
مطالعة مؤلفه های هویتی هنر مطلوب انقالب اسالمی با تمرکز بر بیانیة امام 
خمینی)ره( در سال 1367 خطاب به هنرمندان )بررسی نقاشی  های منتخب از 
1357 تا 1367( 
زینبمظفریخواه*

چکیده
انقالب اسالمی به عنوان مبدأ دگرگونی های مختلف در جامعة ایران و به ویژه عرصة هنر، ویژگی های هویتی منحصربه فردی 
داشت که تفاوت های اساسی میان آن و سایر انقالب ها ایجاد می کند. بهترین منظر برای شناخت ویژگی های هویتی انقالب 
اسالمی، دیدگاه امام خمینی)ره( به عنوان رهبر فکری و اجرایی انقالب اسالمی است؛ رهبری که از تأیید و همراهی مداوم مردم 
ایران برخوردار بود. بیانیة امام خمینی)ره( خطاب به هنرمندان که در سال 1367 به نگارش درآمد، عصارة دیدگاه ایشان و انقالب 
اسالمی را در خصوص هنر نشان می دهد. حال پرسش اصلی این است که ویژگی های هویتی هنر مطلوب انقالب اسالمی مطابق 
با بیانیة امام خمینی)ره( خطاب به هنرمندان چیست و چه اشتراکاتی میان این ویژگی ها و مؤلفه های مضمونی و موضوعی آثار 
نقاشی انقالب اسالمی قابل مشاهده است. هدف اصلی پژوهش، شناسایی و معرفی ویژگی های هویتی هنر مطلوب انقالب 
اسالمی، مطابق با دیدگاه امام خمینی)ره(، در هنر نقاشی دوران انقالب اسالمی است. به این منظور، پس از تعاریف اولیه از هنر 
و رویکردهای هنر انقالب اسالمی، بیانیة امام خمینی)ره( تجزیه وتحلیل و ویژگی های اصلی هویت هنر انقالب اسالمی با توجه 
به آن استخراج شده است. سپس میزان تجلی و انعکاس این ویژگی ها در نقاشی انقالب اسالمی بررسی شده است. اطالعات 
الزم با استفاده از منابع کتابخانه ای جمع آوری شده و نمونه های مورد بررسی که با روش انتخابی، گزیده شده اند شامل آثار 
منتخبی از نقاشان حوزة هنری است که از سال 1357 )پیروزی انقالب اسالمی( تا سال 1368 )رحلت امام خمینی)ره(( به 
تصویر درآمده اند. این پژوهش با رویکردي بنیادی و به شیوة توصیفي ـ تحلیلي به این نتیجه دست یافته است که در سه بُعد 
فردی، اجتماعی و ملی هویت، استعاره های بصری قابل توجهی مشاهده شد. اما در خصوص مضامین انتزاعی تر مانند شرف و 

عّزت یا مضامین پیچیده تر نظیر نمایش جمال حق، معادل های بصری قابل توجهی در آثار مشاهده نشد.

کلیدواژه ها: بیانیةامامخمینی)ره(،هویتهنرمطلوب،نقاشیانقالباسالمی

Email:z.mozafarikhah@alzahra.ac.ir.استادیارگروهنقاشی،دانشکدههنر،دانشگاهالزهرا،تهران،ایران.*

تاریخدریافت:۱۴۰۱/۱/22
تاریخپذیرش:۱۴۰۱/9/23
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مقدمه
حفظوبازیابیهویتملتهاازمهمتریندغدغههای
ازخودبیگانگیو ودلسوزانهرجامعهاست. نخبگان
اصلیترین بهعنوان ضعف و قوت نقاط شناخت عدم
سبب خود، هویت به نسبت ناآگاهی از ناشی عارضة
حرکتغلطوناکارآمدبخشهایمختلفجامعهخواهد
در لحظاتحیاتیکجامعه ازخطیرترین یکی شد.
خصوصدرکصحیحوآگاهانهازهویتخود،درزمانة
به گاه انقالبها میکند. پیدا ظهور و بروز انقالبها
منزلةاعالنتغییربرخیویژگیهایهویتیوگاهیبه
عنوانتأکیدیابازیابیدوبارةمؤلفههایهویتیجامعه
سال در ایران اسالمی انقالب هستند. مطالعه قابل
۱3۵7نیزبههمینشکلقابلبررسیاست.اینانقالب
رامیتواننمایشگرتغییراتیشگرفدراعالمخواستهها
ومطالباتمردموبازگشتجامعهبهمؤلفههایاصلی
ازجملهدینداریتعبیرکرد.درنتیجه ایرانی، هویت
تحوالتحاصلازانقالب،سایرشئونجامعهنیزمتأثراز
انقالب هویتی مؤلفههای از برخی بازتابدهندة آن،
این که است عرصههایی از یکی هنر شدند. اسالمی
انعکاسمیدهد.درمیانهنرها، تحوالترابهوضوح
نقاشیبهدلیلارتباطوسیعباجامعه،امکانخلقنسبتاً
سریع)بهدستیکخالقودرمدتزمانکم(والبته
بازتاب برای خوبی محمل مناسب، بیانی قابلیت
ویژگیهایهویتیهنرانقالباسالمیمحسوبمیشود.
بهترینمرجعبرایشناختمؤلفههایهویتیهنر
راهبر و نظریهپرداز دیدگاه به توجه اسالمی، انقالب
اصلیانقالباسالمی،امامخمینی)ره(است.ایشاندر
طولیکدهههدایتفکریوراهبریجامعةاسالمی،
ازابتدایانقالباسالمیتاروزرحلتبهجهاندیگر،به
تشریحابعادمختلفهویتایرانیـاسالمیپرداختهاند.
اماچکیدةنظریاتوجهانبینیامامخمینی)ره(نسبت
بیانیةمعروف رامیتواندر انقالبوهویتوهنر به
ایشانخطاببههنرمندان،کهدرشهریورسال۱367
پرسش حال کرد. مشاهده است، آمده در نگارش به
مطلوب هنر هویتی ویژگیهای که است این اصلی
انقالباسالمیمطابقبابیانیةامامخمینی)ره(خطاب
بههنرمندانچیستوچهاشتراکاتیمیاناینویژگیها

انقالب نقاشی آثار موضوعی و مضمونی مؤلفههای و
اسالمیقابلمشاهدهاست.پرسشفرعیپژوهش،این
استکهمعنایهویتوابعادآنچیستوکدامیکاز
ابعادهویتیدرقالبکداماستعارههایبصریبهنمایش
معرفی و شناسایی پژوهش، اصلی هدف درآمدهاند.
ویژگیهایهویتیهنرمطلوبانقالباسالمی،مطابقبا
انقالب دوران نقاشی هنر در خمینی)ره( امام دیدگاه
اسالمیاست.بهمنظوردستیابیبههدفاینپژوهش،
ابتدابیانیةامامخمینی)ره(تحلیلومضامیناصلیآن
استخراجمیشود.سپسمؤلفههایهویتیمتناظربااین

مضامینانتخابودرآثارمنتخبمطالعهمیشود.

روش  پژوهش
پژوهشحاضرازحیثهدفبنیادیاستزیرا»در
جستوجویکشفحقایقوواقعیتها«است)حافظنیا،
تحلیلی ـ توصیفی ماهیت، به توجه با و )۵8،۱38۱
تحلیلی،سعیبرایناستتا است.درتحقیقتوصیفیـ
ضمنتحلیلشرایط،بهدالیلووضعیتمسئلهوابعاد
محقق تحقیق، نوع این در شود. توجه آن متفاوت
کلی گزارههای با را تحقیق بهمسئلة مربوط جزئیات
)همان، میکند نتیجهگیری و میدهد ارتباط مرتبط
کتابخانهای روش به پژوهش این دادههای .)7۱
جمعآوریشدهوتجزیهوتحلیلآنهابهشیوةکیفی
بهانجامرسیدهاست.برایناساس،پژوهشپیشروبا
هویت اصلی شاخصههای استخراج و تحلیل مطالعه،
انقالباسالمیوهنرمطلوبآنازبیانیةامامخمینی)ره(
درسال۱367،بهبررسیشیوةتجلیآندرنقاشیهای
آماری جامعة میپردازد. اسالمی انقالب دورة منتخب
پیروزی فاصلة در که است نقاشیهایی پژوهش، این
انقالبدرسال۱3۵7تارحلتامامخمینی)ره(درسال
انقالب هنری »حوزه مطرح نقاشان توسط ،۱368
درآمدهاند. تصویر به مرتبط موضوع با و اسالمی«
نمونهگیریبهشیوةانتخابیوبامعیاِرنسبتاثربااصول
رسیده انجام به خمینی)ره( امام بیانیة در شده بیان
است.درپژوهشحاضربرایبهرهبردنازمنابعوارجاع
بهآنها،ازروشارجاعدرونمتنیانجمنروانشناسی

امریکا)APA(استفادهشدهاست.
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پیشیةی لحقیق
انجامشدهدرسایترسمی بهبررسیهای باتوجه
ایرانداکوکتابخانةملیوکتابخانةدانشگاهتهرانو
دیگردانشگاههاتحتعنوان»مطالعةمؤلفههایهویتی
امام بیانیة بر تمرکز با اسالمی انقالب مطلوب هنر
خمینیدرسال۱367خطاببههنرمندان«مقالهای
علمیکهدقیقاًباعنوانوموضوعموردنظرمقالهحاضر
حوزه در اما نشد. یافت باشد، شده تنظیم و تدوین
کرد: اشاره نمونهها این به میتوان مرتبط، مطالعات
مقالهمحسنطبسیومجتبیانصاری)۱38۵(باعنوان
انقالب اول دهة نقاشی در شکل، و محتوا »بررسی
شکلی و محتوایی ویژگیهای به آن در که اسالمی«
شده پرداخته آنها ارزیابی و انقالب اول دهة نقاشی
از بیش در که میگیرد نتیجه چنین نویسنده است.
دغدغة تحمیلی جنگ مسئلة موارد، پنجاهدرصد
هنرمندانومضموناصلیتابلوهابودهاست.همچنین
جایگاه انسانی متعالی مفاهیم به رویکرد آن، کنار در
آثاربه بیان،بیشتر یاشیوة ازنظرسبک ویژهداردو
شیوةسمبولیسموبرخیبهسبکرئالیسمکارشدهاند.
درمقالةآرزوپایدارفردومحسنایمانینائینی)۱39۱(
هنر شرح از پس اسالمی« هنر در »هویت عنوان با
اسالمیوحکمت،تأثیرخیالهنرمنداسالمیدرخلق
اثرهنریناب،تصویرانساندرهنراسالمی،رنگگزینی
هنراسالمیونقشوتأثیراتآنهادرتعالیمعنویو
رشداخالقیانسانبررسیشدهاست.درمقالة»تجدید
دربارة نیز )۱368( اسالمی« انقالب نقاشی در میثاق
باهنرغرب تفاوتآن و انقالبوجهانبینیآن هنر
با صحبتشدهاست.کتابمرتضیگودرزی)۱38۰(
در ایران معاصر نقاشی در هویت جستوجوی عنوان
ابتداازنگارگريونقاشيسنتيایرانیادمیشودودر
از مشخصههایي ایراني« نقاشي مثالي »دنیاي فصل
نگارگريبیانمیشودودربخشبعديکتاب،نقاشي
قهوهخانهايرابهعنوانیکیازمنابعنقاشيمعاصربیان
از بعد نقاشي اینکتاب، از میکند.دربخشدیگری
انقالباسالمیبررسیشدهوحضورمحتواوتعهددیني
انقالب نقاشان بینش مهمترین را هنر در اجتماعي و
معرفیمیکند.دربخشپایانينیزباعنوان»رجوعبه

تاهنرو نقاشانيکهتالشکردند فعالیت خویشتن«،
بیگانهحفظ رادرمقابلفرهنگ هویتفرهنگيخود
کنند،بیانمیشود.درهربخشازاینکتابتصاویري
ازنقاشيهاينقاشانایرانبهنمایشگذاشتهشدهاست.
نکتةقابلذکرآناستکهدربسیاریازآثارمانندکتاب
تجربهمعنوی؛برگزیدةمقاالت/سخنرانیوگفتگوهابه
نقاشی اسالمیدر انقالب نمایشگاه2۰سال مناسبت
بیشتر مقاالت، از برخیدیگر و ایران)۱378( معاصر
دربارةتعریفهویتوانواعآنازمنظرعلوماجتماعی
پژوهش از متفاوتی دید زاویة که است شده صحبت

حاضراست.

لی  ف هب ت
ماهیت و یعنیحقیقت لغوی؛ معنای در هویت
و بودن کسی چه سؤال به پاسخ هویت یا چیزی؛
چگونهبودناست)کرجی،26۵:۱37۵(ودرزبان
انگلیسی،معادلکلمهidentityاستکهدرآکسفورد
بهمعنای»آنچهکسییاچیزیهست،همانبودن«
ترجمهشدهاست.هویتبهویژگیهاییاشارهداردکه
موجبتشخیصفردمیشود.پسمیتوانگفتکه
هویتپاسخیبهکیستی»من«والبتهچیستی»ما«
است)بهزادفر،۱۱:۱386(.بدینترتیبدرنگاهاول
توجهمفهومهویتمعطوفبهخوداستدرحالیکه
معنایاینمفهومدرقالبجامعهمشخصمیشودو
مابراساسارتباطخودبادیگرانوجامعهبهآنچه
هستیمبدلمیشویم.هویتعناصردرونی،ذهنیو
بازشناسی برای موقعیتی میشود؛ شامل را بیرونی
فقطمن.هویت نه و است دیگران توسط اجتماعی
مجموعةباورهایذهنیاستکهسببتفاوتگذاری
یا فردی عمل به و میشود دیگری و خود میان
اجتماعیبراساسآنوباهدفحفظتداوموتقویت
آنویادرجهتتخریبوتضعیفهویتهایدیگر

دامنمیزند«)فکوهی،63:۱38۰و6۴(.
اماتعریفهویتبهحوزةفردیواجتماعیمحدود
نمیشود.بُعددیگریدرتعریفهویتوجودداردکه
بُعد، این و میکند ایفا تعریف این در مهمی نقش

هویتملیاست.
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بههمینعلتمحققانرشتههایمختلفینظیر
روانشناسی،جامعهشناسیوعلومسیاسی،باتوجهبه
عالیقواهدافخوددربارةهریکازاینسطوحبه
مطالعهوتحقیقمشغولهستند.درواقعبایدگفت
کهموضوعهویت،مسئلهایمیانرشتهایاست.اصوالً
نیست، ودگرگونی تغییر بدون و ثابت امری هویت
بلکههموارهمؤلفههایاصلیآندچارتغییروتحول
بهنظرمیرسدکهمسئلة میشوند؛بههمیندلیل
میشود. مطرح خاص بهطور نسل هر برای هویت
ازمکانهاو بههمپیوستهایاستکه هویتزنجیرة
و ازحوادث باگذر و آغازشده دور بسیار قرنهای
شرایطمختلفوپشتسرگذاشتنفرازونشیبها،به
به داشته، قرار آن در که شرایطی ضرورت تناسب
نسلهایبعدیمنتقلشدهاست.بسیاریازمحققان
ملی، ارزشهای نظیر سازندهای عناصر ملی، هویت
زبان، )سرزمین، فرهنگی مشترکات تمامی شامل
نمادهایملی،تاریخ،سنتها،ادبیاتو...(؛ارزشهای
و فرهنگ و دینی مشترکات تمامی شامل دینی
مهمترین بهعنوان را انسانی و جامعهای ارزشهای
عناصرهویتبخشهرملتمعرفیکردهاند)زهیری،

.)2۰۱:۱38۱
ازمنظراندیشمنداندراینحوزههویتبهصورت
کلیدارایسهبُعددرنظرگرفتهشدهاست:هویت
فردی،هویتاجتماعیوهویتملیهرکدامازاین
ابعادتعاریفجداگانهایدارندامادرمجموعمیتوانند
بهشکلکارآمدیهویتراتعریفکنند.اینابعاددر
تحلیلبیانیةامامخمینی)ره(واستخراجویژگیهای
هویتیهنرانقالباسالمی،یاریخواهدرساند.دراین
معنا،انقالباسالمینیزبهعنوانیکپدیدهاجتماعی،
خوددارایشاخصههایهویتیاستکهآنراازسایر
از برآمده هنر روی، این از میکند. مجزا انقالبها
انقالبنیزبازتابدهندةهمانعناصرهویتیانقالب
استکهاکنوندرقالبهنروبازباننقاشیبهتصویر
کشیدهشدهاستودربیانامامخمینی)ره(،هویت
مذکوردرسهبُعدفردی،اجتماعیوملیمعناپیدا

میکند.

ممامه هان هب رع هة  م لبا اهقلا االمع از 
د دگاه اماف ؤمیةعلرهم 

ویژهای توجه هویت مسئله به خمینی)ره( امام
داشتهاند.اینامردرحدیاستکههرگونهرشددر
اصیل ریشههای به بازگشت گرو در را ایران جامعة
آن به توجه فرهنگ، در »باید میدانند. ایرانی هویت
داشتهباشیدوکوششبشودکهخودتانراپیداکنید.
راکنار را؛تماممفاخرشرقی ماگمکردهایمخودمان
گذاشتهایموهیرفتیمسراغمفاخرغرب،آنهمنهآنی
کهآنهادارند،آنیکهبهمامیدهند.اگرآنیکهآنها
داشتندبسیارخوب،آنهادرجهاتطبیعیجلوهستند
اماآنیکهبهماتحویلمیدهند...نمیخواهدبرایما
فرهنگدرستکند.اینمیخواهدیکفرهنگغربی
درستکنندکهدرخدمتغربباشد...هرچهازغرب
برایمامیآیدیاازشرقبرایمامیآیدکهسوغاتبرای
کردهاست.« تباه را ما که است آنهایی میآورند ما
باید و»بارهاتذکردادهامکه )جعفرزاده،۴2:۱388(
ایرانیبسازیمکهبتواندبدوناتکابهامریکاوشورویو
انگلستان،اینجهانخوارانبینالمللیاستقاللخویش
رابهدستگیردورویپایخودبایستدوهویتاصیل
رابهجهانعرضهکند«)امامخمینی،۱372:ج9۱،8(.
امامخمینی)ره(درطولسالیانانقالباسالمی،در
و اسالمی ـ ایرانی هویت به راجع مختلف بزنگاههای
همچنینارتباطآنباهنروهنرمندانسخنگفتهانداما
خصوص در را دیدگاههایشان مهمترین عصارة
شاخصههایهنرمطلوبانقالباسالمیکهدرمجاورت
وارتباطعمیقباهویتمعناشدهاستبایددربیانیة
شهریور سیام در یافت. هنرمندان به خطاب ایشان
امامخمینی)ره(درتبیینهنرمتعالی،پیامی ،۱367
خطاببههنرمندان)یامنشورهنرمندان(صادرکردند

ودرآنچنینگفتند:
»خونپاکصدهاهنرمندفرزانهدرجبهههایعشق
آنگونه زوالناپذیر وعزت،سرمایة وشرف وشهادت
هنریاستکهباید،بهتناسبعظمتوزیباییانقالب
اسالمی،همیشهمشامجانزیباپسنِدطالباِنجمالحق
که است قرآن قبول مورد هنری تنها کند. معطر را
ائمة اسالم محمدی)ص(، ناب اسالم صیقلدهندة
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هدی)ع(،اسالمفقرایدردمند،اسالمپابرهنگان،اسالم
تازیانهخوردگاِنتاریِختلخوشرمآورمحرومیتهاباشد.
هنریزیباوپاکاستکهکوبندةسرمایهداریمدرنو
کمونیسمخونآشامونابودکنندةاسالمرفاهوتجمل،
اسالمالتقاط،اسالمسازشوفرومایگی،اسالممرفهین
بیدرد،ودریککلمه»اسالمامریکایی«باشد.هنردر
معضالت مبهم و کور نقاط نشاندهندة مدرسةعشق
اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،نظامیاست؛هنردرعرفان
اسالمیترسیِمروشنعدالتوشرافتوانصاف،وتجسم
تلخکامیگرسنگاِنمغضوِبقدرتوپولاست.هنردر
جایگاهواقعیخودتصویرزالوصفتانیاستکهازمکیدن
خونفرهنگاصیلاسالمی،فرهنگعدالتوصفا،لذت
با ستیز راه که پرداخت باید هنری به تنها میبرند؛
و امریکا آنان رأس در و غرب، و شرق جهانخواران
میتوانند زمانی تنها ما هنرمندان بیاموزد. را شوروی
بیدغدغهکولهبارمسئولیتوامانتشانرازمینبگذارند
کهمطمئنباشندمردمشانبدوناتکابهغیر،تنهاوتنها
درچارچوبمکتبشان،بهحیاتجاویدانرسیدهاند؛و

اینگونه مقدسمان دفاع جبهههای در ما هنرمندان
و عّزت و خدا برای و شتافتند؛ اعال مأل به تا بودند،
سعادتمردمشانجنگیدند؛ودرراهپیروزیاسالمعزیز
)امام نمودند« رسوا را بیدرد هنر مدعیان تمام

خمینی،۱372:ج۱۴۵،2۱و۱۴6(.
امام بیانیة از استخراجشده مضامین مهمترین

خمینی)ره(درنمودار۱قابلمشاهدهاست.
میدهد، نشان شده استخراج مضامین در تأمل
امام تعریف با راذیلهویتدینی آنها میتوانهمه
خمینی)ره(ازاسالمنابتعریفکرد.اینگونهمضامین
استخراجشدهازبیانیةامامخمینی)ره(رامیتوانذیل
سهبُعدفردی،بعداجتماعیوبُعدملیتقسیمکردهو
ویژگیهاراذیلآنهاقرارداد.البتهبایدتوجهکردکه
برخیویژگیها،میاندویاسهبُعد،مشترکهستند.به
عنواننمونه،شهادترامیتوانذیلهرسهبعدتعریف
ویژگیهای تمام که است این توجه قابل نکتة کرد.
بیانشدهدرحوزةاجتماعیوملی،ذیلمفهومعدالت
مسئلة محوری جایگاه امر، این و هستند تبیین قابل

نمودار 1. نکات و مضامین استخراج  شده از بیانیة امام خمینی)ره(
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عدالتدرافکارامامخمینی)ره(والبتهدرانقالباسالمی
رانشانمیدهد.درمجموع،مضامینارائهشدهرادربیانیه،
بالحاظنکتةگفتهشده،میتواندرنمودار2مشاهدهکرد.
امام دیدگاههای که است این است مشخص آنچه
درخصوص بهویژه و مختلف زمینههای در خمینی)ره(
هنرمطلوبانقالباسالمی،برپایهجهانبینیاسالمیو
البتهدرکعمیقازنیازهایجامعةایرانیومقتضیاتروز
خمینی)ره( امام نگرش در آنچه نتیجه در است. بوده
ناب »اسالم مفهوم تسلط میشود، مشاهده بهوضوح
بُعد دو در امریکایی« »اسالم با تقابل و محمدی)ص(«
اجتماعیوملیاست.اینمفهومدرنگرششیعیبیشاز
و حسین)ع( امام شهادت و عاشورا واقعة در چیز هر
خمینی)ره( امام نظر از میکند. پیدا تجلی یارانشان

اولیای سرور و شهیدان سید بزرگ نهضت ماه »محرم،
خداستکهباقیامخوددرمقابلطاغوت،تعلیمسازندگی
وکوبندگیبهبشردادوراهفنایظالموشکستنستمکار
رابهفداییدادنوفداییشدندانستواینخودسرلوحة
دهر«)امام آخر تا ما ملت برای است اسالم تعلیمات
خمینی،۱372:ج۱۱،2(.همچنینحضرتامامباتوجه
بهدوهدفمهمانقالباسالمی،یعنیاستقاللوآزادی،
هویت بهحفظ وابسته را انقالب دستاورد دو این حفظ
قیام از گرفتن الگو نتیجه، در میدانند. عاشورایی
سیدالشهدا)ع(ازشاخصههایمهموبارزهویتهنرانقالب
اسالمیمحسوبمیشودکهانتظارمیروددربررسیآثار

هنرمندانایندورهمشاهدهشود.
مفاهیم از بصری معادل ارائة امکان نهایت، در

نمودار 2. صورت بندی مضامین بیانیة امام خمینی)ره(

تید هب رع مضامین داران امکان میادل اازن تص ن

فردی شهادت

فردی شرف/عزت

فردی نمایشجمالحق

اجتماعی تقابلباتجملوبیدردی/رسواکنندةویژهخواران/افشاکنندهنقاطکورومبهم

اجتماعی نمایشعدالتوانصاف

اجتماعی/ملی تقابلباظلم/ظالم/مستکبر

ملی طرفداریازمجاهدان

ملی/اجتماعی طرفداریازمستضعفان

جدول 1. مضامین استخراج شده از بیانیة امام خمینی)ره( که قابلیت بیشتری برای معادل سازی استعاری و بصری دارند.
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انتزاعینیزقابلتصوراستامااینکار،دشوارودیریاب
است.بههمیندلیل،آندستهازمضامینیکهامکان
بدلشدنبهمعادلبصریدرآنهاباسهولتبیشتری
نیز مخاطب سوی از آن درک و است امکانپذیر
محتملتروسادهتراست،محلتمرکزاینپژوهشدر
بررسیآثارمنتخبخواهندبود.اینمضامیندرجدول

۱درجشدهاند.

تحث و ت راع 
بایدتوجهداشتکهدرابتدایدورةانقالباسالمی،
سایر آثار فرم از و نیستند مستقل فرم دارای نقاشان
نقاطجهان،مانندنقاشیانقالبمکزیکبهرهمیبرند.
بهلحاظمضمونیردپایمضامینغیردینیومختصبه
مضامین )مثاًل میشود مشاهده اسالمی انقالب
سوسیالیستی(امانقطةاصلیجداکنندةنقاشیقبلو
میرود؛ شمار به آثار مضامین اسالمی، انقالب از بعد
نکتهایکهبسیاریازتحلیلگراننقاشیانقالباسالمی،
آوینی، و 7۵ :۱387 )گودرزی، کردهاند اشاره آن به

.)۵:۱378

ف دن  تُید  تا  م لبط  ممامه هان  تازلاا  ت راع 
هب ت در آثار

بُعدفردیهویتایرانیـاسالمیدارایویژگیهای
مختلفیاستکهپیشازاین،درپژوهشیازنگارندهبه
برخیازآنهاپرداختهشدهاست)مظفریخواه،۱۴۰۰(.

امادربیانیةامامخمینی)ره(،سهمؤلفه،ازمؤلفههای
بیانشدهرامیتوانذیلاینبعدتعریفکرد.همانطور
و ظالم با تقابل نظیر ویژگیهایی شد، اشاره قباًل که
مستکبردراینبعدنیزقابلتبییناستاماموضوعاتی
مانندشهادت،شرفیاعّزت،باوجودمعنایاجتماعیو
ملی،دارایویژگیپررنگومهمفردیهستند.بهطور
خاص،شهادت)کهمعانِیهمچونشرفوعزترادر
خوددارد(ازپربسامدترینمضامینتکرارشدهدرآثارو
عناصر میرود. شمار به اسالمی انقالب نقاشیهای
موجوددرآثارنقاشاندورانانقالباسالمیازحضور
فیزیکییکرزمندهتاشهیدیبدونسر)اشارهبهواقعة
عاشورا(،سالح،رزمنده،گلشقایق،پیشانیبند،بالهایی
»کبوتر و جنگ صحنة سجده، عزاداری، خونآلوده،
و...« نفس( و جان )نماد مرغ صفا(، پاکی، )نماد
)اسماعیلپور،22:۱377-29(بهنمایشهمانمضامین
ذکرشدهدربُعدفردیهویتیعنیشهادت،عّزت،شرف
وجمالحقدرآثارخودپرداختهاست)تصاویر۱تا6(.
با رجبی محمدعلی شهید، معراج تابلوی در
در را مادرش و شهید نگارگری، الگوی از بهرهمندی
محاصرةفرشتگاننشانمیدهد)تصویر۱(.مشابههمین
نیز چلیپا کاظم ایثار تابلوی در میتوان را مضمون
امام حضور و عاشورا واقعة عنصر با که کرد مشاهده
حسین)ع(نیزگرهخوردهاست)تصویر3(.حضوراین
مفهومعاشوراییدرتابلویشهادتاثرحبیباهللصادقی،
عاشورا، واقعة بیسر شهدای و معصوم)ع( حضور با

همبهه اث  میادل تص ن مشاهده شده در آثار مضمبن

تصویر۱
تصویر2
تصویر۵
تصویر6

تصویرعروجشهید/شهیددرمقامشاهد
استفادهازنمادسروبهعنوانجاوادانگیشهید

استفادهازتصویرعاشورا

شهادت

تصویر3
تصویر۱
تصویر۴

تشبیهبهحضرتزینب)س(س
ترکیبمتضادزنیدرحالحملجعبةمهمات

قامتراستزناندرشهادتعزیزان

شرف/عزت

تصویر6 نمایشجایگاهنهاییشهیددرُقربرحمتالهی نمایشجمالحق

جدول 2. معادل های بصری مضامین مرتبط با هویت فردی که در آثار مشاهده شد.
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بهوضوحدیدهمیشود)تصویر۵(.درشهادت،اثرعلی
وزیریان،رزمندهایبیسردیدهمیشودکهدرپساو،
راپشتسرخوددارد،سرخگون، سرویکهخورشید
ایستادهاست)تصویر2(.مصطفیگودرزی،درشهادت،
شهیدرادرقامتیایستاده،درمقامشاهدعالمیزیبابه
تصویردرآوردهاستکهمیتوانآنرامعادلیبصریاز
در که دانست وجهاهلل« به میکند نظر جمله»شهید
اثری در .)6 )تصویر است آمده امامخمینی)ره( بیان
دیگربانامازتبارزینب،ناصرپلنگی،زنیرادرحال
حملجعبةفشنگ،باچهرهایاستوار،بهتصویردرآورده

است)تصویر۴(.

ت راع تازلاا ممامه هان م لبط تا تُید اجرماعع 
هب ت در آثار

همانطورکهدربخشپیشینبیانشد،دیناسالم
خمینی)ره(، امام دیدگاه در مرکزی دال بهعنوان
ملی و اجتماعی بُعد اصلی ویژگیهای پوششدهندة
هویتانقالباسالمیبهشمارميرود.درنتیجه،نمایش
و اسالمی و تاریخی اتفاقات و موضوعات از برخی
ارزشمندازنظردیناسالم،بازتاببُعداجتماعیهویت
دراثریهنریبهشمارمیرود.هنرمنداننقاشمتعهد
تمهیدات برخی از استفاده با خود آثار در مسلمان و
بصرینظیراستفادهازرمزونماد،عناصراصليدینرا
بهنمایشگذاشتهاند.استفادهازنشانههایيمانندقرآن
ومهروسجادهورحلقرآن،سجده،پوششچادربه
رنگسیاهیاسفید،مقنعهوچفیه؛نمادهايعزاداري
حسینيمانندعلموپرچمووسایلعزاداریروزعاشورا
ومشکآبوحصاروقفسو...؛یاحضورمعماریدر

تصویر1. معراج شهید، تکنیک: گواش، 1367، 
هنرمند: محمدعلی رجبی

 )گودرزی، 1388: 135(  

تصویر2. شهادت، تکنیک: رنگ و روغن، 
.)URL2( 1364، هنرمند: علی وزیریان

تصویر3. ایثار، تکنیک: رنگ و روغن، 1360، 
هنرمند: کاظم چلیپا )گودرزی، 1388: 105(

تصویر6.شهادت،تکنیک:رنگوروغن،
)URL2(۱36۰،هنرمند:مصطفیگودرزی

تصویر5. شهادت، تکنیک: رنگ و روغن، 
1358، هنرمند: حبیب اهلل صادقی

)گودرزی، 1388: 95(

تصویر4. از تبار زینب، تکنیک: ترکیب مواد، 
)URL2( 1361، هنرمند: ناصر پلنگی
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آثار،درقالبعناصريمانندمسجد،خانهکعبةواماکن
در آنها از بـسیاری که هستند نـمونههایی مقدسه،
نقاشیدورانانقالباسالمیایراناستفادهشدهاست.
حتیکاربردبرخياعدادنیزباتوجهبهمفاهیممقدس
)اسماعیلپور،22:۱377- است داده رخ دین در آن

.)29
درموشهایسکهخوار)تصویر7(،کاظمچلیپا،ذیل
جریانرایجدرجامعهکهشهادتمردانوایثارزنانرا
نشانمیدهد،فرصتطلبانرامانندموشهاییکهزیر
از فارغ که میدهد نشان میکنند زندگی زمین
سختیهایموجوددرجامعه،دربزمتاریکخودمشغول
ثروتاندوزیهستند.درتابلویناصرخاناثرحبیباهلل
صادقینیزپیکرعریانوبیمصرفمردیچاقکهروی
یکصندلیبهخوابرفتهاستدرکنارتصاویریازکار
بهتصویردرآمدهاست اقشارمختلفجامعه وزحمت
رسواکنندگی ویژگی بهخوبی تابلو دو این )تصویر8(.
ویژهخوارانوبهتعبیرامام)ره(،»زالوصفتان«رامنعکس
نامهرگزمبادازحبیباهلل اثردیگریبه میکنند.در
صادقی)تصویر۱2(،ردخونقلبیکمجاهدشهید،در
قالبمدالیبرسینةیکمسئول)کتبهنشانةمسئولیت
اداریوحکومتی(نشستهاست؛مسئولیتیکههمچون
یکدام)کتبریکچوبماهیگیرینصبشدهاست(
برایانسانبهنمایشدرآمدهاست.دراثرعزاداریاز
کاظمچلیپا)تصویر۱۰(،عزاداریاباعبداهللالحسین)ع(
بامبارزه،مجاهدتوایثارگرهخوردهاستودرهردوی
اینآثارحضورپررنگجامعهبهعنوانبسترشکلگیری
اثر مقاومت تابلوی در میشود. مشاهده واقعه این
در ملت یک ایستادگی )تصویر9(، صادقی حبیباهلل
مقابلمشکالتوظلم،درقالبمادریکهفرزندخودرا

شخمزدن حال در که مردی است، گرفته آغوش در
جنگ به که رزمندگانی است، خود کشاورزی زمین
میروند،شهداییکهدرکفنخوابیدهاندوزمینیکه
سوختهاستبهنمایشدرمیآید.نکتةجالبدراین
تابلو،قدعلمکردنیکنشانه،بهازایهرنشانةبرزمین
میشوند، دیده کفنپیچ شهدای اگر است؛ افتادهای
رزمندگاناستواردرنزدیکینقطةطالییحضوردارند؛
نخلی دارند، وجود بیسر و سوخته نخلهای اگر
برافراشتهواستواردرمیانهایستادهاست؛اگرکشتیهای
پس در ایستادهای کشتی میشوند، دیده شکستهای
در افقی به راه گندمزار، مسیر و دارد حضور آنها
و مشکالت همة علیرغم نهایت، در میبرد. بینهایت
غمهاکهدرچهرةزننیزمشاهدهمیشود،ایستادگی
اصلی نماد رامیتوان اثر این میانةتصویر اودر پیکر
مقاومتدراینتصویردانست.درتابلویانقالباسالمی
از ملهم فرمی در )تصویر۱۱(، اسکندری ایرج اثر
کنار در جوان رزمندهای بدرقة از تصویری نگارگری،
تصویرمهمیازواقعةعاشورا)حضورحضرتابوالفضل)ع(
درکنارشریعةفرات(وهمچنینزنیکهتصویرشهادت
همسرشرادردستداردمشاهدهمیشودواینگونه،
اینتابلونیزحرکتجامعهدرجهتجهاددرراهحقرا

بهنمایشدرآوردهاست.
از استفاده با هنرمندان شد، مشاهده آنچه بر بنا
تصاویرجنگ،واقعهعاشوراوایثاروهمچنینباحضور
پررنگزناندرآثار،سعیدربهتصویردرآوردنبرخی
ابعاداجتماعیهویت،همچونطرفداریازمستضعفان،
افشاکنندة ظالم، با تقابل بیدردی، و تجمل با تقابل
را زالوصفتان رسواکننده و جامعه مبهم و کور نقاط

داشتند)تصاویر7تا۱2(.

همبهه اث  میادل تص ن مشاهده شده در آثار مضمبن

تصویر7
تصویر8
تصویر۱۱

تقابلتصویرایثارگرانومحرومان،دردمنداندرمقابلویژهخواران
تقابلتصویرایثارگریدرمقابلمنفعتطلبی

نمایشتصویرویژهخوارانزیرپوستشهر

تقابلباتجملوبیدردی
رسواکنندةویژهخواران

افشاکنندةنقاطکورومبهم

تصویر9
تصویر۱۰

تصاویردردورنجوکاروتالشمحرومانومستضعفین طرفداریازمستضعفان

جدول 3. معادل های بصری مضامین بُعد اجتماعی هویت که در آثار مشاهده شد.
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تصویر 7. موش هاي سکه خوار، تکنیک: رنگ و روغن، 1362، 
هنرمند: کاظم چلیپا )گودرزي،9:1387(

تصویر 8. ناصرخان، تکنیک: رنگ و روغن، 1358،  
هنرمند: حبیب اهلل صادقی )گودرزي، 1368 :102(

تصویر9. مقاومت، تکنیک: رنگ و روغن، 1362، 
هنرمند: حبیب اهلل صادقی )گودرزی، 1388: 103(

تصویر10. عزاداری، تکنیک: رنگ و روغن، 1363، 
هنرمند: کاظم چلیپا )گودرزی، 1388: 127(

تصویر 11. انقالب اسالمی، تکنیک: رنگ و روغن، 
تصویر 12. هرگز مباد، تکنیک: رنگ و روغن، 1364، 1362، هنرمند: ایرج اسکندری )گودرزی، 1388: 65(

هنرمند: حبیب  اهلل صادقی )گودرزی، 1388: 209(
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ملع  تُید  تا  م لبط  و ژگع هان  تازلاا  ت راع 
هب ت در آثار

هویتانقالباسالمی،فراترازبُعدفردیواجتماعی،
واجدویژگیهایملیمهمیاستکهدرتعاملورابطه
میکند. ایفا اساسی نقشی دنیا، ملتهای و جهان با
شد، مشاهده خمینی)ره( امام بیانیة در که همانطور
به را آن اسالمی، انقالب هنر هویت از ویژگیهایی
جریانهایدیگرمقاومتدربرابرظلممتصلمیکند.
مهمترینمؤلفههایتعریفشدهذیلاینبُعدهویتهنر
شکل مبارزه و مقاومت پیرامون اسالمی، انقالب
میگیرند؛تقابلبرابرظلمواستکبار،تقابلباتسلیمو
ذلت،طرفداریازمجاهدانورزمندگاندربرابرظالمو
آموزشدهندهوترغیبکنندةملتهابهتقابلباظالم.
آثارنقاشانانقالباسالمی،اینبُعدمهمازهویتهنر
دو بهویژه گذاشتهاند. نمایش به بهخوبی را انقالب
شاخصةطرفداریازمجاهدانوهمچنینتقابلباظلم
واستکباربهوضوحمشاهدهمیشود.درکناراینها،خود
آثارنقشمهمیدرتهییجملتهایمظلوم،بهایستادگی
دربرابرظالمانومستکبرانعالمایفامیکنند.حبیباهلل
بهحادثةجمعهخونین صادقیدررمیجمراتـکه
نشانمیدهدکه را ُمحِرمی ـحاجی دارد اشاره مکه
کعبهرادرقلبخوددارد)ونهبهعنوانیکبنایسنگی
درمکه(ودرحالسنگزدنبهشیطاناست)تصویر
کردهاند؛ احاطه زور و زر نیروهای را او اطراف .)۱3
با شیطانی چهرههای اسکناسها، و طال سکههای

رنگهایتیرهوسرنیزههایآخته،همه،نشانههایاین
نیروهایزروزورهستند.دربسیاریازآثارمانندنقاشی
باعنوانفلسطینازعلیوزیریان)تصویر۱6(وهمسنگران
قدسازحسینخسروجردی)تصویر۱7(،مسئلةفلسطین،
بهعنوانیکیازمهمترینتجلیگاههایظلممستکبرانو
مقاومتمظلومان،موضوعاصلیآثارقرارگرفتهاست.در
غالباینآثارتصویرمجاهدانمقاومتمشاهدهمیشود.
ترتیبتصویر )به تاریخ،مرزباناندشتشقایق درشمع
۱۵،۱۴(،تصاویررزمندگانومجاهداناسالموایرانبه
حبیباهلل شقایق، دشت مرزبانان در میخورد. چشم
صادقی،مجاهدانراازطیفهاواقواممختلفدرحالیبه
تصویرکشیدهاستکهعلیرغمهمةخرابیهایپشتسر،
لثارات یا در هستند. مسیر طی حال در استوار، بهطور
الحسین،همینهنرمند،درحالیرزمندگانرادرتابلوی
خودبهنمایشگذاشتهاستکهامامحسین)ع(درمرکز
تابلوبهچشممیخورد.عناصرعزاداریامامحسین)ع(در
کنارمجاهدت،رزمندگیوشهادترزمندگاندرمیدان
نبردوایستادگیزناندرپشتجبههمشاهدهمیشوندو
در ظالم برابر در ایستادگی و مجاهدت معنای اینگونه
در میخورد. گره عاشورا واقعة مفهوم با انقالب روزگار
رزمندهای ایستادگی و مجاهد یک تاریخ،شهادت شمع
دیگرکهخورشیدرادرانتهایلولةتفنگخوددارد،در
کنارکرةزمینکهسربندخونینیبهآنبستهشدهاست،

دیدهمیشود.
بهرهمندیازواقعةعاشورایادرمعنایکلیتر،بُعدملی

همبهه اث  میادل تص ن مشاهده شده در آثار مضمبن

تصویر۱۵
تصویر۱2

مبارزهعلیهغاصبانفلسطین تقابلباظلم/ظالم/مستکبر

تصویر۱6
تصویر۱2
تصویر۱۴
تصویر۱3

ارائةتصویریمظلوم،مقتدروایثارگرازمجاهداندررمیجمرات،
فلسطینودرحالرفتنبهجبههها

طرفداریازمجاهدان

تصویر۱۵
تصویر۱2
تصویر۱6

سربندمشکیزمینوخونینشدنآسمانوزمیندرسوگشهید طرفداریازمستضعفان

جدول 4. معادل های بصری مضامین مرتبط با بُعد ملی که در آثار مشاهده شد.
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هویتهنرانقالباسالمی،تنهادرمحتوایآثارخودنمایی
نمیکند،بلکهدربرخیازآثارعنواناثرنیزیادآورمفهوم
میکند؛ کمک اثر هویتی بیان به که است موضوعی و

مانندایناسامی:کربالیی،عروج،رزمندهوبراق....
درنتیجه،همانطورکهمشاهدهشد،مؤلفههایبعد
ملیهویتهنرانقالباسالمیتقابلباظلمواستکبار،
و نمایشدهنده تسلیم، و ذلت سازش، با تقابل
از طرفداری و جهانخواران با تقابل ترغیبکنندة
مجاهدانرامیتواندرآثارنقاشیدورانانقالباسالمی

مشاهدهکرد)تصاویر۱3تا۱7(.

هریجه گی ن
که شد مشخص انتخابشده نمونههای بررسی با

عناصرهویتدینیباتعریفیکهدرپژوهشحاضراز
بُعد سه هر در شد، استخراج خمینی)ره( امام بیانیة
فردی،اجتماعیوملیدرآثار،قابلردیابیبودند.اموری
ازمستضعفان، فردی،طرفداری بُعد در مانندشهادت
رسواکننده ظالم، با تقابل بیدردی، و تجمل با تقابل
ویژهخوارانوافشاکنندةنقاطکورومبهمجامعهدربُعد
و ظلم با تقابل مجاهدان، از طرفداری و اجتماعی،
استکبار،تقابلباسازشوذلتوتسلیموآموزندةتقابل
بامستکبراندربُعدملیدرآثار،قابلمشاهدههستند.
دلیل به را انتزاعیتر یا پیچیدهتر مفاهیم برخی اما
آثار در میتوان کمتر تصویر، در آنها بیان دشواری
بهصورت عزت و شرف مسئلة نمونه بهعنوان یافت.
با اما است مشاهده قابل نقاشیها برخی در تلویحی

تصویر13. رمی جمرات، تکنیک: رنگ و 
روغن، 1362، هنرمند: 

حبیب اهلل صادقی )گودرزي، 1387(

تصویر14. شمع تاریخ، تکنیک: رنگ و روغن، 1364،
هنرمند: ایرج اسکندری )گودرزی، 1388: 103(

تصویر15. مرزبانان دشت شقایق، تکنیک: 
رنگ و روغن، 1359،

)URL2( ،هنرمند: کاظم چلیپا 

تصویر16. فلسطین، تکنیک: اکرلیک، 1364، 
هنرمند: علی وزیریان )گودرزی، 1388: 23(

تصویر17. همسنگران قدس، تکنیک: رنگ و روغن،
)URL2( ،1363، هنرمند: حسین خسروجردی
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توجهبهماهیتانتزاعیتروپیچیدگیبیشترتصویرسازی
شد. مشاهده کمتر مفاهیم سایر بهنسبت آنها، برای
مسئلةنمایشجمالوزیباییحقنیزازمواردیاست
کهدرآثاربررسیشدهبهسختیمیتواندید.البتهباید
توجهداشتکهاقتضائاتدورةانقالب)ودربرخیآثار،
دفاعمقدس(سببتوجهحداکثرینقاشانبهمفاهیم
مؤلفهای مسیر، این در و است شده ملی و اجتماعی
مانندتصویرکردنجمالوزیباییحق،آنچنانکهباید
درنظرهنرمنداننبودهاست.دربُعدملیواجتماعی،
مسئلةعدالتکهدردیدگاهامامخمینی)ره(نیزبهعنوان
محوربیاناتقابلتشخیصبود،ازمهمتریندغدغههای
قابلمشاهدهنقاشانانقالباسالمیدرآثارموردبررسی
کردن رسوا با اجتماع سطح در چه عدالت، بود.
سودجویانجامعهوهمچنینتوجهدادنبهمستضعفان
وچهدرسطحملیبامسئلةتقابلباظالمان،اهمیت
ازمجاهدانورزمندگانجبهة داشتهاست.طرفداری
حقنیزازمواردپرتکراریاستکهدرآثارمشاهدهشد.
درنتیجهمیتوانگفت،مضامیناجتماعیوملیتاحد
مقبولیدرآثاربهکارمیرفتهاندامادرحوزةمضامین
شهادت( جز )به بیانیه در ذکرشده مؤلفههای فردی،

کمترموردتوجهبودهاست.

کراتةامه
آشوری، داریوش.)۱3۵7(،تعریفها و مفهوم فرهنگ، تهران: 

مرکز اسناد فرهنگی آیت.
آوینی،سیدمرتضی.)۱378(،فردایی دیگر )مجموعه مقاالت (، 

تهران: نشر برگ.
اسماعیل پور،ابوالقاسم.)۱377(،اسطوره ،بیان  نمادین، چاپ 

اول،تهران:نشر سروش.
بهزادفر، مصطفی.)۱386(،نگاهی به هویت شهر تهران، تهران: 

نشر شهر.
جعفرزاده، محمدحسن.)۱388(،منشور فرهنگ از دیدگاه امام 

خمینی )ره(، قم:والءمنتظر.
خمینی)امام(، سیدروحاهلل.)۱372(،صحیفة نور.جلد۱تا22، 

تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
در تحقیق روش بر مقدمه ای  ،)1381( محمدرضا.  حافظ نیا، 

علومانسانی، تهران: نشر سمت.
زهیری، علیرضا.)۱38۱(،انقالب اسالمی و هویت ملی، قم:

نشر انجمن معارف اسالمی ایران.
الگوهای جهانی  فکوهی، ناصر. )1380(، »بررسی رابطة میان 
ملی و قومی و پیامدهای اجتماعی و راهکارهای مقابلهاش با 
اثرات سوء آن در لرستان«، طرح پژوهشی تهران. نامة علوم 

اجتماعی، شمارة 13.
کرجی، علی. )1375(، اصطالحات فلسفی و تفاوتهای آنها با 

یکدیگر، قم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیه قم.
گودرزي، مرتضي )دیباج(. )1387(، نقاشي انقالب: هنر متعهد 

اجتماعي دیني در ایران، تهران: فرهنگستان هنر.
کتاب  شرقی؛  »خیال   ،)1388( )وی(  مصطفی.  گودرزی، 
تخصصی هنرهای تجسمی: پژوهش، گفتگو، نقد، گزارش 
علمی«. شماره 4، ص 9، 23، 65، 102، 103، 105، 135، 

 .229 ،224 ،209 ،195
در  هویتی  مؤلفه های  »بررسی   ،)1400( زینب.  مظفری خواه، 
تصویر زنان در نقاشی انقالب اسالمی ایران با تأکید بر آثار 
کاظم چلیپا«، جامعه شناسی هنر و ادبیات. دورة 13، شمارة 1، 

بهار و تابستان، ص 91ـ117.
نشر  تهران:   ،2 مقاومت  هنر   ،)1391( سیدعباس.  میرهاشمی، 
دفاع  و  انقالب اسالمی  تجسمی  هنرهای  انجمن  و  ساقی 

مقدس.
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