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  نقاشی رئالیستی معاصر در ایران 
  )1388-1376( و شرایط اجتماعی ظهور آن

  قاز نسیم نیل
 

  چکیده
کند و با طرح یـک   در ایران را بررسی می1388تا  1376 ازاین پـژوهش شرایط ظهور نقاشی رئالیستی معاصر        

نظـر پرداختـه و    مـورد مدل نظري ترکیبی، به بررسی تحــوالت اجتمـاعی و فـرهنگی ایـران در دوره زمـانی    
و » بـسیج منـابع  «، »بـه وجـود آمـدن بحـران در نظـم گفتمـان جامعـه       «دهـد که اگرچـه    کوشد نشـان   می

ضروري اسـت، فـرم و محتـواي       ) نقاشی(یند تولید هنر    گیري فرا   براي شکل » هاي تعامل   یرهگیري زنج   شکل«
افـق  «، » گفتمانی مسلط در جامعـه     ماهیت بافت «تحت تأثیر عواملی همچون     ) آثار نقاشی (محصوالت هنري   

این پژوهش از طریق بررسـی    . شود  تعیین می » منازعات گفتمانی درون میدان نقاشی    «و همچنین   » اجتماعی
 پـردازد و بـدین   هاي جاري در میـدان نقاشـی مـی    آثار، به تحلیل بافت گفتمانی جامعه و ارتباط آن با گفتمان  

که از طریق آن، شرایط اجتمـاعی مزبـور، نـوآوري و      پردازد  میهایی   یسمها و مکان   ها، شیوه  وسیله به تبیین راه     
ي دیالکتیک هنـر و سـاختار اجتمـاعی       رابطه نهایت به  سازد و در   می  هاي مزبور ممکن  تولید هنري را در سال    

  .کنداشاره می
  .یل گفتمانتحل بسیج منابع، ، تولید هنر،)گرایی واقع( نقاشی معاصر، ایران، رئالیسم :یاصلواژگان 
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  لهمقدمه و طرح مسئ
ن در میـان آثـار دانـشجویان و      هاي اخیر رویکـرد رئالیـستی در نقاشـی فیگوراتیـو ایـرا            در سال 

که با نقاشـی فتورئالیـسم، کـه تـا حـدودي       خورد هاي هنري به چشم می التحصیالن رشته فارغ
 ایـن  ،هـا  در بـسیاري از نمونـه  . است، تفـاوت دارد  دار و در ذات خود مفهومی    آمیز و کنایه   مبالغه

رویکردي کـه از یـک سـو        . هاي استادکارانه دارد   رویکرد گرایش به بازنمایی و استفاده از مهارت       
 ولی از سوي دیگر بـه    ر هنر غرب به این نوع نقاشی باشد،       هاي معاص  تأثیر از گرایش  تواند بی  نمی

توانـد   ، کـه مـی  )ي بازنمـایی  شـیوه (نا گاه این نوع نقاشی با استفاده از زبانی آشـ  رسد گه  نظر می 
برقراري ارتباط با مخاطب را آسان سازد، در خدمت بیان مفـاهیمی اجتمـاعی، فـردي و درونـی          

اسـت در تقابـل بـا نظـام رایـج        رسد این جریـان حرکتـی     همچنین به نظر می   . قرار گرفته است  
ایـن گـروه از   .  هنـري  آموزش هنر و مدرنیسم حاکم در میان دانشگاهیان و روشنفکران محافـل           

دهند به روشی متفاوت کـار    ترجیح می با هنر مدرن و مفاهیم آن آشنایند،  نقاشان هرچند کامالً  
هـاي زنـدگی    کـار و عـادات و روش    رسد آنان نقاشی را در ارتباطی نزدیک با اف          به نظر می   .کنند
را در پیونـد بـا   کوشـند هنـر نقاشـی     اي از زندگی دانسته و همچنـان مـی    و به نوعی تجربه  خود

 بـه طـرح     ،قـرار دهنـد و از ایـن طریـق         ... شـناختی،  شـناختی، جامعـه    هاي فلسفی، روان   اندیشه
هاي فلسفی  لحاظ مضمون و اندیشه بنابراین این آثار به  . ندکنهاي جدید در جامعه کمک       اندیشه

له گرفتـه و    الملک و پیروانش فاصـ     ناتورالیستی کمال   شناختی از نقاشی   شناختی و جامعه   روان –
 پسند را نـشان   هاي رئالیستی عامه   سازند و همچنین تفاوت بارز خود با نقاشی        می خود را متمایز  

  .دهند می 
اش باشـد و اینکـه بـه     منـدي   ترین ویژگی این رویکرد هنري زمینه       ترتیب شاید عمده    بدین

در ایـن  . گیـرد  مـی هاي اجتماعی تولیدش قرار   و آشکار در ارتباط با جامعه و زمینه    شکلی واضح 
  . ایمبودهي اخیر در ایران  ماعی ظهور این نوع نقاشی در دههت در پی تبیین شرایط اجمقاله
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اي از تولید فرهنـگ و تغییـر    ي هفتاد نمونه ي دوم دهه   ما ظهور این نوع نقاشی را در نیمه       
 . یمههنري به حساب آوردیم و سعی کردیم به این دو پرسش پاسخ بد

 تـا  1376 ازگیري این رویکـرد هنـري در نقاشـی     ساز شکل  و شرایطی زمینه   چه عوامل    .1
 در ایران شده و منابع و فضاي اجتمـاعی و محـیط هنـري الزم را بـراي تولیـد ایـن نـوع          1388

  ؟ استنقاشی فراهم آورده
  ؟ کند شده در این رویکرد را تعیین می   چه عواملی فرم و محتواي آثار تولید.2

 تعامل و تقابل بین جامعه و ساختارهاي کالن آن بـا       لی روشن ساختن عل   ما در واقع در پ    
  . ایم بودههنر و خصوصیات منحصر به فردش

  
  ي روبرت واتنو  نظریه:چارچوب نظري

رتبـاط بـا   همواره بـه صـورتی مـبهم و پیچیـده در ا           «واتنو معتقد است هنر و ساختار اجتماعی        
 "Z"او این رابطه را در قالـبِ حـرف         . یکدیگر نیستند ي قطعی      بازتابنده فقط یعنی   ،».ندیکدیگر

سـاختار  " را در حکـمِ   "Z"به این ترتیب که اگـر خـطِ مـستقیمِ پـائینی حـرف               . دهد  نشان می 
 و خطِ مستقیمِ باالیی آن را در حکم ایده یـا شـکل هنـري در نظـر گیـریم، در ایـن                     "اجتماعی

را روشـن  » /«که ماهیت خـطِ مـوربِ   ترین وظایف نظریه فرهنگی این است       صورت یکی از مهم   
، مهـرآیین . (دهند هایی که این دو را در پیوند با یکدیگر قرار می کند که عبارت است از مکانیسم     

273:1386(  
هـاي   مطالعات اخیر و همینطور نظریات واتنو بر مؤلفه   . واتنو دریافتی عینی از فرهنگ دارد     

، رمزگـان  3هـاي بیـانی    ، قلمـرو  2هاي گفتاري   ،کنش 1قابل مشاهده و عینی فرهنگ مثل گفتارها      
  . اند متمرکز شده...) مثل کتاب، فیلم، تابلو نقاشی، (ها و تولیدات فرهنگی نمادي، کنش

                                                
1 .utterances 
2 .Speech acts 
3 .enunciative fields 
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سـه دسـته   . کند شامل سه دسته مفهوم      هنري مدلی ارائه می    -و در تبیین تغییر فرهنگی    ا
تحلیـل شـرایط    )1حـت عنـوان   تـوانیم ت  پردازند می مفهومی او را بر مبناي مسائلی که بدان می        

نـیم کـه هرکـدام از     گذاري ک   نام ي پیوند   مکانیسم مسئله  )3 و   فرایند تغییر هنري   )2 ،اجتماعی
  .  شامل سه مفهوم استاین مفاهیم خود

 اینکـه آیـا   ؛دهد  در سطح کالن به بررسی شرایط محیطی توجه می         تحلیل شرایط اجتماعی  
یا کاهش جمعیت بوده است یا خیر؟ آیـا اقتـصاد آن   خوش افزایش اي معین دست  جامعه در دوره  

رونق داشته یا دچار رکود بوده است؟ آیا فضاي سیاسی کلی آن آرام بوده یـا دسـتخوش جنـگ         
اي  کـه جامعـه   دسـت بـوده یـا ایـن     بوده است؟ آیا جامعه مورد نظر به لحاظ مذهبی واحد و یک        

غاز مناسبی بـراي انجـام تحقیقـاتی در     آيها نقطه   است؟ این   متنوع و داراي مذهب مختلف بوده     
این تغییـرات در شـرایط محیطـی احتمـاالً          ). 241-240:1386،  مهرآیین(شرایط محیطی است    

منابعی چون منـابع  . آورند ي جدید را فراهم می منابع الزم براي ظهور یک جنبش هنري نوآورانه   
کـه  هـاي حقـوقی    ، تـضمین اندیـشه  آزادي  بـه   هاي مربوط   منابع سیاسی مثل تضمین اقتصادي؛

 و اعتبـار یـا   دهنـد  گ و روابـط مالکیـت را شـکل مـی      مبناي قراردادهاي مربوط به عرصه فرهنـ      
هــاي سیاســی بــه تولیــدات فرهنگــی ببخــشند؛ منــابع و  مــشروعیتی کــه ممکــن اســت نظــام

هاي الکترونیکی که بـر   ها یا رسانه   هاي ارتباطی مثل خدمات پستی، چاپ، کتابفروشی        تکنولوژي
گذارند؛ و منـابع فرهنگـی    شکال تولید فرهنگ و رابطۀ محصوالت فرهنگی با مخاطبان تأثیر می ا

، واتنـو ( هـاي ارزشـی   گیـري  و جهـت  هاي مذهبی و قومی  از قبیل زبان مشترك، باسوادي، سنت   
434:1386-435(.  

هـایی کـه بـه واقـع خلـق و انتـشارِ               هاي نهادي قرار دارنـد، سـازمان        در سطح میانی بافت   
هاي علمـی یـا    هاي دینی، انجمن ها، سازمان مدارس، دانشگاه. دهند هاي جدید را صورت می     یدها

 و هنـر بـه     ها مولدانِ ایده    در این بافت  . هاي دولتی و احزابِ سیاسی      ها، سازمان   فرهنگی، روزنامه 



  90شناسی هنر و ادبیات، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان  جامعه       
  

 41

، قیصـدی (کننـد   شـان ارتبـاط پیـدا مـی     مخاطبان یابند و با یکدیگر و با منابعِ الزم دسترسی می  
85:1387(.  

 هـا   کننـدگانِ ایـده     تولیدکنندگان و مـصرف    ها کنش به عملکرد     خرد نیز زنجیره   در سطح   
مثـل   شـود گذارند مربوط میثیر میأو دیگرانی که بر این دو گروه ت     ) تولیدات فرهنگی و هنري   (

ــرانِ سیا  ــسورچیان و رهب ــان و سان ــیحامی ــدیقی( س ــنش” ).1387، ص ــشگران در   ک ــن کن  ای
هـا آزادي و اختیـار     این محـدودیت  گیرد، اما در     نهادي صورت می   هاي ساختاري نظم   محدودیت

 “و قطعـی اسـت    عمل نیز وجود دارد و به همین دلیل است که متنوع بودن محـصوالت حتمـی          
  ).439: 1386، واتنو(

 یک ایـده  ي  واتنو معتقد است تغییرات، جایگزینی ساده    ،فرایند تغییر هنري   وص خص اما در 
 بلکـه فراینـدي اسـت شـامل سـه فراینـد فرعـی تولیـد، انتخـاب و                 ي جدید نیست،    ایدهبا یک   
. یممحـصوالت هنـري روبـروی      در مرحله تولید با یک افزایش کلی در میزان تنـوع          . شدن  نهادینه

دهـد، بـدیهی اسـت کـه        کند و تنـوع در محـصوالت رخ مـی           هنگامی که تولید افزایش پیدا می     
 برخـی از انـواع محـصوالت فرهنگـی در بـه             رفتهرفته. شود  از می انتخاب یا گزینش اجتماعی آغ    

حامیان و تولیدکنندگان هم  . کنند  موفقیت بیشتري نسبت به بقیه کسب می       دست آوردن منابع  
کنندگان هم محصوالت خاصـی را انتخـاب    کنند و مصرف   بیشتر انواع موفق هنري را انتخاب می      

  .)442: همان (کنند می

) هنري-یک نوع محصول فرهنگی(ي یک ایده  اشاعه تولید و کارهایی کهسرانجام با ساز و 
کـه در  ... ها و مکاتـب و    صورت ،هاها و شیوه   با نهادینه شدن برخی از سبک      ،کند  مند می را روال 

، صـدیقی (شـویم   اند، مواجه مـی ها رواج داده شدهفرایندِ قبلی انتخاب شدند و به واسطه سازمان  
هـاي    ولی دیگر محدود بـه فعالیـت  ،کند شدن، فرایند تولید ادامه پیدا می     ینه بعد از نهاد   .)1387

 بلکـه محـصول دائمـی و متعـارف         ،ي تعداد کمی از افراد مبتکر و خـالق نیـست            ذهنی پراکنده 
هاي جدید به آن میزان      در این فرایند است که اندیشه     . نهادها است که دیگر نابهنجار هم نیست      
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، واتنـو (تـر بعـدي نادیـده گرفتـه نـشوند      هاي نـاآرام  یابند که در دوره  نهادینه شدن دست می    از
446:1386-448(.  

را در ارتباط و پیوند     » هنر«و  » ساختار اجتماعی «ي مفهومی مزبور، مفاهیم کلی        دو دسته 
 مـشخص  را) تأثیر گذاري و تأثیر پذیري( دهد و تا حدي مکانیسم این ارتباط        با یکدیگر قرار می   

ي پیوند را با سـه مفهـوم افـق اجتمـاعی، قلمروهـاي گفتمـانی و          لهاتنو مکانیسم مسئ  و. کند    می
 هنري در زمـان و مکـان تولیـد    - محصوالت فرهنگی،به عقیدة او. دهد کنش نمادین توضیح می 

انـی از  پـس میز . کنند هایی را بر افق اجتماعی اعمال می   شوند و این دو مختصات، محدودیت       می
 در عین حال میزانی از گسست هم میان آنها اجتناب    ،ها وجود دارد    ا این افق   ب پیوند میان محتوا  
ها و محصوالت هنري تولید شـده از جـذابیت و گیرایـی     خصوصاً اگر ایده . رسد  ناپذیر به نظر می   

  ).450: همان(نیز برخوردار شده باشند  ماندگار و مداومی 
هـا    مـتن  هـا در قالـب     بالعکس ایـده   هاست و هم  ي ایده   هم به وجود آورنده   ”افق اجتماعی   

 اینکـه در پیونـد بـا     ایـن دو در عـین     ). 94:1387،  صـدیقی (“ انـد   ي افق اجتماعی    بازتاب دهنده 
سـاختار   قلمـرو گفتمـانی،   ). 262:1386،  مهـرآیین (“ ند از یکدیگر مستقل نیـز هـستند       یکدیگر

هـا نمـود پیـدا    ر این حوزهشوند و افق اجتماعی دها بیان می  ها در قالب آن     ت که ایده  نمادینی اس 
هـا  شـود از طریـق آن   گذارد که مـی  ر میهایی را در اختیا    ها و روش    قلمرو گفتمانی شیوه  . کند  می

 بـه ایـن ترتیـب فـضایی     .هاي افق اجتماعی قرار دارند    ؤلفهمسائلی را طرح کرد که در تضاد با م        
 کنش نمـادین  .)264-263:1386، مهرآیین(کند    پذیر می   مفهومی است که تفکر خالق را امکان      

هـا در یـک قلمـرو     اي از رفتار است که با در نظر گرفتن مسائل، امکانات و محـدودیت  شیوه”نیز  
هـایی اسـت بـراي     حـل  منظـور راه ). 67: همـان (“ رسـد  گفتمانی، معنادار و منطقی به نظـر مـی       

  ه مفهوم نحوهواتنو از طریق این س. ها و معضالتی که در هر قلمروي گفتمانی وجود دارد         پرسش
تأثیرپذیري ساختار اجتماعی و محصوالت فرهنگـی هنـري و مکانیـسم و      و میزان تأثیرگذاري و   

  .کند میزان پیوند و گسست این دو رو را از هم تبیین می
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ینـد نـوآوري را   در نظم اخالقی جامعـه فرا ثباتی و عدم قطعیت   معتقد است بی  اصوالً  واتنو  
آید که هنجارهـا تغییـر کنـد و رفتارهـاي مجـاز        میپدیدنگامی  ثباتی ه   این بی . کند  تشدید می 

هـاي رفتـار بیـشتري را در     مطلق بودنشان را از دست بدهند، یـا شـوکی بیرونـی امکـان شـیوه               
هـاي اجتمـاع، مـبهم و    بحران در نظم اخالقی باعث باال رفتن ریسک فعالیت      . دسترس قرار دهد  

، مهـرآیین (شود  ناپذیر شدن روابط اجتماعی می      بینی  هاي اجتماعی و پیش     آشفته شدن وضعیت  
280:1386-281(.  

 
  ي نورمن فرکالف  نظریه

رغم موفقیت نظریه واتنو، او براي بررسی فرم و محتواي محصوالت فرهنگـی مـدلی تئوریـک                  به
کنیم جاي خالی تحلیل کنش انسانی، منازعات گفتمـانی   به همین دلیل سعی می  . کند  ارائه نمی 

اي تولیدات هنري را با نظریات تحلیل گفتمان نـورمن فـرکالف و مفـاهیم نظـري     و فرم و محتو   
  . الکال و موفه پر کنیم
هاي نظري رویکرد انتقادي بر این دیدگاه استوارند که بین رخدادهاي         پایه” از نظر فرکالف  

ی هاي کالن از سـوی  پیوندي وجود دارد، به این ترتیب که ساختار  » کالن«و ساختارهاي   » خرد«
، فـرکالف (“ ها هستند ي آن هاي خرد، و از سوي دیگر نتیجه      ي شرایط تحقق رخداد     در برگیرنده 

27:1387 .(  
 دقیقاً هم جهـت  او. یق خرد و کالن را به هم آمیزد فرکالف در پی چارچوبی است که تحق 

بنـدي اجتمـاعی    تـرین سـطح سـاخت    داند که کلی را محوري اصلی می   »نهاد اجتماعی «با واتنو   
رخـداد  «یـا  » کـنش «تـرین سـطح یعنـی سـطح      را بـه ملمـوس  » بندي اجتماعیصورت«یعنی  

  .)44-42 :همان( دهد پیوند می» اجتماعی

  .شود مند میي توصیف، تفسیر تبیین نظام  مرحلهتحلیل متن از نظر فرکالف در سه
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) جتماعیمتن، تعامل و بافتِ ا  (طور که قائل به تمایز بین سه عنصر گفتمان        فرکالف همان 
اي بـین مـتن    ، تفسیررابطهتوصیف متن: دهد ي صورت می سه مرحله ها را نیز در  تحلیل آن  است،

یعنی منازعات گفتمانی   (ون ما   تحلیل مت . اي بین تعامل و بافت اجتماعی        و تبیین رابطه   و تعامل 
چـارچوب سـه سـطحی توصـیف،         نیز در ) گران میدان نقاشی وآثار نقاشی رئالیستی معاصر      کنش

  .شود فسیر و تبیین فرکالف انجام میت

 ماننـد واژگـان، سـاختارهاي نحـوي،         -هـاي صـوري مـتن          ویژگـی  توصیف 
 و اینکه -بندي در آثار نقاشی عناصر، رنگ، تکنیک و ترکیب طورمتون، همین ساختارها در

 هاي اجتماعی داللت دارند؛ آنها بر چه مضامین، روابط و هویت

   بـه بافـت   ی و انسجام بخشی به تفسیر با توجه ده   معنا ها،  تفسیر این ویژگی
 ؛بینامتنیت در آن  و پیدا کردناي، موقعیتی و دانش زمینه

 و اي در مـتن   ا بازتولیـد دانـش زمینـه      ي اجتماعی، تغییرات ی      شالوده تبیین 
ي پیدا کردن جایگـاه  اي در ظرف مناسبات قدرت برا       دیدن گفتمان و متن به عنوان مبارزه      

 .اي تغییر دادن دانش زمینهفاعلی باالتر و 

  
  و موفه الکالي  نظریه
امري محـوري  » هاي اجتماعی ضدیت«ي   ایجاد و تجربه »شانتال موفه « و   »ارنستو الکال «از نظر   

 تعیـین مرزهـا   بـراي     »دیگري«ا ی» دشمن«یک  تولید   است بدین معنی که براي نظریه گفتمان  
، هـوارث  (ي سیاسـی امـري حیـاتی اسـت        تأسـیس مرزهـا   بـه طـور کـل و مـثالً          ) یـابی   هویت(

نـد، بـدین   ا»سـازي  غیریـت «یابی نیازمند  ها براي هویت  به عبارت دیگر افراد و گرو    .)143:1379
   .کنند هاي متضاد تعریف می ها و ویژگی بر اساس رفتار) دیگري( معنی که خود را در مقابل غیر

دانند، بلکـه بـا اتخـاذ     ي ثابت نمیا ي دال و مدلول را رابطه    رابطه برخالف نظر سوسور،   هاآن
طور ابهام و گرا امکان جدایی دال از مدلولش و اخذ مدلول جدید و همین             هاي پساساخت   دیدگاه
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گیـري    شـکل ات معنـا  اما این عدم ثبـ .)75-74:1384،  سلطانی( آورند  چند معنایی را فراهم می    
 کنـشی کنند؛   بر طرف می1بندي لمفص  مفهوم این دشواري را با آنها.کند ها را ناممکن می هویت

که هویت آنان در اثر ایـن کـنش تغییـر     طوريکند،  میاي ایجاد  که میان عناصر گوناگون رابطه
  .)141:1379، هوارث (    کند

 و در محیط گفتمان بر سر معناي آن اجماع حاصل   گر مدلول خاصی به دالی نزدیک شده      ا
به هژمونیک شدن گفتمان هاي یک گفتمان     ل آن دال هژمونیک شده و هژمونیک شدن دا        ،شود
ي گفتمـان وجـود    هـایی خـارج از حـوزه        همواره معانی و نشانه    .)83:1384،  سلطانی (انجامد  می

هـایی   این حوزه که منبعی از نشانه .)79-77 :همان(شوند  کار گرفته نمی دارند که در گفتمان به  
بحـران  در شـرایط  . گوینـد   می2فتمانگونگیي گ   ند را حوزه  اکه در صورت نیاز قابل استفاده     است  
،     هـاي آلترنـاتیو   بندي و تعیین هویت بـا گفتمـان   از طریق مفصل کنند ها تالش می سوژه، هویت

  . خود را بازسازي کنند هویت و معانی اجتماعی
هـاي زیـادي بـا       ي فـرکالف همخـوانی      توان گفت نظریه    بندي چارچوب نظري می     در جمع 

 اهمیت دادن به تحلیل در سه سطح و نیز کوشش بـراي از  از آن جمله است د،  ي واتنو دار    نظریه
بـراي ترکیـب    . نگر واتنو باشـد   تواند مکمل تحلیل کل     ي فرکالف می   نظریه. دست ندادن عینیت  

 در دو 1388 تا1376 ازگیري نقاشی رئالیستی معاصر ایران      نظریه به منظور تبیین شکل     این دو 
  .کنیم  اجتماعی را در دو سطح بررسی می تأثیراتبخش نظري تحقیق

 در سطح کل به جزء یا باال به پائین، تأثیرات سطح کالن اجتماعی را که منجر به تولید               .1
  .کنیم هنري در سطح فردي می شود بررسی می

 در سطح جزء به کل یا پایین به باال که تـأثیرات ایـن تولیـدات از جملـه نقاشـی هـا و                .2
  .زنیم ح فردي به سطح ساختاري اجتماع پیوند میها را در سط فتمانگ

                                                
1 .articulation 
2 .Field Of Discursivity 
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...) تکنولوژیک،- فرهنگی- اجتماعی- سیاسی-منابع اقتصادي(شرایط محیطی  
 
 

 محیط نهادي
حامی        تولید   

                
             

  بسیج منابع 
                   

  مصرف          سانسور        محصول نهادینه             
  

  محیط هاي نهادي دیگر                                                       
                                                    

  
  بحران در نظم گفتمان                                                            

  
 

  
بـسیج  «جامعـه و    » بحـران در نظـم گفتمـان      «نظر واتنـو    با توجه به شکل و با استفاده از         

تـرین شـکل مـشخص     دانیم کـه مکانیـسم ایـن تـأثیر را در عمـده           را دو عامل عمده می    » منابع
  .سازد می

 محیط نهادي و میدان تولید اثر هنري که میـدانی محـدودتر در محـیط کـالن اجتمـاعی                 
 محیط اجتمـاعی قـرار گیـرد    هاي دیگر یدانتعامل یا تضاد با متواند در     ي خود می    است، به نوبه    

هاي واسـطی   هاي نهادي مکانیسم محیط. تر یا محدودتري نیز باشند هاي وسیع توانند نهاد   که می 
دهند؛ بدین طریق که منـابعِ الزمِ   هستند که شرایطِ محیطی کالن را به زنجیره کنش انتقال می  

زشی و همینطور به تعبیر فرکالف دانـش  اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، تکنولوژیک، فرهنگی، آمو    
هـر  . سازند شان مرتبط می مخاطبان با یکدیگر و با اي را در اختیار مولدان قرار داده، آنها را      زمینه
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ي کـنش در میـدان تولیـد     هاي زنجیـره  از حلقه یکی يدهندهشان ن 2کدام از دوایر درونی شکل    
توافـق کنـشگران در انتخـاب محـصوالتی         کند، نـشان     که با هم تداخل می      که آنجا  هنري است 

هـاي نهـادي    از جملـه محـیط  . انجامـد  شدن هنـري خـاص مـی      خاص است که نهایتاً به نهادینه     
هاي دولتـی    هاي هنري و سازمان     ها، نشریات، انجمن    ها، فرهنگستان   توان به مدارس، دانشگاه     می

  .اشاره کرد
هـاي    را بـا جنـبش  یي خاصـ  هنـر - تغییر فرهنگـی وجود دارد که » ی تاریخی نقاط عطف «

ست محتـواي  واتنو پیوند و گس. هاي احتمالی تغییرند دهد که سرچشمه    تاریخی خاص پیوند می   
» هاي گفتمـانی  قلمرو«، »هاي اجتماعی افق« ظهور آنها را نیز از طریق   هنري با شرایط اجتماعی   

ي   هنري در نتیجـه ما نیز به تأسی از واتنو معتقدیم محتواي      . دهد  توضیح می » کنش نمادین «و  
گیـرد، امـا بـراي تحلیـل محتـواي       مـی   شـده و گفتمـان صـورت    تعاملی پویا میان تجربه زیست    

ها و آثار هنري و احتماالً تعامل یا تناقض و تضاد بین آنهـا از نظریـات تحلیـل گفتمـانِ           گفتمان
اد  کـه در حـین پـرداختن بـه محتـواي متـون از ابعـ                کنـیم   اي فرکالف اسـتفاده مـی       درشتهچن

متون گفتمانی و آثار هنـري  . ها غافل نمانده است     شناختی آن   شناختی، روان   شناختی، زبان   نشانه
مطالعـه و    راهنماي ما درهاي اجتماعی واهد و منابع فرایندترین ش  به مثابه متون به عنوان اصلی     
همچنین اسـتفاده از چـارچوب مفهـومی غنـی ارنـستو الکـال و             . شناخت شرایط اجتماعی است   

هـا، بـه خـصوص در    بنـدي آن  گیري و مفـصل  فتمانی و شکلهاي گ انتال موفه، در تحلیل حوزه    ش
  .  بسیار سودمند است،تبیین تغییر هنري

  
  روش تحقیق

سـاز    ابتدا در خـصوص شـرایط کـالن اجتمـاعی کـه زمینـه      ،براي پاسخگویی به دو پرسش خود  
 پـژوهش مـا    ایـن قـسمت   . هـیم سؤال اول پاسخ می د    اند به     گیري این رویکرد هنري شده      شکل
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براي این کار واحدهاي کالن اجتماعی چون منابع موجود در بافت اجتمـاعی و               . است» تبیینی«
  .گیریم مان به کار می بحران در نظم گفتمان کالن اجتماعی را به عنوان واحد تحلیل

،  شامل اطالعاتی در خصوص شرایط سیاسی       و هاي تاریخی است   هاي این قسمت داده    داده
  .شود می1388 تا 1376 ازي ایران  اجتماعی و فرهنگی جامعه

  گذاري این عوامل کالن را در شکل و محتواي گفتمان   ي تأثیر   در پاسخ به سؤال دوم نحوه      
ترین اسـناد   یکی از اصلی. است» تفسیري«این بخش از تحقیق ما . کنیم رسی می بر و آثار هنري  

از میان مجموعه نقاشان ما بـه تحلیـل    .  جنبش هنري است    این ارك ما، آثار هنري تولیدي    و مد 
دلیل انتخاب ایـن افـراد   . علی خواهیم پرداختآثار احمد مرشدلو، ایمان افسریان و مهرداد محب   

ي هنر نقاشی در خصوص اهمیت آثار ایـن افـراد اجمـاع دیـده                این است که بین محققان حوزه     
  .شود می

 
  ها  ها و ویژگی ، مؤلفه)1388-1376(یران رویکرد نقاشی رئالیستی معاصر در ا

هـاي اصـالحی دوران اصـالحات در هنرهـاي       پس از اعمـال سیاسـت     بین گرایشات متنوعی که     
خـورد کـه موضـوع پـژوهش       آمد، رویکرد رئالیستی در نقاشی به چشم مـی       پدیدتجسمی ایران   

اشـناختی   هنـري اسـت کـه داراي ارزش زیب         يجنبش اپیزودیک هنـري مجموعـه آثـار       . ماست
محدود به دوره و زمـان  ( معانی همگرا و مضامین مشترك و موقتی  یکسان و ترکیبی از مجموعه 

  . است) خاص
ي رئالیـستی در فـرم هنـري و     توانیم گرایش به بازنمـایی و اسـتفاده از شـیوه       می ،بنابراین

ز هنرمنـدان  هاي زیباشناختی این گروه ا  گرایی در ارزش     هم نشانهاي تکنیکی را    نمایش مهارت 
 . بدانیم

ها و  دغدغه«،  »هاي اجتماعی   واقعیت«،  »زندگی روزمره « مضمون این آثار از دل       چنین،هم
شود    انتخاب می  »ها به مثابه افراد جامعه       انسان شناختیمسائل روان «و  » مشکالت زندگی فردي  
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ن در ادبیـات  است که در ایـن آثـار و همچنـی    ترین مفاهیمی از اصلی» ي زیسته   تجربه«و مفهوم   
مضمون در ایـن    گرایی در نحو هم   بدین. گیرد  ورد اشاره و استفاده قرارمی    مربوط به این جنبش م    

  .شود می آثار نیز توضیح داده
تـوانیم ظهـور، حـضور در مجـامع و       مـی اند زیـرا  آثار همچنین مشروط به زمانی خاص این

ي   مــذکور پــس از دورهیهــاي رسـمی و شــیوع آن را در چـارچوب فرمــی و محتـوای    نمایـشگاه 
 جنبش هنري نقاشـی رئالیـستی معاصـر ایـران را          ،ترتیب  بدین. کنون مشاهده کنیم  اصالحات تا 

که به بازنمـایی   و به لحاظ محتواي گفتمانی سازي مفهوم »اپیزود هنري«توانیم به مثابه یک      می
 تولیدکننـدگان  هاي مختلفی از جمله    هر جنبش هنري ابعاد و جنبه     . یمکن بررسی   پردازد  آن می 

دارد کـه مـا بـر طبـق     ... هاي رقیب و  ي تولید، ارتباط با جنبش آثار ، اثر هنري، مخاطب، زمینه     
  .پردازیم ها می ي سه وجه از این ویژگی مان به مطالعهنیاز پژوهش

  ند؟ اندگان این نوع نقاشی چه کسانی تولیدکن.1
   چرا به تولید این نوع نقاشی پرداختند؟ .2
  گویند؟  ثار خود درباره چه سخن می در آ.3

 شاید نتوان جنـبش نقاشـی رئالیـستی و تولیدکننـدگان آن را تحـت      در پاسخ به سوال اول 
اي  ي مرکزي این نقاشان مجموعه    کرد، اما هسته    اي بسته با حد و مرزي مشخص تعیین         مجموعه

این نقاشان در این دوره حضور . اندتر نقاشان شده و گروهی از نسل جوان      است از نقاشان شناخته   
هایی که به  یکی کهنه مدرنیست: در تقابل با دو گروه کامالً متمایز و قابل تشخیص است   -زمانی
بر  المللی ها و مسابقات داخلی و بین ي بینال   هاي قبل در عرصه     ي کسب موفقیت در سال      واسطه

یـل بـه اسـتفاده از    مافضاي هنري کشور مسلط بودند و دیگري گروهـی دیگـر از نقاشـان کـه ت     
هـا    رئالیـست . هـاي جدیـد هنـري داشـتند         المللـی و رسـانه      وردهاي هنري بین  جدیدترین دستا 

 کـه   معصومه مظفـري علی و چون واحد خاکدان، مهرداد محب  ،اي دارند   هاي شناخته شده    چهره
ین سریان، امـ  کسانی چون ایمـان افـ  اند و  ه سمت این نوع نقاشی گراییده     ها بیشتر ب  در این سال  
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کـه در تمـام ایـن     امید مشکسار  وهره مهران، مسعود سعدالدین، ساغر    ، ش نورانی، احمد مرشدلو  
انـد و کـسانی    ر خود را با جدیت دنبال کـرده ها و شاید بهتر بتوان گفت تقریباً در انزوا مسی       سال
نـژاد،    علی عسگري، بهرنگ صمدزادگان، امیرحسین زنجانی، بابک روشـنی          امیر راد، حسین   چون

  .هاي اخیر به این نوع نقاشی پرداختندرضا عظیمیان و جوانانی که در سال
نـسل    این هنرمندان در میدان نقاشی ایران اگر این هنرمندان را به دو     براي بررسی جایگاه  

کردنـد و   مـی  ي انقالب نقاشی هاي اولیهند که در سال   ا کنیم، نقاشان نسل اول هنرمندانی     تقسیم
رفتنـد و نـه در گـروه نقاشـان      ي هنرمندان انقالبی به شـمار مـی   که نه در زمرهاکثراً به دلیل این 

ي    بـراي کـسب سـرمایه      اًلبـ اغاشـتند و    متجدد مدرنیست، جایگاهی رسمی در هـیچ نهـادي ند         
 یا بـراي مـدتی در داخـل کـشور فعالیـت      کردند ل به کشورهاي دیگر مهاجرت   فرهنگی و تحصی  

 مـشغول  اًلبـ اغنـد و  اهـاي هنـري   آموختگان رشـته   دانش شتراین نقاشان بی  . هنري کمی داشتند  
 واحد خاکدان، معصومه مظفري، .هاي خصوصی خود ها و آتلیه وزشگاه یا آمها تدریس در دانشگاه  

نـسل دوم هنرمنـدان بیـشتر در دوران پـس از جنـگ و پـس از       . اند از این جمله ساغر پزشکیان 
 چـون شـهره مهـران، امیـد     انـد؛  لیـت پرداختـه   به کـار و فعا   68 ها در سال    شروع فعالیت گالري  

مشکسار، ایمان افسریان، نورانی، فریدون غفاري، مانی غالمی، امیر راد و عالوه بر اینها بـسیاري                 
شـان را در   انـد و فعالیـت   التحـصیل شـده     هاي هنري فارغ    از نقاشان جوانی که به تازگی از رشته       

  ...نژاد و  ند، چون بهرنگ صمدزادگان، بابک روشنیراند، اما بسیار پرکا از کردهي نقاشی آغ زمینه

در هنر ایـران هرچنـد بـا    ) پیکرنما( گرایش فیگوراتیوچرا به تولید این نوع نقاشی پرداختند؟    
هاي محتـوایی و سـبکی و مفهـومی متفـاوت      گاه در قالب و گه  است اوج و فرودهایی همراه بوده    

ي اصـالحات و بـا شـکل     از دوره. مـه داده اسـت  ، ولی همواره به حیات خـود ادا      است نمود یافته 
گرفتن فضاي گفتمانی در جامعه، خصوصیت انضمامی این نوع نقاشی فضایی را براي مـشارکت                

  . کرد ایجاد می در شکلی از گفتمان اجتماعی
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معتقـد   افـسریان  ،کنند که این نقاشان چرا به این شیوه نقاشی می    پرسش   ایندر پاسخ به    
 اي تجربـه  ، نقاشـی  در نظـر وي   .  و وضعیت کنونی اوست که اهمیت دارد       خویشتن هنرمند است  

چـه را  هنرمنـد آن . شود اثر هنري بیان می    زبانی آشنا زیست و درونی شده و در قالب           است که با  
کنـد،   داند تجربه مـی   نقاش با زبانی که می   ،کند که زبانش را آموخته؛ به عبارتی دیگر         تجربه می 

ها به سنت بـدل   امروزه تمامی نظریات و زبان” :گوید او می. دکن درك میکند و     بیند، فکر می    می
به غیر از آوانگاردهایی که دائماً به دنبال سنتی می گردند تـا بـا در هـم شکـستن آن               . اند  گشته

اي از تجددطلبان جهان جنوب که تب به روز بودن آنهـا را در          باشند، به غیر از عده      کرده  نوآوري
سـر  ) در مفهوم عام آن   ( است، دیگر کسی با سنت      هاي وارداتی معلق کرده   نتفضاي رنگارنک س  

   .)148-146:الف 1383، افسریان(“ .ستیز ندارد
آثـاري  . اسـت  ي زندگی انـسان برآمـده   است که از تجربه  علی درپی بازنمایی پرسشی     محب

، چراکـه بـه   سـازد  ساده، آشنا، ملموس، درك شدنی و مؤثر که مخاطب را با پرسشش درگیر می   
او بـا  . کنـد  اش همراهـی مـی  ي زنـدگی  و او را در تجربه) 9:1386،علی  محب( زندگی او چسبیده  

پردازد و براي رفع مشکل و به سـوداي   نگر به بازاندیشی و نقد خود می        اتخاذ نگاهی نقاد و درون    
  .آورد  روي می، چه در فرم و چه در محتوا،اکثري به رئالیست ارتباطی حد

 وضـعیت  به عهـمراج معاصر جهان و جامعه عیتـوض به نفوذ راه، یگانه دلوـمرش مـزع به

 این نوع نقاشـی را اوالً  :ن گونه مواجهه دو دلیل نظري دارداو براي توجیه ای. است انسانی موجود
 اً راهـی بـراي  دومـ  ودانـد   می اندیشه و ملأت اساساً و شناختی هستی و فلسفی تفکر براي راهی
 هـم  جانبی نیات و اغراض  معتقد استالبته. حوزه کردن گسترده و بیشتر بانمخاط نظر جلب

 اسـت  مقرراتی و ها سیاست به نسبت من رویکرد بیانگر آثار این”: گوید او می. اندهنبود ثیرأت بی

 بروز انسانی نوع سیماي در شا بالفصل و مستقیم نتیجه که کنند می اجرا و طراحی ها تدول که

  .)11:1386، زاده لبمط(“ .یابدمی
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سعدالدین معتقد است حضور چیـزي بیـرون از نقاشـی در نقاشـی اسـت کـه آن را زنـده                 
کند، ورود چیزي از واقعیت دنیاي خارج از نقاشی؛ و این را در تباین با ذهنیت مدرنیستی از                می

  ).134:1386، سعدالدین(دهد  قرار می» استقالل هنر«هنر یعنی 
ي ذهنـی او را   رود که در زمان بـرایش مطـرح اسـت و دغدغـه      می مهران به دنبال مسائلی   

کردن آنچه در حال تغییـر و دگردیـسی اسـت     او بر ثبت و مستند. سازد، یعنی چیزهاي آشنا     می
کند با آن بر تـرس و   اي است که او سعی می گذارد و بدین طریق نقاشی براي او وسیله       صحه می 

هـایی دارد از جـنس زنانـه کـه      او معتقد است دغدغه. ها غلبه کند  اضطراب از دست دادن لحظه    
و بـه همـین   ).... 112-108:1387، مهـران ( ها بر آنهـا فـائق آیـد    ي ثبت آن خواهد به واسطه   می

  . هاي مشابه ترتیب نقاشانی با انگیزه
کننـد   توان گفت آنها بیش از هر چیز سـعی مـی      می گویند؟  در آثار خود درباره چه سخن می      

آنچه را که در این آثار بازنمایی شـده و  . اجتماعی و فردي زندگی خود را بیان کنند    هاي    واقعیت
تواند  کرد که هر قلمرو می توان به چهار دسته تقسیم شده را به لحاظ موضوعی می   ها پراخته   بدان

. اسـت  ر آثاري توأمـان ظـاهر شـده       در برگیرنده مفاهیم و موضوعات بیشتري باشد که گاه نیز د          
   . خاطره.4  وشخصی و فردي  مسائل حوزه.3زنان و مسائل آنان؛ .2 اجتماعی؛ -سیاسیمسائل .1

 
  نقش تحوالت اجتماعی در تغییر هنري

ي  واحـدهاي کـالن اجتمـاعی در دوره    کنیم  بر اساس مدل نظري واتنو سعی می    ،در این قسمت  
 از جملـه آثـار   ،گـی مورد نظر را به مثابه منابع فراهم آمده بـراي تولیـد فرهنـگ و کـاالي فرهن          

  . به تبیین علی این تأثیرگذاري بپردازیم گیري و گردآوري کرده و هنري، پی
 هـاي پـس از جنـگ در   که در سـال    اقتصادي توان گفت با بستر اجتماعی      می: بعبسیج منا 

تحـوالت  . فـراهم آمـد    هـاي تحـوالتی جدیـد       دولت هاشمی رفسنجانی ایجاد شده بـود، زمینـه        
و چـه بـه    )ها سطح تحصیالت، نگرش، ارزش  ( چه به لحاظ کیفی       کمی و  جمعیتی، چه به لحاظ   
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اي شـکل داد کـه خواسـتار         به یک اکثریت فکري تازه     ،)رشد جمعیت فعال زنان   (لحاظ ترکیبی   
 پیروزي دولت اصـالحات  ي مردمی در     نقش مشارکت گسترده   .)272:1384،  فوزي(تغییر بودند   

اي سیاسـی در جهـت تحقـق حقـوق مـدنی و آزادي      دگرگونی فض.   چنین ادعایی استنیز مؤید 
 کـه  -هاي نو به این طیف جمعیتی تازه  اندیشه و بیان، مجالی براي بیان، اشاعه و بازتاب دیدگاه  

 -ي جدیدي براي زندگی خود بودنـد   اي از آن بودند و خواهان سبک و شیوه جوانان بخش عمده 
، فـوزي ( گـذاري، و رفـاه نـسبی    شد سـرمایه رونق نسبی اقتصادي، فضاي باز اجتماعی، ر      . داد  می

هـاي فـرا مـادي       طبقاتی از جامعـه را بـه سـمت نیـاز          ) 70-50:1383،کدي؛  343-347: 1384
نیـروي محرکـی     اقتـصادي و) تضمین آزادي بیـان ( ترتیب منابع اجتماعی، سیاسی   بدین. کشاند  

هـاي اصـالحی    سیاسـت در واقع این دولت بود کـه بـا        . شدند براي تولید فرهنگ، اندیشه و هنر      
هاي هنري جدید  خود، منابع الزم و فضاي اجتماعی مناسب براي تغییر فرهنگی و ظهور جنبش         

  .در ایران را فراهم آورد

 کـه از  -ي گفتمـان دینـی    ها نظام اندیـشگی در حـوزه         در این سال   :بحران در نظم گفتمان   
 نگاهی نو بـه چـالش سـنت و       هاي نو    به شکل اندیشه   -هنگی ماست هاي فر   تأثیرگذارترین حوزه 

هاي گذشته میان جهان اسالم و استعمار غرب، دیـن          تقابل ،در این گفتمان  . است   تجدد انداخته 
نه به مـسائل  گرایا ، رویکردي واقع)151-149:1381،بشیریه( مطرح نیست... و علم و تکنولوژي و  

ود؛ همزیـستی کـه دیـدي    شـ  زیستی این دو تأکید می نشینی و هم  و بر همگیرد مد نظر قرار می  
 .کنـد  ي سنت و تجدد دارد، ولی در عـین حـال هـیچ یـک را نفـی نمـی       انتقادي به هر دو حوزه   

البتـه  . تـأثیر نیـست   ي دیـد بـی   شدن نیز بر این تغییر زاویـه  فرایند جهانی ) 153:1381،بشیریه(
ي  جمله پدیدهاز آن . ها دارد ي دیگري بر تحوالت اجتماعی این سال        جهانی شدن تأثیرات عمده   

ي ارتباطات الکترونیک اسـت     سابقه  چندفرهنگی، تکثرگرایی و تکنولوژي اطالعات و گسترش بی       
ي جغرافیایی را بی معنا ساخته و تأثیرات متقابل جوامع را از یکدیگر ناگزیر و متحـول    که فاصله 

  .)132:1379، رجایی؛ 163-162:1381،بشیریه(است  ساخته
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 ضرورت پذیرش سرنوشـت گریزناپـذیر جوامـع بـشري و بـا رشـد         این تحوالت با تأکید بر    
ي گفتارهاي مجـاز    ي نقد و نظر و گسترش دامنه        هاي عمومی و مطبوعات، باز شدن حوزه        رسانه

کرده و با تشدید تغییر نگـرش عمـومی    تر را پیدا هاي عمومی شدن در حوزه  فرهنگی، مجال طرح  
، غالمرضـا کاشـی   ؛  207:1376؛  81-72:1383،  یآزاد ارمکـ  ( هاي جدیـدتر    به ویژه در بین نسل    

، نظــم گفتمــان عمــومی جامعــه را بــا بحرانــی در خــور توجــه روبــرو  )1380،ربیعــی؛ 8:1382
 جـایگزین کـردن     تمـاعی است؛ بحرانی که در پی تغییر نظم گفتمان، براي تداوم حیات اج             کرده

 گفتمان جامعه به عنـوان      بحران در نظم عمومی    ترتیب  بدین. کند  نظمی جدید را گریزناپذیر می    
 تبیـین  کنـد   تولیـد هنـري را تبیـین مـی      اي که مکانیسم تأثیر اجتماعی بـر        دومین عامل عمده  

  . شود می
ـ  تأثیرات خود را به شکل مستقیم نیـز       یرمستقیمِ منابع و عوامل اجتماعی    این تأثیرات غ   ر ب

هـا   هاي باز و حمایتی فرهنگی، تسهیل در صدور مجوز براي کار گالري             فضاي هنري در سیاست   
ها، کم شدن نظارت بر نمایش آثار، انتخاب مدیران متخـصص،   ي تعداد گالري  سابقه  و افزایش بی  

ي  هاي هنري چـون خانـه   ي بیشتر، جلب حمایت نخبگان تجسمی، افزایش نهاد  تخصیص بودجه 
گیـري   ي فـضاهاي تجـسمی، تـشویق و حمایـت از شـکل      فرهنگستان هنر، توسـعه  هنرمندان و   

تـر از  المللـی و مهـم   ها، افزایش روابط و تعامالت بین N.G.Oهاي مستقل و غیردولتی و تشکل
ي مطبوعـات و از آن جملـه مطبوعـات           سابقه  رشد بی . داد   نشان گیري انجمن نقاشان    ، شکل همه

ي مباحـث اجتمـاعی و فـضاي      دامنـه ،ترتیب بدین. ره نگذاشتبه مستقل، فضاي هنري را نیز بی   
ن هنر تر مخاطبا تر و عمومیي هنر به میدان وسیع   حوزه  متکثر فکري و منازعات و نقد و نظرات         

ي اعتقـادي و سیاسـی و چـه در      چه در حـوزه ، دست فضاي اعتقادي واحد و یک   . گسترش یافت 
رو شد و نظم گفتمان عمومی و از آنجا نظم گفتمـان  هوباي ر سابقه ي هنر با تنوع و تکثر بی    حوزه

 جایگزین شدن نظمی جدیـد در  ،ترتیب بدین. روساختهغالب هنري را نیز با بحران و چالش روب    
   .ودبهاي جدید و متکثر ناگزیر  بندي گفتمان گفتمان هنري و مفصل
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ــص   چنــین تحــوالتی در جامعــه ــابع اقت ــابعی چــون من ــسیج من ــد ب  اديي تجــسمی پیام
 ينـشان دهنـده  گیري بازارهاي پر رونقی که     تخصیص بودجه بیشتر، شکل    هاي دولتی،   حمایت(

چون تضمین آزادي بیان، ایجـاد بـستر تبـادل     (، منابع سیاسی  )اي اثر هنري است     ارزش سرمایه 
هاي دولتی و همچنین اعتبار بخشیدن به فضاي گفت و گـو و تبـادل       نظر، حداقلی شدن نظارت   

اعتبـار یـافتن   ( ، منابع فرهنگی)هاي جدید کثر فرهنگی به منظور تولید فکر و اندیشه   اندیشه و ت  
هـاي گونـاگون    فضاي گفت و گو و تبادل اندیشه و تکثر فرهنگـی، جـذب آراء و افکـار و سـنت                

پیـشرفت   (و منـابع ارتبـاطی  ) فرهنگی، ارزش دادن بـه زبـان و بیـان و آمـال جمعـی مـشترك        
هاي جدید چون ماهواره و  همگانی شدن رسانه  شار کتاب و مطبوعات،   تکنولوژي ارتباط، رشد انت   

بـسیج ایـن منـابع در    . بـود ) هاي الکترونیکی و سعی بیشتر در برقراري ارتباط با مخاطـب      رسانه
شـدن و بحـران در نظـم غالـب گفتمـان       عقاید، و به چالش گرفتـه  مواجهه با تکثر و تنوع آراء و      

 مدرنیسم غالب در فضاي آموزشی، رسمی و دانشگاهی بـود،  هنري که تا آن زمان تحت هژمونی    
 چنـین  ه غالباً نیز تـازه تأسـیس بودنـد،    هاي نهادي ک    محیط. کرد  نیاز تولید و نوآوري را تشدید       

 یا امکانـات و شـرایطی   هاي دولتی  بودجهودند  ش ها را تشویق کردند و واسطه   آوريتولیدات و نو  
 ي کـنش عـامالن تولیـد      تر گروه هنرمندان و زنجیـره      جزئی  به سطح  آورند  را که خود فراهم می    

  . تخصیص دادند
  

  تحلیل گفتمان
 فرهنگـی دو نیـروي متعـارض و محـرك           د همواره در فضاي سیاسـی، اجتمـاعی و         و تجد   سنت

غالب تحوالت اجتماعی ایـران از طرفـی ریـشه در          .است  تحوالت کشورهاي در حال توسعه بوده     
خصوص اسالمی داشته و از طرفی دیگر ریـشه در تجـددطلبی     و بههاي تاریخی و فرهنگی     سنت

   .روشنفکران متأثر از غرب
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 اسـالم  -هاي قبل از انقالب در سایه تفسیر جدیدي که از اسالم        امام خمینی در طی سال    ”
اي از مفـاهیم برگرفتـه از    کند که در زیـر آن مجموعـه    ارائه داد توانست چتري را بر پا   -سیاسی

 در گفتمـان  1357زمان شاید نسبتی با هم نداشتند، در سـال   که تا آن  و تجدد را   سنت اسالمی 
و » جمهوریــت«در ایــن گفتمــان دو دال ). 139:1384، ســلطانی( “انقــالب اســالمی گــردآورد

هـاي   اسـالم خـود دال مرکـزي گفتمـان گـروه     . شـوند  بندي مـی  در کنار هم مفصل » اسالمیت«
ـ    اسالمی بنیادگرا و سـنت    . »والیـت فقیـه  «و » فقـه «، »روحانیـت «هـاي شـناور    ا دالگـرا بـود ب

هـاي شـناور      نیز دال مرکزي گفتمان تجددگراي لیبرالیست و سـکوالر بـود بـا دال             » جمهوري«
  . »آزادي«، »قانون«، »مردم«

فقدان امام، شروع فراینـد    . ي پس از انقالب رخ داد       پس از جنگ تحوالتی عمیق در جامعه      
 شـود،  ي جمعیتـی کـه از آن بـه عنـوان انقـالب سـاختاري یـاد مـی                  بازسازي و تحوالت عمـده    

هـاي   شـدن و عـصر ارتباطـات، زمینـه     همراه با قرارگرفتن در فرایند جهـانی  ) 313:1380ربیعی(
طلبـی حـول دال        گفتمـان اصـالح    ،بنابراین. کرد  می  گیري گفتمان آن را فراهم      اصالحات و شکل  

ي  توسـعه «، »قـانون «، »آزادي«، »ي مـدنی  عـه جام«هاي شناوري چـون       با دال » مردم«مرکزي  
  . گرفت شکل... و » ي آزاد اراده«، »تکثرگرایی«، »اصالحات«، »سیاسی

کاران نیز در منازعات پس از دوم خرداد در صدد پاسخگویی بـه گفتمـان               گفتمان محافظه 
بلکـه در  بار نه در مقابل غیریت سـکوالر غیـر اسـالمی،           رقیب تغییراتی عمده داشت، چراکه این     

بنـابراین در پاسـخ بـه نیـاز تحـول در نظـام معنـایی خـود،            . گرفت  می مقابل داعیان اسالم قرار   
. کـرد  را تعریـف » عدالت«و » تهاجم فرهنگی «،  »ي اقتصادي   توسعه«،  »ها  ارزش«هایی چون     ال  د

ي  کرد کـه عامـل تهـاجم فرهنگـی و از بـین برنـده       چنانکه خود را در مقابل دشمنی تعریف می    
  .)156-152:1384، سلطانی(  اسالمی است-هاي انقالبی زشار
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  منازعات گفتمانی میدان نقاشی
 نمایـشگاهی  یگانهي هنرهاي معاصر،   در موزه1358ي هنرهاي تجسمی نمایشگاه آبان  در حوزه 

ها و بـه عنـوان      گفتمان  ثیر گفتمان انقالب اسالمی، حاصل همکاري تمامی خرده       أبود که تحت ت   
. رین سند مشارکت این هنرمندان نقاش و عکاس با گرایـشات مختلـف سیاسـی بـود       اولین و آخ  

اجتمـاعی بـه گفتمـان     -هاي جناحی سیاسی در گفتمان کالن سیاسی        ي رقابت   پس از آن دامنه   
  . یافت و این گفتمان کالن را تجزیه کرد  نقاشان نیز راه

. نقاشـان تجـددگرا شـد     این تجزیه منجر به ظهور دو گفتمان نقاشـان انقـالب اسـالمی و               
کـرد، بـا    مـی   تعریـف » گرایی اسالم«و » ستیزي غرب«هاي  گفتمان اول که هویت خود را در دال 

گرا را به حاشیه راند و خـود گفتمـان غالـب     گرا و تجدد   هاي نقاشان چپ    اتهام غربزدگی گفتمان  
 هـا نیـز بهـره    لرانی از حمایت گفتمان رسمی این سـا  ي پس از انقالب شد و در این حاشیه    دهه

  .جست می 
ي اجتماعی، تغییر گفتمان سیاسی قالب، مواجهه  پس از جنگ و همراه با تحوالت گسترده       

ي دوم در سـمت اسـتادي    و رقابت نقاشان انقالب بـا هنرمنـدان متجـدد و قـرار گـرفتن دسـته         
یـن  ا. شـکنی شـد   ِ مرکزي گفتمانِ نقاشـان انقـالب اسـالمی بـه تـدریج سـاخت           ها، دال   دانشگاه
شکنی با تحوالتی که گفتمان نقاشان تجـددگرا در نظـام معنـایی خـود بـه وجـود آورد،                  ساخت

  . تکمیل شد
ــه   ــت طبق ــس از جنــگ از حمای ــه پ ــد و  گفتمــان نقاشــان تجــددگرا ک ي متوســط جدی

گرایی بـا   را در هم »تجددگرایی«شد، دال مرکزي خود یعنی      هاي دولتی نیز برخوردار       بوروکرات
هـاي موجـود در دانـش        داللت آنها با استفاده از این    . اسالمی و سنتی بازتعریف کرد    گرایی    انتزاع
کوشـیدند همنـشینی    کننـد و مـی   شـان توانـستند حمایـت دولتـی بیـشتري را کـسب            اي  زمینه

  . گرایی و اسالم برقرار کنند آمیزي میان سنت و تجدد و همچنین ملی مسالمت
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دند که به وضع حاکم بر فـضاي تجـسمی انتقـاد        اي از نقاشان بو      هنوز عده  ،در همین حال  
التحـصیالن و دانـشجویان      داشتند که به همراه نقاشان نسل جدید که تقریباً همگی نیز از فـارغ             

گفتمـان نقاشـی   «این گفتمان که آن را . بندي گفتمانی نقاد برآمدند      در پی مفصل   ،هنري بودند 
سعی در بازتعریف و بازاندیشی   » ي زیسته  تجربه«نامیم، حول دال مرکزي       می» رئالیستی معاصر 
گـوي   و  فضاي نقد و گفت   . داشت» تجدد«و  » سنت«ي فرهنگ و هنر از جمله،         در مفاهیم عمده  

هـا  نآ. هاي تاریخی خود را به آزمـون بگذارنـد      پس از دوم خرداد مجالی بود تا این نقاشان تجربه         
ي   حافظـه يمنزلـه ، بـه    »سـنت «ند و   ي تاریخی بازتعریف کرد     ي این تجربه    را به مثابه  » تجدد«

 مکـانی   زمـانی و ایـن    هاي ایـن    ي عزیمت تجربه     نقطه و همچنین ) ملی، اسالمی  قومی،( تاریخی
  . کرد اي پیدا اهمیت ویژه

ي اکنـون   ي لحظـه  ها که اهمیت تجربهي دال مرکزي گفتمان آن    مثابهبه» ي زیسته   تجربه«
بودن، یعنی معاصـربودن و متجـددبودن      یب به این زمانی   ترت  کند، به اکنونیت و بدین      می را بازگو 

 ایـن نقاشـان هویـت    ،ترتیـب  بـدین . ي تـاریخی  دهد که به سنت و حافظـه  می   قدر اهمیت همان
  . مندي آثارشان نیز تأکید دارند کنند و بر زمینه نمی متجدد خود را انکار

نظر دارد و این  تر را مد گفتمان نقاشی رئالیستی معاصر ارتباطی صادقانه با مخاطبی وسیع      
ي مـشترك بـا    ، دغدغه، نگاه و اندیـشه       ، خاطره   ي مشترك زیسته، حافظه     دال را در ثبت تجربه    

دارد این کار را   گرفته در این گفتمان تالش  شکلهنر. جوید  زبانی مشترك و آشنا می    استفاده از   
ي آن بـا اسـتفاده از زبـان و    هـا  هاي زندگی و دغدغـه      هایی آشنا از واقعیت     با تصویرکردن صحنه  

اي را   با مخاطبش رابطه، و از خالل این تجربه     کند  ي خود تجربه     بیش از صدساله   سنت بازنمایی 
 تـاریخ  يهمهاین گفتمان در کل سعی دارد      . اندیشی بگذارد   به اشتراك و از آنجا به تعامل و هم        

کـه از آن   ربه گذارد و در حـالی تجسمی قبل از خود را از خالل باز اندیشی به محک آزمون و تج  
  .بخشد  را تکامل  جوید، با نگاهی نقادانه آن می ي سنت تاریخی خود سود به مثابه
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  بندي گفتمان نقاشی رئالیستی معاصر مفصل. 2شکل
  تحلیل آثار نقاشی

ح پیوند خود را در  چه در مضامین و چه در فرم به وضو در این ژانر هنري  آثار نقاشی تولید شده   
دهـد و    نـشان مـی  ،1376ي ایران معاصر پس از   جامعهي تولید خود یعنی    ي اول با زمینه     درجه

تر با گفتمان نقاشان رئالیـست    دقیقاعی حاکم بر آن و در نهایت و  اجتم -بعد با گفتمان سیاسی   
  .هاشان معاصر در رسانه

  
  
  

 شناخت

 سنت تجدد

ي زیسته تجربه  

گرایی واقع  ارتباط 
 

 نقد و بازاندیشی
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  احمد مرشدلو

پـردازي     متراکم انسانی کـه هـر یـک بـه دقـت شخـصیت              هاي  سطحی مملو از فیگور   : 1تصویر  
کند؛ حـسی   ي انسانی حس خفگی ناخوشایندي متبادر می    شکلی و تراکم این توده      بی. است  شده
هیچ ارتبـاط ملموسـی بـین افـراد بـه        . نیستشدنی  مشاهده    ي خود فیگورها      البته در چهره  که  

گیرنـد وجـود    ز فضاي کلـی تـأثیر مـی    یک کل واحد که اچنین اجزاي   ثابه عناصر تصویر و هم    م
 یگانـه  . کننـد  می ي خویش سیر که گویی هر یک فارغ از دیگران، در عوالم جداگانه           ندارد؛ طوري 

بخش تصویر وجود منبع نوري واحد است کـه حـس بـودن در فـضایی واحـد را             خاصیت وحدت 
و مادي و روزمـره آفریـده   هایی کامالً ملموس   پردازي افراد البته چهره شخصیت. آورد  می وجود  به

  .نگیزد پنداري مخاطب را برمی که هر یک به راحتی حس همذات

  1تصویر شماره 
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از این خصوصیات بصري مفاهیمی چون انزوا در جمع، عدم همبستگی بین افراد جامعـه و         
هـایی    کـه مـستلزم ایجـاد تـشکل    –ي مـدنی   وارش که آن را از خاصـیت جامعـه     شکلی توده   بی

 تـراکم افـراد و حـس    همچنین،. دشو می  برداشتکند  دور می- مشخص است اهدافیمند با   نظام
مـضامین پررنـگ   . ي افـزایش جمعیـت دانـست    تـوان دال بـر معظلـه       خفگی متبادر از آن را می     

کـه منتقـدي معتقـد      چنـان ،گرفـت  توان به همین ترتیب در این اثر پی        سیاسی را می  -اجتماعی
آورد کـه مجـاز     ، نفوذناپـذیر و دوبعـدي بـه وجـود مـی           فشردگی پیکرهـا فـضایی تخـت      ”: است

ـ ا ست که صرفاً در سطح فعال است و عمقی ندارد، چراکـه ارتبـاط               اي  جامعه اش   گذشـته اش را ب
یـافتن بـا      این تفاسـیر بـا ارتبـاط   .)35:1386، دارابی( “بریده و به آینده هم چندان نظري ندارد 

، »نقـد و بازاندیـشی  « چـون    -هـاي آن      و دال مفاهیم بـارز گفتمـان نقاشـی رئالیـستی معاصـر            
؛ و چــالش و عــدم »تجــدد«و » ســنت«اجتمــاعی، » ارتبــاط«و نــسبی نگــري، » گرایــی واقــع«

  .کند  این گفتمان را تقویت می-ي معاصر ما شان در جامعه همخوانی
  

یار اي بس اش بر دیوار و صورت جوانی با فاصله نمایی از پشت عروسکی برهنه با سایه :2 تصویر 
توانـد   گویی عالوه بر اینکـه مـی  است،  کرده   هایی تیره ایجاد    نور شدیدي که سایه   . نزدیک به آن  

کند، در پـی ایجـاد    واقعی خارج   خصوصیت واقعیتی مادي به تصویر ببخشد و آن را از فضاي غیر           
 مـشاهده   ي جوان بـه خـوبی قابـل    حسی عمیق در تصویر است و این احساسات در حالت چهره      

ي ذهنیات و درونیـات     گیري و مکاشفه     بیننده را به پی    ي جوان   نماي بسته از چهره   . ستشدنی ا 
ي عروسک همان کنش نمادینی است که به شکل خالقیـت    استفاه از پیکر برهنه   . خواند  او فرامی 

ي عروسـک و   بـا کمـک کـدهایی کـه پیکـر برهنـه      . رهانـد   ها می   هنري هنرمند را از محدودیت    
ي مـرد   را در چهرهلذت توان حالت حسرتی آمیخته با        می ،دهد  ه دست می  هاي شدید آن ب     سایه

تـوان بـا مـسائل و     چنـین تفاسـیري را مـی    . کـرد  است، قرائتکه بسیار به عروسک نزدیک شده   
اي که  هاي عرفی و اخالقی قوانین و چارچوب. دانست  معضالت اجتماعی در فضاي جامعه مرتبط    
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هـایی   واسطه از زندگی و بلوغ و تکامل ایجادکرده و دغدغه  ل و بی  اي کام   تجربه موانعی بر سر راه   
گونـه   شان موجودیتی عروسک زنانی که شرایط از جسمیت. آفرینند که در ذهن و زندگی فرد می     

 و مردانی که چـون قربانیـان ایـن    شود می  شان تلقی شان تنها ویژگی جنسیت   آفریده و جسمیت  
 چنانکه چون کودکانی نابالغ، حسرت بـازي  ،مانند تکامل وامیي زندگی و بلوغ و  شرایط از تجربه  

تـر را نیـز از دسـت     کنند و امکان رشد و تجربیاتی کامـل     می   را با خود تا دوران بزرگسالی حمل      
  .دهند می
  
  

  
  2 شماره تصویر



  90شناسی هنر و ادبیات، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان  جامعه       
  

 63

  ایمان افسریان
 و تـابلو و لوسـتر و   هـا  هاي الله، قاب عکـس  تصویر با عناصري چون شمعدان :)1379 (3تصویر
انگیزي را  اي در مرکز تصویر در معماري خاص چند دهه پیش، فضایی آشنا و البته خاطره             کاناپه

. هاي چهـل و پنجـاه اسـت    ي متوسط شهري دهه ي خاصی از طبقه  یادآور سلیقه  آورده که  دپدی
ر در پـی  تـصوی . اي داشت گرفته ي خاص متجددمأبی که تا حدودي سالیق و عالیقی شکل          طبقه

اي  شدن تجربیاتش با همـین قـشر و احتمـاالً افـرادي اسـت کـه خـاطره            برقراري رابطه و سهیم   
او . ي جمعـی مـشترك نیـز هـست     مشترك با آن دارند؛ از طرفی گویی درپی ثبت ایـن حافظـه     

اي که هنـوز ممکـن اسـت بـی        کشد که متعلق به گذشته است، گذشته        تاریخی را به تصویر می    
است  او این فرصت را غنیمت شمرده و در پی مستندکردن این حافظه           . صل باشد واسطه به ما مت   

شده و   اشیاء و فضایی که با سلیقه و دقت خاصی تا امروز نگهداري          . نشده تا زمانی که هنوز پاك    
ي کـه  »تجـدد «. اسـت   هنوز جاي خود را به چیزهاي جدیدي که اکنون ما را احاطه کرده نداده 

. کننـد  کوشند با دقت و وسواس خاصـی از آن مراقبـت    شده و افرادي می »سنت«اکنون براي ما    
ند و هیچ عنـصر  ، همگی متعلق به زمان خاص خود عناصري که در تصویرند    ،شد  که گفته چنان  

خورد، اما خلوت و سکون موقعیت دال بر گذر زمـان        نمی  چشم ناهمگون یا جدیدي در تصویر به     
کنـیم زمـان ثبـت     می  وضوح حس نانکه در برخورد با تصویر بهاست، چ» اکنون«و انتقال آنها به     

اي در  زمان است و تجربه یابی به تعاملی در حضور این بینامتنیت در پی دست     . تصویر حال است  
هـاي   ایـن داللـت  . زند می داي در اکنون پیون کند و به تجربه می  گیري گذشته را تا زمان حال پی  

  .اند ند که در متن اثر قابل بازخوانیاشی رئالیستی معاصر گفتمان نقهاي معنایی همان دال
شود؛ نورپردازي خـاص   شود خالصه نمی    می  اما تصویر به عناصر و خاطراتی که با ما سهیم         

، عـالوه بـر جـذابیت     اسـت شـده   هاي رنگی ترانسپارنت ایجاد و ایجاد فضاهاي تاریکی که با الیه  
ي ارتبـاط را   آورد و پروسـه  مـی   هـومی نیـز بـه وجـود      کند، عمق زمانی و مف      می  بصري که ایجاد  

آمیـزش   کـرده کـه سـادگی اغـراق        اي اسـتفاده   بنـدي قرینـه    اثـر از ترکیـب    . کنـد   تر می   طوالنی
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بندي بـا اسـتفاده از قرینگـی و خطـوط ایـستاي عمـودي و افقـی         این ترکیب . برانگیز است   تأمل
  . کند سکون و آرامش تصویر را بیشتر نیز می

  3ماره تصویر ش

هـاي متعلـق بـه     هاي گذشته با کاشی ي دستشوییِ مد دهه تصویري از آینه  :)1387(  4تصویر  
کـسی کـه   . کـشد  واسطه انتظار کسی را می بودن غیرمعمول آن، بی اي که خالی آینه. همان زمان 

هـایی   ها را زیسته و در این قاب، روایتی است از تجربیات پر فراز و نشیبِ سـال       احتماالً این سال  
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خواند و  ي مشترك را به درون تصویر فرامی   این قاب گویی مخاطبی با حافظه     . تر  پر فراز و نشیب   
اي اسـت کـه داللتـی بـر        آینـه همچنـین نـشانه     . دهد  می راش قرا   از زیست ي  ا  او را در برابر آینه    

صویر دیوار نماید و حتی ت این کار بر خالف اکثر آثار افسریان عمق کمی را می    . انتقادي دارد  خود
، بـه شـدت از همـین     اسـت شده ي انعکاسش در آینه به پالنی جلوتر منتقل مقابل، که به واسطه  

ایـن  . کنـد  مـی   ري سخت با تصلبی نـاگوار مواجـه  انده را در برابر دیونکاهد و بی عمق کم نیز می 
ه تـصلبی کـ  . ي حضورش به داللت آینه معنا دهـد       کشد که به واسطه     سختی انتظار کسی را می    

ي تکـرار اشـتباهاتمان بـا     اي نسبت دهیم کـه بـه واسـطه         دور نیست تا آن را به سنت و اندیشه        
آنکـه خـود را در قـاب     اي نیـست جـز    ایـن نـاگواري را چـاره      . کنـیم   تصلب بیشتر مواجهش می   

  .مان ببینیم انتقادي تصویر زندگی خود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4تصویر شماره 
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  علی مهرداد محب
 بالغی کتاب به دست در میان کودکانی با ظواهري کامالً امروزي کـه تـا          زن :)1387( 5تصویر  

اند و دورتر مردي در هیأت دانشمندي که گویی متعلق بـه زمـانی دیگـر     تنه در آب فرو رفته   نیم
ي مقـابلش نقـل قـول مـستقیمی      حضور این مرد و کـره   . دهند  می  است عناصر تصویر را تشکیل    
 2 و اخترشـناس 1دان این آثار بـا نـام جغرافـی   . هلندي زمان باروك  است از دو اثر از ورمیر نقاش        

اي است از شوق تحقیقات و مکاشفات علمی زمان خود که منطبـق بـود بـر شـروع عـصر                      نمونه
انـد و   هاي او گوش فـراداده  کودکانی که گویی در کالس درس زن به آموزه   . م17روشنگري قرن   

. دکننـ  حضور، رفتار و شخصیت خـود تأکیـدمی      » واقعیت«هاي کودکانه به      گاه غرق در شیطنت   
 کـه شـکلی نـوعی و مثـالین از       -، ادوات، ظاهر و لبـاس ناهمزمـان       دان اما با ابزار     حضور جغرافی 

. محـیط آمـوزش و کـالس درس اسـت     اي تأکیـدي بـر      نیز نـشانه   -آورد  دانشمند را به ذهن می    
شن و واضـح و دم دسـت بـراي بیـان     هایی بسیار رو  مبنی بر استفاده از مثال   -اظهارات خالق اثر  
 ي شخصی نگارنـده بـا هنرمنـد،    مصاحبه. (سازد  تر نیز می     این احتمال را قوي    -مقصود و منظور    

 هـا ایجـاد  عـصر روشـنگري بـاروك ارتبـاطی بـین آن      همنشینی اکنـون و   ، از طرفی  .)1389مهر  
ایجـاد چنـین   نقـاش شـاید بـا    . کند که دال بر تشبیه این دو زمـان متفـاوت بـه هـم اسـت               می

شدن تفکر و ارزش یـافتن تحقیقـات و         ي مادي   اش با دوره    بینامتنیتی در پی قیاس امروز جامعه     
 بیش از بقیه در پـی  ، نقاشی هلندي این عصر،چنانکه ورمیر نیز. م است17مکاشفات علمی قرن  

   .است  تصویر کردن زندگی روزمره بوده
  
  

                                                
1 .Johannes Vermeer: The Geographer, c. 1668-1669, Oil on canvas, 52 x 45.5 cm 
2 .Johannes Vermeer: The Astronomer, c. 1668, Oil on canvas, 50 x 45 cm. 
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  5تصویر شماره 
  

 هماننـد اثـر   -دست دادیم      چنین مفاهیم و تفاسیري که از اثر به        شناختی در تبیین جامعه  
در تـصویر  . نمایـد  توجـه مـی   هاي انسانی قابـل    ي فیگور    محیط غیرمعمول زیست و تجربه     -قبلی

واسـطه   ي زندگی چون آموزش، تکامل و بلوغ افراد به قدري طبیعی و بـی           »ي روزمره   تجربه ها «
تعارضـاتی صـلب و سـخت    . آورد می  وجود یرامون نامعمول آن بهنماید که تعارضی سخت با پ      می

تجاربی که . کند می  اما گریزناپذیر زندگی هدایت،هاي ناقص و ناکامل  که ذهن را به سمت تجربه     
مـان همچنـان بـا      حتی در شرایط غیرمعمول و نابهنجـار اجتمـاع    ، نواقص و تعارضاتش   يهمهبا  

دان نیز شاید بتوان تأثیرات غرب و تجدد  در حضور جغرافی. دهند می  قدرت به زیست خود ادامه    
کرد؛ چنانچـه   گیري اي را نیز پی بودن شکل آموزش مدرسه بر اذهان و سبک زندگی و حتی غربی 

  . الملک نیز وامدار باروك است تجدد ما در آغاز خود و در تصویرش در نقاشی کمال
نـد در  ادر حالی که گویی مـشغول جراحـی   هاي مشابه سه جراح را در حالت ): 1389( 2تصویر  

تـصویري  . کننـد  می ها چه چیز را جراحی     بینیم، اما مشخص نیست جراح      مقابل سه تلویزیون می   
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هـایی از وقـایع و اخبـار سیاسـی اجتمـاعی روز       ها در حال پخش است اما صحنه       که از تلویزیون  
ي عالئـم   تورهـاي کنتـرل کننـده   ها در اتاق جراحی به جـاي مانی  گرفتن این تلویزیون  قرار. است

ي که بـه  رمزکند به شکلی کنایی بدهد؛  می  ي باشد که تصویر سعی   رمزحیاتی بدن بیمار شاید     
  . شود می  اش است رهنمون هویت بیماري که جراح در حال جراحی

 کـه سـه رنـگ    )سندروم سبز، سندروم سفید و سندروم قرمز  :از چب به راست    (عنوان آثار 
هریـک از ایـن   . ي امـروز ایـران   ت نیز تأکیدي است از ارتباط تـصاویر بـه جامعـه   پرچم ایران اس  

توان گفـت همـانطور کـه     می. است اي نامیده شده ها به مثابه سندروم و عالئم وجود بیماري    رنگ
 و   تواند به خصوصیات مـشترك، عمـده        بخش ملیت ایرانی است، می    گانه هویت   هاي سه   این رنگ 

اي چون گفتمـان   گانه هاي هویت بخش سه  به گفتمان  باشد،    شاره داشته بخش ملت ایران ا     هویت
ون سـندرومی نیـاز بـه    گـرا کـه همچـ    ناسیونالیسم ایرانی، گفتمان تجددطلب و گفتمـان سـنت    

. وار با هـم دارد   و احتماالً جراحی، تغییر، بهسازي، سازگاري و همنشینی اندام     شناخت، تشخیص 
ي در سازگاري عناصر هویتی، بیش از صد سال اسـت   ا ظلههاي متعارضی که همچون مع      گفتمان
بخـش را بـا    هاي هویـت  گانه شاید بتوان هر یک از این سه. است   ساخته ي ایرانی را درگیر     جامعه

  .ها مرتبط دانست توجه به تصویر درحال پخش از تلویزیون به یکی از لته
  
  گیري نتیجه
زینش زبان بازنمایی ارتباطی عمیق و حداکثري بـا   ي اول با گ      که دیدیم این آثار در درجه      چنان

ي شـمول خـود را از     خواهد دایره   و همینطور مخاطبان را در نظر دارد و می         زندگی و تجربیاتش  
  .  اجتماعی گسترش بدهد-ي تجسمی به دیگر اقشار جامعه و شاید نخبگان سیاسی جامعه

طلبـد،   اي از آموزش را مـی   دورهکارگیري این شیوه کسب مهارت، و گذراندن    از آنجا که به   
شدن با آخرین خبرها   همگامجریان سریع و عجولِ   اي از نقد اجتماعی است که         خود حاوي گونه  

بنـابراین  . به صبر و تأمل و درنگاست  فراخوان   ی نوع کند و    می  را نقد  وردهاآ   و جدیدترین دست  
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نـشان  کند کـه   می ها برقرارسی آنسیا-کی را با محتواي اجتماعی  فرم این آثار، هماهنگی دیالکتی    
  . داردوحدت فرم و محتوا از 

-محتواي این آثار سراسر بازنمایی، باز اندیشی و نقـد مـضامینی اسـت از مـسائل سیاسـی       
ــاط    ــوغ و ارتب ــت، بل ــات شخــصی، فردی ــسائل و تجربی ــا م ــه ت ــی . اجتمــاعی گرفت ــا از طرف ام

شـود   مـی   دهد و باعـث     سایل را نمی  هاي اخالقی و اجتماعی امکان تصویرکردن این م         محدودیت
تعارضـاتی مثـل تناقـضات ناشـی از         . کنـد   شکل رمزگونه ایـن تعارضـات را بازنمـایی          این آثار به  

ناقـضات ارتباطـات   ي سـنتی، ت  شـده  هـاي نهادینـه   هاي زندگی مدرن با عقایـد و معیـار     جذابیت
ي سـنتی هنـوز در آن   ارکردهـا اي ما در شکل مدرن است اما ک   اینکه جامعه  اجتماعی و فردي و   

  .توانیم همه را تعارضات ناشی از سنت و تجدد به حساب بیاوریم تناقضاتی که می. کارآمدترند
بنـدي  با داللت هایی متفاوت از قبل در گفتمان این آثـار مفـصل             »تجدد«و  » سنت«پس  

در هـاي سـنتی، بلکـه     هـا و نمـاد   بـرداري از فـرم   که سنت نه در شکل گرته  قسمی   به   ،شوند  می
حـل توجـه   ي تـاریخی م    حافظـه  درآن   مفاهیم و عملکردهاي حـاکی از سـنت و حفـظ کـردن            

وردهاي هنـري، بلکـه در   ا ها و دست ل و فرمِ جدیدترین سبک و تجدد هم نه در شکگیرد  قرارمی
 ي زندگی و نگرش اجتماعی، فردي و اعتقادي مـا اهمیـت پیـدا              رسوخ آثار و تأثیراتش در شیوه     

ـ توانیم بگوییم این آثار به مثابه اثر هنري سعی دار  می،نبنابرای. کند  می   اي  د بـا نمـایش پوسـته   ن
گرایـی   خبهکند، ن ش میگرایی متهم  به پوپولیست و واپسپسند که همواره    ظاهري جذاب و عامه   

از سـطح ایـن    تـر  هایی عمیق    نه در سطح، بلکه در الیه      ، و در همین حال    کند  تجددگرایان را نقد  
  . بخشد  اي دیالکتیک و تعاملی پایا را صورت د و رابطهبروظواهر فرو 

هـا و مـضامینی     بـا داللـت     آثار نقاشی با شکل و محتوایی نـو و         بنابراین تولید این حجم از    
گیـري اپیـزودي دیگـر در تـاریخ       تغییر هنري و شکلتوانیم قاشی ایران را میبدیل در تاریخ ن   بی

در جواب به بحران هویت و سؤاالت و مـشکالت فـضاي      نقاشی ایران معاصر به شمار بیاوریم که        
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کند که توان مقابله با این      و قصد دارد گفتمانی ایجاد     هنري و محیط اجتماعی پدید آمده     تولید  
  .ها را داشته باشد معضالت و پرسش

  اجتماعی که در آن تولید   یهاي جهان    برخی از آثار با فرارفتن از محدودیت       ،در همین حال  
انـد و   کـرده  شان تا حدي مستقل از افق اجتمـاعی عمـل     ا کنش نمادین تولیدکنندگان   ند و ب  ا  شده

 آثـار   ایـن  ضـامن بقـا و مانـدگاري       و میزانی از گسست از آن      روي از زمینه    همین استقالل و فرا   
   .است

هاي دولتـی و در    ، تحدید فضاي بیان، افزایش نظارت     1384، تغییر دولت در سال      از طرفی 
گیـري ایـن رویکـرد         براي شـکل   ممکن است منابع و شرایطی را که      جتماعی،  کل تغییر شرایط ا   

 گویـد،  تأثیر سازد، اما چنـان کـه واتنـو مـی          کند و بی  هنري تبیین کرده بودیم با مشکل مواجه        
تواند از مکان و زمان و شرایط تولید خـود فراتـر رود و بـر آنهـا تـأثیر                محصول نهادینه شده می   

ي  ادامـه  . به حیات و تأثیرگذاري خود ادامه دهـد ، پس از تغییر شرایطها، حتی بگذارد و تا مدت
تـأثیر باشـد،    تواند بر محیط اجتماعی خود بی   ترتیب نمی   تولید نقاشی رئالیستی معاصر نیز بدین     

هاي پس از اصالحات نیز به شکل افـزایش در تولیـد و گـسترش نمـایش و      چنانچه در طی سال   
  .است داده فروش آثار به زیست خود ادامه

 تحلیـل و تفـسیر مـا از    ، در این جمع بندي ناگفته ماند این است کـه در ایـن میـان            آنچه
اي از آنـان کـه    اندرکاران این رویکرد هنري به متون ثبت شـده      هاي حاکم در بین دست      گفتمان

 به نمایش عمـومی بودند گیري بود و آثاري که توانسته  ها قابل پیوعات مربوط به آن در مطب فقط
 از آنجا که تفسیر طرف قدرتمندتر از مشارکین است که    -چنین محدودیتی    شد و    درآید محدود 

ثـار مـورد تحلیـل مـا     تر مطبوعات و از آنجا به اسناد و متون و آ ي عمومی   به حوزه است  توانسته  
تفسیر طرف قدرتمندتر ممکن است بر سایر مشارکین تحمیل    آور این نکته است که     یاد -یابد  راه

 ممکـن اسـت   ،بنـابراین . ها را تعیـین کنـد   فرض  تواند پیش   به همین ترتیب، قدرت نیز می     . شود
در تحلیل متون بر شمردیم و از آنجا بر تحلیل مـا از  هایی که  چندي از این خصوصیات و ویژگی   
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باشـد؛  متن اثر گذارد، ویژگـی انکارناپـذیر ایـن جنـبش هنـري ن             /ین ارتباطات ساختار  آثار و تبی  
  .باشد» ایدئولوژیک«و گاهی» فریبانه عوام«و گاه » واقعی« گاه توانند که میخصوصیاتی 

  
  منابع

هاي تهران به لحاظ نوع آثار، مخاطب، تأثیرات  بررسی وضعیت نگارخانه «)1386(آذرین، فرهاد 
ي کارشناسی ارشد به راهنمایی سیروس یگانه، دانشگاه  ، رساله»هاي لندن گالري فرهنگی، با نگاهی به

  .هنر
ي تقدیرگرایی فرهنگی در  ي موردي درباره مطالعه: ي نوسازي بررسی نظریه «)1376( آزاد ارمکی، تقی

  .191-208، ص 23و 22ي  اییز، شماره، تابستان و پفرهنگدر  ، »ایران
 ي علوم پژوهشکده: ، تهرانشناسی نسلی در ایران جامعه )1383( مکی، تقی و غفاري، غالمرضاآزاد ار

  .و اجتماعی جهاد دانشگاهیانسانی 
  .82-85، پاییز، صص 1ي  ، شمارهطاووسدر ، »77ي  تجربه «)1378( اعتمادي، شهال

ایران پس از هاي ظهور سینماي نئورئالیستی، انتقادي در  ریشه: شرایط تولید فرهنگ «)1386( افتخاري، زهرا
  .ل بنی اردالن، دانشگاه هنراسمائیي کارشناسی ارشد به راهنمایی   رساله»)1367-1384(انقالب 

  .124-125، پاییز، صص2ي  ، شمارهحرفه هنرمنددر ، »منریسم جهان جنوب «)1381( افسریان، ایمان
، بهار، 7ي  ، شمارهحرفه هنرمنددر  ،»ي زیسته، آموزش نظریه، تجربه « )الف1383( افسریان، ایمان

  .148-144صص 
  .14مهر، ص19، شرق در ،»رمند تجدید نظر اساسیرابطه جامعه و هن «)ب1383( افسریان، ایمان
 و هنر شناسی جامعهدر، »نقاش هنرمندان رقابت میدان:قدرت بیینال «)1388( نافسریان، ایما

  .171-195صزمستان، ص و پاییز دوم، شماره اول، سال ،ادبیات
 ،یشناسی سیاسی؛ دوره جمهوري اسالم اي بر جامعه دیباچه )1381]1387([ بشیریه، حسین

  .انتشارات نگاه معاصر: نجم، تهرانچاپ پ
 ي ، شمارههمبستگیدر  ،»جامعه ایران از گفتمان انقالب تا گفتمان تحول«) 1383( حسین ،بشیریه

  . اسفند13 12
 .86- 91ص، بهار، ص1ي  ، شمارههنر فردادر  ،»هنر ایرانی در نگاهی دیگر «)1389( ینبپاکباز، رو

، 44ي  ، شمارههفتدر  ،»هاي احمد مرشدلو نگاهی به نقاشی: توم فراگیرحال مح «)1386( دارابی، هلیا
  .33- 36بهمن، صص
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دهندگان در   نگاهی به رفتارشناسی رأي :شناسی تحوالت ارزشی جامعه )1380( ربیعی، علی
  . تهرن، انتشارات فرهنگ و اندیشه،1376دوم خرداد

 ، بشري و تمدن اطالعاتیوضعیت: ي جهانی شدن پدیده )1379]1382([ رجایی، فرهنگ
  .نشر آگه: ني عبدالحسین آذرنگ، چاپ دوم، تهرا ترجمه

ساز و کارهاي جریان قدرت در : قدرت، گفتمان و زبان )1384]1387[( سلطانی، علی اصغر
  .نشر نی:  چاپ دوم، تهران،جمهوري اسالمی ایران

ي علوم  نامهدر  ،»اجتماعیکاربرد تحلیل محتوي در علوم  «)1375( اهللا صدیق سروستانی، رحمت
  .91-114زمستان، صص  ،8ي  ، شمارهاجتماعی
تبیین جامعه شناختی تحوالت اندیشه ناسیونالیستی نزد : ناسیونالیسم ایرانی « )1387(هرنگ صدیقی، ب

، رساله دکتري جامعه شناسی دانشگاه آزاد »روشنفکران ایرانی از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی
  .د علوم و تحقیقات تهراناسالمی واح

ذهنیت فرهنگی و نظام معانی در انتخابات دوم : جادوي گفتار )1379( غالمرضاکاشی، محمدجواد
  .تشارات موسسه فرهنگی آینده پویانان: ، تهرانخرداد

  .8مرداد، ص5، کار و کارگردر ، »شکاف نسلی در ایران «)1382( غالمرضا کاشی، محمد جواد
رت وزا: ، گروه مترجمان، چاپ دوم، تهرانتحلیلِ انتقاديِ گفتمان )1379]1387([ فرکالف، نورمن

  .فرهنگ و ارشاد اسالمی
تحوالت سیاسی اجتماعی بعد از انقالب اسالمی در  )1384]1387([ وزي تویسرکانی، یحییف

  .چاپ و نشر عروج:  چاپ دوم، تهران،)جلد دوم(، )1380-1367( ایران
: خواه، چاپ پنجم، تهران ي مهدي حقیقت ، ترجمهنتایج انقالب ایران، )1383]1388([کدي، نیکی آر 

  نوسقق
، 1ي  ، شمارههنر فردادر ، »الگوهایی براي معاصریت در هنر امروز ایران «)1389( کشمیرشکن، حمید

  .104- 92صصبهار، 
  .نشر نی: ، چاپ سوم، تهرانشدن فرهنگ، هویت جهانی )1386( گل محمدي، احمد

ي علی پارسائیان و  ، ترجمهروش تحقیق کیفی )1377]1386([ من گرچن ب، راس.ترینمارشال، کا
  .هاي فرهنگی دفتر پژوهش: م، تهرانمحمد اعرابی، چاپ سو

  8- 9ص  دي، ص25، 116ي  ، شمارهتندیسدر ، »ماکارونی «)1386( علی، مهرداد محب
  11 مرداد، ص9، داعتمادر   ،»االن هم مد چیز دیگري است «)1386( زاده، علی مطلب

 ص، ص48ي  ، شمارهتندیسدر  ،»علی مهرداد محب: طراحان امروز ایران«) 1384( نژاد، حسن موریزي
9 -8.  
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هاي ظهور مدرنیسم اسالمی در هند، مصر و  ریشه: شرایط تولید فرهنگ « )1386( مهرآیین، مصطفی
  .سانی، دانشگاه تربیت مدرسعلوم انشناسی، دانشکده ادبیات و  ، رساله دوره دکتري جامعه»ایران

در ، »گفتگو با شهره مهران، مهران مهاجر و ایمان افسریان: هاي نایلونی پرده «)1387( مهران، شهره
  .113- 108، تابستان، ص25ي  ، شمارهحرفه هنرمند

مطالعات  ي مصطفی مهرآیین، ، ترجمه»تحوالت نظري در تحلیل فرهنگی «)1386( روبرت واتنو،
سازمان انتشارات جهاد : تهران.  گزینش و ویرایش محمد رضایی،ها و مناقشات هدیدگا:فرهنگی

  .هیدانشگا
گفتمان و تحلیل در  ي امیر محمد حاج یوسفی، ، ترجمه»ي گفتمان نظریه «)1379( هوارث، دیوید

  .انتشارات فرهنگ گفتمان: ک، تهران به اهتمام محمدرضا تاجی،گفتمان
  : درقابل دسترس ،)1377(" وري اسالمیاساسنامه فرهنگستان هنر جمه"

http://www.honar.ac.ir.  
  : درسترس، قابل د)1377 ("اساسنامه کانون فرهنگی خانۀ هنرمندان ایران"

  http://www.iranartists.org.  
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