار گرفت و اين 

سالي، متولد تهران  مرد، در سنين ميان 1389نويسان در سال  نامه اين شكل تاييد شد كه اغلب نمايش
هاي مرتبط با سينما و  و ساير شهرهاي بزرگ، داراي مدرك تحصيلي دانشگاهي، بيشتر در رشته

اراي پدراني از طبقه نامه و د هايي غير از نوشتن نمايش تئاتر، متاهل، داراي درآمد از طريق فعاليت
اند. بعالوه، پدران اكثر  هايي در طبقه متوسط را شكل داده متوسط  بودند كه خود نيز اكثرا خانواده

اند، بيشتر اعضاي خانواده و بيشتر دوستان  نويسان مشاغل هنري نداشته نامه نمايش
ا سطح مدرك ديپلم و اند و تحصيالت اكثر پدران ت نويسان نيز فعاليت هنري نداشته نامه نمايش
ترين عوامل در اين مطالعه عامل جنسيت (به نفع مردان)، تحصيالت (به نفع  تر بوده است. مهم پايين

دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي) و طبقه اجتماعي (به نفع طبقه متوسط) شناخته شد (راودراد، 
1394 :96.(  

 
 پايان يافته است. 1391سال  . اين تحقيق در ١
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براي آزمون فرضيه دوم در پرسشنامه تحقيق از نويسندگان در مورد سبك و مضمون آثارشان سوال 
متغيرهاي درآمد، تحصيالت، نوع منزل ها از  شد. همچنين براي تعيين طبقه اجتماعي اقتصادي آن

مسكوني، ميزان مخارج ماهيانه و محل سكونت در تهران استفاده شد. در نهايت با پرسش از خود 
نويسان درباره طبقه اقتصادي و اجتماعي خانواده پدري و نيز خانواده فعلي فرد اين  نامه نمايش

  شاخص تكميل شد.
نتيجه اين شد كه رابطه ميان سبك و مضمون آثار با طبقه اجتماعي اقتصادي نويسندگان تاييد نشد. 

دهند كه  دستي را تشكيل مي ا يكگروه نسبت«به اين معنا كه صرفنظر از پايگاه طبقاتي، اين نويسندگان 
هاي غيررئاليستي، سپس در سبك رئاليسم و سرانجام در  از نظر سبك به ترتيب اهميت در سبك

هايشان به ترتيب  نامه طور از نظر مضمون در نمايش نويسند. همين نامه مي هاي تركيبي نمايش سبك
(همان: » نويسند و ساير مضامين مي اهميت در موضوعاتي چون مسائل اجتماعي و جنگ، روابط انساني

99.(  
ساله با تقسيم به سه دوره اصلي  20براي آزمون فرضيه سوم ابتدا شرايط سياسي اجتماعي دوره 

سازندگي، اصالحات و اصولگرايي تشريح شد. سپس رابطه ميان سبك و مضامين آثار با هر دوره در 
ا و مضامين غالب هر دوره با دوره ديگر تفاوت ه جدول دو بعدي سنجيده شد. انتظار اين بود كه سبك

داري ميان اين متغيرها وجود ندارد.  تفاوت معني« داري داشته باشد. اما نتيجه آزمون نشان داد كه  معني
ها در دوره سازندگي نوشته شده باشند يا دوره اصالحات يا  نامه كه نمايش نظر از اين به عبارت ديگر صرف

بندي است  هاي محتوايي قابل طبقه ها در تعداد محدودي از دسته و مضمون آن دوره اصولگرايي، سبك
  ).101(همان: » شود ها مشاهده نمي داري در نسبت آن ها، تغيير معني كه با تغيير دوره
اند  سال روي يك موضوع واحد انجام شده 20هاي دو تحقيق كه به فاصله  شود كه يافته مالحظه مي

  هاي دو تحقيق را خالصه كرده است. يافته 13ختالف اساسي دارند. جدول شماره با يكديگر تفاوت و ا
 

   



  نويسان ايراني و تحوالت اجتماعي نامه نمايش

١٣٧ 
 

اجتماعي با -نويسان و شرايط سياسي نامه : مقايسه رابطه طبقه اجتماعي اقتصادي نمايش5جدول شماره 
  سبك و مضمون آثار

1369نتايج سال 1389نتايج سال  موضوع مقايسه
ميان طبقه اقتصادي نويسندگان و 

سبك و مضمون آثار رابطه 
 داري وجود نداشته است. معني

طبقه اقتصادي باال بيشتر با سبك رئاليسم و
مضامين اجتماعي و طبقه اقتصادي متوسط و 

هاي غيررئاليستي  و مضامين  پايين بيشتر با سبك
غيراجتماعي همراه بوده است.

-رابطه طبقه اقتصادي
 اجتماعي با سبك و مضمون

اجتماعي با -  ياسيميان شرايط س
سبك و مضمون آثار رابطه 

 داري وجود نداشته است. معني

هاي مسلطها بر اساس پارامترنامهفراواني نمايش
 در هر مقطع زماني بوده است. 

-رابطه شرايط سياسي
 اجتماعي با سبك و مضمون

رابطه ميان كند روي دادن تغييرات اساسي در  بر آن تاكيد مي 5نكته مهمي كه جدول شماره 
اجتماعي حاكم است. اين - ها با طبقه هنرمندان و شرايط سياسي نامه سبك و مضمون غالب نمايش

هاي  تابعي بوده است از ويژگي 1369مقايسه نشان داد در حالي كه سبك و مضمون آثار در سال 
ين چن 1389هاي تحقيق سال  هاي سياسي اجتماعي زمان، يافته طبقاتي هنرمند و نيز ويژگي

 كند. اي را تاييد نمي رابطه
نويسان از هر  نامه دستي در ميان نمايش دهد كه يك جور يك به عبارت ديگر تحقيق متاخر نشان مي

هاي رئاليستي و غيررئاليستي و مضامين اجتماعي  نظر شكل گرفته است به طوري كه توزيع نسبت سبك
هاي  ها و دوره رفنظر از طبقه اجتماعي آنكالن و مضامين اجتماعي خرد در آثار اين نويسندگان، ص

  مختلف سياسي جامعه، تقريبا يكسان است.
  گيري بحث و نتيجه

هاي هر دوره و  توان به شرايط كلي جامعه در سال در جستجوي علت يا علل اين تغيير اساسي، مي
توان به  تحليلي ميجايگاه هنر و هنرمندان در آن اشاره كرد. اين شرايط كلي را در اينجا براي مقاصد 

تري تقسيم كرد. تفاوت در اين ابعاد موجب شده جوامع مورد نظر دو تحقيق به  تر و دقيق ابعاد جزيي
هاي متفاوت دو تحقيق ديده شود. در اينجا  اي اساسي از همديگر متمايز شده و تاثير آن در يافته شيوه

  كنيم. شرايط كلي دو جامعه را از ابعاد مختلف با هم مقايسه مي
  : مقايسه شرايط كلي جامعه در دو دوره تحقيق6جدول شماره 

  دوره دوم دوره اول موضوع مقايسه
  دولت تثبيت شده منظم دولت انقالبي شرايط سياسي غالب

  افزايش رفاه نسبي مشكالت اقتصادي زياد شرايط اقتصادي
  شناختي زيبايي ايدئولوژيك هدف غالب نوشتن
  تر با مداراي بيشتر دست ديدگاه يك قطبي انقالبي و ضدانقالبدو رابطه ميان مردم

  گسترده محدود رابطه كشور با جهان
  مميزي و كنترل مميزي و كنترل شرايط عمومي
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توان گفت هر يك از دو تحقيق در شرايط سياسي اجتماعي متفاوتي  از نظر شرايط سياسي، مي
تاثير قرار دهد. تحقيق اول در شرايطي انجام شده است ها را تحت  تواند يافته اند كه مي انجام شده

ساله به ايران تحميل شده بود  8كه پس از انقالب اسالمي، نظام جديد تازه شكل گرفته بود. جنگ 
و به همين دليل نظام سياسي هنوز به ثبات نرسيده بود. در چنين شرايطي نويسندگان به دو دسته 

هاي متفاوت به  شدند كه هر كدام با انگيزه ديگر تقسيم ميطرفداران نظام جديد و نويسندگان 
تر كه خود را انقالبي و طرفدار  كردند. در اين دوره نويسندگان جوان نامه مبادرت مي نوشتن نمايش
كردند و سعي  ها در جامعه، به آن اشاره نمي رغم وجود برخي كاستي دانستند، علي نظام جديد مي

  مذهبي خود توسعه بخشند.- را با آثار فلسفي كردند بعد فرهنگي نظام مي
رو  اما تحقيق دوم در شرايطي انجام شده است كه با يك نظام سياسي كامال تثبيت شده روبه

هستيم. در شرايط تثبيت شده ديگر طرفداري يا مخالفت به صورت افراطي وجود ندارد و به عنوان 
ضعف را در آثارشان نمايش دهند و اين كار را دانند نقاط  مثال حتي طرفداران هم خود را موظف مي

طور غيرطرفداران نيز ناچارند با تن دادن به شرايط سياسي  دانند. همين مغاير با تقويت نظام نمي
تثبيت شده، خود را با آن هماهنگ كنند تا امكان فعاليت داشته باشند. به همين دليل مواضع 

تر شدن آثارشان شده است. ضمن  دست نجر به يكهنرمندان در دوره دوم به هم نزديك شده و م
كه هر دو گروه نويسندگان در تحقيق دوم از وجود مميزي در راه كار هنري خود گاليه داشتند.  اين

هاي غيررئاليستي و مضامين اجتماعي خرد  نويسان به سبك نامه مميزي باعث شده كه اغلب نمايش
شود. رضايت  ها موجب رضايت خاطر نويسندگان مي آنروي آورند كه ابهام و نمادگرايي مستتر در 

اند، هم طوري اين حرف را  هاست كه هم حرف خود را زده خاطري كه حاصل اين تصور براي آن
  اند كه دچار مميزي و سانسور نشوند.  زده

ساله ايران و  8از نظر شرايط اقتصادي، در دوره اول كه بالفاصله پس از انقالب و پايان جنگ 
كردند، تاسيسات زيربنايي دچار آسيب شده بود و  است، بيشتر مردم دوران سختي را تجربه مي عراق

آمد و مردم ناچار بودند با شرايط دشوار  دست مي كاالهاي مصرفي و روزمره نيز به سختي به
اقتصادي كنار بيايند. در اين دوران به كساني كه از نظر اقتصادي وضعيت بهتري داشتند به آن 

گذشت. به همين دليل مسائل اقتصادي در ميان  گذشت كه به ساير مردم مي ازه سخت نمياند
شد.  ها مي نامه نويسندگان طبقه پايين اولويت بيشتري پيدا كرده بود و موضوع بسياري از نمايش

بودند. اگرچه اختالف طبقاتي هنوز وجود   ولي در دوره دوم بيشتر مردم به رفاه نسبي دست يافته
ت و فاصله بين غني و فقير زياد بوده است، اما در مجموع با افزايش يك جور رفاه نسبي مواجه داش

شد حداقل در ظاهر و در خيابان مردم بيشتر به همديگر شبيه باشند و رفتارهاي  بوديم كه باعث مي
هستند و نويسان نيز مانند ساير هنرمندان از قشر متوسط جامعه  نامه يكساني داشته باشند. نمايش
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تر است. به همين دليل در دوره دوم در ميان آنان با دو قطب  دستي در ميان آنان شفاف اين يك
متضاد كه به موضوعات متفاوتي عالقه داشته باشند مواجه نيستيم و تقريبا همه نويسندگان به همه 

هاي هنري  هخصوص در رشت دهند. با افزايش سطح تحصيالت هنرمندان به موضوعات عالقه نشان مي
ها در آثارشان  كند و تاكيد آن شناختي در آثارشان اهميت بيشتري پيدا مي مرتبط، معيارهاي زيبايي

  دست شدن آثار است. شود. اين نيز دليل ديگري براي يك بيش از محتوا بر فرم گذاشته مي
ست، به طوري كه اهداف غالب براي نوشتن در دوره اول اهداف ايدئولوژيك بوده ا تفاوت سوم اين

كه با بيان مسائل و مشكالت  كه طرفداران انقالب و نظام تازه شكل گرفته اسالمي براي پرهيز از اين
اجتماعي در قالب سبك رئاليسم، نظام تازه تاسيس شده را تضعيف كنند، از اين كار خودداري كرده 

و ذهني انقالب  هاي غيررئاليستي به تقويت ابعاد فرهنگي و در عوض با استفاده از سبك
طرفان با تمسك به سبك رئاليسم و بيان  پرداختند. اين در حالي بود كه مخالفان يا حداقل بي مي

دانستند كه  مسائل اجتماعي در صدد نقد نظام موجود بوده و وظيفه خود را افشاگري در مواردي مي
  نقاط ضعف وجود داشت. 

يح داده شد، با زندگي كردن در يك نظام اجتماعي اما در دوره دوم به داليلي كه در باال نيز توض
نويسان  نامه تثبيت شده و افزايش سطح رفاه نسبي و ارتقاء سطح سواد عمومي جامعه، اهداف نمايش

شناختي شده بود. در واقع با  بيش از آنكه ايدئولوژيك و مبتني بر حفظ يا نقد نظام باشد، زيبايي
شناختي،  به نوشتن به عنوان يك هدف هنري و زيبايي تغيير موضوع نوشتن از يك هدف سياسي

كند و شباهت  بندي موجود در دوره اول تحقيق، ديگر در دوره دوم معنا پيدا نمي قطب
هاي  شود. به همين دليل است كه صرفنظر از ويژگي نويسان به همديگر بيشتر مي نامه نمايش

هاي مشابهي ميان اين نويسندگان غلبه  ها و مضمون اجتماعي و نيز شرايط متغير اجتماعي، سبك
  داشته است. 

ها اشاره شده، تغييراتي را نيز در نوع  از طرف ديگر تمامي تغييراتي كه در بندهاي باال به آن
ها بر  وجود آورد. در دوره اول رابطه مردم و حتي اعضاء خانواده روابط اجتماعي مردم با همديگر به

هاي مشتركي در اين  جنگ سازماندهي شده بود. افرادي كه ديدگاه مبناي نظرشان درباره انقالب و
تر بودند و برعكس كساني كه در اين  ها داشتند از نظر فكري و روابط اجتماعي به هم نزديك زمينه
ها اختالف نظر داشتند از هم دور بودند، حتي اگر در يك خانواده و زير يك سقف زندگي  زمينه
جامعه تقريبا دو قطبي شده بود و بنابراين هنرمندان نيز بر همين مبنا كردند. به همين دليل  مي

شان در رابطه  كردند و آثارشان با عقايد و روابط اجتماعي ها و موضوعات متفاوتي كار مي روي سبك
  بود.

تر در مقايسه نظرات مختلف و متفاوت سياسي  گيرانه اما در دوره دوم تحقيق، يك جور نگاه سهل
حال  حتي گاه مذهبي در جامعه گسترش پيدا كرده است كه بر مبناي آن افراد در عين اجتماعي و
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كه با هم دوست، خويشاوند و داراي روابط اجتماعي گسترده هستند، نظريات سياسي و اجتماعي 
گذارد. به عبارت ديگر نوعي پذيرش  ها تاثير منفي نمي خاص خود را دارند و اين مساله بر روابط آن

مخالف و كنار آمدن با آن در ميان مردم شكل گرفته كه آثار آن را در ميان نظرات 
توان ديد. اين افزايش تساهل و تسامح و قدرت تحمل نظرات مختلف در  نويسان نيز مي نامه نمايش

هاي افراد جامعه به هم نزديك شده و در حوزه هنر هم به  جامعه به آنجا منجر شد كه ديدگاه
  ي مشابهي منتهي شود. ها موضوعات و سبك

دستي در ميان مردم و هنرمندان، عالوه بر موارد توضيح داده  يكي ديگر از داليل مهم اين يك
المللي در فاصله دو تحقيق انجام شده است. در دوره اول كه با آغاز  شده در باال، افزايش روابط بين

به دليل شرايط انقالبي با ساير گيري و تثبيت نظام سياسي جديد مواجه هستيم، روابط كشور  شكل
كشورهاي دنيا محدود شده و با بسياري از كشورهايي كه قبال رابطه داشتيم قطع رابطه شده بود. 

هاي جهاني قرار گرفت كه طالب روابط استعماري پيشين بودند و  ايران انقالبي آماج حمله قدرت
شتند. به همين دليل در زماني كه نظام پندا كسب استقالل ايران را مخالف با منافع سياسي خود مي

جديد، تازه شكل گرفته بود، جنگ با عراق را به ايران تحميل كردند. جنگ به نوبه خود روابط ايران 
هاي افراطي شكل گرفته  را محدودتر كرد و مردم ايران به نوعي در درون خود محصور شدند. قطب

  زد. ها دامن مي بندي حدود، به اين قطبدر جامعه همچنان فعال بودند و روابط اجتماعي م
اما در دوره دوم تحقيق با شرايطي مواجه هستيم كه جنگ تمام شده، مشكالت اقتصادي تا حد 
زيادي حل شده، روابط ميان مردم به دليل افزايش رفاه اقتصادي و سطح عمومي سواد و تثبيت 

ا در ارتباطات ميان خود به نمايش تر شده و مردم تساهل و تسامح بيشتري ر نظام سياسي گسترده
المللي نسبت به گذشته انزواي كمتري دارد و روابط  گذارند. در عين حال ايران در روابط بين مي
كند. اين تجربيات از روابط سياسي گسترده تا روابط اقتصادي و  تري را تجربه مي المللي گسترده بين

استفاده از اينترنت و ماهواره در اين دوره نسبت به گيرد.  المللي را دربر مي هاي گسترده بين رسĤن
هاي قبل از خود بيشتر شده است. گسترش همين روابط است كه در كنار ساير عوامل  تمامي دوره

ذكر شده، نگرش مردم به نظام اجتماعي و نظام جهاني و نيز زندگي را به همديگر نزديك كرده و 
  دستي آثار منجر شده است.  ي و يكاين نزديكي در ميان هنرمندان به هم شكل

نويسند و موضوعات مشابهي  دستي اين نيست كه همه در يك سبك مي البته منظور از اين يك
هاي اين نويسندگان و نيز شرايط اجتماعي كه در  كنند، بلكه منظور اين است كه ويژگي را مطرح مي

ها و مضامين آثارشان ندارد.  كنند، ديگر مانند گذشته رابطه مستقيمي با سبك آن زندگي مي
شوند كه بسيار به هم شبيه  هاي مختلف و مضامين متنوع توسط نويسندگاني نوشته مي سبك

  كنند. دستي زندگي مي هستند و در شرايط اجتماعي يك
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گانه فوق، يك عامل مهم سياسي نيز وجود دارد كه در هر دو دوره مشترك  در كنار عوامل پنج
سي تثبيت شده، مطالعه بر تمامي شئون جامعه و از جمله فرهنگ و هنر بوده است. نظام سيا

سيطره و كنترل وسيعي دارد. از طريق وضع قوانين يا عمل عرفي، موضوعات انتقادي كالن اجتماعي 
هايي كه پا را  نامه مانند. نمايش و سياسي با مميزي مواجه شده و از رسيدن به دست مخاطب بازمي

كنند و به طريق اولي به صحنه تئاتر راه پيدا  گذارند، امكان چاپ پيدا نمي ر مياز خط قرمزها فرات
هايي هستند كه يا خود موافق  نويسند، آن نخواهند كرد. نويسندگاني كه در شرايط كنترل شده مي

اند خود را با آن تطبيق دهند. اين گروه دوم معموال با  كه توانسته شرايط موجود هستند يا اين
شناختي بيان  هاي ناگفتني خود را در لفافه رمزهاي زيبايي هاي غيررئاليستي حرف ه از سبكاستفاد

نويسي را كنار گذاشته و  نامه اند با اين شرايط كنار بيايند اصوال نمايش هايي كه نتوانسته كنند. آن مي
  اند.  هاي ديگري پرداخته به فعاليت

تر شده  دست نامه باز هم يك يسندگان نمايشاين كنترل گسترده باعث شده است كه جمعيت نو
ها و  نويسي از تكثر و تنوع كمتري برخوردار باشد. اين محدوديت در سبك نامه و دنياي نمايش

شود در هر  هاي هر دو تحقيق قابل مشاهده است كه با توضيحات فوق مشاهده مي مضامين، در يافته
  دوره داليل متفاوتي داشته است.

گذارد.  نشان داده شد كه جامعه و عوامل اجتماعي حداقل از دو جنبه بر هنر اثر ميدر اين مقاله 
ها اثر  ها و مضامين هنري آن اول، وضعيت طبقاتي هنرمندان به عنوان يك عامل اجتماعي بر سبك

گذارد. دوم، شرايط اجتماعي يك جامعه در كليت خود بر سبك و مضمون آثار هنري تاثير دارد.  مي
ها و مضامين متفاوتي غلبه  توان انتظار داشت كه سبك ن، در شرايط اجتماعي مختلف، ميبنابراي

هاي تحقيق اول و گاه بسيار پنهان و  داشته باشند. اين تاثير گاه بسيار آشكار است مانند يافته
در هر هاي تحقيق دوم. اما  هاي بيشتر است تا بتوان رابطه را تشخيص داد، مانند يافته نيازمند تحليل

ها و مضامين غالب آثار هنري در هر جامعه رابطه  صورت ميان شرايط سياسي اجتماعي و سبك
 گذارد. اي است كه ادبيات نظري تحقيق نيز بر آن صحه مي وجود دارد و اين نكته

 
  منابع

پسند ايراني: بازتاب دگرگوني جامعه در  هاي عامه شناسي فيلم جامعه) «1374اجاللي، پرويز (
 شناسي دانشگاه آزاد اسالمي. نامه دكتري رشته جامعه ، پايان)»1357- 1390هاي سينمايي ايران ( فيلم

نامه  ، پايان»1384- 1374هاي  تغييرات اجتماعي و سينما در فاصله سال) «1386آرمين، امير (
 كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. 

كارشناسي  نامه ، پايان»العه قهرمان سينماي موج نو ايرانمط«)، 1388پور اميري، مهديس ( حسن
 ارشد، دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران.



  1395، بهار و تابستان 2و1هم، شمارة شناسي ايران، دوره هفد مجله جامعه
 

١۴٢ 
 

شناسي  تحوالت اجتماعي و سينماي ايران (مدخلي بر جامعه«)، 1374زاد، مجيد ( حسيني
 نامه دكتري، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. ، پايان»سينماي ايران)

، تهران: رقابت سياسي و ثبات سياسي در جمهوري اسالمي ايران) 1382(مرضا خواجه سروي، غال
  . مركز اسناد انقالب اسالمي

  ، مهدي سحابي، تهران، نشر مركز.جامعه شناسي هنر)، 1379دووينيو، ژان،(
شناسي سينما و  جامعه، در »تحوالت بازتاب جنگ در سينماي ايران«)، 1391پور ( راودراد و حيران

  نتشارات دانشگاه تهران.، اسينماي ايران
نامه  ، پاياننويس تهراني نامه شناختي هنرمندان نمايش بررسي جامعه)، 1369راودراد، اعظم (

  كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران.
معاونت ، نويس ساكن تهران نامه شناختي هنرمندان نمايش مطالعه جامعه )،1391راودراد، اعظم (

  پژوهشي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
مطالعات نويسان ايراني و تحوالت آن، در  نامه هاي اجتماعي نمايش ويژگي): «1394راودراد، اعظم (

  .2، شماره 22دوره ، شناختي جامعه
ايران در دو دهه اول نظام  ساختار قشر بندي جامعه شهري)، 1390(رجبلو، علي و زهرا طهماسبي، 

  .1، شماره 3دوره ، دانشنامه علوم اجتماعيجمهوري اسالمي ايران، 
ـ 1380گزارش عملكرد دولت ( ):1380( ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه ، تهـران: مركـز   )1376ـ

  .1380مدارك علمي و انتشارات، 
   تهران: انتشارات نگاه (نيل). ، هاي ادبي مكتب): 1366سيد حسيني، رضا (

  ن.تهران: نشر حكايت قلم نوي، راه سوم در ايران و غرب): 1385(عباس  ،شادلو
نشريه ، ناگفته هايي از انقالب بررسي دو دهه دگرگروني ساختاري در ايران، 1382شهبازي، عبداهللا، 

  ،19و  18شماره ، زمانه
، راهبرد ياس، تحليلي بر سياست خارجي آقاي دكتر محمود احمدي نژاد، 1387عيوضي، محمد رحيم، 

  .14شماره 
، ترجمه پسند هنر شناسي هنرها: شرحي بر اشكال زيبا و مردم جامعه)، 1390الكساندر، ويكتوريا (

  اعظم راودراد، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
مهور از عملكرد دولت نهم و دهم، پايگاه تحليلي و اطالع رساني صريح گزارش جامع معاون اول رئيس ج

  .4/8/1391مورخ  نيوز،
جامعه، فرهنگ، ادبيات: ، در »شناسي ادبيات؛ جايگاه و مسائل روش جامعه«)، 1380گلدمن، لوسين (

  .339-378(مجموعه مقاالت)، گزيده و ترجمه محمد جعفر پوينده، نشر چشمه: صص  لوسين گلدمن
 ، محمد پوينده،شناسي رمان شناسي ادبيات؛ دفاع از جامعه جامعه )،1371( گلدمن، لوسين

  .انتشارات هوش و ابتكار



  نويسان ايراني و تحوالت اجتماعي نامه نمايش

١۴٣ 
 

  فريبرز سعادت، انتشارات نيل. ،معناي رئاليسم معاصر)، 1349لوكاچ، گئورگ (
 اكبر معصوم بيگي، تهران: ديگر.  ،نويسنده، نقد، فرهنگ)، 1379لوكاچ، گئورگ (
 حسن مرتضوي، تهران: نشر قصه. ،نظريه رمان)، 1381لوكاچ، گئورگ (
 اميد مهرگان، تهران: ثالث. ،رمان تاريخي)، 1388لوكاچ، گئورگ (
 اكبر افسري، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي. ،پژوهشي در رئاليسم اروپايي)، 1384لوكاچ، گئورگ (

  .1383شوراي اسالمي، مركز آمار ايران و گزارش عملكرد دولت در مجلس 
 ،رهيافت)، سيماي نشر كتاب در ايران طي دو دهه اخير، 1387مهدياني، عليرضا، سيد حسن مرتضوي (

  .31شماره 
  تهران، ناشر حميد ميرزاده. ،گويد آمار سخن مي ،)1378( ميرزاده، حميد

دوران سازندگي /تحليلي بر تحوالت اجتماعي ـ سياسي پس از )، 1384(نجفي فيروز جائي، عباس 
  .نشريه الكترونيكي معارف)، 1368ـ1376انقالب اسالمي (

فصلنامه علمي پژوهشي  جمهوري اسالمي ايران در پنج گفتمان، ،)1387(نوروزي، محمدجواد 
  .13، سال چهارم ، شماره مطالعات انقالب اسالمي

  .ابراهيم يونسي، شركت سهامي انتشارات خوارزمي ، تاريخ اجتماعي هنر ،)1375، آرنولد ( هاوزر
) 1357ـ1380( تحوالت سياسي اجتماعي بعد از انقالب اسالمي در ايران، )1384( فوزي ،يحيي

  .(جلد دوم)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، مؤسسه چاپ و نشر عروج
Duvignaud, J. (1972), The Sociology of Art, London: Paladin. Goldmann, L. 
(1964), The Hidden God, London: Routledge and Kegan Paul.  
Lukacs, G. (1969), The Meaning of Contemporary Realism, London: Merlin 
Press. 
Lukacs, G. (1974), Writer and Critic and Other Essays, New York: Grosset 
& Dunlap. 


