
ی نخست انقالب  ی فرهنگی ـ هنری انقالب اسالمی در دهه جبههبررسی عوامل مؤثر بر پویایی 
 های فرهنگی و هنری انقالب نگاری شفاهی فعالیت گیری از تاریخ با بهره (75ـ75)

 دیسعید خورشی
 

 چکیده 
 منابع بر تمرکز اسالمی، فقط رویکردی با بومی علم توليد و جامعه مسائل به گویی پاسخ مسير در

. کرد توجه نيز تاریخی های تجربه به است الزم بلکه کند، نمی کفایت... و  روایی فلسفی، تئوریک

 یا الگوگيری فرصت که است آن تاریخی تجربيات مند نظام و علمی ی مطالعه ی ثمره حداقل

 را مطالعات سنخ این خام مواد که منابعی از یکی .سازد می فراهم محقق برای را اندوزی عبرت

  .است «شفاهی نگاری تاریخ» کند، می  فراهم

 گيری انقالب اسالمی، به و شکل( ره)امام خمينی  حضرت سوی از اسالم ناب ی اندیشه طرح با

 از که به وجود آمد اجتماعی ی عرصه در هنری آثار و فرهنگی های فعاليت از جدیدی سنخ تدریج

کردند و عالوه بر  جامعه ترویج میهای انقالب اسالمی، مثل ایثار و شهادت را در  محتوا، ارزش حيث

ـ  فرهنگی جریان این پویایی اوج. ابتکاراتی داشتند نيز جذابيت و( تکنيک)قالب  حيث آن، از

تالش این مقاله بر آن است تا با  .کرد مشاهده 7531ـ  7531 های سال در توان می را هنری

، خاطرات شفاهی (Grounded Theory)« بنياد پردازی داده نظریه»استفاده از روش کيفی 

ها تحليل کند تا بتواند عوامل  سال  بعضی از فعاالن فرهنگی و هنرمندان انقالب اسالمی را در آن

این تحقيق . ی زمانی احصا نماید پویایی و کارامدی این جریان فرهنگی ـ هنری را در آن دوره

ای توليد محصوالت فرهنگی بر مناسب های خط مشی اتخاذ در کشور فرهنگی تواند به مسئوالن می

 .رساند ـ هنری انقالبی یاری

بنياد، فرهنگ  پردازی داده ی شصت، نظریه های فرهنگی دهه هنر انقالب، فعاليت :ها کلیدواژه

 انقالب

 مقدمه ـ 
گونه که اولين  گيری تمدن جدید است، آن تحول در آثار هنری و توليدات فرهنگی، یکی از اولين نمودهای شکل

خصوص  به)ی پانزدهم و شانزدهم ميالدی در اروپا  توان در آثار هنری سده ی رنسانس را می های دوره نشانه

ی  دگرگونی در محتوا، سبک و شيوه .(7511فياض، )مشاهده کرد ( بسته بر کليساهای ایتاليا های نقش نقاشی

ای در آن  يوستن تحوالت فکری و اندیشهی به وقوع پ دهنده سو نشان توليد آثار فرهنگی و هنریِ جامعه از یک

ساز بسط و تعميق  گيری تمدنی جدید است و از سوی دیگر، زمينه جامعه و احياناً فراهم شدن زمينه برای شکل

 یک معرفتی بازتوليد یعنی هنر،»: دکتر فياض در این زمينه معتقد است. ای در جامعه خواهد شد تحوالت اندیشه

                                           
  (ع)ـ دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم  



 باعث کند می توليد که هایی نشانه با هنرمند یک کشور؛ یعنی در توليدشده معناهای یبرا شناسی نشانه کشور و

 تواند نمی هرگز هنر بدون جامعه است، مهم خيلی هنر. کنند وگو گفت قابل را ها ارزش بتوانند مردم که شود می

 جامعه بومی های فرهنگ خصوص به و معرفتی های شاخص بازتوليد برای هنر عنصر.. .بياورد  به وجود تمدن

 فياض،)« .بينيد نمی هنر بدون را تمدنی هيچ لذا. است ناقصی دانشگاه هنر بدون دانشگاه  اصالً. است مهم بسيار

7513 ) 

فکران مبارزشان در سطح جامعه و  و هم( ره)ناب از سوی حضرت امام خمينی  ی اسالم  با طرح اندیشه

ی اجتماعی به  های فرهنگی و آثار هنری در عرصه خ جدیدی از فعاليتگيری انقالب اسالمی، به تدریج سن شکل

اوج پویایی این جریان فرهنگی ـ هنری را . وجود آمد که هم از حيث محتوا و هم از حيث قالب ابتکاراتی داشتند

 در ما»: گوید باره می نظران هنر انقالب در این یکی از صاحب. مشاهده کرد 7531ـ  7531های  توان در سال می

 تشکيل فرهنگی مقاومت ی هسته هزار ها ده آن در که داشتيم فرهنگی عظيم جنگ یک انقالب، اول ی دهه

 های حرکت از بسياری و فعال های خانه کتاب تا گرفته مساجد و ها مدرسه در تئاتر و سرود های گروه از. شد می

 هزار چهل مجموع در را آن اگر که ی فرهنگی هسته هزار ها ده. فرهنگی محصوالت توزیع و توليد بزرگ و کوچک

 این در نفر سيصدهزار حدود در چيزی کنيم، حساب نفر هشت یا هفت هم را گروهی هر و کنيم فرض تا

 سرود گروه یک رفتی، می که مسجدی هر به [انقالب]اول  ی دهه در شما.. .جنگيدند  می فرهنگی لشکرهای

 در. بودند فعال شدت به مدارس و مساجد های خانه کتاب بود؛ تئاتر گروه یک مسجد، سه دو هر در. داشت وجود

 طرف از. کردند می فعاليت که داشت حضور فرهنگی مند دغدغه و ماهر نيروی یک مسجدی و خانه کتاب هر

 به توزیع ی شبکه و گرفته شکل کنندگان مصرف سوی از انقالبی فرهنگ ی عرصه توليدگران با ارتباط دیگر،

 های شکل به مدارس و مساجد در شمار بی تعداد به فرهنگی مقاومت های هسته و ها پایگاه. بود آمده وجود

 شکل به بعد از آن سال چند و ها خانه کتاب و تئاتر و سرود گروه مثل مختلف، های قالب در و مختلف

آن دوره نيز بارها از فعاالن فرهنگی ـ هنری ( 7511جليلی، )« .بود گرفته شکل سراسری های جشنواره

اند؛ برای مثال،  ی فرهنگ و هنر کسب کردند، سخن گفته گيری که نيروهای انقالبی در عرصه های چشم موفقيت

از تيراژ سی و پنج هزارتایی   ميليون نفر بود، آقای اميرحسين فردی 53در شرایطی که جمعيت کشور در حدود 

آقای  .(7511فردی، )گوید  ی مسجد جواداالئمه می خانه ر در کتابهزار نف ها و عضویت هفت ی کيهان بچه نشریه

هزار عدد را به  در شمارگان یازده( نامه مانند نمایش)های هنری با مخاطب خاص  نيز تجدید چاپ کتاب 5گودینی

برخی ابداعات و تحوالت عميق شعر  حرفی از جنس زماندر کتاب  1ميرجعفری .(7511گودینی، )آورد  یاد می

 ...و  .(7511ميرجعفری، )کند  ی نخستين انقالب را بيان می دهه در

                                           
 گی در مسجد جواداالئمهنویس و فعال فرهن ـ داستان 

 نویس داستان ـ 

 شاعر و ناقد ادبی ـ 



 طرح مسئله ـ2
 تئوریک منابع تمرکز بر فقط بومی با رویکردی اسالمی، علم گویی به مسائل جامعه و توليد پاسخ مسير در

در آن حوزه نيز ( خصوص مسلمانان به)های تاریخی  بلکه الزم است به تجربه کند، کفایت نمی...  فلسفی، روایی و

مند تجربيات تاریخی آن است که فرصت الگوگيری یا  ی علمی و نظام ی مطالعه حداقل ثمره. توجه کرد

ی علوم انسانی غربی  تأملی بر خاستگاه نظریات مطرح در حوزه. سازد اندوزی را برای محقق فراهم می عبرت

، حاکی از آن است که بسياری از آنها ...(انه و هایی، مانند مدیریت، اقتصاد، مطالعات رس خصوص در رشته به)

یکی . های مختلف فردی و اجتماعی بوده است های به وقوع پيوسته در عرصه ها و شکست حاصل تأمل بر موفقيت

دکتر الویری، . است« نگاری شفاهی تاریخ»سازد،  می از منابعی که مواد خام این سنخ مطالعات را فراهم 

 در که است معاصر نگاری تاریخ از ای شيوه شفاهی نگاری تاریخ«  :است  چنين تعریف کرده نگاری شفاهی را تاریخ

 یا حادثه  یک ی درباره را خود های دیدگاه و کننده، خاطرات مصاحبه یک های پرسش مدد  به آگاه آن، افراد

های اخير مراکز متعددی به ثبت خاطرات  در سال( 7513الویری، )« .کنند می بيان شفاهی صورت به موضوع

رویکرد . اند گران فعال در وقایع مهم تاریخ معاصر کشورمان ـ خصوصاً انقالب اسالمی ـ اقدام کرده شفاهی کنش

ر بوده است، هرچند که د( دفاع مقدس)ی سياسی، اجتماعی و نظامی  ها ناظر به حوزه نگاری بيشتر این تاریخ

ی فرهنگی انقالب اسالمی،  اخيراً دفتر مطالعات جبهه. ی فرهنگ و هنر نيز اشاره شده است الی آنها به حوزه البه

 را ها مصاحبه این از ای مجموعه به ثبت خاطرات هنرمندان و نيروهای فرهنگی انقالب اهتمام ورزیده و تاکنون

 .نظری قرار دادبرداری علمی و  توان مورد بهره است که می ساخته مدون

گذاران و مسئوالن فرهنگی کشور  ی بسياری از سياست توليد محصوالت فرهنگی و آثار هنری دینی، دغدغه

ی علل  مطالعه. شود های فرهنگی کشور در این زمينه هزینه می است و بخش زیادی از اعتبارات و منابع سازمان

های نخست انقالب، مسئوالن فرهنگی  بی در سالهای فرهنگی و هنری انقال و عوامل موفقيت نسبی فعاليت

 . رساند های فرهنگی مناسب یاری می مشی کشور را در اتخاذ خط 

 روش تحقیق ـ3
 بررسی بين های فرهنگی و هنری انقالب از در پژوهش حاضر برای برشمردن عوامل پویایی و کارامدی فعاليت

شده   گرفته  بهره( Grounded Theory) 3«بنياد پردازی داده نظریه»از روش  انقالبی، فعاالن فرهنگی روایت

 . است

شناس آمریکایی،  ی دو جامعه بنياد، روشی پژوهشی برای علوم اجتماعی است که به وسيله پردازی داده نظریه

، پررنگ هدف این استراتژی. تدوین شده است( 7113ـ  7173) 1و آنسِلم استراوس( 7151متولد) 3بارنی گِلِيسِر

شده  آوری های جمع کردن رویکرد استقرایی در پژوهش است، زیرا روش مذکور در پی ایجاد نظریه از طریق داده

                                           
 .شود نيز شناخته می... و « بنيادی سازی مفهوم»، «ی مبنایی نظریه»، «رویش نظریه»ـ روش مذکور با عناوین دیگر، مانند  

 Barney Glaser ـ6
 Anselm Strauss ـ7

http://en.wikipedia.org/wiki/Barney_Glaser
http://en.wikipedia.org/wiki/Anselm_Strauss


مجامع دانشگاهی، شده که اکنون در  ی تدوین است، نه از طریق بررسی ادبيات پژوهش و سپس آزمون نظریه

روش »: کنند گونه تعریف می روش را ایناستراوس و کاربين این  .(7511فرد،  دانایی) رویکرد غالب است

ی یک پدیده به صورت  بنياد، نوعی استراتژی کيفی است که برای تدوین نظریه درباره پردازی داده نظریه

 ( 751: 7515فرد و دیگران،  دانایی)« .برد ها را به کار می از رویه[ سيستماتيک]مند  ای نظام استقرایی، مجموعه

 : بنياد به اختصار، به شرح ذیل است ادهپردازی د فرایند نظریه

 موارد دیگر و مشاهدات پيچيدگی و تنوع جزیيات، ضبط و ثبت برای باز کدگذاریهای  برنامه تدوینـ 7

 .آمده دست به پژوهشی

 ی توسعه منظور به تحليل، رفتن پيش حين در و، نظری موجبات براساس موردها و ها از داده برداری نمونهـ  

 (نظری برداری نمونه)نوظهور  ی نظریه

مفهومی  های تفاوت و ها شباهت یافتن برایها  مقوله و موردها ای، دادههای  نمونه مستمر کردن مقایسه ـ 5

 (مستمر ی مقایسه روش)

 حال در موجود، ی نظریه برای که پيوندهایی و مفاهيم در مداقه منظور به نظری های یادداشت نگارشـ 1

 .ظهورند

 بيشتری و جدید (مربوط) دیدگاه هيچ که زمانی تا تئوریک برداری نمونه از استفاده و مقایسات دادن ادامهـ 3

 (کفایت نظری) .یافت دست آن به بتوان که نباشد

 شده انتخاب محوریهای  مقوله بر متمرکزتر کدگذاری به پرداختنـ 3

 نگارش نظير) .شود نزدیک تر نظری سطوحی به توصيفی شکل از تحليل کارگيری فنون برای اینکه به ـ1

 (7513امامی، ( )مفهومی های مدل ساختن و های محوری مقوله تعاریف

ی اصلی به  ی آن بيست و شش مقوله در پژوهش حاضر سی و دو مصاحبه، مطالعه و تحليل شد که در نتيجه

 . بندی شد دست آمد که ذیل چهار عنوان کالن، دسته

 نتایج پژوهش ـ4
 ساز عوامل اجتماعی زمینه ـ ـ4

های دخيل  ی مؤلفه ی اجتماعی جامعه وجود داشته و بر همه شود که در عرصه در این بخش به عواملی اشاره می

 .اند در توليد یک اثر فرهنگی ـ هنری یا انجام یک فعاليت فرهنگی اثرگذار بوده

 در جامعه( خواه معنویت آرمان)استقرار فرهنگ اسالم ناب  ـ ـ ـ4
تحولی  .(1 7: 71، جلد7515امام خمينی، )تحقق انقالب اسالمی حاصل تحول عميق فرهنگی در جامعه بود 

اسالم »( ره)های ناقص و کاذب به سوی اسالم حقيقی و به تعبير حضرت امام  فرهنگی که در آن، مردم از اسالم

خصوص در  به ـناب  های اسالم  ترین شاخصه یکی از مهم .(11 : 7 همان، ج). حرکت کردند« ناب محمدی

شود،  ی معنوی فرد با خداوند محدود نمی داری مرسوم در قبل از انقالب ـ این است که به رابطه مقایسه با دین

رو، باورمندان  از این. های زندگی فردی و اجتماعی انسان است ی عرصه دهی توحيدی به همه بلکه در پی سامان



به عبارت دیگر، در پی وقوع انقالب اسالمی، . خواند د را برای تحقق این مسئله به مجاهدت فرا میبه خو

 .شد« طلب انزواگرا و تنزه  معنویت»جایگزین « خواه آرمان  معنویت»

ی فرهنگ عمومی جامعه،  های نخستين پيروزی انقالب اسالمی، این نوع نگرش به اسالم در عرصه در سال

ای که حتی روحانيانی که به نگرش مذکور معتقد نبودند، در انزوا قرار  متدینان غلبه یافت، به گونه ویژه ميان به

های مختلف مردم به  استقرار اسالم ناب در فرهنگ عمومی جامعه باعث شد تا گروه .(7511نا،  بی)گرفته بودند 

ند، بلکه خود را مکلف بدانند که با نيت تفاوت نباش اوضاع و مسائل سياسی، اجتماعی و فرهنگی پيرامون خود بی

این موضوع به عنوان یکی از . های عينی اجتماعی مجاهدت کنند سری آرمان خالص معنوی برای تحقق یک

ی اول انقالب  های فرهنگی ـ هنری انقالبی، در بيان بسياری از فعاالن این عرصه در دهه عوامل پویایی فعاليت

پنجاه و  روحيات آن اگر»: شمرد اهميت این مؤلفه را چنين برمی 1اد اردکانیبرای نمونه، جو. ذکر شده است

 های جبهه در نه افتاد، می ما مساجد ی حوزه در نه [های انقالبی فعاليت]اتفاقات  این از هيچ کدام بود، نمی هفتی

 زمان در که بود این اسالمی انقالب بزرگ معجزات از یکی .دیگر جای در هيچ نه و ما روستاهای نه در ما،

داشتند  که هایی از آنان را ـ از آدم توجهی قابل اکثریت ملت، بلکه افراد تک تک اینکه را ـ نه ملت یک کوتاهی

 نيفتند، درد سر به که بودند این دنبال بودند، خودشان شخصی اهداف دنبال و طبيعتاً کردند می را شان زندگی

 که هایی آدم به کرد تبدیل ،...و  کنند بهتر را شان تحصيالت کنند، تر بزرگ را شان خانه کنند، بهتر را شان ماشين

 رفت می کرد می رها را درسش دانشجو مرتبه یک لذا،. شد تر مهم شان فردی اهداف از برایشان جمعی اهداف

 اش خانه در برود توانست می که خانمی یا داد می ترجيح را جمعی هدف آن ولی دید، می آسيب خودش جبهه،

 که محل مسجد رفت می برسد، قدش نيم و قد های زندگی شخصی خودش و شوهر و بچه به کند و استراحت

 و عامل روحيات، این... دهد  جنگ انجام و انقالب برای را دیگر خدمت فالن یا ها رزمنده برای بدوزد لباس مثالً

 که خودجوش و مردمی های حرکت بگویيم آنها شود به می که بود هایی حرکت سلسله یک انجام اصلی ساز زمينه

 خودجوش و بود، بلکه کامالً پشتش دولتی مدیریت ای داشت و نه بودجه ردیف بود نه پشتش ای خانه وزارت نه

 تمام و ی پنجاه دهه دوم ی نيمه در ما مساجد در که بزرگی اتفاق و مساجد جوشش من اعتقاد به. بود مردمی

تنوعِ مکانی کسانی که در خاطرات خود به وجود این ( 7511اردکانی، )« .بود این مال افتاد، شصت ی دهه

مانند )های خاصی  ی آن است که این مؤلفه منحصر به مکان دهنده اند، نشان ی فرهنگی اشاره داشته خصيصه

ی چنين نبوده، بلکه در سراسر کشور وجود داشته است؛ مثالً یکی از فعاالن روستای( شهرهای بزرگ و اصلی

 های ارزش جهت در افراد و بود حاکم ارزشی و انقالبی سالم بسيار جوّ یک بودیم، ما که روستایی در»: گوید می

 یعنی بود؛ رفته جبهه نيرویِ نفر 13 دارای و داشت خانوار 11 ما روستای. گرفتند می سبقت یکدیگر از انقالب

ی قابل توجه دیگر آن است  نکته( 7511، 1عباسی)« .بود شده اعزام جبهه به نفر یک خانواده هر ازای به تقریباً

                                           
 کارگردان سينما اشتر مشهد در ابتدای انقالب و ـ فعال فرهنگی در مسجد مالک 

 06آباد سبزوار در سال مسئول پایگاه بسيج مسجد روستای روشن ـ 



( 7511، 71اکبری علی. )ی فرهنگی داشت که دفاع مقدس و شهادت رزمندگان نقش مهمی در استمرار این مؤلفه

 (7511، 77کرامت)« .باشند صحنه در مردم که شد می باعث جنگ و انقالب هوای و حال»

ای  های فرهنگی ـ هنری و فضای جامعه رابطه آن است که ميان فعاليتای که نباید از آن غفلت کرد  نکته

کند، خود نيز در  متقابل و تعاملی وجود دارد؛ یعنی هرچند که هنر انقالب از هوای انقالب تنفس و تغذیه می

 .تثبيت، تعميق و گسترش آن مؤثر است

 

 

 
 

 

 

 

 ا پیروزی انقالبجامعه ب( مصرف فرهنگی)باالرفتن میزان تقاضای فرهنگی ـ2ـ ـ4
ی رژیم و اقتدار امنيتی آن، امکان  های فرهنگی بسته در دوران حاکميت دیکتاتوری پهلوی به علت سياست

با پيروزی انقالب اسالمی و . دسترسی به بسياری از آثار و توليدات فکری ـ فرهنگی برای عموم مردم فراهم نبود

. باره بالفعل شد های گذشته، یک شده در طی سال انباشته درهم شکسته شدن نظام دیکتاتوری، تقاضای فرهنگی

یکی از فعاالن . رو، ولع زیادی به مصرف کاالهای فرهنگی ـ خصوصاً کتاب ـ در جامعه به وجود آمد از این

 انقالب یک .بود اطالعات هجوم گفت شود می»: کند فرهنگی در مشهد فضای پس از انقالب را چنين توصيف می

 به التهاب حالت یک. بيایند بيرون ها زندانی شود، باز باره یک به زندان درِ کنيد حساب شما بود، افتاده اتفاق

 یک کتاب. بدانند چيز همه خواستند می همه .بود حالتی چنين  یک. بکنند کار همه خواهند می و آید می وجود

 باره یک به زمان آن. کنند پيدا اطالع قضایا این از توانستند می که بود ای وسيله اعالميه اطالعيه و. بود وسيله

به تعبير ( 7511،  7سهيلی)« .بخوانند داشتند دوست مردم که آمد پيش هم انقالبی های کتاب چاپ از سيلی

 .(7511اکبری،  علی) مردم شده بود ی اکبری، کاالهای فرهنگی وارد سبد نيازهای روزمره آقای علی

ری پهلوی، ماهيت فرهنگی انقالب اسالمی نيز در تشدید این تقاضای فرهنگی البته عالوه بر رهایی از دیکتاتو

آفرینی در این تحول بزرگ اجتماعی خود را نيازمند ارتقای فکری  مؤثر بود، زیرا افراد برای مشارکت و نقش

  فضای رشد دوران در»: کند می یاد چنين ها سال آن در کتاب فروش وضعيت از کویر انتشارات مدیر. دانستند می

 و سياسی های بحث مشغول دانشجو، و جوان و پير از مردم تهران، دانشگاه جلوی ،31 تا 33 سال بين انقالب

                                           
 مساجد تهران از فعاالن فرهنگی در ـ6 

 از فعاالن فرهنگی شهرستان سبزوار ـ  

 اشتر مشهد از فعاالن فرهنگی مسجد مالک ـ  

                                                  -             



  جمعيت نصف کشور که حالی در) دانشگاه جلوی های فروشی کتاب در تر طرف  آن متر چند بودند، عقيدتی

 که کرد می احساس اجتماعی، ی عرصه  آن در حاضر انسان چون رسيد، صدهزار به کتاب تيراژ ،(داشت را کنونی

 کتاب ی تهيه  به و خواندن بيشتر ولع به دانستن بيشتر بنابراین،. ندارد جامعه در  موضوعيتی و جایی نداند، اگر

 (7511دیگران،  و مظفر) «.انجاميد می

های  تر فعاليتبيش( همچون مساجد)شاید به همين دليل بود که در آن دوران، مراکز فرهنگیِ انقالبی 

ی  توان به مسجد جواداالئمه برای نمونه، می. کردند خانه آغاز می فرهنگی ـ هنری خود را با تأسيس یک کتاب

. اشاره کرد 73های فرهنگی در بندر ترکمن و فعاليت 73، مسجد سناباد مشهد71اشتر مشهد ، مسجد مالک75تهران

 جریانات از خيلی گذار پایه»: کند نيز در خاطرات خود به تعدادی از مساجد فعال در تهران اشاره می 71ستوده

 آن در که کنم عرض پرانتز در را این من. بود چی ی مسجد پنبه خانه کتاب همين انقالب، سياسی ـ اجتماعی

 مسجد ی خانه کتاب: بارت بودند ازبودند، ع خيرات باعث و فعال که هایی خانه کتاب بودیم، ما که ای محدوده

« .لرزاده خيابان در لرزاده مسجد ی خانه منيریه، کتاب ميدان در دارالسالم مسجد ی خانه ابوالفضل، کتاب حضرت

 (7511ستوده، )

 

 

 

 

 

 

 

 از سوی انقالبیون های فرهنگی ـ هنری فعالیت و اصیل به جدی توجه ـ3ـ ـ4
گيری و گسترش انقالب اجتماعی داشتند و  ی شکل فکران مبارزشان درباره همو ( ره)ای که حضرت امام  نظریه

امام بر . ی فرهنگی و هنری انقالب اسالمی داشت مبنای کنش انقالبی آنان نيز بود، نقش مهمی در پویایی جبهه

بی معرفی را عامل اصلی ایجاد و بسط کنش انقال... خالف نظریاتی که ساختارهای اقتصادی، طبقاتی، نظامی و 

ها و  زند، آگاهی انسان ترین عاملی که تحوالت بزرگ اجتماعی را رقم می کنند، بر این باور بودند که بنيادی می

الهی در ایجاد تحوالت و   با اشاره به انقالب اسالمی در ایران، سنت( ره)امام خمينی . ی برآمده از آن است اراده

                                           
 مصاحبه با اميرحسين فردی ـ  

 مصاحبه با حميد سهيلی ـ  

 مصاحبه با علی سهيلی ـ  

 بيگی مصاحبه با ابراهيم حسن ـ0 
 از فعاالن فرهنگی در مساجد تهران و مدیر فعلی نشر پنجره ـ  



 است واقعيت یک بِأََنْفُسِهِمْ مَا یُغَيِّرُوا  حَتَّى بِقَوْمٍ ما یُغَيِّرُ لَا اللَّهَ إِنَّ»: نندک های اجتماعی را چنين تبيين می انقالب

 موسِمى جهانى و تکوینى، منشأ تغييرات شود، قوم حاصل ملت و یک در که یعنی تغييراتى واقعيت. دستور و

 تغييراتى یک دنبالش تغييرات آن که باشد تغييراتى دهيد مى شما که تغييراتى اینکه به است دستور و شود مى

 در که بود تحولى تغيير آن مرهون کرد ایران ملت که پيشرفتى این کردید مالحظه شما ...باشد شما نفع به

 جهت در مجاهدت نخست گام (ره)امام  رو، حضرت از این( 1 7 :71ج  ،7515خمينی،  امام )« .شد پيدا نفوس

 ای رسانه و فرهنگی کار ـبلکه  مسلحانه، ی مبارزه و چریکی های سازمان تشکيل نه ـرا  اسالمی حکومت تحقق

 اسالمى حکومت  تشکيل براى موظفيم ما»: فرمایند می خود شاگردان و طالب به خطاب ایشان. دانستند می

 همه در. بيایيم پيش تبليغات راه از بایستى. دهد مى تشکيل تبليغات راه این در را ما فعاليت اولين. کنيم جدیت

 آن دنبال به و گرفتند مى تصميم کردند، مى فکر نشستند، مى هم با نفر چند. است بوده طور همين هميشه و عالم

 نفوذ بزرگ حکومت یک در نيرویى صورت به سرانجام شد، مى اضافه فکر هم نفرات بر کم کم کردند، مى تبليغات

 امام) «.ماست اساسی و مهم فعاليت دو تعليمات و تبليغات...  کردند مى ساقط را آن جنگيده، آن با یا کرده

 (1 7: 7511خمينی، 

ی  های فرهنگی و هنریِ انقالبی، به عنوان یک عمل مستحب در حاشيه مبنی بر این نگرش، فعاليت

آغاز نهضت رو، از  از این. گرفتند، بلکه اصالت و اهميت داشتند قرار نمی... های سياسی، نظامی، چریکی و  فعاليت

های نخستين پس از پيروزی، شاهد گسترش کمّی و  تا پيروزی انقالب اسالمی و نيز سال  1اسالمی در سال 

 که داشتيم زیادی مصادیق»: کند ها اشاره می به یکی از نمونه 71دکتر کوشکی. کيفی این گونه از امور هستيم

به  بخشيدن سرعت موجب هم همين. دادند نشان خودشان هنری های تکنيک با را انقالبی مفاهيم و ها اعتراض

 ، 751 سال نوروز در: اش ساده ی نمونه مثالً. شد می آن های اندیشه و ترویج انقالب گسترش و پيروزی روند 

 اشعار و کشيدند می تصویر به  آن روی بر را( ره)امام  حضرت هنرمندان، شد که در آن  فراهم تبریکی کارت

 و کرد می تهيه رحيميان االسالم حجت را ها کارت این ظاهراً. نگاشتند می آن روی بر خوش خط به انقالبی را

 گرافيک اینکه با ،(ره)امام  حضرت تصویر و خوش خط شعر، تلفيق. شد می توزیع وسيعی ی گستره در ها کارت

ترین  سياسی همچنين در (7511کوشکی، )« .باشد تأثيرگذار توانست خيلی اما داشت، ساده و خام خيلی

از شعر و عکس گرفته تا )ها، شاهد به کارگيری مفاهيم هنری  پيمایی ها و راه ها، همچون تظاهرات فعاليت

کردیم که اآلن در تهران هم انجام  پيمایی می کارهایی بود که ما آن زمان در راه»: هستيم...( کاریکاتور و شعار و 

 های خيابانی اجرا آمدیم نمایش میو کردیم  تریلر استفاده می چند تاپيمایی سبزوار ما از  در همين راه. شود نمی

یعنی بر  ؛های این زمان اصالً نخواهيد دید پيمایی اش را در راه کردیم که نمونه هایی درست می آدمک .کردیم می

( 7511کرامت، )« .تر از اآلن بود هایی که بودند، کارهای فرهنگی هم به نسبت خيلی قوی اساس فضا و بچه

 که «اسالم فجر» سازمان بيشتر را امام نوارهای»: بردند ی هنری می نيز بهره  ترین فرصت انقالبيون از کوچک

 مرحوم اذان ماند، می خالی که نوار انتهای در معموالً که بود این جالب... کرد  می تکثير بود، فرهنگی ـ مسلحانه

                                           
 علمی دانشگاه و مسئول سابق دفتر هنر و ادبيات مرکز اسناد انقالب اسالمی هيئت عضو  ـ  



 بعدها که بود دیگری سرود یا است معروف «ارشاد ی حسينيه» اذان به ایشان اذان. گذاشتند می را صبحدل

 هفده از بعد یا داشت قشنگی صدای و خواندند می ها زندانی آزادی به راجع که است رفعتی قاسم صدای فهميدم

/ شاه ننگ روز شهریور هفده»: بود این آن از بخشی گذاشتند، می نوارها انتهای که خواندند سرودی  یک شهریور

 برای هم دیگری سرود یا. «خدا راه شهيدان بر/ درود درود، درود،/ درود درود، درود،/ ما افتخار شهریور هفده

 (7511ستوده، )« .کردند می استفاده را آن که بود آبان سيزده

هایی از این رویکرد را در ميان بعضی  توان نشانه های نخستين پس از پيروزی انقالب اسالمی نيز می در سال

آنها برای بسط، تعميق و صدور . مشاهده کرد فکر با امام بودند ـ که بيشتر از ميان انقالبيون هم مسئوالن ـاز 

های  ها و درگيری کردند؛ مثالً در اوج چالش هنری حمایت جدی می های فرهنگی ـ انقالب اسالمی از فعاليت

 کردیم کار ها بچه با را سرودی»: اردگذ وزیر کشور برای یک گروه هنری شهرستانی وقت می سال شصت، نخست

 ميرحسين آقای با ضمن در و بشود بازدیدی وزیری نخست کاخ برویم گروه با تا گذاشتند قرار هم را روزی یک و

 داشتيم، بادی ملودیکای یک فقط برویم خواستيم می وقتی .بکنيم مالقاتی بود، وقت وزیر نخست که هم موسوی

 وزیر نخست با خواستيم می حال هر به چونـ  ندارم مناسب لباس من که زدم صدا هرچه...  بود ساده خيلی

 و جوراب بدون دمپایی یک با. بيا بدو. بيا کن، پا را ات دمپایی :گفتند ندارم، هم جوراب و کفشـ  کنيم مالقات

 گير دامن خيلی ترورها ی مسئله که بود هم موقعی! وزیر نخست مالقات مثالً رویم می حاال ناجور خيلی لباس یک

 تأثير تحت هم عجيب و وزیر نخست خدمت رفتيم خالصه. کردند بازرسی هم را ملودیکا داخل حتی و بود شده

: کند بيگی نيز حمایت مسئوالن محلی را چنين روایت می حسن( 7511، 71چی نقشه)« .گرفتيم قرار جو

آموزش و  رئيس شهردار، فرماندار، مانند بندر ترکمن، شهر در اسالمی انقالب ی دوره اولين مدیران خوشبختانه»

. کردند می همکاری و کمک باشند، ما ی پشتوانه توانستند می که ادارات سایر و جهاد سازندگی رئيس پرورش،

. داشتند مناسبی بسيار رفتار بودند، تر بزرگ ما از سالی چند شاید که جوان بسيار انقالبی مدیران این ی همه

 دفتر یا اسالمی انجمن دفتر یعنی ما، کار محل به بود شهر مقام ترین مهم که شهر فرماندار که بود شده بارها

 ( 7511، 1 بيگی حسن)« .نشست می وگو گفت  و گپ  به ما با و آمد می جهاد سازندگی

 

 

 

 

 

                                           
 از فعاالن فرهنگی ـ هنری شهرستان کاشان ـ  

 نویس از فعاالن فرهنگی ـ هنری در بندر ترکمن و داستان ـ6 

                        
      -                    

                               
                            

                                 
                      -             

                           
                 -            



 

 

 انقالبی هنریـ  فرهنگی های فعالیت از روحانیت حمایت ـ4ـ ـ4
کرد ـ مانند آنچه در جشن  متأثر از تصویری که رژیم از هنر و هنرمندان ارائه میهای حاکميت طاغوت،  در سال

های هنری ـ  هنر شيراز ارائه شد ـ و همچنين فساد حاکم بر محافل هنری، نگرشی به شدت منفی به فعاليت

. های مذهبی نهادینه شده بود های متدین جامعه و خانواده ـ در ميان گروه...  خصوص سينما، موسيقی، تئاتر و به

به طور طبيعی در چنين . شدند هایی می رو، آنها تا حد امکان مانع ورود جوانان خود به چنين عرصه از این

ماعی زیادی را بایست فشار اجت داشتند، می ی هنر را  فضایی، اگر افرادی با خاستگاه مذهبی قصد حضور در عرصه

های هنری ـ  حال اگر این افراد، مسجد را به عنوان مرکز فعاليت. کردند از سوی اطرافيان و خانواده تحمل می

کردند از ميان سایر متدینين، نيرو و مخاطب جذب کنند، تحت فشار  دادند و سعی می فرهنگی خود قرار می

در چنين وضعيتی، حمایت روحانيت آگاه، . شدند اجه میهای متعددی مو گرفتند و با کارشکنی بيشتری قرار می

از . های فرهنگی ـ هنری دینی، عرصه را برای فعاالن فرهنگی انقالبی گشود اصيل و انقالبی از فعاليت

 ی االسالم مطلّبی، امام جماعت مسجد را عمود خيمه ، حجت7 االئمه روست که فعاالن مسجد جواد همين

 نماز پيش»: گوید ی ایشان چنين می آقای فردی درباره .( 751سعادتی، ) شمردندهای مختلف مسجد بر فعاليت

 عجيبی اعتماد ولی بود، آمده اصفهان روستاهای از و بود ای سنتی بسيار روحانی که بودند مطلّبی مرحوم مسجد

 آقای شد، می مسجد مخالفتی در اگر حتی. گفت نمی نه گفتيم، می هرچه و سالمند و خوب همه که داشت

چنين . داشت هم متن موسيقی که نمایشی نمایش، برای زدیم سن مسجد شبستان در .بود ما دار طرف مطلّبی

 خيلی روحانی یک اینکه نه. کرد باز را راه یعنی داشت، نقش خيلی مطلّبی مرحوم.. .بود  عجيبی ی پدیده چيزی 

 جماعتی کردند، باز را راه وقتی ...کرد می اعتماد ها جوان به که بود این هنرش ترین بزرگ باشد، روزی به و مدرن

 توانست می که کاری کس هر. بودند کرده پيدا را خودشان ی گمشده که انگار و ریختند مسجد به ها جوان از

یکی از هنرمندان ( 7511فردی، )« .بود شده العاده فوق انقالب، به منتهی های ماه در خصوص به داد، می انجام

 اسمی اآلن شاید نبود، شهر این ی جمعه امام اگر»: ی شهر تأکيد دارد ری نيز بر اهميت حمایت امام جمعهسبزوا

 (7511کرامت، )« .نبود سبزوار در بومی  هنر و عاشورایی کار و هاتف گروه از

 استقبال و پشتیبانی مردم از تولیدات فرهنگی ـ هنری انقالبی ـ7ـ ـ4
شد تا فعاالن  ی عموم مردم از توليدات هنری و فرهنگی با مضامين اسالمی و انقالبی، باعث می استقبال گسترده

های خود ادامه دهند و در پی افزایش کمّی و کيفی توليدات  این عرصه با جدیت و دلگرمی بيشتری به فعاليت

های بعدی مقاله بررسی  ـ که در بخش های کيفی و محتوایی آثار توليدشده خود باشند، هرچند که ویژگی

و « سطح کيفی و محتوایی آثار»ی  به عبارت دیگر، دو مؤلفه. شود ـ یکی از دالیل توجه مخاطبان مردمی بود می

                                           
بهزادپور  سلحشور، احمد دهقان، بهزاد  اهلل جفردی، فر نویسان و هنرمندان انقالبی، همچون اميرحسين مسجدی که در آن بسياری از داستان ـ  

 . اند فعاليت داشته... و 



سو باید سعی کند تا با  ، هنرمند از یک  به تعبير آقای ميرهاشمی. افزایی متقابل داشتند اثر هم« استقبال مردم»

ذب نماید و از سوی دیگر، استقبال مستمعان از اثر هنری، هنرمندان را بر سر ذوق آورد تا اثر خود مستمع را ج

: خاطرات هنرمندان انقالبی در این زمينه جالب و خواندنی است .(7511ميرهاشمی، )کارهای بهتری ارائه کند 

قدر جمعيت  آن ،کرد اجرا می[ شهرستان سبزوار]اسرار همين دبيرستان  را در «ددام...صدام»، تئاتر آقای ساالر»

ها  اجرا داشتيم که بليتیا در همين سالن شهيد مفتح ما دوازده شب  ها را شکستند بار شيشه که دوآورد هجوم 

 ایراندخت  ی مدرسه و دارایی ميدان»( 7511کرامت، )« .چيز عجيبی بودفروش شدند،  ظرف دو ساعت پيش

 و آموزش های سالن نبود، استاندارد ها سالن .بود غلغله کنيد باور ولی نبود، سرراستی درسآ [شهرستان اراک]

 عشق با هم باز مردم ولی نبود، اکوستيک هم سالن بود، داغ و قدیمی آهنی ارج ها صندلی و بود پرورش

 نوشتيم، می را دیواری وقتی صبح نزدیک سناباد، ی منطقه در بار یک»( 7511، 5 نيک کریمی)« .آمدند می

 اکثراً که گفت. بله :گفتيم اید؟ گرفته اجازه کارتان این برای شما که پرسيد ما از ورزش برای بود آمده که خانمی

 خط تو خط و اند نوشته آن روی مرتبه سه دو که را ما ی خانه دیوار این بيایيد شما حاال. کنند نمی را کار این

 از یکی نبش سر خانم این ی خانه که دیدیم رفتيم، که روز سه دو از بعد و گرفتيم را آدرس. بنویسيد است، شده

و ] دیوار زدن رنگ. زدیم هم را خانه در شویم مطمئن اینکه برای حتی. دارد بزرگی دیوار چه و بلوارهاست

« .گرفتند تحویل حسابی را ما و آوردند چای مرتبه چند بود، شب نيمه اینکه با کردیم شروع که را[ دیوارنویسی

 (7511، 1 براتی)

شد، بلکه آنها بخشی از منابع  حمایت مردم از آثار هنری و فرهنگی انقالبی فقط به مخاطب بودن منحصر نمی

و هنری که در مساجد صورت   های فرهنگی خصوص فعاليت به)ها را  مالی و امکانات مورد نياز این فعاليت

  .(7511ستوده، ) کردند اهم مینيز فر( گرفت می

 

 

 

 ای حمایت رسانه ـ7ـ ـ4
های  ی جمهوری اسالمی ـ از فعاليت ویژه روزنامه های متعلق به تفکر انقالب اسالمی ـ به حمایت برخی رسانه

. فرهنگی و هنری انقالبی، عامل دیگری است که در خاطرات بعضی از هنرمندان انقالب انعکاس یافته است

 انقالب نيروهای دست بودند، رأس دو که اطالعات و کيهان مثل همی،م های رسانه»: گوید اميرحسين فردی می

                                           
 از عکاسان انقالب و دفاع مقدس ـ  

 از فعاالن فرهنگی شهرستان اراک ـ  

 از فعاالن فرهنگی مشهد، نویسنده ـ  



 به را اهميت بيشترین که ای رسانه تنها ها، سال تا. نبود انقالب به معتقد نيروهای دست کار ی بدنه ولی بود،

« .بود انقالب مولود اصالً. بود پایگاهی واقعاً بود، اسالمی جمهوری  ی روزنامه داد، انقالب می هنرمندان فعاليت

ی جمهوری اسالمی نقش مؤثری در ماندگاری  نيز بر این باور است که روزنامه 3 سعيد صادقی( 7511فردی، )

برخی اصالً . کرد مبارزه میانگار با ضد انقالب  ،فروخت جمهوری می ی روزنامههر کس »: انقالب داشته است

 ،روزنامه این چون بود،خيلی مهم [. ی جمهوری به علت فروش روزنامه]دادند ها چند نفر کشته  فروشی روزنامه

« .اثر بود هنوز بی داشت،اگر هم  ،جمهوری نداشت ی مهغير از روزنا ییعنی انقالب تابلوی ؛تابلوی انقالب بود

همکاری این روزنامه را که با مسئوليت سيدمهدی شجاعی و « ی  صحيفه»ی  نامه وی ویژه( 7511  صادقی،)

 .شمرد شد، پایگاه هنرمندان انقالبی برمی اهلل بهبودی منتشر می مرتضی سرهنگی و هدایت

 های فعاالن فرهنگی و هنری انقالبی ویژگی ـ2ـ4
 (ها فعالیت محرک نیروی الهی؛ ی انگیزه)اخالص ـ ـ2ـ4

هایشان را وجود  مدی فعاليتترین دالیل کارا هنرمندان و فعاالن فرهنگی آن دوره در خاطرات خود، یکی از مهم

 ترین مهم»: دانند ی فرهنگ و هنر انقالبی می ی الهی و خالصانه در ميان اکثریت نيروهای فعال در عرصه انگيزه

 نه نبود؛ دیگری چيز .دنيایی و مادی مسائل به نکردن توجه و بود ها بچه اخالص و قوی مدیریت ما گروه حُسن

 اهداف»( 7511کرامت، )« .دیگری چيز  نه و هستيم هنری خيلی بگویيم که داشتيم، مثالً تخصص خيلی ما

 خلوص و الهی نيت این که وقتی ببينيد. نداشت نقشی هيچ الهی حرکت این در حضور برای ها آدم نيت در فردی

 آن مسير در که کاری هر اینکه برای کند، می پيدا عجيبی استعداد یک مجموعه آن مجموعه تسلط یابد، یک بر

در »( 7511اردکانی، ) «.بدهد انجام هم راحتی به و بدهد انجام سختی، از مقداری هر با است، متعاليش هدف

ها نرا که در رابطه با مسائل انقالبی است و جهاد و هجرت و ای  توبه ی هتظاهرات یادم هست چند تا از آیات سور

چلوار خریداری  ی هنبود که پولش را کی بدهد، پارچاین مسائل هم . نوشتيم کند، روی پالکاردها می را مطرح می

« .کردند و بحث مزد و اینها مطرح نبود کار می  هللکردیم و خطاط هم دور و برمان بود و همه هم فی سبيل ا می

 مثالً بودند؛ کرده رها را خودشان زندگی حتی کردند، می فعاليت خيلی ها بچه انقالب اوایل»( 7511ستوده، )

 و سپرد می برادرش به را اش مغازه رسيد، شهادت به چهار کربالی در که هدایت مسجد بسيج مسئول ا،توان شهيد

 هم ریالی انقالب، برای بودند گذاشته را زندگی ی همه. بگذار کنار ام خانواده برای هم پولی که گفت می او به

 گرداند برمی را رویش ها بچه از یکی که بينيم می کنيم، می صحبت زمان آن از و نشينيم می ما وقتی... گرفتند نمی

 گذشتند می خودشان زندگی از که هایی آدم آن برای شده تنگ دلمان ...نبينند  را چشمش ی گوشه بقيه اشک تا

 (7511  براتی،)« .ها اخالص آن برای شده تنگ دلمان اهدافشان، خاطر به فقط

که بسياری از کارهای فرهنگی به صورت خودجوش صورت یکی از پيامدهای وجود نيت خالصانه این بود 

  شکل  ی کار فرهنگی هرگاه ایده. ماندند ی ـ دیگران نمی پذیرفت؛ یعنی افراد منتظر عمل ـ و حتی توصيه می

                                           
 عکاس انقالب و دفاع مقدس ـ  



 بيست، جوان شماری انگشت تعداد». دانستند گرفت، خود را بيش از همه به عملياتی کردن آن مسئول می می

 هم دور خودمان ما. دهيم انجام بایست چه کار گفت نمی ما به کس هيچ  که بودیم یا ساله دو و بيست

 بعضی شاید و ایستادیم می هم خودمان پای روی بعد و بکنيم باید چه کار که کردیم می بحث و نشستيم می

 من شد، آزاد دموکرات حزب دست از مهاباد که 31سال » (7511بيگی،  حسن)« .خوردیم می هم زمين ها وقت

. طالقان سازندگی جهاد رویم می داریم گفتيم هم خانواده به. برویم آنجا به گرفتيم تصميم نيازی جعفر شهيد با

 یادم! بماند هفته دو رود نمی کسی است، تهران نزدیک که طالقان سازندگی جهاد بگوید ما به نبود هم کسی

 ( 7511ستوده، )« .بردم همراه را دیگر شهدای بعضی و تواضعی حميد شهيد پوسترهای و عکس کلی من هست

تفاوتی آنان در برابر کمبود امکانات و استقامت  توان در بی ی الهی فعاالن را می های انگيزه یکی دیگر از جلوه

 سالن نداشت، امکانات پرورش و آموزش سالن نبود، امکانات این زمان آن». در برابر مشکالت مشاهده کرد

 تمرین، رفتيم می وقتی که بودند گذاشته صندلی و ميز بغلش بود موتورخانه یک الدن هتل توی. نداشتيم تمرین

 «!داشتيم مشکالتی چه ...بود  گازویيلی همش نبود، گاز زمان آن. نشست می ما تنِ و سر روی دوده

 ( 7511 نيک،  کریمی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسالمی انقالب گسترش و حفظ به مسئولیت احساس ـ2ـ2ـ4
فکران و نویسندگان  گيری، پيروزی و تثبيت انقالب اسالمی تعداد اندکی از هنرمندان، روشن جریان شکلدر 

شده در دوران پهلوی ـ حتی آنهایی که به دالیلی منتقد حکومت پهلوی بودند ـ حاضر شدند تا  شناخته

ياری از کسانی که قبل از انقالب بس. های انقالب به کار گيرند مندی و هنر خود را مطابق با اهداف و ارزش توان

ای داشتند، با پيروزی انقالب از کشور خارج شدند یا سکوت  های فرهنگی، هنری و ادبی فعاليت حرفه در فعاليت

...( مثل مارکسيسم، ليبراليسم و )های رقيب انقالب اسالمی پيشه کردند و منزوی شدند یا به ترویج گفتمان

ویژه جوانان انقالبی ـ  کردند ـ به روهایی که به انقالب اسالمی احساس تعلق میدر چنين وضعيتی، ني. پرداختند

     
                                       

                             
                       

                           
                      



های فرهنگی ـ هنری  ی فعاليت ی گسترش، حفظ و دفاع از انقالب، وارد صحنه با ادراک خأل موجود و با انگيزه

 این اختيار در را خودشان هنر نخواستند یا نتوانستند کردند، می زندگی دوره آن در که هنرمندانی». شدند

و کند  وجو جست خودش دل در را خودش هنرمندان باید انقالب رسيد که می نظر به .بدهند قرار نوپا انقالب

های اوائل انقالب به صورت خودجوش،  هنرمندان در واقع همان سربازان کوچک و نوزادانی بودند که در سال

رت جمعی در برخی از مراکز فرهنگی که تأسيس فعاليت هنری خودشان را چه به صورت انفرادی و چه به صو

... نيامده  پيش انقالب پای و هم همتا هنر، که بود این احساسمان»( 7511بيگی،  حسن)« .شده بود، شروع کردند

ها وارد  «کرامت»اگر  ،دانستيم عنوان یک تکليف می به شدیم، کار را  های هنری می ها اگر وارد عرصه آن زمان

کردند، روی صحنه هم  می سری کارها موسيقی دست همان افرادی بود که یک ،شدند موسيقی نمی ی هعرص

 گذاری هنر دینی و به فکر پایه ،هنری شدیمـ  فرهنگی ی هما که وارد عرص. سری کارها برای خود داشتند یک

. م با انقالب آمدیمأتو ،داشتيمای هم از قبل ن های انقالب بودیم وارد شدیم و هيچ تجربه ارزشی بودیم، ما که بچه

واقعاً احساس و  هرچند تکليف بود «.معمار شدیم ،چيدیم  از بس برای خود دیوار کج» :فرمایند به قول آقا می

 ( 7511کرامت، )« .کارهای هنری شدیمی  هتکليف بود که وارد عرص

های  خصوص گروه ف انقالب ـ بههای فکری مخال فضای آزاد برآمده از پيروزی انقالب نيز باعث شد تا گروه

از آنجا که انقالب اسالمی یک انقالب کامالً . ی فرهنگ و هنر به شدت فعال باشند چپ مارکسيستی ـ در عرصه

ی مردمی طرفدار انقالب  شد تا بخشی از بدنه ها باعث می ی معارضات فرهنگی این گروه مردمی بود، مشاهده

 یکی»: احساس وظيفه نمایند و با انسجام و همت بيشتری تالش کنند نسبت به صيانت فرهنگی از انقالب خود

 آن سياسی احزاب از بسياری و «خلق فدایی های چریک» ،«توده حزب» بودند؛ ها غيرانقالبی هایمان، دغدغه از

 ترکمن، بندر  در. بودند ها مذهبی ما فعاليت جدی موانع از یکی آنها. سردرآوردند انقالب از بعد که دوران

 دولت و بود آنها فعاليت مرکز و بود شده گرفته «خلق فدایی های چریک» توسط ترکمن بندر  ی خانه کتاب

 آنها حضور که اینجاست جالب و داشتند را خود فرهنگی فعاليت هم آنها کند، جمع را آنها راحتی به توانست نمی

 شود می این اش نتيجه اموری، چنين برای کردن هزینه و کنترل و مميزی برای تالش.. .شد  می ما انسجام باعث

« .ندارد را داشت چشم بدون روزی شبانه های فعاليت و تالش و جوش و جنب آن امروز انقالب، هنرمند که

 (7511بيگی،  حسن)

دفع اند و فقط در پی  البته نباید تصور کرد که فعاالن فرهنگی ـ هنری انقالب صرفاً رویکردی انفعالی داشته

های  اند، بلکه تالش برای بسط و تعميق تفکر انقالب اسالمی و آرمان خطرات و تهدیدات فراروی انقالبشان بوده

خصوص با توجه به اینکه  آن در سطح جامعه و جهان نيز عامل انگيزشی بسيار مؤثری برای آنان بوده است؛ به

ترین روش برای تحقق این هدف را کار  و اصولی ـ کارامدترین( ره)های حضرت امام  آنان ـ متأثر از اندیشه

های هنری اوائل انقالب  دکتر کوشکی در تبيين علت حضور پرشور جوانان در فعاليت. دانستند فرهنگی می

 پيام این خواستند می جوانان اینکه. بود اسالمی انقالب ی اندیشه گسترش بحث همان اش اصلی علت»: گوید می

 توانست پيام این هم وقت هر. کردند می وظيفه احساس زمينه این در و برسانند دیگران به  مختلف های زبان به  را



 از داد، رخ انقالب وقتی»( 7511کوشکی، )« .شد مواجه استقبال با باشد همراه هنری های تکنيک ترین ساده با

 و تفکر این تا کردند می وظيفه احساس کشور ی همه بزرگ، شهرهای تا گرفته ترکمن  بندر مثل کوچکی، شهر

ها نبود،  ی شروع فعاليت ها نيروی محرکه این انگيزه( 7511بيگی،  حسن)« .بدهند گسترش را پيروزی و پيام این

ی محتوای تئاترهایشان چنين  آقای عباسی درباره. داد می  بلکه مضامين و محتوای آثار توليدشده را نيز جهت

 های ارزش با را طاغوت دوران توانيم می چگونه کردیم می فکر که گرفت می ئتنش اینجا از ما ی انگيزه»: گوید می

 خودشان مردم تا بدهيم نشان نامه نمایش قالب در یافت می توسعه داشت و بود شده ایجاد جامعه  در که انقالب

 مردم به دادن آگاهی ی انگيزه با ما. است چگونه اکنون و بوده چطوری طاغوت دوران که ببينند و کنند مقایسه

 نامه نمایش گروه تشکيل و تشریح به باشد هم جذاب و شود منتقل مردم به زمان آن در بود الزم که فکرهایی از

 یک است، سخنرانی راهش یک کنيم؛ تسریع را انقالب فرهنگ خواهيم می که کردیم می فکر ما.. .پرداختيم 

ما  بود، شده انقالب چون... گرفت  می قرار استقبال مورد بيشتر که نامه نمایش راهش یک و است کتاب راهش

ایجاد  و  ت ایجاد جاذبهجه مان این بود، منتها به محور اصلی .کردیم می آشنا انقالب فرهنگ با را نها  آ باید

 ؛ثر هم بودؤاتفاقاً م کردیم که مردم را بخندانيم و نامه فردی را انتخاب می در هر نمایش ،استقبال مردم ی هزمين

...  بعدی ی هنام برای نمایش شد برای استقبال بيشتر کردیم زمينه فراهم می نامه که بازی می یعنی هر نمایش

 خواستيم می و بود طاغوت زمان با مقایسه برای انقالب های ارزش و انقالب فرهنگ همان ترویج مان اصلی هدف

 (7511عباسی، )« .بشوند متوجه را تفاوت این مردم

های فراوان و متنوع  اینها، مجاهدت برای ایجاد، تثبيت و بسط انقالب اسالمی ـ با توجه به چالشعالوه بر 

فراروی آن ـ برای انقالبيون امکان حضور در حوادث و اتفاقات متعدد و متنوعی را فراهم ساخته بود که فهم 

دانستند که این  تکليف خود مینيروهای انقالب . های بدیعی را نيز در پی داشت ی حس مضامين جدید و تجربه

دستاوردها و تجربيات شخصی را به دیگران انتقال دهند تا انقالب به حرکت تکاملی خود با سرعت بيشتری ادامه 

معتقد است که اگر انقالب و دفاع مقدس  3 اهلل محمودزاده به همين دليل، مثالً نصرت. دهد و منحرف نشود

 و کرد نویسنده را ما جنگ واقعاً»: گوید او چنين می. شد دگی کشيده نمیگاه به وادی نویسن بود، او هيچ نمی

 در. افتاد اتفاق حماسه آن ماه دی شانزده در اینکه تا رفتيم، جنگ اول روز.. .کشاند  سمت این به را ما ضرورت،

 آنجا. گرفتيم قرار دشمن ی محاصره در ساعت دو ،[ی هویزه کتاب حماسه]نوشتم  را خاطراتش که محاصره آن

 و رساندند می شهادت به  را نيروها و کردند می عبور زنده افراد روی از ها تانک افتاد، ناگواری بسيار های اتفاق

 حسين شهيد و شدند شهيد امام خط پيرو دانشجویان و دوستان خوب، نيروهای از تا 731ـ  711 حدود

 تأثير من در خيلی حوادث آن. بودم الهدی علم شهيد معاون من زمان، آن در. بود آنها ی جمله از الهدی، علم

 و بودم شده مجروح به شدت من. بيایيم بيرون محاصره از توانستيم که بودیم نفری هشت هفت، جزء ما. گذاشت

 زمان آن. نکردند قطع بعد اما قطع شود، من دست که بود قرار زمان آن. شدم بستری بيمارستان در مدتی

 دانست نمی آن از چيزی  هيچ کس که حوادثی. کنم فکر داد، می عذابم و دیدم که چيزهایی  آن به که بود فرصتی

                                           
 ی دفاع مقدس نویسنده ـ0 



« .کنم تدوین و بنویسم را خاطرات و ها اتفاق آن که شد ای انگيزه مردم، به  بودم دیده که آنچه انتقال و

 (7511محمودزاده، )

 

 

 

 

 

 

 

 
 به نفس اعتماد ـ3ـ2ـ4

ها   ای چندانی در این حوزه ی حرفه ی فرهنگ و هنر فعال شدند، سابقه که در زمينه  بسياری از نيروهای انقالبی

و   ی ما سابقه های فرهنگی ـ هنری در تاریخ و فرهنگ جامعه نداشتند، افزون بر اینکه بسياری از این عرصه

به همين دليل، شعر در فرایند انقالب اسالمی  .ی مذهبی و انقالبی ی چندانی نداشت، چه رسد به جامعه ریشه

نسبت به سایر هنرها از رشد و شکوفایی بيشتری برخوردار شد، زیرا این هنر در تاریخ و تمدن کشورمان 

های مذهبی آن ـ با ميراث شعری گذشته قطع نشده بود،  ای طوالنی داشت و ارتباط جامعه ـ از جمله گروه سابقه

تقریباً از ... ، کاریکاتور، تئاتر و (رمان)فت نيروهای انقالب در ژورناليسم، سينما، داستان توان گ در حالی که می

عالوه بر اینکه فضای فکری غالب در این هنرها ـ چه در داخل کشور و . های نخست ـ آغاز کردند صفر ـ یا گام

ور اجتماعی در چنين حض .(7511فردی، )چه در سطح جهانی ـ در تعارض با تفکر انقالب اسالمی بود 

به   ها ی زمينه هایی، نيازمند جسارت و اعتماد به نفس باالیی است و انقالب اسالمی این روحيه را در همه عرصه

 به سرود و موسيقی تدریس برای خودم من آید می یادم»: گوید باره می آقای کرامت در این. جامعه دميده بود

 جرئت .رفتيم می دادن آموزش برای هم خودمان اما داد، می آموزش کسی باید را خودمان البته رفتم، می مدارس

 رفتيم می بگيریم، خواستيم نمی که هم پول و بود خير ی انگيزه هم انگيزه و بود داده جرئت ما به انقالب .داشتيم

مواهب را یکی از ارزشمندترین « اعتماد به نفس»بيگی هم  ابراهيم حسن( 7511کرامت، )« .کردیم می کار

 باعث و داد ما به انقالب که بود چيزهایی مندترین  ارزش از یکی نفس به اعتماد این»: داند انقالب اسالمی می

 نمایش یک»( 7511بيگی،  حسن)« .بایستيم خودمان پای روی واقعاً توانستيم ما. شد ما استقالل و خودکفایی

 اسم به بود نمایشی یک. بود سالم نوزده من کردیم می کار را نامه نمایش که موقعی .کميته های بچه با کردیم کار

 بازیگر تا دو با بود نمایشی .کنم می وحشت کن، را اجرا کار آن بيا بگویند من به اگر اآلن که «جدال ژرفای در»

 گروه و خوان هم تا چهل حدود و بود نقش تو نقش یعنی کردند؛ می بازی باید را نقش بيست کدام هر که اصلی
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 کار چنين رفتيم می که داشتيم نفس به اعتماد چقدر ما بگيرید نظر در حاال. بود سختی کار داشت، همراه

 (7511اردکانی، )« .کردیم می کار کميته های بچه با را سختی

: توان در بلندهمتی و بلندنظری فعاالن فرهنگی آن دوره مشاهده کرد یکی از ثمرات این اعتماد به نفس را می

حتی . همين آقای سلحشور طرحش را دادند. های کوتاه بگذاریم فيلم ی هجشنوار 33خواستيم سال  حتی ما می»

 بدهيم، تغيير هم را دنيا خواستيم می تازه بودیم، جوان همه .کردیم ها سير می در آسمان.. . دوربين هم خریدیم

آقای اردکانی از این ویژگی با ( 7511فردی، )« .بود ها همين هایمان صحبت شب تا صبح از بود، گونه این واقعاً

 همين در مثالً شوند،  کوچک کارهای درگير بيایند ها بچه که نبود جوری این»: کند یاد می« بلندپروازی»عنوان 

 بروند است قرار مثالً که نبود مهم برایشان هم اصالً کردند، می تئاتر کار آمدند می مسجد های بچه تئاتر، ی زمينه

 ما حاال» :گفتند نمی یعنی کنند؛ می تئاتر کار دارند است سال سی که تئاتری ای حرفه های گروه با کنند رقابت

 اصالً نه، .«دهيم می نشان را مان توانایی از ای  گوشه یک نيستيم، ما آنها حد در که ما دیگر کنيم، می کاری یک

 کاری یک حاال آقا بگویيم نبود جوری این. دیدند می جدی را مسئله هم خيلی ها بچه. بودند بلندپرواز هم خيلی

 را ها جایزه اتفاقاً رفتند، می هم جشنواره کردند، می تئاتر کار ها بچه نه، .بدهيم نشان مسجد در یواشکی و بکنيم

 ابعاد، بعضی در تکنيکی لحاظ به بود ممکن من اعتقاد به و گذاشتند می هم عمومی های نمایش. گرفتند می هم

 و کرد می جبران که داشتند روحياتی و خروش و جوش طرف آن از ولی باشند، عقب قدیمی، های گروه به نسبت

 (7511اردکانی، )« .درآمد آب از خوبی و دلنشين و گيرا و گرم کار عجب دیدی می مرتبه یک بعد

های فرهنگی ـ  اليتی دیگری که در این بخش باید به آن اشاره کرد این است که خودِ حضور در فع نکته

: بيگی در پاسخ به این سؤال که حسن. شد ی اثرات آن، باعث افزایش اعتماد به نفس فعاالن می هنری و مشاهده

: شود شما و دوستانتان گذاشت؟ این نکته را متذکر می بر تأثيراتی چه انقالب اوائل هنریـ  فرهنگی های فعاليت

 وجود به  ما در که بود نفسی به اعتماد داشت، انقالب اوائل در خودجوش های فعاليت این که تأثيری ترین بزرگ»

 خصوص به فعاليتی، نوع هر در نفس به اعتماد. بود پرارزش بسيار بلکه نبود، ارزش کم این و بود آورده

بيگی،  حسن)« .است اهميت حائز باشد، فرهنگی نيز آن نوع و باشد توأم ابتکار و خالقيت با که هایی فعاليت

7511) 
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 مصرف فرهنگی باال ـ4ـ2ـ4
به طور کلی در جریان پيروزی انقالب، مصرف فرهنگی جامعه افزایش یافت، اما این ویژگی در ميان فعاالن و 

ی  بيگی با اشاره به اینکه در زمينه برای نمونه، حسن. هنرمندان انقالبی، شدت و گستردگی بيشتری داشت

 دیگر ی مسئله»: داند ی زیاد را عامل نویسنده شدن خود می استاد خاصی نداشته است، مطالعهنویسندگی، 

 ی خانه کتاب فعال و مستمر و دائم عضو آمدیم، ترکمن بندر   به که سالگی از نه تقریباً.. .بود  من زیاد ی مطالعه

 بود مطالعه رویکرد، این اساس کنم می فکر. یافت ادامه وضعيت این رفتيم، گرگان به که بعد و بودم ترکمن بندر 

 آن تأثير تحت ما بگویيم که خانواده، نبود در چه و جامعه در چه معلمی، هيچ کالسی، هيچ ای، دوره هيچ... 

 عالقه این. بود مطالعه به عالقه شد، من ادبی رویکرد باعث بعدها که تحوالتی این ی همه اساس نظرم به. بودیم

 بيشتر توجه تر، مهم همه از اندیشيدن و زیاد خواندن، کتاب زیاد.. .بود ما گروه هم و فکر هم دوستان از بسياری در

 در را ام روزانه های یادداشت که داشتم خاطراتی دفتر من. داشت همراه به را نوشتن به نياز احساس پيرامون، به

آقای ستوده نيز ( 7511بيگی،  حسن)« .نوشتم می خواندم، می که هایی کتاب تأثير تحت هم را اینها. نوشتم می آن

اهلل طالقانی و شهيد مطهری، از شرکت در جلسات تفسير  شریعتی، آیت های دکتر ی کتاب ضمن اشاره به مطالعه

 شناسی قرآنی واژه عبارات. بود قرآن تفسير بيشتر حجازی فخرالدین استاد جلسات»: گوید فخرالدین حجازی می

 نوارهای برخی هست یادم من. دادند می شرح را اینها و «قيامت» و «توحيد» ،«تقيه» ،«صبر» مثل شد، می

« .بودم شده حفظ را ایشان صحبت لحن و ریتم حتی. بودم شده حفظ بودم کرده گوش که بس از را ایشان

 کتاب کردیم، می استفاده مطهری شهيد های کتاب از»: گوید یک هنرمند سبزواری نيز می( 7511ستوده، )

 هم بسيار که راستان و داستان و دافعه جاذبه گفتار، بيست  گفتار، ده بينی، جهان الهی، عدل حجاب، ی مسئله 

 سبزوار تهيه فروشی کتاب از انقالب پيروزی از بعد خودم که شریعتی علی دکتر های کتاب شد و می استقبال

 ما ی مطالعه»: ی سبزوار نيز مؤید این مسئله استسخنان یکی دیگر از فعاالن فرهنگ( 7511عباسی، )« .کردم می

بود  جنگ با رابطه در یا ایدئولوژی بحث، .یافت می انتشار بود که هایی کتاب همين پيرامون بيشتر ها زمان آن در

 گرفتيم، می شهيد بنياد و سپاه داخلی منابع از را مان فکری منابع بيشتر ...بود انقالب اهداف با راستای در یا

 ارائه خودمان نشریات همين زمان آن را ها تحليل ترین عالی آمد، می محکمی و وزین و پربار نشریات بسيار

 مثل منابعی، به دسترسی داشتيم؛ سپاه در زمان آن را سبزوار ی خانه کتاب بهترین ما اینکه ضمن داد، می

 به کار نظری و تئوری بُعد اصل، در... بود  راحت خيلی ما برای (ره)امام  فرمایشات و مطهری شهيد های کتاب

 سخنرانی رادیو زمان آن در چون  کردیم، می استفاده مرتباً تلویزیون و رادیو روزنامه، از .بود خودمان ی عهده

های نظامی و  دهد که فعاليت نشان می 1 ی آقای صمصامی خاطره( 7511کرامت، )« .کرد می پخش خيلی

 فعاليت بسيج در که ميليونی های توده مانند هم من»: شده است شان نمی امنيتی آنان مانع رشد فرهنگی

                                           
 از فعاالن فرهنگی شهرستان کرج ـ  



 را وقتم شب یک ای هفته .بودم شب مسئول و بخش پاس ایستادم، می پست. کردم می وظيفه انجام کردند، می

 اميد» و «انقالب پيام» های مجله ماندم، می بيدار باید چون و ودمب شب مسئول و بودم گذاشته بسيج برای

 در چون منتها. باشم داده انجام کار دو حداقل که خواندم بود ـ می بسيج و سپاه های ارگان از ـ که را «انقالب

 (7511صمصامی، )« .بود من با فرهنگی کارهای بيشتر داشتيم، مذهبی ی وجهه محل

فعاالن فرهنگ و هنر انقالب اسالمی، ابتدا مخاطب آثار فکری، فرهنگی و هنری دیگران رسد که  به نظر می

نکته اشاره دارد   عباسی به این. کردند گرفتند و سپس به بازتوليد محتوایی و تکنيکی آن آثار اقدام می قرار می

کردیم و بعد  ها استفاده مینآ ، ازدیدیم از تلویزیون تئاترها را می ،نامه نداشتيم آشنایی با نمایش گونه چما هي»: که

 آن قادر هنرمندان اکثر»( 7511عباسی، )« .کردیم می خودمان در موضوعات دیگری اجرا ،تر در سطح پایين

 ها تشکل آن در حتی. داشتند گرایش خلق فدایی های چریک و توده حزب به و داشتند چپی های گرایش دوران

 را تالش بيشترین ما اتفاقاً. کردند می را خودشان کار گرفت، نمی را آنها دهان جلوی کسی... کردند  می  ليتفعا

 جمهوری حزب ی نشریه. خواندیم می را توده حزب ی نشریه زمان آن ما. گرفتيم می یاد کار آنها از کردیم و می

این، آنان به مصرف فرهنگی به عنوان ابزار برای توليد عالوه بر ( 7511بيگی،  حسن)« .خواندیم می هم را اسالمی 

. شان بود بخشی از کار جمعی...( دیدن فيلم، مطالعه و )نگریستند، بلکه خودِ این مسئله  فرهنگی نمی

 اغراق بی بود، مطالعه ی برنامه بود، مسجد در که هایی برنامه از یکی»: گوید در این زمينه می 1 روان روشن

 مطالعات آن از هم اآلن و گرفتم می یاد چيزی واقعاً و خواندم می کتاب صفحه صد شاید روزی انزم آن گویم می

« .باشد داشته مطالعه اهل های بچه طور این که ندارم سراغ جایی من هم حاضر حال در. کنم می استفاده

ای  خانه داخل چادر کتابدر »: آورد خوانی را چنين به یاد می ميرهاشمی هم جلسات کتاب( 7511روان،  روشن)

 ها بچه با و نشستيم می ما کننده، وسایل خنک بدون تابستان، گرمای آن در چادر، آن در... تشکيل داده بودیم 

 آن زیر. گفتند می را خودشان نظرات آنها هم، ما توضيح از قبل. دادیم می توضيح را کتاب. خواندیم می کتاب

 تحمل را سخت شرایط آن که شد می باعث دیگران تشویق و مندی عالقه و انگيزه ولی ریختيم، می عرق چادر

 ما«  :گوید بيگی از مطالعات اخالقی می حسن( 7511ميرهاشمی، )« .بدهيم ادامه ها فعاليت آن به رغبت با و کنيم

 مطالعه بود، شده نوشته اخالق ی حوزه در که هایی کتاب. کردیم می شرکت روحانيان و اساتيد اخالق درس در

 (7511بيگی،  حسن)« .داشتيم خودسازی و  مراقبه در سعی همگی و کردیم می
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 مردمی بودنـ 7ـ2ـ4
نگاهی به زندگی، سوابق خانوادگی، سطح اقتصادی ـ اجتماعی و پراکندگی جغرافيایی فعاالن فرهنگی و 

ای نيز  اهلل خامنه آیت. بودند  برخاسته های مردمی ی آن است که آنان از ميان توده دهنده هنرمندان انقالبی، نشان

 آورد را چيز همه را، هنر را، معارف انقالب،»: دانند شدن هنر می  هنری بعد از انقالب را ناشی از مردمی  جوشش

 دبستانى نوجوانان از داریم؛ شاعر خيلى کشور در ما امروز. شد پيدا جوشش لذا جامعه؛ متن داخل مردم، متن به

 شعراى تعداد کند، محاسبه بخواهد انسان واقعاً یعنى پيران؛ و ساالن ميان تا برومند، جوانان تا ،دبيرستانى تا

 (1/3/7511 ای،  خامنه  اهلل آیت)« .است زیاد خيلى ما امروز

هستند، هنرمندان انقالب اسالمی نيز بيشتر از ميان   ی ایران متدین و مذهبی از آنجا که غالب مردم جامعه

ویژگی ... ها و  بنابراین، حضور در مساجد، جلسات قرآن و دعا، هيئت. بودند  دار سنتی برخاسته دینهای  گروه

 ی خانواده یک در خودم»: کند بيگی این ویژگی را چنين بيان می حسن. مشترک بسياری از آنان بوده است

 این اینکه با بود عجيب .دمش بزرگ فرزند، تربيت  امر به متوجه و متدین کامالً پدری تربيت تحت و مذهبی

 را فارسی ولی خواند، می خوب را عربی و داشت قرآن خواندن سواد اما نداشت، نوشتن و خواندن سواد پيرمرد،

 که انقالب از قبل های سال مذهبی مراسم در پدرم با دائماً من... بخواند  توانست نمی بود، نرفته کالس چون

 در را جماعت نمازهای هميشه. بود شبم هر پایگاه خانه، از بعد مسجد و بودم شد، می برگزار مساجد در عمدتاً

 اول  ی دهه های سخنرانی مانند شد، می برگزار مساجد در زمان آن که هایی مراسم غالب در. خواندیم می مساجد

 فعاليت به دوستان دیگر و ما جذب سبب که بود مذهبی های بارقه این. یافتم می حضور رمضان ماه و محرم

 ( 7511بيگی،  حسن)« .شد مساجد محوریت با هنریـ  فرهنگی

کردند  فعاالن فرهنگی ـ هنری انقالب، عالوه بر آنکه خاستگاهی مردمی داشتند، در ميان مردم نيز زندگی می

ه گون این. ی چندانی نداشتند کردند و با مخاطب خود فاصله واسطه درک می های آنان را بی و مشکالت و دغدغه

گرا و از جامعه منزوی شوند،  ی هنر و فرهنگ احساس نخبگی کنند، درون نبود که با حضور در عرصه

دهد که چگونه  نيک با ذکر مثالی به خوبی نشان می آقای کریمی... خاصی محدود شود و   ارتباطاتشان به جمع

کردند و مورد  یش انتخاب میهای هنری خود را از متن زندگی و تجربيات شخصی خو هنرمندان انقالبی سوژه

 آقای مثل نفر یک بودند؛ مردم خود سلطانی، آقای و بنده امروز و روز آن منابع»: شد توجه مردم نيز واقع می

 اطراف در که بودند هایی آدم «ها ستاره بی» [های تئاتر شخصيت]کرد،  می زندگی «موشه چش» توی سلطانی

 آمد، نمی آسمان از ایشان های شخصيت. صورت همين به «همرنگ» و «کهریز گل»[ تئاتر]. بود دیده خودش

 و بودند دار هيئت و مذهبی ای خانواده از سبزی آقای یا شهری پایين ی جامعه در محيط بودند، دست دم همه

 ( 7511نيک،  کریمی) «.داشت تأثير ایشان کار توی خيلی ایرانی ی تعزیه داشتند، تعزیه

 

 

 

                   
                 

                                 

           



 

 

 
 

 جوان بودن ـ7ـ2ـ4
ی خاطرات شفاهی فعاالن فرهنگی ـ هنری انقالب اسالمی دریافت،  توان از مطالعه خصوصيت دیگری که می

های مختلف  با توجه به محوریت داشتن جوانان در صحنه. گير جوانان انقالبی در این عرصه است حضور چشم

ژگی چندان غيرمنتظره نيست، اما عدم های علمی ـ این وی انقالب ـ از مبارزات چریکی گرفته تا مجاهدت

. گيری این مسئله تأثير جدی داشته است نام با انقالب اسالمی در شکل ای و صاحب همراهی هنرمندان حرفه

 اسالمی انقالب با سویی هم به ميل که ایرانی هنرمندان واقع در»: بيگی بر این باور است که ابراهيم حسن

 بوم و مرز این در انقالب به معتقد جوانان از هنرمندانی پویایی شاهد هنر، ی هعرص در ما که شدند باعث نداشتند

 و تجربيات خودجوش، و انفرادی های حرکت محصول داریم، ادبيات و هنر ی عرصه در امروز هرچه .باشيم

این محمودزاده نيز خصوصيات جوان را در ( 7511بيگی،  حسن)« .است انقالب اوایل در آنها شخصی مطالعات

 را جامعه خم و چم که هنوز جوانی .بشنود نو حرف است مشتاق  آدم که است سنی جوانی»: داند اتفاق سهيم می

به  نشد؟ ما حریف شاه چرا .داشتم 33 سال محمودزاده من که طور همان دارد، زمينه است، پاک و نگرفته یاد

 چه را جنگ در ابتدا، مگر .است امر ترین مهم مکانی و زمان هر و کشور هر در جامعه قشر این هدایت نظرم 

 لحاظ به . سال 3  تا 71ـ  71 متوسط داوطلب جوانان سری یک نه، سپاه؟ و ارتش درآورد؟ بحران آن از کسی

ميرهاشمی علت حضور ( 7511محمودزاده، )« .قشرند ترین مهم ای جامعه و عصر هر در اینها شناختی، جامعه

 و افراد ی همه مندی عالقه آن، از بخشی»: دهد فرهنگ و هنر را چنين شرح میی  پررنگ جوانان در صحنه

 شود منتشر موضوع این که داشتند عالقه همه و افتاد اتفاق انقالب باألخره . است پيروزی این انتشار برای جوانان

 ( 7511ميرهاشمی، )« .باشند داشته نقش آن در شدند تا مند عالقه همه و

ها و آثار هنری  دادند، بسياری از فعاليت جوانان نه تنها فعاالن بخش فرهنگ و هنر انقالب را تشکيل می

جذب نوجوانان به مسجد، استفاده از آنان در . دادند ترین مخاطبان خود قرار می انقالبی، نوجوانان و جوانان را مهم

هایی است که مکرر در  ای از فعاليت نمونه... هيئت و های سرود و تئاتر، تشکيل جلسات قرآن و دعا، تشکيل  گروه

 جوانانی پرداختند؛ جوانان جذب به داشتند که انرژی آن با هم سلطانی آقای»: خاطرات، از آنها یاد شده است

 آقای  گروه با که بودند دوستانی اینها رضایی، محمد و رضایی عبدالرضا و محسن کاظم عسگری، آقای مثل

را اجرا « دخترک و گل بابا» و «معدن» ،«طالب» مثل عالی، بسيار های نمایش و کردند می همکاری سلطانی

 (7511نيک،  کریمی)« .کردند

ی فرهنگ و هنر تنها فرصت مغتنمی برای انقالب نبود، بلکه برای آن جوانان نيز  حضور جوانان در عرصه

نگرفته بود، خيلی بعيد   زیرا اگر انقالب شکل فرصت تجربه کردن، خالقيت و نوآوری و آموختن را فراهم ساخت،



در نتيجه، آنان . ای داشته باشند رسيد که آنان در این سن و سال امکان چنين تجربيات فرهنگی به نظر می

ی  های قبل از خود داشتند و این امکان را یافتند که در حوزه تری نسبت به نسل ای طوالنی فرصت رشد حرفه

 کار در عمدتاً اش جوانی در کسی اگر»: گوید باره می آقای ميرهاشمی در این. ره شوندکاری خود مستقر و خب

 کار همان صرف را اش انرژی باشد، خوبی بنای یا نجار باشد، خوبی آهنگر اگر برود،  خانه و ساختمان ساختن

 از سرشار ای دوره اساساً جوانی، ی دوره. دهد می انجام را کار آن هم بعدها و آورده  دست به هم تجربياتی کند، می

 ارتباط برقراری و آن فراگيری خاطر به شود، می ای عرصه به ورود و یادگيری صرف انرژی، این وقتی. است انرژی

. کند برقرار ارتباط کار یا رشته آن با باشد نتوانسته اینکه مگر بگيرد، فاصله آن از که آمده پيش کم خيلی آن، با

 از که هستند کسانی زنند، می ها  حرفه آن در را اول های حرف و هستند مسلط ای حرفه هر در که کسانی معموالً

 بيشتری ی تجربه عرصه، آن در حضور مدت بودن طوالنی علت به. اند شده مشغول حرفه آن به جوانی ی دوره

 شاخص یک به عنوان و کنند می برقرار بيشتری ارتباطات و آورند می دست به بيشتری اطالعات کنند، می کسب

 این در کسانی امروزه. نيست ای ساده کار زنی قلم دستی، های هنر ی حوزه در مثالً شوند؛ می مطرح حرفه آن در

 ی دوره اساساً. است طور همين نيز دیگر های حوزه در اند، آورده روی رشته این به جوانی از که هستند نامی حوزه

 و انرژی و نوآوری و خالقيت و توان. طور همين نيز هنر در است، تأثيرگذار خيلی افراد شدن سرآمد در جوانی،

 ها عرصه دیگر و هنر ی عرصه به ورودشان صورت در شود می باعث جوانان پاک فطرت همچنين و اشتياق و شور

 (7511ميرهاشمی، )« .کنند طی بقيه از تر راحت را موفقيت های پله بتوانند

 هنری انقالب اسالمیـ  فرهنگی تولیدات و ها فعالیت های ویژگی ـ3ـ4
 ناظر به نیازهای جامعه و انقالب اسالمی ـ ـ3ـ4

ی تمنيّات شخصی و  کننده های فرهنگی ـ هنری انقالب اسالمی، صرفاً حدیث نفس هنرمند یا منعکس فعاليت

ی  های جامعه آنان با واقعيت ی ی هنرمندانه ی آنها نبود، بلکه حاصل مواجهه های فردی توليدکننده دغدغه

لزوماً دنبال تثبيت واقعيت فعلی جامعه نبود، بلکه . بين بود گرا نبود، ولی واقع هنر انقالب، واقع. پيرامونی بود

ورزید و  یافت، برای اصالح آن اهتمام می های انقالب اسالمی می دید و اگر آن را در تعارض با آرمان واقعيت را می

ی آقای کرامت  خاطره. کرد داد، در جهت تثبيت و گسترش آن اقدام می ها تشخيص می با آرمان اگر آن را منطبق

 اورژانس وضعيت به گفتيم رفتيم ما. است خراب وضعيتش سبزوار اورژانس گفتند می»: مؤید این مطلب است

نکنيد، از آن طرف  را کار این کنيم می خواهش نه :گفتند .بکنيم کاری خواهيم می ما کنيد، وگرنه رسيدگی

 تأثير اورژانس وضع در نمایش آن قدر آن .کردیم اجرا اورژانس اسم به نمایش هم یک ما. نکردند هم  رسيدگی

 را ها سوژه ما. کنند احداث جدید بيمارستان یک تا افتادند فکر به اینکه و هم شد خوب اورژانس هم که داشت

نيک ـ که در یک شهر صنعتی کار هنری  کریمی( 7511کرامت، )« .کردیم می انتخاب مردم نيازهای براساس

[ نمایش مذکور]»: داند داده است ـ نيز این ویژگی را یکی از دالیل استقبال مردم از هنر انقالب می انجام می

 بوده باز سياه ظاهراً که «یاور» نام به نفر یک آن؛ بازدید برای بيایند شاهی دربار از بود قرار که بود معدنی حکایت

 بحث و سياسی مسائل کامالً کند می شروع را نمایش وقتی و دهد می نمایش خندانده، می را مردم معدن، توی و



 خيلی ها نمایش. شود می کشته نهایت در که کند می مطرح بودند آمده دربار از که آنهایی مقابل در را کارگری

 چگونه که داشتند انقالب از مردم که انتظاراتی کارگران؛ حقوق احقاق و رعيتی و ارباب هوای و حال از بود متأثر

 مردم دل در ها سالن که بود این ها سالن پر بودن علل از یکی ها، کار این غير از. بياورد را عدالت و برابری تواند می

ی جالب اینکه  نکته( 7511نيک،  کریمی)« .دانستند می خودشان زندگی از جزیی را تئاتر مردم و داشتند جای

 عشق ی مدرسه در هنر»: از هنر دینی دارند بسيار نزدیک است( ره)رویکرد فوق، به تعریفی که حضرت امام 

 اسالمی عرفان در هنر. است نظامی اقتصادی، سياسی و اجتماعی، معضالت مبهم و کور نقاط ی دهنده نشان

امام خمينی، )« .است پول و قدرت مغضوب رسنگانگ کامی تلخ و تجسم انصاف و شرافت و عدالت روشن ترسيم
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 هدف این. بود اسالمی انقالب گسترش و تعميق حفظ، انقالبی، هنرمندان و فرهنگی فعاالن هدف ترین مهم

آنان . یافت می انعکاس شدت به نيز آنان توليدات محتوای در بلکه شد، نمی فعاليت به آنان انگيزش باعث فقط

 انقالب فکری نيروهای های اندیشه از گيری بهره مبتنی بر تحليل خود از وضعيت انقالب یا با کردند تا تالش می

 هنریـ  فرهنگی ابزارهای از گيری بهره با آنان کردن برآورده در و دهند تشخيص را انقالب نيازهای اسالمی،

« شهادت»، «دفاع مقدس»انقالبی و موضوعاتی، مانند های  توانستند نسبت به مناسبت بنابراین، نمی. کنند اقدام

 شهيد کسی هم ما بسيج ی ناحيه از حتی یا شد می شهيد مسجد های بچه از یکی وقتی»: تفاوت باشند بی... و 

 کرده تهيه ها اورلود این از یکی. نقاشی کشيدن ی آماده و بودند قلم به دست که بودند نفر پنج چهار شد، می

 داشتيم برمی قلم و کردیم می شروع را طراحی و کردیم می درست را بومش پارچه زیر انداختيم می عکس و بودیم

 عمليات که بدر عمليات از بعد»( 7511افخمی، )« .کردیم می طراحی را مخصوصی های حاشيه هم نقاشی دور

 از ای» که مضمون این با خواند ای نوحه یک آهنگران آقای بودیم، داده زیادی تلفات و نبود ایران برای موفقی

 کنيم، می توجه ها نوحه این به که حاال و بود تأثيرگذار خيلی نوحه این ،«شهيدانمان کو برگشتگان، سفر

 ( 7511، 1 رضایی)« .کنند تداعی ما برای را جنگ جریان توانند می اینها که بينيم می

های  شد که فعاالن فرهنگی ـ هنری انقالب اسالمی نه تنها فرصت بينی باعث می توجه به جامعه و واقع

افتاد به مثابه فرصتی برای  هایی که در مسير انقالب اتفاق می موجود را ببينند، بلکه از حوادث و حتی چالش

که با پاسخ به نيازهای فرهنگی مردم، آنان در پی آن بودند . ارتقای فکری و فرهنگی مخاطبان خود بهره برند

 عنوان با نمایشگاه یک ما شدند، مرحوم 31 سال در طالقانی اهلل آیت»: تعالی انقالب اسالمی را ممکن سازند

 رنگی مقوای روی و آوردیم درمی را ایشان های کتاب مطالب. زدیم «طالقانی اهلل آیت زندگی و آثار در سيری»

 یک ما شد، شهيد که مطهری آقای... آوردیم  درمی زیبایی خيلی صورت به و ندیمچسبا می عکس و نوشتيم می

 کارمان مبنای.. . «مطهری مرتضی شهيد استاد آثار در سيری» عنوان به کردیم بينی پيش برایشان را نمایشگاهی

 در توانست می که جاهایی و کردیم می مطالعه را مطهری مرحوم از شده چاپ کتب تمام که بود این بر هم

 را اینها. کردیم می استخراج و آوردیم درمی باشد، داشته را مطلب انتقال بيشترین ممکن زمانِ کمترین

                                           
 ایران تاریخ معاصر تدوین و مطالعات دفتر نویسنده و معاون ـ  



 جذابيت خالی ی نوشته چون .نوشتيم می رنگی 11 در 31 مقوای روی خوانا خط با و کردیم می کارشناسی

 نه متأسفانه اینها که دادند انجام ما برای آنها هم پوستر کار کلی شدیم، وصل هنری ی حوزه های بچه نداشت، به

،  ستوده)« .کردیم عرضه نمایشگاه در و کشيدیم نایلون رویش ما را پوسترها اصل شد، نگهداری نه و چاپ

7511) 

 حتی تقليدی یا جامعه از بيگانه و خودساخته انتزاعی، موضوعاتی گرفتار تا نبود جامعه از هنر انقالب، منقطع

معترض  آسيب این به 51ميرشکاک آقای. است شده آسيب این دچار فکری روشن جریان هنر که گونه آن شود،

 تقليد [هنر غرب]آنها  از ما. گيریم نمی کار به را وهم ی قوه حتی [جریان هنری غالب در کشور]ما » :است

 کردیم، می طی آذر شانزده خيابان زا که مسيری در نداریم؟ چرا نداریم، تئاتر اینکه... هستيم آنها مقلد. کنيم می

 مرغ» هم دیگری شکسپير، از دیگری تئاتر دیدیم هم باز. شکسپير ی نوشته تئاتری از زدند تابلویی دیدیم

 (7511ميرشکاک، )« !!کنند نمی اجرا دریایی مرغ قدر این روسيه هم توی خود! آقا آخر. چخوف آنتوان «دریایی

ها و اهداف عينی اجتماعی را  سری آرمان انقالب اسالمی، محقق شدن یکهای فرهنگی ـ هنری  فعاليت

به عبارت دیگر، . آیند ی آثار سياسی ـ اجتماعی به شمار می رو، غالب آنها در زمره کردند؛ از این گيری می پی

اس بنابراین، به وقایع اجتماعی حس. پرداختند تا سلوک شخصی و فردی بيشتر به سلوک اجتماعی جامعه می

 تا... [ 33سال ]بود  افتاده اتفاق حج خونين ی واقعه که سالی ،«رفته حج به قوم آن» نام به بود کاری»: بودند

 را کار این خودش خسروی آقای. گرفت قرار حج ی مسئله تأثير تحت فرهنگی، مسائل و سرود و تئاتر سالی چند

 کهـ  پسرم مهدی همين. بردیم سن روی شده، منتشر هم آن کتاب اتفاقاً که را «رفته حج به قوم آن» .نوشت

 هم ما و کرد می بازی شود می شهيد پدرش که ای بچه نقش در بود ابتدایی چهارم کالسـ  هستند طلبه  اآلن

 ( 7511چی،  نقشه)« !بودیم هم پدرش خب، که داشتيم را پدرش نقش

ی تکرار،  های فرهنگی ـ هنری به ورطه يتشد که فعال توجه به نيازهای جامعه و انقالب اسالمی موجب می

این روزآمدی، استقبال بيشتر مخاطبان را نيز در پی . ای شدن نيفتد و دائماً به روز و تازه باشد رکود و کليشه

شد، فرهنگ و  گونه که انقالب اسالمی با گذر از یک چالش یا کسب یک موفقيت، تازه و جوان می همان. داشت

به همين دليل، . یافت شد و امکان تازه شدن را می رو می های جدید روبه ضامين تازه و سوژههنر انقالب نيز با م

ها  پيمایی ها و راه تفاوت نبود، مثالً یک عکاس انقالبی، روزی از تظاهرات های انقالبی بی هنر انقالب به مناسبت

های جهاد سازندگی،  اع مقدس، فعاليتهای جنگ و دف ، روز دیگر از صحنه کرد، روز دیگر از انتخابات عکاسی می

شد؛ عالوه بر اینکه ویژگی فوق باعث بهبود  ای شدن آثار او می این تنوع سوژه مانع از کليشه... تشييع شهدا و 

ی هنر عکاسی بيان  ميرهاشمی این فرایند را درباره. شد های فرهنگی ـ هنری نيز می کيفی و تکنيکی فعاليت

 شده بود، ایران وارد عکاسی آن، از قبل. کرد پيدا را خودش انقالب، دوران در عکاسی هک گفت توان می»: کند می

 و ایران مردم جانب از هم که دیدیم انقالب زمان در ولی شد، می کار مختلف های زمينه در و خاص خيلی ولی

 به که پيامی  انتقال و القائات و تعامالت این و شد ای ویژه توجه هنری قالب این به المللی بين های آژانس هم

                                           
 شاعر و نویسنده ـ6 



 مقدس، دفاع ایام در جایگاهی چنين اگرچه کند، ایجاد جایگاهی ما کشور در عکس برای توانست داشت، همراه

 در را خودش جایگاه اجتماعی، مستند بگویيم بهتر یا اجتماعی عکاسی که گفت توان می.. .یافت  بزرگی جهش

 و داد می قرار انقالب خدمت در داشت که هنری و  وسيله و ابزار هر کس هر  انقالب،  ی دوره در. کرد پيدا انقالب

 آثار برسانند، دیگران اطالع به و کنند مستند را اتفاقات اینکه برای داشتند دوربين نام به ابزاری که کسانی

 شاید این. زدند می دیوارها بر و ها دانشگاه در و کردند می چاپ ده در دوازده مانند کوچک، سایزهای در را گرفته

 بود، داده رخ که وقایعی از دیگران بود، مستند معموالً که ها عکس این دیدن با و بود کار این شکل ترین مردمی

 خيلی. انداخت می جریان به را مردم بعدی های حرکت و شدند می مطلع کامالً ها، شهادت و ها درگيری خصوص به

 خاص تأثير و شکل هنر. شد می استفاده هم مختلف جاهای در و چرخيد می دست به دست ها عکس این از

 بيرون به را راهش انقالب اندک، اندک.. .شود  می بيشتر اش تأثيرگذاری بيشتر، انتشار با مرور به و دارد را خودش

 افرادی به کردند، می کار آماتور هنر خيلی ی حوزه در که افرادی تجربيات، و تعامالت آن و کرد پيدا مرزها از

 در. داشت همراه به آنها از ای عده برای را درآمد کسب امکان هم و شد زیاد شان تجربه هم تبدیل کرد، ای حرفه

 (7511هاشمی،  مير)« .کردیم پيدا دست ایرانی عکاسی سبک به مقدس، دفاع دوران

 

 

 

 
 

 

 

 قابل فهم برای عموم مردم ـ2ـ3ـ4
های  دانستند و در پی انتقال پيام ترین مخاطبان خود می انقالب، عموم مردم را مهمفعاالن فرهنگی ـ هنری 

 مسجد در که مردمی عموم ما مخاطب»: نکته اشاره دارد  صمصامی در خاطرات خود به این. انقالب به آنان بودند

 ماژیک با که هایمان اطالعيه حتی و شد می منتشر مسجد از تئاتر خبر معموالً. بودند دیدیم، می بازار و کوچه و

رو، آنان در توليدات فرهنگی  از این( 7511صمصامی، )« .رفت نمی فراتر ها نانوایی و مسجد اطراف از نوشتيم، می

ترین  ترین و نظری کردند تا از عميق آنان تالش می. کردند فهم استفاده می ـ هنری خود از زبانی مردمی و همه

را ( ها، هنجارها و نمادهای برآمده از آنها همچون ارزش)تر آن  های ظاهری رفته تا الیههای انقالب اسالمی گ بنيان

ی آقای عباسی در سبزوار مؤید این  تجربه. برای مخاطبان مردمی خود ملموس، محسوس و سپس نهادینه سازند

 ضد حقيقت در که طاغوت زمان های ارزش بيان و بود انقالب های ارزش تبيين ما اصلی هدف»: مطلب است

 هر در ما مردم، استقبال ی زمينه ایجاد و  جاذبه ایجاد جهات به منتها بود، این مان اصلی محور. بودند ارزش

زمان ]زمان  آن در مثالً ... بود هم مؤثر اتفاقاً و بخندانيم را مردم که کردیم می انتخاب را فردی نامه نمایش

                        
                    

                    
                   

         

                  
                  

                     
           

                             
             

                     



 رفتار ما بد و تلخ خاطرات از یکی و بود سوادی بی آدم پاسگاه رئيس که بود پاسگاه یک ما ی منطقه در [طاغوت

 ی محدوده همان روستاهای تمام از عيد، روز سال هر که خواست می مردم از او. بود ژاندارمری پاسگاه رئيس

 گوسفندی مثالً بياورد؛ پاسگاه رئيس برای هدیه یک و پاسگاه به بياید خانواده تر بزرگ خود، استحفاظی ی حوزه

 کسی اگر. بود او از ترس  روی از بلکه  بود، پاسگاه رئيس به احترام خاطر به نه این و خروسی؛ و مرغی حداقل یا

 مردم برای سر درد و اذیت و آزار به مختلف های بهانه با کرد می شروع پاسگاه رئيس کرد، نمی را کار این هم

 ما. است بوده چطور طاغوت زمان در پاسگاه رئيس رفتار که بدهيم نشان را این خواستيم می ما ... کردن ایجاد

 به دادیم می ارتباط را آن بعد .بدهيم نشان مردم با را پاسگاه رئيس رفتار که کردیم می طراحی نامه نمایش یک

 پاسگاه رئيس آن،  پاسگاه رئيس  و بود شده انداز کشور طنين در انقالب توسط آزادی نسيم آن که انقالب زمان

 دليل به مردم و دارد عهده بر را مردم آسایش و امنيت تأمين مسئوليت که است فردی بلکه نيست، طاغوت زمان

 آیند می ترس بدون  مردم وحشت؛ و ترس  نه و دارند او با محترمانه رفتاری انسانی نظر از دارد را نقش این اینکه

 است متوجه طرف آن از هم پاسگاه رئيس گویند، می و آیند می هست ایرادی و اشکال اگر حتی کنند، می صحبت

 تأمين پاسگاه، وجودی ی فلسفه و باشد مردم گزار خدمت و باید دارند زیادی قدرت مردم و هستند مهم مردم که

به  شد می را اینها.. .است  شده حاصل تغييراتی چه انقالب زمان که رساند می اینها. است مردم آرامش و امنيت

 بر را خنده و شود آور نشاط و جذاب نامه نمایش که ای گونه به را هایش قسمت برخی و بياوریم نامه نمایش عنوان 

 کار خودشان محلی زبان وبا کردیم می ایجاد جاذبه کار در هم ما.. .کنيم  اجرا کند، ترسيم  تماشاگرها های لب

کند که در آن سعی  نمایش دیگری نيز اشاره میعباسی در خاطرات خود به ( 7511عباسی، )« .کردیم می

جنگيم، بلکه عراق به نمایندگی از جهان  اند برای مردم توضيح دهند که ما در جنگ تنها با عراق نمی داشته

 تحميل ما به عراق طرف از که جنگ در بدهيم نشان خواستيم می ما»: سلطه به جنگ با ایران وادار شده است

 رأس آنها در و جمله از هستيم، جنگ حال در کشور چندین با بلکه جنگيم، نمی کشور کی با ما حقيقت در شد،

 آن که منطقه موافق کشورهای عنوان به  نفر دو  مثالً دادیم، می نشان نامه نمایش قالب در را این ما ؛...و  آمریکا

 نفر یک و بود عربستان پادشاه نفر یک بودند، کردند، می حمایت را صدام که عرب کشورهای گفتند می موقع

 ميز گرد یک اینها. داشتند را... و  اسرائيل انگليس، و فرانسه نفر یک آمریکا، نقش نفر یک و شوروی نقش

 ایران، حکومت و اسالمی انقالب بردن بين از برای ریزی برنامه به کردند می شروع و نشستند می دادند، می تشکيل

 تنظيم را ها صحبت ما و گرفتند می برعهده را کار از بخشی کدام هر. ایران عليه نظامی جنگ طریق از هم آن

 تنها مسئوليت و ایران مظلوميت بعد کنيم، اجرا درست را نقش بتوانيم تا کردیم می تمرین هم خيلی و کردیم می

 برای حقيقت درـ  ببرند بين از را ایران تا بودند داده هم دست به دست ها ابرقدرت ی همه اینکه و ایران بودن

 (همان)« .دادیم می نشان مقابل در راـ  ایران اسالمی حکومت و اسالمی انقالب نفوذ از جلوگيری

ای قبل از انقالب ـ فقط برای  فکری و توليدات اکثر هنرمندان حرفه هنر انقالب ـ بر خالف هنر جریان روشن

ی نخبگان جامعه و منتقدان هنری توليد  وسيله بهشدن  ها و محافل هنری یا تحسين شدن در جشنواره پذیرفته

 مردم برای هنر زمان آن»: گویی پرهيز کند کرد از ابهام و پيچيده رو سعی می شد، بلکه برای مردم بود، از این نمی



 خودم بنده.. .شد  عوض فضا هنر، برای هنر بحث شدن مطرح و کالسيک اصول و دانشگاه آمدن با بعدها .بود

 صفای» و «شرنگستان» ،«صبور سبز» مثل هایی، نمایش .پذیرند می زنيد، می حرف مردم با وقتی کردم امتحان

 ها خيابان توی را من مردم که هم هنوز ولی کردم، ها پيش کار سال را «عباس صفای» بنده خود مثالً. «عباس

 فکر آن به و دارند دوستش مردم و ماند می ها خاطره در خوب کار. گيرند می من از را سراغش هم باز بينيد می

لزوماً در تعارض و تضاد « فهم بودن مردم»البته باید توجه داشت که خصوصيت ( 7511نيک،   کریمی)« .کنند می

هنری انقالب بيان   ـ  بودن اثر نبود، زیرا آثار بسياری در خاطرات فعاالن فرهنگی ای بودن و حرفه  با منتقدپسند

برای نمونه، . است  ها نيز مورد توجه داوران و منتقدان قرار گرفته بال مردمی، در جشنوارهکه در کنار استق  شده

 نه، بدهيم نشان مسجد در یواشکی و بکنيم کاری یک حاال آقا بگویيم نبود جوری این»: گوید آقای اردکانی می

 هم عمومی های نمایش. گرفتند یم هم را ها جایزه اتفاقاً رفتند، می هم جشنواره کردند، می تئاتر کار ها بچه

 (7511  اردکانی،)« .گذاشتند می

شد تا فعاالن فرهنگی ـ هنری به نظرات و سالیق مردم در ارتباط با کار خود،  خصوصيت مذکور باعث می

 با. تهران ی مهدیه هيئت با شد زمان هم نمایشگاه»: گوید آقای ستوده در این زمينه می. گير باشند حساس و پی

 و پيشنهادات ی دفترچه یک من گذاشتيم که را نمایشگاه. اینجا بگذارید گفتند هم آنها و کردیم صحبت آنها

 (7511ستوده، )« .داشته بودم نگهش هم پيش وقت چند همين تا که گذاشتم را انتقادات

 

 

 

 

 ابتکاری بودن آثار( 3ـ3ـ4
تکراری نبودن آثار و خالقيت هنرمندان . ابتکاری بودهای فرهنگی ـ هنری انقالب اسالمی، غيرتقليدی و  فعاليت

. بود ابتکاری کارهایمان تمام نداشتيم، تقليدی کار اصالً ما»: یافت انقالبی هم در محتوا و هم در فرم بروز می

 زا برگرفته  کنند می اجرا که هایی نمایش حتی اصفهان، گروه همين مثالً گرفتند، می ما از دیگر های گروه ها بعد

 ای صحنه نماهنگ ما 35 سال در ها زمان آن شود، از تلویزیون پخش می که هایی نماهنگ همين ماست؛ کارهای

 زمان آن در شاید جالب، هم خيلی حرکت، با بود سرودی کار یک بسيج، سالن در سبزوار در. کردیم می اجرا

 و موسيقی حتی و مطالب ها، ه سوژ عنوان هيچ به. هست چه کار این اصالً که بودند مانده همه بود، پيشرو

 تکراری کار که افتاد می اتفاق ندرت به .است موجود آرشيو در اآلن کنيد، نگاه بروید شما نبود، تقليدی ها آهنگ

 کار یک اگر یعنی کرد، می فرق سال به سال طنزهایمان ی همه کردیم، نمی تکرار را خودمان کارهای حتی باشد،

هایی که  سبزواری بحث ها زمان آن مثالً کردیم، می تکرار را قالبش فقط کنيم تکرار خواستيم می را طنز

 یک سال هر ما بود، خوبی ی طنزمایه این .بود مرسوم خيلی کردند می قاطی و کنند صحبت تهرانی خواستند می

  (7511کرامت، )« .غيرتکراری و مختلف های سوژه با اما داشتيم، طوری این نمایش

                         
                    

                       

                   
                      
                     

     

                        



 تعزیه توی قراردادهایی که این آمد و سبزی آقای»: ها ناشی از تلفيق دو قالب هنری بود بخشی از خالقيت

 که کردید می فکر و دیدید می هم سر پشت را آبی روسری چند شما. امروز تئاتر توی آورد و کرد بود استخراج

 سبزی آقای کارهای توی تعزیه موسيقی یا شد، می عوض صحنه زدن، دور یک با یا! بود دریا واقعاً و دریاست این

 استفاده بود، مند عالقه آن به واقعاً که ادبياتی از و دید می تعزیه در و خودش اطراف که هایی آدم از ایشان. بود

تلفيقی  .ها تاریکی از انسان گریز مورد در بود عرفانی بحث موضوعش که شد ارائه «گریز» نام به کاری... کرد  می

 ایشان ی شناسنامه با را کار این است هنوز که هم هنوز و بود سبزی استاد سبک کهـ  ایرانی اپرای از بود

 را کار تلفيق، این بود؛ کرده تبدیل شاعرانه کالمی به را نامه نمایش که کالم از زیبایی های وزن باـ  شناسند می

 و رفت می حقيقت سمت به و کرد می فرار خودش روستای از که بود چوپانی حکایت گریز،. بود کرده بارز بسيار

 چوپان این مختلف؛ فضای در اکبر علی حضرت رفتن به ميدان و عاشورا مسائل و ی ایرانی تعزیه با شد می تلفيق

شعرش »( 7511نيک،  کریمی)« .رسيد می شهادت راه به هم نهایت در و رسيد می عجيبی شهود و کشف به

 با شعرش ی زمينه در ایشان. بود سنی کرد که کردستان از داشتيم ای طلبه روحانی یک. بود کُردی [شعر سرود]

« .نساختم، بلکه فارسی ساختم کردی را منتها آهنگ. گذاشتيم شعر آن روی آهنگی هم ما و کرد کار ما

 (7511چی،  نقشه)

ی فرهنگ و هنر  به نفس باال در عرصهیکی از دالیل انجام این ابتکارات، حضور نيروهای جوان با اعتماد 

 آن در»: کسانی که به دليل دسترسی نداشتن به اساتيد، سعی داشتند با تجربه کردن، بياموزند. انقالب بود

 و معلم و استاد اینکه بدون و باشد داشته وجود هنر و فرهنگ ی عرصه در راهبردی مدیریت اینکه بدون دوران

 و نوآوری بود چه هر که بفرمایيد باور... هستيم  شاهد انقالبی جوانان از را هنری مختلف کارهای باشد، راهنمایی

 لذا. شد می اجرا خالقيت و نوآوری با و شد می تصویب موقع همان دادیم؛ می انجام البداهه فی که بود خالقيتی

 ی دوربين درباره کالسی کدام هيچ بودند، دوربين به دست و رفتند سينما سمت به دوران آن در که کسانی

 و نویسندگان بودند؛ آوینی شهيد خود باارزش بسيار ی نمونه. بودند نياموخته را آن مشق و بودند نگذرانده

 و شدند ادبی و هنری مختلف های عرصه وارد کافی، شناخت و الزم ی تجربه بدون و انفرادی که بودند هنرمندانی

بخش دیگری از ( 7511بيگی،  حسن)« .کردند آغاز را خودشان های فعاليت گروهی بعدها و انفرادی صورت به

های فرهنگی انقالبی مهيا شده و امکان حضور افراد مختلف و  ها، ناشی از فضایی بود که برای فعاليت این نوآوری

 وعموض این که داشتند عالقه همه و افتاد اتفاق انقالب  باألخره»: متنوعی را در کنار یکدیگر فراهم ساخته بود

 فعال حضور بتوانند همه تا بودند آماده بسيار مساجد، تمام  دوره، آن یعنی بود؛ شده ایجاد فضایی ...شود  منتشر

 نيست مهيا عرصه آن اآلن. است شده محدودتر و کمتر مقدار یک ها عرصه آن اآلن. کنند فعاليت و باشند داشته

 هم هایی العمل عکس و رفتارها با حتی شود، می مواجه هایی محدودیت با بکند، کاری بخواهد که کس هر و

. داد می بيشتری امکان و مجال مندان عالقه به و کرده باز را مسير دوره، آن در موانع، این فقدان. شود می مواجه

 دست به دست همه و کنند که فعاليت بود کرده ایجاد همه برای را امکان این آماده، ی عرصه و موانع این فقدان

در کار مدیریت »( 7511  ميرهاشمی،)« .کنند منتشر را  اسالمی انقالب ی اندیشه و تفکر هنر، با تا بدهند هم



کار جمعی خالقيت هنری خاص خودش را . فرهنگی یاد گرفتيم که بایستی کار جمعی بکنيم تا کار فردی

های  و دیگران هم به کار کرد سرودم، دوست تصویرگرم، کار خودش را می شعر می ای من در گوشه. داشت

های جمعی بود و در راستای  هایی که در شهر داشتيم، عمدتاً فعاليت نوع فعاليت. پرداختند مختص خودشان می

 (7511بيگی،  حسن)« .بودانقالب اسالمی 

ید ی فرهنگ و هنر انقالب اسالمی، جد رو، یکی از عوامل مؤثر در افزایش استقبال مردمی از آثار جبهه از این

  جاذبه این برای ما ی برنامه»: گوید ی این عامل چنين می عباسی درباره. ای نبودن آن آثار بود بودن و کليشه

 از یکی»: ميرهاشمی هم بر این باور است که( 7511عباسی، )« .بود مردم برای جدیدی ی شيوه که داشت

 شد می ارائه که کارهایی... داشت  گفتن ایبر حرف اینکه دوم و بود حرکت آن بودن نو شدید، استقبال های علت

 (7511ميرهاشمی، )« .بود پرمغزی کارهای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصالت و اولویت داشتن محتوا در کنار توجه به قوت قالب ـ4ـ3ـ4

ی انتقال و تثبيت تفکر انقالب اسالمی را داشتند و به دليل کارامدی  فعاالن فرهنگ و هنر انقالب اساساً دغدغه

ی  ساختن پيام در آنان، در عرصه  های فرهنگی در اثرگذاری بر مخاطبان و نهادینه های هنری و فعاليت قالب

ای  به عبارت دیگر، آنها در پی آن بودند تا بهترین محتوا را به بهترین شيوه. های فرهنگی حضور یافتند مجاهدت

سو بر درستی و نافع بودن مضمون کار خود تأمل  کپس باید از ی. که برایشان مقدور است، به جامعه ارائه کنند

های  همين نکته فعاليت. کردند کردند و از سوی دیگر، قالبی جذاب، اثرگذار و متناسب با آن محتوا انتخاب می می

ی صدق  کرد، زیرا محقق بيشتر دغدغه های علمی اندیشمند انقالب اسالمی متمایز می آنان را از مجاهدت

 .ی اثرگذار آن به جامعه نيست را دارد و چندان در پی ارائهمحتوای کار خود 

ی محتوا و قالب به صورت توأمان توجه  اندرکاران فرهنگ و هنر انقالب در عين حال که به دو جنبه دست

ی بعد  فرهنگی و توليد هنری بود و در مرحله  داشتند، ولی آنچه برایشان اولویت و اصالت داشت، محتوای فعاليت

ی اثرگذاری آن بر مخاطب را افزایش  قوت تکنيکی یک محصول فرهنگی، عمق و گستره. و شکل فنی آنقالب 

 احساس ی حوزه یک و داریم محض عقالنيت ی حوزه یک ما»: دکتر کوشکی در این زمينه معتقد است. داد می
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 دوی هر جمع اسالمی انقالب. کرد برقرار بين آنها تعادل و دید هم با را اینها دوی هر اسالمی انقالب .محض

 را خودش محض عقالنيت.. .ایمان  شود می که محض احساس و محض عقالنيت جمع. خواهد می هم با را اینها

. ..دهد  می نشان خاصش های تکنيک ی عرصه در را خود هم محض احساس و دهد می نشان محض علم قالب در

 خاطر همين به .. .کند  تعميق و دهد افزایش را مردم ایمان خواهد می و دارد کار مردم ایمان با اسالمی انقالب

 هنری های تکنيک از برآمده که پوششی باشد، داشته هنرمندانه پوشش تواند می که حال عين در اسالمی  انقالب

 را خودش خاص تأثير هم آن که علمی، قواعد و اصول از برآمده باشد داشته پوششی تواند می حال عين در است،

 انقالب خدمت به  فلسفی های محض، استدالل عقالنيت ی ه حوز در[ گونه که به عبارت دیگر، همان] .دارد

[ در تاریخ انقالب.. ].درآید  انقالب خدمت به  احساس ی حوزه در تواند می هم هنری های تکنيک آید، درمی

 هم همين دادند و نشان خودشان هنری های تکنيک با را انقالبی مفاهيم و ها اعتراض که داشتيم زیادی مصادیق

 از که  وقتی.. .شد  می آن های اندیشه و ترویج انقالب گسترش و پيروزی روند به  بخشيدن سرعت موجب

 را هم فکرش که جایی تا ایم گذاشته در کمان که تيری مثل حق حرف این ایم، کرده استفاده هنری های تکنيک

 را آنها باید. نيستند فطرت خط سر یعنی نياز دارند؛ شدن بيدار به  ها انسان از بعضی.. .است  کرد، رفته توان نمی

 پيش هنری های تکنيک به  نيازمندی که اینجاست. کند جذبشان روشنایی آن خود تا آورد فطرت خط سر

 که ای جمله آید؛ می پيش «است جنگ سالح از تر برنده تبليغات سالح» ی جمله آن که اینجاست و آید می

 شد، نخواهد ماندگار انقالبی هيچ»: که فرمودند اسالمی انقالب معظم ی رهبر جمله یا فرمودند( ره)امام  حضرت

  (7511کوشکی، )« .است بعدی شرایط و مراحل در اینها لذا «هنر با مگر

ی  اندیشهکند که بيش از فرم در  ای به این ویژگی هنرمندان متعهد اشاره می آقای ميرشکاک با ذکر نمونه

 گزارش. نوشت می نقد. نوشت می  مقاله بود الزم اگر. بود معنا به ملتزم احمد، آل »: محتوای کارشان هستند

 که« مدرسه مدیر» یا «زمين نفرین» مثل ای، قصه حتماً که نداشت اهميتی برایش. نوشت می سفرنامه. نوشت می

 را خودش یعنی کند؛ می فکر کارش ی نتيجه به انقالبی. کند نمی فکر کارش شکل به انقالبی .بنویسد بود، انقالبی

 به تا کند می فکر بيشتر نيت، به. بدهد انجام خاص ی شيوه یک به را خودش تکليف حتماً که داند نمی مکلّف

 (7511ميرشکاک، )« .عمل و فعل صورت یا کردار صورت

کرد و  بر محتوا غلبه نمی( فرم)گاه قالب  هيچ های فرهنگی ـ هنری انقالب براساس مقدمات فوق، در فعاليت

 اصلی هدف»: کند ی اولویت داشتن محتوا بر قالب چنين بيان می عباسی درباره. شد محتوا فدای قالبِ ارائه نمی

 مان اصلی محور. بودند ارزش ضد حقيقت در که طاغوت زمان های ارزش بيان و بود انقالب های ارزش تبيين ما

 انتخاب را فردی نامه نمایش هر در ما مردم، استقبال ی زمينه ایجاد و  جاذبه ایجاد جهات به منتها بود، این

 شد می فراهم زمينه کردیم می بازی که نامه نمایش هر یعنی بود؛ هم مؤثر اتفاقاً و بخندانيم را مردم که کردیم می

های طنزی که  ی نمایش خاطرات خود دربارهآقای کرامت نيز در « .بعدی ی نامه نمایش برای بيشتر استقبال برای

 طرح حتماً .بود سياسی کار قسمتش یک حتماً کردیم، می اجرا طنز که ها زمان آن»: گوید کردند، می اجرا می

 مطرح سوادی بی بحث ها زمان آن کردیم؛ می کاری یک صدام برای یا دادیم می گير آمریکا به یا داشتيم، سياسی



 داشتيم؛ پيام اجتماعی مسائل برای داشتيم؛ پيام هم  ازدواج برای داشتيم؛ پيام یک حتماً سوادی بی برای و بود

: گوید ها می یکی از هنرمندان خطاط از معيارهای خود در دیوارنویسی( 7511کرامت، )« .بود ها گوناگون پيام

« .نوشتم نمی را چيزی هر من بود، می دار خط و دار جهت باید تمامش کردم می انتخاب من که شعارهایی»

 (7511، 57جعفرزاده)

ی آن است که  دهنده کند، نشان شان بيان می هنری  روایتی که آقای عباسی از فرایند کارهای نمایشی گروه

 در اول که بود طور این ما کار روش»: کردند، سپس فرم ارائه ی محتوای اثر تأمل و توافق می آنها ابتدا در زمينه

 نظر جزئياتش مورد در بعد و رسيدیم می تفاهم به و دادیم می نظر کردیم، می فکر کلياتش روی نامه نمایش یک

 در شد، تحميل ما به عراق طرف از که جنگ در بدهيم نشان خواستيم می ما اینکه مثالً کلياتش،. دادیم می

 آمریکا آنها رأس در و جمله از هستيم، جنگ حال در کشور چندین با بلکه جنگيم، نمی کشور یک با ما حقيقت

 (7511عباسی، )« .دادیم می نشان نامه نمایش قالب در را این ما ؛...و

 دیگر های قالب در انقالبی فرهنگی محصوالت بازتولید ـ7ـ3ـ4
ی فرهنگ و هنر انقالب آن بود که آنان همواره به  یکی از ثمرات مصرف فرهنگی مداوم و زیاد فعاالن عرصه

داد تا  خصوصيت اخير این امکان را به آنان می. یافتند فکران خود آگاهی می ی هم های بالفعل و بالقوه مندی توان

افزایی در  رو، شاهد نوعی هم از این. گيرند  یش بهرهها و آثار خو فکر در فعاليت از توليدات فرهنگی نيروهای هم

های فرهنگی ـ هنری انقالب بودیم، زیرا نيروهای فرهنگی انقالب الزم نبود در توليد یک اثر یا انجام یک  فعاليت

د ای که قبالً تولي توانستند با ایجاد ارزش افزوده بر محصول فرهنگی فعاليت فرهنگی از صفر آغاز کنند، بلکه می

اهلل  های آیت شده بود، اثر جدیدی به جامعه ارائه کنند؛ برای نمونه، آقای ستوده و دوستانش برخی از اندیشه

 کردند تر و نمایشگاه بازتوليد میطالقانی و شهيد مطهری ـ که در قالب کتاب منتشر شده بود ـ را در قالب پوس

ها و  تفاده از آثار نویسندگان و شاعران انقالبی در تئاترچی نيز در خاطرات خود به اس آقای نقشه .(7511،  ستوده)

 های نوشته ایشان از. بود نوشته خسروی را آقای[ ها نامه نمایش]بعضی »: کند شان اشاره می سرودهای توليدی

... کردیم  می اجرا هم را آنها کارهای که بودند هم تئاتر دیگر اساتيد .کرد می استفاده هم... و  مخملباف آقای

 کاشانی صائم استاد از بار چندین اینکه ضمن شد، می انتخاب زمان آن مجالت برخی طریق از هم بيشتر سرودها

های  گيری از قصص قرآنی و داستان نيک نيز بهره کریمی( 7511چی،  نقشه)« .گرفتم کمک قناد آقای جناب و

ن و آبه قصص قرد، رو بودن روبهچون با کمبود متن  بعد از انقالب مشخصاً»: آورد ها به یاد می انقالبی را در نمایش

عباسی نيز از بازتوليد تئاترهای تلویزیونی  (7511چی،  نقشه)  «.، روی آوردندانقالب بودی  ههایی که دربار داستان

و بعد در کردیم  ها استفاده مینآ ، ازدیدیم از تلویزیون تئاترها را می ،نداشتيمآشنایی نامه  ما با نمایش»: گوید می

ی  البته بازتوليد، فقط در عرصه( 7511عباسی، )« .کردیم می خودمان در موضوعات دیگری اجرا ،تر سطح پایين

 هم دور خودمان»: شد گرفت، بلکه در قالب و فرم نيز از توليدات دیگران استفاده می محتوا صورت نمی

                                           
 از فعاالن فرهنگی مشهد ـ  



 (7511  بيگی، حسن)« .مگرفتي می الگو آنها از و زدیم می ورق را نشریات و نشستيم می

ای از توليدات فرهنگی  دهد که عالوه بر مصرف فرهنگی باال، حمایت رسانه تأملی در این خاطرات نشان می

ی فرهنگی انقالب جریان داشته، در  انقالبی و نيز ارتباطات منسجم و کارامدی که ميان نيروهای فعال در جبهه

 . است  ری داشتهدهی و تسهيل بازتوليد فرهنگی نقش مؤث شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مسجدمحوری ـ7ـ3ـ4
دهد که مساجد در توليد، توزیع و مصرف آثار  تأملی بر خاطرات نيروهای فرهنگی و هنرمندان انقالبی نشان می

ترین پایگاه انقالب بود، بخش  از آنجا که مساجد مهم. فرهنگی ـ هنری انقالب اسالمی نقش محوری داشته است

عالوه بر . گرفت در آنجا شکل می( از جمله نيروهای فرهنگی ـ هنری)ارتباطات ميان نيروهای انقالب مهمی از 

ای که ابعاد سياسی و اجتماعی اسالم را به  اندیشه)ناب در ميان متدینين جامعه  ی اسالم  این، با گسترش اندیشه

بر این . ی اجتماعی آن به وجود آمدتحولی نيز در نوع نگرش آنان به مسجد و کارکردها( شناخت رسميت می

یعقوب توکلی در . تر در مساجد مهيا شد های فرهنگی ـ هنری به صورت گسترده اساس، مجال برای انجام فعاليت

 ی حلقه. است بوده اینجاها اش اصلی پایگاه. بود محور  مدرسه و محور مسجد انقالبی ما انقالب»: گوید باره می این

. بود بسيج پایگاه. نبود روضه و نماز ی اقامه و عبادت محل فقط مسجد. بود مساجد بی،انقال نيروهای ارتباط

 در اینها ی همه پایگاه. بود شوراها و جلسات محل. بود خانه کتاب و مطالعه محل. بود اسالمی انجمن پایگاه

 طی در هم ای رسانه ابزار. آمد می مسجد به هم پير آمد، می مسجد به  جوان که وقتی طبيعی طور به. بود مساجد

 از بخشی بگویم که نداشت چنانی آن های تشکّل و حزب که انقالب.. .گرفت  قرار مساجد اختيار در زمان

. مدرسه و بود مسجد انقالب، پایگاه. شد می تشکيالتی و حزبی های محيط و احزاب صرفِ امکانات و ها فرصت

 مختلفی نمودهای انقالبی نيروهای این. شد آوری جمع مدارس و مساجد در انقالب نيروی که بينيد می بنابراین،

 نمود. شد می معنا ها روضه و محراب در  عبادی نمود. شد می معنا خانه کتاب در شان فکری نمود. داشت

 از یکی در کند، پيدا هنری نمود خواست می وقتی هم طبيعی طور به و شد می معنا بسيج پایگاه در شان نظامی

                         

                

                              
                  

                               
                            



 توانست نمی [انقالبی]هنری  های فعاليت مدرسه، و مسجد از خارج و کرد می پيدا جا خودش برای باید مراکز این

 برای مسجد درون هنری های فعاليت اتفاقاً و بگيرد قرار مخاطبانش ی عرضه معرض در یا کند پيدا مشروعيت

 این و کرد می فراهم بيشتر مردمی، مناسبات ی حوزه در هم را آن ی عرضه امکان و آورد می هم مشروعيت آنها

های فرهنگی ـ هنری  ميرهاشمی هم برگزاری نمایشگاه( 7511،  5توکلی)« .شد می فراهم بيشتر فرصت و امکان

 که هایی نمایشگاه تمام»: آورد در مساجد و مدارس تهران را چنين به خاطر می( های عکس خصوص نمایشگاه به)

 دوم بازار ميدان در فاتح دبيرستان نام به ما دبيرستان مثالً مدارس؛ در یا بود دمساج در یا شد می برگزار

کردیم  می برگزار را ها نمایشگاه و بودیم زده چادرهایی آنجا ما. داشت بزرگی های درخت اطرافش که بود آباد نازی

 آن اسالمی انجمن خود ی ایده اصالً. کردیم برگزار نمایشگاه بارها و بارها جوادیه و اصغریه مساجد در ما.. .

 مساجد برخی در. شود برگزار هایی نمایشگاه چنين که بود این بودیم، انجمن آن جزء هم ما زمان آن که مساجد،

 هر تا کنيم برگزار نمایشگاه بتوانيم بهتر ما که شد می زده آنها حياط یا مسجد دور تا دور هایی برزنت و ها پارچه

 مساجد از برخی بودند، کرده آماده را شرایط این مساجد بيشتر. نباشد مساجد دیوار کردن سوراخ به احتياج بار

ستوده از ( 7511ميرهاشمی، )« .کرد عوض راحتی به را آثار بتوان که دادند انجام دائمی های کشی طناب هم

هایی با مضامين  خانه، برگزاری کالس نقاشی، اجرای نمایش های فرهنگی متنوعی، همچون ایجاد کتاب فعاليت

های  های فرهنگی ـ هنری، فروش نوارها و کتاب خوانی، آموزش قرآن، برگزاری نمایشگاه سياسی، جلسات کتاب

کند  چی در آن ایام یاد می های مسجد پنبه به عنوان برنامه... زیع اعالميه وهای ادبيات داستانی، تو انقالبی، کالس

 .(7511ستوده، )

ی دوسویه و متقابل بوده است؛ یعنی از  های فرهنگی ـ هنری یک رابطه ی ميان مسجد و فعاليت رابطه

در کارهای ...(  اطب واعم از مکان، مخ)های مسجد  ها و جذابيت سو، نيروهای فرهنگی و هنرمندان از ظرفيت یک

خصوص از  های فرهنگی ـ هنری باعث جذب تعداد بيشتری ـ به بردند و از سوی دیگر، اجرای برنامه خود بهره می

 مسجد شبستان در»: این نکته در بيان آقای فردی چنين منعکس شده است. شد ميان جوانان ـ به مساجد می

 بهزاد کار اولين.. .بود عجيبی ی پدیده چنين چيزی. داشت هم متن موسيقی که نمایشی نمایش، برای زدیم سن

 های بچه و چند نفر دیگر یاری حسين. بود العاده فوق شد، اجرا شبستان خود در که بود «خونين های گندم»

 که انگار و ریختند مسجد به ها جوان از جماعتی کردند باز را راه وقتی که بود این.. .هستند  دوران همان

 .بودند کرده پيدا را خودشانی  گمشده

 که انقالب از قبل وضعيت همان با بود نوجوانان و کودکان فکری پرورش  کانون یک هم مسجد نزدیک... 

 و چنانی آن های صندلی که کانون به رفتند نمی خيلی ها بچه واقعاً. بود امکانات ی همه با و شيک جذاب، خيلی

 تابستان و لرزیدند می سرما از زمستان. نبود نشستن برای هم جا که ما مسجدِ به آمدند می داشت، متنوع غذاهای

 بود، مسجد گوی قصه که گفت می قصه بهزاد. آمدند می نفر سيصد، چهارصد این همه با. ریختند می عرق گرما از

                                           
 مورخ و نویسنده ـ  



 اینها ی همه. نشستند می پله روی ها بچه و شد می پر خانه کتاب گفت، می قصه خودش های حرکت و پانتوميم با

 (7511فردی، )« .بود گذاشته تأثير خيلی مسجد بود، خدا لطف

های فرهنگی ـ هنری انقالب باعث شد آثار توليدشده تا حدود زیادی از آسيب  مسجدمحوری در فعاليت

ابتذال در محتوا و فرم برحذر باشد، زیرا عالوه بر اثر معنوی مسجد، نظارت اجتماعی تقریباً باالیی از سوی 

 راه آنجا که هنری مساجد، قداست خاطر به»: پذیرفت متدینين و مخاطبان مسجد بر کارهای آنان صورت می

 ( 7511ميرهاشمی، )« .نبود محتوا بی و پوچ بود، اصيل هنری یافت،

ی توزیع و گسترش آثار توليدشده را  مساجد بر اساس ارتباطاتی که به صورت سنتی با یکدیگر داشتند، زمينه

 کنيم می صحبت ای گسترده بسيار ارتباطی ی شبکه یک از داریم مسجد، گویيم می وقتی»: ساختند راهم مینيز ف

 اسالم مکرم نبی  مند ارزش و ماندگار جاودان، ميراث بود ـ یعنی نرسيده ما به شبکه این سنتی شکل به اگر که

 کنيم ـ اگر می برداری بهره آن از هم ما حاال که شد گسترده تبدیل ی شبکه یک به ها سال طی که نبود

 که شدیم می متوجه بعد کنيم، ایجاد مردم بين نفوذ این با و گستردگی این با را ای شبکه چنين خواستيم می

 ی شبکه چنين ما.. .آید برنمی دولتی هيچ ی عهده از من اعتقاد به و است ناممکنی حتی و سخت کار چقدر

 ارتباطات اصلی مرکز»( 7511اردکانی، )« .داشتيم اختيار در را یافته شکل و  مذهبی مردمی، پرنفوذ ی گسترده

 مسجد امروز نداری حق که گفت می کند، تنبيه مرا خواست می پدرم وقتی که است یادم من بود، مسجد ها بچه

 در داشتيم هم به که نيازی احساس این. داد انجام را تنبيه این بار یک پدرم بود، تنبيه ترین بزرگ این بروی،

 (7511روان،  روشن)« .شد می داده پاسخ مسجد

ی فرهنگ  های فرهنگی و هنری در مساجد باعث شده بود نوعی توليد و مصرف محلی در عرصه انجام فعاليت

دید این اثر هنری یا  اتفاق بيفتد که این محلی و بومی بودن برای مخاطب جاذبه داشت، زیرا مخاطب می

مسجدی،  هم)شناسد  کنند، او آنها را می اند که در مجاورت او زندگی می د کردهفرهنگی را کسانی تولي

رغم  با آنان تعامل و وابستگی دارد؛ بنابراین، به  روزمره  و در زندگی( ای یا حتی خویشاوند او هستند محله هم

، بيش از آنکه به عبارت دیگر. ی آن عالقه و انگيزه داشت های تکنيکی و هنری آن اثر، به مشاهده ضعف

آنها را به « مجاورت»های فنی و هنری یک اثر، مخاطبان را جذب کند و پای پيام خود بنشاند، ارزش  ارزش

این ویژگی در بلندمدت موجبات . ساخت ی دریافت پيام اثر را فراهم می خواند و زمينه مصرف این توليدات فرامی

 نقاشی ها بچه»: گوید ميرهاشمی در این زمينه می .ساخت ای متعهد را فراهم می تربيت هنرمندان حرفه

 آمدند می ها مادر و پدر چقدر. گذاشتيم می نمایشگاه چادر، کنار در و کشيدیم می نایلون را نقاشی و کشيدند می

 خود هم تشویق ترین بزرگ. کردند می تشویق را آنها هم چقدر و ایستادند می هایشان بچه های نقاشی کنار

 ارتباط این بعدها ...خورم  می را دوران آن حسرت آید می که یادم. بود حرکت این به کوچک های بچه مندی عالقه

 بومی و بودن محلی بودن، مردمی ی جنبه خصوص به یافت، می ادامه  رویه این اگر. شد تر رنگ کم هنر با مساجد

 (7511ميرهاشمی، )« .نبودیم مواجه نيرو کمبود با هنری، مختلف های گرایش در ما بودن،



شد که ارتباط نيروهای فرهنگی ـ هنری انقالب با یکدیگر و با  های فرهنگی ـ هنری مسجد موجب می فعاليت

جذب »: کند صمصامی در خاطرات خود به این مسئله اشاره می. واسطه و چهره به چهره باشد مخاطبان خود، بی

 .بودند ،دیدیم که در مسجد و کوچه و بازار می یمردم مخاطب ما عموم. دوستانه و چهره به چهره بود افراد،

از اطراف مسجد و  ،نوشتيم ان که با ماژیک میمهای شد و حتی اطالعيه معموالً خبر تئاتر از مسجد منتشر می

بهمن برنامه    شعبان یا  ی هنيموقتی که مثالً  ،هایی که پذیرش آن زیادتر بود ن رفت و زما ها فراتر نمی نانوایی

اجرای نمایش به گوش همه   ناخودآگاه ،مردمی بودی آن  پردهچون کارهای تدارکاتی و پشت  ،داشتيم

  (7511صمصامی، )« .رسيد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 توجه به مستضعفان و محرومان ـ5ـ3ـ4

ميت و کنی فقر و محرو ریشه ( ره)خمينی   های حضرت امام نيروهای فرهنگی و هنرمندان انقالبی، متأثر از اندیشه

رو، در محتوای آثار  از این. دانستند های انقالب اسالمی می ترین آرمان اجتماعی را یکی از مهم تحقق عدالت 

 و رعيتی و ارباب هوای و حال از بود متأثر خيلی ها نمایش»: توليدی خود به این آرمان توجه جدی داشتند

« .بياورد عدالت و برابری تواند می چگونه که داشتند انقالب از مردم که انتظاراتی کارگران؛ حقوق احقاق

مند از بين بردن فقر و تبعيض فرهنگی و  عالوه بر این، نيروهای فرهنگی انقالب دغدغه( 7511نيک،  کریمی)

فراهم کردن امکان دسترسی مستضعفان و محرومان به توليدات فرهنگی ـ هنری در جامعه نيز بودند؛ بنابراین، 

ی  های کميته توان به فعاليت برای نمونه، می. کردند دهی می های خود را بر همين اساس سامان يتبرخی از فعال

 و آبادی عمران، سازندگی، کار بود بنا که جهاد سازندگی»: فرهنگی جهاد سازندگی بندر ترکمن اشاره کرد

 ،«فرهنگی های کميته» تأسيس با بدهد، انجام محروم مناطق و روستاها در را عمرانی های افتادگی عقب جبران

 آن در که راهپيمایی و مراسم برگزاری نشریات، مستند، فيلم ی تهيه با را خود هنری و فرهنگی های فعاليت

منتشر  «کودک ندای» نام به هفتگی ی ا نشریه... کند ایفا بسزایی نقش کرد و توانست آغاز بود، گير چشم دوران

 روستاها به جهاد طریق از و گرفت می قرار آموزان دانش اختيار در مدارس طریق از نشریه این که کردیم می
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 عالوه به  داشتيم، هم فيلم نمایش ما شد، می نصب وانت روی که سيار سينما ی تهيه با روستاها در حتی. رفت می

 (7511بيگی،  حسن)« .کردیم می توزیع روستاها در هم کتاب

 عوامل ساختاری، سازمانی و مدیریتی ـ4ـ4
 و صمیمی فعاالن فرهنگی و هنرمندان با یکدیگر  ارتباطات گسترده ـ ـ4ـ4

ای با یکدیگر  ای، روابط بسيار صميمانه نيروهای فرهنگی و هنرمندان انقالبی فراتر از ارتباطات رسمی و حرفه

عواملی ... فعاليت جریان فرهنگی ـ هنری رقيب و ی الهی، اهداف مشترک، ادراک اقليت بودن،  انگيزه. داشتند

 . بخشيد بود که این ارتباطات را عمق و تداوم می

 هر»: گوید اش در مسجد جواداالئمه بوده، می ترین فعاليت فرهنگی ی ایامی که جدی اميرحسين فردی درباره

 پيدا جدیدی نيروی وقتی. يمداشت زیادی شوق. بود کمکی نيروی ی منزله به آمد می ما برای که جدیدی عضو

... طلبيد  می و گفت می را این فضا کردیم، می باز را رفاقت و دوستی درِ اول  ی مرحله در کردیم، بالفاصله می

. شدیم می خارج عزلت و غربت از آمدیم، درمی تنهایی از و شدیم می خوشحال همدیگر دیدار از خيلی

 نداشت، داشتی چشم آنجا آمد می که کسی چون یافت، می ادامه خيلی خورد پيوند می موقع آن که هایی دوستی

 استخدام که آمده اینجا؟ آمده چرا دارد، مثالً اینکه فالنی وجود جانبی مسائل کلی اداره یک در نبود، که اداره

بود  کننده خوشحال ما برای خيلی که بود این آمده، خطر دنبال به یعنی مسجد، آمد می که کسی ، ولی...شود؟ و 

او پس از مدتی با جمعی از ( 7511فردی، )« .مثل برادر بودیم، فقط همدیگر را داشتيم ،ندشت در این شهر در... 

ی هنری سازمان تبليغات اسالمی  ـ که بعدها به حوزه« ی اندیشه و هنر اسالمی حوزه»هنرمندان انقالبی در 

 جای یک از»: کند را پس از این اتفاق چنين توصيف می او حس و حال خود. کند مبدل شد ـ همکاری می

 خيلی فضای. کردیم می کار مملکتی کالن سطح در آمدیم می باید ما .. ..بزرگ جای یک به بودیم رسيده کوچک

 چقدر تنهایيم، چقدر ما کردیم احساس می. غریب عجيب و های گروه با شدیم مواجه دفعه یک. بود هم سختی

ی ارتباط ميان فعاالن فرهنگی سراسر کشور و هنرمندان  او درباره (همان)« .مملکت این در يمغریب چقدر کميم،

که  عالقه با و بودند مشتاق خيلی و آمدند می داشتند، ارتباط ما با ها شهرستان»: گوید ی هنری چنين می حوزه

 داشت برمی نامه گونی گونی آمد، می همدان اطراف روستاهای از آقایی یک که است یادم. نکنيد چه بکنيد چه

 از آورد، می و کرد می آوری جمع را چيزها این و شعر قصه، شامل هایی، نامه بود، آنجا جهاد سازندگی عضو. آورد می

 (همان)« .شدیم می آشنا هم با و...  اهواز از خرمشهر، از آمدند، می تبریز

ترکمن به فعاليت فرهنگی مشغول بوده است از ارتباطش با بيگی که در اوایل انقالب در شهرستان بندر  حسن

 این توانست می. نشد محدود تهران به هنری ی حوزه و حرکت این اصالً»: کند هنرمندان انقالبی چنين یاد می

 طوری به دیدند، را کشور سراسر شد، تأسيس حرکت این که 7531 سال در اما باشد، تهران به منحصر حرکت

 منتشر را آثارم هم آنها و کردم پيدا ارتباط آنها با من و دربر گرفت هم را ترکمنی بندر  جوانِ منِ اینها شعاع که

 در که دوستانی دیگر و فردی اميرحسين آقای 37 و 31 های سال در .شدند دوست من با حتی کردند، می

 آمدم تهران وقت هر که خواستند می من از هم آنها و کردند دعوت ترکمن بندر   به بودند [تهران]هنری  ی حوزه



 ی خانه و به رفتم نمی هتل آمدم می تهران که دوران آن حتی من. کردم می را کار این هم من بزنم، سر آنها به

داد  می نشان و بود صميمانه خيلی ها رفاقت این. رفتم می شجاعی سيدمهدی ی خانه یا فردی اميرحسين 

 توجه و بها این. دادند می بها واقعاً شهرستانی جوانان به بودند تهران در و هنری ی حوزه مرکزیت در که دوستانی

آقای ( 7511بيگی،  حسن)« .کند فراگير را خودش بتواند انقالب هنر و شود برقرار ارتباطات این که شد می باعث

کشور در آن حضور چی نيز در خاطرات خود از اردوهایی سخن گفته است که هنرمندانی از نقاط مختلف  نقشه

 روز آن. کردستان های بچه با جاسوسی ی النه در بود ماهه یک اردوی یک»: شدند یافتند و با یکدیگر آشنا می می

 ی النه در بودند آورده را اینها. بود زیاد کردستان، در خصوص به سنی، و شيعه ی مسئله روی فرهنگی کار هم

 دیگر [فرهنگی]کارهای  و هنری مسئول یا سرپرست که بودند کسانی هم مختلف شهرهای از و جاسوسی

ی تئاتر را چنين  یکی دیگر از هنرمندان شهرستانی، ارتباط ميان هنرمندان عرصه( 7511چی،  نقشه)« .بودند

 خيلی را ها شهرستان و بود مرکز رئيس منتظری آقای نمایشی، هنرهای مرکز در زمان، آن در»: کند توصيف می

 دوستان ولی نبود، اینترنت اینکه با. شود می اجرا تئاترهایی چه ایران کل در که دانست می کرد، می تأمين خوب

نيک،  کریمی)« .بودیم همدیگر دور دوستان ی همه داشتيم، خوانی نامه نمایش ما جلسات .بودند متصل هم به

7511) 

 

 

 

 

 

 

 انجام فعالیت فرهنگی و تولید هنری به صورت جمعی( 2ـ4ـ4
فعاالن فرهنگی ـ هنری با . توليدات فرهنگی و هنری انقالب اسالمی، بيشتر حاصل کار جمعی بوده است

 کار در»: کند بيگی به این موضوع چنين اشاره می حسن. کردند های گوناگون در کنار یکدیگر فعاليت می تخصص

 سرودم، می شعر ای گوشه در نم.. .فردی  کار تا بکنيم جمعی کار بایستی که گرفتيم یاد فرهنگی مدیریت

 نوع. پرداختند می خودشان مختص های کار به هم دیگران و کرد می را خودش کار تصویرگرم، دوست

 که هایی مناسبت و بود اسالمی انقالب راستای در و جمعی های فعاليت عمدتاً داشتيم، شهر در که هایی فعاليت

های  های فرهنگی، شخصيت در برخی از این مجموعه( 7511بيگی،  حسن)« .کرد می پيدا افزایش روز به روز

فکری و تئوریک نيز در کنار هنرمندان و فعاالن فرهنگی حضور داشتند؛ برای نمونه، آقای فردی در خاطرات 

اهلل جنتی  رشاد، آیت االسالم صادقی کاشانی، حجت اهلل امامی  چون محمدرضا حکيمی، آیت خود از حضور افرادی، 

های  بيگی تنوع فعاليت حسن .(7511فردی، ) کند ی اندیشه و هنر اسالمی یاد می جمع فعاالن حوزه در... و 

شد،  نامه نوشته می نمایش»: دهد کردند چنين شرح می ی مذکور فعاليت می هنری هنرمندانی که در مجموعه
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از  یبسيار. نقاشی داشتيم تصویرگری و ،، حتی فيلم سينمایی و مستند تلویزیونی داشتيمشد تئاترها اجرا می

مانند حسين خسروجردی، ابوالفضل عالی و حبيب صادقی و چليپا و  ز،امروی  هنقاشان و تصویرگران برجست

( هنری فعلی ی هحوز)اندیشه و هنر اسالمی  ی هدیگران کسانی بودند که از همان دوران، تصویرگری را در حوز

شما در  ...شتيم الدین سراج را دا سازی و موسيقی از آقای سيد حسام هنگی آ ههای زند حتی نمونه. آغاز کردند

اصالً . های مختلف هنری، هنرمند و نيرو داشتيم یک تا چندین نفر در زمينه ،هر بخش هنری که توجه کنيد

های  ها یا شاخه اول انقالب را محدود به بخش ی هدهدر  های هنرمند انقالب های بچه توانيم مجموعه فعاليت نمی

 (7511بيگی،  حسن)« .کنيمخاصی 

توان به  ی آنها می فعاليت جمعی نيروهای فرهنگی انقالب، پيامدهای مثبت متعددی به دنبال داشت؛ از جمله

 هنری خالقيت جمعی کار»: بيگی به تعبير آقای حسن. های جدید و خالقيت در کارها اشاره کرد گيری ایده شکل

ی همکاری با یک شاعر  چی به واسطه برای نمونه آقای نقشه( 7511، بيگی حسن)« .داشت را خودش خاص

گيرد و در حضور  سازد که مورد استقبال قرار می کردزبان، سرودی ابتکاری به زبان کردی و آهنگ فارسی می

 (.7511چی،  نقشه)گردد  وزیر کشور هم اجرا می نخست

های گوناگون در یک  ت که حضور افرادی با تخصصاس  توان به آن اشاره کرد این پيامد مثبت دیگری که می

شد؛ برای نمونه، آقای کرامت در  ی فرهنگی، باعث ایجاد مزیت نسبی و رقابتی در آن مجموعه می مجموعه

 ها زمينه ی همه در تقریباً ما گروه بود، بدیل بی جنبه چند از گروهمان»: گوید شان چنين می توصيف مجموعه

 طنز کنند، می کار تئاتر کنند، می کار فيلم کنند، می کار موسيقی کنند، می کار عاشورایی طرح...  دارد تخصص

از حيث قالب و )ی مذکور موجبات نوعی نظارت جمعی  عالوه بر اینها، مؤلفه( 7511کرامت، )« .کنند می کار هم

 را صفحه یک چاپ، از بعد حتی اوقات، از بعضی». ساخت ها و توليدات مجموعه را فراهم می بر فعاليت( محتوا

 که گرفت می تصميم طراح خود اینکه یا داشت وجود آن در دستوری غلط یک اینکه علت به دادیم می تغيير

 این. داشت وجود نظرها دقت این زمان، آن ولی برسد، نظر به کوچک شاید نظر دقت این. کند عوض را طرحش

! نه کرده، می نظارت کارها بر و داشته وجود ناظر صاحب یک یا تر بزرگ یک که نبود این از ناشی نظر دقت

 اطالعات و داشت وجود که جمعی خرد همان با ما که است این واقعيتش ولی نبود، اش امروزی معنای به نظارت

 (7511بيگی،  حسن)« .شناختيم می را نشریه ادبی و فنی ساختار کلی طور به داشتيم، که محدودی تجربيات و

 

 

 

 

 

 

                               

                             

                 
                                   

                      

            

                                 

              



 

 

 گیری شورایی مدیریت و تصمیم( 3ـ4ـ4
. شد گيری از نظریات اعضا اداره می های فرهنگی ـ هنری انقالبی بيشتر به صورت شورایی و با بهره مجموعه

شد افراد نسبت به تشکيالت احساس تعلق و مسئوليت  ها عالوه بر آنکه باعث می گيری مشارکت اعضا در تصميم

ی یک گروه تئاتر را  ی اداره ميرهاشمی شيوه. کرد یی آنان را هم فراهم میبيشتری کنند، رشد فکری و اجرا

 بوده شاخص خاصی های حوزه در افراد که نبود طور این. بودند سطح یک در همگان تقریباً»: دهد چنين شرح می

 کسی. گرفت می صورت شورایی صورت به ها فعاليت و کارها. بگيرد صورت فردی مدیریت با کارها اینکه یا باشند

 شوراها این از امروزه . گرفت می شکل ها حرکت جمعی، فکری هم با و شد می شورایی وارد کند کار خواست می که

 نظر هم ما مختلف جلسات در کردم، عرض که تئاتری همان. بينيم می کمتر شورایی کار یا شنویم می کمتر

 نظر  گریمش، چسب ی تهيه به راجع حتی. طور همين هم دیگران بودیم، ساله 71ـ  73 جوان اینکه با دادیم، می

 روی زیادی زمان که بود چسبی شد، می تهيه که هم چسبی. داشتيم گرفتاری چقدر آن ی تهيه برای و دادیم می

 نظر و داشتند نقش دوستان ی همه چون. رفت می بين از و شد می پاک سخت خيلی و ماند می ها صورت

بيگی از  حسن( 7511ميرهاشمی، )« .کنند ارائه را کار بهترین بتوانند که کردند می تالش همگان دادند، می

  صفحه هر مورد در... نشستيم  خودمان دور هم می»: گوید شان می ی صفحات نشریه گيری جمعی درباره تصميم

( 7511بيگی،  نحس)« .شود منتشر ی خوبی نشریه تا کردیم می وگو گفت و دادیم می نظر هم خودمان ی نشریه از

ریزی را بر  نامهیک شورا داشتيم که کار بر»: گوید ی تشکيالت هنری در مسجد الجواد می هم درباره 55افخمی

هر گروه نوجوان مسئول تيم داشت، معاون داشت، مسئول فرهنگی . عهده داشت و هر گروه هم مسئول داشت

( 7511افخمی، )« .و تشکيالتمان هم جدی بودکارهای ما تشکيالتی بود . داشت، مسئول نيروی انسانی داشت

های موفق فرهنگی، مدیر تشکل هم معموالً از ميان خودِ نيروهای  ی شورایی، در مجموعه ی اداره عالوه بر شيوه

 کارمندان از پوران عباس آقای  ی عهده به کانون مسئوليت»: شد فرهنگی و هنری فعال در مجموعه انتخاب می

 هنر و کانون مسئوليت تلفيق. بود کاشان تئاتر بنام بازیگران و ها کارگردان از یکی وی .بود پرورش و آموزش

 از مختلف، های رشته در هنرمندان تجمع محل و فعال بسيار مقطع آن در کانون که بود شده موجب ایشان

 و ارتباط ها زمينه بيشتر در شاید که بود شده سبب امر همين و باشد خوشنویسی و تئاتر موسيقی، جمله

 ( 7511چی،  نقشه)« .صورت گيرد مرکز در این هنرمندان آشنایی

 محلی امکانات و منابع از حداکثری ی استفاده( 4ـ4ـ4
ی نيروهای فرهنگی انقالب و همچنين اهتمام جدی ایشان نسبت به تحقق  گرایانه های معنوی و تکليف انگيزه

برداری را مطابق با  تا آنان از امکانات و منابع پيرامونی خود بيشترین بهرهشد  های انقالب اسالمی باعث می آرمان

رغم کمبود امکانات، توليداتشان از حيث کمّی و کيفی در  بنابراین، به. های فرهنگی ـ هنری انجام دهند فعاليت

                                           
 از فعاالن فرهنگی مسجد الجواد مشهد ـ  



، به تعطيلی کار ی تئاتر، دسترسی نداشتن به سالن استاندارد تئاتر سطح مناسبی قرار داشت، مثالً در عرصه

 همچون مساجد، مدارس، نهادهای اداری و)های ممکن  ی ظرفيت شد، بلکه سعی بر آن بود تا از همه منجر نمی

 سالن. بودند فعال هم خيلی که بود مدرسه های در سالن عمدتاً[ اجرا]»: در جهت اجرای اثر استفاده شود...( 

 صمصام سالن .بود فعال خيلی که بود (ی فعلی تزکيه) دخت نایرا  ی مدرسه سالن و شریعتی یا پهلوی ی مدرسه

 اجراهای خيلی که هایی سالن از یکی .شد می انجام آن در خوبی کارهای و قرار داشت شهر مرکزیت در که بود

افخمی نيز در خاطرات خود به این ( 7511نيک،  کریمی)« .ملی باغ در بود فعلی شهرداری سالن داشت، خوبی

 گرافيکی کارهای... و  پالستيک رنگ و فوتک با بودیم آمده ما و بود کم خيلی امکانات»: کرده است نکته اشاره

 گرافيکی قاب بود، مطرح( ص)اهلل  رسول محمد سپاه اعزام بحث که موقعی در مثالً دادیم، می انجام پارچه روی

 چون گرفت، قرار توجه مورد کار این که بودیم کرده نصب طالیی دروازه چهارراه در و بودیم کرده درست زیبایی

. بود دست با کارها ی همه. نبود کامپيوتر اآلن مثل هم طرفی از و گرفت می انجام کم خيلی کارها این از موقع آن

 خط مثالً دادیم، می انجام کليشه با را کار بيشتر البته کردیم، می طراحی گل و زمينه دانه دانه نشستيم می

 از هم را ها کليشه. آوردیم درمی کليشه روی را دارد وجود در کامپيوتر آنها نظير اآلن که هایی فونت یا نستعليق

 ( 7511افخمی، )«.کردیم می تهيه گرفتيم، می ها بيمارستان از که رادیولوژی های عکس

 

 

 

 

 

 

 

 تولیدی آثار کارامد توزیع( 7ـ4ـ4
دانستند، با توليد یک اثر  ترین مخاطب خود می مردم را مهماز آنجا که نيروهای فرهنگی انقالب اسالمی، 

کردند تا جمعيت بيشتری را در معرض کار یا  دانستند، بلکه تالش می شده نمی فرهنگی ـ هنری کار خود را تمام

آقای ستوده در خاطرات خود بارها به فروش و . ی توزیع توجه داشتند رو، به مسئله از این. هنر خود قرار دهند

 ی هفته در»: برای نمونه. کند های انقالبی اشاره می های شخصيت و کتاب( ره)توزیع نوارهای حضرت امام 

 راه را امام نوارهای علنی فروش داد و توفيق بار خدا اولين برای که گفت بتوان جرئت به شاید همبستگی

 و ایستادم می تهران دانشگاه در ای گوشه یک که هست یادم من ...بودم  ندیده موقع آن تا خودم حداقل. انداختم

 خمينی، اهلل آیت نوارهای :زدم می داد. بودم گذاشته سرم پشت هم را دوچرخه و بود جلویم کاست نوار های جعبه

 هم زهرا بهشت. کردم منتقل زهرا بهشت به دانشگاه جلوی از را امام نوارهای فروش... خمينی  امام نوارهای

آقای کرامت فروش نوار ( 7511ستوده، )« .بود شده عمومی های پایگاه جزء بودند، شده زیاد شهدا چون

     
                                       

                       
             

                            

                   

                             

              



 و حال و بود صوت بود، مسجد بودند، مردم شهدا پيکر تشييع در مثالً»: دهد سرودهای انقالبی را چنين شرح می

 ما. داد می تکانی یک را سبزوار کل کرد، می کاری یک و بود می آنجا مبتکر آدم یک اگر. بود معنویت و بود هوا

 های نوحه همين ما مصلی در  شنبه پنج ظهر از بعد شد، می انجام که جنازه تشييع مثالً کردیم، می را کارها این

 همين با .داشت خوبی خيلی فروش زمان آن. فروختيم کردند، می می کار ها بچه که سرودهایی همين را، شهدا

 استقبال مورد شدت به .فروختيم می شهدا کنار مزار در و کردیم می جزوه یا کردیم می کار معمولی های ضبط

ی اجرای سرود در  او درباره( 7511کرامت، )« .بودند متقاضی مردم بود، تازه به تازه یعنی گرفت، می قرار مردم

اجرا تقریباً همه جا برای  ،های کشور استاناز آن زمان ما به غير از یکی دو تا »: گوید شهرهای مختلف می

 طنزی نمایش عنوان «خالی کالس»: گوید چی نيز از اجرای تئاتر در مناطق مختلف می نقشه( همان)« .رفتيم می

 در آن از اجرا چند آن، از پس. شد مواجه مردم عموم استقبال با و اجرا کاشان در ابتدا  3 سال در که بود

 در و رزمندگان برای و دارخوین شهر در جنوب های جبهه در جمله از شد، اجرا کشور مختلف شهرهای

ماندگار هم از اجرای سرود و تئاتر برای ( 7511چی،  نقشه) «.شد می رو روبه استقبال با جا همه و کردستان،

 به نامه نمایش و تئاتر سرود، قالب در فرهنگی های گروه که بودند کرده اعالم بود، 35سال »: گوید رزمندگان می

 در. کردند می گيری پی را امر این داشتند، استعدادی یا نيرو زمينه این در که هایی پایگاه و شوند می اعزام جبهه

 که بود هم تئاتر گروه یک. بودند ما با عامل شهيد پایگاه از دیگر سرود گروه یک رفتيم، مشهد از ما که 35 سال

 حميد، پادگان بودیم، جنوب ی منطقه... رفتيم  زرهی  1 لشکر اول سال... بود  پایگاه کدام از آید نمی یادم

 کاوه شهيد موقع آن ویژه، لشکر غرب، رفتيم 31 تابستان .. .آمدیم  می و کردیم می اجرا رفتيم، می مختلف جاهای

 و خوب خيلی ما سرود گروه موقع آن. دارم هم را هایش عکس به ما داد، و کرد هایی امضا قرآن یک اتفاقاً بود، هم

 (7511، 51ماندگار)« .بودیم نفر پانزده یا نفر دوازده نکنم اشتباه اگر زمان این در. کرد می کار ای حرفه

 توجه به تجربیات خود و دیگران( 7ـ4ـ4
شود این است که هر عضو سازمان، به  در علم مدیریت مطرح می« مدیریت دانش»یکی از نکاتی که ذیل عنوان 

منتهی شود یا   هایش به موفقيت فارغ از اینکه تالش. )کند کسب میی تجربياتی که در حين انجام کار  واسطه

کند که به صورت ناخودآگاه و ضمنی در ذهنش ذخيره و ضبط  ناخودآگاه نوعی دانش توليد می( شکست

حال سازمان یا مدیری موفق است که بتواند این دانش ضمنی را به دانش آشکار تبدیل کند و در اختيار . شود می

ی نخست انقالب مؤید این نکته  های فرهنگی ـ هنری دهه نگاهی به فعاليت. ا یا نيروهای جدید بگذارددیگر اعض

مورد اهتمام فعاالن « مدیریت دانش»است که تا حدودی ـ شاید حتی غيرآگاهانه ـ برخی از ابعاد فرایند 

کردند از  فرهنگی تالش می ی ای که افراد فعال در یک مجموعه فرهنگی ـ هنری انقالب بوده است، به گونه

سو از تجربيات دیگران بياموزند و از سوی دیگر، تجربيات خود را به دیگران انتقال دهند، افزون بر اینکه  یک

ـ  فرهنگی های فعاليت ی حوزه همان در ما». های مختلف نيز مشاهده کرد توان این روابط را در ميان تشکل می

 ما دوستان. کنيم منتقل دیگران به را تجربيات این که افتادیم کرف این به حتی سازندگی، جهاد هنری
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« .کردم می اداره خودم را شعر های کالس و گذاشتند می شعر و نویسندگی خطاطی، نقاشی، های کالس

 آمدند می خيلی. ها ارتباط داشتيم طرف آن و رودکی ی حوزه های بچه و سلمان کانون با»( 7511بيگی،  حسن)

 اینها بعد گفتيم، می هم ما اید؟ کرده ایجاد را خانه کتاب این چطور شما :گفتند می و[ جواداالئمه مسجد]آنجا 

 را کار آن بکنيد، را کار این گفتم و رفتم مسجد چندین هست که یادم من خود ...دادند  می انجام رفتند می

 ( 7511فردی، )« .نشدند طور آن بشوند، جواداالئمه مسجد توانستند نمی ولی کردند، می کارهایی حاال بکنيد،

 تربیتی در تشکیالت رویکرد وجود( 5ـ4ـ4
ترین هدف  های فرهنگی ـ هنری انقالبی، تالش برای تحکيم و بسط انقالب اسالمی را مهم ها و مجموعه تشکل

در این . ودندتفاوت و غافل نب اجتماعی خود قرار داده بودند، ولی نسبت به رشد و ارتقای فردی اعضای خود بی

بنابراین، بسياری از . شد ها ـ آگاهانه یا ناخودآگاه ـ مبتنی بر مبانی انقالب اسالمی، نيرو تربيت می مجموعه

این نکته در بيان فعاالن فرهنگی ـ . های تربيتی آن دوران هستند هنرمندان متعهد کشورمان حاصل تالش

 بودند و کرده درک کامالً جا همان از را انقالب دنبو جوان واقعيت»: هنری انقالب چنين منعکس شده است

 هنرها و آوردند مساجد به را جوانان و نوجوانان بنابراین،. دهند آموزش را ها تر جوان و ها بچه باید که دانستند می

 ماندگار که هم آنهایی و کردند رشد دیدند، آموزش دوره آن در که هایی جوان.. .شد  کشيده مساجد به نيز

 قالب ی بدنه امروزه که کسانی غالب. شدند کشور در هنری تأثيرگذار و بزرگ های شخصيت و افراد بعدها شدند،

 همان از  برخاسته... و  عکاسی تئاتر، سازی، فيلم های عرصه در دهند می تشکيل را ما انقالبی و متعهد هنری

 ی حوزه دوران ـ یعنی آن اسالمی هنر و اندیشه ی حوزه»( 7511ميرهاشمی، )« .هستند ها آموزش و ها کالس

 نویسندگانی و هنرمندان توانست می اینکه خاطر به داشت، مؤثری و خوب خيلی آغازگری کنونی ـ نقش هنری

 سمت به را کردند می فعاليت خودجوش صورت به و داشتند وجود روستاها حتی و شهرها و ها استان در که

 «سوره» ی مجله بعدها و «سوره» ی نامه گاه و «مسجد های بچه» قالب در آثارشان چاپ با و دهد سوق خودش

 مطرح نویسندگان و شاعران جزء که هنرمندانی و نویسندگان از بسياری. آورد وجود هنری به  و ادبی فضای

 و هراتی سلمان مرحوم و حسينی سيدحسن مرحوم پور، امين قيصر مرحوم آنها باارزش ی نمونه هستند، کشور

 کردند می زندگی ای دورافتاده شهرستان یا ده در اینها از کدام هر. هستند دوران آن محصول قزوه، رضا علی حتی

بيگی،  حسن)« .کردم برقرار هنری ی حوزه با را ارتباط این بودم، ترکمن بندر  شهرستان در که من خود حتی و

 را ما ی برجسته مدیران و هنرمندان شما اگر کنم، می صحبت سينما ی حوزه در خودم اطالعات حد در»( 7511

 مساجد از اینها از باالیی بسيار درصد که بينيد می کنيد، پيدا بروید سينما ی حوزه در اخير ی دهه دو این در

 را او که نبوده دانشگاهی ی دوره آن اما گذرانده، هم را دانشگاهی ی دوره رفته نفر یک اگر یعنی اند، آمده بيرون

 که بوده انقالب و جنگ و جبهه به ی علقه آن و مذهبی ی علقه آن. بينيم می ما اآلن که کسی به کرده تبدیل

 ( 7511اردکانی، )« .ما برای کرده کادرسازی

شد، بلکه ابعاد  های مهارتی، هنری و فنی محدود نمی های فرهنگی انقالب صرفاً به آموزش تربيت در تشکل

البته یک ». گرفت را دربر می( مسائل معنوی و اخالقی گرفته تا مباحث آموزشی و درسی از)مختلف و متنوع فرد 



دانشگاه  ی هسالچهار  ی هاز طرف سپاه یک دور. در زندگی من خيلی تأثير گذاشتکه   3اتفاقی افتاد در سال 

فقط یازده یا دوازده  فرن 1 7از  .رفتيم مشهد نفر بودیم و 1 7ما  .ماه یاد بدهند شش خواستند در  هنر را می

ولی من به شدت عالقه  ،مخصوصاً برای کسانی که عالقه نداشتند ،سخت بود فشرده وی  دورهخيلی  ،نفر ماندند

 درسی لحاظ از اگر[ های مسجد بچه]»( 7511کرامت، ) «.رفتم اتفاق افتاد وبرای من این توفيق . و ماندمداشتم 

 اصغر آقای مثالً بودند، آموزان دانش از بهترین کردند می کار ما با که شدند، کسانی می اخراج بودند، ضعيف

 ما گروه های بچه از پزشکی، علوم دانشگاه معاون باغانی، آقای یا خواند می پزشکی کشور از خارج اآلن منصوری

 از تهران در داریم هواپيما سوخت مهندس یا سبزوار همين در هستند مهندس و دکتر اآلن که ها خيلی. بودند

 دکتر یا است کشور سازان فيلم از و دارد هنر ليسانس فوق خواه که حامدی آقای... بودند  ما گروه های بچه

 آقای کشور، بزرگ کار تهذیب پنج از یکی .هاست بچه همين از است کشور کاران منبّت ترین زبده از که رضازاده

 گروه همين در. بگيرند یاد کار خواستند می چطور نبود، خوب درسشان اگر اینها. ماست نيروهای از قزی، عليرضا

 اینکه ضمن. بگذارند کالس ها بچه برای کردیم می خواهش[ از آنها... ]بودند  معلم که کسانی داشتيم

 دعای داشتيم، دعا جلسات. داشتيم کتاب جلد هزار سه دو و داشتيم گروه برای هم شخصی ی خانه کتاب

ای، سلوک معنوی یکی از اعضای گروه سرود مسجدشان  اردکانی در ضمن بيان خاطره( 7511کرامت، )« .توسل

 سرود، شدن ساخته بحث از جدای واقعاً من برای بود، جدی خيلی مسجد سرود گروه»: کند را چنين روایت می

 ی بهانه به که ای پروسه آن به شود معطوف ذهنتان خواهم می شدند؟ ساخته آدم تا چند که است این تر مهم

 نه که هایی نوجوان از داشتيم زیادی های نمونه ما. شد می سازی آدم چطوری اینکه و رفت می پيش سرود گروه

 هایی انحراف که داشتيم هایی نمونه حتی بودند، مذهبی خيلی حتی نه و انقالبی خيلی نه بودند، مسجدی خيلی

 وارد سرود ی بهانه به آمد می فرد آن بعد. کرد می جذب را اینها سرود یعنی داشتند؛ عالقه سرود به ولی داشتند،

 .کرد می اجرا سرود جبهه در رفت می کم کم بعد. رفت می اردو شد، می قاطی مسجد های بچه با و شد می مسجد

 جوری این هم موقع آن داشت، جدی اخالقی انحراف که بود ای بچه برم، نمی را اسمش حاال که ها بچه از یکی

 اینکه با گویم می که ای بچه این .داریم کار را پيغمبرها بچه فقط ما بگویيم یعنی باشد، اصل دافعه که نبود

 یک. بُر خورد مسجد های بچه و با شد سرود گروه جذب آمد اما دارد، انحراف که دانست می گروهش مسئول

 سرود جبهه رفت سرود گروه با افتاد راه بعد آمد، رفت، آمد، رفت، کرد، مشارکت جنبی های فعاليت در مقدار

 به بچه این قدر این یعنی کند، می تغيير مرتب بچه این که دیدم می کم کم بعد. شد آشنا جبهه با کنند، اجرا

 نکرد، قانعش باز .خواندن طلبگی درس به کرد شروع علميه ی حوزه رفت که شد مستعد روانی و روحی لحاظ

 از یعنی شد؛ االثر کربالی پنج مفقود عمليات در تا رفت و رفت دومرتبه باز و رزمنده عنوان به جبهه رفت آمد

 ( 7511اردکانی، )« .اوجی یک به رسيد حضيض یک

 ای ماده ی پانزده برنامه یک»: گوید ی خودسازی به صورت جمعی سخن می روان از اجرای برنامه آقای روشن

 و دوشنبه روزهای که بود شده گفته مثالً برنامه این در. بودند داده جوانان برای که امام حضرت از بود خودسازی

 مسجد در ما دوشنبه های شب. گرفتند می روزه شنبه پنج و دوشنبه روزهای ها بچه بيشتر. بگيرید روزه شنبه پنج



 به بزنيد، حرف کم یا. خوردیم می کردیم، می درست نيک پيک روی که مرغی تخم سحری برای و ماندیم می

 روز به باشيد، مطلع مسلمين اخبار از مثالً بود، برنامه این در هم اجتماعی مسائل. بپردازید رزمی های ورزش

 ماکارونی. داشتيم پوشش تحت را پنج خانواده یا چهار خودمان، وسع حد در ما .بپردازید مستضعفان به یا باشيد

 یکی ی خانه به هفته هر و کردیم می بندی بسته و گرفتيم می چيزها را طور این و عدس و لوبيا گرفتيم، می

 در که هایی کتاب. کردیم می شرکت روحانيان و اساتيد اخالق درس در ما»( 7511روان،  روشن)« .بردیم می

 و گرایی اخالق. داشتيم خودسازی و  مراقبه در سعی همگی و کردیم می مطالعه بود شده نوشته اخالق ی حوزه

 (7511  بيگی، حسن)« .بود دوران آن مدیریت محوریت گرایی، نفس و نفس از پرهيز

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع مکتوب
 ی نامه ی نامه فصل ،«شفاهی نگاری تاریخ های ویژگی و فرایند مفهوم، بر درآمدی» (.7513)محسن  ـ الویری،

 .3 ی شماره ،پژوهان تاریخ

 .(ع) باقرالعلوم دانشگاه ،«اسالمی تمدن و فرهنگ در ارتباطات درس ی جزوه» (.7511)ـ ـــــــــ 
 ی نامه پایان ،«سازمانی تغيير های تئوری اصلی های گيری جهت و ها پرسش» (.7513)سيدمجتبی  ـ امامی،

 (.ع)صادق  امام دانشگاه ،مدیریت و اسالمی معارف ی رشته کارشناسی ارشد

ی فرهنگ  نامه فصل، «ترکيب شيميایی معنویت با عدالت: فرهنگ و هنر انقالب»(. 7511)ـ جليلی، وحيد 
 .71ی  ، شمارهپویا 

 .خمينی امام حضرت آثار نشر و تنظيم ی سسهمؤ :، تهران71، ج ی امام صحیفه (.7515)اهلل  روح خمينی، ـ 

 تئوری سازی مفهوم استراتژی: استقرایی رویکرد از استفاده با پردازی تئوری» (.7511تيرماه )حسن  فرد، ـ دانایی

 . 7ی  شماره ،رفتار دانشور ،«بنيادی

 بر تأملی: کيفی پژوهش های استراتژی» (.7513پایيز و زمستان )حسن و سيدمجتبی امامی  فرد، ـ دانایی

 .  ی شماره ،مدیریت ی اندیشه ،«بنياد داده پردازی نظریه

 رویکردی: مدیریت در کیفی پژوهش شناسی روش(. 7515)آذر  مهدی و عادل الوانی،حسن؛  فرد، ـ دانایی
 .صفار :تهران ،جامع

                              

                   
                 

                                                                   



 ی نامه ماه ،«روزی شبانه مسجد ماجرای: فرهنگ یک روشن هميشه چراغ» (. 751خرداد و تير )امير  ـ سعادتی،
 .  ی  شماره ،سوره

علوم انسانی اسالمی، سلسله جلسات مقدمات مدیریت ی توليد  سخنرانی درباره»(. 7513)ـ فياض، ابراهيم 

 (.ع)، واحد پژوهش و نشر بسيج دانشجویی دانشگاه امام صادق «اسالمی

 (.ع)، دانشگاه باقرالعلوم «های فرهنگ معاصر ی درس نظریه جزوه»(. 7511)ـ ــــــــــــ 

 اما فراگير های یارانه و نشر نعتص ميزگرد» (.7511بهمن )دیگران  و زاده شریف محمد محمدجواد، ـ مظفر،

 .751 ی شماره ،کلیات ماه کتاب ی نامه ماه ،«!خوانند نمی کتاب مردم هنوز

 .دوم قو، چاپ ، نشراسالمی انقالب شعر در تأملی: زمان جنس از حرفی (.7511)اکبر  ـ ميرجعفری، سيد

 

 منابع شفاهی
های فرهنگی ـ هنری مسجد  پيرامون تاریخ شفاهی فعاليتمنتشرنشده   ی مصاحبه»(. 7511)ـ اردکانی، جواد 

 .ی فرهنگی انقالب اسالمی ، دفتر مطالعات جبهه«اشتر مشهد مالک

 انقالبی هنریـ  فرهنگی های فعاليت شفاهی تاریخ پيرامون منتشرنشده  ی مصاحبه»(. 7511)ـ افخمی، محسن 

 .اسالمی انقالب فرهنگی ی جبهه مطالعات دفتر ،«مسجد الجواد مشهد در

هنری انقالبی در ـ  فرهنگی های فعاليت شفاهی تاریخ پيرامون منتشرنشده  ی مصاحبه»(. 7511)ـ براتی، علی 

 .اسالمی انقالب فرهنگی ی جبهه مطالعات دفتر ،«مشهد

های فرهنگی ـ هنری انقالبی در  منتشرنشده پيرامون تاریخ شفاهی فعاليت  ی مصاحبه»(. 7511)نا  ـ بی

 .ی فرهنگی انقالب اسالمی ، دفتر مطالعات جبهه«هرستان ایذهش

 ،«انقالب هنری و فرهنگی های فعاليت شفاهی تاریخ پيرامون منتشرنشده  ی مصاحبه»(. 7511)ـ توکلی، یعقوب 

 .اسالمی انقالب فرهنگی ی جبهه مطالعات دفتر

های فرهنگی ـ هنری  تاریخ شفاهی فعاليتمنتشرنشده پيرامون   ی مصاحبه»(. 7511)جعفرزاده، احمدظفر ـ 

 .ی فرهنگی انقالب اسالمی ، دفتر مطالعات جبهه«انقالبی در مشهد

 های فرهنگی و هنری فعاليت شفاهی تاریخ پيرامون منتشرنشده  ی مصاحبه»(. 7511)بيگی، ابراهيم  ـ حسن

 .اسالمی انقالب فرهنگی ی جبهه مطالعات دفتر ،«انقالب

 ی جبهه مطالعات دفتر ،«انقالب هنر شفاهی تاریخ پيرامون منتشرنشده  ی مصاحبه»(. 7511) ـ رضایی، مسعود

 .اسالمی انقالب فرهنگی

های فرهنگی ـ هنری  منتشرنشده پيرامون تاریخ شفاهی فعاليت  ی مصاحبه»(. 7511)روان، مهدی  ـ روشن

 .قالب اسالمیی فرهنگی ان ، دفتر مطالعات جبهه«انقالبی در مسجد الجواد مشهد

 های فرهنگی و هنری فعاليت شفاهی تاریخ پيرامون منتشرنشده  ی مصاحبه»(. 7511)ـ ستوده، اميررضا 

 .اسالمی انقالب فرهنگی ی جبهه مطالعات دفتر ،«انقالب



های فرهنگی ـ هنری مسجد  منتشرنشده پيرامون تاریخ شفاهی فعاليت  ی مصاحبه»(. 7511)ـ سهيلی، حميد 

 .ی فرهنگی انقالب اسالمی ، دفتر مطالعات جبهه«اشتر مشهد مالک

 مسجد هنریـ  فرهنگی های فعاليت شفاهی تاریخ پيرامون منتشرنشده  ی مصاحبه»(. 7511)ـ سهيلی، علی 

 .اسالمی انقالب فرهنگی ی جبهه مطالعات دفتر ،«مشهد اشتر مالک

ی  ، دفتر مطالعات جبهه«امون تاریخ شفاهی هنر انقالبمنتشرنشده پير  ی مصاحبه»(. 7511)ـ صادقی، سعيد 

 .فرهنگی انقالب اسالمی

های فرهنگی ـ هنری  منتشرنشده پيرامون تاریخ شفاهی فعاليت  ی مصاحبه»(. 7511)ـ صمصامی، حسين 

 .ی فرهنگی انقالب اسالمی ، دفتر مطالعات جبهه«انقالبی در شهرستان کرج

های فرهنگی ـ هنری انقالبی در  نتشرنشده پيرامون تاریخ شفاهی فعاليتم  ی مصاحبه»(. 7511)ـ عباسی 

 .ی فرهنگی انقالب اسالمی ، دفتر مطالعات جبهه«آباد سبزوار روستای روشن

های فرهنگی ـ هنری در  منتشرنشده پيرامون تاریخ شفاهی فعاليت  ی مصاحبه»(. 7511)اکبری، هادی  ـ علی

 .فرهنگی انقالب اسالمیی  ، دفتر مطالعات جبهه«تهران

های فرهنگی ـ هنری  منتشرنشده پيرامون تاریخ شفاهی فعاليت  ی مصاحبه»(. 7511)ـ فردی، اميرحسين 

 .ی فرهنگی انقالب اسالمی ، دفتر مطالعات جبهه«مسجد جواداالئمه

هنری انقالبی در ـ  فرهنگی های فعاليت شفاهی تاریخ پيرامون منتشرنشده  ی مصاحبه»(. 7511)ـ کرامت، کاظم 

 .اسالمی انقالب فرهنگی ی جبهه مطالعات دفتر ،«شهرستان سبزوار

های فرهنگی ـ هنری  منتشرنشده پيرامون تاریخ شفاهی فعاليت  ی مصاحبه»(. 7511)نيک، ناصر  ـ کریمی

 .ی فرهنگی انقالب اسالمی ، دفتر مطالعات جبهه«انقالبی در شهرستان اراک

های هنری در انقالب  ی منتشرنشده پيرامون تاریخ شفاهی فعاليت مصاحبه»(. 7511)ـ کوشکی، محمدصادق 

 .ی فرهنگی انقالب اسالمی ، دفتر مطالعات جبهه«اسالمی

 انقالبی هنریـ  فرهنگی های فعاليت شفاهی تاریخ پيرامون منتشرنشده  ی مصاحبه»(. 7511)ـ ماندگار، حسين 

 .اسالمی انقالب فرهنگی ی جبهه مطالعات دفتر ،«مشهد در

 انقالب در هنری های فعاليت شفاهی تاریخ پيرامون منتشرنشده ی مصاحبه»(. 7511)اهلل  ـ محمودزاده، نصرت

 .اسالمی انقالب فرهنگی ی جبهه مطالعات دفتر ،«اسالمی

 مطالعات دفتر ،«انقالب هنر شفاهی تاریخ پيرامون منتشرنشده  ی مصاحبه»(. 7511)علی  یوسف  ـ ميرشکاک،

 .اسالمی انقالب فرهنگی ی جبهه

، دفتر مطالعات «منتشرنشده پيرامون تاریخ شفاهی هنر انقالب  ی مصاحبه»(. 7511)ـ ميرهاشمی، سيدعباس 

 .ی فرهنگی انقالب اسالمی جبهه

بی های فرهنگی ـ هنری انقال منتشرنشده پيرامون تاریخ شفاهی فعاليت  ی مصاحبه»(. 7511)چی، ناصر  ـ نقشه

 .ی فرهنگی انقالب اسالمی ، دفتر مطالعات جبهه«در کاشان



 


