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نقش گفتمان های سیاسی در شکل گیری هنر عمومی:
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چکیده 
هنر عمومی هنری مبتنی بر رویدادها و زیست   مشترک است. جهان زیست  مشترک مبتنی بر توافق ها، آرزوها و خواسته های 
مشترک است که در متن سیاست شکل می گیرد. از همین  رو هنر عمومی همواره در پیوند با سیاست است. هم چون هنر عمومی 
در ایران؛ به ویژه در مقطع انقالب اسالمی که هنر با وفاق انقالبی هم سو شد. نقاشی دیواری بر آمده از شرایط انقالب و زبان 
بصری انقالب بود که در دهه های بعد نیز تداوم یافت. البته با تحوالت سیاسی دهه های بعد نقاشی دیواری نیز تغییر فرم و مضمون 
داشت. در پژوهش حاضر به این تغییرات و تحوالت پرداخته شده تا این هدف دنبال گردد که چگونه نقاشی دیواری به جلوه 
بصری گفتمان های سیاسی و نظام قدرت تبدیل شد. به ویژه بر نقاشی دیواری دهه 1360 تمرکز خواهد شد، چرا که میراث آن در 
دهه های بعد مورد تأکید سیاستگذاران فرهنگی کشور قرار گرفت. لذا پرسش مرکزی پژوهش این است که زمینه، علت و بستر 
شکل گیری نقاشی دیواری در این دهه چه بود؟ روش شناسی مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش کیفی و برپایه رویکرد زمینه ای 
)گراندد تئوری( است. روند پژوهش حاضر بر اساس مستندات، گفتگوها و مشاهدات برای شرح مدل پارادایمی )شرایط عّلی، 
مداخله گر، راهبرد، پیامد و زمینه ( ظهور پدیده نقاشی دیواری است. نتایج نشان داد که چگونه گفتمان منزه سازی دهه 1360 
تولیدکننده نوعی از هنر عمومی با نشانه های  پایداری ارزش ها، وحدت بخشی سیاسی و انسجام اخالق جمعی را شکل داد. هنری 
که می توان آن را هنر مکتبی توصیف کرد که شامل تصویری از تفکر شعیه در دیوارنگاری، پیام ها و تفسیرهای سیاسی و مضامین 

وحدت بخش بود.  
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مقدمه 
سیاست گذاران فرهنگی، آثار هنرمندان را از گوشه آتلیه ها به میدان 
شهر فرا می خوانند تا هنر را عمومی کنند. اما انتخاب آنها از میان آثار 
هنری اغلب با مقاصد و جهت گیری سیاسی همراه است. هنر عمومی در 
پیوند با سیاست است. به ویژه در مقاطع مهمی چون رویدادهای انقالبی. 
در ایران نیز وقوع انقالب اسالمی بر معنای هنر عمومی، یا هنری که 
می تواند )یا باید( عمومی شود تاثیر بسیار داشت. پس از وقوع انقالب 
برخی آثار هنری از عرصه عمومی برداشته شده و حذف شدند و به جای 
آن آثار هنری تازه در قالب یادمان ها و نقاشی دیواری به نمایش در آمد. 
این یادمان های هنری هم سو با مقاصد سیاسی و بازتولیدکننده گفتمان 
سیاسی بودند. در سال های انقالب، هنرمندان زیادی با این جنبش مردمی 
همسو شدند. البته همان گونه که در سال های پس از پیروزی انقالب 
میان نیروهای انقالبی با گرایش مذهبی، لیبرال و مارکسیست اختالف 
پدید آمد، در تعریف هنر عمومی و هنری که می تواند )یا باید( به عرصه 
عمومی بیاید اختالف نظر وجود داشت. همان گونه که نیروهای مذهبی 
بر دیگر نیروهای انقالبی غلبه یافتند، هنرهای عمومی با گرایش مذهبی 
نیز بر دیگر گرایش ها در تعریف هنر عمومی غالب شدند. وقوع جنگ و 
حمله دشمن خارجی موجب همگرایی سیاسی شد و ضرورت وحدت بر 
تنوع و اختالف نظرهای سیاسی سایه افکند و در نهایت منجر شد گفتمان 

خاصی از هنر انقالبی بر دیگر جریان های هنری غلبه کند.  
گفتمان پاکسازی و جریان حذف نشانه های فرهنگی دوران پهلوی، 
برای نیروهای مذهبی به معنای منزه سازی جامعه و برای برخی نمایش 
قدرت انقالب بود؛ روندی که بر مضامین و نمادهای هنر انقالبی در 
از  متأثر  عدالت خواهی  گفتمان  داشت.  بسیار  تأثیر  عمومی  عرصه 
دیدگاه های چپ گرا به صورت هنر دیواری با مضامین انقالبی با اقبال 
سیاسی و استقبال مردمی مواجه شد. اگرچه در طول دهه 1360 دیدگاه 
چپ گرا از عرصه سیاست حذف شد اما میراث آن در هنر سال های بعد 
تداوم یافت و به بستری برای هنر سال های جنگ و یادآوری ارزش های 
انقالبی تبدیل شد. دیوارها به عرصه ای برای نمایش ایثارگری و شهادت 
طلبی و آرمان خواهی تبدیل شدند. پرسش مرکزی پژوهش این است 
که زمینه، علت و بستر شکل گیری نقاشی دیواری در این دهه چه بود؟ 
چگونه تحوالت سیاسی بر جریان هنر عمومی به ویژه نقاشی دیواری 
تاثیر گذاشت و چگونه این جریان هنری به بازتولید گفتمان سیاسی 
پرداخت؟ این پرسش ها چشم اندازی برای تحوالت هنر عمومی به ویژه 

در سال های انقالب را شکل می دهند. 

روش پژوهش 
روش پژوهش حاضر گراندد تئوری یا نظریه زمینه محور می باشد. 
مراحل عملیات تحقیق شامل گردآوری اطالعات، تجزیه و تحلیل داده ها 
یعنی کدبندی داده ها است تا منجر به ارائه پیکربندی نظریه نهایی با روش 
تفسیری -  استقرایی گردد. این روش تحقیق به جای استفاده از نظریه های 
موجود به عنوان چهارچوب نظری به دنبال تولید نظریه ای خودبنیاد و 
بومی از دل مصاحبه ها، متون و اسناد است )استراوس و کوربین، 1398: 

صرف  آزمون  از  و  بوده  داده محور  نظریه  این  که  معنا  این  به   .)22
فرضیه های قیاسی اجتناب می کند. داده های گردآوری شده در این فرآیند 
از زوایای مختلف با هم و با دیگر داده های مشابه، مقایسه می شوند. 
تجزیه وتحلیل  و  کدگذاری  گردآوری،  مختلف  شیوه های  به  داده ها 
داده ها  سازماندهی  شوند.  سازماندهی  پژوهش  مستندات  تا  می شوند 
مبتنی بر »تحلیل روند« است. روند پژوهش حاضر بر اساس مستندات، 
گفتگوها و مشاهدات برای شرح مدل پارادایمی )شرایط عّلی، مداخله گر، 
بر  داده ها  است.  دیواری  نقاشی  پدیده  ظهور  زمینه (  و  پیامد  راهبرد، 
اساس »نمونه گیری نظری« انتخاب می شوند و تا مرحله اشباع نظری به 

گردآوری مستندات ادامه داده شد. 

پیشینه پژوهش  
تالین گریگور )2014( در کتابی با عنوان »از خیابان تا استودیو« به 
هنر ایران در سال های پس از انقالب پرداخته است. او هنر را در سه 
دوره در بستر فرازوفرود دولت ها و سیاست ها دنبال کرده است. کریستن 
جی. گروبر )2008( درمقاله » پیام بر روی دیوار« به بررسی هنر عمومی 
ایران در طی سال های پس از انقالب پرداخته، نتیجه این رویکرد تحلیلی 
و انتقادی، تولید نمادهای مختلف بصری در دنیای اسالم و ایجاد ارتباط 
بین بیان های تصویری با آرمان های دینی و مذهبی است . و اینکه این 
هنر به عنوان یک رسانه دسته جمعی جایگاه مناسب خود را در فرهنگ 
بصری ایران یافته است. کریستینا فوتینی )2008 ( در مقاله »هنر نقاشی 
دیواری در ایران پس از انقالب« به نقش دیوارنگاری در الهام بخشی و 
آثارحمایتی آن در تغییرات بنیادی پرداخته وآنهارا با آثار انقالبی دیگر 
کشورها مقایسه نموده و نوعی رویکرد انتقادی به مسأله مخاطبان که 
به  او  درنتیجه  داشته،  شده اند  بمباران  بصری  محرک های  این  توسط 
این نکته مهم می پردازد که هنرعمومی پس از انقالب در ایران دارای 
اهمیت تاریخی و اسنادی به عنوان یک قدرت بصری شهری، در زمینه 
اسالمی سازی فضا است. پیتر چلکوفسکی و حمید دباشی در کتاب »به 
روی صحنه آوردن انقالب: هنر ایمان در انقالب اسالمی ایران« )1999( 
به تأثیر انقالب بر فرهنگ بصری ایران در نقاشی، سینما، کتاب های 
هنر،  ایران:  از  تصاویری  کتاب  پرداختند.  ُپستی  تمبرهای  و  درسی، 
لین گامپرت تحلیلی  انقالب )2002( نوشته شیوا بالغی و  جامعه، و 
اجتماعی از تأثیر انقالب و جنگ بر هنر ایران ارائه داده است. اولریش 
مارزولف1 )2003( در مقاله »زیبا سازی منظر شهری تهران« به بررسی 
آثار دیوارنگاری با موضوع جنگ و شهادت پرداخته و پیام نمادین این 
آثار به مخاطبان دوره پس از جنگ و آغاز دوره  سازندگی را بررسی 
کرده است، بهزاد محبی در مقاله ای با عنوان »هنر نقاشی در دوران دفاع 
مقدس« جنبه های مختلف نقاشی جنگ مورد بررسی  قرار داده است. 
سمیرا رویان )1387( در مقاله ای به بررسی دیوارنگاری معاصر تهران 
قبل و بعد از انقالب به لحاظ تغییرات کیفی و بنیادین پرداخته است. 
فاطمه پاسدار نواب )1393( در مقاله ای با عنوان »بررسی عاملیت در 
دیوارنگار های دهه ی اول انقالب تهران« به بررسی کارکرد رسا نه ایی 
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و تبلیغاتی دیوارنگاری دوره انقالب و جنگ پرداخته است. محمد رضا 
مریدی )1391( در مقاله ای با عنوان »گفتمان های هنر ملی در ایران« 
به بررسی عملکرد هنرمندان در سه دوره تاریخي جریان تولید هنرملی 
ایران و بازتولید گفتمان مسلط پرداخته است. محمد رضا مریدی  در 
)1397(در کتاب »گفتمان های فرهنگی و جریان های هنری ایران« به 
بررسی گفتمان های سیاسی اجتماعی حاکم در هر دوره و تأثیر آن بر 
شکل گیری آثار هنری همزمان با این گفتمان ها پرداخته است. بهنام 
زنگی )1391( در مقاله ای با عنوان »بررسی کارکردهای اجتماعی نقاشی 
نقاشی   اجتماعی  و  گفتمانی  ظرفیت های  بررسی  به  ایران«  در  دیواری 
دیواری و رابطه بین میدان تولید هنری در نقاشی  دیواری پرداخته است. 
کفشچیان مقدم )1385( در مقاله ای با عنوان »غنچه های سوخته« به نقش 
و تأثیر هنرمندان در تطبیق آثار با مفاهیم دینی و بومی با جغرافیای دیگر 
پرداخته است. اغلب تحقیقات پیشین یا به زمینه  های سیاسی پرداخته  اند 
و آثار دیواری را کم تر مورد توجه قرار داده  اند یا به تاریخ  نگاری نقاشی 
دیواری بر تأکید بر هنرمندان برجسته پرداخته  اند؛ در این تحقیق تالش 

می  شود به در هم  تنیدگی هنر و سیاست پرداخته شود. 

مبانی نظری پژوهش 
دیوارنگاری و گفتمان عدالت خواهی

بیشتر کشورها وفرهنگ ها شیوه بیان تصویری را در جریانات سیاسی 
و اجتماعی شان به کار گرفته اند و از تصاویر به عنوان   وسیله ایی قدرتمند 
جهت گسترش ایدئولوژی های خود در بخش ها و مناطق عمومی استفاده 
کرده اند. بر خالف دیگر کشورهای جهان اسالم، تالش هایی سنجیده شده، 
عمدی و درازمدت برای ایجاد تبلیغات به شکل بصری در ایران پس از 
انقالب دیده می شود. از زمان انقالب اسالمی و جنگ ایران و عراق، 
سازمان های دولتی و شبه دولتی در امری مشترک و هماهنگ شده از 
پتانسیلی که در هنر تجسمی وجود دارد جهت تبلیغ، تحکیم و انتشار اصول 
Gru- )اساسی جمهوری اسالمی در سطح بین اللملی و ملی استفاده کرده اند    

ber, 2008: 4). با پیروزی انقالب و نیاز جریان های سیاسی به حضور در 

گفتمان اجتماعی، دیوار نگاری به عنوان رسانه ایی مؤثر، مورد توجه قرار 
گرفت واجرای آثار در محیط های عمومی برای افراد و گروه های سیاسی 
بوجود آمد )زنگی، 1396: 332(. جریان های سیاسی نقاشی های دیواری 
را در مقیاسی گسترده و سازماندهی شده به عنوان بخشی از کمپین تبلیغاتی 
خود معرفی کرده و هدف آن تأیید هویت انقالب 1357 ایران بود. 
تهران، پایتخت کشور، سهم زیادی در این زمینه داشت و مکانی مناسب 
برای نقاشی های دیواری بزرگ بود. اکثر دیوارنگاری ها در سال های پس 
از استقرار جمهوری اسالمی، تصاویر بنیانگذار انقالب و دیگر چهرهای 
سیاسی بود (Chehabi & Christia, 2008: 2). این گونه از دیوارنگاری 
اعتراضی داشت و درغالب شعارنویسی و کالیگرافی شابلونی و  جنبه 
شعارهای  بیشتر  آثار  این  محتوای  می گردید.  تولید  سیاسی  چهره های 
انقالبی بود که به تدریج تصویر چهره های سیاسی نیز به آن افزوده شد 
)مسجد  جامعی، 1391: 15(. اگر چه، در سال های اول انقالب، بسیاری 
از تصاویر شاه معمواًلًً در قالب صورت یک شیطان یا همراه با یک 

شیطان در نقاشی ها و پوسترها کشیده می شد، اما به صورت نقاشی های 
دیواری در مقیاس بزرگ کشیده نشد. در عوض، شعارهایی که خواهان 
مرگ شاه، آمریکا و امپریالیسم بودند در بخش های زیادی از فضای خالی 
Gru-)  دیوارها به عنوان نقاشی های دیواری بدون تصویر کشیده شدند

ber, 2008: 6(. تأثیرات اجتماعی دیوارنگاره ها و نقش انها در ایجاد 

انگیزه، هیجانات اجتماعی و ماهیت رسانه ایی آن ناشی از ظرفیت های 
اطالع رسانی و اثربخشی آن بود  )زنگی و همکاران، 1391: 85(. یکی 
از عوامل مهم در تولید هنر عمومی دهه60 وجود سرمایه فرهنگی بود، 
رویکردهای هویتی، فرهنگی و اعتقادی گروه های اجتماعی، نهادهای 
قدرت و هنرمندان به عنوان سرمایه فرهنگی بودند زیرا برخورداری هر 
چه بیشتر کنشگران از سرمایه فرهنگی در میدان اختصاصی سرمایه هنر، 
سبب تمایل آن ها به هنر خالقانه خواهد شد )پرستش، 1385: 10(. همین 
امر عامل نزدیک شدن هنرمندان به نهادهای قدرت شد. دیوارنگاری 
بیشترین سهم را برای هنرمندان، مردم و نهادهای قدرت درتولید گفتمان 
دهه 60 داشت و در این بین هنرهای انقالبی کشورهایی چون مکزیک، 
روسیه بی تأثیر نبود. دیدگاه فرهنگی حاکم بر این دوره در صدد بود تا 
گفتمان عدالت خواهی را به صورت انتقادی در نقاشی ها دیواری نمود پیدا 
کند )روشناس، 1382: 5 (. تأثیرات اجتماعی این هنر بر جنبه های تزیینی 
آن غالب بوده و همین امر موجب استفاده حداکثری از ظرفیت های 
این هنر در نظام ارتباط اجتماعی و تأثیرگذاری آن بر روند فرهنگی 
شد )زنگی، 1394( و مضامینی چون مبارزه با امپریالیسم و استکبار، 
تصویر انسان ازخودبیگانه در جامعه مصرفی، ظلم ستیزی، غرب ستیزی، 
هنرمند  زیرا  گردید.  تولید  فلسطین  و  اسرائیل  طوالنی مدت  درگیری 
صرف نظر از کیفیت ساختارشناسانه آثار به ادراک حسی خود از واقعه 
انقالب مطمئن بود. ازاین رو، هنر انقالب ثمره نوعی بداهه سازی هست 
)گودرزی، 1387: 277(. اتفاقات هنری در قلب و درون هنرمند شکل 
گرفته و او می دانست تا انقالب اصلی در درونش اتفاق نیفتاده باشد، به 
شناخت الزم دست پیدا نخواهد کرد )محبی، 1388: 84(. از زمان شروع 
انقالب و جنگ، دیوارنگاری یک مورد مطالعه مناسب جهت بررسی 
ابزارهای مختلف فرهنگ بصری بوده که توانسته پیوندهای مختلفی بین 
بیان تصویری، آرمان های دینی و عدالت جویانه، تبلیغات سیاسی فراهم 
سازد. بدون شک، دیوارنگاری به عنوان یک رسانه  دسته جمعی جایگاه 
مناسب خود را در فرهنگ پس از انقالب ایران پیدا کرده  است، البته 
دیدگاه های انتقادی نیز وجود دارد بدین لحاظ که نقاشی های دیواری از 
نظر تعداد بی شمار هستند و اغلب در مقیاس های بزرگ دیده می شوند، 
به هیچ عنوان واجد شرایط برای تعلق داشتن به »رسانه های دسته جمعی« 
»متوسط«  شاید  یا  »کوچک«  رسانه های  به عنوان  باید  بلکه،  نیستند. 
شناخته شوند، به این معنا که، این نقاشی ها اجسام بصری کوچکی هستند 
که در مقیاس های بزرگ و قابل توجه تولید شده اند. بنابراین، نقاشی های 
دیواری به عنوان وسیله ای برای برقراری ارتباطات اجتماعی عمل می کنند 
این که  وجود  با  دیگر،  عبارت  به  دارند.  مشارکتی  ماهیت  اساسًا  که 
نقاشی های دیواری به شکل وسیعی در همه جا حضور دارند و ندیدن 
آنها تقریبًاً غیرممکن است، اما تأثیرشان محدود تر از دیگر رسانه ها است 

نقش گفتمان های سیاسی در شکل گیری هنر عمومی:
مطالعه موردی نقاشی های دیواری دهه 1360



38
نشریه رهپویه  هنر/  هنرهای تجسمی   دوره 4  شماره 3  پاییز 1400

)جدول 1(.

دیوارنگاری و گفتمان سنت گرایی 
سنتی  متوسط  طبقه  ارزش های  غلبه  دوره  می توان  را  دهه1360 
و طبقه متوسط جدید دانست. طبقه متوسط سنتی بود که با سازوکار 
انقالبی در پی غلبه بر طبقه متوسط جدید برآمده بود و نظام ارزشی و 
اخالقی سنتی بود که بر نظام ارزشی متجدد پیروزی می یافت. در شرایط 
بحرانی جنگ و دوران محدویت های رسانه ایی تنها ارزش سنت گرایانه 
مردان حکومت بر جامعه مسلط بود. در طول دهه1360 میان طبقات 
متوسط سنتی در نگرش به سیاست های اقتصادی )مبنی بر سیاست های 
اقتصاد آزاد و دولتی( شکاف پدید آمد. اما از نظر سیاست های فرهنگی 
همچنان می توان این دهه را دوره غلبه ارزش های طبقه متوسط سنتی 
دانست. همچنین باید تأکید کرد که آرمان های جریان های سنت گرایی 
به مفهوم دقیق کلمه طبقاتی نیستند. بلکه آرمان های مجموعه طبقات 
باال، متوسط، و پایین در ایدئولوژی این جنبش وجود دارد )بشریه، 1385: 
123(. از همین رو طبقه مسلط در دهه1360 به خوبی توانست ارزش های 
سنتی را در جامعه فراگیر کند. این جریان سیاسی گفتمان فرهنگی ویژه 
خود را تعریف کرد و برخی نهادها و سازمان ها به بازتولید به تقویت 
آن پرداختند. هم چون »سازمان تبلیغات اسالمی و قوه قضاییه که پایگاه 
جریان سیاسی راست سنتی بود« )ظریفی نیا، 1378: 83(. سازمان تبلیغات 
اسالمی در بازتولید گفتمان فرهنگی غالب و شکل دادن به جریان های 
هنری مسلط نقشی ویژه داشت. این نهاد مدافع پرشور هنر متعهد و مکتبی 
بود. گفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک به یک جریان غالب سیاسی تبدیل 
شده بود. این چرخش گفتمانی بر کاربردی و عمل گرایی بودن هنر تأکید 
بومی گرا  و  سنتی، روستاگرایانه،  دهه مضامین  این  آثار  اغلب  داشت. 
داشتند  )مریدی، 1397: 185(. مبارزه با نشانه های فرهنگی رژیم قبل 
برای نیروهای مذهبی به معنای منزه سازی جامعه و برای برخی نمایش 
قدرت انقالب بود. جریان اصالح فرهنگی عمومی وارد مرحله ای تازه ای 
شد. اصالح فرهنگ عمومی در پروژه »امر به معروف و نهی از منکر« 

تجلی یافت. در حالی که اسالمی سازی فرهنگ در حوزه نخبگان به 
پروژه »انقالب فرهنگی« محول گشت )خاتم، 1358: 101(. پیروزی 
سنت گرایان با انقالب فرهنگی با تصفیه دانشگاه ها ازعناصر نیروهای 
اغلب مارکسیستی شروع گردید. مدتی پس از انقالب تفاوت دیدگاه 
نیروهای انقالبی و نهادهای قدرت در حوزه های فرهنگی شروع شد و 
آثار در ظهور نوعی خاص از هنر دیوارنگاری که متأثر از گفتمان روز 
بود ظاهر شد از این پس نهادهای قدرت کنترل کاملی بر عالئم رمزی و 

نشانه ها جهت تبلیغات و اهداف خود داشتند )جدول 2(.

دیوارنگاری و هنر مکتبی 
هدف هنر انقالبی ، پدید آوردن روایت هایی براساس آرمان های 
انقالبی بود . روایت گری و خلق. ابراز یک پیام ایدئولوژیک یا سیاسی، و 
همچنین تعهد اجتماعی از مهم ترین جنبه های این آثار بودند. این خصیصه 
در ترکیب با فرم و اجرای ساده و قابل فهم آنها منجر به اقبال عامه 
برینتون در کتاب  از سوی توده ها ی مردمی شد. کرین  آنها  و پذیرش 
»کالبدشکافی انقالب« یادآور می شود که همه انقالب ها در طول دوره 
مردم  برای  سیاست حتی  می سازند که  فراهم  را  فضایی  بحرانی خود 
کوچه و بازار مانند ضروری ترین مایحتاج زندگی آنان واقعی، مبرم و 
گریزناپذیر می شود. در همین دوره است که انقالب ها یک کیفیت بسیار 
مقدس وارانه، پارسایانه و آرمانی دارند )برینتون، کرین، 1362: 174(. 
اشکال متعدد هنر انقالبی، به ویژه نقاشی ها، پوسترها، تمبرها و نقاشی های 
دیواری، آیکونوگرافی شیعی و اغلب خوشنویسی را تصویر   می کردند، 
هرچند اکنون این آثار با نوعی کیفیت مبلغانه متأثر از دیگر کلیشه های 
هنر انقالبی قرن بیستم )شوروی، مکزیک و کوبا ( در هم آمیخته بود. 
رئالیسم سوسیالیستی، سبک محبوب هنرمندان انقالبی، بالفاصله پس از 
انقالب تبدیل به زبانی شایع شد و به شکل گسترده ای ظاهر گشت. این 
هنرمندان با استفاده از عناصر نمادین شیعی، بیانی واقع گرایانه به مضامینی 
Keshmir Shekan, Ha-) هم چون »انقالب« و » شهادت« می بخشیدند

.(mid, 2009: 27

 ی برایبزاری وارنگارید
 و توده مردم یاسیس یهاگروه

، یسینوشعار قالبدر  یوارنگارید
 یشابلون یگرافیکال

و  یبر وحدت انقالب دیکأت
 یاسیس ییهمگرا

   
 یسایس یهانایجر ازین ی،وارید ینقاش یهاکیدر تکن لیدها مشابه وتقاز انقالب ریثأت

 خواهیعدالتبه حضور در گفتمان 
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 بخش اعظم این هنر انقالبی توسط گروهی از هنرمندان جوان و 
مکتبی تولید می شد که از عالیق مشترک سیاسی -  اجتماعی، انقالبی و 
با طوفان  این هنرمندان  دینی برخوردار بودند. شروع حیات حرفه ای 
فرهنگی انقالب مقارن بود. آنها می کوشیدند میراث روحانی هنر ایرانی 
را با هنر معاصر مرتبط سازند. مضامین معاصر در آثار آنها، بدیل ها و 
برابرهایی در ادبیات و فلسفه ایرانی -  اسالمی در طی قرون گذشته دارند. 
خالقیت این هنرمندان، از حال وهوای ملتهب انقالب تغذیه می کرد، و 
بدین طریق، باورهای هنری و زیبایی شناختی ایشان، پیوند تنگاتنگی با 
ایدئولوژی مذهبی داشت. آنها قادر بودند فرهنگ ایرانی را در خالل 
سال های اولیه پس از انقالب، و خصوصًا در جریان جنگ ایران و عراق 
که بعدها »دفاع مقدس« نام گرفت، تحت تأثیر قرار دهند. این نگرش 
و تلقی ویژه از معنویت، هنر انقالب اسالمی را پدید آورد. بی تردید 
حمایت نهادهای رسمی در کمک به شکل گیری و تکوین هنر نوپای 
انقالب به لحاظ کمی، نقش اساسی و مهمی ایفا کرد. هنر انقالب و فضای 
غالب آن، به طور موقت، نوعی فرهنگ بصری را طلب می کرد که با 
تغییر الویت های فرهنگی انقالب، این فرهنگ بصری نیز دگرگون شد. 
این فرهنگ بصری، بازسازی، یک درک زیبایی شناختی مفهومی بود که 
در ابتدای انقالب بیش از فرم بر روی سوژه و موضوع تمرکز داشت و با 
دورشدن از سال های آغازین نهضت، بر روی مفهوم و نماد متمرکز شد 

)گودرزی، 1387: 23(.
با گذر از روزهای پرالتهاب انقالب، گفتمان انقالب فرهنگی در 
دانشگاه ها ، آموزش و پرورش و در فرهنگ عمومی )با تأسیس دایره 
مبارزه با منکرات و تشکیل کمیته انقالب اسالمی( تسلط یافت. جریان 
شکل گیری  حال  در  گفتمان  این  از  نیز    متأثر  انقالب  وهنر  فرهنگ 
بود. ازدل هنر های انقالبی که برخی متأثر از اندیشه های کمونیستی، 
اگزیستانسیالیستی و هنر متعهد و مسئول بود، گونه دیگری از هنر انقالبی 
که مبتنی بر آرمان های مکتب تشیع بود، به ظهور رسید و به هنری مکتبی 
شهرت یافت. هنر مکتبی پدیده ای مدرن است و ویژگی تبلیغ دیدگاه های 
مذهبی و دینی را دارد )جواد محدثی، 1372: 147(. امام خمینی )ره( 
ایثار و  از  از هنر را جلوه ایی  نوع  این  از سخنرانی های خود  در یکی 
شهادت طلبی و جهاد حماسه آفرینان دفاع مقدس را، برترین هنری می داند 
که حتی قابل ترسیم و تجسم و ثبت و ضبط نیستند )محدثی، 1391 : 3(. 
هنر مکتبی نوعی مانیفست یا بیانیه هنرمند است که یکی از وجوه آن 
در مردم گرایی است. لذا مفاهیمی چون آگاهی و بسیج همگانی از جمله 
مضامین هنر مکتبی است. هنر مکتبی با نشانه هایی از تشیع، شهادت، ایثار 
و ظلم ستیزی، تعهدگرایی در مقابل تزیین گرایی با مرکزیت اسالم انقالبی 
است. از منظر نشانه شناختی اغلب آثار نقاشان مکتبی در دوران جنگ 
حول نشانه های واقعه کربال ترسیم شدند. این هنر به دنبال بیان عقیده 

 مختلف جامعه یهافیاز ط روهایو حضور گسترده ن یشور انقالب

 
 به مذهبی آثار در نماز و ایثارگری و مقدس دفاع شهادت،

 گرفت. قرار توجه مورد مختلف هایشکل

کبوتر،  و عناصر گل الله، قطره خون، ناتییو تز نیمضام ییهاسنماد
ه بستان کرده، دن، امام امت، مشت گرهآچون قر یریتصاو، سالح، قدس

 سامکرده، عمو هم گره

 

 یهاکالیادر یو حت برالیل یروهاانهیقرار داد و م یاسیرا در مرکز عمل س یهای انقالبی( مذهب۱۳58آبان  ۱۳) کایسفارت آمر ریتسخ
 راندند. هیچپ را به حاش

 
 

جدول 2. تصاویر و مضامین شکل دهنده گفتمان پاکسازی و منزه سازی. منبع: )گودرزی، 1387(  
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ونمایش تعهد هنرمند به رویدادهای پیرامونش است )جدول 3(.

دیوارنگاری و گفتمان جنگ و مقاومت 
با شروع جنگ شهریور 1359، اختالفات سیاسی به حاشیه رفت. 
نوعی گفتمان فرهنگی انقالب با داللت بر نشانه های اسالم شیعی، انقالب 
فرهنگ  گسترش  از  پیشگیری  محرومان،  از  حمایت  و  مستضعفان 
سرمایه داری و تجمل گرایی در جامعه، فرهنگ ایثارگری، شهادت طلبی 
از  ارمان خواهی جهانی شکل گرفت  )اسکندری، 1385: 51(. پس  و 
شروع جنگ، مضامین و سوژه ها بیشتر شهادت و ایثارگری های جنگ 
بود. به طوری که مخاطبان پشت جبهه می توانستد تصویری از جنگ را 
در ذهن و حافظه خود نگه دارند. هنرمند باید بین زمینه های اجتماعی و 
سیاسی روز، سوژه و تکنیک هم سویی ایجاد می کرد. باید مکان نقاشی های 
دیواری به دقت انتخاب می شد تا رهگذر به روشنی تصویر کامل را 
ببیند. اما هدف نهایی اختصار پیام، حرکت عامدانه و همدالنه قلمو و 
فرم ها با برش های روشن و رنگ های درخشان بود. نهادهای مجری و 
هنرمندان در دیوارنگاری دهه60 در تالش برای همراهی با عموم بودند و 

از نشانه های دیداری قوی تفکر شیعه برای آن استفاده می کردند.
پیکرنگاری و نمادها حول اماکن مقدس مثل مکه، بیت المقدس یا 
حرم امام حسین )ع( در کربال می چرخید. خوش نویسی، اشکال هندسی 
و طراحی های منحنی وخطی که نشانگر هنر اسالمی است، به عنوان 

فرهنگ بصری و دیداری تولید می گردید.
نمادهای پنج تن، نماد حضرت محمد )ص(، علی )ع(، فاطمه )س(، 
حسن )ع( و حسین)ع(، دستان با لکه های خون نماد شهادت امام حسین 
)ع( در کربال و حضرت عباس )ع( بود. در حالی که گل های سرخ مثل 
الله یا رز، نماد عشق و فداکاری بود که نشانگر خون شهدا بودند. شعارها، 
خواه آیه های قرآنی یا گفته های امام خمینی، نیز جز الینفک نقاشی های 

دیواری بود که اکثرا به زبان فارسی و گاهی به زبان عربی و انگلیسی 
تصاویر  موضوعی  لحاظ  از  دیوارنگاری ها  دیگر  گروه  می شد.  نوشته 
ضدآمریکایی و ضداسرائیلی را نشان می داد، اگرچه تعداد آن ها کم تر 
از مواردی بود که انقالب و جنگ ایران و عراق را به تصویر می کشید 
(Chehabi & Fotini, 2008: 3). دیوارنگاره های پس از جنگ، به 

دو گروه متمایز تقسیم شدند. دیوارنگاری های گروه اول برای پیام رسانی 
مضامین  به صورت  دوم  و گروه  مخاطبان  برای  عراق  و  ایران  جنگ 
غیرسیاسی ارائه می گردید. در دسته اول، صریحًا از پیشکسوتان جنگ 
 Talinn,) تجلیل می شد و در آنها، یاد و خاطره شهدا گرامی داشته می شد
75 :2014). پیوندهای رمزی بین صحنه های به تصویرکشیده شده در 

.(Marzolph, 2013: 164) نقاشی ها و رویدادهای تاریخی وجود دارد
هنرمندان جنگ را جهاد فی سبیل      اهلل و »پارادایم کربال« را بنیاد 
فرهنگ شیعه می دانستند که انقالب ایران برمبنای آن شکل گرفت 
)فیشر، 1980: 19(. اگرچه مطالعه فیشر در باره انقالب بود، اما صحت 
گفته او در جنگ نمود پیدا کرد و پارادایم کربال تجسم عینی پیدا کرد 
)فاضلی، 1389: 252(. حضور سمبولیک حضرت امام حسین )ع( در 
جبهه ها الهام بخش آثار هنرمندان شد )اسدی، 1375: 57(. برخی آثار 
دوره جنگ نیز دارای مضامین ترکیبی از انقالب و جنگ بودند. نقاشی 
دفاع مقدس برشی از زندگی در جنگ را روایت می کند و بازگشت 
به آن دوران از ورای تابلوها یادآور نوعی جنگاوری خردمندانه بود 
)پورمند، 1385: 9(. هنر دوره جنگ پیرو حرکتی بود که از اول انقالب 
شکل گرفت و هنرمندان اتفاقات جبهه های جنگ را به جامعه منتقل 
کرده و مسئولیت تبلیغات در شرایط بحرانی جنگ را بر عهده داشتند 
)کفشچیان مقدم، رویان، 1387: 107(. چلکوفسکی و حمید دباشی بررسی 
می کنند که چگونه این ارکستر عظیم اسطوره های عمومی و نمادهای 
جمعی و مضامین بصری باعث برانگیختن انقالب اسالمی و سوق دادن 

 کشانو زحمت یکارگر بر اتحاد دیکأو ت یفقر و نابرابر ریتصاو

 

   

 

جدول 3. مضامین گفتمان سنت گرایی. منبع: )گودرزی، 1387(  
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توده مردم برای جنگ مؤثر بوده و نشانگر یک انقالب تصویری است 
که در آن تأثیر اعتقادات مذهبی، کنش انقالبی و تصاویر بصری به طور 
جدایی ناپذیری به هم پیوند خورده اند . ارتباط هنرمندان با نهادهایی 
چون سازمان تبلیغات اسالمی، بنیاد شهید، مساجد، بسیج محالت، کمیته 
انقالب اسالمی و سپاه پاسداران و دانشکده های هنر بیشتر شده و تابع 
اصول و قواعد این نهادها قرار گرفتند. تصویرپردازی از جنگ مبتنی 
بر قهرمان پروری و نمایش خون و خشونت نبود، بلکه این آثارمبنی بر 
مظلومیت و معصومیت بود. در ساختار بصری این آثار بیش از هر چیز 
مانند گذشته، از اشکال خاص و عناصر نمادین سیاسی، مذهبی و فرهنگی 
به عنوان عناصر اصلی در آثار دیوارنگاری استفاده می شد )طبسی، انصاری 
مردمی  و  بدیع  می توان حرکتی  را  شهدا  دیوارنگاره های   .)90 :1385
در عرصه هنر دیواری پس از انقالب قلمداد نمود. چرا که این جریان 
یافته و مخاطب خود را به تناسب  با فرهنگ و زمانه خود ارتباط 
وابستگی های فرهنگی و بومی و نگرش تخصصی اش به هنر، تحت تأثیر 

قرارمی دهد )کفشچیان مقدم، 1385: 25( )جدول 4(. 

یافته های پژوهش 
پرسش اصلی در این تحقیق بدین صورت که چگونه گفتمان های قدرت 
جریان هنر عمومی را شکل می دهند؟ با نمونه موردی دیوارنگاری دهه60 
به همراه تعدادی پرسش فرعی دیگر طرح گردید. برای پاسخگویی به این 
سؤاالت مصاحبه های نیمه  باز انجام گرفت )20 مصاحبه با متخصیصن 
هنر شهر خصوصًا دیوار نگاری در دهه60(. سه مرحله کدگذاری باز، 
کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، از بین انواع داده های اولیه، کدها 
به مفاهیم تبدیل شدند و 136 مفهوم به دست آمد. در مرحله بعد، مفاهیم 
در قالب یک مقوله مربوط به خود قرار گرفتند تا 23 مقوله برای این 
پژوهش به دست آمد. از میان این 23 مقوله، یک مقوله مرکزی تولید 
گردیده و  اجزای نظریه زمینه ای به دست آمده از پژوهش را تشکیل داده 
است. برای ارائه نظریه از داستان و مدل تصویری استفاده شد. مقوله 
مرکزی شناسایی شده در این پژوهش گفتمان پاکسازی یا منزه سازی هنر 
عمومی دهه1360 با کارکرد اخالقی، نوستالژیک و وحدت بخش وتولید 

شدن اختالفات سیاسی، وحدت فرهنگی، رنگکم
 غیره طلبی وفرهنگ ایثارگری و شهادت

انقالب تصویری اعقادات مذهبی، کنش انقالبی و 
 های حماسی، دینی و سیاسیمضمونتصاویر بصری 

، پروریجنگاوری خردمندانه قهرمان
 مظلومیت و معصومیت

   

 ، منش هنریهنرمندان و میدان قدرت بنیاد فرهنگ شیعهپارادایم کربال 
 خواهی جهانی جنگ و شهادترمانآ تابع قواعد قدرت

 

  

 

جدول 4. دیوارنگاری و گفتمان جنگ و مقاومت. منبع: )شوشتری، غضبانپور، 1390(

نقش گفتمان های سیاسی در شکل گیری هنر عمومی:
مطالعه موردی نقاشی های دیواری دهه 1360
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اخالق جمعی و پایداری ارزش بود که بقیه مقوالت در رابطه با آن معنا 
پیدا می کنند. 

کدگذاری باز 
در این پژوهش سواالتی متناسب با سواالت پژوهش جهت مصاحبه 
با متخصصین مطرح گردید و سپس شاخص ها و متغیر های مؤثر بر هنر 
مشارکتی،  مشاهده  نیمه ساخت یافته،  مصاحبه های  از  دهه60  عمومی 
اسناد و مدارک استخراج گردید. در این مرحله از روش کدگذاری باز 
یعنی کدبندی سطح اول برای تولید مفاهیم اولیه و کدبندی سطح دوم به 
تولید مقوله های عمده انجامید، استفاده شد  که شیوه ایی مناسب برای تقلیل 
اطالعات کیفی و ارائه توصیفی دقیق پیرامون یک موضوع است. در 
اینجا هدف، کمک به پدیدآمدن یافته های پژوهش از طریق توجه به 
مضامین مسلط و متداول در داده هاست. داده های مورد مطالعه، به مرور 
خالصه شده و در آخر منجر به پدیدآمدن اصلی ترین مفاهیم و مضامین 

مرتبط با موضوع تحقیق شده است . مراحل کدگذاری باز عبارت است 
از: کدگذاری توصیفی و کدگذاری تفسیری.

کدگذاری محوری
در این مرحله از کدگذاری، مقوله مرکزی از بین مقوله ها انتخاب 
می شود و پیرامون آن نظریه ای بر آمده از دل تحقیق ارائه می شود. نظریه 
به وجود آمده از دل داده ها، حول مقوله مرکزی، به صورت داستان و مدل 
تصویری ارائه می شود. داستان روایتی توصیفی در باره پدیده اصلی تحقیق 
است. از مدل پارادایمی هم برای ارتباط بین مقوله ها، استفاده می شود . 
این دسته ها عبارت اند از: شرایط علی، زمینه ای، پدیده یا مقوله محوری، 
شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها است. دسته بندی اصلی )مانند ایده 

یا رویداد محوری( به عنوان پدیده مرکزی تعریف می شود )تصویر 1(.
داده های پژوهش )جدول 5( 

جدول 5. انواع داده های مورد استفاده در پژوهش.

 تعداد نوع داده 

 10 های اختصاصی با متخصیصن حوزه شهریمصاحبه 1

 10 60جنگ دهه  و های متخصصین دیوارنگاری حوزه انقالبمصاحبه 2

 30 مدارک و متون اسناد و 3

 20 تحلیل تصاویر و تهیه گزارش کیفی از تصاویر 4

 

          داده ها    کدها      مفاهیم     مقوله ها     نظریه

جدول 6. مفهوم ها و مقوله های استخراج  شده از کدها.

دستهمقولهمفهومردیف

تفاوت دیدگاه بین نیروي هاي انقالبي و قدرت هاي سیاسي در مظاهر فرهنگي1

اصالح فرهنگ عمومي

شرایط زمینه اي

اسالمي سازي فرهنگ براي عموم2

مبارزه نیرو هاي مذهبي با نشانه هاي فرهنگي رژیم پهلوي3

آتش زدن سینماها، کاباره ها، حمله به خواننده ها4

تشکیل دایره امر به معروف5

نمایش قدرت انقالب
مبارزه با عادات و تفریحات غیر شرعي6

فعالیت کمیته انقالب اسالمي ، مبارزه با منکرات7

تشکیل هسته گزینشي و ایجاد نهاد امور تربیتي در آموزش و پرورش8

به حاشیه رفتن میانه رو هاي لیبرال و رادیکال هاي چپ9

پروژه پاکسازي

گزینش معلمان در آموزش و پرورش هم سوبا انقالب فرهنگي10

اسالمي کردن دانشگاه ها، وحدت حوزه و دانشگاه11

اسالمي سازي فرهنگ در حوزه نخبگان12

مذهبي هاي انقالبي در مرکز عمل سیاسي13

تصویر 1. مراحل داده ها در نظریه زمینه محور.
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ضد انقالب، غرب زده، طرفدار امپریالیسم، ناقضان گفتمان فرهنگي14

پروژه انقالب فرهنگي و
شرایط زمینه ايشکل گیري انقالب فرهنگي

انقالب فرهنگي یک فرصت تاریخي براي سنت گرایان15

پیروزي نظام ارزشي و اخالقي سنتي16

غلبه طبقه سنتي با سازوکار انقالبي بر طبقه متوسط )طاغوتي ها(17

یکپارچه سازي عقیدتي و سیاسي18

ظهور طبقه متوسط سنتي پس از انقالب19

نقش بازار در پشتیباني و جهت دهي به جنگ20

گفتمان سنت گرایي ایدئولوژیک

شرایط علّي

بازنگري در سلسه مراتب سنتي و مناسبات جنسیتي21

غلبه  ارزش سنت گرایانه بر جامعه22

بازاریان نیروهاي سیاسي سنت گرا مسلط بر فضا و سیاست هاي فرهنگي23

ارزش سنت گرایانه و مذهبي در غالب زندگي آرماني و زندگي مستضعفان24

کاهش رشد قشرهاي متوسط غیردولتي25

کاهش سرمایه گذاري بخش خصوص و مستقل از دولت26

افزایش مهاجرت به شهرها 27

افزایش استخدام هاي دولتي قشر سنت گرایانه مزدبگیران28

حضور هنرمندان در بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، ایثارگران29

حمایت بنیاد شهید، نهادهاي دولتي و مساجد به عنوان نهادهاي قدرت30

گفتمان سنت گرایي ایدئولوژیک حماسه هاي دفاع و بیان پیام هاي جنگ و جنگاوري خردمندانه31

اشاعه و تحکیم اصول و ارزش هاي انقالب32

هنر دوره جنگ با مسئولیت تبلیغات در شرایط بحراني جنگ33

وحدت فرهنگي

پیوند میان ارزش هاي انقالب و دفاع مقدس34

ترویج و تبلیغ روحیه شهادت طلبي35

هنرمندان متأثر از جنگ و شهادت جوانان36

انسجام زباني آثارهنري در دوران جنگ37

نمایش  قهرمان پروري و معصومیت به جاي خشونت توسط نقاشان جنگ38

تثبیت فرهنگ بصري انقالب

شرایط 
راهبردي

تأثیر مستقیم و غیرمستقیم هنرمندان از جنگ39

تبلیغ و کسب موقعیت هاي اجتماعي و سیاسي نهادهاي قدرت40

نیرو هاي سیاسي مبارز و نیرو هاي مذهبي به عنوان میدان قدرت41

انقالب مردمي به عنوان میدان قدرت در اوایل انقالب42

رابطه دیوارنگاري با
مراکز قدرت

تبلیغ اهداف نهادهاي سیاسي از طریق  تصویرگري در فضا ي عمومي43

تبلیغ  ایده هاي گروه هاي سیاسي نوشتن و تصویرگري در فضا هاي عمومي44

توزیع قدرت به صورت متمرکز میان احزاب و جریان هاي سیاسي45

هنرمندان نزدیک به نهادهاي قدرت در موقعیت سلطه قرار گرفتند46

رابطه هنرمند با مرکز قدرت تولید هنر دولتي و هنرمندان مرتبط با جایگاه قدرت47

هنر عامه پسند وهنرمند ان نزدیک به طبقات قدرت48

گفتمان مسلط هنرمندان حوزه هنریتولید محتواي مردمي، مذهبي، اجتماعي در آثار هنري49

نقش گفتمان های سیاسی در شکل گیری هنر عمومی:
مطالعه موردی نقاشی های دیواری دهه 1360
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اعتقاد، هویت، فرهنگ  به عنوان سرمایه فرهنگي50
گفتمان مسلط هنرمندان

حوزه هنری
شرایط 
راهبردي

سرمایه فرهنگي و اجتماعي خواهان تغییر در الگو هاي غربي و غیرایراني51

پیروزي انقالب و نیاز جریان هاي سیاسي به حضور در گفتمان اجتماعي52

توده مردم مخاطبان هنر انقالب53

گفتمان اجتماعي هنر

پیامدها

هنرمندان خواهان روشنگري و تعمیق باورها بر توده مردم54

به حاشیه رانده شدن گفتمان جریان روشنفکر،55

روایت ایدئولوژیک از هنر اسالم56

هنر در پي تولید مضامین اسالمي و مبارزاتي شعیه57

ظهور هنر مکتبي

عاشورا و کربال به عنوان بنیاد فرهنگ شعیه وانقالب58

کربال کلید تخیل عاطفي تشیع ، جنگ و  پارادایم کربال59

تمثال حضرت امام حسین،  حضرت زینب به عنوان شاهد و راوي جنگ60

هنر متعهد، مفاهیم و ارزش هاي فرهنگ شیعي61

قرب به خدا، رضاي حق، تسلیم، ایثار، حیات ابدي مضامین آثار62

رد رفاهطلبي، دنیاخواهي ترویج  اندیشه ُاخروي63

هنر متعهد هنر دفاع و مقاومت64

هنرمند متعهد در
مواضع سیاسي و انقالبي

شرایط 
مداخله گر

هنر متعهد هنر سیاسي و انقالبي65

هنرمند در خدمت تغییر وضع موجود66

حضور نهادهاي سنت گرا در خط مقدم جنگ و مبارزه با استکبار67

جنبه غیررئالیستي جنگ و تأثیر آثار دیواري68

نفوذ دیوارنگاري در میان افکار عمومي69

تاثیرات  آثار در ارتقا بینشي و اعتقادي شهر وندان70

تقویت نقش آثار دیوارنگاري در گفتمان اجتماعي71

تاثیرات اجتماعي دیوارنگاري و پیشي گرفتن ازجنبه هاي تزییني72

دیوارنگاري حرکت بدیع و مردمي73

ایثارگري، شهادت طلبي، آرمان خواهي جهاني عنصر سازنده اسالم و شعیه74

دیوارنگاري داللت بر نشانه هاي اسالم شعیي، انقالب مستضعفان75

استفاده از نشانه هاي بصري قوي مذهب شعیه در دیوارنگاري76

دیوارنگاري به عنوان یک رسانه مؤثر77

امکان اجرا در محیط هاي عمومي براي افراد و گروه هاي سیاسي78
دیوارنگاري سازنده عقیده شعیه

در تفسیر امروز ایراني
دیوارنگاري ترکیبي از مذهب و مبارزه مسلحانه79

نقاشي دیواري سیاسي در حمایت از تغییرات بنیادي80

هدف نقاشي دیواري ایجاد و تقویت هویت غیرفردي81

نقش دیوارنگاري در تصحیح
پیامدو ایجاد انگیزه اجتماعي

تصویر مفاهیم انقالبي، مبارزه با امپریالیسم و استکبار82

تصویر انسان ازخودبیگانه در جامعه مصرفي83

مضامین ظلم ستیزي، غرب ستیزي84

مضامین ضد امریکایي، ضد اسرائیلي، جنگ ایران و عراق85
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تأثیراز هنرهای انقالبی چون مکزیک و انقالب های مشابه86

مضامین، پیام ها و تفسیرهای 
سیاسی آثار نقاشی دیواری

پیامد

کالیگرافی شابلونی، شعار های انقالبی و سیاسی87

استفاده از عناصرنمادین، مذهبی، فرهنگی88

نمایشگاه دیواری، دیدگاه درونی اسالم89

مستندسازی و بیسج عمومی و الهام بخشی90

مضامین اتحاد انقالبی، فقر اجتماعی، طبقه کارگر91

مضامین جنگ، ایثار و شهادت92

مضامین ارزشی و هویت بخشی از 
طریق سوژه ها

شخصیت های اسطوره ای، تصاویر عقیدتی93

اثاری شعارگرا، غیرحرفه ای با جنبه اعتراضی94

مضامین سنتی روستاگرایانه، بومی گرا95

مضامین انسانی مانند تصویر فقر و نابرابری اجتماعی96

تلفیق حماسه عاشورا با حماسه های دفاع مقدس97

نمادهای گل الله، قطره خون، کبوتر، سالح، قدس98

مضامین بومی گرا
تصاویر قران، امام، مشت، پرچم آمریکا، عقاب99

اعتقادات روی تمبر، اسکناس کبریت و لوازم التحریر100

شمایل نگاری و نمادها حول اماکن مقدس101

رنگ سبز اشکال هندسی و منحی نشانگر هنر اسالمی102

مضامین و نمادهای بصری

عالمت 5َتن و دست های خون آلود شهدا، گل های الله103

ارجحیت محتوا بر فرم در هنر مکتبی104

مضامین هنر مکتبی، آگاهی همگانی، بسیج همگانی105

زبان بصری هنرمندان مکتبی نمادها و نشانه های دینی106

تغییر هنر مکتبی در بستر رویدادهای سیاسی107

هنر مکتبی بیانی صریح، واقع گرا، اید ئولوژیک108

اسالم ایدئولوژیک دال مرکزی 
گفتمان هنر مکتبی

هنر مکتبی تعهد هنرمند به رویدادهای ییرامون109

هنر مکتبی هنری مردم گرا110

هنرمند انقالب متمایل به پایگاه های قدرت111

هنرمند متمایل به نیروهای انقالب112

اعتقاد، فرهنگ و هویت سرمایه فرهنگی هنرمند113

هنرمند تولیدکننده ارزش های حکومت اسالمی114

هنرمند مبلغ و مدافع جهان بینی انقالب115

گفتمان منزه سازی دهه 60  
تولیدکننده هنر عمومی با

نشانه های پایداری ارزش، 
وحدت بخشی و اخالق جمعی

را بود.

پدیده مرکزی

تولیدکننده اقتدار دولت در فضای عمومی116

مبارزه با نشانه های رژیم سابق117

امر به معروف و نهی از منکر )اصالح فرهنگی توده(118

هنرمند انقالبی، پاکسازی دانشگاه ها، اصالح فرهنگی119

تسخیر سفارت امریکا120

نقش گفتمان های سیاسی در شکل گیری هنر عمومی:
مطالعه موردی نقاشی های دیواری دهه 1360
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دولت ساده زیست و سنت گرا121

گفتمان منزه سازی دهه 60  
تولیدکننده هنر عمومی با

نشانه های پایداری ارزش، 
وحدت بخشی و اخالق جمعی

را بود.

پدیده مرکزی

هنرمند تولیدکننده مضامین ساده زیستی122

رسالت هنرمند بر مضامین روستاگرایانه و بومی گرا123

هنرمند متأثر از اندیشه های اسالمی و مکتب تشیع124

هنرمند متأثر از جنگ و شهادت125

هنرمند تصویرپرداز مظلومیت و معصومیت جنگ126

هنر مکتبی مانیفست هنرمند متعهد127

پارادایم کربال بنیاد فرهنگ شعیه128

هنرمند تولیدکننده تصاویر روایی و نمادین جنگ129

هنرمند متأثر از جنگ و شهادت جوانان130

هنرمند تصویرپرداز مظلومیت و معصومیت جنگ131

هنرمند متأثر از جنگ و شهادت132

هنرمند تولیدکننده تصویر نمادین و روایی از جنگ133

هنرمند تولیدکننده فرهنگ بصری جنگ134

هنرمند انقالب همگام با جنبش مردمی135

هنرمند انقالب متکی بر مبانی و شعائر اسالمی136

براساس مفهوم و مقوله های به دست آمده و از برقراری رابطه بین 
آن ها با محوریت مقوله مرکزی می توان نظریه زمینه محور به دست آمده 

ها پیامد  
، ارزشی وهای سیاسیها وتفسیر، پیام، تصویری از تفکر شعیه در دیوارنگاریظهور هنر کتبی  

گرا ، مضامین بومیهابخش در دیوارنگاریهویت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

      
 

ی شرایط علّ  
ه اجتماعیپایگا ،رایی ایدئولوژیکگ، گفتمان سنتگفتمان طبقه سنتی  

تولید گفتمان فرهنگی ر بازدنهادهای قدرت   

  ایشرایط زمینه
نمایش  ،اصالح فرهنگ عمومی

، ، پروژه پاکسازیقدرت انقالب
 پروژه انقالب فرهنگی 

 شرایط مداخله گر
، رابطه دیوارنگاری با نهادهاای قادرت
گفتمااان مساالط و هنرمناادان  ااوزه 

در مواضاا  ، هنرمنااد متعهااد هنااری
، ساه  دیوارنگااری سیاسی و انقالبای

هاای جنگ و انقالب در ایجاد گفتماان
 اجتماعی 

 پدید ه مرکزی
کننده هنر عمومی با تولید  60سازی دهه گفتمان منزه

بخشی و اخالق جمعی  ، و دتزشپایداری ار هاینشانه  
 

 

 

ها راهبرد ها و تعامل  
سویی میدان قدرت با ه  ،، رفتار هنری پیرو قواعد نهادهای قدرتتثبت فرهنگ بصری انقالب

های فرهنگی سرمایه  

 تصویر 2. مدل تصویری نظریه زمینه  محور به دست آمده از دل داده ها در باره گفتمان پاکسازی یا منزه سازی هنر عمومی دهه 1360.

از نهان داده ها را ارائه کرد. مدل مفهومی این نظریه به شرح زیر است:
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نتیجه گیری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ظهور آثار هنر عمومی »دیوارنگاری دهه60 »متأثر از گفتمان های 
روز بوده و نهادهای قدرت کنترل کاملی بر عالئم رمزی و نشانه ها  
جهت تبلیغات و اهداف خود داشتند. بسیاری از این عالئم خودبه خود یا 
بالفاصله پس از حوادث انقالب و جنگ پدیدار نشدند. آنها محصوالتی 
بصری هستند که طی چندین سال، یا حتی چندین دهه از مبارزات آرمانی 
در درون ایران شکل گرفتند. در این پژوهش از برقراری رابطه بین مفاهیم 
و مقوله ها و تولید مقوله مرکزی می توان نظریه زمینه محور را از دل 
داده ها را ارائه کرد. این نظریه به دو صورت داستان و مدل تصویری 
)تصویر 2( ارائه گردیده است. روایت ارائه دهنده این نظریه به شرح زیر 
است: این تحقیق یک طبقه بندی جدید و اکتشافی از طریق یک مطالعه 
کیفی براساس روش تحقیق گرانددئتوری است. نتایج نشان می دهد، با 
پیروزی انقالب اسالمی، هنرعمومی خصوصًا دیوارنگاری به عنوان یک 
رسانه ی تبلیغاتی توسط گروه های مختلف مورد استفاده قرار گرفت و 
با سیاست های عمومی درهم آمیخته شد. نهادهای قدرت هنرمندان را 
برای خلق آثاری الهام بخش استخدام کردند و آثار توسط نهادهای قدرت 
سفارش و نصب می گردید و به تدریج تغییرات اجتماعی رویکردهای 
متفاوتی به آن داد.. با توجه به مقوالت عمده می توان گفت مقوله هسته 
یا پدیده مرکزی در پژوهش حاضر گفتمان منزه سازی دهه 60 تولید 
کننده هنر عمومی با نشانه های پایداری ارزش و اخالق جمعی می باشد. 
زمینه های شکل گیری این گفتمان پس از پیروزی انقالب را می توان در 
اصالح فرهنگ عمومی، نمایش قدرت انقالب، پروژه پاکسازی، پروژه 
انقالب فرهنگی توسط نهادهای قدرت و شکل گیری گفتمان منزه سازی 
به عنوان یک جریان سیاسی غالب جست وجو کرد. شرایط عّلی ظهور 
اجتماعی  پایگاه  ایدئولوژیک،  سنت گرایی  گفتمان  نیز،  گفتمان  این 
نهادهای قدرت، بازتولید گفتمان فرهنگی و شرایط مداخله گر  سازنده 
مسلط  گفتمان  قدرت،  نهادهای  با  دیوارنگاری  رابطه  مرکزی،  پدیده 
و هنرمندان حوزه هنری، هنرمند متعهد در مواضع سیاسی و انقالبی، 
سهم جنگ و انقالب در دیوارنگاری می باشند و پیامد های آن ظهور 
هنر مکتبی، تبلیغ تفکر شعیی در دیوارنگاری، تفسیرهای سیاسی، هویت 
بخشی در دیوارنگاری ها و مضامین بومی گرا هستند. مجموع شرایط علی، 
زمینه ای، مداخله گر و تعاملی یا راهبردی شرایط سازنده پدیده مرکزی 
یعنی هنرعمومی متأثر گفتمان از منزه سازی دهه60 با کارکرد اخالقی و 
نوستالژیک است که وحدت بخش بوده و ظهور اخالق جمعی و پایداری 

ارزش را به دنبال داشته است. 

پی نوشت ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ulrich Marzolph (2003).
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Cultural policymakers invite artists from the studio to 
the public space to make art public. But their selection 
from works of art is often politically motivated. Public 
art is linked to politics. Especially at important dura-
tions such as revolutionary events. In Iran, too, the Is-
lamic Revolution had a profound effect on the meaning 
of public art, or art that can (or should) become public. 
After the revolution, some works of art were removed 
from the public space and replaced, and new works of 
art were displayed as memorials and murals. Artistic 
monuments are in line with political goals and repro-
duce political discourse. 
During the revolution, many artists became line up with 
this popular movement. Of course, just as in the years 
after the victory of the revolution there was a difference 
between the revolutionary forces with religious, liberal 
and Marxist tendencies, there was a difference of opin-
ion in the definition of public art and art that should 
come to the public space. Just as religious forces over-
came other revolutionary forces, religious arts with a 
religious orientation prevailed over other trends in the 
definition of public art.  
Public art in Iran was a revolutionary art that was influ-
enced on the one hand by Marxist tendencies and Latin 
American art, and on the other hand by religious views. 
The mural was derived from the conditions of the revo-
lution and the visual language of the revolution, which 
continued in the following decades. Of course, with the 
political developments, the form and theme of the mu-
ral also changed.
The goal of this article is how murals have become a 
visual representation of political discourses and mani-
festation of the systems of power. This study focuses 

specifically on murals from the 1980s, as its legacy was 
emphasized by cultural policymakers in Iran in later 
decades. Therefore, the main question of this research 
is this, what was the cause and context of the forma-
tion of mural painting in this decade? The methodology 
of this article to answer this question is qualitative and 
based on a grounded approach (Grounded Theory). The 
trend study in this research is based on documents, con-
versations and observations to describe the paradigm 
model (causal, intervening, strategy, consequence and 
context) of the emergence of the mural phenomenon. 
The results showed how the purification discourse and 
Cultural cleansing produced a form of public art with 
signs of enduring values, political unity, and the cohe-
sion of collective morality in the 1980s. This move-
ment of art, which can be described as committed art 
and Maktabi Art, included a picture of Shiite thought 
in murals, political messages and manifestations, and 
unifying themes.

Keywords
Public Art, Mural Painting, Political Developments in 
Art, 1980’s.

The Role of Political Discourses in Formation of Public Art:
A Case Study of 1980’s Murals in Iran

Masoomeh Samadi Razlighi1,  Mohammad Reza Moridi*2, Parnaz Goodarzparvari3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1   Ph.D Student of Art Research, Department of Art Research, Faculty of Art, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, 
Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Art Research, Faculty of Theoretical Sciences and Higher Art Studies, University of Art, 
Tehran, Iran. 
3 Assistant Professor,    Department of Visual Communication, Faculty of Art, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, 
Tehran, Iran
(Received: 9 Jun 2021, Accepted: 11 Jul 2021)

* This article is extracted from the first author’s doctoral dissertation, entitled: “The discourse of public art in creation of space and the 
production of meaning of button on the viewpoint of Foucault’s Mysticism; A case study experience of public art in Iran after the Islamic 
Revolution” under the supervision of second author and the advisory of third author. 
*Corresponding Author: Tel: (+98-936) 6023994, Fax: (+98-21) 66727944, E-mail: moridi@art.ac.ir

5


