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 چکیده

نویس  های دو تحقیق مشابه که در فاصله بیست سال در مورد هنرمندان نمایشنامه در این مقاله یافته

رانی چه نویس ای شود تا نشان داده شود که هنرمندان نمایشنامه ایرانی اجرا شد با هم مقایسه می

ها تغییر کرده است یا  های آن که در طول این بیست سال آیا ویژگی خصوصیاتی دارند و دوم این

 .خیر

. شناسوی هنور، محورس اسوت     ای از جامعوه  عنووان شواخه   شناسی سینما، به این تحقیق در حوزه جامعه

ت محالعوه  است که تأکید آن بر ضورور ( 736 )چهارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریه جانت ولف 

در هور دو تحقیوق از روش   . عوامل اجتماعی و تاثیر آن بر هنرمندشدن و یا هنرمندنشدن افراد اسوت 

.پیمایش و تکنیک پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است

این . سال چندان تغییری نکرده است 12نویسان، طی  های نمایشنامه ها نشان داد برخی از ویژگی یافته

تولد، پایگاه اقتصادی، سحح درآمد و قشر اقتصادی اجتماعی، رشته تحصیلی و ها شامل محل  ویژگی

سال تغییور کورده    12نویسان طی  های نمایشنامه همچنین برخی از ویژگی. نوع شغل پدران بوده است

این تغییرات شامل افزایش نسبت زنوان بوه موردان نویسونده، افوزایش تحصویشت دانشوگاهی        . است

ها، کاهش دارندگان منزل مسوکونی ییرشصصوی، افوزایش میوانگین      ت متاهلنویسندگان، کاهش نسب

 .های دیگری است که در متن مقاله تشریح شده است سنی و میانه سنی و ویژگی

 شناسی هنر نویسان، عوامل اجتماعی، جامعه نمایشنامه:واژگانکلیدی
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مقدمهوطرحمساله
شود،  شناسی هنر محسوب می حالعه در جامعهشناسی هنرمندان اگرچه یکی از محورهای م جامعه

و « هنرمندشدن»در این میان، موضوع . توجهی قرار گرفته است اما همواره در تحقیقات مورد بی

گیری شصصیت هنرمند، بیش از سایر  عبارتی فرایند شکل عوامل اجتماعی مؤثر بر آن یا به

 . موضوعات مهجور مانده است

ای هنر، ارزش ذاتی قائل هستند و به هموین ترتیوه هنرمنود را    هنرشناسان و فشسفه هنر، بر

دانند که برخشف بقیه افراد دارای خشقیت است و با استفاده از استعداد ذاتی خوود بوه    فردی می

احمودی،  )شناسی قرن نوزدهم را تسصیر کرده بود  مفهوم نبوغ، زیبایی. پردازد خلق آثار هنری می

شناسی، همان شهود هنری است و شهود هنری هوم جودا از    یباییاز نظر شلینگ ز(.  9 : 731 

کوشود توا    کنود و فراتور از آن، او موی    هنرمند، آگاه است که چه موی . باور به نبوغ هنرمند نیست

نیروهای ناآگاه طبیعت را به شکلی آگاهانه به کار گیرد و همین است تفاوت انسان نابغه با انسان 

توانود در هور موورد     گوید هنر، کار نبوغ است و نابغه می ر نیز میشوپنهاو(. 91 : همان)معمولی 

از نظر او هدف اصولی هنرمنود جوداکردن    . خاص و جزیی، مورد کلی و همگانی را مشاهده کند

کسی کوه  »گوید  نیچه هم از هنرمند نابغه سصن می(. 91 : همان)ایده است از واقعیت و طبیعت 

: همان)« کند، چون خودش در مقام فرد هست و بسنده است ها را رد می ها و جماعت آرمان نسل

پنداشت و هنرمند را بیانگر راستین  نیچه جهان متن را با دنیای ذهنی هنرمند نابغه یکی می(. 11 

 . کرد زندگی معرفی می

از این دیدگاه نوه  . شناسی با هنرمند نابغه و مفهوم نبوغ سر ناسازگاری دارد اما دیدگاه جامعه

تنها موفوق بوه   هنرمندان کسانی هستند که نه. ها هنرمند مندان نابغه هستند و نه همه نابغههمه هنر

اند، بلکه آثار خود را به دسوت مصاطبوان رسوانده و بورای خوود در       خلق یا تولید اثر هنری شده

ها موانع اجتماعی را پشت سور گذاشوته و بوا پشوتیبانی عوامول       آن. اند دنیای هنر جایی باز کرده

بنابراین مساله ما در این مقاله این اسوت کوه   . اند جایگاه هنرمند در جامعه دست یافته تماعی بهاج

. نشان دهیم هنرمندشدن برخشف نظر فشسفه و هنرشناسان فرآیندی ذاتی و مبتنی بر نبوغ نیست

در عوض، عوامل اجتماعی متعددی در کارند تا بعضی از افراد را به سومت هنرمندشودن سوو     

 .د و برخی دیگر را از آن بازدارنددهن
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شناسوی هنور، محورس     ای از جامعوه  عنوان شواخه  شناسی سینما، به این تحقیق در حوزه جامعه

اسوت کوه تأکیود آن بور     ( 736 )چهارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریوه جانوت ولوف    . است

در ایون  . اد استضرورت محالعه عوامل اجتماعی و تاثیر آن بر هنرمندشدن و یا هنرمندنشدن افر

هنر، فارغ از تأثیرات محیط اجتماعی نیستند، بلکوه در    عنوان قشر تولیدکننده دیدگاه، هنرمندان به

هوای خوانوادگی،    بستر عواملی همچون شرایط اقتصادی و طبقاتی، شرایط جغرافیوایی، حمایوت  

ه هنرمنودان از نظور   توان انتظار داشت ک بنابراین می. گیرند بسترسازی دولتی و مانند آن شکل می

های  هدف ما در این مقاله شناخت ویژگی. هایی با هم داشته باشند های اجتماعی، شباهت ویژگی

نویسوان همچوون وضوعیت خوانوادگی، وضوعیت طبقوه هنرمنود، موقعیوت          اجتماعی نمایشونامه 

 . ها و امکانات مالی پشتیبان است جغرافیایی، تولد و سکونت، حمایت

سووال اول  . دهد به دو سوال اصلی تحقیق پاسخ دهویم  ا به ما امکان میه شناخت این ویژگی

گذارند؟ سوال دوم هم ایون اسوت    این است که چه عوامل اجتماعی بر هنرمندشدن فرد تأثیر می

توانود   ها یکسان است یا خیر؟ پاسخ به سوال اول می که آیا نقش و تاثیر این عوامل در همه زمآن

.تواند ابعاد مساله را نشان دهد ازد و پاسخ به سوال دوم میمساله اصلی ما را روشن س

پیشینهتحقیق
به تفصیل نشان ( 731 )« تاریخ اجتماعی هنر»آرنولد هاوزر در کتاب چهار جلدی خود با عنوان 

در  ریتأث نیااما . اند بودهاز وضعیت اجتماعی  متأثرداده است که هنرمندان همواره در طول تاریخ 

ناتالی هینیگ در کتاب . زیاد شده است، و تحت شرایط اجتماعی و اقتصادی آن دنیای جدید

فصلی را به بحث تولیدکنندگان هنر اختصاص داده ( 719 )« شناسی هنر جامعه»خود با عنوان 

شناسی سلحه،  شناسی اجتماعی هنرمندان، جامعه تحت عناوینی چون ریصت در آنکه 

ی هویت به دیدگاه اندیشمندانی چون ریمون مولن، پیر شناس گرا و جامعه شناسی کنش جامعه

همچنین پیر . کند یمبوردیو، هوارد بکر دربارۀ هنرمندان و عوامل مؤثر بر هنرمندشدن اشاره 

میان هنرمندان   به رابحه( 1227)« اما چه کسی آفرینشگران را آفرید»ای با عنوان  بوردیو در مقاله

 .کند خودشان اشاره می و فضای کلی اجتماعی و هنری زمان

در میووان نویسووندگان متووأخرتر نیووز خووانم ویکتوریووا الکسوواندر در کتوواب خووود بووا عنوووان  

فصلی را به هنرمندان اختصاص داده است که در آن با اسوتفاده از  ( 742 )« شناسی هنرها جامعه»
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نرمنودان در  هوارد بکر در تحلیل دنیای هنر، نتایج برخی تحقیقات را در مورد وضوعیت ه   نظریه

 .درون دنیای هنر مورد بحث و بررسی قرار داده است

ایرانی پرداخته شده  سازان لمیفی اجتماعی ها یژگیوبه بررسی ( 713 )در تحقیق راودراد 

در این تحقیق که با استفاده از محالعه اسنادی و تکنیک تحلیل محتوا انجام شده است، . است

  9.محالعه شده است ها آنامل اجتماعی بر میزان موفقیت ساز و اثرات عو فیلم 139ی ها یژگیو

 . ساز درجه دو در نظر گرفته شدند عنوان فیلم نفر به 177ساز درجه یک و  عنوان فیلم نفر به

دهنده سلحه مردان بر این حیحه  اند که نشان زن بوده سازان لمیفاز  1/1%نتایج نشان داد که 

صنعت فیلم در شهرهای  دهد یماند که نشان  ای بزرگ بودهمتولد شهره سازان لمیفبیشتر . است

دهنده نوع خانواده  عامل محل تولد به طور ییرمستقیم نشان. بزرگ بیشتر در دسترس است

متولدین شهرهای بزرگ بیشتر از تسهیشت اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و . ساز نیز هست فیلم

درجه یک متولد تهران و بیشتر  سازان لمیفتر همچنین بیش. کنند یماقتصادی استفاده  احتماالً

دهد شانس کار با هنرمندان که نشان می اند آمدهدنیا درجه دو در سایر شهرها به سازان لمیف

همچنین تحصیشت دانشگاهی در . جدید در تهران بیشتر است مشهور و استفاده از تکنولوژی

میت سحح تحصیشت برای ورود به این دهنده اه وجود دارد که نشان سازان لمیفهر دو گروه 

همچنین . که تحصیشت مهم است ولی تضمینی برای موفقیت فرد نیست عرصه است و این

که صداوسیما از همه  اند کردهی دولتی کار ها سازمآنبا  سازان لمیف 32%نشان داد که  ها افتهی

از طرف . یف هستندهای خصوصی در ایران ضع عبارت دیگر، رسانهبوده است و به تر فعال

پدرانی با مشایل  ها آننداشته است زیرا بیشتر  ها آنی بر کار ریتأث نیوالددیگر، شغل هنری 

ای تولد در خانواده دیگو یمکه  کند یماین یافته نظریه جانت ولف را نقض . اند داشتهدیگری 

 .هنرمند، نقش مثبتی در هنرمندشدن فرد دارد

شدن در ایران پرداخته  ؤثر بر نقاش به بررسی عوامل م( 714 )راودراد در تحقیق دیگری 

. نامه همراه با مصاحبه انجام شده است این تحقیق با روش پیمایش و استفاده از پرسش. است

 برخوردارشناسی و اجتماعی  ی یاله جمعیتها یژگیوفرضیه اصلی این است که هنرمندان از 

 ها یژگیوکه این  دوم این. بر هنرمندشدن ایشان است عوامل اجتماعی ریتأثدهنده  هستند که نشان

در این تحقیق  ها افتهی. گذار استریتأثبر شیوه کار هنری ایشان از نظر سبک و محتوای آثار نیز 

طبقه  شان یاجتماعنشان داد که اکثریت اعضای انجمن نقاشان و نقاشان متجدد، خاستگاه 
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. کرده است تر کینزدا به طبقات باالی اجتماع ، ایشان رها آنمتوسط است اما وضعیت فعلی 

 .اند کردهبعد از انقشب کار هنری را آیاز  اکثراًو  اند داشتههای هنری  خانواده

دهنده رشد حضور زنان در این عرصه است و و جوان هستند که نشان اکثراً زناین نقاشان 

اکثریت . االتر از لیسانس دارندتحصیشت ب ها آندرصد  13سحح تحصیشت باالیی دارند؛  اکثراً

 .کنند یمساکن تهران و در شمال شهر زندگی  ها آن

های هنرمندان و  که موضوع اجتماعی ویژگی دهد یمپیشینه تحقیقاتی ذکر شده نشان 

عوامل اجتماعی مصتلف بر هنرمندشدن افراد در برخی مباحث نظری و  ریتأث گریدعبارت  به

نتایج این تحقیق . شناسی هنر مورد توجه قرار گرفته است عهتحقیقات میدانی در حوزه جام

های محالعاتی در مورد  بین یافته سهیمقانتایج تحقیقات قبلی را تکمیل کرده و امکان  تواند یم

 .ایرانی و سایر هنرمندان ایرانی را فراهم آورد سانینو شنامهینما

چهارچوبنظریتحقیق
به موضوع هنرمندشدن افراد پرداخته و  مشصصا  ،«هنرتولید اجتماعی »در کتاب  جانت ولف

اجتماعی  یکه هنرمندشدن فرایند استمعتقد  ولف .داده است اختصاصمبحث مفصلی را بدان 

ی ولف به نقش عوامل.گذارند تأثیر می ردف است و عوامل گوناگون اجتماعی در هنرمندشدن

پردازد و هنرمندشدن را  افراد میدر هنرمندشدن  اجتماعی ها و طبقات گروه، نهادها چون

: نویسد این زمینه می در یو .است عواملاین  تأثیرخواند که شدیداً تحت  ماعی میتفرایندی اج

چه کسانی هنرمند  اینکهمؤثرند از جمله  نهادهای اجتماعی بر بسیاری چیزها ،در تولید هنر»

بصشند و  خود را تحقق می هنرنه چگو ،شوند وقتی هنرمند می ،شوند چگونه هنرمند می، شوند می

شود و در دسترس همگان قرار  می اجرا ،شود توانند محمئن باشند که اثرشان تولید می چگونه می

  .(11: 763 ، ولف) «گیرد می

واقعیّتوی سواختمند    و بنابراینتابع عوامل اجتماعی  هنرمندشدنشود که  در ادامه متذکر می او

بوه   ایون مری است ساختمند، و همواره نیز چنین بوده اسوت و  طریقه هنرمندشدن مردم ا»: است

آشوکار   نسوبتا درستی ایون محلوه را از چنود نکتوه     . تر صاد  بوده است ویژه در قرون نصستین

و برخوورداری  ) وقت شدن مستلزم داشتن سواد استنویسنده تمام، مثال برای: توان نشان داد می

و نیز احتیاج به اوقوات  ( پذیر نیست جمعیت امکانهمه اقشار  برایاز آموزش و پرورش همیشه 



 

 

 

 

 

 2931، شماره دو، پاییز و زمستان 11شناختی دوره مطالعات جامعه   201 
 

 

بوه هموین دلیول    . دارد( پشوتوانه  بوا  های تأمین از لحاظ درآمد یا دارایی نوعیو بنابراین )ت یفرا

ور بوه دنیوا    بدانیم در قرن نووزدهم بیشوتر نویسوندگان در طبقوه متوسوط پیشوه       کهتعجبی ندارد 

وضوعیت طبقواتی    ،ابعاد مصتلفی مثل نقش خانواده ولفاز نظر  .(17 :763 ، ولف) «... آمدند می

حامیوان   ،اقتصوادی و مشحظوات   هنور مالی برای پیگیوری   امکاناتامکانات آموزش هنری،  ،فرد

 در ایون فرآینود   صورتیهر کدام به مانند آن،  اجتماعی و نقش بازار، نقش ارتباطات اجتماعی و

 هور مانودن  عوامل باعث ناکام اینک یا چند از چه بسا نبود یا فقدان ی. دنتأثیر دار( هنرمندشدن)

 . شود فرد در عرصه هنری 

زنوان   بوه موضووع  مؤسسوات آموزشوی در هنرمندشودن افوراد      توأثیر با اشاره به ولف سپس 

هوای هنوری و ایون     دلیل عدم دسترسوی بوه آمووزش    به ،این ازکه در طول قرون پیش  پردازد می

کنند یا آنکه خود را در دنیایی که متعلوق بوه موردان    کسه  هنریاند موقعیت  نتوانسته ،مؤسسات

برایشان بسویار   راه نپا نهند و کسه موفقیّت در ای( هنر) در این عرصه اینکهبود ثابت کنند و یا 

دهود کوه    نشان میکند و  استفاده می دیگراناز نتایج تحقیقات  ،مورد این او در. دشوار بوده است

مندانوه  ای روش گونوه هاست که به تولید هنر قرن اجتماعیهای  ناند که سازمآ ثابت کرده» محققین

سپس نقش خوانواده و   او(. 11: 763 ، ولف) «اند هنری بر کنار داشته تولیدزنان را از شرکت در 

گرچوه موردان هنرمنود نیوز      ،مثال برای»: زندارتباطات اجتماعی را در هنرمندشدن افراد مثال می

یوا   ،انود  فرزند هنرمندان بوده اتقریباً بدون استثن هنرمندولی زنان  ،اند دهمعموالً فرزند هنرمندان بو

 (.همان) «اند رابحه نزدیک داشته« قوی و مسلط یمرد هنرمند»با ، در قرون نوزدهم و بیستم

کننوده  تعیوین در زمینه مشحظات اقتصادی و روابط سرمایه و نظارت نهادهای فرهنگی  ولف

کنود   اشاره می دولتیاقتصادی و اجتماعی اعم از حامیان خصوصی و  عرصه هنر به نقش حامیان

به نقوش مهوم حامیوان هنوری در      او .کنند یند هنرمندشدن عمل میآمنزله نیروی مؤثر در فر که به

که  کند اشاره میدر قرن بیستم  خصوص های دولتی به مایتحنقش  وقرون پانزدهم و قبل از آن 

  .است کرده عمل می افرادفرایند هنرمندشدن  عنوان عنصری مهم در همیشه به

آنچه بیش از همه به موضوع موردمحالعه ما مربوط است، همانا تکیه بر ساختمندبودن فرایند 

هنرمندشدن است و اینکه برای هنرمندشدن باید شرایط اجتماعی مناسه مهیا باشود کوه در ییور    

ما در چهارچوب این نظریه که افراد تحت بنابراین . صورت انتظار شکوفایی هنر بیهوده استاین
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کوه هنرمندشودن    کننود و ایون   تأثیر شرایط اجتماعی و نهادهای آن، فرایند هنرمندشدن را طی می

 .زنیم امری است ساختمند و تابع ساختارهای اجتماعی، دست به تحلیل می

روشتحقیق
متغیر را برای محالعه  ای کلی و تعدادیتوان فرضیه با استفاده از این چهارچوب نظری می

عوامل اجتماعی بر هنرمندشدن افراد تاثیر »فرضیه کلی تحقیق این است که . استصراج کرد

های خانوادگی  دهنده عوامل اجتماعی نیز عبارتند از ویژگیو متغیرهای توضیح« گذارند می

، (اده، طبقه اجتماعی خانواده و سحح فرهنگی خانو شامل شغل والدین و بستگان نزدیک)

های دولتی، ارتباطات اجتماعی فرد و  ، حمایت(های دانشگاهی و آزاد آموزش)نهادهای آموزشی 

 (. خصوص جنسیت فرد به)های فردی  ویژگی

هوای دو تحقیوق مشوابه کوه در فاصوله بیسوت سوال در موورد هنرمنودان           در این مقاله یافته

نشوان داده شوود کوه هنرمنودان      شووند توا   نویس ایرانی اجرا شود بوا هوم مقایسوه موی      نمایشنامه

کوه در طوول ایون بیسوت سوال آیوا        نویس ایرانی چوه خصوصویاتی دارنود و دوم ایون     نمایشنامه

 714 و تحقیق دوم در سال  764 تحقیق اول در سال . ها تغییر کرده است یا خیر های آن ویژگی

ارش آن آموده  روش تحقیق هر مقالوه در بصوش گوز   . به پایان رسید  74 انجام شد که در سال 

هوا   هوای آن  شوند و سپس با مقایسه یافته در ادامه مقاله، ابتدا تحقیق اول و دوم گزارش می. است

 .کنیم با هم به سوال تحقیق پاسخ گفته و آن را تحلیل می

9631نویسانایرانیدرسالهاینمایشنامهویژگی:تحقیقاول

روشتحقیق(الف

، 764 در سال . کنیک پرسشنامه و مصاحبه استفاده شددر این تحقیق از روش پیمایش و ت

های  نویس در اختیار سازمان زمانی که هنوز آمار دقیقی از تعداد و اسامی هنرمندان نمایشنامه

گرفت، با استفاده از روش گلوله برفی سعی شد  مربوطه نبود، یا در اختیار محققان قرار نمی

های تحقیق برای چند هنرمند  ین ترتیه که پرسشبد. لیست اسامی این نویسندگان تهیه شود

ها این بود که سایر هنرمندان  یکی از پرسش. شده محرس شد و آنان نیز پاسخ دادندشناخته

نویس  نمایشنامه 99به این ترتیه نهایتا لیستی از . شناسند، معرفی کنند نویسی را که می نمایشنامه

ر باره همدیگر و نیز متاثر از محالعه شاخص آثار حاصل شد که با توجه به نظرات پاسصگویان د
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سپس تشش شد . ای و آماتور تقسیم شدند حرفه ای، نیمه هر یک توسط محقق، به سه دسته حرفه

نفر  12نویسان مصاحبه شود که به دالیل مصتلف، صرفا امکان مصاحبه با  تا با تمامی نمایشنامه

 .فراهم شد

نفر  1 ای و  حرفهنفر نیمه 4ای،  نفر حرفه 3 ره موردنظر، نویسنده فعال در دو 99از مجموع 

% 96این وضعیت یعنوی  . ها مصاحبه شد نفر از آن 3و  6، 3آماتور شناخته شدند که به ترتیه با 

دلیول کمتربوودن ایون تعوداد از حوداقل       اگر چوه بوه  . از کل جامعه آماری؛ که نسبت خوبی است

نتوایج را بایود تنهوا در موورد افوراد موردمحالعوه       ( نفر 72)موردنیاز برای انجام محاسبات آماری 

 .تعمیم به همه نویسندگان نصواهد بودصاد  دانست و قابل

هایتحقیقیافته(ب

از این . نویسان تهرانی محالعه شده در این دوره زن و بقیه مرد بودند فقط یک نفر از نمایشنامه

بقیه  91%که از سایر نقاط کشور به تهران آمدند و های مهاجری بودند  فرزندان خانواده 11%میان 

میزان تحصیشت این هنرمندان اکثرا در سحح باالیی قرار داشته است به . اند متولد تهران بوده

ها دارای تحصیشت لیسانس و باالتر بودند و یالبا نیز در همین رشته  درصد آن 12طوری که 

توان گفت نرخ ازدواج در این گروه باال  تاهل میاز نظر وضعیت . تحصیل کرده بودند( تئاتر)

نفر دارای منزل  3هنرمند، فقط  12از میان . ها ازدواج کرده بودند آن 42%بوده است چرا که 

میزان اجاره بهایی که . کردند ای یا رهنی زندگی می مسکونی شصصی بودند و بقیه در منزل اجاره

ها که بین  هزار تومان در نوسان بود که با درآمد آن 79ا ت 1پرداختند بین  نشین میهنرمندان اجاره

اگر . هزار تومان متغیر بوده است، نسبت مستقیم داشته و بنابراین رقم باالیی بوده است 92تا  6

توانستیم بگوییم که وضعیت مالی بسیار خوبی  نشین نبودند، میاکثریت نویسندگان اجاره

ها در مجموع متوسط  توان گفت وضعیت مالی آن نشینی میارهاند ولی با توجه به مسأله اج داشته

 .و متوسط رو به باال بوده است

چرا که میوانگین سونی در آن   . سال و جوان بوده است از نظر سنی این گروه شامل افراد میانه

سوال بایود    6یوا   1با توجه به اینکه نویسنده حداقل . سال بوده است 73سال و میانه سنی  7663

تووان گفوت اکثور ایون      در واقع تمرین نویسندگی کند تا در این حرفه محورس باشود، موی    کار و

هوا   ای جوان بودند و تعدادی نیز میانسال به طوری که فقط یوک نفور آن   نویسندگان از نظر حرفه

 11دلیل اینکه چرا در آن زمان، میان این نویسندگان فردی با سون بویش از   . سال داشته است 11
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ای  عنووان حرفوه   شد این است که نویسندگانی که در دوران قبل از انقوشب بوه   نمیسال مشاهده 

ها مشوکشت   دالیل مصتلف که یکی از آناند، در دوره موردمحالعه ما، به محرس و مورد قبول بوده

گیوری کورده و بوه سوینما و     نویسوی کنواره   اقتصادی و درآمد کم تئاتر است، از عرصه نمایشونامه 

دلیول  ها به دلیل دیگر اینکه برخی از آن. سی برای سینما یا تلویزیون روی آورده بودندنوی نامه فیلم

مورداتهام بودن و درگیری با مسائل سیاسی گذشته، پس از انقشب جشی وطون کورده بودنود و    

شماری ای قبل از انقشب که اکثرا سنین باال داشتند، تعداد انگشت بنابراین از میان هنرمندان حرفه

بنوابران نسول موردمحالعوه، نسول جووان و      . س از انقشب نیز در این حرفه بواقی مانوده بودنود   پ

دلیل جوانی دارای  این نسل به. سالی بوده است که در حال پر کردن جای نسل قدیمی بودند میان

تری قرار داشوتند و   ای بودن در سحح پایین سابقه کار کمتر بوده و در نتیجه از لحاظ میزان حرفه

 .اند ها در مراحل میانی کار نویسندگی خود بوده ای از آن ها در مراحل آیازین و عده اکثریت آن

ای دارای سنین  بودن و سن هنرمندان روشن شد که هنرمندان حرفهای در مقایسه میزان حرفه

ه سوال و سوابق   91سال، و هنرمندان آماتور دارای سنین زیر  1 سال و سابقه کار باالی  71باالی 

سوال و نویم دیگور     1 ها سابقه کمتر از  ای حرفهطور نیمی از نیمه همین. اند سال بوده 1 کمتر از 

ای همگی  توان گفت هنرمندان حرفه می. سال داشتند 91سال و همگی سنین زیر  1 سابقه باالی 

در حالی که  دادند، هنرمندان قبل از انقشب بودند که تا دوره موردمحالعه به فعالیت خود ادامه می

بوودن سوابقه کوار    تر بوودن سون و کوم    هنرمندان آماتور، هنرمندان پس از انقشب بودند که پایین

 . ها در گروه آماتورها بوده است گرفتن آننویسندگی از عوامل جای

نوویس در دوره مووردنظر دارای مشوایل متنووعی چوون ارتشوی،        پدران هنرمندان نمایشنامه

درصود   42اند و  گیری، تجارت، دهقانی و نجاری بوده دی، کاسبی، آبمیوهرانندگی، قنادی، کارمن

انود   هایی کوه کارمنود بووده    با توجه به این که از میان پدران تعداد آن. اند دار بوده مادران نیز خانه

بیشتر از بقیه مشایل بوده است و با توجه به اینکه در گذشته قشر کارمند از نظر فرهنگوی قشور   

شده است، تاثیر ایون عامول را در روی آوردن فرزنودان ایون      و با فرهنگی محسوب می نسبتا باال

 . توان دریافت های روشنفکری بهتر می قشر به حرفه

تر بودند  طورکلی دارای تحصیشت دیپلم و پایین از نظر سحح تحصیشت، والدین هنرمندان به

نظر درآمود نیوز اکثورا وضوعیت متوسوحی      از . ها مدرکی باالتر از دیپلم نداشتند و هیچ یک از آن
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طوور اکثریوت    هموین . در صد پودران هوم دارای منوزل مسوکونی شصصوی بودنود       42داشتند و 

 .اند کرده های پر اوالد شش یا هفت فرزندی زندگی می در خانواده( 62)%نویسندگان 

در نظور   در مجموع، شرایط اقتصادی اجتماعی نویسندگان با استفاده از سواالت مصاحبه و با

خاستگاه )گرفتن عواملی چون درآمد پدر، نوع منزل مسکونی پدری، و تعداد خواهران و برادران 

، و درآمود ماهیانوه   (خاستگاه اجتمواعی )، شغل پدر، تحصیشت پدر و تحصیشت مادر (اقتصادی

نده که ای نویس ، و پایگاه حرفه(پایگاه اقتصادی)نویسنده، نوع منزل مسکونی فعلی و بعد خانوار 

عنووان شواخص    جای شغل بهبه)به معنای میزان شناخت سایر هنرمندان از هنرمند موردنظر بوده 

سپس با جموع بوین دو   . ، محاسبه شد(پایگاه اجتماعی که در مورد همه نویسندگان مشترك است

فرد یعنی وضعیت خانواده پدری وی، و با جمع بوین  « خاستگاه اقتصادی اجتماعی»مورد اول به 

نویسنده یعنی وضعیت خوانوادگی فعلوی وی دسوت    « پایگاه اقتصادی اجتماعی»و مورد دوم به د

در نهایت نیز جمع خاستگاه اقتصادی و پایگاه اقتصادی نویسنده ما را بوه قشور اقتصوادی    . یافتیم

های فو  نیز به سه دسته باال، متوسوط و پوایین تقسویم     هر یک از شاخص. وی رهنمون ساخت

نفور پوایین بوه     1نفور متوسوط و      نفر رتبه باال،  3ن ترتیه، از نظر قشر اقتصادی، به ای. شدند

این شاخص متشکل از مجموع وضعیت اقتصادی پدری و فعلی فرد بووده اسوت،   . دست آوردند

اما از نظر پایگاه اقتصادی اجتماعی که بیشتر به وضعیت فعلی فرد مربوط می شود، نتوایج نشوان    

نفر در پایگاه پایین قورار   6نفر در پایگاه متوسط و  2 سندگان در پایگاه باال، نفر از نوی 9داد که 

 . اند داشته

 نویسیهاومضامینغالبنمایشنامهسبك

نویسنده موردمحالعه به این ترتیه بود که از هر کدام از  12نحوه تعیین سبک و مضمون آثار 

عشوه بر آن از هر . عمل آمدپرسش به نفر دیگر 4 ها در باره سبک و مضمون آثار خود و  آن

محالعه شد که خود آن را ( نمایشنامه 1و در یاله موارد )نویسنده حداقل یک نمایشنامه 

در مجموع برآیند نظریات سایر نویسندگان، و نظر . عنوان شاخص آثارش معرفی کرده بود به

کننده  سبک و مضمون  عیینخود نویسنده و نیز نظر محقق پس از محالعه شاخص آثار نویسنده ت

 . آثار خاص هر نویسنده بوده است

نویسان نسبتا محدود و عمدتا شوامل   های نمایشنامه نویسی رایج در میان این نمایشنامه سبک

. شد هایی چون رئالیسم، اکسپرسیونیسم، سمبولیسم، سوررئالیسم، کشسیسیسم  و پوچی می سبک
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های  سبک رئالیسم بودند و بقیه به ترتیه اهمیت در سبک نفر دارای 4هنرمند موردمحالعه  12از 

هور  )و سوررئالیسوم و پووچی   ( نفور  1)، اکسپرسیونیسم (نفر 7)، کشسیسیسم (نفر 9)سمبولیسم 

تور رئالیسوم    توان به دو سبک یا مکته کلی ها را می مجموعه این سبک. کردند کار می( نفر  یک 

درصود از نویسوندگان دارای    11توان گفت که  ن حساب میبا ای. در برابر ییررئالیسم تقسیم کرد

 .اند ها دارای سبک رئالیستی بوده درصد آن 91های ییررئالیستی و  سبک

مضوامین یالوه در   . گوردد  اما مقصود از مضمون موضوع و فکری است که در اثر محرس می

مضوامین جنگوی،   اجتمواعی،  -آثار نویسندگان موردمحالعه نیز در پنج دسته از مضوامین سیاسوی  

توزیوع مضوامین   . بندی شود  مضامین اجتماعی، مضامین تاریصی و باالخره مضامین فلسفی تقسیم

اجتماعی -، سیاسی(نفر 1)مضامین فلسفی : ها به ترتیه اهمیت به شرس ذیل بوده است نمایشنامه

اگور   (.نفور   )و مضوامین جنگوی   ( نفور  7)، مضامین تاریصی (نفر 9)، مضامین اجتماعی (نفر 9)

اعوم از فرهنگوی، اقتصوادی سیاسوی و     )مجموعه مضامین را به دو گروه کلی مضامین اجتماعی 

اعم از فلسوفی، عرفوانی، انسوانی، موذهبی و     )و مضامین ییراجتماعی ( طورکلی مضامین عینی به

تقسیم نماییم، نتیجه این می شود که نیمی از نویسندگان بوه مضوامین   ( طورکلی مضامین ذهنی به

در هور  )انود   پردختوه  ها به مضامین ذهنی و ییر اجتماعی موی  اجتماعی و نیمی دیگر از آن-عینی

 (. نفر 2 دسته 

سوال پوس از    1 نویسوان در دوران   ای نمایشنامه ها خصوصیات فردی، اجتماعی و حرفه این

ت های تحقیق دوم که به فاصله بیسو  در ادامه به گزارش یافته. پیروزی انقشب اسشمی بوده است

ها را با هم مقایسه کرد و تحووالت   پردازیم تا در انتها بتوان یافته سال از تحقیق اول انجام شد می

 .را شناسایی کرد

9631نویسانایرانیدرسالهاینمایشنامهویژگی:تحقیقدوم

روشتحقیق(الف

سی در حیحۀ های هفتاد و هشتاد شم هنرمندان موردنظر در این پژوهش افرادی بودند که در دهه

الزم به ذکر است که هنرمندان . اند آوردهنویسی فعال بوده و آثاری را به رشته تحریر در نمایشنامه

در این پژوهش از روش پیمایش با . موردنظر صرف نظر از محل تولدشان همگی ساکن تهران بودند

یفی پژوهش این بوده فرضیه توص. نامه همراه با مصاحبه استفاده شده است استفاده از ابزار پرسش
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شناختی و اجتماعی  ی جمعیتها یژگیونویس ساکن تهران از  است که هنرمندان نمایشنامه

 . مشابهی برخوردارند

نویسانی که در بیست  های عضویت، نمایشنامه با مراجعه به اداره تئاتر و با استفاده از برگه

روی صحنه تئاتر اجرا گردیده،  رها ب شده آن یا اثر نوشته دندوبسال اخیر آثاری را چاپ کرده 

نویسان عضو اداره  که اکثر نمایشنامه با توجه به این. نفر بود 31   شانتعداد ند کهشناسایی شد

 لیست این اداره .آیی هنرمندان این حوزه است ترین نهاد گردهم تئاتر هستند و این اداره مهم

نویسان،  عه به حداکثر ممکن نمایشنامهسپس با مراج. انتصاب شدعنوان جامعه آماری کلی  به

پرسشنامه تکمیل گردید که  31در نهایت تعداد . پرسشنامه تحقیق به صورت مصاحبه تکمیل شد

 . گیرد از کل جامعه آماری را در بر می 91%در حدود 

هایتحقیقیافته(ب

در اقلیت قرار  1 %در اکثریت و زنان با  11%نفر که به سؤال جنس پاسخ دادند، مردان با  31از 

نویسی در سیحره مردان قرار داشته  دهد که در این دوره نمایشنامه یماین آمار نشان . ندشتدا

 . است

در اقلیت قرار ( 2 /1)%نفر  1نفر که به سؤال سن پاسخ گفتند، افراد مسن با  39از تعداد 

بندی سن  طبقه. بودند (1/76)% نفر 13نفر و افراد جوان ( 3/11)% 74سال  افراد میان. ندشتدا

سال و  میان ،سال 11تا  76جوان، از سن  ،سال 71 و زیر 71 افراد: افراد به این شرس بوده است

بیشترین تعداد  1/14%و جوان با  سال میانافراد  .ندشد در نظر گرفتهمسن  ،به باال 16سن 

  7سال و نما  71سال، میانه  92گویان  میانگین سن پاسخ. نویسان را تشکیل داده بودند نمایشنامه

از . سال داشته است 61ین فرد نمونه آماری تر مسنسال و  11فرد ن تری جوان. سال بوده است

داد  یرا مجرد تشکیل م 7/77%متأهل و  62%اند،  که به سؤال وضعیت تأهل پاسخ داده کل افرادی

 .  ندشتافراد بیوه در اقلیت قرار دا و

 و (تبریز مشهد، شیراز، اصفهان، تهران،)گویان شهرهای بزرگ  از پاسخ 19/ %محل تولد 

دهد که برخشف برخی هنرهای دیگر  یماین آمار نشان . است دیگر بوده شهرهای در %4/91

استگاه هنرمندان خ، (714 و راودراد،  713 راودراد، . ك. ر)و نقاشی ا مانند سینم

یست و درصد باالیی از هنرمندان این رشته، نویس منحصر به تهران و شهرهای بزرگ ن نمایشنامه

 . اند شدهکنونی شان در تهران، در شهرهای کوچک متولد   یزندگاز محل  نظر صرف
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 4/71%و پس از آن مدرك لیسانس با  بودند لیسانسگویان دارای مدرك فو  از پاسخ %6/91 

 و ندبوددارای مدرك دکترا  1/9%دارای مدرك دیپلم و پس از آن   6/1% در مقام سوم. شتقرار دا

لیسانس که گویان با مدرك فو  پاسخ تعداد .شتدر اقلیت قرار دا  1/1%مدرك فو  دیپلم با 

 .  است جاله توجه بودهبسیار  دهد، ینزدیک به نیمی از جامعه آماری را تشکیل م

که کامشً ند بود  در رشته تئاتر، سینما و تلویزیون تحصیل کرده نویسان نمایشنامهاکثریت 

و و اهمیت آموزش دانشگاهی در این حوزه  (36%)نویسی است  مرتبط با عرصه نمایشنامه

. دهد یمرا نشان  شان عشقهمرتبط به  کامشًای  کردن در رشته نویسان در تحصیل یشنامهنماترجیح 

در . جز هنرهای دراماتیک بوده استهای هنری به گویان نیز در رشته از پاسخ 3/6%  تحصیشت

در تحصیشتی  3 /7%تنها  و ندبود  کرده یلدر حوزه هنر تحص این افراد 3/11%مجموع 

 . اند داشتهییرهنری  یها رشته

و بوده است % 6/11برابر با  و دولتی گفتندپاسخ  سؤالنفری که به این  32شغل پدر اکثریت 

ان شامل عناوینی چون مشایل دولتی پدر .شته استقرار دا % 9/9در مرتبه دوم شغل آزاد با 

دبیری، کارمندی و مشایل آزاد شامل عناوینی چون نجاری، کارگری، فروشندگی و کشاورزی 

 .شد یم

گویان پدرانی با  از پاسخ% 4/41اند و  گویان پدری با شغل هنری داشته از پاسخ %9/ تنها 

 نبودندهای هنری  خانواده از این دوره نویس هنرمندان نمایشنامه بنابراین. اند داشته یهنریرشغل ی

از مادران جامعه آماری  %7/31شغل . بودند  یافتهییرهنری پرورش  ییها خانواده عمدتا درو 

شته در اقلیت قرار دا% 1/1شغل آزاد با  ودر جایگاه دوم % 4 /1کارمند با مادران و  بود دار خانه

 . است

سواد در  پدران بی. ندبودی تا دیپلم گویان دارای پدرانی با تحصیشت ابتدای از پاسخ%  7/6

لیسانس و باالتر  و فو  دیپلم و فو % 1 و پس از آن مدرك لیسانس با  %9 /3مرتبه دوم و با 

از پدران جامعه موردمحالعه % 36 عبارت دیگر به. ندشتقرار دا% 7/1و % 3/6نیز به ترتیه با 

 . خانواده هنرمند باشد و طبقه فرهنگی کننده وضعیت بیان تواند یند که مبودسواد تا دیپلم  بی

ند که با بودگویان دارای مدرك تحصیلی دیپلم و زیردیپلم  از مادران پاسخ%  7/6 همچنین

فو   و ندشتدر جایگاه دوم قرار دا% 19سواد با  مادران بی. آمار تحصیشت پدران برابر است
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لیسانس و باالتر در اقلیت  ت فو در مقام سوم و مادرانی با تحصیش% 3/6دیپلم و لیسانس با 

 . درصد از پدران بیشتر است 2 سواد حدود  مادران بیشود که  مشحظه می. اند قرار داشته%(  /7)

با سحح  ییها نویس عمدتاً از خانواده هنرمندان نمایشنامهاین که  دهد یآمار نشان مبنابراین 

خانواده پدری %( 6/91)نفر  76موردمحالعه نفر هنرمند  31از  .ندا بوده  پایین برخاسته تحصیلی

یباً درصد معادل نصف جامعه آماری موردمحالعه را نشان تقردانستند که  یخود را متوسط م

در مقام سوم % 3 /6در جایگاه دوم و متوسط رو به باال با %  6/1متوسط رو به پایین با . دهد یم

%( 12)نفر  11تعداد  .ندبود  ه خود را باال دانستهطبقه خانواد ،از افراد% 3/1تنها . شته استقرار دا

متوسط رو به باال و  هر یک از طبقات و ندبود  گویان خود را از طبقه متوسط دانسته از پاسخ

خود را از طبقه  ها آناز % 6تنها . شد گویان را شامل می درصد پاسخ 11، متوسط رو به پایین

باال  اقتصادی خود را از طبقه ها آنیک از است که هیچنکته جاله توجه این  دانستند و میپایین 

 . نددانست نمی

در % 1اند و تنها  پدرانی با منزل شصصی داشته ،است% 3/42گویان که معادل  نفر از پاسخ 61

خود در  ،اکثر هنرمندان، برخشف خانواده پدرشان در عوض. کردند یای زندگی م منازل اجاره

در % 3/74و  یا از هنرمندان در منازل اجاره% 3/11در اینجا . کردند یمای زندگی  های اجاره خانه

جامعه آماری موردمحالعه ز که درصد بیشتری ا با توجه به این .های شصصی سکونت دارند خانه

  .بینی است دهد چنین نتایجی قابل پیش یمتشکیل  سال میانرا افراد جوان و 

پارس، رسالت،  ی شهر تهران از جمله تهرانمناطق مرکزدر ( درصد 92)اکثر هنرمندان 

مناطق جنوبی شهر تهران از جمله از هنرمندان در % 7/14، داشتند صادقیه و نظایر آن سکونت

درصد در مناطق شمالی تهران مثل قیحریه، ظفر، تجریش و % 3/72آباد، نواب و شهر ری، عشرت

  .بودند نظایر آن ساکن

که در  شد یم یناز محلی ییر از نوشتن نمایشنامه تأم ،سینو مد اصلی هنرمندان نمایشنامهآدر

در واقع . بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است%  7/1این میان مشایل هنری دیگر با 

نویسی، بازیگری و مشایل مرتبط با هنر تئاتر چون  نامه چون تدریس، فیلم ییها هنرمندان از راه

از هنرمندان از % 3/1بر اساس آمار تنها . کردند یار معاش مامر مانند آنگریم، طراحی صحنه و 

شد که این درصد نیز از  معلومکه با بررسی بیشتر  کردند یمد کسه مآطریق نوشتن نمایشنامه در

به  توان یطورکلی م به .نویسی برای رادیو بوده و نه نوشتن نمایشنامه برای صحنه طریق نمایشنامه



  
 
 
 
 
 

 221  نویسان ایرانی و تحوالت آن  های اجتماعی نمایشنامه ویژگی
 

 

از % 6 همچنین . عنوان شغل در ایران جایگاهی ندارد به نویسی امهنمایشناین نتیجه رسید که 

از هنرمندان که از % 19که این در برابر  کردند یمد مآهنرمندان از مشایل ییر هنری کسه در

مد آبا توجه به این که کسه در. در اقلیت قرار دارد کردند یطریق مشایل هنری کسه درآمد م

دهنده این نکته است که هنرمندان تشش دارند از  ست نشانا% 6 از طریق مشایل ییر هنری 

 . مد کنندآمرتبط با عشقه اصلی خود کسه در یها راه

و یا  ینویس مرتبط با حیحه نمایشنامه یشغلی کامشً و یا تا حدود نویسان یشنامهاز نما 1/32%

نویسی،  نامه ون فیلمچ ییها شغل. اند داشته (در هنرهای تجسمی%  /9)به طور کلی در حیحه هنر 

بنابراین محل اصلی درآمد این جامعه  .مانند آن گردانی و کارگردانی، مدرس، بازیگری، عروسک

در اقلیت  یآزاد و کارمند یها همچنان در حوزه هنر و خصوصاً هنرهای دراماتیک است و شغل

ند صدا و سیما، کارمند ذکر شده، ایله کارم ها آنگویان که شغل  پاسخ% 4 /9از . قرار دارد

های هنری بودند؛ که تمام این  وزنامه و کارمند دبیرخانه، ری فرهنگیها کانونوزارت ارشاد، 

 . در حیحه فرهنگ و هنر فعالیت دارند ها ناسازم

گویان  پاسخ% 3/39. اند دارای اقوامی با فعالیت هنری بوده% 7/11گویان تنها  نفر پاسخ 31از 

اند که وارد این عرصه  خود اولین افرادی بوده یان خویشاوندانمنفر است در  16که برابر 

گویان در  دهنده رشد یافتن پاسخ بودن این آمار با پدران و مادران ییرهنری نشاننزدیک. اند شده

 .دان شتهکه در این حیحه فعالیت نداخویشانی است خانواده و 

دارای % 71/ و ه وستان هنری نداشتد% 4/69 اند گفتهپاسخ  سؤالنفر که به این  39از تعداد 

گویان که دوستانی با فعالیت  نفر پاسخ 11از . کردند یمکه در حیحه هنر فعالیت  اند بودهدوستانی 

با . ی فعالیت دارنددیگر هنرهای  زمینهدر % 71در هنرهای دراماتیک و % 61اند  هنری داشته

توان وجود  های هنری دیگر است می شتهدو برابر ر توجه به این که هنرهای دراماتیک تقریباً

 .دوستان را در ورود هنرمندان به این حیحه مورد توجه قرار داد

 1تعدادی زیر ) یهای چاپی کم نفر تعداد نمایشنامه 13نفر پاسخ دهنده به این سؤال  31از 

از % 6 . اند های به چاپ نرساند نفر اصشً نمایشنامه 11که از این تعداد %( 36)ند شتدا( نمایشنامه

اند و افرادی با تعداد نمایشنامه چاپی  داشته 2 تا  6بین چاپی  های گویان تعداد نمایشنامه پاسخ

 . شد یرا شامل م% 1نمایشنامه  1  یباال
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 1ند که تعدادی بین صفر تا بودهای اجراشده کمی  گویان دارای نمایشنامه از پاسخ % 9

تا  6که بین  شد یرا شامل م% 9/11با تعداد اجراهای متوسط  افرادی. گیرد می نمایشنامه را در بر

 %6/7اجرا     یهای اجراشده باال گویان با تعداد نمایشنامه پاسخ. ندشتنمایشنامه اجراشده دا 2 

گویان با اجراهای متوسط و زیر آن بیشترین درصد را  که پاسخ رسد یبه نظر م. شد یرا شامل م

 . استبوده % 9/46بر با به خود اختصاص داده که برا

 نویسیهاومضامینغالبنمایشنامهسبك

هاینمایشنامهنویسینویسانبرحسبسبكتوزیعفراوانینمایشنامه:9جدولشماره

درصدتعدادسبك

 7 /3 2 ترکیبی

 72/  11رئالیسم

 1/6 1فانتزی

 1/1 6گروتسك

 1/1 6سوررئال

 4/71 19سایر

 22  37جمع

 

 پس از آن سبک. کردند کار میرئالیسم با سبک  %(72/ )نویس  یشترین هنرمندان نمایشنامهب

در % 1/6در جایگاه سوم و سبک فانتزی با  %1/1با  و سورئال سبک گروتسک ،%7 /3با  ترکیبی

به سبک خاصی وابسته نبودند و در از هنرمندان موردمحالعه % 4/71. قرار داشتندمقام چهارم 

های  سبک و شورایی جریان سیال ذهن، رمانتیسم، اختشطی،: متنوع دیگری چونهای  سبک

 . ندردک می کارسنتی ایرانی 

ها را به سه دسته ترکیبی، رئالیسم و  اگر به منظور ایجاد قابلیت مقایسه با تحقیق قبلی، سبک

ه در جدول تقسیم کنیم،  نتیج( های دیگر ییر از ترکیبی و رئالیسم شامل سبک)رئالیسم  ییر

 .قابل مشاهده است 1شماره 
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بندیشدهنویسیدستهنویسانبرحسبسبكنمایشنامهیشنامهنماتوزیعفراوانی:2جدولشماره

درصد



نویسیسبكنمایشنامه

گویاننویسیپاسخسبكنمایشنامه

درصدتراکمیدرصدمعتبردرصدفراوانیفراوانی

 7٫3  7٫3  7٫7  2 ترکیبی

 97٫1  72٫ 14٫7 11یسمرئال

 22  16٫1 19٫3  9غیررئالیسم

 ---- 22  43٫7 37 جمع

 ---- ---- 1٫3 1پاسخبی

 ---- ---- 22  31جمعکل

 گیرند قرار می در جایگاه نصست %1/16با  های ییررئالیستی بندی جدید سبک در این دسته 

عبارت دیگر،  به. قرار دارند% 7 /3با  ترکیبی سبک و% 72/  با رئالیسم سبکپس از آن و 

 . کردند رئالیستی کار می های ییر نویسان این دوره در سبک اکثریت نمایشنامه

ترینمضامینآثارتوزیعفراوانیمهم:6جدولشماره

درصدتعدادمضامین

 3 /7 7 جنگودفاعمقدس

 1 6کودک

 3/6 1عشق،ازدواجوزن

 9 /3   روابطانسانیمعاصر

 3/71 14مشکالتاجتماعی

 7/4 3عرفانیوهستیشناختی

 3/1 1فولکلوروسنتی

 3/1 1متنوع

 22  31جمع

بیشترین بازتاب را % 3/71مشکشت اجتماعی با  نویسان، از نظر مضمون، در آثار نمایشنامه

 % 9 /3ی با و روابط انسان در رتبه دوم% 3 /7 جنگ و دفاع مقدس با ،داشته است و پس از آن

مضامین عرفانی و عشق و ازدواج و زن و کودك به ترتیه با  .قرار داشته است در جایگاه سوم
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لکور و سنتی با کمترین ومضامین ف اند و داشتههای بعدی قرار  در جایگاه% 1و % 3/6و  % 7/4

 . اندشتهدرصد در اقلیت قرار دا

های تحقیق قبلی، در سه دسته مجددا  فتهمنظور ایجاد قابلیت مقایسه با یامضامین فو  به

به این ترتیه، مضامین جنگ و دفاع مقدس و مشکشت اجتماعی در دسته . بندی شدند طبقه

، مضامین کودك، عشق، ازدواج، زن و روابط انسانی معاصر در «مشکشت اجتماعی و جنگ»

ور، سنتی و متنوع در و سرانجام مضامین عرفانی و هستی شناختی، فولکل« روابط انسانی»دسته 

 :نتیجه به شرس زیر است. بندی شدند طبقه« سایر مضامین»دسته 

بندیشدهآثارترینمضامیندستهنویسانبرحسبمهمیشنامهنماتوزیعفراوانی:4جدولشماره

درصد



ترینمضامینآثارمهم

گویانترینمضامینآثارپاسخمهم

درصدتراکمیدرصدمعتبردرصدفراوانیفراوانی

 16 16 16 91مسائلاجتماعیوجنگ

 11٫7 14٫7 14٫7 11روابطانسانی

 22  9٫3  9٫3    سایرمضامین

 ---- 22  22  31 جمعکل

بیشترین بازتاب را در آثار  ،%16با  و جنگ مشکشت اجتماعیبه این ترتیه، 

گویان بوده  شتر از نیمی از پاسخکه دیدیه بی رسد یبه نظر م و داشته است نویسان یشنامهنما

 در جایگاه سوم% 9 /3 و سایر مضامین با در رتبه دوم % 7/14روابط انسانی با  ،پس از آن .است

 . و در اقلیت قرار گرفته است

سالی  ، در سنین میان%(11)اکثرا مرد  714 نویسان ایرانی در سال  در مجموع، نمایشنامه

، %(19)، دارای مدرك تحصیلی دانشگاهی %(19)های بزرگ ، متولد تهران و سایر شهر%(17)

، دارای درآمد از طریق %(62)، متاهل %(32)های مرتبط با سینما و تئاتر  بیشتر در رشته

اند  بوده%(  6/19)و دارای پدرانی از طبقه متوسط %( 19)هایی ییر از نوشتن نمایشنامه  فعالیت

 .ر طبقه متوسط را شکل داده بودندهایی د خانواده%( 12)که خود نیز اکثرا 

و %( 31)، بیشتر اعضای خانواده %(46)اند  ها مشایل هنری نداشته عشوه، اکثر پدران آنبه

اند و تحصیشت اکثر پدران تا سحح مدرك  فعالیت هنری نداشته%( 61)ها نیز  بیشتر دوستان آن
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نویسان  ه در هنرمندشدن نمایشنامهدهد ک این محله نشان می%(.  6)تر بوده است  دیپلم و پایین

حتی دوستان نیز چندان در این امر موثر . موردمحالعه، خانواده چندان نقشی نداشته است

آید، بیش از هر  نویسان موردمحالعه  به نظر موثرتر می آنچه در هنرمندشدن نمایشنامه. اند نبوده

ارندگان مدارك تحصیلی به نفع د)، تحصیشت (به نفع مردان)چیز عواملی چون جنسیت 

 .بوده است( به نفع طبقه متوسط)و طبقه اجتماعی ( دانشگاهی

توان نتیجه گرفت که در این دوره، قرارداشتن در جایگاه مردی با تحصیشت  بنابراین می

شدن فرد؛ از طرف نویس عالی از طبقه متوسط، توام بوده است با احتمال بیشتری برای نمایشنامه

کرده از طبقات باال و پایین جامعه، توام بوده است تن در جایگاه زن کمتر تحصیلدیگر قرار داش

در این مرحله خانواده و روابط اجتماعی دیگر . شدن فردنویس با احتمال کمتری برای نمایشنامه

 . تری نشان داده شدند اهمیتبه طور ییرمنتظره عوامل کم

هایدوتحقیقمقایسهیافته

شود و سپس  طرس می 1های دو تحقیق در جدول شماره  ای یافته دا خشصه مقایسهدر این قسمت ابت

 .پردازیم ها می ها و تبیین علت تغییرات آن های میان یافته ها و تفاوت به تشریح شباهت

نویساندردومقطعزمانیمقایسهخصوصیاتفردی،اجتماعیوهنرینمایشنامه:5جدولشماره

9631نتایجسال9631سالنتایجموضوعمقایسه

 31  99 کل جامعه آماری

 31 12 تعداد نمونه

 %1  %1 نسبت زنان به مردان نویسنده

 %11 %11 محل تولد شهرستان

 %41 %11 دارای تحصیشت دانشگاهی

 در اکثر موارد در اکثر موارد رشته تحصیلی مرتبط

 %62 %42 ها نسبت متاهل

 %62 %61 صیدارندگان منزل مسکونی ییرشص

 متوسط متوسط پایگاه اقتصادی

 سال 91 سال 73 میانگین سنی

 سال 74 سال 73 میانه سنی

 اکثرا ییر هنری اکثرا ییر هنری نوع شغل پدران
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نویساندردومقطعزمانیمقایسهخصوصیاتفردی،اجتماعیوهنرینمایشنامه:5دولشمارهادامهج

9631نتایجسال9631نتایجسالموضوعمقایسه

 کارمندی کارمندی بیشترین شغل در میان پدران

 %31 %42 دار بودن مادران نسبت خانه

 (دانشگاهی% 11)لیسانس  حداکثر فو  حداکثر تا دیپلم سحح تحصیشت والدین

 متوسط متوسط سحح درآمد

 % 4 %12 پدران با منزل مسکونی شصصی

 را متوسطاکث اکثرا متوسط قشر اقتصادی اجتماعی

 نویسی های یاله نمایشنامه سبک

رئالیسم، اکسپرسیونیسم، 

سمبولیسم، سوررئالیسم، 

 کشسیسیسم  و پوچی

رئالیسم، سوررئالیسم، گروتسک، فانتزی، 

 و ترکیبی جریان سیال ذهن رمانتیسم،

 %16 %11 رئالیستی های ییر نویسندگان در سبک

 نویسی مضامین یاله نمایشنامه
اعی، جنگی، سیاسی، اجتم

 اجتماعی، تاریصی و فلسفی

جنگ و دفاع مقدس، کودك، عشق، 

ازدواج، زن، روابط انسانی معاصر، 

مشکشت اجتماعی، عرفانی و 

 شناختی، فولکلور و سنتی هستی

 %16 %12 نویسندگان در مضامین اجتماعی

 

هاتبیینیافته
هاشباهت(الف

 714 در سال . سال چندان تغییری نکرده است 12نویسان طی  های نمایشنامه برخی از ویژگی

هنوز هم پایگاه . درصد، شهرستان بوده است 11هنوز هم محل تولد اکثریت نویسندگان، با 

هنوز هم . طور یاله متوسط بودهاقتصادی، سحح درآمد و قشر اقتصادی اجتماعی نویسندگان به

(. در حوزه تئاتر و سینما)بوده است نویسی مرتبط  رشته تحصیلی اکثر نویسندگان با نمایشنامه

هنوز . هنوز هم نوع شغل پدران، اکثرا ییرهنری و بیشترین شغل در میان پدران کارمندی بوده

های رئالیستی  زدند، اما نوشتن در سبک های ییررئالیستی قلم می هم اکثریت نویسندگان در سبک

 .نیز همچنان ادامه داشته است
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هاتفاوت(ب

ترین این تغییرات  مهم. سال تغییر کرده است 12نویسان طی  های نمایشنامه ژگیبرخی از وی

افزایش  714 نفر در سال  31 به  764 نفر در سال  99نویسان است که از  تعداد نمایشنامه

 1از )افزایش نسبت زنان به مردان نویسنده : شود سایر تغییرات شامل موارد زیر می. یافته است

، (درصد 41درصد به  11از )، افزایش تحصیشت دانشگاهی نویسندگان (درصد 1 درصد به 

، کاهش دارندگان منزل مسکونی ییرشصصی (درصد 62درصد به  42از )ها  کاهش نسبت متاهل

 73از )، و میانه سنی (سال 91سال به  73از )، افزایش میانگین سنی (درصد 62درصد به  61از )

، افزایش نسبت (درصد 31درصد به  42از )داربودن مادران  ، کاهش نسبت خانه(سال 74سال به 

، افزایش نسبت نویسندگان در (درصد  4درصد به  12از )پدران با منزل مسکونی شصصی 

های ییررئالیستی از اکسپرسیونیسم،  ، تغییر سبک(درصد 16درصد به  12از )مضامین اجتماعی 

جریان  لیستی گروتسک، فانتزی، رمانتیسم،های ییررئا سمبولیسم، کشسیسیسم و پوچی به سبک

تغییر از نسبت بیشتر مضامین اجتماعی کشن . های ییررئالیستی و ترکیبی از سبک سیال ذهن

همچون سیاسی، اجتماعی، جنگی، اجتماعی، تاریصی و فلسفی به نسبت بیشتر مضامین اجتماعی 

کشت اجتماعی، فولکلور و خرد مانند کودك، عشق، ازدواج، زن، روابط انسانی معاصر، مش

 .سنتی

کوه   اول، ایون . توان چند محلوه را خاطرنشوان کورد    ها می ها و تفاوت در تحلیل این شباهت

عنوووان مووانعی بوورای  بوورخشف برخووی هنرهووای دیگوور ماننوود سووینما، تولوود در شهرسووتان بووه  

نویسوان   سال، تولد در شهرسوتان در میوان نمایشونامه    12طی . شدن محرس نیستنویس نمایشنامه

شاید دلیل این یافته این باشد که نویسندگی تئواتر نیواز زیوادی بوه امکانوات و      . یلبه داشته است

توان به فعالیت در این هنور   بنابراین با محالعه شصصی و تمرین می. تجهیزات و تکنولوژی ندارد

 .پرداخت و موفقیت هم کسه کرد

سان کماکان متوسط بوده است، اگرچوه در  نوی اجتماعی نمایشنامه-که طبقه اقتصادی دوم، این

های تغییریافته در دوره جدید همچوون افوزایش نسوبت پودران بوا منوزل        مقایسه با برخی مولفه

مسکونی شصصی، کاهش نویسندگان با منزل مسکونی ییرشصصوی، افوزایش میوزان تحصویشت     

کوه نویسوندگان در    توان نتیجه گرفت دار، می دانشگاهی نویسندگان و کاهش نسبت مادران خانه
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اند به این معنا که اگر نسل قبول از طبقوه متوسوط بودنود،      طبقه خود تحرك عمودی مثبت داشته

 .نسل جدیدتر نیز از طبقه متوسط اما متوسط رو به باال بودند

شودن  نوویس  آید که تاثیر دو عامل تحصیشت و خانواده بر نمایشونامه  که به نظر می سوم، این

نویسان کماکوان ایلوه از تحصویشت مورتبط      ساله ثابت مانده و نمایشنامه 12 هنرمندان در دوره

دهنده اهمیت عامل آموزش در هنرمندشدن است و کماکان ایله فاقود   برخوردار بودند که نشان

که  البته این. بودن عامل خانواده هنرمند داشتن استاهمیتدهنده کم پدران هنرمند بودند که نشان

شایل پدران در هر دو دوره کارمندی بوده است و کارمندی بوه نووعی نیازمنود    بیشترین تعداد م

هوای   دهنوده ایون باشود کوه خوانواده      توانود نشوان   تحصیشت نسبتا خوبی در هر دوره است، می

انود و   قحاران خود در طبقه متوسط قورار داشوته   هنرمندان از نظر فرهنگی در سحح باالتری از هم

 .رایش فرزندان به هنر بوده استهمین امر عامل مهمی در گ

سال ثابوت مانوده    12های ییررئالیستی در طول  که قلم زدن نویسندگان در سبک چهارم، این

نویسوی روی آورده   در ابتدای پیروزی انقشب نویسندگان انقشبی کوه توازه بوه نمایشونامه    . است

انتقوادی در سوبک   -عیدلیل خودداری از تضعیف نظام جدید از نوشتن مضوامین اجتموا   بودند به

های ییررئالیستی سعی در تقویوت بعود فرهنگوی     کردند و با استفاده از سبک رئالیسم اجتناب می

سوال و تثبیوت    12آید که چرا با وجود گذشوت   حال این سوال پیش می. این نظام جدید داشتند

ر پاسخ به این د. زدند های ییررئالیستی قلم می نظام سیاسی، اکثریت نویسندگان کماکان در سبک

طور عمده نویسی از نظر نویسندگان که به سوال و با ارجاع به یافته مربوط به مشکشت نمایشنامه

توان استنباط کرد کوه اگور در    به سانسور و ممیزی و نیز عدم امنیت شغلی اشاره کرده بودند، می

ایون شویوه را   دلیل خودسانسوری و با هدف تقویت نظوام سیاسوی جدیود     گذشته نویسندگان به

دلیل وضعیت سانسور و ممیزی موجود  ها از سر ناچاری و به سال، آن 12برگزیده بودند، پس از 

هوایی کوه اگور نقود و انتقوادی هوم در آن طورس         سبک. اند ها روی آورده در جامعه به این سبک

ییر نسبت از طرف دیگر، با توجه به تغ. های استعاری و مبهم است شود، ییرمستقیم و با شیوه می

تووان   مضامین اجتماعی در این دوره، از مضامین اجتماعی کشن به مضامین اجتماعی خورد، موی  

دلیول   این ادعا را تقویت کرد که مسائل اجتماعی کشن که با ساختار کشن جامعه سروکار دارد به

ه اسوت  نویسان تبدیل به مسائل اجتماعی خُوردی شود   همین سانسور و ممیزی، در آثار نمایشنامه

 .   را مد نظر دارد، نه ساختار کشن و طبیعتا سیاسی جامعه های اجتماعی که بیشتر، افراد و گروه
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نویس است که ایون خوود بوا افوزایش نسوبت زنوان در        پنجم، افزایش نسبت زنان نمایشنامه

سوال موردمحالعوه، هموواره بوا      12های اجتماعی به طور کلی تناسه دارد چرا کوه طوی    فعالیت

عبارت دیگر، اگر در ابتدای ایون دوره   به. ایم ایش نسبت اشتغال و تحصیشت زنان مواجه بودهافز

کورد، در   نویسی ایجواد موی   بودن فرد شانس کمتری را برای ورود وی به عرصه هنر نمایشنامهزن

دلیل تغییر شرایط اجتماعی و شرایط زنان، این شانس مقداری افوزایش پیودا کورده،     انتهای آن به

 .نویس بسیار کم بوده است گرچه هنوز در مقایسه با نسبت مردان نمایشنامها

که کاهش نسبت نویسندگان متاهل نیز نشانه باال رفتن سن ازدواج و نیوز افوزایش    ششم، این

همچنوین افوزایش میوانگین و میانوه سونی      . نسبت تجرد قحعی در طول ایون دوره زموانی اسوت   

شدن نویسندگانی است که در اوایل انقشب و در زمان انجام جربهدهنده بات نویسان نشان نمایشنامه

البته هنووز هوم ایون میوانگین و     . تحقیق اول، جوان بوده و به تازگی وارد این فعالیت شده بودند

 .نویسی است تر به جرگه نمایشنامه دهنده ورود مرته افراد جدید و جوان میانه سنی نشان

گیرینتیجه
های اجتماعی خاص  داده شد فرضیه تحقیق مبنی بر اشتراك هنرمندان در ویژگینشان  در این تحقیق

گوید عوامل  توان نظریه جانت ولف را که می بنابراین در پاسخ به سوال اول مقاله، می. شود تایید می

 اما در ارتباط. نویسان ایرانی نیز صاد  دانست اجتماعی بر هنرمندشدن تاثیر دارند در مورد نمایشنامه

. های مصتلف متفاوت است با سوال دوم مقاله الزم به توضیح است که تاثیر عوامل اجتماعی در دوره

های زیادی میان  شود که اگر چه در هر دوره شباهت نویسان ایران مشاهده می در میان نمایشنامه

اله کمتر ای بیست سهای اجتماعی هنرمندان وجود دارد، اما تاثیر عامل جنسیت در طی دوره ویژگی

همین تفاوت هم خود ناشی از . اند شده و نسبت بیشتری از زنان به این رشته هنری روی آورده

های اجتماعی رسمی و ییررسمی زنان ایران طی  تحوالت در زمینه اجتماعی است که در آن فعالیت

نویسی نشان داده  مهاین دوره افزایش یافته و در نتیجه اثر خود را در ورود بیشتر زنان به حوزه نمایشنا

 . است

نویس ایرانی به طور یاله از طبقه متوسوط   توان گفت هنرمندان نمایشنامه ای کلی میبندی در جمع

بنوابراین  . خصوص تحصیشت هنری هستند هستند، خانواده ییرهنری دارند، دارای تحصیشت باال و به

نرمنود داشوتن در هنرمندشودن افوراد     توان گفت اگرچه خوانواده ه  در مقایسه با نظریه جانت ولف می
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دهود کوه ایون     اند، نشوان موی   نقش دارد، اما نسبت بسیار باالی هنرمندانی که از خانواده ییرهنری آمده

تور اسوت و دو    رنوگ های دانشگاهی و هنری کم نقش در مقابل نقش طبقه اجتماعی متوسط و آموزش

. تری در هنرمندشدن دارند مقوله اخیر در ایران نقش مهم
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