
 

 
 

 
   

 پژوهش هنرگروه آموزشی 
  

 پژوهش هنردر رشته  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
 

 عنوان: جامعه شناسانه کردیبا رو یو چهل شمس یدر دهه س یرابطه شعر و نقاش
 :استاد راهنما اول محمد راستگو فر دیدکتر س 
  :راهنما دوماستاد يزیمهندس عز 
  دانشجو: ردانشوریام دیس 

    94وریشهر
  واژه هاي کلیدي: هنر یجامعه شناس ،یوچهل شمس یس يدهه  ینقاش ،یو چهل شمس یس يشعر دهه  ،يهنر سمیمدرن 

  چکیده: 
 یبرهه، زمان نیا معاصر است. رانیا خیتار يدهه ها نیاز مهمتر يو هنر یاز نظر اتفاقات اجتماع یچهل شمس و یدهه س

عامه  یبرسد؛ از طرف ظهور ي قرار بود به منصه دیو انقالب سف یبا اصالحات ارض ياقتصاد -یاجتماع ونیزاسیبود که مدرن
آن را  ،ییو همسو با سنتگرا ییگرا تجدد ای ونیزاسیدر اعتراض به مدرن یرانیجامعه ا یو سنت ینیاز مراجع د تیجامعه در تبع

 يدر دو گونه  یرانیا تیبروز هو انیم نیا در دانستند یچون و چرا به غرب م یب یو در وابستگ یواردات سمیشبه مدرن
 تیدولت به منظور حما یبه عنوان خط مش ،یبود که از سمت حکومت شاهنشاه يآن گونه ا یکی: دیرس تینیمتفاوت به ع

 ادیبا عنوان بن با،یفرح د میمستق تیبود که تحت حما يهنر سمیو از آن جمله مدرن تهیمدرن يشکلها یهمه جانبه از تمام
، دولت مصدق يو دو و برکنار یسال س يجامعه که متاثر از کودتا يقاطبه  گر،یگرفت؛ از طرف د یصورت م يپهلو حفر

مزبور  يماجراها یرا مقصر اصل کایو آمر سیانگل یعنیآن،  یکه عامالن اصل دندید یو سرخورده م یعصب یتیخود را در وضع
، نسبت یروس يکهایمانند حزب توده و بلشو یمذهب ریو غ ینید مراجعچون  یمذهب ياز بخشها تیلذا در حما دانستند و یم

 یتوان گفت، تجل یدهه، هنرِ اعتراض بود. در واقع م نیمسلط نو ا هنرِ دندیدیجز به اعتراض نم يچارها دیجد طیبه شرا
شبه  ای( سمیبا مدرن تیضد یتجل کهیبود، در حال شناسانهییبایو هنرِ ز گریچهل، شعر موج نو و شعرد يدهه  سمِیمدرن
 .افتی یو هنر متعهد نمود م یکیچون شعر چر یانقالب ي) در قالبهاسمیمدرن

  

 


