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(مقاله علمی ـ پژوهشی)

بومیگرايی مؤسسههای اطالعات و کيهان در حوزة فرهنگ
(1340و1357خورشيدی)
حسینعلی قربانی 1،مهدی زمانی احمد

محمودی2

چکیده
در عموم روایت ها دربارة نؤسس های نطبوعهاتی کیههان و ااالعهات پهیش از
انقالب اسالنی ،ااالر واژة روزنان رسمی یا کونتی دید .نیشهود بهر اثهر
چنههی نگرشههی ،وجههو .غیر کههونتی آن دو نؤسسه پوشههید .نانههد .و برخههی
کوشش های نویسندگان نستقل آن نادید .گرفت شد .است ازایه رو ،پهژوهش
اهر ب ای نسئل پرداخت است ک ااالعات و کیههان به عنهوان بزرگتهری
رسان های نطبوعاتی کشور در عصر پهلوی دوم چ روی ای در وزة فرهنهگ
بونیگرایی عره شد .است ک نشان نیدهد روزنان نگاران ای دو نؤسس از
گفتمان بونی گرایی ب شدت تأثیر پذیرفتند و نقدهای یریحی به تجهدد وارد
کردند رویة نویسندگان بونیگرای ای دو نؤسس ابعاد نثبت و ننفهی داشهت؛
گاهی بدون بررسی علمی و سنجش آثار هنرنندان ،ب نقد و نفی آنان پرداختند
و با نقایس و نقابل هم قراردادن هنرنندانی همچون فهروغ فرخهزاد بها پهروی
اعتصانی و ااهر .یفارزاد ،.ب دوگان انگاری فرهنگی دان زدند با ای هم ،
تالشهای آنان یا ب عبارتی خوانش داکثری از بونیگرایی ،ابعاد نثبتی چهون
 1دکتههری تههاریخ انقههالب اسههالنی ،پژوهشههکدة انههام خمینههی و انقههالب اسههالنی (نویسههند .نسههئول)
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کشههور اتخههاذ کردنههد؟ نتههایج پههژوهش در یههورتبندی کلههی تجههدد بههونی یهها

()Q.hosein@gmail.com
 2دانشجوی دکتری تاریخ ایران دور .اسالنی ،دانشگا .تربیت ندرس
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تعدیل غرب گرایی افراای از اریض ا یهای هویهت بهونی و تأکیهد نجهدد بهر
ارزش های اییل بونی ،ارائ رویکردهای جدید در وزة تعلیم و تربیهت و در
نهایت ،نعرفی و ستایش هنر و هنرنندان بونینگر در پی داشت
واژههای کلیدی :بونیگرایی ،ااالعات ،کیهان ،روزنان  ،فرهنگ ،سینما

مقدمه
یکی از ویژگیهای رسان ها به ویهژ .نطبوعهات ،ذهه خهالر و گریهزان از سانسهور
نویسههندگان آن اسههت (نحسههنیانراد )10 :1373،بهها وجههود اینک ه برخههی نویسههندگان
نؤسس های ااالعات و کیهان ،ب لحای گرایشهای فکری غرب گرا بودند و با نضانی
گفتمان نتجدد کونت پهلوی وجو .اشتراکی داشتند ،در همی رسان ها نوارد فراوانهی
از وجو .افترار با ای گفتمان دید .نیشود ،چرا ک هر یک از دو نؤسسهة ااالعهات و
کیهان ،با تعداد زیادی از نویسندگان و روزنان نگارانی در ارتباط بود ک هر کدام عالیض
و دیدگا.هایی نخصوص ب خود داشهتند و ننظونهة فکهری آنهها از سیاسهت ایهلی و
کیهان با وجود نحدودیتی ک در هوزة سیاسهی بها آن نواجه بودنهد و نمهیتوانسهتند
دیدگا.ها و سالیض نختلا را همپوشانی کنند ،در وز.ههای دیگهر نشهکالت کمتهری
داشتند و زنین برای ار اید.ها و گفتارهایی نتنوب و نغایر با گفتمان نتجدد کهونتی
فراهم بود هدف از ای پژوهش ،نقد روایت رایجی است ک نؤسس ههای ااالعهات و
کیهان را کانالً کونتی و در خدنت اهداف گفتمان پهلویسم تعریا کرد .است با ای
اویاف ،ای پرسش نطر نی شود ک ااالعات و کیهان ب عنوان بزرگتری رسان ههای
نطبوعاتی کشور در عصر پهلوی دوم ،کدام نسائل فرهنگی زنان خود را نقد نیکردند؟
دو نؤسسة نطبوعهاتی کیههان و ااالعهات ،بهیش از ههر نشهری ای در دو دههة پایهانی
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تعریاشد .و ،یا سیاست دیکت شد .به آن نؤسسه نتمهایز بهود بنهابرای ااالعهات و

اکمیت پهلوی شمارگان داشتند؛ بهرای تمهام سهطو و اقشهار جانعه نشهری ننتشهر
نیکردند (برزی  27 :1344،ه  )29و در نیان اقشهار نختلها خواننهد .داشهتند (نحقهض
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داناد20 :1394 ،ه )21از ای رو ،در ای بررسی کیهان و ااالعهات انتخهاب شهدند به

| بومیگرایی مؤسسههای اطالعات و کیهان در حوزة فرهنگ 85 | ...

لحای روش در ای پژوهش کوشش شد .است که داد.ههای تهاریخی روزنانه هها ،در
چارچوب نفهونی بونی گرایی توییا و تحلیل شود ب علت زنهانبهر بهودن بررسهی
تمام شمارگان روزنان های ااالعات ،کیهان و نشریات هفتگهی آنهها در نهدت دو دههة
 1340و  ،1350ب گزینش دست زد .و ب اور تصادفی ،از هر نها ،.بهی یهک تها پهنج
شمار ،.بررسی و نطال

نرتبط با پژوهش از آنها استخراج شد .است

در بیشتر پژوهش ها از ااالعات و کیهان ،تصویری نادرست و نخدوش ارائه شهد.
است در کتاب نهضت انام خمینی و نطبوعات رژیم شها )1381( .نویسهند .از همهان
آغاز ،بی ارفی را ک الزنة ایلی پژوهش علمهی اسهت ،رعایهت نکهرد .و رسهان ههای
نکتوب ای دور .را با عباراتی همچون «چاپلوستری ندافعی دربار» و «درخدنت رژیم
آنریکا» نعرفی کرد .است (قاسمی36 :1381 ،ه )37ای پژوهش اگرچ نهدعی بررسهی
نطبوعات و رویکرد آنها ب نهضت انام خمینی است ،جز یکی دو نهورد ،دادة تهاریخی
عره نمی کند کتاب نطبوعات رژیم شا.؛ نطالع نوردی کیههان و ااالعهات (،)1386
ب تفصیل رویکرد سیاسی ای دو روزنان را بررسید ،.انها به رویکردههای فرهنگهیهه
اجتماعی آنها اشار.ای نکرد .است نویسهند .یهرفاً ،اخبهار ایه دو روزنانه را تحلیهل
برخی نطال

کتاب در تناقض با نتیج گیهری اسهت نویسهند ،.ایه دو نؤسسه را به

« فظ جان

ا تیاط و خودسانسوری و ارائة اخبهار بهیههرر بهرای رژیهم» (عابهدینی

نغانکی )535 ،13 :1386 ،نتهم نیکند ،در هالیکه در بخهش «شها .و نطبوعهات» به
انتقادهای همان نطبوعات از عملکرد اکمیت اشار .کهرد .اسهت (همهان286 ،هه)287
نحس علینی در نقال ای هفتیفح ای ب بررسی کلی نطبوعهات ایه دوران پرداخته
است او بعد از ارائة تاریخچ ای از روزنان ها و اعداد نفید ،در نوشت ای ک نشهان ههای
یک جانب گرایان دارد ،نطال

نشریات را سطحی ،سرگرمکنند ،.تهرویجدهنهدة ابتهذال و

فاقد هر نوب انتقادی نعرفی نیکنهد (علینهی )60 :1384،ایه نویسهند .نیهز بها تحدیهد
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کرد ،.انا ب نقاالت ،نوشت ها و گزارشهای ای دو روزنانه نپرداخته اسهت همچنهی

نحتوای نطبوعهات به «الگوههای شهب ندرنیسهتی و وارداتهی برخهی از خواننهدگان و
هنرپیش های سینما ب عنهوان سرنشهض نسهل جهوان» (همهان )61 ،از ارائه جنبه ههای
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بونیگرایانة نطبوعات غافل ناند .اسهت نظفهر شهاهدی نیهز در نقاله ای ،به بررسهی
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نوهوب سانسور پرداخت ک باوجود توییا نناس

از سانسهور ،چنهی نوشهت اسهت:

«ای سالهای دهة  1350-1340نطبوعات و روزنان ها عاری از هر گون نحتوای قابهل
اعتنایی شدند » (شاهدی )64 :1390،ک گزار.ای نهم ،انا بدون نصدار ارائه نهیدههد
افزون بر ای  ،نویسندگان تاریخ انقالب نیهز هنگهام تحلیهل وقهایع انقهالب ،از ایه دو
روزنان ب ویژ .روزنانة ااالعات ،بها القهابی همچهون نیمه رسهمی و ههوادار سهلطنت
(آبراهانیان 201 :1377 ،و 248؛ کدی )357 :1369 ،نام برد.اند ،البت آبراهانیهان ،کیههان
را روزنان غیر زبی و نستقل خواند .است نحسنیانراد نیز نشریات پیش از انقالب را
«نطبوعات خنثی» نانید .است (نحسنیانراد)198 :1375 ،
ساختارهای خاص اجتماعی و ساختارهای نعی نطبوعاتی ،نوعی پیوند گزینشی بها
هم دارند ب سخ دیگر نطبوعات در ایران ،هموار .تأثیرگذار و تأثیرپذیر بهود .اسهت
ننطض ساختاری نتمرکز و خودکانگی ک در نقابل ننطض ساختاری توزیع قدرت اسهت،
نوب ویژ.ای از نظام نطبوعاتی را بر نیگزیند (خانیکی )28 :1381 ،در سهاختار توزیهع
قدرت ،نداخلة نستقیم شا .در نطبوعات ب نظارت قهانونی تبهدیل نهیشهود و توقیها
نشریات ب سادگی و بدون اعتهراض دیگهران نیسهر نمهیشهود و آزادی در آنهها نمهود
تغییر نکرر قوانی و تأسیس نهادهای نظارتی بیشتر نهیشهود در نتیجه  ،نحهدودیت و
توقیا نشریات افهزایش یافته و بهر نحتهوای آنهها کنتهرل بیشهتری نهیشهود (همهان،
304ه )305قری

ب اتفار پژوهشهایی که بررسهی شهد ،از ننظهر سهاختارگرایان به

نطبوعات ای دوران نظر کرد.انهد و به آن تاخته انهد و نعهایبش را دیهد.انهد در ایه
پژوهش با عنایت ب تأثیرپذیری نطبوعات از ساختار سیاسی ،از رویکهرد فردنحهور یها
همان کارگزاری ،نقش نخبگان نطبوعاتی لحای و نظرات نویسندگان بررسی شد .است
ای دو نؤسسه گرچه به لحهای سهاختاری در چهارچوب نشخصهی قهرار داشهتند و
نحدودیت هایی بر آنها اعمال نی شد ،تا دودی ،اقدانات فردنحور در شهکلدههی به
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بیشتری دارد ،انا در ساخت خودکانة قدرت ،نیزان نداخلة نستقیم دولت در نطبوعات،

فضای رسان ای آنها تأثیر داشت در تأیید ای ندعا ب گزارشهایی از ناخرسهندی شها.
از عباس نسعودی ندیر نسئول ااالعات ،ب دلیل نندرجات ایه روزنانه بایهد اشهار.
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کرد ک در نهایت ،ب دوری او از لقة نزدیکان دربار انجانید (ا رار)46 :2010 ،
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معرفی روزنامههای اطالعات و کیهان
نخستی شمارة ااالعات ،در  19تیر  1305با نام «نرکز ااالعات ایران» ننتشر شد پهنج
روزنان نگار جوان ایرانی در سال  1302ای خبرگزاری فارسهی را پایه گهذاری کردنهد
ادار.کنندة ایلی آن ،عبهاس نسهعودی بهود (نسهعودی )34 :1354 ،که به همهت او،
روزنانة ااالعات در ندت کوتاهی ب بزرگتهری بنگها .نطبوعهاتی کشهور تبهدیل شهد
ااالعات ،روزنان ای نحافظ کار و دست راستی شناخت نهیشهد (ااالعهات دختهران و
پسران 7 ،ابان4 :1344ه )5روزنانة کیهان نیز از سال  ،1321ب جرگه نطبوعهات کشهور
پیوست (کیهان :1321 ،ش )1بنا ب روایتهای نتعدد ،ای روزنان با مایتهای نهادی
دربار تأسیس شد (نیالنی519 :1392 ،؛ نسعودی )1390 ،با ای

هال ،در سهال 1322

س بار توقیا شد در آغاز ،گرایش های چپیِ نتمایل ب شوروی در آن بیشتر بود پهس
از بازگشت نصبا زاد .از سفری اوالنی ب آنریکا ،سیاست آن تغییهر و خطهی نیانه رو
اتخاذ کرد؛ ب اوریک در نهر  1325آشکارا نخالا زب تهود .شهد کیههان از همهی
دوران ،سرویس خبررسانی خود را گسترش داد و در زنرة پر شمارگانتری روزنان هها

چارچوب مفهومی :بومیگرایی
بونیگرایی1ک بعد از جنگ دوم جهانی ب وجهود آنهد و گسهترش یافهت ،بیهانکننهدة
واکنش فرهنگیِ بسیاری از روشنفکران جهان سوم بود آنان با غنیمتشهمردن اسهتقالل
سیاسی ،کوشیدند از تعلقات فکری وابست ب غرب جدا شوند (بروجهردی)30 :1392 ،
بونیگرایی جریان تعدیل غربگرایی نفرط و تأکید نجهدد بهر نظهام ارزشهها ،فرهنهگ،
تاریخ و دی خویش است در نگا .بونی ،برداشتهایی ک با دیه و نظهامِ ارزشههای
بونی ننافات داشت باشهند ،اهرد نهیشهوند و در عهی

هال ،اقتبهاس نثبهت و از روی
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قرار گرفت (سات و که 38 :1380 ،ه)39

تشخیص ،از تکنولوژی و دانش غربیان ادان نییابد (نقوی )20 :1361 ،ب گفتة ویلیانز
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1. Nativist
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و کریسم  ،بونیگرایی در باورهای عمیقی همچهون نقاونهت در برابهر فرهنهگ غیهر،
ارجنهادن ب هویت اییل قونی و آرزوی بازگشت ب سنت فرهنگی آلود .نشهدة بهونی
ریش دارد ( )Williams,1994: 14دوزخیان روی زنی ِ فرانتس فانون ،هندسة گفتمهان
روشنفکر جهان سوم را تغییر داد برای نخستی بار غرب ،و نه فهرد بهونی ،به عنهوان
دیگری تعریا شد بونی گرایی افزون بر سط سیاسی ،در سطو فرهنگی نیهز نطهر
شد بونیگرایان ب نام ایهالتبخشهی و بهونیکهردن دانهشهها ،جههانشهمولی و نیهز
خودشیفتگی رهیافتهای علوم اجتماعی غربی را ب چالش کشیدند (بروجهردی:1392 ،
 )34رابرتسون بونی را «ایدئولوژی خان » نعرفی کهرد .که پهارادایمههای نوسهتالوژیک
دارد ب نظر او بونیگرایی در «نگا .ب تهاریخ به عنهوان زوال ،ا سهاس ازدسهترفهت
خویشت خود و ا ساس ازدسترفت اسهتقالل تجسهم نهییابهد » (رابرتسهون،1380 ،
327ه )326گلنر ،بونی گرایی را از اشتیار ب

فظ عزت نفس ناشی نیداند از ننظر او،

بونیگرایان از تقلیهد یهرف ،درجه دوم بهودن و بازتولیهدکردن الگهوی بیگانه دوری
نیجویند (نیرسپاسی )167 :1384 ،بونیگرایی با نطالعات پسااستعماری هک بها ادوارد
نسبت نزدیکی دارد هدف از نطالعات پسااستعماری ،خارجشدن از پارادایم اسهتعماری
یعنی ،خروج از رابطة قدرت نبتنی بر سلطة جهان غرب بر دیگر ننااض جهان است به
تعبیر بوی و راانسی ،رویکرد پسااستعماری دریدد آشکارکردن ایه نکته اسهت که
سلطة اقتصادی و سیاسی ک عنایر کلیدی انپریالیسم و اسهتعمار در قهرون هجهدهم و
نوزدهم نیالدی را تشکیل نیداد ،هموار .با یورتبندی و تکوی گفتمانههایی همهرا.
بود ک در آنها غیریت نردنان آسیا و آفریقا ب عنوان هویتی نستقل نفی نیشد و از نظهر
فرهنگی نیز استعمار نی شدند و در ای هم  ،برتری فرهنگهی و اخالقهی قهدرتههای
اروپایی نیز هموار .بدون کمتری تردید و ،یا پرد.پوشی تأیید و تأکید نیشهد (بهوی و
راانسی )419 :1380 ،در بونیگرایی با آگاهی از هدف اسهتعماری شهررشناسهان ،بهر
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سعید و تفکرات او نضج گرفت و بر دیدگا .انتقادی به شهررشناسهی اسهتوار اسهتهه

بازشناسی جدیدی از هویهت خهویش تأکیهد نهیشهود در ایه پهژوهش ،سهوی ههای
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بونی گرایی با رویکرد توییفی ه تحلیلی ،از خهالل نشهریات ننتشرشهدة نؤسسه ههای
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نطبوعاتی ااالعات و کیهان در دو دهة پایانی کونت پهلوی استخراج شد .است
«هویت» محور کانونی بومیگرایی در اطالعات و کیهان
بونیگرایی بر اساس تفکری شکل نیگیهرد که دغدغهة هویهت دارد ،تها بهر چیسهتی،
ویژگیها و نقش فرهنگ بونی در برابر فرهنهگ دیگهران و جههانشهمولی آن انگشهت
تأکید بگذارد نگا .هویت نحور در ااالعات و کیهان را در نقاالت ،نجموع نقاالت و
گزارش هایی باید دید ک نویسندة آن با ب چالش کشیدن هویت جدید غربهی در هوزة
فرهنگی ،ب دنبال پاسخ جدیدی برای آن است ،پاسخی ک خود نویسندگان و تحتتأثیر
فضای هدغربی پدید آورد .بودند ک فردید و آل ا مد ب آن پر و بال دادنهد روزنانهة
کیهان ،پیشرو نطال

نربوط ب هویت است در ایه روزنانه در چنهد نوبهت ،سلسهل

نقاالتی از اسماعیل فرهت قائم نقانی ننتشر شد که تحصهیالتش را در جانعه شناسهی
انتقادی گذراند .بود او از جمل روشنفکران غیردینی و غیروابست ای اسهت که دردش،
جانع ایران است غیردینی است از آن جهت ک الزانی در فظ شهرعیات اسهالنی در
عقاید او دید .نمیشود ،چنان ک در نوشت ای ،بدون نام بردن و سهتایش از رهاشها ،.از
کشا جاب دفاب کرد (قائم نقانی[ 2535 ،الا] )127 :قهائمنقهانی در نقهام ننتقهد،
انسان ایرانی بررسی کرد .است (همهان )12 ،یکهی از نقهاالت او «نقهد تجهددگرایی و
تغییر نقش انسان نعایر» بود و نیز «رو بیخانمهان» عنهوان کلهیای بهود که در ههر
شمار .عنوان فرعی دیگری ب آن اهاف نیشد او در نقالة «تنهائی و انسهان نهوی » به
نقد عملکرد تجدد و برخی نؤلف ههای آن همچهون فردگرایهی و لهذتجهویی پرداخته
است قائمنقانی با ب چالش کشیدن روابط اجتمهاعی جدیهدی که از پهس نهوگرایی و
تجدد در نیان انسان ها افزایش یافت بود ،ب «عواق

خطرناکی ک تجدد برای انسهانهها

ب ارنغان آورد .است» هشدار داد (کیهان 16 ،آذر )7 :1355
قائمنقانی در ای نقاالت دقیقاً ،با لح و گفتار غربستیز فردید و آل ا مد سهخ
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برخی از ایول جانعة لیبرال سرنای داری و اثرگذاری آن را در بیهویتی و بیگانه شهدن

نی گوید و ب شدت از نفوذ غرب و هجوم ینعتی و فرهنگی آن در جانعة ایران نگهران
است و بارها از ای نوهوب یاد نیکند او در نقالة «وجدان آگها .نلهی» ،تغییهر نکهردن
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فرد ایرانی را بر اثر «هجوم ینعتی غرب» هروری و غربیشدن را خواست غربیان بیهان
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نیکند (کیهان  24آذر  )6 :1355در جای دیگری ب یرا ت ،از نقشة غربهیهها بهرای
درهم شکست شرقیها و اروپاییکردن آنها سخ نهیگویهد (قهائم نقهانی[ ،ب]:2535
22ه  )23بنابرای در دیدگا .قائم نقانی ،غرب یک دیگری تعریها شهد .که همهوار.
ب دنبال هجوم ب شرر است و نقش انسان شرقی ،آگاهی و بیداری و جلوگیری از ایه
هجوم تعریها شهد .اسهت نوشهت ههایی نیهز از فخرالهدی شهادنان ،از نیانه روههای
بونی گرایی در آن عصر ،ننتشر نیشد او نیز با نگرش تعانل انتقادی ب روابط با غهرب
نینگریست و ب ریش ههای فرهنگهی ایرانهی توجه ویهژ.ای داشهت شهادنان ،افهراط
قائم نقانی و اسالفش همچون فردید را نداشت و «نعتقد بود تجدد با بهیبُتگهی عجهی
نیست برعکس ،تجدد واقعی را با خودشناسی اییل همرا .نیدانست » (نیالنی:1378 ،
 )194نهمتری نوشتة شادنان یعنی ،تسخیر تمدن فرنگهی ،نگهرشههای او را به علهل
عق افتادگی جانعة ایران و نقد غربگرایان نشان نیدهد (شادنان8 :1326 ،ه )20شهاید
وج تفاوت شادنان با دیگر همفکرانش در ای نوهوب ،ای بود ک او روشهنفکر «چه
نیخواهم» در برابر روشنفکران «نمیخهواهم» اسهت (شهفیعی کهدکنی )23 :1384 ،در
واقع شادنان ،افزون بر انتقاد از هجهوم غهرب ،راهکارههایی نیهز بهرای بهرون رفهت از
ناانید نبود و با نگا .انیدواران ب آیند .نوشت« :از دو قرن پیش با فرنگ و تمدن فرنگی
اول کمی و بعد ب تدریج اندکی بیشتر آشنا شد.ایم و هر چند هنهوز به ایه اقیهانوس
کبیر علم و هنر را .نبرد .ایم انروز چندان ک در ابتدا نرعوبش بودیم ،از آن نمیترسهیم
و انید هست ک هر روز آشنائی بیشتر و بیم کمتر شود تا با نایة فرهنهگ خهود پهس از
تسخیر تمدن فرنگی سیمی دوران عظمت خویش را آغاز کنیم » (ااالعات جوانهان4 ،
خرداد )2 :1340افزون بر ای نوارد ،یکی دیگهر از نوههوعاتی که از تقویهت هویهت
ب عنوان کانون نحوری بونی گرایی در ایه دو نؤسسه نشهان دارد ،توجه به سهخنان
اندیشمندانی بود ک الگوی غرب نحور را نقد نیکردند بهرای نمونه روزنانهة کیههان،
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وهعیت زنانة خود داشت او با وجود نگرانی از وهعیت بغرنج دو قهرن اخیهر ایهران،

نشرو سخنان ا سان نراقی را در دانشکدة اقتصاد دربارة توریسم ننتشر کرد نراقی در
ای جلس  ،بر هرورت تأنل دربارة نقش جهانگرد و جهانگردی در کشورهای آسهیایی
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و نپذیرفت الگوی غربی سخ گفهت (ااالعهات16 ،اردیبهشهت  )24 :2535همچنهی
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علیایغر اجسیدجوادی از فعاالن سیاسی نخالا شا ،.در نجلهة کیههان هفته هنگهام
نقل داستانی با ترسهیم فضهای غهربزد ،.تمایهل برخهی افهراد جانعهة ایرانهی را بهرای
غربیشدن نکوهش نیکند« :االن تا آدم نگوید نه اروپها رفته ام جهزو آدنهها سهاب
نمیشود نای ای ندارد ،چیزی هم نمیخواهد ،فقط قدری پول الزم اسهت در برگشهت
هر چ هم بگویی عوامالناس قبهول نهیکننهد » (کتهاب هفته  12،فهروردی )12 :1341
نویسندگان کیهان و ااالعات ،با اختصاص نطل

به نویسهندگان و شهاعران خهارجی،

فریتی برای نفی غرب پیدا نیکردند برای نمون روزنان کیهان در شمار.ای بها عنهوان
«آشنایی با نزار قبانی شاعر و نویسندة نعایر عرب» ،اندیش های هد غربهی و انتقهادی
ای شاعر را بررسی کرد .است فرانرز سنی تهی کنندة ای گزارش ،نسهئلة وابسهتگی
کشورهای عربی ب غرب را در اندیش نزار قبانی چنی بیان نهیکنهد« :او چشهم به را.
بودن نلت عرب را ب کوششهای کیسینجر نسخر .نیکرد ،زیرا قبهل از جنهگ اکتبهر
هم عقید .داشتند ک کیسینجر قیصر است و وقتی کهیسهینجر در اول اکتبهر  1973بها
وزرای خارج عرب نالقات کرد و ب آنها گفت که از ایهاالت نتحهد .انتظهار نعجهز.
نداشت باشید ،نزار نقال ای نوشت تحتعنوان «آش وزیر» و ای آن گفت :تهاریخ ثابهت
(کیهان 30،بهم )11 :1354
نقد شعر و سینمای «غربیشده و مبتذل» و تشویق هنر ایرانی
بونیگرایان در جهت هویت بخشی ب خهویش ،بهدون بررسهی علمهی و سهنجش آثهار
هنرنندان ب گمان آنان «غربیشد ،».با نگا .تا دود زیادی ا ساسی ،ب نقهد و نفهی آن
نیپرداختند آنان در ای بخش ،هم از «نمیخواهم»ههای خهود سهخ گفته انهد و ههم
نمون هایی از «چ نیخواهم»ها را نعرفی و بررسی کهرد.انهد یهک نمونهة برجسهت از
«نمی خواهم» را نیتوان در نفی شاعری همچون فروغ توسط قائمنقانی نشهاهد .کهرد
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کرد .است ک کسی ک در خانهة خهود آشهپزی نمهیکنهد نهادامالعمهر گرسهن اسهت »

روزنانة کیهان با چاپ نوشتة قائمنقانی در نقد یهری و بهیپهروا از فهروغ فرخهزاد و
ایفی از روشنفکران آن دور ،.در روزهایی ک ب «هفتة جایزة فروغ» نعروف شد .بود و
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ابیعتاً وهعیت غال

و رویة اکم بر آن ستایش از فروغ بود ،با رکت خالف جریان،
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وج استقالل البیاش را نشان داد ،گرچ قضاوتهای قائمنقانی ،خهارج از انصهاف و
تحت تأثیر وهعیت اکم بر جانع شکل گرفت بود قائمنقانی در ای نقال  ،از انحطاط
اخالقی و اکمشدن هدارزشها گفت« :سخ آغاز کردن ،دشوار اسهت ،زیهرا خهالف
جهت فکری شب روشنفکران قدم برداشهت  ،اراد.ای بهس عظهیم نهیخواههد و نه در
تردیدم نمیدانم از کجا شروب کنم ،ولی نیدانم ک برای چ «بایهد» بگهویم ،زیهرا که
اخالقیات در زوال اند و سقوط نعنویت نزدیک بهی «بایهد اجتمهاعی» و ننهافع فهردی
نجبور ب انتخاب یک را .هستیم و ن در را .ننافع جمع قدمبرداشت را انتخهاب کهردم
هر چند ک تمانی شب روشنفکران علی ن برخیزنهد » (کیههان 30،بهمه  )12 :1354او
در ای نقال ک با عنوان «فروغ و شب روشنفکران» در کیههان ننتشهر شهد ،از تقهدیس و
بتوار .شدن فروغ در جانع انتقهاد کهرد و بها کنهدوکاو در آثهار فهروغ ،او را شهاعری
تک بعدی نعرفی کرد و تی نجموع شعر «تولدی دیگهر» او را نیهز کهمنایه دانسهت
(همان) او با نقایسة فروغ با دو زن شاعر دیگر (پروی اعتصانی و اهاهر .یهفارزاد،).
ب ستایش آن دو پرداخت و از سوءاستفادة به تعبیهر او «شهب روشهنفکران» از نضهانی
جنسی شعر فروغ انتقاد کرد (همان) از دید قائمنقانی ،یک هنرنند نیبایست ب جانعة
اگرچ دغدغة قائمنقانی در فظ ارزشههای اخالقهی سهتودنی اسهت ،نادیهد.گهرفت
ارزشهای شاعری فروغ ،داوریهای او را ب سمت ایدئولوژیکشدن سور داد .است
افزون بهر ایه نهوارد ،سهینمای ایهران نیهز که در دو دههة  1340و  1350تحهتتهأثیر
فیلمفارسی قرار داشت ،با نقد یری ای جریان بونینگر نواج شد در یکهی دیگهر از
شمار .های کتاب هفت (کیهان هفت ) ،با نقد رویکرد اکم بر سینمای ایران ،بیههویتی و
نداشت ایالت و همچنی نمایش یحن های تحریککننهدة جنسهی سهرزنش شهد که
سینمای غرب عانل رواج آن بود (کتاب هفته  31،شههریور )151 :1342روزنانه ههای
ااالعات و کیهان نیز بارها ،از کیفیت پایی و نانطلوب ینعت سهینمایی کشهور انتقهاد
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خود تعهد اخالقی داشت باشد ،از ای رو ،دیدگا« .هنر برای هنر» را نطرود نهیدانسهت

کردند برای نمون در کیهان ،همزنان با برپایی جشنوارة جهانی فیلم در ایران ،فیلمههای
فارسی سرزنش شدند (کیههان 7 ،آذر  )5 :1353ایه دو روزنانه به ایه نهوارد اکتفها
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نکردند ،بلک ب نقد برنان های فرهنگی تلویزیهون نلهی ایهران نیهز پرداختنهد هوشهنگ
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سانی در نوشت ای انز با عنوان «چهرة واقعی هافظ شهیراز در برنانه قهول و غهزل
تلویزیون» ،کارشناس و نجریان برنان را ب سخر .گرفت و بیتوجهی آنان را به آنچه
او «نگرش و نوهع عقیدتی افظ» نی دانست ،سهرزنش کهرد (کیههان 23 ،اردیبهشهت
 )13 :2535در نوهوب سینما کوشش نیشد فیلم هایی نعرفی شوند ک تا دودی بهار
فرهنگی داشتند و فاقد ابتذال فیلمفارسی بودند بنابرای ب ساخت فهیلمههایی همچهون
«گاو» نهرجویی و «قیصر» کیمیایی واکنش نشان دادند و هم تحسی آنها ،ایه گونه
آثار را روال یحی سینما دانستند (ااالعات 24 ،نهر  )20 :1348بونیگرایان فرهنگهی
ااالعات و کیهان ،پس از ترسیم چنی نقش ای در وزة سینما ،چهر.های شاخص ایه
جریان را نعرفی کردند از جمل افرادی ک با آنها ب دفعات گفهتوگهو شهد ،به علهی
اتمی (کیهان 22 ،اردیبهشت  )12 :2535داریوش نهرجوئی ،بهرام بیضایی (کیهان28 ،
اردیبهشت  )28 :2535خسرو هریتاش ( 19اردیبهشت  )19 :2535و همچنی بازیگرانی
همچون علی نصهیریان (کیههان 11 ،اردیبهشهت  )21 :2535و کارگردانهان جهوان تئهاتر
همچون نحمد یال عالء باید اشار .کرد همچنی یکی از دالیل رونض فیلمهای نبتهذل
را پذیرش آن از سوی نردم دانستند و برای تغییهر ذائقه آنهان کوشهیدند (ااالعهات2 ،
نصادیقی برجست از «چ نهیخهواهم» نویسهندگان ااالعهات و کیههان ،در سلسهل
شمار .های نتعددی در وزة ادب و فرهنگ ننتشر شد که بهونینگهری را بها ویژگهی
غیرایدئولوژیک نشان نی دهد در نشریة ااالعات دختران و پسران در اواخر دهة 1340
و اوایل دهة  1350نعرفی شخصیتههای بهزر

دینهی و فرهنگهی آغهاز شهد برخهی

گههزارشهههای بخههش «بهها نشههاهیر و نفههاخر علههم و ادب و هنههر ایههران آشههنا شههوید»،
یادداشتهای زیر را شانل بود :شر

هالی از نحمهدباقر نجلسهی(ااالعات دختهران و

پسران 1 ،آذر « )7 :1349نایر خسهرو ،نهرد تنهها» (همهان 25 ،بهمه 10 :1343هه)11؛
«داستانهای رستم و سهراب» (همان) و

ای دیدگا .فراز به نوههوعات فرهنگهی و
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خرداد )2 :1349

پرداخت ب شخصیت فق نحور و سنت گرایی همچون نحمدباقر نجلسی و نیز کیم و
فیلسوفی همچون نایرخسرو ،روی و رویکرد ایلی ای دو نؤسس نطبوعاتی بود که
] [ DOI: 10.29252/chs.12.48.95

در بیشتر شمار .های روزنان و نشریات ادواری آن قابل ردیابی است همچنی یکهی از
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ار های ابداعی ااالعات دختران و پسران ،دیهدار از هنرننهدان و نخبگهان جانعه بها
ضور در خانة آنها در «برنانة عصران » بود (ااالعات دختران و پسران 17 ،آبان :1344
 )6برای نمون گزارشی از سهعید نفیسهی ننتشهر شهد« :خهاارات جهوانی پیهران قهوم:
گفتگویی با سعید نفیسی» (ااالعات جوانان 13 ،آبان  )17 :1338شاید همهی نگهرش
غیرایدئولوژیک بونینحورِ ااالعات و کیهان سب
ثال

شد .بهود ،افهرادی همچهون اخهوان

با آنها ب گفتوگو بنشینند« :گفت و شنود بتول عزیزپهور بها اخهوان دربارةیهادر

هدایت» (کیهان 26 ،بهم )9 :1354
گردانندگان کیهان و ااالعات ب ننظور توج ب نخبگان علمهی و فرهنگهی کشهور،
گزارشها و ار های بدیعی در نظر گرفتند بهرای نمونه کیههان در بخشهی بها عنهوان
«گفتگوی  »35یفحة تاز.ای گشود ک نشتمل بر نصا ب با  35چهرة سرشناس و نخب
در زنین های گوناگون بود در ای فعالیت نیز تکثرگرایی فرهنگی دید .نیشود چنانک
گزارشهایی از دیدار و گفتوگو با نخبگهان فرهنگهی نتمایهل ،بهیاهرف و در نقابهل
اکمیت (بیشتر اعضای کانون نویسندگان) ننتشر نی شد ای گفت وگوها با پرویز ناتل
خانلری آغاز شد (کیهان 1 ،آذر  1 :2535و  )13ااالعات نیز برنانهة فرهنگهی «چههر.
شخصیتههایی دعهوت نهی شهدند که در زنهرة اعضهای نؤسهس یها برجسهتة کهانون
نویسندگان ایران بودند ،نجمعی ک نشخصاً در برابر فعالیتههای فرهنگهی اکمیهت و
انجم قلم ایران شکل گرفت برای نمون باید از رها براهنی ،نادر نادرپور ،نحمهدعلی
سپانلو و

نام برد ک در نیزگردها و دیگر برنان های ای دو نؤسس شرکت نیکردنهد

(ااالعات 9 ،نرداد  )11 :1347ای برنان ها و ضور چهر.های شهاخص هنهری در آن
گذرا نبود ،بلک در هر شمار .با ضور یکی از آنها و ،یا ضهور نسهتمر آنهها برگهزار
نیشد برای نثال در نهر  1349در یفحة هنر روزنانة ااالعات ،نوشت های نحمهدعلی
سپانلو از اعضای نؤسس کانون نویسندگان ایران ،ب اور نرت

ننتشر نهیشهد نمونهة
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در چهرة شاعر» را در سرویس هنری روزنانه را .انهداخت در ایه برنانه هها عمونهاً

دیگر ای ار در وزة نقاشی بود ک با ضهور سههراب سهپهری ،بهمه نحصهص،
پرویز تناولی و ابوالقاسم سعیدی و گفتوگوی جواد نجابی (زوبی ) با آنها انجهام شهد
] [ DOI: 10.29252/chs.12.48.95

(ااالعات 22 ،نرداد  )10 :1347در شهمارة دیگهری در یهفحة «هنهر انهروز» ،ننصهور
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تاراجی ،نجابی و انانی گردانندگان ای یفح  ،درگذشت سی بهزاد را چنی تسلیت
گفتند« :ابر نهرد نینیهاتور ایهران درگذشهت و نها به همهرا .نلهت ایهران در سهو

او

اندوهگینیم » (ااالعات 23 ،نهر )11 :1347
اگر پرداخت ای روزنان ها ب نوهوعاتی ک در باال اشار .شد ،کمتر نحهل نناقشهة
گفتمان پهلویسم و گفتمانهای رقی

بود ،بازتاب برخی از نسهائل در ایه نؤسسه هها

بیشک ،ب جدال گفتمانهای نزبور دان نیزد برای نثال ااالعات و کیههان ،اخبهاری
از کانون نویسندگان ایران را ک درون نای ههای بهونیگرایانه داشهت ،در یهفحة هنهر
انروز درج نیکردند (ااالعات 17 ،بهم  )11 :1347ای تشهکول ادبهی که جمعهی از
نویسندگان همچون آل ا مد و دیگران تشکیل داد .بودند ،ب گفتة خودشان برای نقابله
با سانسور و در بیان کلی آن استبداد ،ب ترویج ادبیات «نتعهد» نیپرداختنهد نههمتهر از
کانون ،برجست کردن الگوهای ورزشی نورد عالقة گفتمانهای رقی
اسالم سیاسی بود غیرسیاسی بودن وزة ورزش سب

از جمله گفتمهان

شد .بود ک بخشی از خواست هها

و گرایشهای نردم ایران در ای روزنان هها انعکهاس یابهد دو نمونهة برجسهت از ایه
نوارد ،انعکاس گستردة اخبار نربوط ب غالنرها تختهی کشهتی گیهر نعهروف ایرانهی و
رید روزنان های ااالعات و کیهان بود و تی زندگی شخصی او ،از جمله نسهافرت
نا .عسل ب همرا .همسرش ،یکی از یفحات ای روزنان ها را ب خهود اختصهاص داد.
بود افزون بر ای  ،در زنان نر

تختی ،تیتر اول ایه روزنانه هها ،اعهالن فهوت وی و

انعکاس گستردة نارا تی نردم بود (ااالعات 9 ،بهم )3 :1352
توج ب نوسیقیهای نحلی یکی از نوهوعات ای دو نؤسس در یفحة هنهر بهود
(کیهان 21 ،تیر  )29 :1355کیهان ،با ارائ گزارشی از برگزاری نوسیقی سنتی ایهران در
جش هنر شیراز و نحوة اجرای آن ،دربارة بهر .گیری و پایبندی ب نوسیقی نلی سهخ
گفت و ب کسانی ک ذائق نردم را ب سمت نوسیقیههای غیرایرانهی سهور نهیدهنهد،
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نحمدعلی کلی نشت زن نسلمان آنریکایی بود تختی پس از نعروف شدن ،همهوار .در

هشدار داد (کیهان 10،شهریور  )14 :1352ای روزنان در سهالههای بعهد بها افهزایش
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نوسیقی های غربی ،خطر نابودی نوسیقی اییل ایران را ب دلیل تقلید از غرب برجسهت
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کرد (کیهان 9 ،اردیبهشت )18 :1355
نگرشی جدید به آموزش و پرورش
چالش تقلید از غرب ک آل ا مد با کتهاب غهربزدگهی ایجهاد کهرد ،برخهی نخبگهان
فرهنگی را در وزة تعلیم و تربیت ب فکر فرو برد و نبا ثه ههای اهوالنینهدت را در
ای زنین در نیان آنها نوج

شد از ای رو و در واکنش ب چنهی نگرشهی ،نشهریة از

نیمة سال« ،1342کتاب هفت » با گشودن فصهلی بها عنهوان «بحه

آزاد دربهارة فرهنهگ

ایران» ،ب چالش بی سنت و تجدد در وزة تعلیم و تربیت پرداخت و را .ل نیانه ای
برگزید در نقدنة شروب ای نبا

 ،ب لزوم آگاهی از جابه جهایی ارزشهها در نیهان

جوانان توج داد .شد ک نتیجة ورود سریع نظاهر تمدنی جدید غهرب بهود« :سهینما و
نطبوعات و وسایل ارتباای سریع نانند هواپیما و رادیو و اخیراً تلویزیون ،نفهاهیمی در
ذه جوانان نا وارد کرد.اند ک ریش ای در سن فرهنگی دیری نا ندارنهد بهرای آنکه
بهتر بتوانیم در جهت پیشرفت گام برداریم ،جای آن است ک دربارة فرهنگ و تمهدن و
هنر ایران و نوقعیت کنونی آن بحثی ب نیان آریم ،نیهک و بهد و قهوت و ههعا آن را
بسنجیم و آنچ را ک داشتیم و داریم با نیازنندیهای کنونی نسهلی که در هال رشهد
شود » (کتاب هفت  30،تیر 93 :1342ه )94در نخستی نقال  ،آشفتگی وههع تربیهت به
لحای یکسان نبودن اهداف تربیتی ندارس نقد شد .بهود نویسهندة ایه نقاله  ،ههم بهر
ندارس تاز .تأسیسی همچون جانعة تعلیمات اسهالنی نهیتهازد که اسهالمگرایهان را.
اندازی کرد .بودند ،و هم ننتقد ندارس غربی است« :نحصول ایه گونه تربیهت بهرای
کشوری غیر از ایران در نظر گرفت شد .است و فاقد بستگی نلی و شناسهائی نلهت به
نیزان کافی است کمتر نحصلی را ک در خارج تحصیل کرد .است نییابیم ک یا دچار
شکست و یأس نگشت یا با همرنگجماعتشدن اثر نیکوی تربیهت گذشهت خهود را از
نیان نبرد .باشد » (همان)97 ،
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است نقایس کنیم زیاد.رویها و را.های ب بست ،یا پرپیچ و خم و پرخرج نشان داد.

در نوهوب چالشهای پهیشروی آنهوزش عهالی ،علهیایهغر هاجسهیدجوادی از
ارفههداران جبهههة نلههی و نصههدر (خههاارات شههفاهی دانشههگا .هههاروارد1984،م ؛
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دهباشی )31 :2010،را در وزة روزنان نگاری بایهد پیشهتاز سهید جهواد اباابهایی به
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سههاب آورد اباابههایی در ایه نسههئل به ایه نکته تأکیههد دارد که بههرای جبههران
عق ناندگی ،ب شناخت همزنان «نظام سنت قدنایی» و «نظهام نعرفتهی جدیهد نغهرب
زنی » نیاز است« :ن ایرانی نیاز ب دو چوب زیر بغل دارم تا نیفتم نخست اینکه بایهد
بفهمم فارابی چ نی گوید ،دوم اینک بفهمم کانت یا دکارت چ نی گوینهد ایه دو در

واقع عصای دست نا هستند » (اباابهایی )174 ،اباابهایی در کتهاب نظریه

کونهت

قانون در ایران ،ایرار دارد ک برای شناخت فرهنگ ایران نباید بر نفاهیم جدیهد غربهی
تکی کرد (اباابایی)658 :1386 ،

اج سیدجوادی نیز در سلسهل نقهاالتی که بها نهام

نستعار «آگا ».در کیهان ننتشر کرد ،ب نقد فرهنهگ علمهی کشهورهای توسهع نیافته در
نشناخت یحی سنت های علمی و فرهنگی خود و تالش بیفایهدة آنهان بهرای تطبیهض
دستاوردهای علمی غرب اشار .کرد و در نهایت ،نزدیکشدن و درهمآنیخهت فرهنهگ
کنونی ایران را با فرهنگ غرب نوج

تولد «نوجودی ناقصالخلقه و نارسها» دانسهت

(کیهان 8 ،خرداد  )6 :1348اجسیدجوادی ،در عی آنک ننظونة فکری تجهدد را درک
کرد .بود ،ننتقد تقلید کورکوران از غرب بود و ب تعانهل انتقهادی بها تجهدد در هوزة
کشورهای جهان سوم شد در ای نقاالت نیتوان گونه ههای نگهرش او را درک کهرد:
«سهههمی از درآنههد و سهههمی از دخالههت»« ،نعادلههة ننطقههی بههرای دنوکراسههی»« ،آزادی
هیچوقت زیادی نیست» «انسهان دنوکراسهی» و «جغرافیهای آزادی» ( هاجسهیدجوادی،
)2536
نقادیهای نویسندگان ای دو نؤسس در وزة آنوزش ،ب سیاستههای دولتهی به
ویژ .یکی از ارکان انقالب سفید یعنی ،انقهالب اداری ههم رسهید و تقلیهد از الگوههای
خارجی نفی شد« :آقای نخست وزیر در سمینار ارزشیابی انور نخستوزیری نیگوید
ک انر انقالب اداری کند است و نسیر انقالب اداری از ندار بست خارج نشد .است ب
نظر نا علت ای کار آن است ک انقالب اداری خودش از ایل در ندار بست نطر شد
و ب یورت نسئلة روز در دانشگا.ها و نحافل علمی و روشنفکری ب بحه
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فرهنگ نظر داشت ،ازای رو در نقاالت نتعددی ،خواستار اجرای واقعهی دنوکراسهی در

و نطالعه
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گذاشت نشد نسائل اجتماعی نختلا خود را نمیتوانیم با تقلیهد یهرف از الگوههای
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دیگران ل و فصل کنیم » (کیهان 3 ،خرداد )6 :1348
مقاومت در برابر فرهنگ غیر با نقد آداب و رسوم «فرنگی»
در ایران دهة 1340و 1350تحتتأثیر رسان های جمعی ،تمایل ب شیو .و زیست غربهی
ب ارز بیسابق ای افزایش یافت نهمتری نؤلف های ای زیست ک جانعة ایرانی بها آن
بیگان بود ،عبارت بود از :پوششهای جدید و نهد غربهی ،خهوراک غربهی ،زنهدگی بها
یوان خانگی و نعاشرت های خارج از عرف ابوالقاسم الت انزپرداز نعهروف ،پهس
از بازگشت از سفرش ب آنریکا در سال ،1352نقاالت انتقهادیای دربهارة رواج رسهوم
غربی در کیهان ننتشر کرد دربارة جایگا .الت در ادبیات و تسلط او بر فنهون ادبهی و
اجتماعی ایران ،جمالزاد .در نقال ای با عنهوان «بحثهی دربهار .آثهار یهک شهاعر بهزر
نعایر» ،او را شاعری توانا نعرفی کرد و نوشت های او را لطیا و شیوا و در عهی

هال

نیشدار و اعن آنیز خواند ( الت )31 :1379 ،الت در یکی از نوشت هایش ب زبهانی
انز ،رسوم فرنگی را ب تمسخر نیگیرد ک در ایران باب شهد .بهود او بها تیتهر «سهگ
بازیهای اوناسیس1ه نولتی نیلیاردر یونهانیههههای وانهی دیهدنی اسهت» ،نگههداری و
سرگرنی نردم با یوانات ب ویژ .سگ را سرزنش کرد .و نینویسد« :پدر خدا بیهانرزم
نیگفت سگ نجس است ن هم ک زیر سای او بهزر

شهد.ام ابیعتهاً از سهگ بهدم

نیآید ،ولی برای اینک اُنل و قدیمی قلمداد نشوم ههر اهوری که هسهت دنهدان روی
جگر نیگذارم و ب بوسیدن و لیسیدن سگ تظاهر نیکنم » (کیهان 8 ،خرداد )8 :1356
ا مد ا رار نیز همچهون ابوالقاسهم الهت به کنایه  ،خهوگرفت بهیش از هد به
اروپاییها و سیاست دولت در واردات بیش از د نحصوالت غربی را بها نهام بهردن از
«سگ بولدوک»« ،نرغ همپشایر»« ،گوسفند نرینوس» و «خروس اسرائیلی» نقهد کهرد .و
نینویسد« :وقتی روی زنی هم چیز فرنگی شد هوا هم فرنگی نیشود شما هم بایهد
ز متی بکشید و خودتان را ب ای هوای اروپایی عادت بدهید هماناور ک به لبهاس
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ک قصاب بود اگر دستش زیر سااور نیرفت یک تک استخوان پیش سگ نمیانداخت

اروپائی ،ب زندگی اروپایی ،ب تمدن اروپائی اخت شد .و عادت کرد.اید ای نمیشهود
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ک قوانی زنینی تغییر کند و اروپایی شود ،انا قانون هوا هماناور ایرانی بهاقی بمانهد!»
(ااالعات 28 ،فروردی  )13 :1348در هر دو نوشت  ،نگرانی از گسترش فرهنگ غربهی
در ایران ب زبانی انزآنیز بیان شد .است خفقان سیاسی دهة 1340و ،1350نجال اهر
بیپردة انتقادات سیاسی را ب نویسندگان نمیداد ،بنابرای سعی نیشد در لفافه قلمهرو
سیاست نقد شود ا مهد ا هرار در یکهی دیگهر از نقهاالتش ،توسهع نیهافتگی سیاسهی
نملکت را ک بر اثر نشارکت ندادن نردم و نخبگهان سیاسهی پدیهد آنهد .بهود ،بها نقهل
خاار .و تمثیل نقد نیکند او در ای نوشت  ،هم از ب زندان افتادن شهخص «سرشهناس
و با اسم و رسم» و هم از بی تهوجهی نظهام هاکم به افهراد جانعه سهخ نهیگویهد
(ااالعات 16 ،دی )11 :1346
در اوایل دهة ،1340ااالعات ستونی با عنوان «انتقاد» داشت ک اکثهر نقهاالت آن را
س

اجسیدجوادی برادر علیایغر اجسیدجوادی نینوشت کسی ک جمهالزاد .او

را از نویسندگان دلسوز نی دانست (ابراهیمیان )1392 ،ای سهتون دربردارنهدة نقهاالت
انتقادی دربارة تمام نسائل روز جانعة ایران بود او در یکی از شمار.ها با تیتر «نهضهت
دریا» ،بی بندوباری و هرزگی نوجود در ای نراسم را ب چالش نیکشد (ااالعهات18 ،
نوشت« :باید از ش زند.داریها ،پارتیههای نغهایر ایهول اخهالر ،چهاپ کتهابههای
خالف اخالر ،نمایش انحرافهی تئاترنماهها و از فهروش نشهریات نضهر و عکهسههای
سکسی جلوگیری کرد و تی فیلمهای خالف اخالر را از یهحنة نمهایش دور کهرد و
فیلمهایی را در سینماها نمایش داد ک خانواد.ها ب اور جمعی ،چ کهودک خردسهال و
چ نوجوان و اشخاص نس  ،همگی از آن برای «زندگی بهتر» استفاد .نمایند » (کیههان:
دوشنب  3نرداد « )4 :1345نینی ژوپ ،پوششی بهر ا سهاس قهارت» نوشهتة نسهعود
انصاری نیز خوانش داقلی از بونیگرایی را بازتهاب نهیداد« :هنهوز چنهد یهبا ی از
شیوب ای ند در کشورهای ندساز اروپایی نگذشت بود ک ناگههان نشهاهد .کهردیم در
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نرداد )7 :1340ای نوهوبها چنان اهمیوت یافت ک کیهان در سهرنقال اش در ایه بهار.

کشور نا نیز دان ها کوتا .شد و گروهی از زنان نا از ای لحهای ،نه تنهها غربهی ،بلکه
خیلی هم غربی شدند و در الیک در خود کشورهای غرب نیهز ایه نهد ناننهد دیگهر
] [ DOI: 10.29252/chs.12.48.95

نهضتهای زشت عصر نا از قبیل «بیتلیسم» و «هیپیسم» و غیر .که ته

تمهدن آنهها را
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بوجود آورد .است ،نتوانست نورد تأیید تمانی نردم آن کشورها قرار بگیهرد ،نعههذا در
کشور نا ب سرعت جای خود را باز کرد و زنان و دختران ندپرست نا که چشهم بسهت
ننتظر ظهور ند و تقلید آن هستند ،دست دست از ای ند اقبال کردند و دان های خهود را
کوتا .ساختند » (کیههان 10،خهرداد  7 :1348و  )15نمونهة دیگهر انتقهاد از پهارتیههای
نوجوانان دختر و پسر 15و 16سالة تهرانی بود ک نشروبات الکهی نصهرف نهیکردنهد
(ااالعات 27 ،آبان )9 :1349
بازگشت به سنتهای ویش
اگر غرب گرایی و ستایش از تاریخ پیش از اسالم دو عنصر گفتمان پهلویسم را تشهکیل
بدهد (نیرسپاسی ،)43 :1384 ،بنابرای  ،توج ب

فظ سنتهها و پوشهش کانهل سهن

ایرانیه اسالنی ک یکی از بخش های ثابهت ایه دو رسهانة نطبوعهاتی بهود ،خهارج از
نحدودة گفتمان پهلویسم ،ب ویژ .ستایش از تاریخ پیش از اسالم و غهربگرایهی قهرار
نیگیرد هموار .اخباری ثابت در یفحة هنر ب ینایع سنتی ایرانی اختصاص یافت بهود
ک هم آن دربارة سنتهای هنری و ینعتی ایرانی هشدار داد .نیشد ک ای قهرنهها
دیگری ک بفرانوشی گرائید ».عنوان تیتری بود ک ب تفصیل ب ای ینعت اییل ایرانی
پرداخت بود (ااالعات 27 ،آبان  )14 ،1344نمون های دیگر« :هنر پت دوزی در کرنهان
ب

مایت نیاز دارد ای هنر از چند یدسال قبل در کرنان رواج داشت ولهی اینهک به

خاار ز مت زیاد و بازار بیرونض رو ب افول است » (کیهان 1 ،تیر « )20 :1350سهنتی
ک از نیان نیرود :نسگرهای کاشان ،لوکس فروش شد.انهد ،آخهری نسهل بازنانهد .از
نسگرهای بازار کاشان ،رف ای ک ب تدریج از یهاد نهیرود » (کیههان 4 ،آبهان:1354 ،
 )17همچنی سنت های اجتماعی ک نسل ب نسل گشت و در زنانة نهورد بحه

رو به

زوال گذاشت بود ،نرکز توج قرار گرفت« :وقتی ک نقالها ،خانوش نیشهوند ،بها زوال
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تداوم داشت و اکنون رو ب فرانوشی و زوال نیرفهت« :گیهو .بهافی ،هنهر ایهیل نلهی

سنت نقالی ،شاهنان ب سرنوشت کتاب بینوایان دچار نیشود » (ااالعات 30،تیر:1350
« )9نقالی را کجا دف خواهید کرد؟» (کیهان 20،تیر )9 :2535آداب و رسهوم و پوشهش
] [ DOI: 10.29252/chs.12.48.95

سنتی اقوام ایرانی هم در ای گرایش سنت فرانوشنشد .بود ،از ای رو دربارة لباسهای
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نحلی و هرورت فظ سنتهای ایرانی ،در یکی از شمار.های ااالعهات نوشهت شهد:
«نردنی ک با نینی ژوپ بیگان اند ،انا آنچ بر ت دارنهد قرنهاسهت زیبهائی آنیخته بها
ایالت خود را فظ کرد .است » (ااالعات 9 ،خرداد )5 :1347
نعماری سنتی اسالنی و در رمس آن نعمهاری نسهاجد که یکهی از شاخصه ههای
گفتمان اسالنی است ،نوهوب دیگر ای دو نؤسس نطبوعاتی بود «ننار.ها جائیک بشر
ب خدا نزدیک نیشود :هم زنان با نیالد پیانبر اکرم ،رپرتاژی را ب تاریخچة ننهار.هها و
ارزش آن در تبلیغات اسالنی اختصاص داد.ایم» (ااالعات 23 ،اردیبهشهت )12 :1350
در سایر نناسبتها و اعیاد نذهبی نیز ب فراخور نناسبت ،ب یکی از اناک دینهی توجه
نی شد« :شاهچراغ روشنگر شهیراز»(ااالعهات 24 ،نهرداد )6 :1347؛ برگهزاری نراسهم
قالی شویان در نشههد اردههال« :ههزاران چهوب به دسهت کاشهانی «قهالی نقهدس» را
شستوشو دادند» (کیهان 12 ،نهر )16 :1353همچنی تخری
نگرانی گزارش و نسبت ب

هویت سنتی شهرها ،بها

فظ آن کوشش نیشد« :نگهاهی تهاز .به کاشهان :کاشهان،

هویت خود را از دست نیدههد » (کیههان 9 ،اردیبهشهت  )8 :2535دیگهر هوز.ههای
بازارهای شهرستان هاست ای بازار در عهی

هال انعکاسهی از رو کرنهان اسهت ،بها

تلفیقی پیچید .از آنچ بونی است و آنچ ک بر ای شهر ای قرنهای نتمهادی تحمیهل
بود .است » (کیههان 18 ،خهرداد  )9 :1348گهزارش از زنهدگی اندیشهمندان و بزرگهان
ایرانی اسالنی را نیز باید در ذیل همی نجموع از بونینگری قرار داد کیهان هفته در
یکی از شمار .ها ،ب زندگی دو ت از اندیشمندان بزر

اسالنی یعنی ،زکریهای رازی و

اب سینا پرداخت (کتاب هفت  20،اسفند 122 :1340ه )126ااالعات نیهز در نطلبهی بها
عنوان «جابرب

یان برجست تری شاگرد ضرت انام جعفریادر بود جابر بزرگتری

ریاهیدان دورة اسالنی» (ااالعات 3 ،اسفند  ،)5 :1346ب بونیگرایی اسالنی ه علمی
توج کرد سنت هایی ک با نذه

تنیدگی بیشتری داشت ،نوهوب دیگر ایه روزنانه

] [ Downloaded from chistorys.ir on 2022-06-28

نعماری همچون بازارهای اسالنی نیز ند نظر آنان بهود« :بهازار کرنهان از جاله تهری

بود برای نمون روزنانة ااالعات ب نناسبت نا .رنضان ،گزارشهی دربهارة سهنتههای
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ایرانیان سراسر کشور در ای نا .ننتشر کرد« :د .ههزار سهند دربهار .آداب و رسهوم نها.
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رنضان» (ااالعات 8 ،نرداد )5 :1353
جدول :1مهمترین نویسندگان بومیگرای اطالعات و کیهان
شغل و
نام نویسنده

تحصیالت

گرایش
فکری

دهۀ

تعداد

عناوین

همکاری

همکاری

مقاالت

مقاالت

با نشریه

وجدان آگا.
نلی ،فروغ و
شب
روشنفکران،
نقد
تجددگرایی و
تغییر نقش
انسان نعایر:
تنهائی و
انسان نوی

کیهان

استاد
اسماعیل فرهت
قائم نقانی

دکترا

دانشگا.

 1340و

نزدیک ب

1350

-20

کونت

علیایغر
اجسیدجوادی

دکترا

عضو جبه
نلی و

 1340و
1350

نقد فرهنگ
-50

کشورهای

کانون
نویسندگان
س
اجسیدجوادی

دکترا

علمی

کیهان و
ااالعات

توسع نیافت

نویسند .و

1340

سردبیر

و1350

ستون نویس
+40

ثابت« :نهضت

ااالعات

دریا»
سگ بازیهای

ابوالقاسم الت

شاعر و
انزپرداز

1350

+10

اوناسیسهای
وانی دیدنی

کیهان
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نویسند .و
سردبیر،

نقد غربزد.ها،

است
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شغل و
نام نویسنده

تحصیالت

ا مد ا رار

دیپلم

گرایش
فکری

دهۀ

تعداد

عناوین

همکاری

همکاری

مقاالت

مقاالت

با نشریه

نرغ همشایر،

ااالعات

خروس

جوانان و

اسرائیلی

ااالعات

تسخیر تمدن

ااالعات

فرنگی

جوانان

نویسند .و
روزنان

-1330

نگار نزدیک

1350

ب
فخرالدی
شادنان

+50

کونت
استاد

دکترا

دانشگا .و

1340

-5

دولتمرد

نهدی سمسار

دکترا

سردبیر

1350

+50

نسلمانان در
نراسم ج)

نویسند،.
نترجم
وسردبیر
نستقل

رفتار

ااالعات

1350

+20

کیهان
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سیاست
بی الملل ،نگا.
ب کشورها
بویژ .در آسیا
و آفریقا و
پوشش خبری
ننظم و جدی
بحرانهای
بزر جهان
همچون جنگ
الجزایر ،جنگ
هند و چی و
نعضل
اسرائیل و
فلسطی ،
نهضت
غیرنتعهدها
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ننصور تاراجی

دکترا

نویسند .و

از اسارت تا
آزادی (نقد
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شغل و
نام نویسنده

تحصیالت

جواد نجابی

دکترا

گرایش
فکری

دهۀ

تعداد

عناوین

همکاری

همکاری

مقاالت

مقاالت

با نشریه

نصا ب و
شاعر و

-1340

نویسند.

1350

عضو هیئت

-1340

تحریری

1350

+50

گفتگو با
اعضای کانون

ااالعات

نویسندگان
آشنایی با نزار
فرانرز سنی

40+

قبانی شاعر و
نویسندة

کیهان

نعایر عرب
نینی ژوپ،
ا مدعلی نسعود
انصاری

دکترا

نزدیک ب
کونت

1340

+10

پوششی بر
ا ساس

کیهان

قارت
چهر .واقعی

هوشنگ سانی

لیسانس

نگار،

کارگردانی

کارگردان و
ننتقد

1350

+10

در برنان قول

کیهان

و غزل
تلویزیون

نتیجهگیری
با توج ب تاریخ انتشار نقهاالت ایه تحقیهض ،سهیر اندیشهة بهونیگرایهی نویسهندگان
نؤسس های نطبوعاتی کیهان و ااالعات ،در سالهای آغازی دهة 1340شروب شهد ،در
نیانة ای ده افزایش یافت و در آغاز دهة 1350ب سنت همگانی تبدیل شد بر اسهاس
جدول شمارة یک ،نویسندگان با گرایشههای نسهتقل از اکمیهت و گها .نخهالا آن،
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روزنان

افظ شیراز

بیشتر در روزنانة کیهان قلم نیزدند و نگارندگان نشریات ااالعات ،نیان روتر و گهاهی
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نحافظ کار بودند و ننایبی نیز در اکمیت داشتند نویسندگان بونیگرای ااالعهات و
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کیهان ،در برخی نوارد خوانش داقلی از ای گفتمان و گهاهی ،خهوانش هداکثری از
فرهنگ بونی ارائ نیکردند آنها ،ب نحوریتری نوهوب بهونیگرایهی یعنهی ،هویهت
توج ویژ.ای داشتند و ب ننظور هویتبخشی ب خویش ،گاهی بدون بررسهی علمهی و
سنجش آثار هنرنندانِ ب گمان آنان غربی شد ،.با نگا .تا دودی ا ساسی ،ب نقد و نفی
آنان پرداختند و با نقایس و نقابلهم قهراردادن هنرننهدانی همچهون فهروغ فرخهزاد بها
پروی اعتصانی و ااهرة یفارزاد .ب دوگان انگاری فرهنگی دان زدند برخی از آنهان
با نگا .داکثری ،گرایش افراای ب غرب را ناپسند دانستند و از هر فریتی برای اعه
و تحقیر کسانی استفاد .کردند ک ب ای سبک از زندگی روی آورد .بودند ب نظر آنان،
برخی نظاهر غرب همچون سینما ،تئاتر و نوج
در دنیا شد .بود نطال

ناهنجارههای اجتمهاعی و فرهنگهی

بسیاری دربارة اندیشهة بازگشهت به خویشهت و داشهت ههای

خویش ،در کیهان و ااالعات ننتشر شد ای توج ب عنایهر فرهنهگ بهونی و سهنتی،
دستاوردهای علمی گذشت  ،آداب و رسهوم نحلهی و سهرزنینی و نعمهاری اسهالنی در
زنانی رز داد ک تمانی دنیا پیشرفت های غربیان را در فرستادن انسان ب فضها تحسهی
غرب گرایی افراای از اریض ا یای هویت بونی و تأکیهد نجهدد بهر ارزشههای ایهیل
بونی ،نقد فرهنگ غربی ،ارائ رویکردهای جدید در وزة تعلیم و تربیت و در نهایهت،
نعرفی و ستایش هنر و هنرنندان بونینگر بود
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نیکهرد و غهرب گرایهی در اوج قهرار داشهت ابعهاد نثبهت تهالشههای آنهان ،تعهدیل
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منابع و مآ ذ
آبراهانیان ،یرواند ( ،)1377ایران بی دو انقالب ،ترجمة ا مد گهل نحمهدی و نحمهدابراهیم
فتا ی ،تهران :نی
ابراهیمیان ،لیال ( « ،)1392س یدر اج سیدجوادی ،استاد دانشگا .و روزنان نگار :نصهدر
فکرِ نعترض جانع بود» ،سایت تاریخ ایرانی،

http://tarikhirani.ir/fa/news/7667

ا رار ،ا مد (« ،)1348نرغ همشایر ،خروس اسرائیلی » ،روزنانة ااالعات ،ص13
برزی  ،نسعود ( ،)1344سیری در نطبوعات ایران ،تهران[ :بینا]
بروجردی ،نهرزاد ( ،)1392روشفکران ایرانی و غرب ،ترجمة جمشید شیرازی ،تههران :فهرزان
روز
بوی  ،علی و علهی اارنسهی (« ،)1380پسهت ندرنیسهم و جانعه  :نظریه و سیاسهت پسهت
ندرنیسم» ،پست ندرنیت و پست ندرنیسهم؛ تعهاریا ،نظریه هها و کاربسهتهها ،ترجمهة
سینعلی نوذری ،تهران :نقش جهان
تههاریخ شههفاهی دانشههگا .ایههران ( ،)1984خههاارات علههیایههغر اجسههیدجوادی ،نصهها ب از
هیاءیدقی ،ب کوشش بی

الجوردی ،ایاالت نتحد :.دانشگا .هاروارد

تاریخ شفاهی و تصویری ایران در عصر پهلوی دوم ( ،)2010نصا ب با ا مد ا هرار سهردبیر
چهرة نطبوعات نعایر ( ،)1357تهران :پرس اجنت
الت ،ابوالقاسم ( 8خرداد« ،)1356سگ بازیهای اوناسیس های وانی دیدنی است» روزنانهة
کیهان ،ص 8
هههههههههههه ( 57 ،)1379سال با ابوالقاسم الت ،زندگینانة خودنوشت و خاارات ،تههران:
سورة نهر
سانی ،هوشنگ ( 23اردیبهشت 2535شاهنشاهی)« ،چهر .واقعی افظ در برنان قول و غزل
تلویزیون» ،روزنانة کیهان ،ص13
سنی ،فرانرز ( 30بهم  « ،)1354آشنایی بها نهزار قبهانی شهاعر و نویسهند .نعایهر عهرب»،
روزنانة کیهان ،ص11
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کل روزنانة ااالعات ،سی دهباشی و ویدا ایرانی ،پاریس

خانیکی ،هادی ( ،)1381قدرت ،جانع ندنی و نطبوعات ،تهران :ار نو
رابرتسون ،رولند ( ،)1380جهانی شدن :تئوریهای اجتماعی و فرهنگ جهانی ،ترجمهة کمهال
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سات  ،الول و گوئل که ( ،)1380پژوهشی در ساختار نطبوعات ایران  1326ه  ،1320تههران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالنی
شادنان ،فخرالدی ( ،)1326تسخیر تمدن فرنگی[ ،بیجا][ ،بینا]
شهاهدی ،نظفههر (« ،)1390سانسههور نطبوعههات در دور .پهلهوی دوم؛ یههک گههزارش اجمههالی،
فصلنانة تاریخ نعایر ایران ،شمارة ،60ص69-55
شفیعی کدکنی ،نحمدرها (« ،)1384ویها ههای فهروغ فرخهزاد» ،نجلهة بخهارا ،شهمارة،44
ص28-17
یدر اجسیدجوادی ،س ( 18نرداد « ،)1340نهضت دریا» ،روزنانة ااالعات ،ص7
یدر اج سیدجوادی ،علیایغر ( 12فروردی « ،)1341نقد غرب زد.ها» ،نشریة کتاب هفته ،
ص12
ههههههههههههههههههههههههه ( 8خرداد « ،)1348نقد فرهنگ علمهی کشهورهای توسهع نیافته »
روزنانة کیهان ،ص6
ههههههههههههههههههههههههه (2536شاهنشاهی) ارزیابی ارزشها ،تهران :روار
ههههههههههههههههههههههههه (2536شاهنشاهی) ،از اعمار ،تهران :روار

اباابایی ،سید جواد ( )1386نظری

کونت قانون در ایران ،جلد ،2تهران :ستود.

همی جاست ک ایستاد.ایم» ،ناهنانة نهرنان
عابدینی نغانکی ،نریم ( ،)1386نطبوعات رژیم شا.؛ نطالع نوردی کیهان و ااالعات ،تهران:
نرکز اسناد انقالب اسالنی
علینی ،نحس « ،تاریخ نطبوعات ایران از کودتا تا انقالب» ،نجلهة رسهان  ،سهال  ،6شهمارة ،1
ص67-60
فرهت قائمنقانی ،اسماعیل ( 30بهمه « ،)1354فهروغ و شهب روشهنفکران» ،روزنانه کیههان،
ص12
هههههههههههههههههههههه ( 16آذر « ،)1355نقد تجددگرایی و تغییر نقش انسان نعایهر :تنههائی
و انسان نوی » ،روزنانة کیهان ،ص7
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ههههههههههههههههههههههههه (« ،)1396نشرو سخنان سید جهواد اباابهایی در نشسهت ایهران

هههههههههههههههههههههه ( 24آذر « ،)1355وجدان آگا .نلی» ،روزنانة کیهان ،ص6
هههههههههههههههههههههههه (2535شاهنشههاهی[الا]) ،آزادی یهها اسههارت زن (نقدنهه ای بههر
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جانع شناسی زن) ،تهران :جاویدان
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هههههههههههههههههههههه (2535شاهنشاهی [ب]) ،ندایی در ظلمت ،تهران :روشنفکر
قاسمی ،اهمورث ( ،)1381نهضت انام خمینهی و نطبوعهات رژیهم شها ،.تههران :نرکزاسهناد
انقالب اسالنی
کدی ،نیکی آر ( ،)1369ریش های انقالب ایران ،ترجمة عبدالر یم گواهی ،تهران :قلم
نحسنیانراد ،نهدی ( ،)1373روزنان نگاران و آنوزش روزنان نگاری ،تهران :دفتر نطالعهات و
توسعة رسان ها
ههههههههههههههه ( ،)1375انقالب ،نطبوعات و ارزشها ،تهران :سازنان ندارک فرهنگی انقالب
اسالنی

نحقض داناد ،سیدنصطفی (« ،)1394گفتاری دربار .ااالعات» ،ویهژ .نانهة 90سهالگی روزنانهة
ااالعات ،جلد ،2ص2
نسعودی ،بهرام ( 24تیهر ،)1390کارنانه و عملکهرد روزنانه ااالعهات در گفتگهو بها بههرام
نسعودی ،نصا بة سایت تاریخ ایرانی ( )Tarikhirani.irبا بهرام نسعودی
نسعودی ،فرهاد ( ،)1354پیروزی لبخند ،تهران :ااالعات
نسعود انصاری ،ا مدعلی (« ،)1348نینی ژوپ ،پوششی بر ا ساس قارت» ،روزنانة کیهان،
ص 7و15

نیالنی ،عباس ( )1378تجدد و تجدد ستیزی در ایران ،تهران :آتی
ههههههههههه ( ،)1392نگاهی ب شا ،.تورنتو :پرشی سیرکل
نراقی ،ا سان ( 16اردیبهشت 2535شاهنشاهی)« ،توریسم و الگوی وانی» ،روزنانة ااالعات،
ص24
نقوی ،علی نحمد ( ،)1361جانع شناسی غربگرایی ،جلد1؛ تهران :انیرکبیر
« سنتی ک از نیان نیرود :نسگرهای کاشان » ( 4آبان ،)1354روزنانة کیهان ،ص17
«با نشاهیر و نفاخر علم و ادب و هنر ایران آشنا شوید :شر

الی از نحمد باقر نجلسهی»1( ،

آذر  ،)1349نشریة ااالعات دختران و پسران ،ص7
«بازار کرنان» ( 18خرداد  ،)1348روزنانة کیهان ،ص 5
«بح
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نیرسپاسی ،علی ( ،)1384تأنلی بر ندرنیت ایرانی؛ بحثهی دربهارة گفتمهانههای روشهنفکری و
سیاست ندرنیزاسیون در ایران ،ترجمة جالل توکلیان ،تهران :ار نو

آزاد دربار .فرهنگ ایران» ( 30تیر ،)1342نشریة کتاب هفت  ،ص 93ه 97

«برنانة عصران » و «خاارات جوانی پیران قوم :گفتگهویی بها سهعید نفیسهی» ( 17آبهان،)1344
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«جابرب

یان برجست تری شهاگرد ضهرت انهام جعفهر یهادر» ( 3اسهفند ،)1346روزنانهة

ااالعات ،ص 5
«چهر .در چهر .شاعر» ( 9نرداد  ،)1347روزنانة ااالعات ،ص 7
«دالیل رونض فیلمهای نبتذل» 2( ،خرداد ،)1349روزنانة ااالعات ،ص2
«د .هزار سند دربارة آداب و رسوم نا .رنضان» ( 8نرداد  ،)1353روزنانة ااالعات ،ص 5
«زکریای رازی و اب سینا» ( 20اسفند  ،)1340نشریة کتاب هفت  ،ص122ه126
«شاهچراغ روشنگر شیراز» ( 24نرداد  ،)1347روزنانة ااالعات ،ص6
«هرورت توجه و ا یهای نوسهیقی سهنتی ایهران» ( 21تیهر ،)1355روزنانهة کیههان ،ص29؛
روزنان کیهان 10 ،شهریور  ،1352ص14؛ روزنانة کیهان 9،اردیبهشت  ،1355ص 18
«گفت و شنود بتول عزیزپور با اخوان دربار .یادر هدایت» ( 26بهم  ،)1354روزنانة کیههان،
ص9
«گفتگوی  :35گفتگو با شاعران» ( 1آذر 2535شاهنشاهی) ،روزنانة کیهان ،ص 1و 13
«گیو.بافی ،هنر اییل نلی دیگری ک بفرانوشی گرائید 27( ».آبان ،)1344روزنانهة ااالعهات،
ص14

«نقد انقالب اداری» ( ،)1348روزنانة کیهان 3 ،خرداد ،ص6
«نقد رویکرد اکم بر سینمای ایران» ( 31شهریور ،)1342نشریة کتاب هفت  ،ص151
«نقد فیلمفارسی» ( 7آذر ،)1353روزنانة کیهان ،ص 5
«نگههاهی تههاز .بهه کاشههان :کاشههان ،هویههت خههود را از دسههت نههیدهههد» ( 9اردیبهشههت

] [ Downloaded from chistorys.ir on 2022-06-28

«نصا ب با داریوش نهرجویی و بهرام بیضهایی» ( 28اردیبهشهت 2535شاهنشهاهی) ،روزنانهة
کیهان ،ص 28
«نصا ب با علی اتمی» ( 22اردیبهشت 2535شاهنشاهی) ،روزنانة کیهان ،ص12
«ننار.ها جائیک بشر ب خدا نزدیک نیشود» ( 23اردیبهشت ،)1350روزنانة ااالعات ،ص12
«نایر خسرو ،نرد تنها» و «داستانهای رستم و سههراب» ( 25بهمه  ،)1343نشهریة ااالعهات
دختران و پسران ،ص10ه11
«نقالی را کجا دف خواهید کرد؟» ( 20تیر 2535شاهنشاهی) ،روزنانة کیهان ،ص 9

2535شاهنشاهی) ،روزنانة کیهان ،ص 8
«هزاران چوب بدست کاشانی «قالی نقدس» را شستشو دادند» ( 12نهر ،)1352روزنانة کیهان،
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20 ص، روزنانة کیهان،)1350 تیر1( »مایت نیازدارد

«هنر پت دوزی در کرنان ب

9 ص، روزنانة ااالعات،)1350 تیر30( »«وقتی ک نقالها خانوش نیشوند
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