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  :نال قدرتيبي
  رقابت هنرمندان نقاش ميدان 

  *ايمان افسريان
  چكيده

 سال گذشته بر سر سـرمايه هـاي نمـادين،    50در مقاله حاضر، رقابت هنرمندان نقاش نوگرا در    
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بررسي و تالش شده است نـشان داده شـود تحـوالت سياسـي و                   

هاي قـدرت در حـوزه      هاي ميدان هي چگونه بر رقابت   هاي گرو بنديها و دسته  اجتماعي و كنش  
  .نقاشي و نيز بر ميدان قدرت دولتي موثر بوده است

ير بورديو استفاده شده و فرضية اصـلي ايـن اسـت كـه            هاي هنري پي  در اين مقاله، از نظريه ميدان     
نـري و  هـاي گونـاگون ه  زماني كه اشتراك نظر و تفاهم در نظريه هنر و تعريف هنـر ميـان ميـدان      

شود و نتيجه آن خلـق      دولت وجود داشته باشد، رقابت اصلي به سمت سرمايه فرهنگي كشيده مي           
زماني كه اين انسجام نظري و اشتراك هدف بين ايـن دو ميـدان              . آثار هنري با كيفيتي باالتر است     

تـر و   هـاي مـشخص   شـود كـه تعريـف     هاي ديگري كشيده مي   وجود نداشته باشد، رقابت به سرمايه     
  .هاي نمادين و اجتماعيشتراك نظر بيشتري بر سر آنها وجود دارد؛ مانند سرمايها

هاي نقاشي بررسي و مشخص شد كه ترتيب و تركيب قرارگيـري            براي آزمون اين فرضيه، دوساالنه    
هـاي هـر كـدام از ايـن دو          آثار در سالن نمايش، همچنين ترتيب و تركيب چينش آثار در كاتالوگ           

هاي قدرت خارج از اين حوزه      هاي قدرت هنرمندان تجسمي و نيز ميدان      والت ميدان ها با تح  ساالنه
كه در دهه چهل و اوايل  دهه پنجاه و دوره رياست جمهـوري              نتيجه نهايي اين  . ارتباط داشته است  

و هنرمنـدان متجـدد بـر سـر قواعـد           ) حامي بـزرگ  (محمد خاتمي نوعي اشتراك نظر ميان دولت        
  .ها بيشتر شود سرمايه فرهنگي در مقايسه با ساير سرمايههنري باعث شد اهميت

ينال نقاشي، ميدان قدرت، نقاشي نوگرا، سرمايه اجتماعي، سـرمايه نمـادين،             بي :واژگان اصلي 
  قواعد هنري

  

                                                 
  kaaf@kaafdesign.com                                                                  هنرمندحرفه تحريريه مجله نويسنده و عضو هيئت  *

31/5/88:                      پذيرش                                                        10/10/87:  دريافت  
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   مقدمه

تصور غالب بر اين است كه نقاشي هنري انفرادي است و عملكرد گروهي تاثير چنداني در 
 ةمقدس هنرمندان آنها را چون پيامبران شوريدهاي   هاله،همچنين. اردمناسبات اين حوزه ند

اما اگر از ديدگاه . بر آنان بي تاثير استزندگي عادي هاي  تنهايي جلوه داده است كه جلوه
شوند و جاي آن را رقابتي سخت بر سر تقدس محو ميهاي   اين هاله،بورديو به آنها بنگريم

رحم است، گاه بي چند نگاه بورديو نگاهي تقليل دهنده وهر. گيردچندگانه ميهاي  سرمايه
 مقاله .سازدمكن ميو تحوالت و تغييرات را در دنياي هنر مها  توضيح و تفسير بسياري از كنش

 سال 50به رقابت هنرمندان نقاش نوگرا در ها  حاضر سعي دارد با چشم پوشي از آن هاله
اعي، اقتصادي و فرهنگي بنگرد و نشان دهد تحوالت نمادين، اجتمهاي  گذشته بر سر سرمايه

قدرت هاي  ميدانهاي  ر رقابتبگروهي چگونه هاي  بنديو دستهها  سياسي و اجتماعي و كنش
  .با ميدان قدرت دولتي موثر بوده استآن درون حوزه نقاشي و ارتباط 

  
  نظريه

ير يهنري پهاي  يه ميداندر اين مقاله براي تحليل جامعه شناسانه نقاشي در ايران از نظر
 كه حاصل فرايند طوالني -جهان اجتماعي مدرن به نظر بورديو، .ه استدشبورديو استفاده 

. يندها شود كه همانا ميدانشماري تجزيه مي به فضاهاي خرد بي-هاستگيري تمايز يابيشكل
 ساختار ميدان با ...يط بازي، موضوعات و منافع خاص خود را دارداشرها  هر يك از اين ميدان

براي كسب مواضع  »درگير در مبارزههاي  وضعيت رابطه قدرت ميان عامالن اجتماعي يا نهاد«
ند، از راه توا  مي موضوع بر سر كسب انحصاري اقتداري است كه.برتر در ميدان مطابقت دارد
از   را،ة خاص مربوط به اين فضاتوزيع سرمايو  قدرت تغيير يا حفظ خشونت مشروع خاص فضا،

اي، حرفههاي  ها، موفقيتسبك زندگي، پول، تماسقبيل مدارك تحصيلي، معلومات، 
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 يا هر عنصر ديگري كه در ائه تصوير از خودزباني و كالمي، اصالت اجتماعي، ارهاي  توانمندي
اين توزيع سرمايه كه ميراث منازعات پيشين است،  .، فراهم كندشود  ميميدان ارزش محسوب

 ،ها ند كه در آنا»خاصهاي  بازارهايي براي سرمايه«هاميدان. ا ساختار ميدان استبه يك معن
 ها  انواع سرمايه،به واسطه و به نفع، عامالن اجتماعي بنابر استعدادهاي خاص خود در

 سببمنطقاً جريان دارند، هم به ها   در ميدانيممنازعات دا... كنند  ميانديشند و عمل مي
سبب خود ساختار  هم به گيرد و  ميد بين افراد درگير در بازي صورتخوبهرقابتي كه خود

از ). 138-141: 1385شويره و فونتن، (« )انواع سرمايه) نابرابر(يعني ساختار توزيع (ميدان 
 رقابت بر سر سرمايه نمادين نيازمند نوعي انكار نياز به سرمايه اقتصادي ست؛ اگر ،سويي ديگر

نمادين متكي به هاي   اقتصاد ثروت.»خواهيمابراز كنيم كه منفعت نمي خواهيم بايد  ميمنفعتي
نمادين يك اقتصاد محو نامعين هاي  اقتصاد ثروت. ... پس زدن و سانسور سود اقتصادي است

هاي سمبوليك همواره زدگي، راهبردها و رفتارهاي متشخص اقتصاد ثروتبر اثر اين پس. ...است
 اين دواليگي كه هر اليه، اليه ديگر را نفي. آميز است تناقضدو پهلو، مبهم و حتي ظاهراً

كند نبايد همچون يك دوگانگي رياكارانه تلقي شود، بلكه بايد به مثابه انكاري برگرفته شود  مي
پس راهيابي به مكانيزم اقتصادي ). 284: 1381بورديو،  (.»كه تضمين كننده دو متضاد است

هنري ساختارهاي رتر است و نيازمند شناخت مناسبات غي گنگتر ونمادين پيچيدههاي  سرمايه
شود و سرمايه فرهنگي بدون كوشش شخصي كسب نمي"باشد در حالي كه   ميقدرت و ثروت

-شود، بلكه از جانب عامل، كار طوالني، مداوم و پيگير، يادگيري و فرهنگبه ارث برده نمي

سرمايه فرهنگي داشتني است كه بودن ... ، »جزئي از خود كردن«طلبد با هدف   ميپذيري را
         ).97: 1385شويره و فونتن،  (".ست دروني شدهشده است، ملكي

 ة وقتي اشتراك نظر و تفاهمي در نظريلهام از نظريه بورديو اين است كهفرضية اين نوشتار با ا
گ هنر در ايران،  هنري و دولت، به عنوان حامي بزرگوناگونهاي هنر و تعريف هنر ميان ميدان

شود و نتيجه خلق آثار   ميوجود داشته باشد، رقابت اصلي به سمت سرمايه فرهنگي كشيده



  ينال قدرت بي

 174

زماني كه اين انسجام نظري و اشتراك هدف در بين اين دو ميدان . هنري با كيفيت باالتر است
 و ترمشخصهاي   كه تعريفخواهد بودديگري هاي  وجود نداشته باشد، رقابت بر سر سرمايه
  .اجتماعي نمادين وهاي   مانند سرمايه،اشتراك نظر بيشتر بر سر آنها وجود دارد

  
   پژوهشروش

از آنجا كه ارتباط هنرمندان . شده استاستفاده  از روش اسنادي و تحليل تاريخي ،در اين مقاله
بندي هنرمندان تجسمي در است، ابتدا دستهبوده  نظر حلقدرت مهاي  تجسمي با ميدان

اجتماعي و اقتصادي و هاي  قدرت در رقابت بر سر سرمايههاي  ط با مراكز و نهادها و ميدانارتبا
هاي  بندي اسناد تاريخي نمايشگاه با مطالعه و دسته،براي اين منظور. شود  ميهعرضنمادين 

كارگيري تجربه  با به،برگزار شده و منابع مكتوب به شناختي كلي دست يافته و سپس
در بخش . شود  ميهنهادهايي پيش فرض، كه خود در زمره نقاشان نوگراست،دهمشاركتي نويسن

بندي هنرمندان پيشنهادي، ابتدا دستههاي  ن صحت يا سقم فرضتعييبراي  ،ها تحليل يافته
چندگانه با هاي  بر سر سرمايهها   چگونگي رقابت اين گروه، و سپسعرضهتجسمي معاصر 

  .وضيح داده خواهد شدنقاشي تهاي  نالياستناد به بي

  
  تاريخچة موضوع

 وزارت به دست با برگزاري اولين دوساالنه هنر معاصر تهران 1337هنرمندان تجسمي نوگرا از  
: 1379پاكباز، (قبول حاكميت پذيرفته شدند م هنرمندان رسمي و در مقامفرهنگ و هنر وقت 

توانستند نقاشان  الش كردند و سال براي دستيابي به چنين موقعيتي تهفدهآنها حدود ). 206
بررسي .  را از صحنه هنر رسمي حذف كنند)شاگردان كمال الملك(  نمامينياتوريست و واقع

 و نيزدهد كه ترتيب و تركيب قرارگيري آثار در سالن نمايش،   مينقاشي نشانهاي  دوساالنه
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هاي  با تحوالت ميدانها  هر كدام از اين دو ساالنههاي  ترتيب و تركيب چينش آثار در كاتالوگ
  .قدرت خارج از اين حوزه ارتباط داشته استهاي  قدرت درون هنرمندان تجسمي و نيز ميدان

 همچون بسياري از هنرمندان معاصر، خود را روشنفكر و رهبران اجتماعي ،هنرمندان تجسمي
خاص و گيري سياسي  مشخص موضعصورت به ،با اين حال. كردند  ميبراي نيل به تجدد فرض

 شركتها  نالي آنها همگي در بي- اپوزيسيون را به خود نگرفته بودندموضعي در قالبمشخصا 
هدف آنها نيز با . اي بر سر شركت يا عدم شركت در دوساالنه وجود نداشتجستند و مناقشه مي

پاكباز، ( با خصوصياتي ملي  هنري مدرنةعرضهمسان و عبارت بود از ها  هدف برگزار كننده
 تاكيد بر ملي بودن، چه از ،آيد  ميبر) 1345-1337(ها  اما تا آنجا كه از كاتالوگ). 206: 1379

طرف شركت كنندگان و چه از طرف برگزار كنندگان، به اندازه اهميت مدرن بودن پر رنگ 
پيش از انقالب ديد كه عناصر و هاي   در كاتالوگشود  مي كه آثار بسياري راچنان. نبود
 همچون مينياتور يا نقاشي واقع نما در اين ي اما آثار غير مدرن،هنر ملي ندارند ازي هاي نشانه
  .شودديده نميها  كتاب

به همراه وزارت فرهنگ، همسو با سياست ) نقاشان نوگراي نسل اول و دوم(اين گروه از نقاشان 
-در اولين بي. دندبرگزار كررا نال نقاشي يمدرنيزاسيون با رنگ و بوي ملي، پنج دوره پياپي بي

البته علت كم شدن تعداد .  نفر بود39 نفر و در آخرين آن 54ها   تعداد شركت كننده،نالي
نال آخر قبل از انقالب اضافه شدن نقاشاني از تركيه و پاكستان به ينقاشان ايراني در بي

 دربار و شش فاز طر پنجم هم هر كدام به مبلغ ده هزار تومان ينال بيسه جايزة . نمايشگاه بود
كاتالوگ  (اهدا شد وزارت فرهنگ و هنر از طرفجايزة ديگر با مبالغ شش هزار و پانصد تومان 

متولي اصلي هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و  ،ها تا اين سال). 1337:  نقاشي تهرانينال بياولين 
  .شدها  نالي بي اما اختالفات دفتر مخصوص فرح با وزير فرهنگ باعث تعطيلي ادامة كار،هنر بود
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تاسيس كانون ). 1385مينوفر، ( تاسيس شد 1338دفتر مخصوص يا همان بنياد فرح از 
هنر شيراز و در نهايت تاسيس موزة هاي  پرورش فكري كودكان و نوجوانان و برگزاري جشن

 ، از طراحان و مشاوران اصلي آن بود، از نزديكان فرح، كه كامران ديبا،1356هنرهاي معاصر در 
  . بودها آنوجدم) دفتر مخصوص( اقداماتي است كه دربار  جملهاز

اي كه اتفاقا مصادف بود با دهه. بارورترين دوران رشد نقاشان متجدد بود 1350 و 1340دهة 
 اما نسبتا قدرتمند طبقة متوسط ،رشد و قدرت گرفتن تكنوكراسي و پديد آمدن اليه كوچك

سال ازدواج شاه با فرح و تاسيس بنياد  (1338را از  سال 20تر است آغاز اين مناسب. جديد
 سال انقالب 1341 دانشگاه ملي تاسيس شد و 1339 در.  بدانيم1357و پايان آن را ) فرح

هاي قاجاري و ها و نيروهاي خارجي عليه فئودالسفيد بود، رفورمي كه شاه با اتكا به تكنوكرات
 اولين پيكان در 1347 در تاسيس شد و شركت ملي نفت1343سال در .  دادصورتروحانيت 

 سال افزايش قيمت نفت 1352 ساله برگزار شد و 2500هاي   جشن1350 در. ايران مونتاژ شد
  . و رفاه نسبي در ايران بود

 تاالر رضا عباسي، كانون پرورش فكري.  سال ايجاد شد20در همين اكثر نهادهاي حامي هنر 
عالي فرهنگ و هنر، مدرسه عالي سينما و تلويزيون، ورايكودكان و نوجوانان، تاالر رودكي، ش

تئاتر شهر، فستيوال فيلم تهران، موزة رضا عباسي، موزة فرش، موزة هنرهاي معاصر و بسياري 
هاي   و جشنند انتشار يافترودكي و هنر و مردم مجالت ،همچنين. نهادهاي ديگر ايجاد شدند

در همين سال ها، كاخ كشاورزي ساخته شد كه . دشدن ساله و جشن هنر شيراز برگزار 2500
ر اولين خريدار هبسياري بر ديوارهايش كسيدند و گروه صنعتي بهشهاي  نقاشان نوگرا نقاشي

 از آثار هنرمندان بسياري اولين آرت اكسپوي تهران را برگزار كرد و ،عمدة بخش خصوصي
خصوص در حوزة هدالت فرهنگي، ب بيشترين تبا،1345نال در يبعد از آخرين بي. نقاش را خريد

نقاشي، ميان ايران و غرب به حمايت بنياد فرح اتفاق افتاد و چندين نمايشگاه از نقاشان ايراني 
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مينوفر،  (.فراهم ساختمريكا و اروپا برگزار شد كه بازاري خارجي را براي آنان ادر مراكز هنري 
1385.(  

ي نفت خزانه دولت پر بود و فرح ديبا نيز اهل  قيمت باالسبب به توان گفت به شكل اتفاقي،مي
گذاري قه قابل تقديري در سياستيهنر بود و كامران ديبا و فيروز شيروانلو نيز درك و سل

سياسي در ايران را رشد هنر نقاشي متجدد غيردولتي و هاي  فرهنگي داشتند، اما انفجار حمايت
مار،  نقاشان اين دوره، جز تعداد انگشت شهنر بسياري از. نبايد فقط به اتفاق مربوط دانست

. خواست  مي كامال همان چيزي كه حاكميت؛ با رنگ و بوي ملي بود وسياسيهنري مدرن، غير
در اين . ددر اين معامله هر دو سو با هم كنار آمدند و هر دو نتيجة مورد نظر خود را گرفتن

ميدان قدرت سياسي ديگر، نيروهاي .  ميدان قدرت دولت و دربار بوددوران، ميدان قدرت غالب
  .اپوزيسيون چپ و مذهبي بودند

ميرحسين (فقط يك نفر تعداد نقاشان چپ بسيار معدود بود و نقاش با گرايشات مذهبي 
سبب ن اختالفات نظري و عملي بسياري با هم داشتند و به همين اين مخالفا. بود) موسوي

عمدة آنها در شكل و فرم آثارشان بسيار . تند نيافشانگاه سبكي واحد را براي بيان هنرهيچ
. پاريسي و نيويوركي بودهاي  شبيه نقاشان متجدد غير سياسي بودند كه هنري ملهم از سبك

تقريبا همة . فقط چند نفر از اين نقاشان متاثر از نقاشان انقالبي چپ مكزيك و شوروي بودند
 ؛آن با حاكميت اتفاق نظر داشتنداين نقاشان در نوعي مدرنيزاسيون هنري و بومي كردن 

ريزي  رضاشاه ساختار مديريتي آن را پيةتحصيل كرده در دورهاي  حاكميتي كه تكنوكرات
  . كرده بودند

 به مركز ميدان نيروي پيش ، جز گرافيك، اتصال نسبتا مستقيم حوزه هنرهاي تجسميسبببه 
تجسمي اين نقاشان براي هاي  با فعاليت با سرنگوني شاه تقري،)فرح ديبا( يعني دربار ،از انقالب

بسياري از آنها مهاجرت كردند و جذب بازارهايي شدند .  سال كامال تعطيل شد13مدت تقريبا 
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 يا در داخل، مهيا كرده بوددولتي در غرب هاي  سالهاي پاياني حكومت شاه حمايتدر كه 
ار طبقات حاكم و حاكميت،  با تغيير ساخت،اما بعد از انقالب. سختي را گذراندندهاي  سال

اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي هاي  چندين گروه از نقاشان وارد ميدان رقابت بر سر كسب سرمايه
) 3نقاشان با گرايش چپ، ) 2نقاشان انقالب اسالمي، ) 1عبارتند از ها  اين گروه. و نمادين شدند

را ها  هر يك از اين گروه هاي  ويژگي،در زير. نقاشان بازاري) 4نقاشان متجدد غير سياسي، 
  .ايمتوضيح داده

  
  نقاشان انقالب اسالمي

. اين گروه از نقاشان عمدتا دانشجوياني بودند كه در اوج انقالب مشغول يادگيري هنر بودند
اين نقاشان داراي گرايش مذهبي .  در حسينيه ارشاد برگزار شد1358اولين نمايشگاه آنان در 

ترين گروه به بخشي آنها نزديك. شدندبدل ن گروه نقاشان حكومت تريبه معتمدبودند و بعدها 
گيري آنها آنقدر وسيع و وابسته به شكل. از ميدان قدرت سياسي در جمهوري اسالمي بودند

آنها بيشتر . اتفاقات سياسي بود كه نتوانستند چندان به مباحث نظري و عملي نقاشي بپردازند
سياسي خواهند به هنر غيرنه ميدانستند كه   ميند يا هستند،خواهند باش  مياز آنكه بدانند چه

خواهند مستقيما از الگوهاي   ميسياسي نزديك شوند و نه از نظر آنها غربزدة متجددين غيرو
ستيزي، اسالم گرايي، ستيزي، در مرحله بعد شرقايدئولوژي آنها غرب. كمونيستي بهره بگيرند

در كار خود بهره ها  آشناي اين ايدههاي  ريبا از همه نشانهگرايي بود و تقگرايي و تودهبومي
ز مينياتور، بدين ترتيب كه اكثرا از هنر انتزاعي دوري جستند، و آثارشان التقاطي بود ا. جستند

سازي رمانتيك، سوررئاليسم، هنر انقالبي روسيه و مكزيك با مضامين نما، فضانقاشي واقع
  .ع جنگ را نيز پوشش دادمذهبي و انقالبي، كه بعدها موضو
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 زود به قدرت سياسي نزديك شدند و اولين نهادي كه تاسيس كردند بسياراين نقاشان جوان 
اين گروه پس از انقالب فرهنگي با اخراج اساتيد چپ كه . بود» حوزة هنري انقالب اسالمي«
شي را در اختيار را در اختيار داشتند، اين نهاد آموز) ي دانشگاه تهراندانشكده هنرهاي زيبا(

ر تاالر دو  كه هم اهل نقاشي بود نخست وزير وقت، ،حسين موسويميرهاي  گرفتند و از حمايت
افرادي از همين .  و هم در مركز نظام اداري كشور بود، برخوردار شدندقندريز فعاليت كرده بود

 هنرهاي تجسمي ترين نهاد دولتي كه تقريبا به مهمدها به رياست موزة هنرهاي معاصرگروه بع
.  نقاشي اول تا پنجم بعد از انقالب شدندهاي  نالي و برگزار كننده و داور بيند رسيد،تبديل شده

نال پنجم را در اختيار فردي يدور كرد و بيها   آنها را از بعضي موقعيت1376اتفاق دوم خرداد 
 دانشكده سوره و  آنها دو،همچنين. سياسي بوداد كه از جنس هنرمندان متجدد غيرقرار د

  . و در اختيار گرفتندندشاهد را عالوه بر نهادهاي قبلي تاسيس كرد

 ايرج اسكندري به دانشگاه هنر منتقل شد و بعد از مدتي رياست ،1370دهه هاي در همان سال
ها استادي دانشگاه و مواجهه و رقابت اين سال. گروه نقاشي و سپس دانشكده را به عهده گرفت

و رفتارها دچار استحاله ها  هنرمندان متجدد آنها را از نظر سبك نقاشي و بعضي منشنقاشان با 
 با اسلوب نقاشان انقالب اثريزمان  هم. چهارمينال بيايرج اسكندري براي اولين بار در . كرد

) انتزاعي( در سالن هنرمندان مدرنيست و با اسلوبي كامال متفاوت اثرياسالمي در سالن اول و 
تقريبا از همان زمان شيوة يك يك اين نقاشان تغيير كرد و به هنرمنداني با . كردارائه 
سرمايه فرهنگي يا (اين تغيير اسلوب بر اعتبار هنري . مدرن و انتزاعي تبديل شدندهاي  اسلوب
پس اتصاالت و . آنها نيفزود و موجب جذب آنها در ميدان نيروي هنر متجدد ايران نشد) نمادين

را حفظ كردند و در مشي كلي خود در نزديكي به ) سرمايه اجتماعي(روهي خود ارتباطات گ
  .ميدان قدرت سياسي تغييري ندادند
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بعد از دوم خرداد، وقتي آنها وزارت ارشاد و موزة هنرهاي معاصر را از دست دادند، جذب بخش 
اوران نيز  فرهنگسراي ني،همچنين.  شدند،حسين موسوي، زير نظر ميرتجسمي فرهنگستان هنر

نقاشي از هاي  ناليوقتي برگزاري بي. از ديگر نهادهايي بود كه در اختيار اين گروه قرار داشت
 جهان اسالم را بر پا كردند كه از بودجه اي مطمئن برخوردار ينال بيدست آنها خارج شد، 

ت ارشاد اين گروه پس از پايان دورة هشت سالة رياست جمهوري خاتمي، بار ديگر به وزار. است
گيري از قدرت به دليل بهرهها  اين گروه بيش از ساير گروه. و موزه هنرهاي معاصر بازگشتند

مهم دولتي از هاي   تسلط بر ارگانسببگروهي از سرماية اجتماعي، و به سياسي و تشكل درون
در اما از سرماية نمادين، يعني پذيرفته شدن . سرماية اقتصادي مطمئني برخوردار بوده است

  .اند بهرة اندكي برده، استاد هنرمند روشنفكرمقام

 گرايش سياسي اين گروه از نقاشان به نفع نظام جمهوري اسالمي، مذهبي و ، خالصهصورتيبه 
آنها در ميدان به هاي  سرمايه. انددرون گروهي گرايش داشتههاي  ايدئولوژيك بوده و  به فعاليت
اين گروه از . شود  ميي، اجتماعي، نمادين و فرهنگياقتصادهاي  ترتيب اهميت شامل سرمايه

نژاد در  و نيز در دوران رياست جمهوري احمدي1376نقاشان بعد از انقالب فرهنگي تا سال 
كنون  همچنين نهادهايي كه اين گروه تا.مذكور قرار داشتندهاي  مندي خود از سرمايهاوج بهره

بعد ( ند عبارتند از حوزه هنري، موزه هنرهاي معاصر وابر آنها مسلط شده يا در آنها نفوذ داشته
  . دانشگاه تهران و فرهنگسراي نياوران، دانشگاه سوره و برخي نهادهاي ديگر)از انقالب فرهنگي

  
  نقاشان با گرايش چپ

گراي سياسي بايد قبل از هر چيز توضيح داد كه نقاشان با گرايش چپ در ايران گروه عمل
توانست خارج از   مير آن دوران چنان دو قطبي بود كه كمتر كسيفضاي حاكم د. نبودند

. ي نداشتندچنداننقاشان چپ در اسلوب كاري وجه اشتراك . جريانات ايدئولوژيك زيست كند
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 رسمي يدر ميان آنها اعضا. آثار آنها بيشتر مدرن بود. رسد  ميسابقة آنها به قبل از انقالب
 با ،بعد از انقالب. كرد  مييشات سياسي، آنها را به هم نزديكسياسي اندك بود، اما گراهاي  گروه

ند، اما بعد از انقالب فرهنگي شوند توانستند بر دانشگاه تهران مسلط تقدرت و انسجامي كه داش
اين نقاشان از آن زمان در ميدان قدرت هنرهاي تجسمي نقش اپوزيسيون . همگي اخراج شدند
  .را به عهده گرفتند

، ينال بياز اولين . كردند  مياي بود كه آنها نظرات خود را در آن منتشرسانه رآدينهمجلة 
را تحريم كردند تا پس از دوم خرداد كه دوباره حاضر به شركت در ها  شركت در دوساالنه

 1360بعضي از اين نقاشان حتي اجازة نمايش آثارشان را در دهة .  پنجم و ششم شدندينال بي
پس از تاسيس دانشگاه . كردند  مي خود برگزارهايخصوصي در خانه يايه نداشتند و نمايشگاه

اي از آنها جذب اين نهاد آموزشي شدند و بخشي از كادر آموزشي آن را در اختيار ، عدهآزاد
.  از نوعي انسجام نانوشتة درون گروهي برخوردار بودند،مانند نقاشان انقالب اسالمي. گرفتند

نقاشان متجدد اوليه تشكيل انجمن نقاشان را پي ريختند و با ائتالف با ند كه فكر اهمين نقاشان
 و رقيب جدي ندبرگزار ك ششم را ينال بيسياسي نهادي را تاسيس كردند كه توانست غير

اند كه  نقاشان چپ و نقاشان انقالب اسالمي دو سر طيفي،در حقيقت. نقاشان انقالب اسالمي شود
 ايدئولوژيك در دهة همچون ساير گرايشات. كنند مياسي متجدد پرسيمابين آنها را نقاشان غير

 در تعصبات ايدئولوژيك خود تجديد نظر كردند و بيشتر .، نقاشان چپ هم تغيير كردند1370
با اين حال، پيشينه و تجربة رفتار سياسي و روابط . به نقاشان متجدد غير سياسي شبيه شدند

اي اجتماعي براي آنها  و سرمايهنتقادي نسبت به حاكميتوعي موضع ادوستانه بين آنها هنوز ن
  .برند  ميفراهم كرده است كه از آن بهره

اجتماعي، روشنفكرانه و هاي  توان گفت نقاشان چپ از نظر سياسي به فعاليت  ميخالصه
هاي  سرمايه آنها در ميدان قدرت نقاشي به ترتيب اهميت سرمايه. اپوزيسيون گرايش داشتند
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سال اول ها  دوران اوج بهره مندي آنها از اين سرمايه. ، نمادين، فرهنگي و اقتصادي بوداجتماعي
اين نقاشان تا قبل از انقالب بر موزه هنرهاي .  سال رياست جمهوري خاتمي بودهشتانقالب و 

  . تجسمي و دانشگاه تهران و پس از انقالب بر انجمن نقاشان ايران تسلط يا در آنها نفوذ داشتند

  
  نقاشان متجدد غير سياسي

كردند و   ميآنها در دانشگاه هنر فعاليت. اي از نقاشان نوگرا بعد از انقالب در كشور ماندندعده
 هنر مدرن هاي اولية انقالب را در توجيه انقالبيون مخالف غربزدگي براي پذيرشبه سختي سال
-گراي مدرن با انتزاعن هنر فرم در تالش بودند به نوعي با ارتباط دادآنها دائم. سپري كردند

در .  متوليان امر را به ادامة آموزش مدرنيستي راضي كنند،سنتي-گرايي هنرهاي اسالمي
 سپري كرده بودند و 1350 و 1340هاي   اين گروه از نقاشان دوران اوج خود را در دهه،حقيقت

ان آنها بر سر رقابت مي ،بعدهاي  در سال. سرماية فرهنگي خود را در آن دوره اندوخته بودند
 يگانه اين نقاشان ،پس از دوم خرداد. سرماية نمادينِ اعتبارِ استاد هنرمند روشنفكر بود

ي كه با ينال بياما . قبول براي دولت اصالحات در مقابل نقاشان انقالب اسالمي بودندجايگزين م
دبيري . پس از انقالب بود هاي ينال بي اقتدارگراتر از همة ،اين نقاشان برگزار شدهاي  ايده
 بسياري از انواع نقاشان بازاري و انقالب اسالمي را حذف و حتي كاتالوگ نمايشگاه را ينال بي

  . انگيختن بسياري را برااين تنگ نظري مخالف. گزينشي به چاپ رساند

اين انجمن . گيري انجمن نقاشان ياري رساندندمديريت موزه و مركز هنرهاي تجسمي به شكل
گروهي از نقاشان چپ، چند تن از نقاشان مدرنيست غير : آمدپديد نخست از ائتالف چند گروه 

هاي  و تعداد بيشتري از دانش آموختگان جوان و ميانسال دانشگاه1350 و 1340سياسي دهة 
 را 1340ترها شيخوخيت نقاشان دهة بعد از يك دوره مشخص شد اوال جوان. تهران، هنر و آزاد

كار به يك راي خود قانع نبودند و با اتكا به  اين اساتيد كهنه،د و از سوي ديگرپذيرننمي



  88 پاييز و زمستان، دومجامعه شناسي هنر و ادبيات سال اول، شماره        
  

 183

دبير . دامن زدها  اختالفات شخصي هم به جدايي.  انتظارات بيشتري داشتندنمادينهاي  سرمايه
 پنجم به فرهنگستان هنر رفت و با نقاشان انقالب اسالمي مديريت بخش تجسمي آن را ينال بي
كار نيازي به عضويت يا فعاليت در انجمن سياسي كهنهنقاشان متجدد غير. ه عهده گرفتب

ترها بودند كه نيازمند اين جوان. افزودآنان نميهاي  اي بر سرمايه انجمن سرمايهزيرا ،نداشتند
اينگونه شد كه انجمن . اجتماعي براي پيشرفت در رقابت ميدان نيرو بودندهاي  كسب سرمايه

 اما ، بيشترين تعداد عضو را داردهنرمندان نقاش نشد و هرچندهاي  نمايندة همة طيف
  .اجتماعي، نمادين، اقتصادي و فرهنگي آنها به اندازة تعداد عضوشان باال نيستهاي  سرمايه

-راحتي جذب ميدان قدرت سياسيسياسي بودن بهسبب غيرسياسي به نقاشان متجدد غير
 گاه در موزه هنرهاي معاصر و گاه در فرهنگستان هنر گاه در انجمن نقاشان،: شوند  مياقتصادي

 نداشتن موقعيت مطمئن اقتصادي يا عدم سببآنها به . ي شهرداري هاهايا فرهنگسرا
 تر ميدان نيرو كشيدهسياسي و ايدئولوژيك هميشه به قطب قويهاي  برخورداري از خط كشي

ن اسالم را برگزار كنند، اگر انجمن اگر نقاشان انقالب اسالمي دو ساالنه نقاشي جها. شوند مي
هنري امكان سفر خارجي هاي   يا اگر موزه هنرهاي معاصر به گروه نقاشي تهرانينال بينقاشان 

 ي سمپوزيوم نقاشي برگزار كند به مناسبتي مذهب، وابسته به شهرداري، يا موزة امام عليبدهد
سياسي در آن ، نقاشان متجدد غيرديا حوزة هنري انقالب اسالمي نمايشگاه پايداري ترتيب ده

 ميدان رقابت جدي در ميان اين نقاشان ميدان رقابت بر سر سرمايه زيرا يگانهكنند،   ميشركت
  . است- اعتبار و شهرت-نمادين

توان گفت گرايش سياسي اين نقاشان خنثي، كم تحرك و بيشتر متمايل   مي خالصهصورتيبه 
آنها در ميدان به ترتيب اولويت شامل هاي  سرمايه.  استبودهها  به اصالح طلبان و تكنوكرات

 ه و اوايل ده1340اين نقاشان در دهه . است سرمايه نمادين، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي
هاي  مندي خود از سرمايه سال رياست جمهوري خاتمي دوران اوج بهرههشت و نيز در 1350
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كنون بر آنها مسلط شده يا در آنها نفوذ شان تادهايي كه اين نقانها. گذراندند  ميمورد نظر را
اند شامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و موزه هنرهاي معاصر در زمان قبل از داشته

  . پس از انقالب بوده استيانقالب و انجمن نقاشان، دانشگاه هنر و فرهنگسراها

  نقاشي بروزينال بيدارد و در هر ميان اين سه گروه از نقاشان هنوز ادامه هاي  تضادها و تنش
  . هفتم اتفاق افتاد كه در بخش بعد توضيح داده خواهد شدينال بيكند كه نمونة شديد آن در  مي

  
  نقاشان بازاري

 هنرمندان متجدد عمدتا خود را ،در دوران معاصر. ندااين نقاشان ماهيتا با سه گروه قبل متفاوت
ة جبران عقب افتادگي تاريخي را در حوزة هنر بر دوش ديدند و وظيف  ميدر جايگاه روشنفكر

.  هنرمندان سنتي چنين نبودندماننداما نقاشان بازاري يا عامه پسند . كردند  ميخود احساس
  .1گيرد  مي بر سر سرماية اقتصادي صورتفقطرقابت در ميدان قدرت آنها 

-اصلي. ا در حوزه نقاشي نداردآنههاي  گرايش سياسي نقاشان بازاري معموال ارتباطي به فعاليت

هر زمان كه . اقتصادي و فرهنگي استهاي  ترين سرمايه آنها در ميدان به ترتيب اهميت سرمايه
 مورد نظرشان قرارهاي  مندي از سرمايهشكوفايي اقتصادي حاصل شود اين گروه در اوج بهره

داران نهاد صنفي تعاوني گالري نهادي كه اين گروه از نقاشان بر آن تسلط دارند يگانه. گيرند مي
  .  است

نقاشي از ابتدا تا امروز، به هاي  ينال بي با مراجعه به اطالعات مربوط به برگزاري ،در ادامة مقاله
  .نقاشان پرداخته خواهد شدهاي  چگونگي منازعه قدرت ميان گروه

  

                                                 
  .1386 و 1385افسريان، . ك. براي اطالعات بيشتر ر.1
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  بعد از انقالبهاي  ينال بيدر ها  رقابت گروه

 هنرمندان متجدد تقريبا با انگارة ،1357 تهران تا ينال بي اولين  يعني سال برگزاري1337از 
هماهنگ و مدرنيزاسيون با تركيب صدد گيري حاكميت در با جهتييهمسو) ايدئولوژي(ذهني 

 و ينال بيهنر آنها، هنر رسمي و مقبول حاكميت بود كه پنج . بودند) بومي گرايي(گرايي ملي
اين انگارة غالب امكان ايجاد معيار حضور . كرد  مي تاييددفتر مخصوص فرح آن راهاي  حمايت

  .كرد  ميسنجش و در نتيجه رقابت بر سر سرماية فرهنگي را مهيا

هاي   فعاليت گروه، و در نتيجهاول انقالب و جنگهاي   سال اول انقالب مصادف بود با بحران13
يعني ،  1370اما از .  بود بسيار محدود، غير از هنرمندان انقالب اسالميهنرمندان تجسمي،

 تشتت و سردرگمي ، تغييرات و تشتت طبقات حاكم نقاشي بعد از انقالبينال بيبرگزاري اولين 
 بازار سرماية ،گيري يك گفتمان غالبدر نتيجه عدم شكل. تئوريك هنرمندان را در پي داشت

هنرمندان متجدد را ، رقابت سبب و به همين پديد نيامدفرهنگي بزرگي براي رقابت هنرمندان 
 بسياري از سبب،به همين . اجتماعي، نمادين و اقتصادي بررسي كردهاي  بايد بر سر سرمايه

ها، عضويت در نهادها، شكل برگزاري ها، سمتاي مانند گروه بنديمسائل به ظاهر حاشيه
كميت، عمومي و نزديكي يا دوري از حاهاي  ها، شركت كردن يا نكردن در نمايشگاهنمايشگاه

ياد هاي  هنري را بر سر سرمايههاي  پنهان گروههاي   كه رقابتاندهاييو عرصهها  همگي نشانه
  .كند  ميشده آشكار

 سال رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و در دومين 1370 اول بعد از انقالب در ينال بي
دولت هاشمي، جناح چپ كه در دوران موسوي جمهوري  سال رياست هشتدر . برگزار شد

جديد هاي  جناح راست سنتي و تكنوكرات. را در اختيار داشت به مرور از دولت حذف شد
نهادهاي فرهنگي عمدتا در .  ساله بيشترين قدرت را در دولت داشتندهشتدر اواخر دوران 

 ساله شهرداري تهران كه در هشتفقط در اواخر اين دوران . اختيار جناح راست سنتي بود
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بود فرهنگسراهايي را تاسيس و در آن از هنر مورد نظر خود حمايت ها  اختيار تكنوكرات
در نيمه دوم رياست هاشمي از محمد خاتمي ها  وزارت ارشاد مانند ساير وزارتخانه. كرد

 ينال بي چهار  مذكور سالهشتدر اين . گرفته شد و در اختيار جناح راست قرار گرفت
ها  گيري اين نمايشگاهاري تحوالت سياسي بر شكلدر ادامه به چگونگي تاثيرگذ. برگزار شد

  .اشاره خواهد شد

  
   اول با نقاشان متجدد غيرسياسيينال بي

.  چهار مجموعة فرهنگي برگزار شد اثر در400 هنرمند با 264 با شركت ينال بياين 
 غير از نقاشان ترك و ، نقاش ايراني39 قبل از انقالب با حضور  تهرانينال بيآخرين 

 رشد تعداد هنرمندان نبود، بلكه علت سبباين رشد كمي به . ه بود تشكيل شد،تانيپاكس
) سياسي و نقاشان بازاريانقالب اسالمي، متجدد غير(قاشان آن اجازه يافتن سه گروه از ن

. گيرت انتخاب آن نه چندان هدفمند بود و نه سختود كه هيئي بينال بيبراي شركت در 
پر رنگ و ها  و خط كشيها  گذاريمستقر نشده بود و سياستهنوز مديريت جديد كامال 

 توسط مسئولي در موزه هنرهاي معاصر تنظيم شد كه او ينال بيكاتالوگ . واضح نشده بود
او كاتالوگ را بر اساس حروف . سياسي دسته بندي كردتوان جزو نقاشان متجدد غير  ميرا

يدئولوژيكي در تعداد و شكل قرارگيري گيري ارزشي و االفبا تنظيم كرد و در مجموع جهت
فقط نقاشان چپ . همه نوع اثري امكان حضور داشت. آثار در كاتالوگ ديده نمي شود

در ميان . ندكرد اعالم آدينه را تحريم و مواضع خود را در مجله ينال بيشركت در اين 
بروشور اولين  (خورند  مي اول دو نفر از نقاشان انقالب اسالمي به چشمينال بيبرگزيدگان 

  ).1371دو ساالنه نقاشان ايران، 
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   دوم با نقاشان انقالب اسالميينال بي

رقابت . ، نقاشان چپ كامال حذف شده بودند)1373 دوم، ينال بيكاتالوگ ( دوم ينال بيدر 
برگزار كنندة . سياسي بودغيرهاي  اصلي ميان دو گروه نقاشان انقالب اسالمي با مدرنيست

.  در اختيار نقاشان انقالبي بود، يعني موزه هنرهاي معاصر،منتشر كنندة كاتالوگنمايشگاه و 
كه در سالن اول موزه آثار نقاشان انقالب اسالمي چيده شد و به ترتيب نزديكي به نتيجه آن

  .شدند  ميايدئولوژي گروه حاكم، آثار از محل بهتري براي نمايش برخوردار

 معموال با سبكي شبيه ، با موضوعات معنويي اول آثارترتيب كاتالوگ بدين شكل بود كه
بارة جنگ، شهادت و  انقالبي در-ترتيب موضوعات مذهبيپس از آن به.  قرار داشت،سوررئاليسم

نما با گرايش به موضوعات بومي، ايراني، روستايي، سنتي و واقعهاي  ، نقاشييمضامين اينچنين
با گرايش انتزاعي و مدرن،  يهاي ايران، نقاشيهاي  مردمي با مناظري از روستاها و شهرستان

با مضمون زنان و كودكان عمدتا روستايي و  ييها جان و گل، نقاشيطبيعت بيهاي  نقاشي
 اما با ،سنتيهاي   و باالخره نقاشي هايي با گرايش بومي با نشانهپرترههاي  عشايري، نقاشي

  .اسلوبي مدرن و نيز نقاشي خط قرار داشتند

بندي آثار كامال بر اساس موضوع و اول اينكه دسته. شود  ميتيجه از اين كاتالوگ حاصلچند ن
مضموني اين گرايش غالب متصديان دولتي بود كه از اثر نقاشي نخست . مضمون بوده است

آيد چينش   ميدوم، به نظر. انتظار داشتند و مسئله سبك و فرم در درجه دوم اهميت بود
بيشتر ها  ت كه وقتي آن را از راست به چپ ورق بزنيم ترتيب نقاشيترتيبي اسكاتالوگ به

متناسب با بيننده داخلي و با مضامين مورد تاييد هنر رسمي است، در حالي كه وقتي از چپ 
بيشتر  با در نظر گرفتن عالقه بينندة خارجي تنظيم شده ها  به راست ورق بزنيم ترتيب نقاشي

-ائه تصوير ايران در مقابل چشم ناظر خارجي ادامه دارد اين سياستي است كه در ار. است
كه سوم آن. يد اين سياست استؤاي صدا و سيما مماهوارههاي  داخلي و شبكههاي  تفاوت كانال
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دقيق  بعدي غيرينال بي نسبت به ،تر است اول مشخصينال بيچند نسبت به هرها  خط كشي
نقاش  الخاص با گرايش چپ، علي اكبر صادقي ، با آثاري از هانيبالدر شروع كاتالوگ. است

 ، و زهرا رهنورد، همسر نخست وزير سابق و رئيس سابق دانشگاه الزهرا،نوگراي غير سياسي
 در نزديكي اثر يانه كاتالوگ اثر حسين خسروجردي، نقاش انقالب اسالمي،در م. شويم  ميمواجه

رسد اين دو اثر   ميبه نظر و  گذارده شده استمهدي حسيني، نقاش مدرنيست غير سياسي،
  .اند نوع استفاده از مواد و مصالح كار كنار هم گذارده شدهسببفقط به 

 جو غالب مخالفت با نقاشان سبباحتماال به يز همگي نقاشان فيگوراتيو بودند برندگان جوا
نكته قابل . شد  ميمدرنيست غير سياسي و اصوال هنر مدرن كه تظاهري از غربزدگي محسوب

 حبيب ،كه دو تن از اين نقاشان از جمله هنرمندان انقالب اسالمي بودند و در اين ميانتوجه آن
او . جايزه گرفت) اول و دوم(دو دوره پياپي ها  ينال بي كسي است كه در تاريخ يگانهصادقي ... ا

كه در واحد عقيدتي سياسي سپاه پاسداران فعاليت كرده بود، در دوران رياست جمهوري 
  .مود احمدي نژاد به مدت دو سال رياست موزه را به عهده گرفتمح

  

   سوم با نقاشان انقالب اسالميينال بي

 آنها پذيرفته  از نفر534 نفر بود كه آثار 1560 سوم ينال بيكننده در تعداد هنرمندان شركت
. ودتر بتر و مشخصواضحها  اين بار خط كشي). 1374منتخب سومين دوساالنه نقاشي، (شد 

 برندة جوايز نقاشان دوازدهسه نفر از . سالن نخست متعلق به هنرمندان انقالب اسالمي بود
بعد از آثار آنها، .  صفحة اول كاتالوگ متعلق به همين طيف بود31. انقالب اسالمي بودند

. بودندها   نقاشي خط،سپس. اسالمي داشتند-اي مليفيگوراتيوي چاپ شد كه جنبههاي  نقاشي
 آثار انتزاعي 100حدودا از صفحة . روستايي و شهرهاي قديمي ايرانهاي   منظره،ز آنبعد ا
 آثار فيگوراتيو مدرن 138از صفحة . شود كه يك برنده هم از ميان آنها انتخاب شد  ميشروع
 ازاري يا عامه پسند و غيربازاري،شامل ب كه نقاشان واقع نما، 180تا صفحة شود   ميشروع
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  صفحة آخر مجددا به چند نقاشي مدرن اختصاصده. ه خود اختصاص دادندصفحه را ببيست 
 كه از  پنجم،ينال بيدبير اثر مهدي حسيني . باز هم براي خوشامد بينندة خارجيشايد يابد،  مي

در اين نمايشگاه .  صفحة آخر است10شود در همين   ميسياسي محسوبنقاشان مدرنيست غير
  .، بازاري، واقع نما، نقاشي خط و مانند آن اجازه شركت يافتندهم همه گرايشات انقالبي، مدرن

  

   آغاز استحاله نقاشان انقالب اسالمي: چهارمينال بي

نكته قابل . اما چينش آثار در موزه به همان روال گذشته بود.  چهارم چاپ نشدينال بيكاتالوگ 
 در دو سالن قالب اسالمي حضور آقاي ايرج اسكندري، يكي از نقاشان انينال بيتوجه در اين 

اعالم آغاز استحالة امر اين . بود؛ سالن اول نقاشان انقالبي و سالن پايين مربوط به نقاشان مدرن
  .نقاشان انقالب اسالمي و نزديك شدن آنها به نقاشان متجدد غير سياسي بود

  

   پنجم با نقاشان متجدد غير سياسيينال بي

كاتالوگ پنجمين دوساالنه نقاشي معاصر ( برگزار شد 1376 پنجم پس از دوم خرداد ينال بي
. با تغيير مديريت وزارت ارشاد، مديريت موزه هنرهاي تجسمي هم تغيير كرد). 1379ايران، 

اينها نقاشاني بودند كه پيش . اين بار مديريت در اختيار نقاشان متجدد غير سياسي قرار گرفت
در ها  ه بودند و در اين سالشدحمايت ها   بوروكراتوها  از انقالب هم با قدرت گرفتن تكنوكرات

مهدي شاه حسيني، كه در دانشگاه هنر با . حاشيه قرار داشتند، اما در موضع اپوزيسيون نبودند
با تكيه بر عناصر بومي روشن نگه را جمعي از هنرمندان نوگراي غير سياسي چراغ نقاشي مدرن 

  . شدينال بيداشته بود، دبير 

نظري استحكام و اطمينان بيشتري داشتند و همين اطمينان، هاي   از نظر بنياناين نقاشان
در سالن اول .  آنها ديگر طبق روال گذشته نبودينال بي. داد  مياجازة حذف ديگران را به آنها
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.  ساير كارها قرار داشت،بعديهاي   و در سالنسياسيپيشكسوتان نقاشي متجدد غيرآثار 
 هنرمند، يعني حدود يك 120 نفر فقط 1371 برگزار شد و از ميان نمايشگاه فقط در موزه

اين در .  سوم، اجازه شركت در نمايشگاه را يافتندينال بيپنجم هنرمندان متقاضي شركت در 
از همين . اجازه ورود يافته بودندها  سوم شركت كننده سوم، يكينال بيحالي است كه در 

-  بهينال بيدبير . موفق به نمايش تابلوهاي خود شدند يك دهم فقط پنجم ينال بيافراد در 

در ) نگارگري، نقاشي خط و واقع نما(صراحت در ابتداي كاتالوگ نوشت كه آثار بازاري 
 پيش از آن ،هر چند كاتالوگ بر اساس حروف الفبا چيده شده بود. جايي ندارندها  ينال بي

 اثري كه با ايدئولوژي هنرمندان ،تيببدين تر. حذف شدها   نفر از شركت كنندهيازدهآثار 
  . ثبت نشدينال بي در پرونده اين ،متجدد غير سياسي مطابقت نداشته

 آن از استادان ينيمي از اعضا. قبل بودهاي  ت انتخاب متشكل از دو گروه رقيب در سالهيئ
انشگاه اساتيد د(و نيمي ديگر از نقاشان انقالب اسالمي ) متجددين غير سياسي(دانشگاه هنر 

يا فارغ التحصيالن بعد از انقالب در آن حضور ها  اي از چپبودند و هيچ نماينده) تهران
 حضور صادقي... ت داوري فقط يك نقاش انقالبي، حبيب اي هيئاما در ميان اعضا. نداشت
 نقاشان چپ ،ينال بيدر اين . تعداد بيشتري از جوايز به نقاشان انتزاعي تعلق گرفت. داشت

پس از انقالب كه شيوه و ايدة آنها با هاي   از فارغ التحصيالن سالكثيريكردند و شركت ن
 ينال بياين . ها موافق نبود از نمايشگاه حذف شدندنگاه فرم گراي نسل قبلي مدرنيست

رغم تبليغات دولت جديد براي ايجاد فضاي بازتر، به زيرا ،بسياري را دامن زدهاي  مخالفت
رياست موزه بايد جايگزين ديگري براي . تر بودقبلي اقتدار طلبانهي ها ينال بينسبت به 

 چند نفر از نقاشان با گرايش چپ، اين بار. يافت  ميينال بينزديكي و اعطاي قدرت برگزاري 
 پيشنهاد تشكيل انجمن اند، در كار گروهي موفق عمل كردههميشهها  با توجه به اينكه چپ

 كانون نويسندگان نيز با گرايش چپ توانسته بود نهادي موثر ،پيش از اين. نقاشان را دادند
هاي  سازمانو ها  در دولت اصالحات تصميم بر آن بود تا نهادهاي مدني چون انجمن. باشد
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نقاشان چپ و گروهي از هنرمندان متجدد . دولتي ميان مردم و حاكميت واسطه شوندغير
  .و انجمن نقاشان شكل گرفتغير سياسي قبل و بعد از انقالب ائتالف كردند 

  
  متجدد غيرسياسي جوان و نقاشان چپ ششم با نقاشان ينال بي

بعد از هاي  در سال. عمل كردتر تر و فراگيرانجمن نقاشان نسبت به ساير نهادها دموكراتيك
 هاي قبل نهادها و مديريتهمهبرخالف .  تعداد نقاشان و هنرجويان زن افزايش يافته بود،انقالب

 يك زن به عنوان ،براي اولين بار. گير بودنظرد از انقالب، در انجمن حضور و مديريت زنان و بع
نه ششمين دوساال(ت انتخاب نيز چهار زن حضور داشتند  انتخاب شد و در هيئينال بيدبير 

ت انتخاب از ميان نقاشان متجدد بعد از انقالب يا كساني كه هيئ). 1382نقاشي معاصر تهران، 
يك فيلم ساز با اعتبار جهاني، يك . قدرت به دور بودند برگزيده شدندهاي  وقع از ميدانتا آن م

انجمن مجبور . ت داوري شكل گرفت خارجي هم به آن اضافه شدند و هيئمعمار و چند داور
اين افراد .  دعوت كندينال بيبه » مدعو« عنوان كسوت را با هنرمند صاحب نام و پيش33شد 

به نمادين يا اجتماعي بااليي بودند و حذف كامل آنها هاي  كه صاحب سرمايهنقاشاني بودند 
 اين ،در حقيقت. اشتد ي را براي برگزار كنندگان در پيفراوان هيات انتخاب مشكالت دست

هاي  اما آنچه نسل. دكردنبرگزار ) فارغ التحصيالن بعد از انقالب(تر انجمن  نسل جوانرا ينال بي
 ،عالوه بر آن. نوگرا بر سر آن تفاهم داشتند، حذف كامل نقاشان بازاري بود هنرمندان فاوتتم

 ششم موفق به اين كار ينال بيانجمن مصمم بود نقاشان انقالب اسالمي را حذف كند كه در 
انجمني كه حاصل جمع هنرمندان چپ و .  بعدي عواقب آن را ديدينال بي در ،البتهشد و 

  .اصله را با نقاشان انقالب اسالمي داردنوگرايان جوان است بيشترين ف

كسوتي، كه كاتالوگ نمايشگاه همة هنرمندان را پوشش داد و آثار نمايشگاه نه بر اساس پيش
معيار نقاشان متجدد نسل قبل بود، و نه بر اساس وابستگي به ميدان قدرت سياسي، بلكه بر 
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 امكان م اين گروه از نقاشاننظري و تفاهآمد هم   ميبه نظر. اساس كيفيت هنري چيده شد
 اما تغيير دولت و نيز ساختار از باال كند،مي مهيا  ايجاد ميدان رقابت بر سر سرماية فرهنگي را

هاي   برنامهةبه پايين قدرت آن كه احتماال متناسب با ساختار اقتصادي وابسته به نفت بود، هم
  .اين گروه را بي اثر ساخت

  
  قالب اسالمي هفتم با نقاشان انينال بي

خارج ها  دولت از اختيار تكنوكرات.  ششم برگزار شدينال بي سال از چهار هفتم به فاصله ينال بي
شده بود و مديريت ايدئولوژيك هم هيچ گروهي را غير از نقاشان انقالب اسالمي به خود نزديك 

اما . ت موزه رسيدند به رياس، نقاشان انقالب اسالمي، ازصادقي... حسيني راد و حبيب ا. ديدنمي
تغيير ماهيت داده بودند، تالش كردند تا وضعيت را ها  كه اين دو نيز در اين سالبا توجه به اين

مشاركت داشته ها  ينال بيبدين معني كه همه در موزه و . به حالت قبل از دوم خرداد برگردانند
آنها هم كه پيش . را نپذيرفتانجمن نقاشان اين تغيير .  ولي مديريت به عهده آنها باشد،باشند

 را از انجمن گرفته و خود آن را به شيوه قديم، ينال بي انجمن حذف شده بودند، از جانباز اين 
 بسياري از نقاشان متجدد غير ،طبق معمول. يعني همه به اضافة خودشان، برگزار كردند

زمان نوشته شدن اين تا . سياسي در آن شركت كردند، اما گرايش چپ انجمن آن را تحريم كرد
  . به چاپ نرسيده استينال بيمقاله هنوز كاتالوگ اين 

  

  نتيجه گيري

هنري بورديو و با تمركز بر انواع چهارگانه سرمايه هاي   با استفاده از نظرية ميدان،در اين مقاله
 دهند، نشان داديم كه در ميدان هنري نقاشي  ميموضوع منازعه را تشكيلها  كه در اين ميدان
هاي  ند و چگونه بر سر كسب قدرت و كسب انواع سرمايهامتمايزي فعالهاي  ايران چه گروه
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 نشان داديم كه ،همچنين. ندكن  مياقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نمادين با همديگر رقابت
تحوالت به وجود آمده در نهادهاي قدرت سياسي جامعه از يك طرف و نيز روابط هر يك از 

ساز تغييرات و تحوالت ا قدرت سياسي معاصر خود از طرف ديگر چگونه زمينهفوق بهاي  گروه
فضاي هنري نقاشي شده و اين تحوالت ميدان هنري نقاشي چگونه از طريق ردگيري 

و نيز ها  دوساالنة نقاشي و تحليل روابط دروني كنشگران موثر در اين دو ساالنههاي  نمايشگاه
مقاله نشان داد كه هاي  تحليل.  خوبي قابل شناسايي استنوع محصوالت به نمايش درآمده به

بر خالف ادعاي كساني كه تحوالت هنري را فارغ از تحوالت اجتماعي شناخته و آن را ناشي از 
ند، چگونه تحوالت هنري در عرصه نقاشي با تحوالت سياسي كن مياقتضائات دروني هنر معرفي

  .همنواستبط با نقاشي هنري مرت-اجتماعي و نيز نهادهاي اجتماعي

- ههايي كه هر يك براي بچهار دسته نقاشان مورد بحث و نوع سرمايههاي  خصوصيات و ويژگي
  :كنند در جدول زير نشان داده شده است  ميدست آوردن آن در ميدان تالش
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  هاي آنها هاي چهار دسته نقاشان و نوع سرمايه جدول خصوصيات و  ويژگي
د غير نقاشان متجد  نقاشان چپ  

  سياسي
نقاشان انقالب 

  اسالمي
  نقاشان بازاري

گرايش و نوع 
  فعاليت سياسي

گرايش به فعاليت 
اجتماعي، 

روشنفكرانه و 
  اپوزيسيون

 ، و كم تحركخنثي
اما متمايل به اصالح 

 ها  طلبان و تكنوكرات

ايدئولوژيك، مذهبي، 
مدافع نظام حاكم، 

هاي گرايش به فعاليت
  درون گروهي

 اين گرايش سياسي
گروه ارتباطي به 
 افعاليت نقاشي آنه

  ندارد
اصلي ترين 

سرمايه به ترتيب 
  اولويت 

 اجتماعي ةسرماي
 نمادين ةسرماي
 فرهنگي ةسرماي
   اقتصاديةسرماي

 نمادين ةسرماي
 اقتصادي ةسرماي
 فرهنگي ةسرماي
   اجتماعي ةسرماي

 اقتصادي ةسرماي
 اجتماعي ةسرماي
 نمادين ةسرماي
   فرهنگي ةسرماي

 اقتصادي ةسرماي
   فرهنگيةسرماي

- بهره   دوران اوج
مندي از سرمايه 

  مورد نظر

سال اول انقالب و 
سال رياست هشت 

  خاتمي

 و اوايل 1340دهه 
هشت  و 1350دهه 

  سال رياست خاتمي

بعد از انقالب 
فرهنگي تا سال 

 ، و همچنين1376
دوران رياست 
  احمدي نژاد

شكوفايي هاي  دوره
  اقتصادي

يي كه تا نهاد ها
كنون بر آنها 

اند و مسلط شده
يا در آن نفوذ 

  دارند

موزه و دانشگاه تهران 
تا قبل از انقالب 
فرهنگي، انجمن 

  نقاشان ايران

فكري كانون پرورش 
و كودك و نوجوان 

موزه هنرهاي معصر 
قبل از انقالب، انجمن 
نقاشان، دانشگاه هنر، 

  فرهنگسراها

 ة هنري، موزةحوز
و  هنرهاي معاصر

شگاه تهران بعد از دان
، انقالب فرهنگي

فرهنگسراي نياوران، 
  ...دانشگاه سوره و

  تعاوني گالري داران

  
 رياست جمهوري ةو دور)  پنجاهة چهل و اوايل  دهةيعني ده(كه در دو دوره  نهايي اينةنتيج

 و هنرمندان متجدد بر سر قواعد) حامي بزرگ ( نوعي اشتراك نظر ميان دولت،محمد خاتمي
نتيجه رشد .  بيشتر شودهاهنري باعث شد اهميت سرمايه فرهنگي در مقايسه با ساير سرمايه

هاي اخير است كه اتفاقاٌ در هر دو مورد  و همچنين سال1350كيفي اين نوع از نقاشي در دهه 
ها به كلي  شكل رقابت،با نبود اين اشتراك. هنر ايران توانست به بازارهاي جهاني هم راه يابد

  .كند  ميتغيير
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